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Insomnio, ensemble voor hedendaagse muziek met chef-dirigent Ulrich Pöhl

Nieuwe geluiden  
in het Muziekgebouw
‘Er wordt een lading wereldliteratuur over je uitgestort, van 
Petrarca en Nietzsche tot Brodsky en Shakespeare. Maar 
waar gáát het in hemelsnaam over?’ Aan het woord is dirigent 
 Reinbert de Leeuw die zojuist de partituur van een nieuw stuk 
van de Russische componist Valery Voronov voor ensemble 
Asko|Schönberg onder ogen kreeg. De Leeuw heeft een bijzon-
dere liefde voor de Russische muziek. ‘Ik denk dat ik ergens een 
Russisch gen heb’, zegt hij lachend.

Acqua alta is een van de wereldpremières die in deze speciale 
bijlage, een samenwerking tussen De Groene  Amsterdammer en 
het Muziekgebouw, aan bod komt. De componisten en de diri-
genten van de nieuwe muziekstukken vertellen over het maak-
proces. Over hun inspiratiebronnen die reiken van een sonnet 
van Willem Kloos tot universele vogelzangmuziek.  Voronov 
vertelt uiteindelijk dat Acqua alta gaat over de onmetelijk-
heid van de oceaan. Maar het gaat ook over de vaak complexe 
geschiedenis die aan een nieuw stuk voorafgaat. Krijn Koets-
veld en  Florian Magnus Maier maakten van Monteverdi’s ver-
loren gegane opera  L’Arianna een nieuwe versie, Arianna, en 
wel met een flamenco ritme. En tot slot gaat het over de uitvoe-
ring. Dirigent Bas Wiegers, ooit assistent van Oliver Knussen, 
gaat nu werk van hem uitvoeren. ‘Ik wil alles doen, ook Monte-
verdi, maar ik kan me geen leven voorstellen waarin de muziek-
kunst niet iets zegt over vandaag.’

In het Muziekgebouw in Amsterdam zullen al deze stukken 
voor het eerst het licht zien, waarna ze door de rest van het land 
en over de wereld zullen gaan. 
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‘Ik heb geen idee waar het over gaat’, waarschuwt 
Reinbert de Leeuw terwijl hij een lijvige parti-
tuur tussen ons in legt. We hebben afgesproken 
om te praten over Acqua alta, het opdrachtwerk 
dat de Russische componist Valery Voronov voor 
het Asko|Schönberg Ensemble heeft geschreven, 
maar De Leeuw heeft het stuk pas twee dagen in 

huis en ‘een panklare analyse’ van dit grote vier-
delige stuk voor koor en ensemble zit er op dit 
moment nog niet in. 

De 81-jarige dirigent moest even slikken toen 
hij de 180 pagina’s tellende partituur op de mat 
vond: een tour de force voor elke uitvoerder, en 
zelfs voor De Leeuw, die in zijn lange loopbaan 

nooit grote uitdagingen uit de weg is gegaan. De 
hoofdbrekens die hij nu heeft, betreffen vooral 
de tekst: ‘Er wordt een lading wereldliteratuur 
over je uitgestort, van Petrarca en Nietzsche tot 
Brodsky en Shakespeare. Maar waar gáát het in 
hemelsnaam over?’ Het probleem is dat Voronov 
voortdurend switcht van taal. Het koor (Neder-
lands Kamerkoor) zingt gangbare talen zoals het 
Engels, Italiaans, Russisch en zowaar ook Neder-
lands, maar krijgt diverse malen ook volkomen 
onbekend schrift voorgeschoteld. De Leeuw 
wijst de voorbeelden aan tussen de notenbalken. 
Wat staat daar? Hoe die cryptische tekens uit te 
spreken? De dirigent is er nog niet uit.

Valery Voronov (1970) is de jongste loot aan 
de stamboom van de Russische muziek, een 

Als kind mijmerde Valery Voronov al over waarom die ene 
noot in een muziekstuk op de andere volgde. De componist, 
die al musicerend vanuit Rusland steeds verder westwaarts 

trok, zou er zijn leven aan wijden. 

Jacqueline Oskamp 

Reinbert de Leeuw en Valery Voronov

Uit op eeuwige Schoonheid
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van de grote liefdes van Reinbert de Leeuw. ‘Ik 
denk dat ik ergens een Russisch gen heb’, zegt 
hij lachend. ‘Op mijn negentiende had ik mijn 
grootste leeservaring: De idioot van Dostoje-
vski. Ik wóónde in dat boek. Ik heb het nooit 
meer durven herlezen. De intensiteit van die 
ervaring hoort bij die leeftijd. Ook de Russi-
sche muziek heeft mij altijd bij de keel gegre-
pen. Die  kerkmuziek is verpletterend. Je moet 
je voorstellen dat je een kerk binnenstapt waar 
een begrafenis gaande is: er schijnt alleen maar 
kaarslicht, er schuifelen een paar oude vrouw-
tjes om een open kist, jonge kinderen huppelen 
rond, en dan opeens klinkt zo’n mannenkoor. Je 
weet niet wat je meemaakt. Alsof je een andere 
eeuw binnenstapt.’

In hoog tempo neemt De Leeuw de geschiede-
nis van de Russische muziek door en komt via 
Glinka en Tsjajkovski al snel uit op zijn lieve-
lingscomponist: Igor Stravinsky. ‘Hij heeft het 
zelf altijd ontkend, maar de musicoloog Richard 
Taruskin heeft uitgeplozen dat elke noot bij Stra-
vinsky ontleend is aan de Russische volksmu-
ziek.’ Met Stravinsky, die naar het Westen emi-
greerde, begon ook de geschiedenis van Rusland 
als totalitaire staat. Met alle gevolgen van dien 
voor de kunsten: ‘Muziek mocht nog maar één 
ding: bijdragen aan de glorieuze communisti-
sche revolutie. Dat heeft niks opgeleverd. Neem 
zo’n Tichon Chrennikov, secretaris-generaal van 
de Bond van sovjetcomponisten. Die man heeft 
voor zover ik weet – zijn muziek wordt in het 
Westen nooit gespeeld – geen noot geschreven 
die de moeite waard is, maar hij heeft wel het 
leven van Sjostakovitsj kapotgemaakt. Die viel 
van de ene op de andere dag van zijn voetstuk. 
Anders dan Stravinsky is Sjostakovitsj altijd in 
Rusland gebleven, dus hij heeft die onderdruk-
king van binnenuit meegemaakt. En dat heeft 
iets grimmigs in die muziek gebracht: ogen-
schijnlijk luchtig maar met een wrange, cynische 
achterkant. Hij gebruikt de muzikale middelen 
die van overheidswege zijn toegestaan, maar 
weet iets heel anders tot uitdrukking te bren-
gen. Neem dat bijtende, dat zwarte in de Negende 
symfonie: aan de oppervlakte lijkt het een soort 
hoempa, maar je krijgt een dreun in je gezicht.’ 

Gedurende het sovjetregime werkten de meeste 
componisten ondergronds. Mondjesmaat werd 
hun muziek in het Westen gespeeld, zoals som-
mige stukken van Edison Denisov (1929-1996) 
en Alfred Schnittke (1934-1998). Gidon Kremer 
wierp zich op als ambassadeur van het vioolcon-
cert Offertorium van Sofia Goebaidoelina (1931) 
– een componist die Reinbert de Leeuw ook in 

zijn hart zou sluiten. De val van de Muur bete-
kende de ontsluiting van de eigentijdse Russi-
sche muziek, die in 1989 op het Holland Fes-
tival in al haar rijkdom tot klinken kwam. De 
Leeuw: ‘De grootste schok was Galina Oest-
volskaja. Ik herkende die leegte – alle vlees eraf, 
alleen maar botten – hoe minder noten hoe meer 
expressie. Een betekenis die veel verder gaat dan 
muziek alleen. Voor de televisieserie Toonmees-
ters hebben Cherry Duyns en ik haar opgezocht 
in Sint-Petersburg. Ze woonde in een van die 
armoedige voorsteden, in een piepklein appar-
tementje. Daar zat ze dan. Je kunt het je nau-
welijks voorstellen. Toen we aanbelden, zagen 
we even een glimp van haar en hoorden we haar 
zeggen: ‘Ich bin so menschenscheu…’ De deur 

bleef dicht. Ik heb haar later weleens om een 
stuk gevraagd, maar een opdracht van buiten-
af was voor haar ondenkbaar (“Ik componeer 
alleen met Gods genade). Haar muziek heeft 
een waanzinnige urgentie en lading. Die komt 
uit een andere wereld.’

Reinbert de Leeuw heeft ze allemaal uitge-
voerd, de Russische componisten die tegen de 
verdrukking in hun eigen waarheid bleven ver-
kondigen. ‘Dus ik vond het heel sympathiek toen 
zo’n tien jaar geleden na een concert in Berlijn 
er een jonge Rus op mij afkwam, Boris Filanov-
sky, die vertelde dat hij met vier anderen een col-
lectief vormde: de Structural Resistance Group 
(StRes). Zo’n clubje dat iets anders wilde. We 
hebben ze meteen alle vijf uitgenodigd voor 
een concert door ensemble Asko|Schönberg in 
Nederland.’

De StRes-componisten hadden dan wel een 
gezamenlijk doel (verzet tegen het academis-
me in het Russische muziekleven), een gemeen-
schappelijke muzikale taal ontbrak); Valery 
Voronov was een van de verrassingen die tijdens 
dit project kwam bovendrijven. ‘We hebben hem 
in 2010 om een nieuw werk gevraagd. Aus dem 
stillen Raume… was een mooi stuk, verfijnd, 
magisch en met die Russische ziel erin.’ 

Voor Aus dem stillen Raume… gebruikte 
Valery Voronov de teksten die gevangenen van 
de Gestapo tijdens de Tweede Wereldoorlog op 
de muren van de cel hadden gekrast. Het stuk 
opent met een citaat uit Lili Marleen, dat onder 
de gevangenen populair was – maar nu zwakjes 
tingelend op een speeldoosje. De titel refereert 
aan de spaarzame klanken waaruit zijn stuk is 
opgebouwd en die hij beschouwt als ‘een stil-
le kamer van waaruit je als luisteraar de melo-
die zelf actief moet gaan horen’. Zijn hommage 
aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoor-
log strekt zich uit tot in het heden: ‘Ook op dit 
moment leven we in onzekere tijden en we ver-
langen allemaal naar een stille, veilige kamer, 
die ons hoop biedt op een betere toekomst. Ik 
voel me verwant met Jeroen Bosch, die in zijn 
schilderijen de verschrikkingen van zijn tijd 
beschreef.’ Aldus de componist in 2010.

De geserreerde stilte in Aus dem stillen 
Raume… doet denken aan de precisie en trans-
parantie in de muziek van Sofia Goebaidoelina, 
van wie Voronov inderdaad een groot bewon-
deraar is. ‘In de late jaren tachtig, toen na jaren 
van verbod haar eerste noten klonken, ervoeren 
we haar muziek als een verademing. Er heerste 
een grote muzikale honger en haar klankwereld 
was compleet anders dan wat we om ons heen 
hoorden. Ik werd vooral geïnspireerd door haar 
klankvondsten en hoe zij de luisteraar dwong 
haar muziek te ondergaan. Haar muziek kun je 
haast vastpakken.’

Net als Goebaidoelina is Valery Voronov in 
Duitsland gevestigd. Alles bij elkaar (eerst vijf-
tien jaar in Keulen en nu zeven jaar in Berlijn) 
woont de in Moskou geboren Rus nu bijna de 
helft van zijn leven in West-Europa. In een inter-
view per e-mail vertelt hij over zijn achtergrond; 

Reinbert de Leeuw:  
‘De Russische muziek 
heeft mij altijd bij de  
keel gegrepen’

Uitvoering van het stuk 
dat Valery Voronov 
componeerde voor de 
tachtigste verjaardag 
van Reinbert de Leeuw, 
door Asko|Schönberg 
en het Nederlands 
Kamerkoor o.l.v. 
Peter Dijkstra. 
Muziekgebouw, 2018
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hoe hij ondanks zichzelf (geen muzikale ouders 
en zelf geen uitgesproken aanleg) componist is 
geworden. Voronov: ‘Als kind hield ik zelfs niet 
echt van muziek. Maar alles veranderde toen ik 
les kreeg van een fantastische muzieklerares, die 
mij meenam naar kinderconcerten en lezingen.’

