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De wereldpremières van Hilda 
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Martynov kwamen tot stand met  
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In deze speciale bijlage, een samenwerking tussen het Muziekgebouw en De Groene 
Amsterdammer, komen vijf componisten aan het woord die nieuw werk schreven 
dat dit seizoen een wereldpremière beleeft aan het IJ. Stuk voor stuk opereren ze in 
een traditie, laten zich inspireren door voorgangers als Mahler en Bartók, maar ze 
schreven stukken die wortelen in de actualiteit. Zoals Kate Moore, winnaar van de 
Matthijs Vermeulenprijs 2017 en dit seizoen ‘zielsverwant’ van het Muziekgebouw, 
het verwoordt: ‘Elk stuk reflecteert wie ik ben. En omdat ik zelf voortdurend in 
ontwikkeling ben, is geen enkele compositie hetzelfde.’

Jan van de Putte schreef voor Klangforum Wien een nieuw werk met een 
lange titel, maar het stuk duurt slechts een kwartier – het gaat over de jachtigheid 
van onze tijd. De Russische ‘kluizenaar’ Vladimir Martynov componeerde een 
pianoconcert voor Ralph van Raat. De twee hebben elkaar nog nooit ontmoet 
maar, zo verzekerde de componist de pianist, ‘u kunt ervan op aan dat ik weet met 
wie ik te maken heb’.

De Griekse componist Georges Aperghis vertelt hoe hij klanken zocht bij de 
vluchtelingencrisis. ‘We moeten een equivalent vinden voor hen die niets hebben. 
Vier woorden, een snaar, nauwelijks een strijkstok, zoals een straatmuzikant op 
een gammel instrument. Hoe vinden we de juiste taal?’ En als er al wordt geput uit 
de geschiedenis, dan is dat omdat de tijd daar rijp voor is. Het wordt de hoogste 
tijd om iets met Harriet Tubman te doen, zei sopraan Claron McFadden tegen 
haar vriendin, de componist Hilda Paredes. Het werd Harriet, een stuk dat zijn 
wereldpremière beleeft tijdens de Black History Month.

Premières 2018-2019
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4  De strijd van 
Harriet Tubman

 Claron McFadden en 
Hilda Paredes gingen  
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icoon aan de slag
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8  Andermans leed
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voor het leven van 
vluchtelingen

 Jacqueline Oskamp

10  Nieuwe spiritualiteit
 Pianist Ralph van Raat 

houdt een pleidooi  
voor een complex genre

 Bas van Putten

14 Marionetten  
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de voortdurende onrust 
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16  Ruimte-afval
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Een repetitiebeeld uit Harriet, van componist 
Hilda Paredes en sopraan Claron McFadden
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Harriet Tubman hield er zelf voor de zekerheid 
drie geboortejaren op na: ze noemde 1820, 1822 
en 1825 in een interview dat ze op latere leef-
tijd gaf, toen ze in Amerika al legendarisch was 
geworden. Ook haar biografen zijn het er niet over 
eens. Iemand meent dat het 1820 geweest moet 
zijn. ‘Nee’, zegt een tweede, het was 1822, want de 
biograaf heeft het bewijs gevonden van betaling 
aan een vroedvrouw en de te halen vrucht moet 
Harriet Tubman, geboren als  Araminta Ross, 
zijn geweest.

Het is een onthutsend detail, die discussie 
over het geboortejaar, vooral wanneer de per-
soon die het betreft er zelf ook maar een gooi 
naar doet. Het confronteert ons, mensen met 
geboortebewijzen en verjaardagen die stipt op 
tijd worden gevierd met de burgerlijke vanzelf-
sprekendheden, die twee eeuwen geleden dus niet 
vanzelfsprekend waren voor veel mensen – en al 

helemaal niet voor Afro-Amerikanen die vanaf 
hun geboorte tot slaven werden gerekend.

Vast staat in ieder geval haar sterfjaar: 1913. 
Tubman stierf allerminst anoniem, er was in 1868 
al een biografie van haar verschenen, er werd vlak 
na haar dood een officiële uitvaart georganiseerd, 
de beroemde zwarte Amerikaanse leider Booker 
T. Washington sprak bij die gelegenheid, en er 
kwam een plaquette op het gemeentehuis om 
haar te eren. De tekst: ‘I nebber rum my train off 
de track’. Later, veel later zou er discussie komen 
over het ‘pidgin-Engels’ waarmee deze vrouw 
werd herdacht. Hoe stereotiep. 

Maar dit is zeker: Harriet Tubman werd als 
een nobody geboren en stierf als een icoon van 
Amerikaanse moed en vrijheid. Met nadruk op 
de Amerikaanse roem.

Want in de Verenigde Staten mag haar naam 
een ‘household name’ zijn, buiten Europa moeten 

de meeste mensen graven in een niet gekende 
geschiedenis en dat levert weinig levendige her-
inneringen op.

Zij is een zwarte heldin, een voorbeeld van 
Afro-Amerikaanse inventiviteit. Ze bevrijdde niet 
alleen zichzelf als slavin door de plantage van haar 
meester te ontvluchten, maar ze wist in de loop 
van de jaren bijna haar complete familie plus nog 
zoveel anderen weg te voeren uit de slavernij. Haar 
bijnaam: Grandma Moses, naar de bijbelse profeet 
die de Israëlieten weghaalde uit de Egyptische 
knechting. Zie ook de bekende negrospiritual: 
‘Go down, Moses, Way down in Egypt’s land; Tell 
old Pharroh, To let my people go’.

Een diep religieuze vrouw, die zich vooral 
beriep op het oude testament, dat ze zich liet 
voorlezen, want haar leven lang zou ze analfa-
beet blijven – het lijkt bijna een keuze, want in 

haar latere bestaan waren er genoeg 
gelegenheden zich bij te scholen. 
Mijn gok: wie leest waant zich 
meester van een tekst. Tubman 
wilde de bijbel horen, als de (god-
delijke) stem die tot haar sprak. 
Wie leest maakt zich iets eigen en 
verliest het mysterie van de over-
gave. Haar Heilige Schrift was het 
gesproken of gezongen woord. Het 
kwam van buiten, zijzelf en haar 
eigen gedachte wereld vormden er 
niet de oorsprong van.

Tubman was tijdens de Ameri-
kaanse Burgeroorlog een spionne 
voor de Union Army. Ze had een 
revolver, ze deed aan gewapende 
bevrijdingsacties. Op latere leef-
tijd zou ze zich ontwikkelen tot een 
hartstochtelijke vrouwenactivist, 
een ‘suffragette’ die ijverde voor het 
algemeen vrouwenkiesrecht.

