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Lieve E!M’ers,

Hèhè, jullie hebben er even op moeten wachten, maar hier issie dan: een spiksplinternieuw nummertje van 
Encore!Magazine. Zoals al aangekondigd in het nieuwe formaat, maar met allerlei vertrouwde rubrieken, 
zoals Dress to Impress (dit keer met fotografe Liselotte Fleur) en Toonbeeld (met zeldzame foto’s van Char-
lie “Yardbird” Parker). Hoofdartikel van dit nummer is een gesprek dat ik had met filosoof Robert van Boe-
schoten over kunst & kitsch. Daarnaast kunnen jullie lezen over Nederlandse cellosonates, over pianospelen 
met je onderarm, plukken aan pianosnaren, de piano doorzagen (ja, echt!), over het werk van gitarist Wilco 
van Wee en over vioolspelen met ballen. Daarnaast bezochten we twee festivals én een concert door Ren-
ske Taminiau. Genoeg te lezen, dus! Gastschrijfsters in E!M20 zijn Merel Dercksen, Hieke van Hoogdalem 
en Zlata Brouwer. De prachtige nieuwe lay-out is verzorgd door Michiel de Groot en extra artwork is van 
Adinda Veltrop, Jermaine van Laarhoven en Mariska Offerman. We hopen dat jullie plezier beleven aan 
het lezen van deze 20e editie en zijn benieuwd naar jullie reacties! Voeg ons vooral toe op Feestboek en 
andere (sociale?) media, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Enjoy! 

Witlof van Martine (www.martinemussies.nl)

VOORWOORD

Deze E!M is gemaakt door:
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02 - Prikbord
03 - Voorwoord
04 - Inhoudsopgave
06 - Postbus
09 - November
10 - Over smaken moet je twisten, anders proef    
      je niets
16 - Dress to Impress
18 - Get to know
20 - Renske Taminiau en het Matangi Quartet
26 - Opera Zuid
27 - Column
28 - Festival Oude Muziek
38 - Wilco van Wee
40 - Toonbeeld
42 - Vergeten meesterwerken
48 - Beats by Bach
50 - Gelieve de piano uitsluitend op de toetsen  
      te bespelen
58 - Concertagenda
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Ik zal me even voorstellen: ik ben Jorien en ik ben 15 
jaar. Ik speel blokfluit en ik vind het jammer dat veel 
mensen op school dat eigenlijk niet serieus nemen. Het 
lijkt wel of ze denken 'blokfluit is voor babies en alleen 
als je geen ECHT instrument kunt spelen dan speel je 
blokfluit'!!! 
Kunnen jullie misschien iets schrijven over de blokfluit? 
Dan ga ik er mijn CKV-spreekbeurt over houden en 
daarna weten ze dan hopelijk wel beter. De blokfluit is 
een echt instrument, mensen!

Hai Jorien! Dank je voor je brief. Ik snap heel goed 
dat je het vervelend vindt dat anderen jouw instru-
ment niet voor vol aanzien. We vinden je idee om 
een artikel te schrijven over de blokfluit heel leuk! 
Houd de volgende 
E!M in de gaten... :-)
Witlof van de redactie

E!M-lezeres Tissa maakte een tekening over dans. 
Wat mooi, dank je wel!

Elise liet zich inspireren door de Engelse virginalisten 
en bedacht deze outfit voor optredens. Wauw, heel 
mooi, dank je wel! :-)

OPROEPJE! 
Houd je van muziek en heb je een vlotte pen? Grijp dan nu 
je kans om mee te schrijven aan het tofste tijdschrift van Ned-
erland! De redactie van Encore!Magazine is namelijk op zoek 
naar schrijftalent. Neem contact met ons op en stuur jouw 
verhaal / artikel / interview / column / gedicht / wat-je-maar-
wilt mee. Wie weet zie jij jezelf dan wel terug in een volgend 
nummer van E!M óf op de nieuwe E!M-site.
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Het regent en het is november
Weer keert het najaar en belaagt
Het hart, dat droef, maar steeds
gewender, Zijn heimelijke pijnen 
draagt.
 
En in de kamer, waar gelaten
Het daaglijks leven wordt verricht,
schijnt uit de troosteloze straten
Een ongekleurd namiddaglicht.
 
De jaren gaan zoals zij gingen,
Er is alengs geen onderscheid
Meer tussen dove erinneringen
En wat geleefd wordt en verbeid.
 
Verloren zijn de prille wegen
Om te ontkomen aan de tijd;
Altijd november, altijd regen,
Altijd dit lege hart, altijd.
JAKOBUS CORNELIS BLOEM
UIT: HET VERLANGEN, 1921.

Collage door Amy Hall, voor bij 
het artikel in Living
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André Rieu, huilende zigeunerkindjes, Für 
Elise, Disneyland, Wibi Soerjadi, tuinka-
bouters, Jeff  Koons... allerlei cultuuruitin-
gen die je tegen kunt komen. Leuk of  niet 
leuk? Tijdens discussies ontstaat dan al 
gauw de vraag wat kunst is en wat kitsch. 
Die, als de discussie wat al te verhit wordt, 
vaak wordt gesust met de dooddoener “over 
smaak valt niet te twisten”. Maar is dat 
wel zo? PhD-studente Martine Mussies in 
gesprek met filosoof  Robert van Boeschoten 
over esthetica.

Esthetica is het onderdeel van de filosofie dat zich bezighoudt 
met schoonheid. Schoonheid komt voor in de natuur – bloe-
men, bomen, het getsjilp van vogels etc. – en in de door 
mensen gemaakte kunst. Plato en Plotinus stonden nog voor 
de metafysische eenheid van het schone en het goede (en 
van het ware), maar Kant had het over een strikte, ‘zuivere’ 
scheiding. Zou je kunnen zeggen dat bij hem de moderne 
esthetica pas echt begint?

Robert: “Over het algemeen wordt Alexander Baumgarten 
gezien als de figuur die de basis legde oor de moderne esthet-
ica. Bij hem ging het om de perceptie, de zintuiglijkheid die 
een aanvulling vormde voor het ware inzicht. De esthetische 
perceptie maakte iets tot een geheel hetgeen Kant weer zou 
gebruiken om aan te geven dat dit in verschillende mate bij 
kunstvormen mogelijk wordt. Schopenhauer laat vervolgens 
zien dat bij muziek de hoogste vorm van kunstervaring mo-
gelijk wordt.. Binnen de kunst worden er vele vormen onder-
scheiden: schilderkunst, fotografie, beeldhouwkunst, design, 
architectuur, muziek, drama, dans, kalligrafie, literatuur. Niet 
alles wat mensen produceren wordt meteen tot kunst ger-
ekend. Men onderscheidt - terecht of ten onrechte – kunst 
vaak van muzak, lectuur, pornografie... kitsch. Maar wat is 
dan precies kitsch? 

Robert: “Kitsch is een lastig begrip. Sinds de opkomst van 
de pop-art is dit nog meer in het domein van de perceptie 
gekomen en dus geen attribuut aan een ding zelf. Met an-
dere woorden: er zijn geen kitsch-dingen, maar is wel kitsch 
perceptie en presentatie. Het praten in cliche’s, in vanzelf-
sprekendheden zonder de gewaarwording zelf ter discussie te 
stellen, wordt al snel kitsch.”

Als we het hebben over cliché’s en vanzelfsprekendheden, 
bedoel je dan dat bij een schilderij van een huilend zigeuner-
kindje de emotie eigenlijk al ingebakken is? Het moet droef 
zijn en laat geen ruimte voor eigen interpretaties? Of bedoel 
je dat we kitsch ook gebruiken als voor kunst die niet tot 
de avant-garde behoort, en om die eigenschap door vooruit-

strevende kunstenaars en hun aanhang onder de critici als 
‘niet van haar eigen tijd’ beschouwd werd? Kitsch wordt dan 
voorgesteld als het kritiekloos terugvallen op voorbije stijlp-
eriodes. 

Robert: “Inderdaad, kritiekloosheid is meestal kitsch. Hier-
mee kun je ook de discussie openen van het verschil tussen 
kunst en kitsch. In de kunst wordt uitgegaan van een span-
ning die in het werk zit dat niet direct tot een bepaalde emotie 
leidt. Het heeft verschillende mogelijkheden in zich om via 
de gewaarwording tot je te laten spreken. Het oordeel over 
wat het moet zijn wordt niet opgelegd. Dat laatste gebeurt wel 
bij kitsch. De sensatie ligt er dik op en dan kan de emotie nog 
zo treffend en meeslepend zijn het blijft wel bij precies dat. 
Esthetische perceptie gaat altijd over gewaarwording en zin-
tuiglijkheid. Dat wat via zintuigen gestimuleerd wordt roept 
een emotie op die daarna tot een betekenis leidt. Het spelen 
met zintuiglijkheid door meestal een goede vaardigheid van 
techniek en inzicht in het medium dat je hanteert, geeft de 
uitvoerder/artiest de kans om bij het publiek en onverwachte 
emotie op te roepen. Zodra dat gebeurt zijn de kaders waar-
binnen betekenissen ontstaan veranderd.”

De term “kitsch” wordt vaak gebruikt voor massacultuur in 
het algemeen, waardoor het woord een nare, arrogante bi-
jklank heeft gekregen. Die onderverdeling van kunst in lagere 
en hogere kunst stamt onder andere af van het gedachtegoed 
van Immanuel Kant. Ook Clive Bell meende dat er een 
standaard voor smaak valt vast te stellen. Deze standaard 
deelt een kunstwerk in hoge kwaliteit (goede smaak) of lage 
kwaliteit (slechte smaak of dus kitsch). In ruimere zin wordt 
elke vorm van gemeende wansmaak kitsch genoemd. In nog 
ruimere zin (zoals geformuleerd door de schrijver Milan Kun-
dera) gaat het om cultureel bepaalde uitingen of gewoonten 
die iets pretenderen wat niet werkelijk het geval is. Maar is 
kitsch dan een tegenpool van kunst? 

Robert: “Vanuit de kritische theorie gezien is er de uitdruk-
kelijk tegenstelling tussen geëngageerde kunst (avant-garde) 
en kitsch. Kitsch refereert meestal naar de emotie die alge-
meen aanvaard wordt en voorspelbaar is. Het is kritiekloos. 
Vandaar dat het tegenover de avant-garde geplaatst wordt; 
de kunst die juist sterk kritiek geeft op de tijd waarin het 
geproduceerd is. Kitsch representeert vanuit dat oogpunt een 
vals bewustzijn zoals ook door de schrijvers uit de Frankfurt-
erschool (Adorno, Benjamin, Broch) uit de doeken is gedaan. 
Kitsch is de uitdrukking van het goedkope sentiment dat 
aantrekkelijk is en dus vooral van toepassing is in een door 
consumentisme gedreven samenleving zoals onze kapitalis-
tische. Massaproductie is dan bij uitstek onderdeel van die 
samenleving. In pop-art wordt deze massaproductie juist weer 
gebruikt om aan te tonen dat daarmee relaties in die samen-
leving anders gezien kunnen worden. Vandaar het veelvuldig 

OVER SMAKEN MOET JE TWISTEN, 
ANDERS PROEF JE NIETS
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gebruik van clichébeelden. Aangezien ze dan in een vreemde 
context geplaatst worden zijn ze niet meer vanzelfsprekend.”
Bij Schelling wordt de kunst – uitdrukkelijk de kunst, niet het 
schone, en al helemaal niet het natuurschone – tot de hoogste 
vorm waarin de menselijke geest zichzelf kan begrijpen. Maar 
geldt dat niet ook voor kitsch? Zegt kitsch niet heel veel over 
wie wij zijn en in welke wereld wij leven?

Robert: “Zodra kitsch in een andere context komt zoals bij 
pop-art gaat het veel zeggen over de samenleving waarin we 
zijn. Echter, het is geen simpel kopiëren wat daar gebeurt. De 
relatie tussen model (massaproductiemiddel) en uiteindelijke 
originele werk is wederkerig. Er ontstaat een discussie tus-
sen de 2 die beiden beïnvloeden en problematisch maken. 
Het vraagt van het publiek een actieve houding, een betrok-
kenheid in de discussie die het werk stimuleert. Als dat niet 
gebeurt dan blijft het kitsch...”

Maar daarmee zeg je eigenlijk dat het “kitsch-zijn” inherent 
is aan het ding zelf (want: het ding vraagt geen discussie), 
terwijl de vraag kunst of kitsch meer een kwestie is van per-
ceptie en context. Als ik een schattig schilderijtje maak, van 
vier springende dolfijnen of van twee hondjes en een bloem, 
bijvoorbeeld, dan zit de schattigheid erin gebakken en is het 
kitsch. Maar wat als ik je er dan vertelt dat het opzettelijk té 
lief is, een scène die we in het echt niet tegenkomen, een 
schijnveiligheid, nep-vintage in ‘70-jaren kleuren als het ver-

loren Arcadia achter de horizon, een enthousiast en positief 
paradijs als in het socialistisch realisme... dan ineens komt die 
lezing tussen publiek en werk te staan en wordt het op een 
manier “grauw”.