Al piano spelend openbaarde zich de com-
ponist in Voronov: ‘Zolang ik me kan herinne-
ren heb ik me afgevraagd waarom een bepaalde 
compositie is geschreven zoals zij is geschre-
ven. Waarom wordt het ene geluid opgevolgd 
door het andere – en wel dit specifieke geluid? 
Ik herinner me dat ik op mijn twaalfde tijdens 
een voorspeelmiddag op de muziekschool vier 
keer opnieuw moest beginnen in een van de 
Lyrische Stücke van Grieg. Na een paar maten 
stopte ik steeds, niet omdat ik niet wist hoe het 
verder ging, maar omdat ik tijdens de uitvoe-
ring werd gekweld door de vraag waarom pre-
cies deze noot werd gevolgd door die noot en 
niet door een andere. Ik had sterk de indruk dat 
het stuk moest worden herschreven, maar hoe – 
daar kreeg ik de vinger niet achter. Uiteindelijk, 
na vier keer de drie beginmaten te hebben her-
haald, stond ik op van de piano en liep weg.’

Toen hij zestien jaar oud was werd zijn vader, 
een scheikundige in dienst van het militair appa-
raat, overgeplaatst naar Minsk in de sovjet-
republiek Wit-Rusland. Aan de vroege jaren 
negentig in Minsk bewaart Voronov goede her-
inneringen. ‘Tegenwoordig is Minsk nogal geïso-
leerd. Weliswaar is de vreselijke armoede van 
toen verdwenen, maar er heerst een soort apa-
thie, de neiging om meer naar binnen te kijken 
dan naar buiten. Begin jaren negentig was dat 
anders: er waren veel interessante concerten. 
Het Nederlandse orkest De Ereprijs maakte in 
1993 een onuitwisbare indruk op mij met Welt 
voll Irrsinn van de componist Vladimir Tarno-
polski op tekst van Kurt Schwitters. Ik werd 
gegrepen door de muziek van de Poolse com-
ponist Witold Lutoslawski, de Hongaar György 
Ligeti en de Amerikaan George Crumb. De open 
emotionaliteit van Ligeti, de mystiek van Crumb 
en de verbazingwekkende organisatie van tijd 
bij Lutoslawski. Met een wiskundige aanpak 
van muziek had ik weinig affiniteit, maar op een 
gegeven moment realiseerde ik me dat je dat wel 
kunt leren. Daarom ging ik in Keulen studeren.’

‘Ik dacht dat ik naar “het vrije Westen” ging’, 
vertelt Valery Voronov. ‘Maar eenmaal in Keulen 
merkte ik dat ook daar totalitarisme en dictatuur 
heersten, zelfs meedogenloos. Onder compo-
nisten die iets ouder waren dan ik, werd het als 
inferieur beschouwd als je niet je eigen compo-
neersysteem creëerde. Iedereen vond zijn eigen 
systeem uit... En als er een drieklank in het muzi-
kale weefsel ontstond, dan zat er een fout in het 
systeem en verdween het linea recta in de prul-
lenbak. De kwalificatie “like Schnittke” was een 
scheldwoord en een blijk van “onderbuikmuziek” 
– daar werd veelvuldig mee geschermd.’ 

‘Ik heb zelf geen systemen ontwikkeld en ik 
heb geconcludeerd dat hierin de echte vrijheid 
schuilt. Ook de lessen in de elektronische studio 
waren belangrijk: door het fenomeen geluid van 

binnenuit te leren kennen is mijn klankbeeld en 
mijn gevoel voor muzikale tijd echt veranderd. 
Ik maakte de overgang van de analoge naar de 
digitale wereld mee: je zag dat veel mensen aan 
die analoge wereld vasthielden, terwijl een ander 
deel op een ijsschots steeds verder de “digitale 
zee” inzeilde. Zelf ben ik waarschijnlijk ergens 
in het midden blijven steken. Geleidelijk is de 
elektronische muziek veranderd in een ander 
genre. Waarschijnlijk doen avontuurlijke dj’s in 
de technomuziek nu veel meer ontdekkingen op 
het gebied van klank en akoestiek.’

Karlheinz Stockhausen, wiens naam onlos-
makelijk verbonden is aan de Keulse studio voor 
elektronische muziek, was volgens Voronov dui-
delijk aanwezig – zichtbaar en onzichtbaar. ‘Hij 
kwam meerdere keren naar de Hochschule. Hij 
was een man van groot talent, die zonder uit-
zondering iedereen beïnvloedde, puur met zijn 

aanwezigheid, zelfs met zijn uiterlijk. Veel com-
ponisten probeerden hem uit het bewustzijn te 
verdrijven, wellicht vanuit een Oedipus-com-
plex. Daarom kun je zeggen dat de muziekcul-
tuur na 2001 voor meerdere jaren “totalitair” en 
geblokkeerd was. Voor mij was Stockhausen een 
onbetwistbaar voorbeeld van onbeperkte muzi-
kale fantasie en creatieve vrijheid.’

Valery Voronov is een componist die niet uit één 
vaatje tapt. Hij heeft veel interesses en inspira-
tiebronnen en zijn ideeën krijgen gestalte in de 
meest uiteenlopende partituren. Een greep uit 
de tientallen stukken die hij op zijn naam heeft 
staan: uit 2010 dateert Gigantomania, een 
prachtige solo voor tamtam (een grote meta-
len gong) waarin hij op expeditie gaat naar de 
klank in het binnenste van het instrument. In 
2014 maakte hij muziek voor koor, orkest, ver-
teller en orgel bij Shakespeare’s King Lear. Hij 
werkte mee aan het theaterstuk Onze septem-
bre deux mille un (2011) van de Franse toneel-
schrijver Michel Vinaver, dat de aanslagen in 
Manhattan in 2001 weergeeft aan de hand van 
bewijsstukken, passieve getuigen (‘Het is een 
omgekeerde Tsjechov: er is geen handeling maar 
je bevindt je in het centrum van een eeuwigdu-
rend moment’). Hij laat zich inspireren door de 
animaties van het Zwitserse cineastenechtpaar 

Valery Voronov: ‘Als kind 
hield ik niet van muziek. 
Alles veranderde met een 
fantastische lerares’

Reinbert de Leeuw – ‘Ik denk dat ik ergens een Russisch gen heb’
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Ansorg (‘In die tekenfilms voel ik een overeen-
komst met de poëzie van mijn favoriete dich-
ter Daniil Charms: tragische eenzaamheid en 
een koude existentiële wind’), een invloed die 
terechtkomt in het muziektheaterwerk From the 
Life of Insects (2016). Maar ook schreef hij een 
prestigieus werk voor altviool en groot orkest – 
Kanchenjunga – dat door de beroemde altviolist 
Joeri Basjmet in 2017 werd uitgevoerd tijdens 
het XIe Kunstenfestival in het Russische Sotsji. 

Uitgesproken Russisch van karakter is de 
‘score’ Over grote en kleine verlangens bij een 
wdr-film over het leven in Siberië, waarvan hij 
in 2016 een arrangement voor kinderen maakte. 
‘Soms vraag ik me af wat Rusland nog voor mij 
betekent’, antwoordt hij desgevraagd. ‘Ik woon 
nu vijftien jaar in Duitsland, daarvoor negen 
jaar in Minsk en alleen daarvóór in Moskou. In 
Berlijn heb ik nauw contact met de diaspora, de 
Russische emigranten hier. Daardoor begon ik 
me meer te verdiepen in mijn Russische afkomst. 
Ik realiseer me dat er een kloof is tussen mij en 
mijn geboorteland, maar dat ik er tegelijkertijd 
dichtbij sta. Ik leef enorm mee met de gebeur-
tenissen in Rusland, maar op een emotioneel 
niveau. Tenslotte woon ik daar niet. Ik heb niet 
het recht om te bekritiseren wat daar gebeurt. 
Wel probeer ik bepaalde mensen en groepen te 
steunen. Hetzelfde geldt voor Wit-Rusland, een 
land met een tragisch lot, een land dat bijna zijn 
eigen taal is vergeten, het land met de oudste Sla-
vische muziekcultuur.’

Met pijn in het hart volgt Voronov de ontwik-
kelingen in zijn voormalige woonplaats Minsk. 
Wit-Rusland oftewel Belarus geldt als een dic-
tatuur: sinds 1994 regeert Aleksandr Loekasj-
enko met ijzeren hand. Toen in 2006 zijn ambts-
termijn formeel afliep, liet hij via een referendum 
de grondwet wijzigen, zodat zijn positie onaan-
getast bleef. Volgens internationale waarnemers 
werd bij dit referendum gefraudeerd, net als bij 
de verkiezingen van 2010 toen  Loekasjenko met 

tachtig procent van de stemmen werd herkozen. 
Zo’n dertigduizend burgers gingen de straat op 
om te  protesteren tegen dit kiezersbedrog, en 
de demonstraties werden bloedig neergesla-
gen. Voronov was bij de protesten aanwezig en 
is sindsdien  somber: ‘Na de gebeurtenissen in 
Minsk in 2010 lijkt het me zinloos om ergens 
actief aan deel te nemen. Dan zou ik geen energie 
overhouden om te leven en muziek te schrijven. 
Ik vind het onzin om op 2000 kilometer afstand 
op  Facebook “schande” te roepen. Ik probeer met 
mijn muziek  Schoonheid te creëren. En ik pro-
beer ook de positieve veranderingen in Minsk te 
zien: bijvoorbeeld een groeiend bewustzijn over 
het milieu, kleine stapjes vooruit zoals het schei-
den van afval. Wel zal ik altijd de afschaffing van 
de doodstraf in Wit-Rusland blijven eisen, dat is 
een kwestie van leven en dood – dat is wezenlijk.’

De roerige situatie in Wit-Rusland vormt een 
groot contrast met het aangeharkte  Nederland, 
dat Voronov leerde kennen toen hij 
aan de Hochschule für Musik und 
Tanz in Keulen studeerde. Twee 
keer werd zijn muziek uitgevoerd 
in de Gaudeamus Muziekweek 
en hij kreeg hier goede vrienden. 
Tegenwoordig wordt zijn muziek 
gepubliceerd door het Nederland-
se Donemus, die 55 werken van 
Voronov in haar catalogus heeft. 
‘Het klinkt misschien gek, maar ik 

hou echt van het Nederlandse landschap’, ver-
telt hij. ‘Ik hou van de bescheiden aard van dit 
land, de eindeloze velden met eenzame bomen, 
het ritme van de donkere bakstenen huizen met 
grote ramen, de scherpe torens van kerken. Als 
ik in Nederland ben, word ik rustig. Misschien 
is het de nabijheid van water. Ik weet het niet.’

Zijn affiniteit met Nederland wordt ongetwij-
feld ook ingegeven door de persoon van Reinbert 
de Leeuw, die hij ‘van onschatbare waarde voor 
de Russische muziek’ noemt. ‘Reinbert heeft 
voor de Russische muziek een venster geopend 
naar West-Europa, net als Peter de Grote inder-
tijd de andere kant op.’ Toen Voronov vorig jaar 
een compositie schreef ter gelegenheid van De 
Leeuws tachtigste verjaardag, noemde hij haar 
dan ook Reinbert de Grote of Touch the Cloud.

Het was een vingeroefening voor Acqua alta 
(2019), de compositie die nu bij Reinbert de 
Leeuw thuis op de bank ligt. Voronov: ‘Acqua 
Alta is misschien wel de langste compositie die 
ik tot nu toe heb geschreven. Dat is geen bewuste 
keuze. Een compositie krijgt nu eenmaal bepaal-
de proporties en dan is het onmogelijk om haar 
korter of langer te maken. Net zoals een persoon 
van zichzelf een zekere lengte heeft... Ik schrijf 
gedetailleerde partituren – dat is heel arbeidsin-
tensief, maar een andere manier is onmogelijk. 
Je kunt het vergelijken met een tekenaar die met 
behulp van schaduwen ruimte en diepte creëert.’