Het wordt tijd dat we iets met Harriet Tubman doen, zei 
sopraan Claron McFadden tegen componiste Hilda Paredes. 

Het werd Harriet: Scenes in the Life of Harriet Tubman.

Stephan Sanders

Muziektheater Transparant

Harriet Tubman heeft nooit 
een passagier verloren

Omstreeks 1900. Links Harriet Tubman, 
voormalig slavin en leider van de 
‘Underground Railroad’, een netwerk 
dat ontsnapte slaven van een veilig 
heenkomen voorzag
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God draagt Harriet op 
de vrijheid te zoeken, 
voor haar, haar familie 
en lotgenoten

Al deze kwaliteiten, belichaamd in één vrouw. 
Misschien is dat nog wel het meest bijzondere 
aan Tubman, dat we toch niet kunnen spreken 
van een heiligenleven. Daarvoor is haar biografie 
te meerduidig, te weinig onthecht. Zij weigerde 
het lijden te verheerlijken. Ze geloofde niet zo 
erg in het toekeren van de andere wang aan de 
vijand. Haar leidraad was de  oudtestamentische 
boodschap van gerechtigheid en verlossing 
(deliverance).

Een heldin, gemaakt op onze hedendaagse, revo-
lutionaire maat. Het leven van Tubman is meer-
dere malen op muziek gezet, vooral in Amerika, 
en altijd in de traditie van een ‘heldenleven’ met 
veel krachtdadige, zwarte zang, die altijd een stuk 
minder overtuigend is dan in Gershwins opera 
Porgy and Bess (1935).

En nu is er dan Harriet: Scenes in the Life of 
Harriet Tubman, gecomponeerd door de Mexi-
caanse Hilda Paredes, en met een dragende rol 
voor de Amerikaans-Nederlandse sopraan Claron 
McFadden. Het werk wordt uitgevoerd door 
Muziektheater Transparant en zal zijn première 
begin oktober beleven in Amsterdam. En wat een 
geluk: de maand oktober betekent in Nederland 
sinds een aantal jaren Black History Month. 

Telefonisch spreek ik Hilda Paredes vanuit 
Londen, waar zij al decennia woont en als com-
ponist een internationale reputatie heeft opge-
bouwd. In haar herinnering ging het zo. Haar 
vriendin en zangeres McFadden zei eens achte-
loos tegen haar: ‘It’s about time we do something 
with Harriet Tubman.’ Want een Amerikaanse 
grootheid. En buiten Amerika, zoals McFadden 
weet, die vanuit haar geboorteland in 1984 naar 
Amsterdam verhuisde, veel minder bekend dan 
rechtvaardig zou zijn.

Later, gezeten op een Amsterdams terras waar 
de zon net niet wil schijnen, is Claron McFadden 
verbaasd over de doorslaggevende rol die ze zou 
hebben gespeeld. ‘Nou ja, des te beter.’ Vóór haar 
de partituur van Harriet, waarvan de repetities de 
volgende dag zullen beginnen. McFadden knijpt 
’m; want al die maatwisselingen, voortdurend, 
en maar drie instrumentalisten om je aan vast 
te houden. ‘Ik moet het eerst in z’n geheel horen, 
voelen, en dan zal ik het begrijpen.’ Nu zingt ze 
van blad, en gezien de complexiteit van het werk 
heeft ze aan Paredes voorgesteld dat ze ook later 
op het podium een iPad bij de hand zal hebben. 
‘Dit zijn première-zenuwen’, zegt ze zelf, maar 
tegelijkertijd is het waar dat Paredes’ Harriet niet 
‘makkelijk zingbaar’ is, zoals dat heet.

Het is een intieme compositie in eigentijdse 
moderne stijl, waar niet het monumentale karakter 
van Tubman de doorslag geeft, maar de psycho-
logische duiding. Librettiste Mayra Santos-Febres 
(Puerto Rico) heeft alle literatuur die er over 

Harriet Tubman rond 
1868, Auburn, New York
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Tubman bestaat doorgespit. De Nederlander Lex 
Bohlmeijer tekende voor de dramaturgie.

Paredes heeft me verteld dat ze in de epiloog 
ook spirituals heeft verwerkt, zeer subtiel en zonder 
meezingkarakter. En dan zijn er in het laatste deel 
nog de ‘pulses’ in de muziek, de stuwende en drei-
gende ritmes, die volgens Paredes ‘de angst weer-
geven van het opgejaagd zijn, de voortdurende 
spanning die elke weggelopen slaaf moet hebben 
gevoeld om weer gevangen genomen te worden.’

McFadden zoekt nu fanatiek naar de pulses in 
haar bladmuziek: ‘Waar dan? Waar?’

We bestellen een glaasje wijn, McFadden moet 
zo nog oefenen, en we besluiten dat alles tijdens 
de repetities op z’n plek zal vallen.

Harriet Tubman, geboren Ross, werd vanaf haar 
geboorte vanzelfsprekend gezien als ‘jonge 
slavin’, terwijl haar vader Ben Ross later via het 
testament van zijn gestorven meester werd ‘vrij-
gemaakt’ en dus officieel niet langer een slaaf was. 
Haar moeder Harriet Green (‘Rit’), ook slavin, 
waakt over haar vele kinderen, met telkens de 
angst dat de meester het gezin uit elkaar zal halen, 
en een zoon of dochter doorverkoopt aan weer 
een nieuwe eigenaar. Het verhaal wil dat wan-
neer haar jongste zoon Moses verkocht dreigt 
te worden zij luid en duidelijk verkondigt: ‘The 
first man that comes into my house, I will split 
his head open.’ Moses wordt niet verkocht en de 
eigenzinnige reputatie van moeder Rit is gevestigd.

Moeder Harriet is ook degene die haar jonge 

dochter de bijbelverhalen vertelt, en later, wan-
neer de dochter trouwt met de vrije zwarte John 
Tubman in 1844, neemt de bruid definitief de 
naam Harriet Tubman aan.

Harriet, als een eerbetoon aan haar moeder.
Maar het slavernijsysteem werkt volgens de 

moederlijn: de kinderen van Harriet zijn ook weer 
slaaf, en haar ‘vrije’ echtgenoot John Tubman 
is in de praktijk zo aangewezen op de plantage 
en z’n eigenaar dat zijn burgerschap vooral een 
papieren aangelegenheid is. 