Robert: “De context waarin een werk wordt gepresenteerd 
en vervolgens bediscussieerd maakt waar de waarde er van 
wordt (h)erkend. Het is niet het werk zelf maar de omstan-
digheden waarin het naar voren komt en waarmee een dis-
cussie al dan niet wordt aangegaan. Als jij een bloem schil-
dert en zegt dat het net echt is en daarom zo mooi, draagt niet 
bij aan de discussie over de waarde van het schilderij. Het 
schilderij is geen bloem het wil geen bloem zijn, het gaat over 
wat er in gerepresenteerd wordt en of we als toeschouwer 
kunnen zien waarom deze representatie boeit. Een gesprek 
is mogelijk over kopie en origineel over model en origineel 
en over de maker en zijn/haar middelen om dit proces van 
interactie duidelijk te maken of althans te stimuleren. De 
driehoek tussen werk, middel en origineel/maker is aanwezig 
gemaakt door op z’n minst de omgeving, het publiek of de 
maker. Meestal gaat het over een samenwerking tussen deze 
drie zaken.”

Kitsch is van oorsprong een Ripuarisch dialectwoord dat 
“aangekoekt vuil” betekent en in de Limburgse dialecten de 
betekenis “klokhuis” heeft; kitsch betekent dan ook zoveel als 
“troep” of “afval”. Maar kitsch kan ook letterlijk waardevol 
zijn, zoals we bij dure pretparken als de Efteling en Disney-
land zien. Met die ogenschijnlijke tegenstelling wordt gespeeld 
door mensen als Jeff Koons. Robert: “Koons verkoopt zijn 
werk in musea, er is veel discussie over hoe te interpreteren 
en dus geen kitsch.” Koons’ verdienste ligt in het algemeen 
in het verwerken van kitscherige elementen in “Kunst met de 
grote K”, waardoor zijn werk, samen met dat van Andy War-
hol, vaak in één adem met het woord postmodernisme wordt 
genoemd. Koons’ werk vertoont overeenkomsten met de 
door jou genoemde popart, omdat hij elementen uit lagere 
kunst haalt en deze verwerkt in hogere kunst. In het speciale 
geval van Koons spreekt men wel van “überkitsch”: Kitsch 
die zo sterk wordt aangezet dat hij zelfs met het verstand op 
nul niet meer te genieten is en juist daaraan zijn kunstzin-
nigheid ontleent. Is dat typisch voor de 20e eeuw, waarin 
theoretische standaarden als ‘objectiviteit’ en ‘universaliteit’ 
voortdurend op losse schroeven gezet zijn?

Robert: “Waar vroeger schoonheid gezien werd als attribu-
ut van een ding is sinds de 20ste eeuw steeds sterker in het 
domein van de communicatie gekomen. De esthetische per-
ceptie leidde het al in naar een subjectief beginsel dat uitleg 
nodig heeft, naar een huidige vorm waarin de relatie tussen 
object van kunst en het model waar naar gerefereerd wordt 
als spanningsveld in het werk bestaat. Nog steeds is het daar-
bij van belang dat hierover gesproken wordt. De relatie moet 

geopenbaard worden an sich is het er niet. Vandaar dat ik 
zeg: over smaak moet men twisten, dan pas wordt er pas 
goed geproefd!” 

Een pleidooi voor discussies in de klas, dus. Wellicht over 
kunst en kitsch of “goede” en “slechte” kunst. Of over de 
verhouding tussen kunst en moraal. Want als iets mooi is, is 
het dan ook gelijk goed? En gaat het wel over mooi of lelijk? 
Zijn er niet veel meer aspecten aan de orde wanneer we het 
over kunst hebben? Gaat het niet veel meer over kwaliteit? 
En wat is dan ‘kwaliteit’? Een mooi voorbeeld van een kunst-
werk om over de discussiëren is de film Habemus Papam van 
Nanni Moretti. 

Robert: “Beelden waarin de spanningen tussen dat wat ogen-
schijnlijk aanwezig is en wat het voorstelt direct uitdrukken. 
In de film kom je dit concept tegen als het time - image zoals 
bij de film van Nanni Moretti Habemus Papam waarin hij 
verwijst naar wel 3 andere beelden en dus 3 verhalen vertelt 
in 1 beeld. Het ene beeld wordt daarmee losgemaakt en 
tegelijk steviger verbonden met de verhaallijn van de film 
zelf. Het heeft een eigen kracht en als zodanig maakt het de 
film ook krachtiger. Het beeld uit de film gaat via Francis 
Bacon terug naar zowel Titiaan als Eisenstein en hun visie op 
macht of eenzaamheid.”

Vanuit de opleiding esthetica en cultuurfilosofie rolde jij in 
het betoog van Marshall McLuhan, die de cultuur zag als 
een betekenisgevend levend geheel. Hoe kunnen wij het ge-
dachtegoed van McLuhan concretiseren in ons onderwijs? 
“Dat vraagt van ons als mensen om ons te bezinnen op hoe 
indrukken die allemaal bemiddeld zijn door techniek onze 
gewaarwording en daarmee ook onze zingeving worden beïn-
vloed. Wat dat betreft is de link tussen esthetica en techniek 
zeer levendig: kunst is immers in het Grieks techne (τττττ). Zintuig-
lijkheid, zingeving, zinnelijkheid – ze zijn allemaal verbonden 
en bieden invalshoeken op elkaar om je te leren begrijpen in 
welke wereld je leeft.”

Een tip van Robert voor de 
lezers van Encore!Magazine... 

“Een reflectie op de manier waarop 
media/techniek die zintuigen beïn-
vloeden en daarmee de discussie 
leiden in het debat over kunst en 
kitsch lijkt me zeer waardevol. Een 
aanzet daarvoor wordt gegeven 
door het werk Vital Beauty uitge-
geven door V-2, het instituut voor 
onstabiele media.”
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Een leuk idee voor creabea E!M’ers is het maken van Per-
sonal Art, bijvoorbeeld in de stijl van Warhol.Verschillende 
fotobewerkingsprogramma’s en websites toveren je portret 
dan om tot kunst(?), in de stijl van een bekende kunstenaar.

Dit portret van Martine is zogenaamd gemaakt 
door de Britse street-artist Banksy. Kunst of kitsch?
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Deze aflevering van Dress to Impress werd verzorgd door Liselotte Fleur. Ze is 20 jaar en modefotografie is haar passie én haar 
studie. E!M sprak met haar over haar liefde voor beeld en muziek. Meer lezen over en zien van dit aanstormend talent kan op 
haar eigen site www.liselottefleur.com

1. Hoe lang ben je al met fotografie en mode bezig?

Rond mijn 13e begon ik te kijken in magazines en vooral bij 
de pagina’s met de editorials bleef ik hangen. Ik wist toen 
nog niet precies waarom. Kort daarna begon ik met veel foto-
graferen van de natuur en ook ging ik een website maken om 
hier de foto’s op te plaatsen. 2 jaar later ben ik met mijn zusje 
foto’s gaan maken, sinds die overstap naar portret en mode 
ben ik nooit meer teruggegaan. Ook begon mijn interesse in 
mode meer te groeien. Door mijn foto’s op internet te plaat-
sen kreeg ik leuke reacties en ik kwam in contact met ander 
modellen en zo heb ik een portfolio opgebouwd. Inmiddels 
was ik 17 en toegelaten op de kunstacademie en nu zit ik al 
weer in mijn laatste jaar, op de Willem de Kooning Acad-
emie in Rotterdam. 'k Heb met veel mensen samengewerkt 
en leuke kansen gehad. Ik houd er van om met diverse teams 
te werken, zowel voor en achter de camera om samen een 
mooie serie te maken. Ook heb ik kortgeleden een half jaar 
fotografie gestudeerd in Milaan en mocht ik fotograferen 
tijdens de Milan Fashion Week.

2. Wat heb jij met muziek?

Ik luister erg graag naar muziek! Zelf bespeel ik geen instru-
ment - daar heb ik alleen maar bewondering voor – maar wel 
luister ik naar verschillende soorten muziek, dit komt ook 
omdat ik altijd al gedanst heb. Het begon als klein meisje 
met klassiek ballet, later zijn daar jazz ballet, streetdance en 
tappdance bij gekomen. Tijdens mijn uitwisseling in Milaan 
heb ik hip-hop danslessen gevolgd en momenteel doe ik nog 
zumba. Dit is dus van alles wat, maar ik vind het allemaal 
mooi!

3. Waarom vind je jouw foto's bij muziek passen?

Muziek roept een bepaalde emotie op bij mensen en het 
geeft ze rust en een moment voor zichzelf, en dit is ook wat ik 
graag met mijn foto’s laat zien.

4. Wat vind je zelf je mooiste foto tot nu toe?

Dat is een moeilijke vraag, want eigenlijk ben ik niet snel 
tevreden. Als ik toch moet kiezen ga ik voor een foto die ik in 
Milaan heb gemaakt. Het was superkoud en een supergezel-
lige dag. De locatie was een verlaten gebouw dat een paar 
dagen daarna gesloopt zou worden. Daar was het redelijk 
donker, maar er kwam toch wat licht binnen omdat er delen 
uit het dak en muur ontbraken. Het model was aangekleed 
en opgemaakt in de kleuren van de locatie en ze liep er ge-
woon maar wat rond. Daardoor was haar blik afwezig en je 
vraagt je af wat ze daar doet en waar ze naar kijkt....

5. Wat is het leukste dat je ooit met je fotowerk meegemaakt 
hebt?

Ik vind het leuk dat ik vaak berichtjes krijg van interessante 
mensen om samen te werken. Ook vind ik het altijd su-
per om mijn foto’s ergens gepubliceerd te zien, zoals nu in 
Encore!Magazine. Dat is toch waar je het voor doet!

6. Wat zijn je wensen/dromen voor de toekomst?

Graag werk ik voor diverse (mode-)magazines in binnen- en 
buitenland en vind het geen probleem om hier voor te reizen! 

Wil jij ook fotograferen voor 

tijdschriften? 

Liselotte's tip voor E!M'ers: 

“Het belangrijkste is dat je plezier in je 

werkt houdt en dat je jezelf kan blijven 

vernieuwen. 

Dat is waar het uiteindelijk om gaat!” 
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Het Matangi Quartet werd opgericht in 1999, tijdens de stud-
ie van de jonge musici aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag en het Rotterdams Conservatorium. In 2003 
voltooide Matangi de tweejarige voltijdopleiding aan de Ned-
erlandse Strijkkwartet Academie onder leiding van Stefan 
Metz (cellist Orlando Kwartet). In het kader van de academie 
kreeg het Matangi Quartet les van wereldberoemde musici 
waaronder de leden van het Amadeus Kwartet. Verder werd 
het kwartet enkele jaren intensief begeleid door Henk Guit-
tart (altviolist Schönberg Kwartet). 

Inmiddels is het Matangi Quartet uitgegroeid tot een vaste 
speler op de kamermuziekpodia in Nederland en daarbuiten. 
Met hun gloedvolle spel en vlotte presentatie zijn Maria-
Paula, Daniel, Karsten en Arno boegbeelden van een nieuwe 
generatie klassieke musici. Communicatief, uitdagend en ver-
frissend veelzijdig zijn veelgebruikte typeringen. Het Matangi 
Quartet deelde het podium met verschillende klassieke top-
musici waaronder het Schönberg Kwartet, het Royal Quartet, 
Miranda van Kralingen, Tania Kross, Ivo Janssen, Paolo Gi-
acometti, Severin von Eckardstein en Lars Wouters van den 
Oudenweijer. 

Het kwartet ontving uitnodigingen voor diverse festivals en 
concertseries, waaronder het Delft Chamber Music Festival, 
het Grachtenfestival, het Festival van Aix-en-Provence, het 
Orlando Festival, de Robeco Zomerconcerten, het Schleswig-
Holstein Musik Festival, Festival van Carthage in Tunisie, de 
World Expo 2010 in Shanghai en het International Conserva-
toire Festival in St Petersburg. Sinds 2005 heeft het kwartet 
een eigen concertserie in de Beurs van Berlage te Amster-
dam. 

In 2002 ontving Matangi de prestigieuze Kersjes van de 
Groenekan Prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan uitzonder-
lijk talent in de Nederlandse kamermuziek. In 2008 won het 
kwartet de derde prijs op het Internationale Joseph Joachim 
Kamermuziekconcours in Weimar. Matangi bracht diverse 
cd’s uit bij Challenge Records Inernational die stuk voor 
stuk met geweldige kritieken ontvangen werden. De meest 
recente releases zijn de cd’s ‘Mendelssohn’ (2009) en ‘Can-
dybox’ (2010). Samen met gambist Ralph Rousseau en bass-
ist Hein van de Gein won het Matangi Quartet de Edison 
Publieksprijs 2009 voor de cd Chansons d’amour (Challenge 
Records, 2008).

Matangi neemt regelmatig deel aan avontuurlijke crossover-
projecten en trad onder meer op met cabaretiers Herman van 

Veen en Youp van ’t Hek, bandoneonspeler Carel Kraayen-
hof, jazztrompettist Eric Vloeimans, DJ Kypski, jazz vocalis-
ten Mathilde Santing en Renske Taminiau, singer songwriters 
Lori Lieberman en Tom McRae. Met deze baanbrekende 
uitstapjes buiten de klassieke muziek slaagt Matangi erin 
een nieuw publiek warm te maken voor het strijkkwartet. En 
minstens zo belangrijk: het geeft extra inspiratie om het rijke 
klassieke repertoire dat in de afgelopen 250 jaar is opgebou-
wd – van Haydn tot Adès – met nieuw élan tot klinken te 
brengen. Want in essentie draait het bij het Matangi Quartet 
slechts om één ding: het voelbaar maken van de energie, 
passie en opwinding die in alle goede muziek besloten ligt.

De musici spelen alle vier een instrument van Nederlandse 
makelij. De cello en de eerste viool zijn in bruikleen gegeven 
door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. 