Blijft de vraag: waar gaat Acqua alta over? 
Eindelijk klinkt het verlossende woord: ‘Dit 
stuk gaat over de onmetelijkheid van de oceaan, 
inclusief de oceaan van herinnering, die ont-
staat   uit al die verschillende  tekstfragmenten, 
als echo’s uit “vorige levens”. Het verband is 
 associatief. Alle beelden ademen eenzelfde sfeer: 
de zoektocht naar land en de onmogelijkheid om 
dat te vinden. Terugkerend thema is het zich ver-
plaatsen door de ruimte.’

Met Venetië als middelpunt (‘acqua alta’ 
betekent hoog water) heeft Voronov teksten 
verzameld van niet alleen klassieke wester-
se  schrijvers en dichters, maar ook uit de bij-
bel (het boek Numeri), uit de Oudnoordse tekst 
 Keninngar en uit de Arabische filosofie – die 
 geheimzinnige lettertekens komen dus uit het 
Hebreeuws, IJslands en het Arabische alfabet. 
Een speciale plaats neemt een recent citaat in: 
de uitroep van een moeder, wier zoon in 2011 
na een bomaanslag in de metro van Minsk ter 
dood werd veroordeeld. Zijn betrokkenheid bij 
de explosie is nooit bewezen. En de moeder weet 
het zeker: ‘Hij kon nog net zeggen dat hij die dag 
niet eens in de metro was geweest.’

Voronov: ‘Misschien is het niet 
logisch om de eeuwige schoon-
heid van de Venetiaanse grachten 
te koppelen aan de dood van een 
gewone jongen. Ogenschijnlijk is er 
geen verband, maar volgens mij is 
dat er wel. Bij Nietzsche, Tjoettsjev 
en Shakespeare kun je dat horen.’ 

Met dank aan Valeria 
Gorokhovskaya

Valery Voronov: ‘Soms 
vraag ik me af wat 
Rusland nog voor mij 
betekent’

Valery Voronov componeerde een stuk over de onmetelijkheid van de oceaan
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Acqua alta van 
Valery Voronov door 
Asko|Schönberg en het 
Nederlands Kamerkoor 
gaat op 16 januari 2020 
in wereldpremière in 
het Muziekgebouw. 
muziekgebouw.nl
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De Duitse componiste Iris ter Schiphorst (Ham-
burg, 1956) moet in onze biotoop nog landen. 
Terwijl ze als kind van een Nederlandse vader 
zelfs de taal nog spreekt, drong van haar orkest- 
en ensemblewerken, multimediaprojecten en 
theatermuziek weinig tot dit land door. Dat 
wordt in november even anders, als Ensemble 
Modern onder componist/dirigent Enno Poppe 
in Amsterdam en Den Bosch de wereldpremière 
brengt van haar nieuwe stuk Assange: Fragmente 
einer Unzeit voor ensemble, vrouwenstem, sam-
pler, licht en video. 

Haar werk stond op de programma’s van 
Duitse en Britse symfonieorkesten. Ter Schip-
horst werkte samen met zo’n beetje alle nieu-
we muziekensembles die iets voorstellen, van 
Arditti Kwartet tot London Sinfonietta. In het 
Duitse taalgebied werd ze met haar interes-
sante achtergrond in zowel de elektronische 
muziek als de alternatieve rock een autoriteit op 
het gebied van multimediale, vaak interdiscipli-
naire  verkenningen. In Wenen doceert ze sinds 
2015 ‘Medienkomposition’ aan de Universität 
für Musik und darstellende Kunst.

Haar discografie vertoont ondanks haar 
reputatie gaten. De reis door haar uitgebreide 
oeuvre begint op YouTube. Daar ontstaat het 
beeld dat zich in het geheugen grift. Dat van 
een  hart stochtelijk onderzoek naar de semanti-
sche restwaarden van muziek in het sprakeloze 
 vacuüm van een posthistorische muziektijd, die 
elk gevoel van richting en nogal wat ambachte-
lijke zekerheden ondermijnde. 

Ter Schiphorsts componeren gaat altijd over 
de onmogelijkheid iets te zeggen wat te groot 
voor woorden is. Je hoort haar met alle macht 
van lijf en geest de klank intuïtief-associatief uit 
haar obsolete plaats in het systeem bevrijden. 
Het begin van de weg naar het stuk is soms niet 
meer dan een ‘klankklimaat’, een verzameling 
onbenoembare sensaties van beweging en licht, 
of een kleur. Daarna wordt ze streng. Mahleri-
aans nauwgezet regisseren haar partituren uit-
drukkingsgehalte en bewegingsgraden van 

tonen en klankstromen. Klankvoortbrenging 
en speeltechnieken worden in voorwoorden en 
legenda’s uitputtend toegelicht. ‘Toonloos fluis-
terend.’ ‘Bijna alleen lucht, slechts minimale aan-
duiding van toonhoogte.’ Voor instructies van het 
kaliber ‘teder als een ziek dier’ moet je hier zijn. 
Ze verlangt ‘zieke’, ‘smerige’ of ‘zandgele’ klan-
ken van haar spelers. Ze wil beleven en beleefd 
worden, de sprakeloze toestand overwinnen met 
gesuggereerde betekenissen. De vraag is steeds: 
hoe word ik optimaal verstaan? 

‘Ik weet één ding’, zegt Ter Schiphorst aan de 
telefoon. ‘Als ik noten voor anderen schrijf heb 
ik controle nodig. Communicatie is voor mij zo 
ongelooflijk wezenlijk. Ik wil mensen met mijn 
muziek beroeren en beïnvloeden. Maar om mijn 
ideeën tot klinken te brengen ben ik op musici 
aangewezen. Uit de behoefte het zo helder moge-
lijk op te schrijven kan overnotatie ontstaan, ter-
wijl ik heel goed weet dat elk muziekhandschrift 
alleen kan bestaan bij de gratie van een orale 
context. Hoe Beethoven het op papier bedoeld 
heeft blijft een vraag, maar er bestond tenmin-
ste een gemeenschappelijk taalkader waar in de 
muziek van nu een soort ongedifferentieerdheid 
heerst.’

Daaraan wil ze ontsnappen, in woord en 
gebaar. Mede daardoor neemt bij haar ook in de 
instrumentale werken het discours steeds pola-
riserend theatrale vormen aan. In het orkest-
werk Gravitational Waves dragen de spelers 
maskers; de linkerkant van het orkest witte, de 
rechter zwarte. Vergiss Salome voor solosop-
raan en tape (2012) is, hoe noem je dat, een 
soort ballet-performance. De soliste, te klein 
in een te groot mannenpak, trekt met tape een 
witte markeringsstreep op de bühne, die ze als 
een evenwichtskunstenaar op het slappe koord 
zes minuten voor- en achterwaarts zal beschrij-
den volgens exact beschreven protocollen. Een 
 voice-over reciteert haar innerlijke monoloog op 
een tekst van Karin Spielhofer, die haar gevan-
gen beweging transcendeert naar een fantasie 
van een magische pirouette op kunstschaatsen. 

Gegijzeld door de werkelijkheid, vrij in de 
droom; Salome’s sluierdans revisited. 

In Aus Liebe... II voor viool en strijkorkest 
(2016), vrij naar de gelijknamige aria uit Bachs 
Matthäus-Passion, is de wonderschone muziek 
dekmantel voor een woordeloze monoloog over 
de rouw. De wenende frasen van de soloviool 
zijn onder de terugkerende kop Das Weinen der 
M.M., en dat moet haast wel Maria Magdalena 
zijn, als een dramatisch ritornel in de muziek 
geweven.

In de orkestwerken raakt een heftigheid in 
gevecht met de gewapende, gelaagde stiltes. 
Elektronische incisies doorboren als messteken 
het doek. Overal loert met indringende meerdui-
digheid de paniek over de staat van de bescha-
ving. Dat gaat met een combinatie van diepe 
ernst en volledige spontaniteit, die de muziek 
een zowel dramatisch als quasi-geïmproviseerd 
karakter geeft. De tutti-uitbarstingen van Verge-
ben/ Bruchstücke zu Edgar Varèse voor blaasor-
kest (2007) hebben de vanzelfsprekendheid van 
natuurverschijnselen.

Zerstören voor ensemble (2006) is haar 
 respons op een wereldtoneel dat ‘in toene-
mende mate wordt gedomineerd door archaï-
sche driften en brutaal geweld’. In het vervolg-
stuk Zerstören II (2007) laat Ter Schiphorst het 
idee-fixe van verwoesting in alle denkbare bete-
kenissen van terrorisme tot catharsis overslaan 
op de klankmassa’s van een symfonieorkest. 
Nadrukkelijk noteert ze: ‘Voor mij belangrijk is 

De klankwereld van de Duitse componist Iris ter Schiphorst 
leidt langs ondoorgrondelijke wegen naar opwindende 

directheid. Haar muziek is een psychosomatische, soms heftige 
reactie op de buitenwereld. ‘We leven in een tijd die extreme 

intellectuele en artistieke waakzaamheid vereist.’ 

Bas van Putten

Assange: Fragmente einer Unzeit 

Een stil begin  
uit ijle tonen
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Uitvoering van Iris ter 
Schiphorsts Gravitational 
Waves bij BBC Proms, 2016
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dat het hele spectrum van betekenissen in het 
woord verwoesting doorklinkt. Ideaal zou zijn 
als het werd weerspiegeld in de muziek, voor-
bij de woorden of externe, buitenmuzikale 
“programma’s”.’

Zo duidt dit oeuvre een verhouding tot de 
wereld steeds opnieuw in een dubbelslag van 
fysieke reflex en psychische reflectie. Maar het 
engagement houdt de handen vrij. Noch ver-
nauwt het zich tot politiek, noch wil het zich in 
de utopie van een verloren paradijs verschansen. 
Een van de meest representatieve voorbeelden, 
ook voor Ter Schiphorst zelf, is het orkestwerk 
Dislokationen voor orkest, (versterkte) piano en 
sampler, in 2009 in München ten doop gehou-
den door het Symphonieorchester des Baye-
rischen Rundfunks onder leiding van Martyn 
Brabbins. Dislokationen: verplaatsingen, ver-
schuivingen, ontregelingen, ontwrichtingen. It 
shows. Een stil begin uit ijle tonen, een kolossa-
le piano-uitbarsting. Een schreeuw, wegebbend 
in het lyrische. Elektronische invallen, stemmen, 
rock-samples, Rachmaninov-octaven. Soms zin-
gen strijkers en solopianist even zacht mee. Elke 
toon is een geboorte, een bevalling. Uit het niets 
richt een mannenstem zich tot het auditorium. 
‘Meine Damen und Herren, guten Abend.’ Waar-
na wanhopig geschreeuw en totale ontregeling. 

Confronterend maar noodzakelijk, vindt 
Ter Schiphorst. ‘Pas op het moment’, schrijft 
ze, ‘waarop het werkelijk tot een bundeling van 
affectieve en lichamelijke energieën komt, kan 

de zinnelijk-spirituele beleving van de luiste-
raars een ervaring worden, kan de vonk over-
springen.’ Eerst moet ze die grens over, ongeacht 
de gevolgen. Want ‘zelfs als het maar een vonkje 
is, dat bevreemding of irritatie oproept, de erva-
ring blijft. En in het gunstigste geval opent hij 
de deur naar het vreemde – naar het vreemde 
in ons.’ 

Dan gaat het in dit oeuvre dus over ontheem-
ding, en zijn dit stukken die het spoor met opzet 
bijster willen raken. In de partituur van Disloka-
tionen een motto van de Franse filosoof Jacques 
Derrida: ‘Denn in den Epochen historischer Dis-
lokationen, wenn wir des Ortes vertrieben wer-
den, entwickelt sich diese strukturalistische Lei-
denschaft, die in einem eine Art experimentellen 
Überschwangs und ein überhand nehmender 
Schematismus ist, um ihrer selbst willen.’

Daar staat: in onthechte tijden ontwikkelt 
zich de structuralistische hartstocht die zich 
aan experimentele excessen en schema’s over-
geeft. Het is een adequate beschrijving van de 

processen die in ontwortelde culturen plaatsvin-
den, meer specifiek van de ontwikkelingen die 
zich in de naoorlogse muziek na het afzweren 
van de tonaliteit en postromantische uitdruk-
kingsvormen hebben voorgedaan. Het serialis-
me vulde het ontstane vacuüm met al te dwin-
gende, onmenselijk geworden grammatica van 
absolute orde. Anderzijds hoeft die fatale gang 
naar Canossa in een 21ste-eeuws orkestwerk niet 
meer te worden afgelegd, zou je zeggen. Waar-
om zou de generatie van Ter Schiphorst, die zich 
in de schaduw van tirannen vrij vocht, nog aan 
hun doctrines moeten lijden? Dislokationen ont-
stond tien jaar geleden in een tijd van absolute 
stilistische vrijheid. Hoe verhoudt Derrida zich 
dan nog tot het stuk?