In haar jeugd, wanneer de jonge Harriet wordt 
‘uitgeleend’ aan een andere eigenaar, loopt ze een 
zware hoofdwond op. Een slaaf dreigt te vluchten, 
de ‘overseer’ of opzichter gooit een zwaar meta-
len voorwerp naar de rebel, waarschijnlijk een 
strijkijzer, en de jonge Harriet springt ertussen. 
Zij wordt geraakt en zal enige tijd bewusteloos 
blijven. Dit is de anekdotiek zoals Harriet die zelf 
heeft doorgegeven. Niet alles is controleerbaar, 
maar de zware hoofdwond die ze oploopt kan 
geen verzinsel zijn, want vanaf die tijd tot aan haar 
dood zal Harriet geplaagd worden door migraine 

en narcolepsie, een neurologische aandoening 
waardoor een patiënt van het ene op het andere 
moment in een diepe slaap kan vallen. Harriet 
viel op zo’n moment ‘weg’ en was drie dagen en 
nachten niet meer aanspreekbaar. Zelf vertelde 
ze er later over: ‘The weight broke my skull.’

Maar in haar bewusteloosheid ervaart Har-
riet visioenen en hoort ze stemmen. De Stem. 
Van God. Harriet gelooft vanaf dat moment niet 
in Hem, ze overlegt met hem, ‘she is consulting 
with Him’, zoals ze het zelf noemt. Haar God is 
net zo weerbarstig als zijzelf. Hij draagt haar op 
de vrijheid te zoeken, voor haar, haar familie en 
lotgenoten.

Op september 1849 loopt Harriet voor het 
eerst weg. Eerst bidt ze nog dat haar meester 
Edward Brodess genade voor haar zal hebben 
en haar niet zal doorverkopen, maar uiteindelijk 
prevelt ze deze woorden voor zich uit: ‘Kill him, 
Lord, and take him out of the way.’

Een week later zal Brodess komen te overlij-
den. Harriet wordt gesterkt in haar geloof.

De vluchtactie onderneemt ze met twee broers, 
van wie er een net vader is geworden. De uitbraak 
slaagt, maar de jonge vader krijgt na een paar 
dagen heimwee en dwingt Harriet mee terug te 
gaan naar de plantage.

Het zal voor Harriet een les zijn; uiteindelijk 
weet ze weer te vluchten, alleen nu, naar het vrije 
Philadelphia. Op de achttien à twintig bevrij-
dingstochten naar het zuiden die ze later zal 
ondernemen om haar familieleden en vrienden 

‘Flink studeren op 
school, en klassieke 
zang zingen… het was 
allemaal zo “white”’

Hilda Paredes – ‘De pulses in de muziek moeten de angst weergeven van het opgejaagd zijn’ Claron McFadden – ‘Ik moet Harriet eerst in z’n geheel horen, voelen’
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uit de slavernij te halen en weg te smokkelen 
naar vrij gebied, heeft ze altijd een revolver bij 
de hand. Wanneer er ‘runaways’ zijn die tijdens 
de tocht twijfels krijgen en terug willen, houdt ze 
het wapen tegen hun slaap, en bijt ze toe: ‘You 
go on or die.’ Ook zijn er geruchten dat ze baby’s 
en kleine kinderen kalmerende middelen geeft, 
zodat ze de vluchtelingen niet met hun gehuil 
zullen verraden.

Geen martelaarschap, geen heiligenleven. 
Bevrijdt ze slaven? Ontvoert ze slaven? Ze heeft 
overleg gehad met God en ze weet hoe gerech-
tigheid eruitziet. Ze twijfelt niet.

Zo ontwikkelt Harriet Tubman zich tot leider 
van wat wel bekend staat als de ‘Underground 
Railroad’, kortgeleden nog beeldend beschre-
ven door de Afro-Amerikaanse auteur Colson 
Whitehead. Het ging daarbij om een netwerk 
van smokkelroutes en safe houses, waardoor ont-
snapte slaven de zuidelijke staten konden verlaten 
en een veilig heenkomen konden zoeken in de 
noordelijke staten van Amerika of in Canada. 
Aan dit ‘railroadsysteem’ werkten vrije zwarten 
mee, blanke en zwarte abolitionisten en ‘religieus 
geïnspireerden’.

Tubman, zelf geboren in het zuidelijke Mary-
land, gebruikt de volgende woorden wanneer 
ze de ervaring beschrijft van het oversteken van 
de grens naar het vrije noorden: ‘When I found 
I had crossed that line, I looked at my hands to 
see if I was still the same person.’ Hier vertrouwt 
iemand haar eigen uiterlijk niet meer, zo sterk is 
de innerlijke transformatie. Tubman wordt ‘een 
ander mens’, zoals wij zo losjes aanduiden.

Telkens weer bevrijdt Tubman haar voor-
malige lotgenoten: zij reist enkel ’s nachts, houdt 
zich schuil in de bossen en geeft eenmaal aan-
gekomen bij de plantages haar vluchtsignalen 
af. Ze zingt gecodeerde spirituals, in bepaalde 
tempi als ‘Steal Away’, of ‘Wade to the Water’ (de 
honden volgden dan niet).

De eerste keer dat ze haar ouders en man ver-
laat en een vrije vrouw wordt, laat ze aan een 
andere slavin weten ‘I’m bound for the promised 
Land’, zodat die het haar moeder kan vertellen. 
Pijnlijk moet het voor Harriet zijn geweest toen ze 
een poging deed haar echtgenoot John te halen: 
in principe was hij al een vrije zwarte man, maar 
hij was geheel gebonden aan de plantage. Zij geeft 
haar tekens, heeft de route al uitgestippeld, haar 
vertrouwenspersonen en schuiladressen geregeld, 
maar John weigert gehoor te geven. Hij is inmid-
dels opnieuw getrouwd met ene Caroline, die hij 
niet wil verlaten. Hij kiest voor het geknechte 
leven. Kan dat? Moet zo iemand niet tegen zijn 
wil bevrijd worden?

Het verhaal van Tubman, alias Grandma Moses, 
is allerminst sprookjesachtig. Ze is overtuigd van 
haar gelijk, en weet het beter, ook voor anderen 
die er niet zo over denken. Een heilig maar ook 
griezelig beter weten, want met die stem van God 
in haar kan niemand zich meten.