Matangi is de Indiase godin van spraak, muziek en schrift. De vina die 
zij in haar hand draagt is een instrument dat diepe geluiden produceert 
met aangename boventonen. Matangi brengt de mensen in vervoering door 
haar spel op de snaren van passie, hartstocht, liefde en extase.

Het Matangi Quartet bestaat uit:
Maria-Paula Majoor - viool
     Arno van der Vuurst - cello 
Daniel Torrico Menacho - viool
  Karsten Kleijer - altviool18 19
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Echt leuk: 
Renske Taminiau en het Matangi Quartet

Dit jaar vierden Merel, Zlata en ik mijn verjaardag in 
Vredenburg Leeuwenbergh, met een sprookjesachtige 
Sunday Afternoon Jazz door Renske Taminiau en 
het Matangi Quartet. Van laatstgenoemde zijn mijn 
hartsvriendinnen en ik al jaren fan. Eigenlijk sinds 
Merel en ik weg moesten hollen na ons eigen concert 
op het Dordtse cellofestival, om ze te horen in Chiel 
Meijerings – toen nog spiksplinternieuwe – Bats 
From Hell. We vielen voor hun technische gemak, 
hun gloedvolle spel en hun lef  om nieuw repertoire 
aan te pakken. Dus nee, wij gingen niet naar “Ren-
ske met een strijkje” zoals de vriendelijke meneer voor 
ons in het publiek zei. Wij gingen naar het überhippe 
Matangi “met een band”. Maar ergens halverwege 
het concert veranderde dat...

Natuurlijk had ik van tevoren al een beetje gegoogled. Op 
YouTube’jes hoorde ik Renske’s prachtige warme troostrijke 
stem die in de verte doet denken aan die van eigenzinnige 
zangeressen als Joan as Policewoman, Feist en Catpower. 
Lieve liedjes met hier en daar een in mijn oren “disharmo-
nische” jazz begeleiding eronder. En altijd persoonlijk. Neem 
bijvoorbeeld I Told You So, dat Taminiau schreef voor haar 
man. Hij zat in een baan waarin hij niet gelukkig was. Zij 
zong dat hij moest kiezen waarin hij zijn passie kan volgen. 
Hij luisterde en werkt nu ergens anders. Mij pakte ze met het 
prachtige ‘NY Sirens’, dat ze samen zingt met Leah Siegel, 
de New Yorkse zangeres die ze ontmoette tijdens een uitwis-
selingsproject. Een vrouw met grootse dromen, die niet in 
hokjes passen. Jazz is en blijft een fusiemuziek en heeft dat 
ook nodig om te overleven. De stroming is ongedefinieerd 
breed, de demarcatielijnen fluïde. En die houding trekt Ren-
ske door in haar hele kunstenaarschap, ze schrijft eigen tek-
sten, bespeelt verschillende instrumenten, maakt zelf het art-
work voor in haar cd-boekjes en ga zo maar door. En zondag 
zou ik zien of ze in het echt net zo leuk is.

De band in gekleurde t-shirts, het kwartet in pak en Renske in 
een superschattig folkloristisch jurkje. Een bij elkaar geraapt 
zooitje? Alles behalve. Twee jaar geleden hadden Matangi en 
Renske al met veel succes samen opgetreden in het Concert-
gebouw, waar ze zomaar cd’s van uitdeelden. Maar zondag 
klonk toch weer anders, minder zwaar, met name door de 
tempi en de nieuwe, lekker frisse arrangementen. Te jazzy 
voor pop, te poppy voor jazz. En met een vleugje singer/
songwriter er doorheen. Onbeschaamd romantisch, zonder 

Lees meer op www.draaiomjeoren.com 2120
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te zoetsappig te worden. Renske-de-zangeres is een sterke 
vrouw, neemt band en kwartet moeiteloos mee en zingt per-
soonlijk en open. Diep en oprecht.

Het Matangi opent en klinkt grappig genoeg ook solo al niet 
meer als een klassiek strijkkwartet. Wolliger, minder scherp. 
Wat blijft is hun fantastische samenspel. Loepzuiver binnen 
de meest vreemde samenklanken, perfect in balans en exact 
op- en afbouwend in dynamiek. Dan komt Renske het podi-
um op en zet de band in, het nummer Stay. “Everything has 
its time...” – en bijna halverwege glijdt het kwartet er als van-
zelf onder. Het arrangement is leuk en verrassend, bijvoor-
beeld door de gevoelige backing vocals (door de jongens 
van haar band). Een ander leuk details is dat als primarius 
Maria-Paula Majoor staccato speelt de rest aan het pizz’en 
slaat. Daarom is het extra jammer dat het kwartet niet altijd 
even goed te horen was. Het tweede nummer zong Renske 
op haar eigen bruiloft, in een andere kerk, als eerbetoon aan 
haar schoonmoeder. De eerste zin van To You We Sing is 
‘I know we haven’t spoken yet’ en gaandeweg kom je er als 
luisteraar achter dat Renske de moeder van haar man alleen 
kende uit de verhalen van anderen. De saxofoon en strijkers 
smelten mooi ineen en stuwen en ondersteunen Renske’s hel-
dere stem wanneer zij haar overleden schoonmoeder alsnog 
vraagt of ze zij goed vindt.”I’ll do whatever I can to put his 
mind at ease. I promise I’ll be his best companion. In good 
times or in better.” Kippenvel. De sfeervolle sax solo boven 
het lieve strijkersbedje is een hoopvol einde. 

Het derde nummer heet Paris en is een knipoog naar het 
Franse chanson. Het Matangi begeleidde het met net zoveel 
flair als ze doen in de “echte” chansons met gambist Ralph 
Rousseau. Saxofonist  Floris van der Vlugt geeft een prachtige 
klarinetsolo weg en Renske heeft ook in het Frans een pret-
tige dictie. Het chanson lijkt een buitenbeentje, maar past 
eigenlijk wonderwel tussen de andere gevoelige lyrics en 
dromerige melodieën. Als vierde nummer brengen Renske, 
haar band en het strijkkwartet de titelsong van de cd: Move 
Me. Het begint met een klankschaal en belletjes, voordat de 
sax weer inzet en de boel in beweging zet. Een leuke, actief 
wandelende baspartij met een octaaf daarboven een lyrische 
cello zetten de onderkant stevig neer. De zang is direct, de 
tekst is pakkend.
Moraal van het verhaal? Je wilt zoveel, en alles tegelijkertijd, 
dat je uiteindelijk maar helemaal niets doet. Akelig herken-
baar. Met deze tweede cd wilde Renske zichzelf een schop 
onder de kont geven. Ook staat Move Me voor beweging en 
verandering, iets wat in elk liedje terugkomt.

In Love, dat Renske voor haar nu vijf maanden oude doch-
tertje schreef wordt het Matangi ineens weer het klassieke 
kwartet dat ze eigenlijk zijn. Het liedje is lieflijk met een 
vleugje weemoed, en eindigt alsof je kijkt naar een hartver-

warmende scene in een oude film. Het zesde nummer begint 
met een mooie solo op de basklarinet boven de pizzicato 
strijkers en ontroert vooral door de knappe samenzang in de 
repeterende frase “You belong to... you belong to... you be-
long to me”. Mooi zuiver gezongen en  vooral oprecht. Die 
authenticiteit of levendheid vond ik zelf één van de sterkste 
punten van het optreden. Alles kwam dichtbij in de moment-
en dat Renske haar publiek toespreekt of even aarzelt over 
een tekst. Het laatste nummer voor de pauze is Luna, een 
betoverend muzikaal sprookje waarin de spanning geweldig 
opgebouwd wordt, waarna het toch heel ingetogen eindigt. 
Renske schildert met haar handen de lyrics in de lucht. Knap 
gitaarwerk en weer die lieflijke belletjes uit de synthesizer. 
Als iedereen voluit meespeelt krijgt het mini-orkest een maxi-
klank en stroomt de liefde voor Renske’s nichtje, het dochter-
tje van haar tweelingzus Caat, aan wie ze dit liedje opdraagt. 

Ook na de pauze opent het Matangi een set vol zachte bal-
lads met spannende wendingen. In lang uitgesponnen frases, 
met dynamiek en vibrato perfect op elkaar afgestemd. Na 
een korte drumsolo zet de band weer in – Lyrical Love – 
en krijgen de strijkers het pulserende ritme voor hun kiezen. 
Romantiek, humor en eigenzinnigheid wisselen elkaar af en 
de strijkers volgen, soms haast percussief, dan weer in lyrisch 
lange lijnen. Tweede nummer na de pauze is “Falling”, uit 
de film Lotus en geschreven in samenwerking met Perquisite. 
Het arrangement is prachtig, met glansrollen voor altviool 
en cello. In Modern chain gang krijgt de saxofoon een solo 
en het kwartet tremolo’s; “we wish those golden chains were 
gone”. Maar Renske’s charmante zang kan meer dan deze 
herfstige melancholie alleen. Ik werd überblij van de uitbun-
dige lentevrolijkheid in “Drop of Rain”, waarbij ook het pub-
liek mee mocht zingen. Renske: “jaaaa, jullie wilden het niet, 
maar nu zijn jullie blij dat je het gedaan hebt, toch?”. Never 
wanna go was toepasselijk als laatste nummer. De tweede 
blijmaker met alweer zo’n schitterend virtuoze saxofoonsolo.

En dat was het dan. Maar niet heus. Renske vroeg heel be-
scheiden of ze nog een liedje zingen zou en nam daarvoor 
zelf plaats achter de toetsen. Met lyrics als “silence tells my 
story” zette ze toon voor een intieme kamermuziekklank. 
Het strijkkwartet speelde sfeervol mee, bijna als de vioolsolo 
in Lehars Lüstige Witwe, maar met af en toe een dissonant 
in de dubbelgrepen van de tweede violist. Fijn om ze weer 
even puur te horen; ze spelen te mooi om ondergesneeuwd te 
raken. Hun tonen zijn strak, het vibrato bescheiden en lang-
zaam dooft het liedje met een duet van de tweede viool en 
de alt. De tweede toegift was weer voor iedereen en begon 
met het opgewekte koek-koek-motiefje in strijkers en sax, “go 
out into the green”... yep, dit is de Springsong die ze twee 
jaar geleden al met z’n allen in het Concertgebouw speelden. 
Leuker dan leuk. Spatgelijk en stuwend. Want verder moeten 
we. Bewuster en met aandacht. Echter. 
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Op vrijdag 16 november gaat in het Theater aan het 
Vrijthof de Opera Zuid-productie Manon van Jules Massenet 
in prèmiere. In Manon – de eerste productie in het vervolg 
van de serie ‘heroïsche, hormonale en hartstochtelijke vrouw-
en’ – gaat een jonge vrouw ten onder aan haar eigen keuzes. 
Kan Manon voor geluk kiezen in plaats van geld in een ma-
terialistische maatschappij als de onze?

Om Manon Lescauts opvoeding in goede banen te leiden, 
wordt ze door haar ouders naar een klooster in het rijke 
Westen gestuurd om daar te werken. Onderweg ontmoet ze 
haar grote liefde, de rijke Chevalier des Grieux, en ze gaat 
met hem samenleven. Manon en Chevalier des Grieux gaan 
een armoedig bestaan tegemoet, omdat Des Grieuxs vader 
hen financieel niet meer ondersteunt. Dan valt Manon voor 
de charmes van de rijke De Brétigny. Wanneer ze hoort dat 
haar voormalige geliefde Des Grieux geestelijke is geworden, 
besluit ze hem op te zoeken. Ze overtuigt hem ervan met 
haar mee te gaan. Om niet weer in armoede te hoeven leven, 
besluiten ze een gokje te wagen in een casino. Ze worden ge-
arresteerd en beschuldigd van vals spel. Wanneer Des Grieux 
vrijkomt, hoort hij dat Manon het land uitgezet zal worden. 
Hij vindt haar terug, maar Manon is zo verzwakt dat ze sterft. 
De eigentijdse regie van Manon is in handen van Lotte de 
Beer. Zij zet Manon neer als een immigrante uit de Balkan. 
Zodra ze op het vliegveld aankomt, valt Manon voor alle luxe 
die ze ziet. Ze is veel te levenslustig om zich te laten wegstop-
pen en kiest haar eigen onfortuinlijke weg. 

De Nederlandse regisseur Lotte de Beer volgde aan de Ho-
geschool voor de Kunsten in Amsterdam de opleiding tot 
Theaterdocent en aansluitend de Regieopleiding. Nog tijdens 
haar studie won ze de Ton Lutz prijs voor beste beginnende 
regisseur. Vorig seizoen was ze artistiek leider van het Fes-
tival 25-jaar Het Muziektheater, waarvoor ze onder andere 
Ringetje regisseerde. Inmiddels werd ze geëngageerd voor 
Waiting for Miss Monroe aan De Nederlandse Opera, Die 
Arabische Prinzessin en Het Sluwe Vosje in Leipzig, Evgeni 
Onegin in Bielefeld, Così fan tutte in Braunschweig, The 
Rake’s Progress in Regensburg, een wereldpremière voor de 
Münchener Biennale en La Bohème en De Parelvissers voor 
Theater an der Wien.