Ter Schiphorst: ‘Dit is muziek die zijn plaats 
niet kán vinden in een tijd waarin we elk aan-
knopingspunt zijn kwijtgeraakt. We weten niet 
meer waar we zijn. Dislokationen is geen colla-
ge maar een werk dat zeer uiteenlopende hoor-
ervaringen bij elkaar brengt. Dat thema hield me 
toen zeer bezig.’ Is het een autobiografisch stuk? 
Een uitgecomponeerd ‘waarheen, waarvoor’? 
‘Niet in de zin dat het gaat over wie ik ben en wat 
ik mooi vind. Het geeft weer wat ik waarneem. 
Dit is componeren waarin ik horend nadenk over 
dingen die me animeren. In dialoog met ruis, 
met taal, citaten, situaties. Ik kan alleen werken 
in een buitenwereld die muzikale en buitenmu-
zikale reacties uitlokt. Componeren is voor mij 
altijd reageren.’  >

Elektronische invallen, 
stemmen, rock-samples, 
Rachmaninov-octaven. 
Elke toon is een geboorte
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Ook op eigen werk, zie ik. Veel werken krijgen 
een vervolg. Aus Liebe... I en II, Sometimes I en 
II, My sweet latin love I en II, Zerstören I en II.  
‘Als ik in een stuk zit, is de context van een bezet-
ting en de musici voor wie ik schrijf een binden-
de factor. Maar soms wil ik uit de beperking van 
dat frame treden. In het materiaal van Zerstören 
zag ik ruimte voor een orkestwerk.’

Uw werk maakt een directe indruk, alsof het 
niet gecomponeerd is maar spontaan, associatief 
ontstond.

‘De indruk is in die zin misleidend dat ik juist 
minutieus aan vorm werk, aan de proporties, 
de contrapuntische ordening van het materiaal 
– hoewel niet contrapuntisch in de traditione-
le betekenis van het woord, ik doel meer op de 
gelaagdheid van de klankelementen. Maar het 
is absoluut waar dat ik bij het componeren een 
fysieke logica probeer te volgen. De klanken die 
ik vind moeten lijfelijk voelbaar zijn.’

Dan gaan de gedachten terug naar Ter Schip-
horsts langdurige verblijf in de alternatieve 
rockscene van de jaren tachtig, toen ze na een 
klassieke pianistenopleiding aan de Musik-
hochschule van Bremen als bassist en drum-
mer in bandjes speelde. Punk, new wave en alles 
wat eruit voortkwam stonden in hun eruptivi-
teit en onbehouwen experimenteervreugde vol-
strekt haaks op de modernistische codes van de 
gecomponeerde muziek. Was die Neue Welle 
voor avontuurlijk ingestelde musici niet de echte 
nieuwe muziek van haar generatie?

‘Beter kan ik het niet uitdrukken. Ik wil het 
serialisme niet in diskrediet brengen, maar de 
echte energiestoot vond hier plaats. In de vroe-
ge punk, de krankzinnige fusion-avantgarde van 
die jaren, in Material uit New York, vond ik een 
avontuurlijkheid die ik nu totaal mis. Einstür-
zende Neubauten heeft ongehoorde dingen 
gedaan, qua klank en qua dierlijkheid. En het 
was een jonge beweging.’

Na de bandjes werd u merkwaardig genoeg als 
componist ook een soort klankcollectief. U schreef 
een aantal werken samen met uw toenmalige 
partner Helmut Oehring.

‘Ik geloof dat we samen dertien stukken 
hebben gemaakt. Het liep altijd anders dan we 
 dachten en ik vond het steeds geweldig. We had-
den een totaal esthetisch vertrouwen in elkaar, 
en soms waren we verrast hoe ideeën die we indi-
vidueel hadden uitgewerkt met elkaar corre-
spondeerden. Over ons eerste stuk voor het fes-
tival van Donaueschingen maakten we globale 
afspraken qua bezetting en lengte. Daarna was 
het twee maanden ieder voor zich tot we elkaar 
troffen en op een compleet met noten bedek-
te kamervloer de beslissingen namen. Voor ons 
Requiem heb ik een overkoepelende structuur 
en een werkverdeling gemaakt; de een hoge, 
de ander de lage stemmen, enzovoorts. Es war 
beglückend.’

Dus zo ontstond dat vreemde Requiem waar-
in het oor verloren ronddoolt, een voorbode van 
uw latere orkestwerk. Daarna was u alleen. En 
toen? Ik herinner me dat u ergens zei: ‘Ik stel 
mezelf altijd weer de vraag: hoe kan ik in de late 

twintigste of de eenentwintigste eeuw over muziek 
nadenken?’ Is dat inderdaad de grote vraag?

‘Ik vind het altijd riskant om daar zomaar 
aan de telefoon meteen pathetische uitspraken 
over te doen. Ik weet het niet. Maar er is op dit 
moment in de wereld sprake van een situatie die 
extreme waakzaamheid van ons verlangt. Een 
situatie die je je tien jaar geleden nog niet voor 
had kunnen stellen, toen je je nog kon vasthou-
den aan een utopie van vrijheid – het geloof in 
een betere toekomst. En we hebben alle artis-
tieke en intellectuele krachten nodig om goed te 
begrijpen wat ons overkomt. Het is zo complex 
dat ik er niet eens de goede woorden voor kan 
vinden. Het gaat over de manipulaties waaraan 
we onderhevig zijn, niet alleen in China, Rus-
land of Saoedi-Arabië. Ook bij ons. 
Over internet, het verlies van pri-
vacy en intimiteit. Over wat in ons 
leven openbaar en nog privé is. 
Misschien zijn het wel zulke grote 
vragen dat de kunst er tijdelijk een 
stap voor terug zou moeten doen, 
of in elk geval niet meer voldoen-
de is.’ 

En dan schrijft u een stuk dat 
Assange heet. Is het in het geschetste 
perspectief een politiek statement?

‘Kan muziek politiek zijn? Wat 
is politieke muziek, wat is über-
haupt de opgave van muziek? Die 
vraag is ook ten opzichte van dit 

stuk lastig te beantwoorden. Omdat het weer 
vooral een psychosomatische reactie is op wat ik 
waarneem en beschrijf. Hoe kan ik dat in muziek 
duidelijk zeggen zonder demonstratief te wor-
den? Hoe kan ik als kunstenaar via klanken mijn 
zorgen overbrengen? En hoe kan ik luisteraars 
laten begrijpen wat ik bedoel? Ik heb mezelf een 
schop gegeven met dat Assange-stuk. Het thema 
is hoe iedereen aan de openbaarheid wordt prijs-
gegeven. Ik wil het de luisteraar alleen niet te 
veel opdringen.’

Maar dat doet u dan toch weer in de vorm van 
een kunstwerk. Terwijl die kunst, zie uw grote 
vraag over de tijd, al zo met zichzelf worstelt over 
haar plaats in de samenleving. 

‘Ik heb muziek altijd gezien als een project 
van de verlichting, de weg naar een betere toe-
komst. Die hoop was bij grote figuren als Ligeti, 
Stockhausen of Louis Andriessen, zeg dertig jaar 
geleden, altijd zichtbaar, hoe verschillend hun 
 wereldbeelden ook waren. Die utopie is weg. Dat 
is moeilijk. Toen voelde de componist zich mis-
schien ook meer deel van dat historische conti-
nuüm dan in deze tijd. Vroeger leek het  helder. 
De evolutie liep van Beethoven naar Wagner, 
van Wagner naar Schönberg, van Webern naar 
Stockhausen en Boulez. Waar gaan we nu heen? 
Niemand weet het.

‘Het overzicht is weg, dat is waar.  Anderzijds; 
de muziekgeschiedenis was ook maar het verhaal 
dat zogenaamd verklaarde hoe b uit a en c uit b 
voortkwam. Ten tijde van Beethoven waren er 
veel meer componisten van wie we het belang 
niet kunnen kennen omdat ze zijn vergeten. 
Maar ik wil niet al te pessimistisch zijn. Helmut 
Lachenmann zei het aardig: vergeet niet dat 
Darmstadt piepklein was, terwijl tegenwoordig 
elke grote stad een professor compositie heeft.’

Over onderwijs gesproken: wat is 
mediacompositie?

‘Daar is hier ook altijd discussie over. 
 Vroeger zei je gewoon filmmuziek, maar dat ligt 
gecompliceerder. Het gaat over  componeren 
in een  context. Er is pas echt sprake van als 
 kunstvormen een relatie aangaan. Muziek en 
literatuur, muziek en dans, muziek en beeld.’

Het instituut waar u doceert vraagt de studen-
ten hun eigen werk voortdurend ter discussie te 
stellen. Doen ze dat ook in een tijd waarin ze thuis 
met een laptop bijna alles kunnen?

‘Eerlijkheidshalve moet ik zeg-
gen: nee. Waarschijnlijk omdat 
het te makkelijk is met  technologie 
snel resultaat te boeken. De digi-
talisering heeft het  muziekleven 
totaal veranderd. Studenten zijn 
vaak iets te snel tevreden met mak-
kelijke oplossingen en snel succes. 
Hun hele horizon is YouTube. Dan 
schrijven ze een popsong. Niets 
tegen een goede popsong, maar 
ik geloof dat ze hun horizon moe-
ten verbreden. Ik ervaar te weinig 
historisch besef. Wat zij als nieuw 
beschouwen, is soms honderd jaar 
geleden al bedacht.’ 

‘We hebben alle  
artistieke krachten  
nodig om te begrijpen 
wat ons overkomt’

Iris ter Schiphorsts oeuvre gaat over ontheemding
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Assange: Fragmente 
einer Unzeit van Iris 
ter Schiphorst door 
Ensemble Modern 
en sopraan Sarah 
Maria Sun gaat op 7 
november om 20.15 uur 
in het Muziekgebouw 
in wereldpremière. Om 
16.30 uur is er een gratis 
toegankelijke openbare 
repetitie van het stuk. 
muziekgebouw.nl 
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de tuintroepiaal met zijn puntige fluitjes, de rap 
kwetterende indigogors – een greep uit de vogels 
die de Britse componist Jonathan Harvey in 
2001 inspireerden bij het schrijven van zijn Bird 
Concerto with Pianosong. Ruim veertig Califor-
nische vogelsoorten nam hij op voor het werk, 
om hun zang te transformeren tot een virtuoze 
kwettervolière voor pianist, ensemble en elektro-
nica. Dankzij ingenieus gebruik van ruimtelijk 

opgestelde luidsprekers en een joystick suizen de 
vogelgeluiden je in surround sound om de oren. 

Wie Harveys vogels live wil horen vliegen, 
moet op 27 februari 2020 naar het Muziekge-
bouw. Dan zet Insomnio, Utrechts ensemble 
voor hedendaagse muziek, zijn Bird Concerto op 
de lessenaars in God’s Own Musicians, een con-
cert gewijd aan vogelzang. Ook op het program-
ma: een première van de Koreaanse componist 
Seung-Won Oh en het blokfluitconcert Appo 

van de Fin Jukka Tiensuu. ‘Ja en nee’, klinkt de 
stem van Insomnio-dirigent Ulrich Pöhl op een 
oktobermiddag via Skype. Ja, de titel God’s Own 
Musicians is ontleend aan Olivier Messiaen, de 
Fransman die het componeren met vogelzang 
in de tweede helft van de twintigste eeuw tot 
een serieuze avant-gardistische aangelegenheid 
maakte. En nee, het feit dat er in februari geen 
Messiaen op het programma staat, is niet zozeer 
een statement als wel een uitvloeisel van de voor-
geschiedenis van het project. ‘In 2013 speelden 
we ook al eens een vogelzangconcert’, vertelt 
Pöhl. ‘Toen kwam Messiaen uitgebreid aan bod, 
nu willen we verder kijken. Nog steeds laten tal 
van componisten zich inspireren door vogels. Ik 
zou het jammer vinden om ons uitsluitend op 
Messiaen te richten, terwijl er zo’n rijke traditie 
rond muziek en vogelzang bestaat.’