Dat Claron McFadden voor de dragende rol 
is gevraagd, is muzikaal gesproken logisch: 

McFadden heeft zich gespecialiseerd in barok 
en eigentijdse muziek. Zuivere, niet opera- 
achtige tonen, die zij als het nodig is weet voort 
te brengen met de minste vibrato. Een stem als 
een instrument. Loepzuiver en ijl, en zodoende 
gemaakt voor de oudste en nieuwste componis-
ten. De Britse sopraan Emma Kirkby is haar grote 
inspiratiebron geweest.

McFadden groeide op in Rochester, New York: 
een keurig gezin, working class, Afro-Ameri-
kaans, kerkgaand (Methodist Church). Als jong 
meisje viel ze al op in het koor; zo hoog, zo zuiver, 
en dat moeiteloos. Ze werd er uitgepikt door de 
koordirigent. Want ze had een ‘Europese stem’. 
En toen, op achtjarige leeftijd, hoorde ze voor het 
eerst Bachs Jesu, Joy of Man’s Desiring. ‘Dat klonk 
zo… anders dan wat ik kende: zo wilde ik zingen, 
dat was mijn muziek.’ Als enige van het gezin 
ging ze naar een katholieke privéschool, waar 
ze kennisnam van renaissancemuziek. Later, in 
het voorbereidende jaar van het conservatorium, 
kwam ze in aanraking met polyfonische werken. 
Weer die onmiddellijke herkenning. Maar wilde 
ze de partijen zingen, dan moest ze ‘vocaliseren’, 
de klassieke zangtechniek toepassen, die in de 
ogen van haar ouders en zoveel andere zwarte 
Amerikanen stond voor ‘long haired music’. Want 
‘klassieke muziek’ was bestemd voor de witte man 
of vrouw, met lang vallend, blond haar.

In die rumoerige jaren zeventig van zwart verzet 
deed McFadden ook nog eens reuze haar best op 
de privéschool. ‘Ik werd daarom door andere 
Afro-Amerikanen wel een Oreo genoemd, het 
koekje dat van buiten bruin en van binnen wit 
is. Een “bounty”. Want flink studeren op school, 
en klassieke zang zingen… het was allemaal zo 
“white”. Een soort verraad aan je eigen ras. Want 
je moest vechten tegen “The Man”, weet je wel. En 
daar hoorde presteren op een privéschool niet bij.’

Inmiddels is McFadden de gelauwerde zange-
res, die Händel zong in Londen en net zo goed 
Michel van der Aa ten gehore brengt, de eigen-
tijdse Nederlandse componist die de nationale 
Johannes Vermeer Kunstprijs toeviel (2015). Een 
eigenzinnige doorzetter. De vergelijking is krom, 
want McFadden werd geboren toen de slavernij 
allang was afgeschaft; in de staat 
New York bovendien, die altijd 
al tot de vrije staten behoorde. 
Maar zo heel ver staat het ver-
leden van Tubman nu ook weer 
niet van haar af.

‘Ik ging vanuit Nederland 
voor familiebezoek terug naar 
Amerika en bezocht met mijn 
blanke, Nederlandse echtgenoot 
van toen ook mijn grootouders 

in South Carolina, een zuidelijke staat. Alleen al 
de paniek op hun gezichten toen ik binnenkwam 
met een white man. Wat moesten ze doen, was 
alles wel op orde?’ Met haar grootvader en haar 
echtgenoot ging ze later in de pick-up een flinke 
meloen kopen bij de plaatselijke supermarkt. Na 
het afrekenen droeg die blanke, Nederlandse man 
de meloen naar de auto. ‘Mijn grootvader heeft 
nog lang gegrinnikt om de verbaasde hoofden 
die zich omdraaiden.’

Die sfeer van een harde scheiding tussen wit 
en zwart kent McFadden maar al te goed – en die 
heeft ze met haar carrière en haar lange Neder-
landse verblijf achter zich gelaten.

Het reddingswerk van Tubman, die vanzelfspre-
kend contacten onderhield met blank en zwart, 
zo lang ze maar streden tegen de slavernij, werd 
nog zwaarder door invoering van de zogenoemde 
Fugitive Slave Act in 1850. Daarin werd gezags-
dragers, ook in de vrije, noordelijke staten, opge-
dragen weggelopen slaven terug te brengen naar 
het zuiden, naar hun eigenaren.

Tubman moest nu helemaal uitwijken naar 
Canada om haar mensen in veiligheid te bren-
gen. Een logistieke nachtmerrie; nog meer safe 
houses, nog meer contacten. Uiteindelijk slaagde 
Tubman erin haar beide ouders en haar broers 
en andere familieleden allemaal over te brengen 
naar St. Catherines, Ontario, Canada.

Na het einde van de Burgeroorlog (1865) ves-
tigde ze zich in Auburn, New York, waar ze op 
hoge leeftijd ook zou sterven. Vandaar de uit-
dagende uitspraak van haar, die daar vereeuwigd 
is in een plaquette: ‘Ik ben acht jaar lang een “con-
ducteur” geweest van de Underground Railroad, 
en ik heb mijn trein nooit laten ontsporen, nooit 
een passagier verloren.’ ‘I nebber rum my train 
off de track’ zal het fonetisch geklonken hebben.

De vrouw die niet las en niet schreef, maar die 
sprak, in de taal die haar vertrouwd was. Moet 
je zo iemand tegen zichzelf beschermen en de 
correcte spelling hanteren? Of valt dat woorden-
spel in het niet bij de daadkrachtige verdiensten 
van Tubman?

Onder president Obama was er sprake van dat 
de beeltenis van Tubman het Amerikaanse twin-
tig-dollarbiljet zou sieren. De zevende president 
van Amerika Andrew Jackson (1829-1837) zou 
daarvoor naar de achterkant moeten verhuizen. 
Maar onder Trump is daar geen haast bij. De 
huidige minister van Financiën Steven Mnuchin 
verklaart: ‘Op dit moment hebben we wel andere 
zaken aan ons hoofd die veel belangrijker zijn.’

Daarom kan de verdienste van de zwarte 
leidster, de Mozes van haar 
generatie en de strijdvaardige 
suffragette, nog steeds niet in 
geld worden uitgedrukt.

Wel in muziek, in de men-
selijke stem, die van buiten tot 
je komt, en dan binnendringt 
en je begeestert. Dit is heel in 
het kort wat er op het spel staat 
bij Harriet: Scenes in the Life of 
Harriet Tubman. 