De Belgische dirigent Ivan Meylemans speelde jarenlang 
trombone bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Hij stu-
deerde directie bij Ed Spanjaard en Jac van Steen. In 2001 
won hij de derde  en publieksprijs tijdens het Donatella Flick 
Concours in Londen. Bernard Haitink steunde hem bij het 
uitbouwen van zijn dirigentencarrière. Hij assisteerde regel-

matig Mariss Jansons bij het Koninklijk Concertgebouw Ork-
est. Hij is een veelgevraagd gastdirigent bij onder andere de 
Nordwestdeutsche Philharmonie, de filharmonische orkesten 
van Luxemburg en Zagreb, het Radio Filharmonisch Orkest, 
het Orkest van het Oosten. Het Rotterdams Philharmonisch, 
deFilharmonie van Vlaanderen, Het Gelders Orkest, Lim-
burgs Symfonie Orkest en het Deens Radio Symfonieorkest. 
Buiten Europa dirigeerde hij reeds het Seoul Philharmonic 
Orchestra en het Taipei Symphony Orchestra. De Belgische 
dirigent Ivan Meylemans speelde jarenlang trombone bij het 
Koninklijk Concertgebouw Orkest. Hij studeerde directie bij 
Ed Spanjaard en Jac van Steen. In 2001 won hij de derde  en 
publieksprijs tijdens het Donatella Flick Concours in Londen. 
Bernard Haitink steunde Whem bij het uitbouwen van zijn 
dirigentencarrière. Hij assisteerde regelmatig Mariss Jansons 
bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Hij is een veel-
gevraagd gastdirigent bij onder andere de Nordwestdeutsche 
Philharmonie, de filharmonWische orkesten van Luxemburg 
en Zagreb, het Radio Filharmonisch Orkest, het Orkest van 
het Oosten. Het Rotterdams Philharmonisch, deFilharmonie 
van Vlaanderen, Het Gelders Orkest, Limburgs Symfonie 
Orkest en het Deens Radio Symfonieorkest. Buiten Europa 
dirigeerde hij reeds het Seoul Philharmonic Orchestra en het 
Taipei Symphony Orchestra.

De Fries/Nederlandse Tjitte de Vries studeerde altviool 
aan het Conservatorium te Groningen met als specialisatie 
kamermuziek. Hij speelde bij diverse orkesten in Nederland. 
Verder was hij radioproducer. Ook was hij manager van het 
internationale orkest The European Sinfonietta. Als (barok) 
altist maakte hij vele tournees door binnen  en buitenland. 
Hij speelt en produceert kamermuziekprogramma’s en advi-
seert regelmatig (jonge) musici. Hij coacht en dirigeert instru-
mentale en vocale ensembles, onder andere op het Orlando 
Festival.

Manon door Opera Zuid: geluk of geld?

Moment van je leven: flirten met de dood

Vrijdagavond, tussen Utrecht en Amsterdam, in een paarse tweede-klascoupé. Een groepje jongeren houdt een levendige 
discussie over de zin van opera. Opera?! Ja, want dankzij Joke Dame mag onze klas van (post-)masterstudenten vanavond 
even flirten met de dood. Niet al te letterlijk, gelukkig, we gaan naar After Life, de opera waarin Michel Van der Aa al zijn 
talenten samenbundelde. De inleider van OperaFlirt beschrijft het werk als “een opera met videoprojecties en geluiden”, maar 
daarmee doet hij het werk eigenlijk te kort, want in de zaal blijken alle technieken te werken als een wezenlijk onderdeel van 
de handeling.

Het ‘Gesamtkunstwerk’ waarin waar film, live muziek, elektronica en de toneelhandeling constant door elkaar lopen, elkaar 
aanvullen en versterken. En alsof dat nog niet genoeg was, is elk echte medium ook weer een collage an sich, wat zich vooral 
uit in de muziek: live door het geweldig spelende Asko Schönberg Ensemble en aangevuld met elektronische klikken, tikken, 
synthesizers en vervreemdende echo’s. De zangers en acteurs worden aangevuld door een documentaire, live gefilmde uitver-
grotingen van het decor en flashbacks van de hoofdpersonages. En alles valt als een puzzel in elkaar.

Het verhaal, naar een film door Hirokazu Kore-Eda, lijkt misschien geconstrueerd, maar blijft voorstelbaar genoeg. We bev-
inden ons tussen leven en dood, waar de hoofdpersonen moeten kiezen wat het meest beslissende moment van hun leven is. 
Door de vriendelijke, maar bureaucratische medewerkers van dit tussenstation (één van vele filialen) wordt dit moment vervol-
gens op film gereconstrueerd en die herinnering – en alleen die – krijgt de overledene na een week mee naar de eeuwigheid. 
Daar kan hij of zij dit moment dan blijven herbeleven, als een loop in de tijd.

Tijd is dan in de opera ook een thema waarmee Van der Aa voortdurend speelt: echte tijd, herinneringen en de reconstructie 
daarvan in het tussenstation lopen voortdurend door elkaar heen. Ook muzikaal loopt de tijd mee, als het beeld versneld wordt 
doorgespoeld doet het geluid dat ook. Maar dan hapert het beeld. Het valt weg, terwijl de gefilmde vrouw door blijft spreken. 
De muziek stopt. De personages ook. Het licht gaat aan. Van crossmediaal naar transmediaal?! Om me heen zie ik mensen nog 
steeds ingespannen naar het beeld kijken, waar een jonge man opkomt, een lus van snoer achter zich aantrekkend. Hij staat stil, 
richt zijn blik op, de zaal in en zucht in zijn microfoon. ‘Goedenavond... mijn naam is Michel van der Aa en dit is mijn ergste 
nachtmerrie.’ Een groot kunstenaar, ontroerend ontwapenend.

‘Sommige momenten van de operakarakters zijn geschikter om buiten het decor uit te beelden, in een abstracte werkelijkheid’, 
zei de componist tijdens de After (Life) Party. Vreemd genoeg leek de onderbreking in de opera zo’n moment - het deed voor 
mij totaal niets af aan de zeggingskracht van het verhaal. In tegendeel, zelfs, het brengt het alleen maar dichterbij. Net als de 
documentairebeelden die Van der Aa verwerkte in zijn opera “omdat het niet over Griekse goden gaat, maar over jou en 
mij...”. Zo voelde het voor mij ook: alsof ik zelf de keuze moest maken. Wat is mijn meest beslissende moment?

Mensen die niet kunnen kiezen voor het meest beslissende 
moment, krijgen een tweede keus: het mooiste. “Misschien... 
een vakantie met uw vrouw?” zingt Yvette Bonner in de rol 
van Sarah. Maar ik ben net als zijzelf: kiezen kan ik niet. 
Niet eens het mooiste moment van de dag, laat staan van 
het leven. Het zijn er gewoon te veel, die mooie momenten. 
En After Life was er zeker één van.

Meer over opera lees je in de E!M-special 

opera!magazine - gratis te downloaden 

vanaf onze website. Enjoy!
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breekt opnieuw bezoekersrecords maar 
toekomst erg onzeker
 
Het Festival Oude Muziek Utrecht groeit voor het 
derde jaar op rij: sedert 2009 is het aantal bezoek-
ers met 35% gestegen. Het Festival Oude Muziek 
bevestigt zo andermaal dat het actueel en springlev-
end is. Van 24 augustus t/m 2 september bezochten 
meer dan 50.000 oude-muziekliefhebbers deze 31e 
editie met 190 concerten en activiteiten in Utrecht. 
De enorme subsidiebezuinigingen van 70% werpen 
echter een donkere schaduw over de toekomst van 
het grootste en meest vooraanstaande oude-muz-
iekfestival ter wereld.

In artistiek opzicht was dit Festival een groot succes. Binnen 
het festivalthema Van Sweelinck tot Bach was veel muziek 
van beide grootmeesters te horen, maar vooral ook uit de 
muzikaal rijke periode tussen hen in. Twee hedendaagse 
grootmeesters, Harry van der Kamp en Masaaki Suzuki, be-
lichtten als artists in residence met hun ensembles op fenom-
enale wijze de verschillende kanten van Sweelinck en Bach.

Een muzikaal hoogtepunt was het openingsconcert op 24 
augustus waarbij het publiek achtereenvolgens kon genieten 
van zowel groots opgezette meerkorige muziek in de Dom-
kerk als een intiem huiskamerconcert in de Utrechtse binnen-
stad. De Missa omnium Sanctorum van Zelenka, uitgevoerd 
door Collegium 1704 werd bijzonder enthousiast ontvangen, 
net als het koraalprogramma van Gli Angeli Genève. Groot 
applaus was er ook voor de motetten en kamermuziek van 
o.a. Schein en Buxtehude door La Petite Bande en Schütz’ 
Musikalische Exequien door Vox Luminis.

Naast concerten met grote bezettingen waren er ook talloze 
kleine juweeltjes te ontdekken in dit Festival: klaviermuziek 
door Maude Gratton op een origineel Ruckers-virginaal uit 
1604, Bach op viola da spalla door Sergey Malov en 17de-
eeuwse motetten door het Scorpio Collectief. Opvallend was 
het grote aantal nieuwe en jonge groepen, waarmee de vol-
gende generatie in het Festival een centrale plek innam.

De klapper van dit Festival was de Matthäus Passion door de 
Akademie für Alte Musik Berlin en RIAS Kammerchor o.l.v. 
René Jacobs: de uitvoering waarin alle ruimte werd gegeven 
aan muzikale en emotionele expressie, ontving een staande 
ovatie van 10 minuten. Opvallend was Jacobs’ accent op de 
menselijke dramatiek van het lijdensverhaal.

De Pandhof, grenzend aan de Domkerk, fungeerde wederom 
als bruisend Festivalcentrum. De festivalbezoeker kon ook 
zelf in actie komen, bijvoorbeeld tijdens de Bachmarathon 
waarvoor amateurs in groten getale kwamen opdagen. In het 
Beiaardfestival lieten de carillons van de Dom- en Nicolaïtor-
en oude muziek uitwaaieren over de gehele stad. In Museum 
Catharijneconvent waren werken van de schilder Gerrit Piet-
erszoon Sweelinck (broer van de componist) te bezichtigen. 
Tijdens een wetenschappelijk symposium werd de carrière 
van de in januari overleden oude-muziekpionier Gustav Le-
onhardt belicht.
 
Het grote draagvlak van het Festival Oude Muziek bewijst, 
in combinatie met de aandacht voor onderzoek en innovatie, 
talentontwikkeling, educatie en excellent ondernemerschap, 
dat de Organisatie Oude Muziek zijn plaats als Nederlandse 
topinstelling verdient en waarmaakt. Toch is de toekomst 
van het Festival en het Seizoen Oude Muziek allesbehalve 
rooskleurig. De bezuinigingen binnen de culturele sector zul-
len voor het Festival Oude Muziek grote gevolgen hebben. 
Ondanks een uitmuntende beoordeling door de commissie 
van het Fonds Podiumkunsten verliest de Organisatie Oude 
Muziek 70% aan subsidie-inkomsten, een daling van maar 
liefst τ 600.000, die het huidige business model achter het ge-
nereren van de hoge eigen inkomsten in gevaar brengt. Het 
is op dit moment nog onduidelijk in welke mate de provincie 
en Gemeente Utrecht deze klap zullen kunnen helpen 
opvangen.

FestivalOudeMuziek

DE ZIGEUNER ENDE JONCKVROUWE

Het eerste concert dat ik namens de Concertzender bezoeken 
mag is een recital rond transcripties. Gambiste Nima Ben 
David en klavecinist Pierre Trocellier spelen Bach. En hoe! 
Mooie dynamiek, overtuigende fraseringen.

Ze openen met een sonate die oorspronkelijk voor viool of 
fluit was en het tweede programma-onderdeel is een bewerk-
ing van een orgelsonate. Muziekstuk nummer drie is wel 
origineel voor gamba en waar het ‘m in zit weet ik niet, maar 
dat hoor je tóch. Bachs instrumentatie doe je toch niet zom-
aar even na. De gambiste wisselt in sommige loopjes elke 
tel van positie, maar houdt haar knappe streekvoering schi-
jnbaar moeiteloos soepel. Chapeau! De genadeloze klavec-
imbelpartijen laten geen ruimte voor verdoezelingen - maar 
dat heeft Pierre Trocellier ook helemaal niet nodig: hij zit 
totaal ontspannen, heeft een mooi ronde toon en een stabiele 
linkerhand.De twee hebben elkaar mooi gevonden in hun 
fraseringen en trillers; de paar kleine ongelijkheidjes lijken 
erbij te horen en dragen alleen maar bij aan de levendheid 
van de uitvoering.

Ontroerend hoe de gambiste een triller naadloos over laat 
gaan in een weids vibrato, dat zich rustig verkleint, compleet 
in balans met haar dynamiek. Zuchtende dubbelgrepen, 
wervelende sequenzen, nergens sentiment of opschmück. 
Indrukwekkend solospel door de klavecinist, met rijke ak-
koorden en een piekfijne timing. Hun interpretaties zijn re-

spectvol, gaaf en puur.

Ze pakken uit met de bekende sonate in g-klein. Net als bij 
Bachs cellosuites en vioolpartita’s is de partituur een mijnen-
veld. Onzuiverheden, kreunen en piepen liggen altijd op de 
loer, net als verlies van tempo en grote lijn. Akelig hoog in 
posities en vol andere technische moeilijkheden, terwijl het 
moet klinken alsof je het zó uit je mouw schudt. Het duo slaat 
zich er kranig doorheen.

Als toegift aan het Matthäus Passion-minnende publiek spel-
en ze nog de Sicilienne uit de 4e vioolsonate. En krijgen ter-
echt een staande ovatie.

Oude Muziek voelt voor mij als thuiskomen. Even geen 9, 11 
en 13-akkoorden meer; geen ingewikkelde variaties op I - VI 
- II - V. Maar ontspannen, wegzakken in het pluche om me bi-
jna gedachtenloos mee te laten voeren op de stroom van zich 
met elkaar vervlechtende melodielijnen. Bloggen over het 
Festival Oude Muziek voelt dan ook als een mini-vakantie!