Wat heet: de link vogelzang-muziek gaat terug 
tot antieke tijden. Al in de eerste eeuw v.Chr. 
schreef de Romeinse filosoof Lucretius erover in 
zijn leerdicht ‘De rerum natura’. Geparafraseerd: 
muziek ontstond toen de mens op rietstengels 
vogels begon te imiteren. Geïnspireerd giswerk, 
kun je zeggen, maar het vond wel navolging bij 

Ze inspireren componisten al eeuwen. Maar waar dat vroeger 
vrolijke tableaus opleverde, of romantische natuurimpressies, 
klinkt in concerten vol vogelgeluiden nu de klimaatcrisis door. 

‘Wist je dat er een massale vogelsterfte plaatsvindt?’ 
 

Joep Christenhusz

God’s Own Musicians

Vogel op het podium

Frans Snyders, Concert of Birds, olie op canvas, circa 1630, 98 x 137 cm
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onder meer de dertiende-eeuwse franciscaan 
Aegidius van Zamora en de zeventiende-eeuwse 
allesweter annex fantast Athanasius Kircher. In 
zijn muziektraktaat Musurgia universalis stelt 
Kircher orde op zaken door de roep van diverse 
gevederden eenduidig vast te leggen in noten-
schrift. Uit de transcripties leren we dat hennen 
destijds in zuivere sexten moeten hebben geka-
keld, en dat de nachtegaal zijn lied op een gerust-
stellende majeurladder floot.

Ruim honderd jaar voor Kircher had de Fran-
se componist Clément Janequin dezelfde truc al 
uitgehaald in zijn chanson ‘Le chant des oiseaux’. 
Met de komst van de lente (‘A ce premier iour de 
may’) laat hij de leeuwerik, de nachtegaal en een 
handvol andere vroege vogels ontwaken in een 
wervelend vocaal kwartet. Denk: snelle toonher-
halingen, estafettes van fladderende motiefjes en 
vooral veel ‘titi chou chou’, ‘frian coqui’ en ‘fere-
ly ioly ioly’.

De achttiende eeuw grossierde in instrumen-
tale evocaties van vogelzang. Hoor de viooltril-
lers in de lente van Vivaldi’s Vier jaargetijden. Of 
neem Haydns oratorium Die Schöpfung, vrij naar 
het bijbelboek Genesis. Het tweede deel opent 
met de vijfde dag van de schepping, het moment 
waarop God de vissen en de vogels op de wereld 
zet. In de aria ‘Auf starkem Fittiche’ laat de leeu-
werik zich horen in een acrobatische klarinet-
lijn. Een duivenpaar koert in een tremolerende 
fagot, en de nachtegaal weerklinkt in een lenige 
fluitmelodie. 

In Haydns eigen visie op de seizoenen (Die 
Jahreszeiten) brengen de vogels het er minder 
gelukkig van af. In het derde deel, ‘Der Herbst’, 
verschijnt een jager. Pech voor de schuwe wei-
devogel die met een welgemikt schot hagel uit 
de lucht wordt geknald. In de violen hoor je de 
veren naar beneden dwarrelen.

In zijn boek The Soundscape: Our Sonic Environ-
ment and the Tuning of the World schaart de 
Canadese componist en akoestisch ecoloog R. 
Murray Schafer de vogelzangimitaties van Vival-
di en Haydn onder de noemer muzikale land-
schapsschildering. Interessant is het perspectief 
dat Schafer de achttiende-eeuwse componis-
ten toedicht: ‘Deze (muzikale) landschappen 
zijn even gedetailleerd als de schilderijen van 
Breughel… Het zijn tableaus bezien door een 
groothoeklens. De componist observeert het 
landschap van een afstand. Nature performs and 
he provides the secretarial services.’

In de vroege negentiende eeuw raakt het 
blikveld meer gefocust, aldus Schafer. Onder 
invloed van de ontluikende romantiek stapt de 
componist als het ware door de lijst. Hij zet zich-
zelf midden in het landschap, dat vanaf nu als 
decor dient voor zijn particuliere gevoelsleven. 
Schafer heeft een punt: neem de opmerking die 
Beethoven krabbelt in het schetsboek van zijn 
Zesde symfonie, ook wel Pastorale genaamd. In 
de slotmaten van het tweede deel, ‘Szene am 
Bach’, voert hij een trio van nachtegaal, kwartel 
en koekoek op. Niet als ‘Malerey’, zo schrijft hij, 
maar als uitdrukking van de (door Beethoven 

veronderstelde) gevoelens die het landleven in 
de mens oproept. Vogelzang als soundtrack bij 
een romantische ziel.

Daarmee was de toon voor een dikke ander-
halve eeuw gezet. Een soortgelijke esthetiek 
resoneert in de koekoeksroep in Mahlers Eerste 
symfonie (hier geen grote terts maar een reine 
kwart) en in het zwanenthema van Sibelius’ Vijf-
de. Of, for that matter, in het lied van de nachte-
gaal die in het tweede deel van Respighi’s Pini 
di Roma duetteert met een soloklarinet. Toege-
geven, het feit dat het gefluit van het beestje bij 
de première op 14 december 1924 opklonk uit 
de hoorn van een Brunswick Panatrope-gram-
mofoonspeler, was destijds een ongehoorde pri-
meur. En toch: de artistieke geloofsbrieven die 
aan de evocatieve nachtmuziek ten grondslag 
liggen, blijven onmiskenbaar romantisch.

Een halve eeuw later deed de Finse com-
ponist Einojuhani Rautavaara het nog eens 

dunnetjes over in zijn Cantus Arcticus, een ‘con-
cert voor vogels en orkest’. Het eerste deel opent 
met twee fluiten boven een zwerm moerasvogels 
op tape. De breed welvende strijkersmelodie die 
na een paar minuten opklinkt, symboliseert vol-
gens de componist ‘de stemming van een per-
soon die door de wildernis wandelt’. Quod erat 
demonstrandum.

Dan is er toch iets heel anders aan de hand in 
Harveys voornoemde Bird Concerto. Hier geen 
anekdotische sfeerschildering of opluistering 
van een romantisch gevoelsleven, maar boven-
al een focus op klank. ‘Bird Concerto is  Harvey’s 
grote ode aan Messiaen’, vertelt Pöhl. ‘Net als 
Messiaen was hij in de eerste plaats geïnteres-
seerd in de muzikale kwaliteiten van vogelzang, 
in de toonhoogtes en ritmes die erin besloten 
liggen. Eigenlijk gaat hij in zijn analyse daar-
van nog een paar stappen verder dan Messiaen. 
Harvey werkte niet met zelf opgetekende tran-
scripties, maar met concrete opnames waarop 
elk detail is vastgelegd.’

Je kunt je afvragen of het bijster veel ver-
schil maakt. Een componist die met potlood en 
muziekpapier door de Franse paysage struint, of 
met microfoon en opnameapparatuur de Cali-
fornische state forests uitkamt; in beide geval-
len verzamelt hij materiaal. Interessanter is 
de vraag waarom hij zijn oor bij de vogels te 

Componiste 
Seung-Won Oh 
baseerde haar werk 
op sterrenbeeld 
Apus, oftewel 
‘Paradijsvogel’
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Een duivenpaar koert in 
een tremolerende fagot 
en de nachtegaal 
weerklinkt in een fluit
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luisteren legt. In het geval van Harvey en Mes-
siaen is het verleidelijk om het antwoord te zoe-
ken in hun modernistische signatuur. Beiden 
streefden in hun muziek naar het nieuwe en 
ongehoorde, voelden de drang om de grenzen 
van de muzikale taal verder op te rekken.

Zo bezien is het goed invoelbaar waarom Mes-
siaen de vogels in een beroemd geworden citaat 
tot zijn ‘voornaamste en grootste leermeesters’ 
promoveerde. Neem de proef op de som en luis-
ter naar een vogelkoor bij zons opkomst. Of voor 
de minder matineuzen: tik op YouTube eens de 
zoekterm ‘dawn chorus’ in. De kwikzilverachtige 
complexiteit, de wonderlijke vanzelfsprekend-
heid van een totaal gefragmenteerd klankbeeld. 
Het is alsof je de blauwdruk van een prototy-
pisch avant-gardestuk door de lucht hoort zwe-
ven, overigens zonder dat er een toonreeks, sym-
metrische modus of ritmisch palindroom aan te 
pas komt.

Voor een componistenbrein is het precies 
die paradox van een volslagen ongereguleer-
de schoonheid die onweerstaanbaar moet zijn. 
Immanuel Kant sloeg de spijker op zijn kop toen 
hij in zijn Kritik der Urteilskraft schreef: ‘Zelfs 
de zang van de vogels, die zich niet tot muzika-
le wetten laat reduceren, lijkt meer vrijheid en 
daarom meer smaak te bevatten dan een men-
selijk lied dat volgens alle regelen der toonkunst 
wordt gezongen; want we hebben veel eerder 
genoeg van het laatste met zijn frequente en 
lange herhalingen.’

Volgens Kant horen we in vogelzang niets 
minder dan een glimp van het sublieme, een ont-
zagwekkende onbevattelijkheid die ieder ratio-
neel begrip te boven gaat. De grote paradox is 
natuurlijk dat juist die sublieme onpeilbaarheid 
verloren gaat wanneer je vogelzang probeert te 
vangen in een partituur. Het vormloze krijgt een 
vorm opgedrongen, het wilde wordt getemd. Het 
resultaat is hoe dan ook gecultiveerd, een krui-
sing tussen mens en natuur.

In zijn Bird Concerto with Pianosong speelt 
Harvey een zelfbewust spel met die vervlechting. 
De kruisstelling in de titel spreekt boekdelen, of 
anders wel de toelichting waarin de componist 
beschrijft hoe hij het oorspronkelijke getsjilp 
oprekte en vertraagde, om het zo geschikt te 
maken voor een menselijke luisterschaal. De 
toonhoogtes en ritmes van de resulterende ‘reu-
zenvogels’ (aldus de componist) vonden hun weg 
naar de ensemblepartijen. De subtiele micro-
toonnuances in het gekwetter nam hij als uit-
gangspunt voor de instellingen van de elektroni-
ca die live de ensembleklank transformeert. Het 
resultaat is een steeds van kleur verschietende 
akoestische hybride van vogel en mens. Noem 
het een hoogtechnologische sirenenzang. 

In tijden van prangende klimaatdiscussies krijgt 
zo’n synthese van cultuur en natuur onwillekeu-
rig een ecologische bijklank. Je zou er zelfs iets 
nostalgisch in kunnen horen: alsof deze muzika-
le toe-eigening van natuurgeluiden een verlan-
gen vertolkt naar iets wat we met het  oprukken 
van onze beschaving verloren zijn. 

Volgens Schafer is die connotatie van verlies er 
van meet af aan geweest. In The Soundscape ont-
waart hij een directe correlatie tussen enerzijds 
muzikale natuurimitaties en anderzijds verste-
delijking en industrialisatie. Terwijl de stad de 
natuur steeds radicaler uit het moderne klan-
klandschap verdrong, opende de gecomponeer-
de muziek – net als de schilderkunst – steeds 
vaker een doorkijkje op een geïdealiseerd land-
leven. Schafer muntte er de prachtterm ‘meta-
phorical fenestration’ voor.

Nu is de ene vorm van fenestratie de andere 
niet. Een kwestie van perspectief: waar de acht-
tiende-eeuwse componist zich lijnrecht tegen-
over de natuur plaatste en haar met een weid-
se, alles overziende blik op afstand hield, daar 
verklaarde de romanticus zichzelf tot middel-
punt, en het landschap tot decor bij zijn eigen 
binnenwereld. En de twintigste eeuw? Daarin 
lijkt de componist de mens stukje bij beetje uit 
het  plaatje weg te gummen (al blijft hij natuur-
lijk het frame bepalen). 