Onder Obama was er 
sprake van dat Tubmans 
beeltenis het twintig-
dollarbiljet zou sieren

Harriet: Scenes in the Life 
of Harriet Tubman door 
Muziektheater Transparant 
beleeft op woensdag 3 
oktober de wereldpremière 
in de Grote Zaal van 
Muziekgebouw aan ’t IJ. 
muziekgebouw.nll
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‘Ik wil niet alleen een gezicht geven aan de ver-
dronken lichamen die dagelijks op de Europese 
stranden aanspoelen, maar ook aan de levenden 
die zonder identiteit door Europa dolen en offici-
eel niet langer als levend te boek staan.’ Met deze 
kernachtige samenvatting beschrijft de Grieks-
Franse componist Georges Aperghis (1945) zijn 
compositie Migrants, die in maart van dit jaar 
door het Duitse kamerorkest Ensemble Resonanz 
op het festival MaerzMusik Berlin in première 
werd gebracht en 15 november in Muziekgebouw 
aan ’t IJ in Amsterdam zal klinken.

‘Dat is wat zich van dag tot dag voor onze ogen 
afspeelt. In de media is het onderwerp van de 
radar verdwenen, het is op een bepaalde manier 

“uit”. De waarheid is: er sterven dagelijks mensen 
voor onze kusten, voor onze ogen. Nog veel meer 
mensen raken op een andere manier spoorloos. 
Zij verliezen hun identiteit.’ Aldus Aperghis voor-
afgaand aan de eerste uitvoering van Migrants, 
dat door de Duitse pers lovend werd ontvangen.

‘Een grandioos werk’, schreef het Hamburger 
Abendblatt onder de kop Ein Werk wie ein Sound-
track zu Migration und Flucht, ‘dat abstractie en 
politieke boodschap met elkaar verbindt’. Volgens 
de Süddeutsche Zeitung treft het ensemble ‘donde-
rende en sidderende klanken met precieze kracht’. 
De recensent citeert de dichter Rainer Maria 
Rilke die in 1912 noteerde: ‘Het schone is niets/ 
Dan het juist nog door ons te verdragen begin der 

verschrikking.’ Neues Deutschland rapporteert dat 
het publiek geen seconde de aandacht verloor en 
na afloop de uitvoerenden ‘dankbaar en met grote 
bewondering’ lof toezwaaide. ‘Een eigentijdse, 
buitengewoon belangrijke avond.’

Een avond die ook in Muziekgebouw aan ’t IJ 
bestaat uit een tweeluik: Aperghis’ nieuwe werk 
Migrants wordt voorafgegaan door Dagboek van 
een verdwenene van Leoš Janáček in een bewer-
king voor ensemble. Daarmee komt Janáčeks 
liedcyclus (voltooid in 1919) in een nieuw licht 
te staan: wordt hij doorgaans geïnterpreteerd 
als een autobiografisch geïnspireerde liefdes-
geschiedenis, componist Johannes Schöllhorn, 
die tekende voor de instrumentatie van de par-
tituur, benadrukt het universele karakter van 
de tekst. Deze gaat niet zozeer over Janáčeks 
eigen liefdesperikelen (de componist raakte op 
latere leeftijd in de greep van een diepe verliefd-
heid) maar moet worden begrepen als een pars 
pro toto voor de politiek-sociale ontwikkelingen 
aan het begin van de twintigste eeuw: de grote 
migratiestromen in het spoor van de Industriële 
Revolutie en de Eerste Wereldoorlog. Volgens 
Schöllhorn beschrijft Janáček in Dagboek van een 
verdwenene – gebaseerd op in de krant afgedrukte 
gedichten – van lied tot lied de gemoedstoestand 

In Migrants vindt componist Georges Aperghis rake muzikale 
metaforen voor de belevingswereld van vluchtelingen.

Jacqueline Oskamp

Componist Georges Aperghis

Andermans lijden

Georges Aperghis – ‘Ik onderstreep in mijn muziek 
niets, psychologisch noch dramatisch’
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‘Het kan toch niet dat 
we ons alleen afvragen 
of andere culturen een 
bedreiging vormen?’

van zijn protagonist Janek: diens 
angst en twijfel, de ontwikkeling die 
hij doormaakt en zijn groeiende ver-
langen naar een nieuwe wereld. Om 
deze onconventionele interpretatie 
muzikaal geloofwaardig te maken 
koos Schöllhorn voor twee sopra-
nen in plaats van de gebruikelijke 
combinatie van een mannen- en 
vrouwenstem, die een amoureuze 
connotatie in de hand werkt. 

De werken van Janáček en 
 Aperghis vormen één geheel: ener-
zijds door het overkoepelende thema 
‘verdwijningen’, anderzijds door de 
identieke bezetting, die is ontleend 
aan Muziek voor strijkinstrumen-
ten, slagwerk en celesta (1936) van 
Béla Bartók. Opvallend is de afwe-
zigheid van blazers, zowel koper 
als hout. De muziek is volledig 
abstract, benadrukt Aperghis in 
interviews. ‘Ik onderstreep niets, 
psychologisch noch dramatisch.’ 
Toch probeert hij in zijn noten het 
schrijnende karakter van het onder-
werp te raken. Aperghis’ sobere, kale 
toonzetting contrasteert met zijn 
doorgaans levendige en satirische 
idioom – slechts zelden spelen alle 
musici tegelijkertijd. Het is uitge-
beende niet-muziek, meent Johan-
nes  Schöllhorn, ‘muziek in shock’. 

Aperghis benadrukt dat ander-
mans lijden zich niet zonder meer 
op muziek laat zetten. ‘Iemands 
levensverhaal zingen terwijl diegene 
er in z’n volle misère naast zit, is 

gewoon onfatsoenlijk, net als een televisiecamera 
richten op iemand die huilt. Hoe kan muziek 
uiting geven aan de ellende van de vluchtelin-
gen? Toch is het noodzakelijk om namens hen 
te spreken, aangezien zij zelf geen stem hebben. 
We moeten een equivalent vinden voor hen die 
niets hebben. Vier woorden, een snaar, nauwelijks 
een strijkstok, zoals een straatmuzikant op een 
gammel instrument. Hoe vinden we de juiste 
taal?’