Festival Oude Muziek 2012
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EEN WARM KLANKBAD VAN EIGEN BODEM

In de oudste kerk van Utrecht, 
midden tussen de oudste muur-
schilderingen van Nederland 
(11de eeuw), reliëfs uit de 12de 
eeuw, een beschilderde sarco-
faag uit de 13de eeuw en meer 
indrukwekkends, klinkt er van-
middag muziek van Sweelinck 
en tijdgenoten, door een madri-
gaalensemble en een claveci-
nist.

Het programma opent met een apocriefe Bijbeltekst “Susan-
ne un Jour” en (mezzo-)sopraan Nele Gramß gaat voor, als 
een paarse engel, met vier heren als beschermers achter zich.
Sweelincks versie is vast de mooist doorgecomponeerde van 
alle 38 bewaard gebleven toonzettingen van dit stukje, het 
heeft een indrukwekkend contrapunt en mooie lijnen. En het 
ensemble zong het prachtig, spatzuiver met mooi laag geïnto-
neerde leidtonen.

Sweelincks Leidse collega Schuyt schildert in snelle bewegin-
gen de onrust en opgetogenheid van de liefde en ook Ver-
donck voorziet ons van pareltjes van tekstuitbeelding, waarin 
de diepe, sonore basstem van Harry van der Kamp de er-
boven ontstaande akkoorden van een stevige basis voorziet. 
Volledig open en ontspannen laat het ensemble als vanzelf de 
samenklanken ontstaan. Mooi om te horen hoe de verschil-
lende zangers hun stemmen naar elkaar toekleuren en hoe 
eens ze het zijn over hun frasering, openheid van klinkers en 
plaatsing van medeklinkers: duidelijke s-en, exacte t’s.

Een prachtige opbouw en lachende monden in de frase “E 
primavera candida e vermiglia” (’en de lente in al haar kleu-
renpracht is daar’) in Tollius’ zesstemmige madrigaal. Op een 
sonnet van Petrarca, de dichter die me als eerstejaarsje zo 
raakte met zijn “Solo è pensoso…” (’eenzaam en peinzend, 
schrijd ik door het verlaten landschap’).

Het ensemble was dynamisch erg goed, de zangers waren 
perfect in balans en zongen op een ontspannen manier de 
Pieterskerk mooi vol. Daarna leek het eenzame klavecimbel 
extra kwetsbaar en veraf. Maar achter de toetsen zat niemand 
anders dan Pieter-Jan Belder (die ik mateloos bewonder sinds 
ik virtueel met hem samen mocht werken voor een presenta-
tie over clavichordmuziek in de Lage Landen). Ook vanmid-
dag speelde hij weer prachtig. Goed doordacht, overtuigend 
gepresenteerd. Het lijkt of hij geen technische barrières heeft, 
alle lastige trillers en loopjes rolden er zo uit. 

Net als de leden van het Gesualdo Consort legde hij alle 
stemmen als gelijken voor ons op de tafel, om afzonderlijk en 
samen te bewonderen.
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Hoe knap de zangers hun (toch wel erg verschillende) stem-
men kunnen laten samenvloeien werd nog eens extra dui-
delijk in Sweelincks duet. In de psalmen begon het ensem-
ble unisono de Gregoriaanse melodie en dat vond ik een 
sublieme zet, een prachtige opmaat voor de uitwaaierende 
stemmen extra. Met name in het meerstemmige gedeelte van 
Psalm 100 kwamen de schilderachtige lijnen van de alt heel 
mooi uit de verf. Marnix de Cat zingt met een speciaal soort 
jongheid, een lichtheid in zijn stem zonder aan diepte en rijp-
heid te verliezen. In het trio waren vooral de zachte afrondin-
gen van de verschillende gedeelten mooi.
Ik vond het ontroerend hoe de zangers ingetogen konden 
blijven en tegelijkertijd wel alle affecten belichtten. Het stuk 
is op zijn zachtst gezegd uitdagend; die lastige loopjes naar 
beneden vliegen gemakkelijk uit de bocht. Maar het drietal 
hield alle nootjes rustig in toom.

Belders tweede solo was wat mij betreft het hoogtepunt van 
het concert. Een prachtige stuwing en overzichtelijke lijnen. 
Elke noot even mooi afgewerkt. En die (in mijn beleving als 
pianiste) toch wel raar en onhandig liggende loopjes schudt 
hij zo uit zijn mouw. De laatste tonen laat hij steeds uitklin-
ken als ware ze gezongen. Behalve dat Pieter-Jan Belder twee 

instrumenten op dit duizelingwekkend hoge niveau bespeelt 
(zijn blokfluit-cd heb ik grijs gedraaid), vind ik hem ook inspi-
rerend vanwege zijn repertoirekeuze en omdat hij een door-
geefluik is, doordat hij zich zo bescheiden opstelt achter de 
muziek.

Het volgende werk is weer van Sweelinck: “Dolcissimo ben 
mio” (’mijn liefste o zo mild’). Wat leuk en interessant om dit 
in één programma te horen met Schuyt! De frase “porgimi 
quelle rose” (’geef me nu eens die rozen’) begint homofoon 
en bijna swingend, om met zachte drang uitgewerkt te wor-
den. Sweelinck sloot dit programma af, maar het mooiste vo-
cale stuk van vandaag vond ik de Gabrieli. Als een ontluiken-
de bloem openen de akkoorden zich, een meerstemmigheid 
die zo weggelopen lijkt uit de reader over jazz-harmonie waar 
ik me doorheen worstel. De samenklanken schuren langs en 
tegen elkaar en ik kan niet anders dan mateloze bewondering 
hebben voor de intonatiekunst van deze zes knappe zangers.
Chapeau!

Nu moet ik weer aan hem denken en begin ik te begrijpen 
wat hij bedoelde. Een goed orgelconcert overrompelt je. 
En goed was het! Benjamin Alard is van mijn leeftijd, maar 
speelt alsof hij al een halve eeuw bezig is met de triosonates 
die de grote Bach voor zijn zoon schreef, als oefenmateri-
aal.  De eerste sonate ken ik goed, want die speelde ik in 
mijn vorige (Brabantse) leven op blokfluit, met twee vriendin-
netjes van de vooropleiding. Ongelooflijk knap hoe Alard 
zijn melodielijnen daarin kan laten stralen alsof ze werkelijk 
gefloten zijn. Zelfs het hondsmoeilijke Vivace blijft lichtvoetig 
en opgewekt, met heldere lijnen in goede tempi. Een kleine 
programmawijziging: “Aus der Tiefe” wordt vervangen door 
het bekende en meesterlijk uitgewerkte “Vater Unser” (dat 
mij als eerstejaarsje zo ontroerde toen Bach-kenner Albert 
Clement het op de oude vleugel speelde). Mooi doorgetrok-
ken lijnen, afgeronde portato kwarten en rustig kabbelende 
begeleidingsfiguurtjes links, die vooruit lijken te wijzen naar 
Albertijnse bassen à la Mozart in een vrije, fantasieachtige 
vorm.

Alard houdt lang rust na het trugschluss en het publiek houdt 
zijn adem in. Perfecte timing. En inderdaad vol van klank… 
overweldigend vol van klank. Maar tegelijkertijd transpar-
ant en licht. Ik probeer me te concentreren op alle stemmen 
tegelijk en vind het onvoorstelbaar dat er slechts één muzi-
kant achter het instrument schuilgaat. Al die noten, al die 

lijnen. Wie niet beter weet zou denken dat stukken als deze 
door vier handen en vier voeten gespeeld moeten worden. 
Door een muzikale octopus. Of door de organistenbroers 
Euwe en Sybolt de Jong samen achter de pijpen.
Maar nee, dit is Benjamin, de jonge, getalenteerde clave-
cinist, alleen. In de 12e-eeuwse Klaaskerk, waar ik me (naast 
de paar keer dat ik er zelf op mocht treden) vooral de lezing 
door Paul Gilroy herinner. Zijn motto was  “Culture has to 
reinvent itself” en voor mij gaat Bach over dezelfde  thema’s. 
De laatste werken zijn van een filmische grootsheid, maar 
zonder bombastisch te worden. Knap hoe Alard in deze tech-
nisch behoorlijk veeleisende werken de lijnen in de verschil-
lende stemmen zo helder en overzichtelijk weet te houden.

In de nagalm van het slotakkoord barst een daverend ap-
plaus los. Ik kijk om me heen. Tegen alle vooroordelen in 
zijn deze orgelconcertbezoekers helemaal niet alleen maar 
grijze heren met brillen en baarden, in nette pakken. Naast 
me zit een leuke, vlotte vrouw, iets jonger dan mijn moeder. 
Schuin voor me een knuffelend stelletje 30-ers. Daarnaast 
twee blonde studentes en aan de
overzijde van het gangpad een olijke jongen die eruit ziet 
als 17. De stoel naast me is leeg. Wat had ik daar graag mijn 
oude pianoleraar op zien zitten. Met verbaasde blik, omdat 
orgel zo subtiel kan zijn.

Jaren geleden vroeg ik mijn oude pianoleraar eens of ik er 
misschien orgel naast zou gaan doen. “Orgel…” zei hij met 
een diepe frons tussen zijn wenkbrauwen, “dat is eigenlijk 
iets voor klankwellustelingen”. Wijselijk hield ik verder mijn 
mond, ging van piano naar klavecimbel naar clavichord en 
verloor mijn oude leraar uit het oog. 

EEN ORGELCONCERT IN DE 
NICOLAÏKERK
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SPRANKELEND & ORIGINEEL

Het Consort opent met Buxtehude, een hoogst originele 
triosonate waarin de twee strijkinstrumenten volledig gelijk-
waardig zijn. Violiste Sophie Gent heeft een zoete toon, een 
prettig gedoseerd vibrato en een ontspannen techniek, met 
haar kin helemaal los van het instrument. Ook haar streekbe-
heersing is mooi en knap, zowel in de staccato nootjes als in 
de aanzwellende lange tonen. Philippe Pierlot, de leider van 
het ensemble, speelt op een 7-snarige gamba. Bescheiden, 
maar luid genoeg om zich niet onder te laten sneeuwen door 
de stralende viool en de vol ingevulde akkoorden van het 
klavecimbel.

Het tweede stuk was een prachtige, Italiaans-aandoende, toc-
cata van Weckmann. Een heerlijk stuk, dat ik in gedachten 
direct toevoegde aan mijn (immer groeiende…) lijstje “nog te 
spelen werken”. Maar zo vlekkeloos als klaveciniste Maude 
Gratton het speelt zal ik het vast niet leren! Prachtig uit één 
stuk gehouwen, met veel subtiele details. Ze heeft stuk en in-
strument duidelijk stevig onder controle, met vrij hoge, maar 
ontspannen polsen. Wat inspirerend om voor de tweede keer 
vandaag zo’n jonge en goede toetsenist te mogen bewon-
deren!
De anonieme virtuoze sonate brengt het ensemble als gam-
basolo met klavecimbel-begeleiding. Pierlot wordt mooi 
ondersteund door de uiterlijk onbewogen jonge klaveciniste, 
die stabiel en toch spontaan speelt.

Erlebachs chaconne is lieflijk. Het stuk opent zoals verwacht 
met een canonische inzet, waarna de stemmen al tikkertje 
spelend op, langs en over elkaar heen buitelen. Sprankelend 
en vol plezier gespeeld. De musici stralen bij het applaus tus-
sendoor.

Ook het tweede stuk van Buxtehude brengen ze alsof de inkt 
nog nat is. Wat een leuke en originele muziek! Steeds ineens 
links de hoek om als je het niet verwacht. En wat een heerli-
jke variaties, ook! Doordat de gamba pijlsnel wisselt van hoog 
naar laag denk je soms dat je meer mensen hoort: twee violen 
en een bas, met de toetsen tussendoor.

Ook in de derde sonate trekt het ensemble knap alle draden 
strak. Sophie bindt zoveel als ze kan, doordat ze chromatiek 
omlaag af en toe met één en dezelfde vinger op één streek 
speelt; minutieuze glissandi voor wat Anner Bijlsma eens 
zo plastisch omschreef als “het draadje spuug tussen twee 
noten”.

Het Largo ontroert me, vooral omdat Gent en Pierlot zo 
prachtig samen zijn. Met gesloten ogen hoor je één instru-
ment, een viool-gamba in driedubbelgrepen. Dit is de combi-
natie viool en gamba op haar mooist.
Terecht dus een oorverdovend applaus, waarna het drietal 
met zichtbaar plezier nog een vrolijke reprise speelde.