Akkoord, in Ravels onnavolgbaar geor-
kestreerde ‘Lever du jour’ (Daphnis et Chloé) ligt 
toevallig nog een verliefd herderspaartje te sla-
pen. Maar het landschap en de vogels zijn de 

ware protagonisten. Of neem Messiaens monu-
mentale pianocyclus Catalogue d’oiseaux, waar-
in hij de kleine karekiet, de wulp en de wiele-
waal in hun natuurlijke habitat portretteert. Je 
kunt er natuurlijk over discussiëren of de gon-
zende pianoakkoorden van ‘Le Loriot’ daadwer-
kelijk een juni-ochtend rond half zes verklanken. 
Maar over één ding kan iedereen het eens zijn: 
geen mens te bekennen.

Nog zo’n verlaten klankschap: John Luther 
Adams’ songbirdsongs voor twee fluiten, percus-
sie en celesta. De cyclus laat zich beluisteren als 
een reeks akoestische snapshots van laatste stuk-
ken wildernis. Een uitspraak van de Canadese 
mediatheoreticus Marshall McLuhan dringt zich 
op: de mens ontdekte de natuur pas nadat hij 
haar te gronde had gericht.

Dan de vervolgvraag: speelden zulke ecologi-
sche ondertonen ook een rol bij het programme-
ren van God’s Own Musicians?

Pöhl: ‘We gaan de link met de klimaatcrisis 
zeker niet uit de weg. Natuurlijk, 
ik weet ook wel dat de aarde niet 
groener wordt als wij een concert 
met vogelmuziek spelen. Maar ik 
ben ervan overtuigd dat muziek 
wel degelijk een rol kan spelen in 
de bewustwording van de proble-
matiek. Wist je trouwens dat er in 
Duitsland momenteel een massale 

vogelsterfte plaatsvindt?’ De komende jaren zal 
het begrip ‘environment’ een belangrijk thema 
blijven in programmering van Insomnio, zegt 
Pöhl: ‘Niet alleen in directe ecologische zin. 
“Environment” kan ook van toepassing zijn op 
het maatschappelijke milieu, of heel letterlijk de 
omgeving waarin je muziek tot klinken brengt. 
We willen het thema breed aanvliegen.’ 

Een bredere blik kenmerkt ook het nieuwe werk 
(in wording) van Seung-Won Oh. Of preciezer: 
de Koreaanse componist richtte haar blik in eer-
ste instantie omhoog, naar de sterren. ‘Ik ben al 
een tijd gefascineerd door sterrenbeelden’, mailt 
Oh. ‘Afzonderlijke punten die samen een imagi-
naire figuur vormen, daarin ligt een interessant 
verband tussen het individuele en het collectie-
ve. Die verhouding heb ik als uitgangspunt geno-
men voor mijn compositie.’

Tijdens haar research stuitte Oh op het haar 
nog onbekende sterrenbeeld Apus, ofwel Para-
dijsvogel: ‘Een prachtig toeval.’ Naar analogie 
met de vier hoofdsterren van het sterrenbeeld 
bedacht ze een ‘modulaire’ muzikale vorm, 
waarvoor ze het ensemble in vier onafhankelij-
ke subgroepen verdeelde. Elke groep heeft haar 
eigen materiaal, vrijelijk gebaseerd op de gedra-
gingen en geluiden van een paradijsvogelachti-
ge. Extraverte druktemakers zijn het. Zoals de 
prachtgeweervogel (zwart met blauwe glitter-
hals), bekend van zijn imposante paringsdans 
met gespreide vleugels. Of de Goldie’s para-
dijsvogel, die graag onder luid geroep zijn rode 
pluimstaart opzet.

‘Elke muzikale module zal een heel eigen 
karakter krijgen’, schrijft Oh, ‘en toch klinken de 
groepen samen in een gedeelde tijdlijn.’ ‘Hetero-
gene collectiviteit’, noemt ze het. Voor Westerse 
begrippen lijkt een het paradox, maar het is een 
manier van denken die je veel aantreft in Aziati-
sche muziek. Denk aan de Balinese gamelanmu-
ziek. Messiaen-kenners zullen ook diens werk-
wijze in Reveil des oiseaux herkennen.

Over paradijsvogels gesproken: de titel van Tien-
suu’s blokfluitconcert Appo vertoont eveneens 
een opvallende gelijkenis met het  sterrenbeeld 
Apus. ‘Het zou zomaar een inspiratiebron 
geweest kunnen zijn’, zegt Pöhl. 

Inderdaad: ‘geweest kunnen zijn’. De Fin, 
die de afgelopen jaren uitgroeide tot ‘een soort 
huiscomponist van Insomnio’, weigert pertinent 
toelichtingen te geven bij eigen werk. De noten 
moeten voor zichzelf spreken, zo schrijft hij op 
zijn site.

Wie de noten van Appo bekijkt, stuit in de 
openingsmaten op een frappant detail:  Tiensuu 

laat zijn solist dwars door de zaal 
naar het  podium hippen. Onder-
tussen moet op de blokfluit een 
vederlichte badinerie van tril-
lers,  kwarttoonmotiefjes en glis-
sando’s worden voortgebracht in 
hoge, heldere registers. Veel vogel-
achtiger wordt het niet. De fluitist 
als Papagena-achtig  halfwezen. 

Volgens Kant horen  
we in vogelzang niets 
minder dan een glimp 
van het sublieme

Insomnio speelt het 
concertprogramma 
God’s Own Musicians 
op 27 februari 2020 
in het Muziekgebouw. 
muziekgebouw.nl
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Brittens War Requiem in de Arnhemse concert-
zaal Musis Sacrum. Bas Wiegers (1974) diri-
geert het Gelders Orkest, drie solisten en twee 
koren, in totaal tweehonderd musici. Dit is 
wat  ‘normale’ dirigenten doen: het repertoire 
 koesteren. Wiegers ook. Hij dirigeert wel meer 
Britten, én Vaughan Williams, én Mozart, én 
Tsjaikovski. Zijn innerlijke horizon is breed: op 
zijn shortlist met droomprojecten prijkt Monte-
verdi’s Orfeo. 

Maar het brandpunt van zijn missie is het 
heden, het contact met de actualiteit. Hij is 
kind aan huis bij de Europese elite-ensem-
bles voor hedendaagse muziek. Deze maand 
staat Wiegers, van oorsprong violist in het Asko 
Ensemble en verschillende barokorkesten, in 
Duitsland voor Ensemble Resonanz en Musik-
fabrik. In november werkt hij in Nederland met 
Asko|Schönberg en in Wenen met Klangfo-
rum Wien, dat hem afgelopen seizoen als eer-
ste gastdirigent aanstelde. In maart 2020 leidt 
hij in Klagenfurt de première van Salvatore Sci-
arrino’s nieuwe opera Il canto s’attrista, perché? 
Twee maanden later dirigeert hij in Amsterdam 
wederom Asko|Schönberg in een programma 
met werken van Oliver Knussen en Birtwistle, 
plus nieuw werk van Jan van de Putte. En dat 
zonder stiekem te verlangen naar Tsjaikovs-
ki’s Vijfde. ‘Ik wil alles doen, ook Monteverdi, 
maar ik kan me geen leven voorstellen waarin 
de muziekkunst niet iets zegt over vandaag. Het 
feit dat dat een uitzondering is, dat het een spe-
cialisme heet als je je met de muziek van van-
daag bezighoudt – het is een volstrekte, onbe-
grijpelijke gotspe.’

In Arnhem verraadt niets in zijn stijlvol-
le, geconcentreerde Britten het radicale port-
folio van de dirigent, of het moest de ongebrui-
kelijke transparantie van de klank zijn. Klein 
gehouden koorpassages dirigeert hij, tastbaar 
plastisch, met zijn handen. ‘Ik doe natuurlijk 

veel ensemblewerk en daar dirigeer ik eigenlijk 
altijd zonder stok. Het voelt comfortabeler en 
natuurlijker. Ik zou ook Britten het liefst hele-
maal zonder stok dirigeren. Als ik het orkest echt 
wil opzwepen heb ik het gevoel dat dat makkelij-
ker gaat mét, maar als het een zweep wordt doe 
je iets verkeerd. Zubin Mehta vertelde in een 
interview dat hij zijn hele leven bezig was met de 
vraag wanneer je de teugels vast moet houden 
om een orkest echt mee te nemen en wanneer je 
ze laat vieren om ze vrij te laten spelen. Dat her-
ken ik; wanneer leg je het op, en wanneer laat je 
het komen?’

Gaan zulke vragen tijdens een uitvoering door u 
heen?

‘Dan is het te laat. Wel tijdens repetities. Daar 
probeer je ook uit.’

Ook thuis voor een spiegel?
‘Dat werkt eigenlijk niet. Het kan handig zijn 

om te zien hoe het fysiek functioneert, wat stoort 
en wat helpt, maar uiteindelijk heeft het weinig 
te maken met de nooit helemaal voorspelbare 
realiteit van een uitvoering. Ik heb het vroeger 
wel gedaan. En ik heb nu een van de Britten-re-
petities opgenomen, omdat ik wilde zien wat ik 
met een heel grote club deed, want daar leer je 
van.’

Wat zag u?
‘Dat ik de musici soms iets meer ruimte kon 

geven. Dat zit dan in een minuscule aanpassing 
van het gebaar.’

Weet u ook hoe op enig moment een orkest op 
een bepaalde beweging reageert?

‘Mariss Jansons zei: Je doet op woensdag iets 
en er komt precies wat je wilt, je doet op don-
derdag hetzelfde en het komt net iets anders. 
Je weet wel ongeveer wat er gaat komen, maar 
het blijft voor tien, vijftien procent ongewis. Dat 
vind ik ook het mooie. Je reageert voortdurend.’

Dirigeren heeft u vooral in de praktijk geleerd. 

U hebt als ensemblespeler naar uw eigen toekomst 
zitten kijken.

‘Het is een heel goede training. Je ziet wat 
er mis en wat er goed gaat. Ik heb met name in 
mijn tijd bij het Asko veel dirigenten meege-
maakt. Aan de ene kant heb ik veel onder Oliver 
Knussen en Reinbert de Leeuw gespeeld, ander-
zijds heb ik Jansons kunnen assisteren bij het 
KCO. Dus ik heb zowel de inhoudelijke en beze-
ten-emotionele aanpak van Reinbert en de zeer 
analytische benadering van Knussen, die bijna 
geen ruimte liet, als de bredere beweging van 
Jansons meegekregen.’

En dan moet jij het doen. 
‘Ja. En dan al die dirigenten die zeggen: het 

gaat helemaal niet over mij, het gaat over de 
muziek. Het is waar en toch onzin. Ík sta op het 
podium, ík voel er wat bij en ík moet het doen. 
Wat je met orkesten doet is vergelijkbaar met een 
pianist die in elke stad een andere piano heeft. 
Je probeert eruit te halen wat erin zit, maar bij 
sommige piano’s pas je beter dan bij andere. 
Het voorbeeld van Simon Rattle die in Amster-
dam niet aansloeg en het in Rotterdam geweldig 
deed, dat vind ik troostrijk. Je past bij een groep 
of niet. Ik deed één klein project met Klangfo-
rum Wien en dat boekte me meteen voor vier 
vervolgprojecten. Het was zo duidelijk een soort 
huwelijk dat eraan zat te komen. Hoe dan? Weet 
ik niet. Je doet maar wat. Met mensen heb je dat 
net zo.’

Hoe werkt dat in nieuw repertoire? Met de hyper-
verfijnde klankschoonheid van de vorig jaar 
overleden componist en dirigent Oliver Knussen 
(1952-2018) is Bas Wiegers als  speler en dirigent 
vertrouwd. Maar op zijn  Knussen-programma 
volgend jaar staat ook Secret Theatre van Birt-
wistle, een vreemd stuk met een soort afzijdi-
ge concentratie die het directe contact niet ver-
gemakkelijkt. Hoe vindt hij daar zijn weg?

‘Het goeie aan Secret Theatre is dat ik het als 
violist al heb gespeeld met Asko|Schönberg. Ik 
heb in zijn opera Punch and Judy meegespeeld 
en ik heb twee jaar geleden zijn 9 Settings of 
Celan gedaan bij Klangforum Wien. Ongeloof-
lijk aardige man, helemaal niet zo hermetisch als 
de partituren doen vermoeden, wat ik interes-
sant vond. Ik dacht meteen: daar zit dus speel-
ruimte. Dan zie ik ook opeens het speelse in zo’n 
partituur. Ik hoor er veel karakters in.’