In Migrants vindt Aperghis desondanks rake 
muzikale metaforen voor de belevingswereld van 
vluchtelingen. Sommige teksten worden gemom-
peld in een fantasietaal: dat hoort een buiten-
staander in een land waarin hij of zij geen woord 
verstaat. De verhouding tussen de zangstemmen 
en het orkest is te vergelijken met de regen en de 
wind in het leven van daklozen: ‘Gebeurtenissen 
waar je geen invloed op hebt – oorlog of revolutie, 
regen of wind.’ Verrassend is het gebruik van de 
zogeheten ‘geofoon’, een metalen trommel met 
stenen erin, die Olivier Messiaen als instrument 
introduceerde in zijn orkestwerk Des canyons 
aux étoiles. In Migrants verbeeldt de geofoon 
het enige concrete geluid in de partituur: het 
bruisende, ratelende geluid van de branding die 
op kiezelstenen slaat. Zo maakt hij de zee tot per-
sonage, een zwijgende getuige die een stem krijgt. 

Zo’n poëtische vondst is typerend voor de com-
ponist die de finesses van het muziektheater kent 
en die in subtiele klankassociaties een hele wereld 
kan oproepen. Georges Aperghis groeide op in 
een rijk artistiek milieu; zijn vader was beeldhou-
wer en zijn moeder schilder. Als achttienjarige 
verliet hij Griekenland en trok naar Parijs. Dat 
hij zelf een vluchteling zou zijn geweest, spreekt 
hij tegen. Hij vertrok uit eigen wil, hoewel hij 
gedurende de militaire junta (van 1967 tot 1974) 
niet naar zijn geboorteland kon reizen en hij zich 
tijdens zijn eerste jaar in Parijs wel degelijk ver-
loren voelde: hij kende er niemand, had geen 
cent op zak en sprak de taal niet. Later raakte 
hij bevriend met zijn oudere, eveneens in Parijs 
neergestreken landgenoot Iannis Xenakis, bij wie 
hij compositie ging studeren. Na door Xenakis te 
zijn geïnitieerd in het dan vigerende serialisme en 
de aleatoriek (toevalsoperaties), sloeg Aperghis 
een eigen muzikale weg in. In 1976 richtte hij 
het Atelier Théâtre et Musique (Atem) op, een 
initiatief dat zich weerspiegelt in de toenemende 
theatraliteit van zijn composities. 

Hoewel Migrants niet is geënsceneerd, heeft 
Aperghis bij het componeren wel rechtstreeks 
op zijn theaterervaring teruggegrepen. ‘De uit-
daging is om niet sentimenteel te worden, het 
leed niet te dik aan te zetten – dat vind ik belang-

rijk. Ik kan dit onderwerp alleen met de grootst 
mogelijke deemoed benaderen’, vertelde hij in 
een gesprek met Elisa Erkelenz, dramaturg van 
Ensemble Resonanz. Dat is de reden dat zijn 
keuze is gevallen op tekstfragmenten uit Joseph 
Conrads legendarische novelle Heart of Darkness 
(1899), waarop ook de film Apocalypse Now van 
Francis Ford Coppola is gebaseerd. Met opzet 
heeft hij een boek genomen dat zich in een ander 
werelddeel afspeelt (Afrika), zodat de thematiek 
– de desastreuze gevolgen van het kolonialisme – 
zich niet op een anekdotisch niveau afspeelt maar 
als een universeler en abstracter gegeven wordt 
gepresenteerd. ‘Het gaat mij er niet om een spe-
cifieke geschiedenis te vertellen. Wat mij interes-
seert is dat het om mensen gaat 
die als dieren worden behan-
deld. En dat gebeurt overal.’ De 
afstand die Conrad creëert, stelt 
 Aperghis in staat zijn verbeel-
ding de vrije loop te laten: ‘Veel 
meer dan wanneer ik een kran-
tenbericht had genomen.’

De vraag die Aperghis stelt 
is een dilemma dat hij al in de 
Griekse tragedies van Sophocles 
ontwaart: laten we de vluchte-
lingen aan hun lot over? Laat je 

een gewonde achter? Of blijf je bij hem of haar, 
om desnoods samen te sterven? ‘Het is niet aan 
mij om te vertellen wat er politiek moet gebeuren. 
Het gaat mij om iets veel directers: hoe verhoud 
ik me tot al die beelden, tot al die verhalen, tot 
al die abstracte cijfers?’ En natuurlijk gaat het 
lot van de vluchtelingen hem aan het hart. ‘In 
sommige Europese kampen hebben de migranten 
geen idee wanneer ze die ooit zullen verlaten. 
Zo ontstaat verlies van identiteit, een geleidelijk 
verlies van het zelf, van het denken…’

Dat humanitaire drama grijpt hem aan, te meer 
daar Aperghis een diepe bewondering heeft voor 
de culturen in het Midden-Oosten. ‘Deze migran-
ten zijn afkomstig uit grote beschavingen’, zegt hij 
in 2016 in een interview met het Neue Zeitschrift 
für Musik. ‘Voor mij is het altijd vanzelfsprekend 
geweest om met instrumenten en conventies uit 
deze tradities te werken. Ik heb veel onderzoek 
gedaan naar Afrikaanse en Iraanse muziek; dat 
heeft mij evenzeer geïnspireerd als “onze” muziek. 
Ik had nooit Récitations uit 1978 kunnen schrij-
ven als ik niet vertrouwd was geweest met de 
Ethiopische muziek. Maar deze beschavingen 
zijn nauwelijks bij ons bekend.’

Hij bewondert de ritmes van de Pygmeeën: 
‘Die zouden we echt op het conservatorium 
moeten leren. En neem de Iraanse santoor (een 
soort hakkebord – jvo), dat is een wonder, krank-
zinnig mooie muziek, zo verfijnd, zo sophisticated. 
Hetzelfde geldt voor de tombak: een compleet 
slagwerkorkest in één trommel. We onderwijzen 
het niet, we besluiten dat het niets voor ons is. We 
nemen een tabla en in plaats van die te bestude-
ren en te leren bespelen, slaan we er met een stok 
op om er een “gek” geluid uit te krijgen. Natuurlijk 
kun je dat doen, maar op z’n minst moet je het 
instrument leren bespelen en de wereld begrij-
pen die erachter schuilgaat. Dat wordt bewust 
allemaal buiten beschouwing gelaten.’ Het is een 
desinteresse die Georges Aperghis irriteert: ‘Het 
kan toch niet zo zijn dat we ons alleen afvragen of 
andere culturen een bedreiging vormen?’