Viool en gamba vind ik altijd een supermooie combinatie, 
dus ik kan mijn geluk niet op dat ik namens de Concertzender 
naar het Ricercar Consort mag. Barokviool, viola da gamba 
én klavecimbel, gespeeld door absolute topmusici, wat wil een 
mens nog meer? Interessant repertoire. En ook dat is er.
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BALLON

Lieve E!M’ers,

Zoals jullie weten zijn wij dol op miniboekjes en magazines. Zoals June en June Extra, 
Djana, Opera!Magazine, de Kerstspecials en de bladmuziekbijlagen... en kennen jullie het 
vioolboekje nog dat Mariska maakte voor E!M...? Gitaarspelende journaliste Tina liet zich 
erdoor inspireren en werkt op dit moment hard aan... een gitaarboekje! Met daarin onder 
meer informatie over alle soorten gitaren, portretjes van gitaristen, leuke bladmuziek en 
mooie foto’s. Binnenkort gratis te downloaden vanaf onze nieuwe website op www.en-
coremagazine.nl . Net als het vioolboekje, trouwens. En de Kerstspecial. En alsof het alle-
maal nog niet genoeg was, krijg je van Mariska bij dit nummer van E!M ook nog twee leuke 
printables en een kortingsbon voor haar nieuwste project... blader snel door en stuur ze als 
verassing naar je muziekvriendinnen. Enjoy! :-) 

Muzikale groetjes van de E!M-redactie

Gergiev Festival 2012
Behalve het Festival Oude Muziek bezocht de E!M-redactie 
ook nog een ander, maar minstens zo tof muziekfeest. Na 
de editie Sea & the City presenteerde het Rotterdam Phil-
harmonic Gergiev Festival dit jaar Sea & You als tweede 
deel van de zeetrilogie. Een rijke programmering van opera, 
betoverende symfonische muziek, happenings en muzikale 
parels met artiesten van wereldklasse als Valery Gergiev, 
Christianne Stotijn, Yannick Nézet-Séguin, Choir of King’s 
College en het Artemis Quartet. En het was tof!

Trommelen op het plein
Het is alweer een jaar geleden dat E!M’ers meespeelden met 
het Langste Orkest ter Wereld. Jaja, we staan nu officieel in 
het Guiness Book of Records, sinds we met 270 musici op de 
Erasmusbrug windkracht 4 trotseerden. Dit jaar geen Langste 
Orkest, maar wél een meespeelevent, waarop we bijzonder 
nachtelijk getrommel lieten horen vanuit het hart van de stad, 
het Schouwburgplein. Met houten drumstokken, pollepels 
en eetstokjes nachtelijk Trommelen op het Plein! Twee slag-

werkers van de Unicum Brass Band, winnaar van de Battle 
of Drums deze zomer in Rotterdam, gaven op vrijdagavond 
een flitsworkshop. Twintig minuten lang ging er een ruisend 
zeegeluid golven over het schouwburgplein. 

Robinson, robinson...
Ennuh... had je ooit gedacht dat een heteluchtballon muziek 
kon maken? Na afloop van het openingsconcert bracht het 
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival het avontuurlijke 
concert ‘Do You Sea.’ Op het Schouwburgplein werd een 
compositie uitgevoerd voor heteluchtballonnen en ensem-
ble. Met geprepareerde instrumenten, luchtballonmotoren, 
plastic bekertjes, knikkers, electrische tandenborstels neemt 
Nadar Ensemble het publiek mee op een wel heel bijzondere 
reis. De compositie, Exit F, is geschreven door de grensver-
leggende componist Michael Maierhof. Zijn muziek leverde 
wereldwijd al een golf aan enthousiaste reacties op. Maier-
hof zegt over Exit F: ‘Voor mij is het een outdoor muzikaal 
concert met bijzondere instrumenten. Ik beschouw de hete-
luchtballon als een echt instrument. De ballonnen behoren 
tot de partituur en de ballonvaarders volgen de aanwijzingen 
van de dirigent.’
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In 1978 ging Wilco in Rotterdam klassiek gitaar studeren. “Na 
het behalen van mijn diploma docerend musicus wist ik ei-
genlijk nog steeds niet hoe ik gitaar moest spelen – technisch 
gezien. Het was een vrij nieuwe studie, die nog in ontwikke-
ling was. Ik wilde verder leren en besloot in Parijs te gaan stu-
deren bij Betho Davezac, die ik bij een cursus ontmoette. Ik 
dacht heel veel van hem te kunnen leren en dat deed ik ook 
twee jaar lang. Daarna studeerde ik nog drie jaar verder bij 
Alberto Ponce (een grootheid van Spaanse origine – HvH). 
In dezelfde tijd haalde ik mijn diploma uitvoerend musicus 
in Amsterdam.”

Om zijn studie in Parijs te kunnen betalen, gaf Wilco les. 
Niet alleen gitaar, maar ook keyboard. “Ik heb nog enkele 
keyboardleerlingen, zij zijn overgebleven uit die tijd. Ik neem 
geen nieuwe meer aan.”

Dat is allemaal zo’n 20 jaar geleden. Inmiddels is Wilco een 
gevestigd musicus en docent. Hij heeft twee banen en doet 
er nog een heleboel bij. Wilco geeft 17 uur per week les bij 
BplusC, Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur in 
Leiden. Daarnaast geeft hij thuis in Leiderdorp nog 20 uur 
per week les. Daarbij zitten ook de uren waarin hij ensembles 

coacht, lessen voorbereidt(materiaal uitzoeken en arranger-
en) en zijn administratie bijhoudt. Overigens speelt hij ook 
mee in de leerlingenbands van BplusC die hij coacht. In Lei-
den is het op 3 oktober altijd feest vanwege Leidens Ontzet. 
Dit jaar treedt Wilco daarbij op met een leerlingenband.

Daarnaast heeft Wilco een concours en een workshop geor-
ganiseerd voor amateurs die klassiek gitaar spelen. Dat vond 
plaats op 29 september. Dit project had tot doel meer mensen 
klassiek gitaar te laten spelen en ze te laten samenspelen. Wil-
co: “Normaal speel je in je eentje thuis, of met z’n tweeën. 
Nu hebben gitaristen de kans om in een groep te spelen en 
te ervaren hoe gaaf dat is.” Natuurlijk was een derde doel dat 
deelnemers de kans krijgen te laten zien wat ze kunnen. En 
tot slot hebben ze andere gitaristen leren kennen.

En Wilco leert zelf ook graag, hij heeft zangles. “Ik leer pop, 
jazz en een beetje klassiek, zodat ik stukken beter kan voor-
zingen tijdens de les. Een ritme van een partij voorzingen 
werkt toch beter dan alleen meespelen. En ik ga naar logope-
die om m’n stemtechniek te verbeteren. Ik pas het toe tijdens 
mijn lessen. Dan kan ik meteen trainen, zonder daar speciaal 
tijd voor vrij te hoeven maken.” Ook heeft hij in de jaren ’90 
een cursus ensembleleiding gedaan. “Dat komt nog steeds 
van pas wanneer ik bands coach en bij de workshop die ik 
ga geven.”

En alsof dat nog niet genoeg is, werkt hij zelf met professionele 
musici toe naar bandoptredens, onder meer op bruiloften. 
“Niet te vaak, want ik heb al veel werk en een gezin. Ik werf 
zelf ook niet actief om optredens te regelen. Ik speel alleen 
zo’n twee keer per maand mee als ik gevraagd word.”
Voor klassieke optredens geldt hetzelfde. Het zijn vaak so-
loconcerten of zang-gitaarduetten. “Je moet dan echt tijd 
vrijmaken naast je lessen om stukken in te studeren en te 
arrangeren. Dat moet je per concert doen. Ik heb daar door-
gaans nauwelijks tijd voor en als je solo speelt, ben je heel 
kwetsbaar. De muziek moet er dus wel goed in zitten en dat 
vergt tijd.”

Wilco zou – als hij zou willen – makkelijk weer op zijn oude 
niveau van vlak na zijn studie kunnen komen en als topgita-
rist de klassieke podia afgaan. “Maar nu heb ik zekerheid. Ik 
heb een gezin en een huis. Het zou alleen lukken als ik daar-
voor lesuren opgeef, maar dan krijg je er onzekerheid voor 
terug. En mijn vrouw en kinderen vinden het vast niet leuk 
als ik vaak tot ’s avonds laat en in het weekend weg ben.” Dus 
lesgeven it is. Wilco werkt graag, als het even kan, vanuit de 
wens van de leerling. Dat begint natuurlijk al met de vraag 
welke gitaarmuziek je wil spelen: rock, klassiek, flamenco… 

Klassieke gitaar, flamenco, 
elektrische gitaar, pop, jazz… 
Wilco van Wee weet er wel 
raad mee. Hij speelt al die 
stijlen niet alleen, hij geeft er 
ook les in. “Juist die afwis-
seling vind ik zo leuk in mijn 
werk.”

Gitarist Wilco van Wee houdt 
van veelzijdig werk

En als iemand dan heel graag een bepaald nummer wil 
spelen, gaat hij daaraan werken. “Een leerling had op You-
Tube een duet gevonden, maar daarvan bestond geen blad-
muziek. We hebben toen allebei een deel uitgewerkt en ik 
heb dat in een halve dag afgemaakt. Dat kost dan wel even 
tijd, maar daarna heb ik wel een leuk nieuw stuk voor m’n 
lespraktijk.”Met bands werkt hij het liefst naar optredens toe. 
“Die natuurlijke dwang werkt motiverend. Leerlingen gaan 
dan vaak ook veel sneller vooruit dan wanneer ze geen dead-
line hebben.” En met zijn individuele leerlingen werkt hij 
naar voorspeelavonden toe. Het leuke is: het werkt echt. 

Als mensen iets bereiken wat ze niet van zichzelf verwacht 
hadden, motiveert dat enorm. Wilco illustreert dit met een 
anekdote: “Een leerling, een student uit Den Haag, kwam 
naar gitaarles. Toen hij op Leiden Centraal was, belde hij op: 
‘Ik sta op het station, maar ik heb geen geld voor de bus.’ 
Nou, zei ik, ik heb wel een idee over hoe je hier kan komen. 

‘Nee, dat ga ik echt niet doen’, zei hij. Ik vroeg: waarom niet? 
Dat kan je toch makkelijk doen, met een gitaar op het station? 
Tien minuten later belt hij weer, helemaal enthousiast: ‘Ik 
heb het toch gedaan. Ik heb op straat gitaar gespeeld! Na drie 
passanten had ik genoeg geld voor de bus!’”

Artwork door Jermaine van Laarhoven
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Lionel Hampton & Charlie “Yardbird” Parker, at the famed Band Box club, NYC, June 26, 1953, photos by Mr. Norman Saks

Mooi, toch?

Op verzoek van Bert Vuijsje een historische serie, speciaal 
door de redactie uit een obscuur Japans archief geplukt:  
Lionel Hampton & Charlie “Yardbird” Parker, at the 
famed Band Box club, NYC, June 26, 1953 photos by Mr. 
Norman Saks. Mooi, toch?
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Heb je enig idee hoe vaak er een 
stuk voor cello en piano van een 
Nederlandse componist wordt 
uitgevoerd? Het antwoord weet 
je vast wel: erg weinig. Maar je 
denkt misschien dat dat komt, 
doordat die muziek ook bijna 
niet bestaat. Fout!

Er is juist een heleboel geschreven, maar de meeste van die 
werken zijn onbekend. Daar kwamen Doris Hochscheid 
(celliste) en Frans van Ruth (pianist) achter toen ze een kleine 
tien jaar geleden een CD opnamen met muziek van Henriëtte 
Bosmans en Lex van Delden. En vooral aan sonates bleek het 
aanbod groot te zijn. Frans en Doris vonden de kwaliteit van 
deze stukken zo goed, dat ze besloten er meer bekendheid 
aan te gaan geven. 

Je kunt met z’n tweeën natuurlijk niet alle muziek voor 
cello en piano op CD zetten. Zelfs niet als je je beperkt 
tot Nederlandse muziek. Daarom hebben ze gekozen voor 
de beste sonates die ertussen zitten, en alleen uit de eerste 
helft van de 20e eeuw. Dit CD-project, De Nederlandse 
Cellosonate 1900-1950, is ondergebracht in een stichting: de 
Stichting Cellosonate Nederland. Het belangrijkste doel van 
deze stichting is, het zal je niet verbazen: meer bekendheid 
geven aan de Nederlandse muziek voor cello en piano en in 
het bijzonder aan de Nederlandse cellosonate. De planning is 
om zes CD’s uit te brengen.

CD-opnames kosten veel tijd en geld, daarom heeft de 
stichting ook nog andere manieren bedacht om al die andere 
muziek, die geen sonate is, of uit een andere tijdsperiode stamt, 
onder de aandacht te brengen. Een daarvan is een digitale 
catalogus, waarin uiteindelijk alle Nederlandse composities 
voor deze bezetting te vinden zullen zijn. De catalogus staat 
op de site van de stichting en je kunt erin bladeren op naam 
van de componisten. De twee andere manieren zijn als eerste 
concerten geven, dat doen Doris en Frans. Daarbij spelen ze 
ook stukken die ze niet opnemen voor het CD-project. En 
als tweede zijn dat de ‘educatieve projecten’. Hierbij gaat het 
duo met anderen aan de gang, bijvoorbeeld in de vorm van 
masterclasses, om zo andere musici kennis te laten maken met 
Nederlandse muziek. Sinds het schooljaar 2008/2009 geven 
ze in dat kader een concertserie vorm samen met studenten 
van het Conservatorium van Amsterdam. Deze programma’s 
bestaan helemaal uit Nederlandse kamermuziek. Omdat hier 
zo veel mogelijk studenten aan mee moeten kunnen doen, 
zitten er ook wel stukken tussen voor een andere bezetting, 
zelfs zonder cello of piano.

Dat Frans en Doris zo enthousiast zijn over Nederlandse 
muziek, en er ook zo hard aan werken om die bekender te 
maken, heeft nog een heel ander effect gehad: regelmatig 
schrijft een componist een werk voor hen, al dan niet in 
opdracht. Onder hen zijn bijvoorbeeld Roderik de Man 
en Max Knigge. De ervaring die ze inmiddels hebben 
opgebouwd met moderne muziek is ook in het buitenland 
niet onopgemerkt gebleven, ze brachten de wereldpremière 
van composities van onder anderen Mark Anthony Turnage 
en Krzysztof Meyer. 