Het is muziek die niet automatisch jouw kant 
op kijkt. Wat je in eerste instantie hoort is beweeg-
lijke abstractie.

‘Ik weet niet of ik dat vind. Ik heb Panic 
gedaan, een ander ensemblestuk van hem met 
een vergelijkbaar soort gekte. Interessant is 
dat je zo’n partituur zo ongelooflijk filigrijn 
uit elkaar kunt halen zoals ik het van Knussen 
heb geleerd. Die repeteerde ook zo, dus zoals 
zijn muziek klinkt; extreem verfijnd en precies. 
Die ging stukken bijna Webern-achtig strip-
pen, kleine stukjes repeteren, dan al die rader-
tjes weer in elkaar laten grijpen. Op het moment 
dat je  Birtwistle zo demonteert, ontdek je in elke 
muzieklaag een eigen expressie. Nadat je al die 

Oude muziek, prachtig. Maar voor dirigent Bas Wiegers moet 
de muziekkunst ook over vandaag gaan. En dus ontleedt hij nu 
de composities van hedendaagse grootheden als Knussen en 

Birtwistle. ‘Onbegrijpelijk dat dat een uitzondering is.’  
 

Bas van Putten

Dirigent Bas Wiegers

‘De muziek komt niet 
naar mij toe, ik duik 

er met een loep in’
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lagen en details lading hebt gegeven, zet je ze 
weer in elkaar en hoop je dat er iets van over-
blijft. Dat is dan verder aan de muziek, niet meer 
aan jou – het is zoveel tegelijk dat je het tijdens 
de uitvoering niet meer op detailniveau kunt 
controleren. Maar bij Birtwistle heb ik dan toch 
altijd het gevoel dat er iets overblijft. Misschien 
komt de muziek niet naar mij toe, maar ik duik 
er met een loep in tot ik denk te weten hoe het 
moet. Het grappige is: ik heb met Reinbert naar 
de Settings of Celan gekeken. Daar zit onbegrij-
pelijke, hermetische poëzie in. Ik vroeg hem: 
Wat doe je daar dan mee? Nou, zegt hij dan, dat 
mag het publiek ontdekken, ik ben gewoon met 
de klank bezig. Dat vond ik erg goed van hem. 
Bij sommige poëzie wíl je het de luisteraar ook 
niet opleggen. In mijn spiegel zegt het dit en in 
jouw spiegel iets heel anders. Bij zo’n War Requi-
em is het duidelijker. Ik ben katholiek opgevoed 
en ik heb zeker tot mijn dertiende hardvochtig 
geloofd, dat staat vrij dichtbij.’

Dat vermogen tot overgave moet je als musicus 
misschien wel hebben. Geloof is een magische, 
muzikale beslissing: dit is het.

‘Dat is het wel ja. Ik denk aan Frans Brüggen in 
het openingskoor van Bachs Johannes-Passion, 

voor mij de mooiste noten ooit geschreven. Je 
hoort het orkest naar de koorinzet toewerken: 
Herr, unser Herrscher. In zijn eerste opname 
laat Brüggen vlak voor dat moment het orkest 
een beetje teruggaan. Dat “Herr” komt er daar-
door haast onzeker in, het krijgt iets smekends. 
Dan denk ik: Wat een humanistisch beeld van 
echt geloof. Dat is de mens. Je voelt die religi-
euze inhoud en vervolgens geef je daar een heel 
humanistische boodschap aan.’

Kortom: dat geloof bewaar je ook nadat je het 
hebt afgezworen.

‘Als we het doen, dan smeken we tot God, en 
ik weet hoe dat voelt. Ik zou héél graag de Johan-
nes dirigeren.’

Wat zoekt u in muziek?
‘Het gaat altijd over een soort urgentie en dra-

maturgie. Sorry, dat is heel vaag, 
maar ik noem nu even Wozzeck, de 
Johannes en Mozarts Così fan tutte 
als de drie stukken die moeten. En 
ik kan nog wel een paar moderne 
werken noemen waarvan ik weet: 
daar wordt iets wezenlijks in uit-
gesproken. Koma van Georg Fried-
rich Haas, dat ik afgelopen seizoen 
deed, is zo’n stuk. De ongelooflijke 

kwarttoonstukken van Enno Poppe, die hier nie-
mand kent – hij heeft net een waanzinnig mooi 
nieuw orkestwerk geschreven. Daar zit een 
soort drive achter die iets te maken heeft met 
de balans tussen troostrijk, desolaat en verloren 
die je in het War Requiem ook kunt voelen, een 
noodzakelijkheid die niet alle muziek heeft. 

Kijk, ik ben ook maar gewoon een uitvoer-
der, ik doe wat me wordt aangereikt. Het enige 
wat ik kan voelen is of mensen oprecht zoeken 
naar een bepaald soort klank, een bepaald soort 
beweging, een idee. Ik bedoel niet het vakwerk, 
want dat is de basis. Haas schrijft op een heel 
andere manier, met grovere verfklodders dan 
Knussen. Maar je voelt ze allebei naar een kern 
zoeken. Ik assisteerde Knussen bij Don Quixote 
van Strauss met het Nationaal Jeugd Orkest en 

’s avonds sprak ik hem over dirige-
ren. Hij zei: “You know Bas,  there’s 
a big difference between conducting 
and ‘conducting’, and I just try to 
do the first.” Dat vond ik prach-
tig. Het  betekent: niet alleen maar 
goed gevonden willen worden of 
verblind zijn door je aura, maar op 
zoek gaan naar het wezen. Zo wil ik 
het ook. Dit is echt een roeping.’ 

Als dirigent en speler is Bas 
Wiegers vertrouwd met het 

werk van Oliver Knussen
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Bas Wiegers dirigeert 
op 14 mei 2020 
Asko|Schönberg 
in een programma 
rond componist 
Oliver Knussen. 
muziekgebouw.nl 

‘Ik zoek urgentie 
in muziek. Werken 
waarvan ik weet: 
daar wordt iets 
wezenlijks 
uitgesproken’
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Monteverdi, gemixt met flamencoritmes, een 
sonnet van Willem Kloos midden tussen de 
renaissancepoëzie? Dat kan wanneer je besluit 
een verloren gegane opera nieuw leven in te bla-
zen. Naar hoe de muziek van Claudio Monte-
verdi’s tweede opera L’Arianna geklonken moet 
hebben, kunnen we alleen maar gissen. Van het 
werk uit 1608, geschreven in opdracht van de 
hertog van Mantua, is nagenoeg niets overgele-
verd. Alleen het ‘Lamento d’Arianna’ staat in de 
top drie der klaagzangen. 

Tijd voor een reconstructie, vond klave cinist 
Krijn Koetsveld, die van Monteverdi (1567-
1643) zijn levenstaak lijkt te hebben gemaakt. 
Hij richtte een ensemble op rondom muziek 
van de Italiaanse componist, Le Nuove Musi-
che, en wijdde zich de afgelopen jaren aan een 
monsterklus met de opname van al Monteverdi’s 
madrigalen. In opdracht van het Muziekgebouw 
ging Koetsveld aan de slag, en nodigde hij com-
ponist en metalgitarist Florian Magnus Maier 

Krijn Koetsveld en Florian Magnus Maier maken van 
Monteverdi’s verloren gegane opera L’Arianna een nieuwe  
versie, Arianna, waarin het libretto van een swing uit de 

wereldmuziek wordt voorzien. 

Frederike Berntsen

Reconstructie van Arianna 

Monteverdi met  
een flamencoritme
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‘Het lamento is het enige 
dat van de opera is 
overgeleverd. Het is de 
mooiste klaagzang ooit’

uit om zich over de muziek te buigen. Monte-
verdi’s L’Arianna wordt Arianna, het libretto is 
opgeschoond en de muziek krijgt een wereld-
muziekachtige swing mee.

‘We kunnen tot in de eeuwigheid treuren over het 
feit dat er maar drie opera’s van Monteverdi zijn 
overgeleverd, van de ongeveer twaalf stuks die 
hij heeft gecomponeerd, maar dat is zinloos’, zegt 
Koetsveld (66). ‘Beter is het iets te doen met het 
materiaal dat we hebben. Het verhaal van deze 
opera, op een libretto van Ottavio Rinuccini, is 
intrigerend: Arianna lijkt het geluk tegemoet 
te gaan met Theseus, ware het niet dat hij haar, 
onderweg naar Athene, achterlaat op het strand 
van Naxos. Aangrijpend: de lotsbestemming die 
erin zit, en de goden die twisten over hoe het ver-
der moet gaan. We hebben ons afgevraagd welke 
boodschap wij in het libretto willen leggen.’

‘In het originele libretto is Arianna de speel-
bal van de goden’, vult Florian Magnus Maier 

(46) aan. ‘Ze wordt ontvoerd naar het eiland 
Naxos door Theseus. Eenmaal op Naxos laat hij 
haar in de steek. Wij laten haar niet zielig zijn 
op dat eiland, we halen haar uit haar slachtof-
ferrol. Ze zal zelf beslissen wat ze met haar leven 
wil. Het originele libretto is een draak van drie 
uur, waarin dingen gebeuren waar we vandaag 
de dag met onze pet niet meer bij kunnen: niet 
zelf over je lot kunnen beschikken, je moeten 
neerleggen bij een slechte behandeling.’ Koets-
veld, bevlogen en met sonore stem: ‘Onze versie 

kent een happy end, net als de oorspronkelijke 
tekst, alleen is onze Arianna een sterke vrouw die 
besluit: ik ben mijn liefde voor Theseus niet ver-
geten, maar bepaal zelf hoe ik mijn rouw om hem 
verwerk, wat trouw is en wat liefde is.’

Monteverdi was een strenge man, in Koets-
velds optiek, en zeer kritisch op de teksten die 
hij wilde gebruiken. Het ging hem om kwalita-
tief hoogstaande literaire poëzie. De lat lag hoog, 
en de tekst stond voorop, die moest zo goed als 
het kon verbeeld worden in klinkend materiaal. 
‘Rinuccini’s tekst is voor de hedendaagse luiste-
raar te breedsprakig, we hebben ingekort. Regis-
seur Sybrand van der Werf voegde een sonnet 
van Willem Kloos toe, om zo een aansprekend 
libretto te creëren. Onze reconstructie bestaat uit 
vijf scènes. We halen vijf momenten uit het ver-
haal, te beginnen op het strand van Naxos, en 
eindigend met Arianna’s vereniging met de god 
Bacchus. In deze vijf scènes beelden we muzikaal 
uit wat het betekent om verdriet te verwerken.’

Uit gedeeltelijk bestaand materiaal komt 
een nieuwe opera tot stand. Koetsveld legt uit 
dat het een beetje is zoals het voor Montever-
di geweest moet zijn. Hij stond aan de wieg van 
het nieuwe genre opera en bouwde aan iets dat 
nog niet bestond. In Monteverdi’s tijd bereikte 
het madrigaal de grenzen van zijn potentieel, er 
moest meer mogelijk zijn met die vijf zangstem-
men. Daar werd over nagedacht door de Came-
rata Fiorentina: een groep van musici, dichters, 
humanisten en geleerden uit de Florentijnse 
vroegbarok. Hoe zou het zijn – vroegen zij zich 
af – als we afscheid namen van het  vijfstemmige 
madrigaal, het genre waarin Monteverdi uit-
blonk? Als we de harmonie in de instrumen-
ten legden en de theatrale zanglijn aan één stem 
gaven? Aan het einde van de zestiende eeuw is 
dat idee door vele componisten omarmd. En zo 
kwam de opera in beeld. Monteverdi was een van 
de eersten die voor dit genre schreven, een genre 
waarin één stem belangrijk werd en de andere 
stemmen een begeleidingsrol konden gaan ver-
vullen. Men zag mogelijkheden om kunstvor-
men met elkaar te gaan verbinden. Er ging een 
wereld open.

‘Het “Lamento”, het enige complete deel dat 
is overgeleverd van de verloren gegane opera 
L’Arianna, is de mooiste klaagzang ooit geschre-
ven’, benadrukt Koetsveld. ‘Monteverdi’s lieve-
lingssopraan was overleden, zijn eigen vrouw; 
in dat hoofd ging zoveel om. Ik maak me sterk 
dat hij daarom zo’n hartverscheurend lamento 
kon schrijven.’