Toch gelooft Aperghis dat kunst haar invloed 
kan laten gelden. De muziektheaterman in hem 
wijst op de dialectiek tussen beeld en geluid, 
tussen tekst en muziek – en de polyfonie tussen 
al die aspecten. ‘Je kunt tegenstellingen creë-
ren die ervoor zorgen dat het publiek niet de 
hele tijd met een soort grafsteen wordt gecon-
fronteerd. Mensen zeggen dat het moeilijk is 
om naar  hedendaagse muziek te luisteren, maar 

dat is gewoon niet waar. Als de 
muziek en de musici oprecht 
zijn, dan worden de luisteraars 
geraakt, dat is altijd zo geweest. Ik 
heb nooit problemen gehad met 
het publiek. Er zijn mensen die 
zeggen “ik begrijp deze muziek 
niet”, ja, duidelijk! Dat is omdat 
ze ergens geleerd hebben dat 
kunst bedoeld is om “begrepen” 
te worden. Er is niets om te 
begrijpen. Je accepteert de klap 
in je gezicht of niet!’ 
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Ensemble Resonanz  
speelt Migrants van Aperghis 
op 15 november in de  
Grote Zaal van het 
Muziekgebouw. Meer muziek 
van Aperghis klinkt op  
17 jan 2019 door Calefax  
en op 9 mei 2019  
door Nieuw Ensemble.
muziekgebouw.nl
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De nieuwe spiritualiteit werd wat in de boeken-
industrie de literaire thriller is: een bereik waar 
de echte literatuur van kan dromen, maar nooit 
volledig serieus genomen. Terwijl volgens Ralph 
van Raat het onderscheid tussen spirituele en 
niet-spirituele muziek om te beginnen al absurd 
is: ‘Het zijn twee facetten van dezelfde taal. De 
explosieve energie van Boulez is net zo spiritueel 
als de muziek van Pärt, wanneer je spiritualiteit 
definieert als een zeer persoonlijke, subjectieve 
beleving, een gevoel van herkenning en overgave. 
Al zijn de talen tegenpolen.’

Zijn reis door de nieuwe spiritualiteit is voor-
lopig niet ten einde. In april 2019 vertolkt Van 
Raat in Amsterdam de wereldpremière van een 
voor hem geschreven nieuw pianoconcert van de 
Russische kluizenaar Vladimir Martynov (1946). 
De betrekkelijk onbekende Martynov is de zoeker 
die zich door alle wateren liet wassen voor hij zijn 
zachte, introverte eigen toon vond. Hij compo-
neerde serieel, schreef een rockopera, werkte in 
een elektronische studio, bestudeerde de volks-
muziek van zijn land, dook in de Renaissance-
muziek en hervond zichzelf als post-componist. 
Werken als Come In! voor viool en orkest (1988) 
of The Beatitudes voor het Kronos Quartet klin-
ken als postromantische strijkersserenades met 
de vreemde bijsmaak van het té harmonieuze. 
Door de mantra-achtige herhaling van zoet-
gevooisde akkoordformaties rijst het beeld op 
van een kunstenaar die via bezweringen hoopt 
terug te vinden wat hij is verloren. In de Lamen-
taties van Jeremia (1992) kruisen volksmuziek 
en rituele extase wanhopig archaïsch.

‘Martynov’, zegt Van Raat, ‘is een soort kluize-
naar die nauwelijks uit zijn huis in the middle of 
nowhere komt. Het is me nog steeds niet duide-
lijk waar hij woont. De correspondentie die we 
hebben gevoerd licht wel een tip van de sluier op 
– hij spreekt een beetje Engels, maar onze brieven 
gaan via een Russische vertaalster. Hij weet niet 
hoe internet werkt, reist niet omdat hij niet weet 
hoe een kaartjesautomaat op het station werkt. 
Wat inderdaad best vreemd is voor iemand die in 
elektronische studio’s heeft gewerkt, rockopera’s 
heeft gemaakt en in de pop scene heeft gezeten.

Het is echt een gevoelsmens. Hij schrijft weinig, 
ook naar mij toe. Maar wat hij zegt is ontroerend. 
Dan zegt hij: u hoort weinig van mij, maar u kunt 

ervan op aan dat ik weet met wie ik te maken 
heb, want ik heb opnamen van u beluisterd en ik 
luister er zeer regelmatig naar. Ik heb daar veel 
over u van geleerd en u kunt ervan uitgaan dat 
ik ondanks mijn weinige woorden heel erg bezig 
ben met de muziek. Want muziek is net als liefde, 
het heeft tijd nodig. En weinig woorden.’

Wat vindt u bij hem?
‘Interessant is dat hij heeft gezegd dat de com-

ponist niet meer bestaat. Hij vindt niet dat hij 
een schepper is. Dat zijn anderen al geweest. 
Volgens mij heeft hij zichzelf ergens herschepper 
genoemd, iemand die bestaand materiaal alleen 
nog maar in een nieuwe context plaatst. Ik zie 
bij hem net als bij alle grote componisten wel die 
diepgaande kennis van het verleden, ook dat van 
de hedendaagse muziek. Bij iemand als Martynov 
moet dat wel als je kijkt naar wat hij allemaal 
heeft geprobeerd. Hij is gefascineerd door wat hij 
simulacra noemt, formules uit het verleden die 
hij overbrengt naar een compleet andere context. 

Dan ga ik al anders luisteren, wil ik weten wat 
iemand te zeggen heeft en waarom hij kiest voor 
die ene taal en niet voor die andere.’

Van Raat heeft het concert nog niet gezien 
– wordt aan gewerkt – en de eerste ontmoeting 
met de componist zal pas een week voor de pre-
mière plaatsvinden. ‘Feitelijk weet ik alleen dat 
het Music for Piano and Orchestra gaat heten en 
25 minuten zal duren. Hij schrijft het voor een 
middelgrote orkestbezetting met vier slagwerkers 
en ik denk dat het gebaseerd zal zijn op formules 
uit de romantische pianomuziek die herhaald 
worden.’ Daar wordt het voor hem interessant, 
zegt Van Raat. ‘Hoe kun je bestaand materi-
aal zo hergebruiken dat het een andere functie 
krijgt? Dat roept ook vragen op. Wat betekende 
een tonica-dominantverhouding ook al weer? 
Of majeur-mineur. Vroeger dacht je: majeur is 

vrolijk, mineur niet. Maar dat hoeft dus niet. 
Dat hebben wij zo geconstrueerd. Wat is het nou 
echt?’ Die vragen geven het schijnbare simplisme 
van de nieuwe spiritualiteit hun zin. Ze gaan 
terug naar de basis van het muzikale bouwwerk, 
naar de oorsprong van muzikale expressie.