Wat het CD-project betreft: de CD’s worden in Duitsland 
opgenomen door Musikproduktion Dabringhaus und Grimm 
(MDG). Deze firma staat bekend om de goede kwaliteit 
van de opnames en dat is ook terug te zien: de laatste CD 
kreeg een 10 in het muziekblad Luister. Die laatste, dat was 
nummer vier van de geplande zes. Op deze eerste vier staan 
werken van componisten als Willem Pijper, Luctor Ponse, 
Matthijs Vermeulen en Henriëtte Bosmans. De vijfde CD is 
onderweg:  het is de bedoeling dat die nog dit jaar uitkomt. 
Elk jaar één CD.

Ben je ook zo benieuwd naar de Nederlandse muziek voor 
cello en piano? Op de website van de stichting kun je vinden 
wanneer Doris en Frans een concert geven. http://cellosonate.
nl/concerten/

Componisten: http://cellosonate.nl/de-catalogus/.

In mei bijvoorbeeld in Leiden en in Utrecht. Maar natuurlijk 
kun je ook eerst even op YouTube kijken: 

http://www.youtube.com/watch?v=ebVNPaa0Y8I 

of 

http://www.youtube.com/watch?v=VHjGiUSHfEw.

Vergeten
 Meesterwerken
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Herken je één of  meer 
van deze problemen? 

Dan heb ik een wat 
vreemde oplossing voor 
je…

Ik speel zelf  al enige 
jaren op een opblaas-
bare bal… soort grote 
skippybal zonder de 
handvatten. 

Het is een fitnessbal die 
in sportscholen wordt 
gebruikt voor diverse 
oefeningen.

-  Heb je moeite rechtop te staan of te zitten   
   tijdens het musiceren?
-  Heb je last van je rug tijdens het musiceren?
-  Heb je moeite je viool goed recht te houden  
   en lijkt deze af en toe naar de grond te willen  
   wijzen?
-  Wil je viool of cello studeren met een rechte  
   ontspannen zithouding?

Hoe bepaal je welke maat bal het 
beste voor jou is?

Meet je gestrekte arm van de schouderkop 
tot en met de middelvinger:

armlengte 56-65 cm – bal grootte 55 cm
armlengte 66-80 cm – bal grootte 65 cm
armlengte 81-90 cm – bal grootte 75 cm

Je hoeft niet bang te 
zijn dat je van de bal 
af  valt, 

want de bal is groot 
genoeg om een stabiele 
zit te bieden.

Deze transparante 
opblaasbare bal zorgt 
ervoor dat je stabiel 
in balans kan zitten. 

Je zit vanzelf  met 
een rechte rug 
in een flexibele 
houding. 

Doordat je rug kleine 
bewegingen maakt en 
in balans moet blijven, 
blijft deze flexibel en in 
beweging. 

Ook blijf  je hierdoor 
psychisch alerter!

Na twee weken studeren 
op deze bal zul je bij 
zowel staand als zittend 
musiceren merken dat 
je automatisch in een 
goede ontspannen 
houding speelt. 

Het is even wennen en 
staat misschien vreemd, 
maar ik heb veel baat 
gehad aan spelen op een 
bal. Probeer het gewoon 
eens!

Zelfs bij het staand spelen 
is mijn rug automatisch 
mooi recht. Het studeren 
op een bal heeft dus ook 
effect op het musiceren 
zonder bal.

Omdat een goede onts-
pannen houding zo
belangrijk is voor het 
musiceren heb ik besloten 
om een dealerschap te 
vragen bij de beste 
‘ballentent’… Gymnic: 
bekend van de Opti Ball. 
Dat is gelukt!

Deze stijlvolle doorzichtige bal misstaat 
niet in je interieur.

Iemand bespeelt een viool, altviool, cello of contrabas en je 
wil graag een passend cadeau voor diegene kopen… maar 
wat heeft hij/zij nog niet? Is het wel het goede? Wil je zelf 
een muzikaal cadeau en weet je niet wat je moet vragen? 
Tegenwoordig hoef je niet meer te twijfelen…Geef/vraag ge-
woon een Zlata Strijkinstrumenten cadeaubon!

VORMGEVING: Adinda Veltrop
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Aankomend schooljaar 2012-2013 
kunnen middelbare scholieren 
aan de slag met een nieuw lespa-
kket: Beats by Bach. Hierin vormt 
de muziek van Bach de leidraad 
voor de film die leerlingen zelf 
maken en waarin een videoclip op 
muziek van het Weihnachtsorato-
rium centraal staat. Het pakket is 
ontwikkeld door De Nederlandse 
Bachvereniging en KunstZone 
sprak met hun medewerker edu-
catie: Sietske Oud.

Op dit moment biedt De Nederlandse Bachverenigng twee 
lesprogramma’s aan (Beats by Bach en Oog in Oog met de 
Matthäus-Passion), wat is er voor jullie zo belangrijk aan om 
jongeren bij jullie werk te betrekken? “Muziek is vaak een 
belangrijk onderdeel van het leven van jongeren. Dit is veelal 
popmuziek en dat is prima! Maar naast popmuziek zijn er 
nog vele andere muzieksoorten die een verrijking kunnen 
zijn voor hun ontwikkeling en muzikale gevoel. Via Beats 
by Bach komen jongeren (en hun omgeving) op een actieve 
manier in aanraking met klassieke muziek en in het bijzonder 
met de zeer gevarieerde klassieke muziekstukken die Bach 
gemaakt heeft.” 

Bach in de film
Centraal staat dus het Weihnachtsoratoruim, maar dat is niet 
de enige Bachmuziek in het pakket. “Het lespakket bevat 40 
muziekfragmenten – naast het Weihnachtsoratorium. De frag-
menten geven gezamenlijk een goed beeld van het repertoire 
van Bach en zijn in samenspraak met artistiek directeur Jos 
van Veldhoven geselecteerd voor Beats by Bach. In de lessen 
gaan de leerlingen luisteren naar de fragmenten en onder-
zoeken welke emoties hierbij passen en hoe zij de fragmenten 
kunnen inzetten in hun eigen film.” Ja, film! Beats by Bach is 
een educatief programma waarmee een klas voor vijf CKV-
lessen in een filmset verandert. Eerst doen de leerlingen een 
quiz op de beveiligde pagina van de website. “De quiz dient 
om de leerlingen te verdelen over de verschillende beroepen: 
acteurs, regisseurs, editors, producers en cameramensen. Die 
komen kijken bij het maken van een film en dus ook bij 
het produceren van deze Beats by Bach-film. De een staat 
immers graag in de spotlights terwijl een ander uitblinkt als 
regisseur.” De muziek van Bach vormt de leidraad voor een 
film die leerlingen zelf maken en waarin een spectaculaire 
lipdub centraal staat. Sietske: “Jongeren gaan zelf met deze 
muziek aan de slag. Ze maken in vijf CKV-lessen een film 

met lipdub en zoeken passende muziek bij hun zelfgemaakte 
filmbeelden. Zo denken ze na over aard en sfeer van de muz-
iek van Bach en krijgt deze muziek een nieuwe waarde voor 
de jongeren.”

Bach anno nu 
Beats by Bach is een initiatief van De Nederlandse Bachve-
reniging en de Rabobank. Hiermee willen zij jongeren in 
aanraking brengen met klassieke muziek in het algemeen, 
en met het werk van Bach in het bijzonder. Dat willen zij 
bereiken door Bach te “vertalen” naar de belevingswereld 
van de jongeren. En met verrassende vondsten. Hoe zijn jul-
lie bijvoorbeeld op het idee van het ‘lipdubben’ gekomen? 
“Die eer geef ik met plezier aan het communicatie- en ontwer-
pbureau Vuurrood uit Rotterdam. Zij zijn nauw betrokken 
geweest bij het ontwerp en de productie van Beats by Bach.” 
Het programma is speciaal ontwikkeld voor havo- en vwo-
leerlingen tussen de 15 en 18 jaar en is met de duidelijke han-
dleidingen, camera, website en usb-sticks direct te gebruiken. 
“Leerlingen promoten hun eigen film als onderdeel van het 
lespakket. Iedereen kan op www.beatsbybach.nl zijn stem uit-
brengen en deze delen via Facebook en Twitter. Uit de filmp-
jes met de meeste stemmen kiest een vakjury in juni 2013 
de winnaar.” Het publiek kan helpen met promoten door te 
twitteren over #beatsbybach of het lespakket op Facebook 
te ‘liken’. De films doen mee aan een landelijke wedstrijd 
via www.beatsbybach.nl. Iedereen kan op deze pagina zijn 
stem uitbrengen. Uit de filmpjes met de meeste stemmen ki-
est een vakjury in juni 2013 de winnaar. In september start de 
campagne om het pakket onder de aandacht te brengen van  
zoveel mogelijk docenten. Een mooie aansluiting bij de ac-
tualtiteit, dus? “Inderdaad, ook de opzet van het lespakketis 
van nu. Het lespakket kent een afgeschermde online omgev-
ing voor leerlingen en docenten en de leerlingen zijn in grote 
mate zelfstandig aan het werk.” 

Meedoen
Is het lastig voor de docenten om met dit pakket te werken, 
vraagt het veel materiaal en voorbereiding? “Nee het is juist ge-
makkelijk. Door de duidelijke handleidingen, meegeleverde 
camera, website (met online omgeving voor leerlingen én 
docenten, waar onder andere de beroepen- en talentenquiz 
staat om de groepjes leerlingen in te delen) en usb-sticks is 
het lespakket direct te gebruiken.” Elke middelbare school 
kan zich aanmelden om mee te doen met Beats by Bach via 
de website www.beatsbybach.nl. Het pakket past binnen de 
educatieve doelstellingen die gesteld zijn voor het vak CKV. 
De scholen die er al mee werken zijn positief. Sietske: “Die 
feedback heeft ons geïnspireerd om het lespakket nog leuker 
en beter te maken, zo zijn we nu bezig met de ontwikkeling 
over een animatiefilmpje over het leven van Bach.” Een loka-
le bank kan het pakket mogelijk schenken, in dat geval zijn er 
geen kosten aan verbonden voor de school. Anders is het pa-
kket à τ 266,50 te bestellen via De Nederlandse Bachverenig-
ing. Alle films doen mee aan een landelijke wedstrijd. Het 
pakket bestellen en stemmen op de filmpjes kan via www.
beatsbybach.nl.

Artwork door De Nederlandse Bachvereniging
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Een glissando maken over de pianotoetsen alsof je met je 
vinger over een vioolsnaar glijdt, zogeheten clusters op de 
toetsen produceren met de vuist of onderarm, plukken aan de 
snaren binnenin de piano, strijken over een pianosnaar, een 
snaar al spelend met de vinger inkorten om een boventoon te 
kunnen maken, een piano doorzagen: het zijn allemaal voor-
beelden van extended piano techniques, het onderwerp van 
het proefschrift van de Gentse pianist Luk Vaes. Vaes: ‘Ik 
heb laten zien dat het geen 20e-eeuwse nieuwlichterij is maar 
een oud gebruik, dat je er mooie muziek mee kunt maken, 
en dat het niet schadelijk hoeft te zijn voor het instrument, als 
je maar weet wat je doet.’ 

EERSTE PROMOVERENDE MUSICUS
Hij is de eerste musicus die promoveert in het doc ARTES 
programma. Dit promotietraject voor musici is een samen-
werkingsverband tussen de Universiteit Leiden, het Konin-
klijk Conservatorium in Den Haag, het Conservatorium van 
Amsterdam, het Orpheus Instituut in Gent en de Associatie 
KU Leuven waartoe ook de Hogeschool voor Wetenschap 
& Kunst, het Lemmens Instituut, behoort. De promoverende 
musici moeten niet alleen een wetenschappelijk proefschrift 
afleveren, ze moeten ook nog eens in de praktijk laten zien 
dat hun onderzoek hun uitvoeringspraktijk heeft veranderd.
Afbeelding - Vroegst bekende klavierglissando, in Chris-
tophe Moyreau’s Apollon vient les exterminer (<1753, beeld 
Luk Vaes)

RIJKDOM
Vaes geeft daarom ook drie concerten om zijn doctorstitel 
te behalen. Een met 18e -, een met 20e-eeuwse muziek en 
een met visuele en geprepareerde composities. ‘Ik wil ook 
de rijkdom van de geschiedenis laten zien. Er zit heel mooie 
muziek tussen, en veel is nu onbekend.’ Als voorbeeld noemt 
hij de vrijwel vergeten componist Friedrich Wilhelm Rust, 
tijdgenoot van Mozart en Haydn. ‘Wat ik 18 december van 
hem speel heeft het esthetische niveau van een pianosonate 
van Mozart.’

17.000 PARTITUREN
Dat hij diep in de geschiedenis zou duiken en meer dan 
17.000 partituren zou bekijken uit de periode tussen 1700 en 
2000 had hij zelf nooit gedacht. ‘Ik dacht: het is een 20e-eeuws 
verschijnsel, behoudens een enkel 18e-eeuws kanonschot met 
de vlakke hand op de toetsen: een cluster.’  Zijn onderzoek 
begon hij uit praktische overwegingen, en ook een beetje uit 
frustratie. Zelf speelde hij vooral 20e -eeuwse avant-garde 
muziek. De jaren ’50 en ’60 waren de periode van de pre-
pared piano, een term van John Cage. Bouten, vislijn, zagen, 
geen middel werd geschuwd om een instrument geschikt te 
maken voor de door de componist beoogde klankeffecten.