Maier smult bij de gedachte aan barok-
ke, polyfone vocale muziek. Aan het conser-
vatorium volgde hij vele lessen in contrapunt, 
een leerschool voor het leven. Werken met de 
oude schrijftechnieken en de oude esthetiek, 
die  opnemen in zijn eigen idioom, beter kan 
niet. Het was vanaf het begin zijn plan om een 
muzikale taal te vinden waarin oud en nieuw 
samenkomen en een organisch geheel vormen. 
‘De helft van de muziek in onze Arianna is van 
 Monteverdi’s hand, ik ga daar licht mee aan de 
haal. Als  componist schep je altijd iets nieuws, 

Links: 
Florian Magnus  
Maier, componist  
en metalgitarist; 
 
rechts: 
Krijn Koetsveld, 
klavecinist
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iets eigens. Creativiteit en innovatie zijn daarbij 
het belangrijkst. Al bewerk je maar iets, je hebt 
toch duizenden mogelijkheden. Monteverdi’s 
zanglijnen laat ik intact, mijn creativiteit stop 
ik in de begeleiding. Die wordt wereldmuzie-
kachtig. Je moet je voorstellen: Monteverdi met 
een flamencoritme. Je herkent Monteverdi in 
de zangpartij, de instrumenten daaronder gaan 
helemaal los. Op die manier kun je laten horen 
hoe schitterend Monteverdi’s muziek is. De bege-
leiding is van oorsprong zeer eenvoudig, daar 
kun je best een beetje mee spelen. Het geheel 
krijgt een nieuwe lijst, waarin de oorspronkelij-
ke noten er goed uitzien, en waarmee je de toe-
schouwer tegelijkertijd een breder beeld geeft.’

Toen Maier ruim vijfentwintig jaar geleden 
vanuit Duitsland naar Rotterdam verhuisde, 
kwam hij in een smeltkroes van culturen terecht. 
Hij voelt zich als een vis in het water bij muziek 
uit alle windstreken. ‘Door in wereldmuziekter-
men te denken, breek ik in één keer alle hokjes 
in mijn hoofd af. In wereldmuziek kun je alle 
stijlen met elkaar mengen. Je hoort straks ook 
een tabla, een schitterend Indiaas slagwerkin-
strument – die keuze heeft puur met het instru-
ment te maken en niet met het feit dat ik Indiase 
muziek er met de haren bij wil slepen.’

Claudio Monteverdi werd geboren in Cremona 
en werkte in Mantua en Venetië. Hij was een ver-
nieuwer, zijn madrigaalkunst is ongeëvenaard; 
onder zijn handen bereikte het genre een hoog-
tepunt. De periode van dertig jaar dat hij verbon-
den was aan de San Marco als ‘maestro di cappel-
la’ heeft zijn weerslag gevonden in Monteverdi’s 
kunst. Stemvoering, uitbeelding van de tekst en 
muzikale expressie: de helderheid en de ruimte-
lijkheid van de Venetiaanse basiliek zijn terug te 
horen in zijn werk. 

Monteverdi kopiëren lukt nooit. Dat is dan 
ook niet Maiers streven. Hij wil tijdloosheid uit-
drukken. De luisteraar zou geen moment bezig 
moeten zijn met de vraag: hoor ik nu iets ouds 
of iets nieuws? De context moet belangrijker 
zijn dan de elementen waaruit de compositie 
is opgebouwd. Vanuit archaïsch perspectief de 
muziek benaderen is voor Maier boeiender dan 
de muziek naar het nu trekken.

Maier nam een duik in de geschiedenis, en 
zocht naar de oorsprong van de instrumenten. 
De luit in Koetsvelds Le nuove musiche stamt 
af van de Arabische oed. Om die reden betrekt 
Maier een oed bij de compositie. ‘Op die manier 
ontstaat er een heel eigen geluid. Het samenval-
len van verschillende culturen uit verschillende 
tijden vind ik heel aantrekkelijk, een duidelijke 
richting kiezen werkt beperkend. Ik wil aan geen 
enkele tijd of stijl vastzitten, behalve aan wat er 
straks uitkomt.’

‘Mijn favoriete componisten, van wie ik het 
meeste leer en tegen wie ik opkijk, slagen erin 
zichzelf telkens opnieuw uit te vinden. Stra-
vinsky, bijvoorbeeld, deed om de tien jaar iets 
compleet anders. Zijn beroemde balletten zijn 
polytonaal geschreven, even later is hij neoclassi-
cistisch bezig en dan volgt er een periode waarin 

hij zich bezighoudt met twaalftoonsmuziek. En 
toch hoor je in ieder stuk Stravinsky’s handteke-
ning. Ik wil niet aan een stijl vastzitten, maar als 
het goed is hoor je wel mijn signatuur.’

‘Een valkuil bij het componeren is dat je iets 
probeert te maken dat in deze vorm of stijl nog 
niet bestaat’, filosofeert Maier. ‘Dat is lovens-
waardig, en innovatie mag ook het doel zijn, 
maar als je iets maakt omdat het nieuw is, is het 
vijf minuten nieuw, dat heeft een beperkte rele-
vantie. Ik componeer veel liever iets goeds dan 
iets nieuws. Authentiek bezig zijn betekent voor 
mij dat ik de muziek opschrijf die ik zelf het liefst 
wil horen. Op die manier heeft mijn werk een 
langere levensduur.’ 

Maier stelt de muziek uit Monteverdi’s tijd 
centraal, het pure genot van de intervallen, 
gezongen door goede zangers, de schitterende 
thema’s die terugkeren. Die schoonheid zoekt 
hij en laat hij horen. Hij wil zich er niet van afke-
ren, maar haar juist koesteren. De schoonheid 
bestaat deels uit het feit dat stemmen dicht bij 
de mens staan. ‘Een stem raakt de luisteraar snel, 
de muziek krijgt direct een persoonlijke dimen-
sie. Zelfs als je de taal niet kent, kun je enorm 
geraakt worden door de muziek. De emotionele 
lading ligt in de noten besloten, die voel je, juist 
in die heel formalistische muziek uit die tijd. De 
schrijfregels van toen zorgen voor continuïteit 
in de emoties die uitgedrukt worden. Ik ervaar 
een spirituele lading in Monteverdi’s muziek, iets 
verhevens. Het is een verfijnd, complex en tege-
lijk zeer geordend landschap van klanken.’

Koetsveld: ‘We verwerken in onze productie 
ook madrigalen van Monteverdi waaruit eenzelf-
de sfeer spreekt als uit de overgeleverde zanglij-
nen van deze opera. Aan Florian de eer om het 
materiaal tot een organisch geheel te boetse-
ren, met daarin ook nog zijn eigen ideeën ver-
werkt. Het fijne van een dergelijke opzet is dat 
wij als musici met de componist van dienst kun-
nen overleggen over wat hij precies in zijn hoofd 
heeft gehad. Daar komt bij dat Florians tekst-
bewustzijn enorm is, dat sluit prachtig aan bij 
Monteverdi’s precieze omgang met de woorden.’

Wanneer Koetsveld Monteverdi’s muziek 
leest, ziet hij geen moeilijke noten. Zuiver en in 
de maat als uitvoerder en je bent 
een heel eind. Maar als je er lan-
ger naar kijkt, merk je dat er enorm 
veel emoties worden uitgedrukt in 
de muziek. ‘Ik vraag me altijd af: 
waarom schreef hij die noten pre-
cies zo, waarom die ene noot daar, 
gevolgd door die andere? Ze waren 
nodig voor de tekst die Monteverdi 

onder handen had. De uitvoerder moet met het 
grootst mogelijke respect kijken naar wat de 
denkwereld is geweest van de componist. Ver-
volgens moet je zodanig met de noten omgaan 
dat je het publiek in vervoering brengt. Je moet 
de muziek het liefst zo uitvoeren dat de luisteraar 
de tekst snapt, ook als hij de taal waarin gezon-
gen wordt niet beheerst.’

Koetsvelds grootste uitdaging is om alle 
mogelijke expressiemiddelen in te zetten om het 
publiek mee het verhaal in te nemen, de emoties 
over te dragen. Dat zit ’m in tempo, dynamiek en 
vele andere parameters. Opera is bij uitstek een 
genre waarin je beeld, licht, beweging, toneelspel 
kunt toevoegen ter ondersteuning van het ver-
haal. ‘Voor een musicus – ik kan er geen genoeg 
van krijgen – is het een permanente opdracht om 
zo goed mogelijk te voldoen aan Monteverdi’s 
geniale gevoel voor proportie en timing, waar-
in alles besloten ligt.’

Voor Maier vormen de schoonheid en de verhe-
venheid van de muziek de rode draad in deze 
productie. De stijl van toen stelt scherpe gren-
zen aan welke klanken nu wel of niet op welke 
plek geschreven mogen worden – daarvoor gel-
den droge compositorische regels. Als Montever-
di een lelijk gevoel wilde uitdrukken moest dat 
voldoen aan dezelfde  harmonische compositie-
regels als de mooie momenten. ‘Wanneer je meer 
dissonanten toevoegt, ontstaat dat lelijke gevoel 
vanzelf, dan gaat het schuren. Welke intervallen 
er wel en niet mochten klinken en wanneer een 
dissonant moest oplossen naar een consoneren-
de klank, daar kon je niet aan morrelen als com-
ponist. Maar wat als ik die dissonant niet direct 
laat oplossen? Ik maak gebruik van samenklan-
ken uit die tijd, maar voor ik het weet zit ik in 
mijn bewerking dichter bij György Ligeti dan bij 
muziek uit de zeventiende eeuw. Dat vind ik een 
reuze spannende gedachte: uitgaan van die tijd, 
maar er een eigen draai aan geven.’

‘Ik stel de monteverdiaanse schrijfregels op 
de proef. Wanneer ik naar barokmuziek luister, 
denk ik al snel: was de componist maar uit die 
halfheilige harmonische sfeer gebroken.’ Precies 
dat wil Maier doen, en op die manier de muziek 
aanvullen. Het gaat hem niet om een  provocatie 
of deconstructie van het verleden. Wel ziet hij 
een rol voor zichzelf weggelegd: stel dat Mon-
teverdi’s stukken als een object op tafel liggen, 
dan richt hij er een lamp op, en licht hij verschil-
lende kanten ervan uit. Zo kan hij aspecten naar 
voren halen die nog niet eerder zijn waargeno-
men, details oprekken totdat ze een ding op zich-
zelf worden. ‘Zelfs het beroemde Lamento d’Ari-
anna bewerk ik op zo’n manier dat datgene wat 

ik erin hoor tien keer zo krachtig 
over het voetlicht komt. Ik heb 
een  zweverig en ongelofelijk mooi 
geluid voor ogen als ik aan die 
klaagzang denk.’ De luisteraar zal 
het lamento straks herkennen, 
maar tegelijkertijd horen dat dit 
een heel andere versie is dan alle 
interpretaties die hij al kende. 

‘Je herkent Monteverdi  
in de zangpartij, de 
instrumenten daaronder 
gaan helemaal los’

Arianna van Florian 
Magnus Maier gaat 
op 21 mei 2020 in 
wereldpremière in 
het Muziekgebouw. 
muziekgebouw.nl
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ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019 | 14.15 UUR

PREMIÈRES VAN
LOUIS ANDRIESSEN 
EN MARTIJN PADDING
Radio Filharmonisch Orkest 
Ryan Wigglesworth dirigent
Nora Fischer sopraan
PADDING Three birthday pieces (wereldpremière, in opdracht van 
NTR ZaterdagMatinee, mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van de Matinee)
L. ANDRIESSEN The Only One (Nederlandse première, in opdracht van 
NTR ZaterdagMatinee, Los Angeles Philharmonic Association & BBC. Mede mogelijk 
gemaakt door het Fonds Podiumkunsten)
MESSIAEN Chronochromie
RAVEL Valses nobles et sentimentales

  Speciale prijs: € 32,-  (i.p.v. € 42,-) / CJP, Pas 65 €27,- (i.p.v. € 37,-)
Bestel online via www.concertgebouw.nl en vul de actiecode 
ZM301119VP tijdens het bestelproces in om de korting te 
ontvangen. Telefonisch reserveren kan via 020 – 671 83 45
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