BOUTEN EN VISLIJN
‘Schrijf erbij wat je precies bedoelt’, zou Luk Vaes compon-
isten soms wel willen toeroepen. ‘Jullie beweren dan wel dat 
jullie muziek niet voor de eeuwigheid bedoeld is, maar besef 
dat pianisten over tien jaar al met hun handen in het haar zul-
len zitten. Wat is precies een fridge bolt? Hoe zwaar moet die 
zijn? John Cage is dood, die kunnen we niet meer bellen. En 
áls we een componist bellen weet die het vaak ook niet meer. 
Hoe moeten we dat ene specifieke glissando uitvoeren? We 

‘Gelieve de piano uitsluitend 
op de toetsen te bespelen’
Pianospelen met je onderarm, 
plukken aan pianosnaren, de 
piano doorzagen: pianist Luk 
Vaes promoveert op alle speel-
technieken waar een piano niet 
voor is gemaakt. Zijn promotie 
bestaat uit drie concerten en een 
openbare verdediging. ‘Al in 1790 
speelde men op de binnenkant.’

Afbeelding - Luk Vaes is de eerste musicus die promoveert in 
het docARTES programma (foto Mara Jong) 
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weten het niet. In mijn eigen carrière was dat een structureel 
probleem.’ Verkopers in de Brico, de Belgische variant van 
de Gamma of in hengelsportwinkels heeft hij bijna tot wan-
hoop gebracht. Afbeelding - foto van een doos met originele 
preparaties van Cage zoals Vaes die vond op de zolder van 
een beeldhouwer in New York. In elke enveloppe zit de juiste 
schroef, bout of andere preparatie om tussen de snaren van 
een bepaalde toets te steken. Ook een foto van zo’n item, in 
dit geval het elastiekje dat hij in de jaren ‘50 gebruikte.

Credit card
In de jaren ’90 ging Vaes naar Amerika, eigenlijk om jonge 
Amerikaanse componisten te bestuderen. Maar hij vond ook 
partituren en doosjes met attributen voor een prepared piano 
van Cage die zeer verhelderend waren. Toen hij een door 
Cage voorgeschreven plastic bridge met eigen ogen zag be-
greep hij meteen de bedoeling, en ook dat het niet een soort 
credit card kon zijn, zoals wel was gesuggereerd. ‘Ik besloot 
mijn kennis met mijn collega’s te delen.’

Vleugels op concertpodia
Een ander probleem is dat de vleugels op concertpodia vrijw-
el nooit identiek zijn aan de vleugels waarover een componist 
beschikte. ‘Alle pianomodellen verschillen. Stel: je wilt aan 
een snaar trekken, maar je kunt er niet bij. Wat dan?’ In zijn 
proefschrift zit dan ook een overzicht van de dertig belangri-
jkste pianomodellen op de Europese concertpodia. Daarmee 
kan iedere pianist zich voorbereiden.

Musicologisch niets om op terug te vallen
Voor de zekerheid raadpleegde Vaes belangrijke muziekbib-
liotheken om te kijken of er toch nog ergens in de oudere 
literatuur een tonencluster of glissando te vinden was. Hij 
heeft het geweten. ‘Ik durf nu wel te zeggen: ik zal niet veel 
gemist hebben.’ Het resultaat is een vuistdik proefschrift dat 
bijna een geschiedenis van de piano is geworden. ‘Er was 
musicologisch niets om op terug te vallen.’
Afbeelding -De vleugel in Antwerpen waar Luk Vaes geen 
nieuwe muziek op mag spelen. Hij krijgt het oude wrak.

Paukenslagen op pianosnaren
Wat hem heel erg verraste was de enorme creativiteit die de 
18e eeuw liet zien op het gebied van extended techniques. 
‘Al in de vroege 18e eeuw zie je het cluster en het glissando. 
En al in de jaren 1790 wordt er op de binnenkant van klavier-
instrumenten gespeeld. Ik heb twee componisten gevonden 
die dat deden. Aan het eind van de 18e eeuw zie je de meeste 
basistechnieken in de tonale muziek. Die Friedrich Rust over 
wie ik sprak schreef tremolo’s op de snaren voor, om pauken 
te imiteren, en pizzicato’s om een psalterium na te bootsen, 

en zo meer. Maar in de hele 19e eeuw is de binnenkant van 
de piano vervolgens niet meer bekeken.’

Kanonschoten en donderslagen
In de 18de eeuw toen de strijdlustige battle pieces populair 
werden, kwamen de clusters in zwang. Op de piano waren 
het kanonschoten. Op het orgel stelden ze de donder voor in 
stukken over de Apocalyps. ‘Na Napoleon verdwijnt het clus-
ter volledig uit de pianomuziek, om pas in de 20e eeuw weer 
een plaats te krijgen, maar dan als golven op zee, en daarna 
als abstract klankgebeuren’, zegt Vaes. In de orgelliteratuur 
blijft het intussen, maar dan in een meer wereldlijke context: 
het is de storm die een herdersidylle ruw onderbreekt.’

Rechterhand
Het glissando beleeft in de 19e eeuw juist een boom. ‘In de 
19e eeuw ontwikkelde men de vingertechniek tot het uiterste. 
Je krijgt de grote akkoorden, de virtuositeit van de rechter-
hand, je moest boven een orkest uitkomen. Daar waren ze te 
veel mee bezig om nog te denken aan andere klanken. In de 
20e eeuw kwam de vraag: hoe kunnen we nu verder?’ 
Afbeelding -Een originele karikatuur van de Amerikaanse 
avant-garde componist Henry Cowell (1897-1965) die tone 
clusters speelt.

‘Voed de piano hooi’
Het hoogtepunt van experimenteerdrift vormde de avant-
garde muziek van de jaren ’50 en ’60.
Vaes: ‘Alles is geprobeerd, alles was goed, een getrokken 
snaar even goed als een aanslag op de toets. Je kreeg ook 
de muziektheatrale stukken, opdrachten als: ‘Voed de piano 
hooi’, ‘Haal hem uit elkaar’, of zoals in het stuk Silence van 
Cage: ‘Doe niets’. In de jaren ’70 kwam er een meer uit-

gedachte toonspraak. Daarna is het gemeengoed geworden. 
Iedereen schrijft wel eens iets voor, de technieken zijn inge-
burgerd.

Typex op de snaren
Extended techniques hebben geen al te goede naam. Ze 
worden vaak beschouwd als uitwassen van componisten 
die van gekkigheid niet wisten wat ze moeten doen. Maar 
ook de stemmers van de vleugels in de concertzalen zijn er 
niet blij mee. Deels terecht, maar deels ook onterecht, vindt 
Vaes, die met zijn studie ook een lans wil breken voor deze 
buitengewoon creatieve kunstuitingen. ‘Als ik in het inter-
nationale kunstencentrum De Singel in Antwerpen nieuwe 
muziek speel krijg ik van de drie vleugels het oude wrak. In 
een van de andere staat met mooi ingelegde letters in twee 
talen: Gelieve de piano uitsluitend op de toetsen te bespelen. 
Je moet inderdaad geen typex op de snaren smeren om de 
plaats voor je vinger aan te geven, of fluorescerende plakkers 
op de dempers. Als je die eraf trekt verstoor je de balans. 
Maar als je het goed doet beschadig je niets. Overigens weten 
we vrijwel niets van het oordeel over extended techniques in 
vorige eeuwen. Dat zou heel interessant zijn.’

Speelbaarheid
Doet een musicus zo’n onderzoek nu anders dan een muz-
iekwetenschapper? Vaes: ‘Een musicoloog heeft een ander 
perspectief. Hoe weet je of iets een glissando is? Het woord 
zie je pas in 1820. Soms, bij Beethoven bijvoorbeeld, kun je 
iets afleiden aan de vingerzetting. Maar meestal staat er niets 
bij. Dan moet je het afleiden uit de snelheid, de speelbaar-
heid. Wij zien de problematische dingen, een musicoloog 
niet. Maar het allerbelangrijkst is dat we elkaar aanvullen.
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beeld door Peter Wisselman
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De Muziekfabriek & Zeister Kamerkoor

Reserveren via 
info@stichtingdemuziekfabriek.nl

Entree: € 15,- 

Sopraan: Esther Putter

Dirigent: Gerhart Drijvers
Koordirectie en bariton: Matthijs Overmars

Met o.a. het Requiem van Fauré

Aanvang: 20.15 uur, 
Zaal open: 19.45 uur

2 november 2012
Sionskerk, Jacob Catslaan 73, Zeist

3 november 2012 
Oudshoornsekerk, Oudshoornseweg 90, Alphen a/d Rijn

Musicoloog Clemens Romijn vertelt:

“Het Magnificat was het eerste grootschalige en complexe 
stuk kerkmuziekwerk dat Bach componeerde in Leipzig en 
het enige vijfstemmige vocaal-instrumentale werk vóór de 
Hohe Messe. Het werd samen met een cantate tweemaal 
uitgevoerd tijdens Bachs eerste kerst in Leipzig, in 1723. 
Omdat Bach in Leipzig Thomascantor was geworden toen 
pasen en pinksteren al achter de rug waren, was kerstmis 
1723 zijn eerste gelegenheid voor een feestelijk muzikaal 
statement. In Leipzig werd tijdens de vesperdiensten op ge-
wone zondagen het Magnificat in het Duits gezongen, maar 
op hoogtijdagen met begeleiding van instrumenten in het 
Latijn. Bijzonder aan het Magnificat zijn het ongebruikelijke 
vijfstemmige koor, de uitgebreide instrumentatie, de sym-
metrische opzet, en de per deel contrasterende expressie. 
Omwille van een soort symmetrische boogconstructie en 
omwille van de tekstuitbeelding, greep Bach bij de afslui-
tende kleine doxologie `sicut erat in principio' (zoals het 
was in den beginne) terug naar de muziek van het open-
ingsdeel. Het was sinds de late Middeleeuwen traditie dat 
aan het Magnificat voor kerstmis vier Duitse en Latijnse 
lofzangen werden toegevoegd, de zogenaamde Lauden. 

Zo laste ook Bach de vier volgende lofzangen in: `Vom 
Himmel hoch, da komm ich her', `Freut euch und jubili-
ert', `Gloria in excelsis Deo,' en `Virga Jesse floruit'. In de 
Thomaskirche werden deze delen uitgevoerd vanaf de oos-
telijke orgelgalerij, het zwaluwnest tegenover de westelijke 
koorgalerij, waarvandaan de rest van het Magnificat klonk. 
Omdat deze lauden speciaal op kerstmis betrekking had-
den, haalde Bach ze bij een latere revisie eruit, zodat het 
Magnificat ook bruikbaar werd voor andere momenten in 
het kerkelijk jaar en een veelzijdig inzetbaar repertoirestuk 
voor de vespers werd.”

Uit het leven van een Muze...

Zingen in een koor, hoe werkt dat? Wel, je gaat naar de 
repetitie,zingt je noten en op een dag zing je ze voor publiek. 
That’s all. Ja. Zo zal het vast wel ergens zijn. Maar niet bij 
de dames die zichzelf aanduiden met de mythologische hut-
spot “Muzen van Medusa”. Voor onze winterconcerten met 
de titel “Northern Lights” hebben we niet alleen een boel 
prachtige samenklanken van grote Scandinavische compon-
isten als Grieg en Sibelius ingestudeerd. We moesten ook een 
beetje Scandinavistiek leren. Met uitspraakfiles en ritmische 
spreekkoren bekwaamden we ons in de uitspraak van nasale 
klanken als Æ, Ø en Å en knetterende zinnen als “En minä 
meryttä kiitä enkä rantoja rakasta”. Juist. En halverwege de 
repetitieperiode leerden we dat de Noorse volksliedjes die we 
zingen eigenlijk in een soort Oud-Deens zijn, dat weer heel 
anders uitgesproken dient te worden... oeps. Naast het puur 
muzikale moesten we zorgen dat alle Muzen een op maat ge-
maakte concertjurk zouden hebben en dat locaties, publiek 
en opname geregeld zijn. Dat overal posters hangen en we 
een mooi programmaboekje hebben. Gelukkig is dat alles 
op tijd rondgekomen. Nu bakken we zelf taart, echt Scandi-
navische koekjes en cupcakes voor in de pauze. De opbrengt 

daarvan is voor alweer een volgend project, waaraan achter 
de schermen alweer hard gewerkt wordt: onze concertreis 
naar *tatadadaaaa* Marseille! Daarvoor organiseerden we 
niet alleen een bakactie, maar ook een kledingruil (té leuk 
om alle koorgenoten in elkaar oude kloffie te zien) en een 
knutselmiddag. Op laatstgenoemde brachten we onze oude, 
gevonden of gekregen sieraden mee om er samen allerlei 
soorten nieuwe oorbellen, armbandjes en sleutelhangers van 
te maken. Nieuwsgierig geworden? Ze zijn te koop tijdens 
ons concert in Utrecht. Ondertussen ruimen we samen het 
archief op, kijken we Scandinavische muziekfilms en drinken 
we thee. Zingen bij Medusa is voor de Muzen dus veel meer 
dan zingen alleen. Maar het belangrijkst blijft de muziek, die 
prachtige warme koormuziek uit het hoge Noorden. Alles 
wat we
naast het zingen doen, doen we omdat we de muziek waar 
wij zo’n passie voor hebben graag met u willen delen. Za-
terdag 15 december om kwart over acht in de Kerk van 
Heukelem en/of vrijdag 21 december, ook om 20:15, in de 
Doopsgezinde Gemeente in Utrecht (Oudegracht 270). 
U komt toch ook?
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