Aan de postmoderne wedergeboorte van de tona-
liteit gaat een lange, gelaagde geschiedenis vooraf. 
Ze begon in de jaren zestig met de postseriële fase 
van de serialisten zelf, die in de jaren zestig óók 
dreigden te bezwijken onder de Totale Orde van 
de reeks, het monster dat ze zelf hadden gescha-
pen. Ze zochten meer bewegingsvrijheid dan de 
reeks hen veroorloofde, maar de terugkeer van de 
door hen afgezworen tonaliteit bleef ondenkbaar. 
Die herrees in de jaren zestig en zeventig onver-
wacht in het minimalisme van Terry Riley, Steve 
Reich en Philip Glass, later John Adams. Een 
nieuwe, diatonische eenvoud waaide over naar 
Europa en de Sovjet-Unie, naar de Est Arvo Pärt 

‘Hoe kun je bestaand 
materiaal zo 
hergebruiken dat het een 
andere functie krijgt?’

De nieuwe spiritualiteit van componisten als Pärt en Górecki was het 
commercieel succesvolle maar controversiële antwoord op het modernisme. 
Pianist Ralph van Raat, befaamd vertolker van extreem complexe twintigste-

eeuwse pianomuziek, houdt een pleidooi voor het genre.

Bas van Putten

Pianist Ralph van Raat

Achter de eenvoud 
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Vladimir Martynov in 2015
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Vladimir Martynov in 2016 – ‘Muziek is net als liefde, het heeft tijd nodig. En weinig woorden’
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en de Georgiër Gija Kantsjeli. Zij blokkeerden 
het perpetuum mobile van de Amerikanen en 
ontleedden hun beweeglijke procesmuziek in sta-
tische klankmomenten van roerloze schoonheid. 
In Polen dook Henryk Górecki op, wiens Derde 
symfonie een hit werd, in Engeland verscheen 
John Tavener. Schoonheidsdrang en vroomheid 
bleken natuurlijke bondgenoten. Górecki was 
vurig katholiek, Tavener en Pärt traden toe tot 
de Russisch-orthodoxe kerk. Een stroom Mag-
nificats en Passies, Psalmen en Lamentaties zwol 
aan. Een millennium na het Gregoriaans, ook al 
een inspiratiebron, was het mysterie terug op 
de agenda’s. De term holy minimalism dook op.

Na Stockhausen, Boulez en Ligeti kon de reac-
tieve terugslag niet groter zijn, al werd ook bij de 
buitenstaanders binnen het modernisme – Scelsi, 
soms Rihm, de late Nono of Galina Oestvolskaja 

– extreme reductie van het materiaal een obsessie. 
Maar die maakten het de luisteraar minder mak-
kelijk dan Pärts Für Alina van 1976, dat klinkt 
als de filmmuziek bij een Hollywood-drama. Dia-
tonische, tonale muziek is het, een statisch ritueel, 
een meditatie van gestamelde herhalingen – de 
filmindustrie van Hollywood zou er inderdaad 
veel van opsteken. Op een convergentiepunt van 
invloeden – minimalisme, oude muziek, pop-
cultuur en neoreligiositeit – baande de nieuwe 
welluidendheid zich een weg naar een nieuwe 
spiritualiteit die met veel zen en een beetje new 
age alles overboord wierp wat de seriële taal aan 
technische beheersing van de stof had ingebracht. 
De renaissance van hart en ziel was ook het bijna 
letterlijk stilzwijgende protest tegen het mechani-
sche vooruitgangsdenken, tegen het materialisme 
überhaupt.  >

Vladimir Martynov in 2015
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Het spreekt vanzelf dat de traditionele avant-
garde die ontwikkelingen met leedwezen en 
leedvermaak begroette. In modernistische 
kringen waren de reacties heftig. Het punt met 
die jongens, hoorde ik een strenge collega in de 
jaren negentig zeggen, is dat ze elke vakbeheer-
sing missen. Moeilijk doen gaat niet eens. Ze 
kunnen alleen maar mooi en langzaam zijn. Het 
is gemakzucht.

In een enkel geval mag dat zo zijn. Maar het is 
een te eenzijdig standpunt. De evolutie van veel 
spirituelen weerspiegelt de lijdensweg van het 
modernisme. De hoofdrolspelers legden vergelijk-
bare trajecten af. Górecki, Pärt en Martynov door-
liepen een seriële fase. De populaire mooischrijver 
Einaudi, nu de Rieu van de gevoelsclub, studeerde 
ooit bij Luciano Berio. Ze wisten wat ze opgaven; 
hun ondoordringbaarheid.

Het kan zijn dat ze eieren voor hun geld kozen. 
Anderzijds zou je misschien moeten erkennen dat 
hun eenvoud voor iets hogers staat dan de ver-
koopbaarheid, en respect mogen opbrengen voor 
de innige omarming van een zachte, haast verge-
ten schoonheid. In wat gemakzucht is genoemd 
voel je het onbehagen over het muzikale rende-
ment van een esthetica die het complexe koesterde 
als wisselgeld van de vooruitgang.

Het zou trouwens niet de eerste keer zijn dat 
een radicale tegenbeweging zich semi-primitief 
ontdeed van de excessen uit een vorig tijdperk. 
In de westerse muziekgeschiedenis was het nooit 
anders. Zo had de monodie de Renaissance-
polyfonie gecorrigeerd, het vroeg-classicisme de 
barok, het neoclassicisme de postromantische 
complexititeit van Schönberg c.s. Maar wat in 
de postmoderne tijd gebeurde ging veel verder. 
De nieuwe spiritualiteit brak met het ontwik-
kelingsmodel überhaupt. De muziek werd een 
toestand. Misschien waren westerse componisten 
zo geobsedeerd door vorm en constructie dat 
ze nooit de stap durfden te zetten. Misschien 
was het serialisme hoogtepunt en ondergang van 
het geloof in de evolutionaire maakbaarheid van 
een techniek, en de nieuwe spiritualiteit de zoete 
wraak van de geest op de materie.

Voor pianist Ralph van Raat is de muziek een 
onontkoombaar keerpunt. ‘Ik heb heel sterk het 
gevoel’, zegt hij, ‘dat dit alleen nu kan. Ik bedoel: 
in de geschiedenis van de klassieke muziek zit 
een eindpunt dat we wel hebben bereikt. De wes-
terse muziekgeschiedenis is toch im Großen und 
Ganzen een ontwikkelingsgeschiedenis en veel 
complexer dan bij Boulez, Ligeti en consorten 
zie ik het niet meer worden.’

Hij wil dit repertoire dan ook niet ontwijken. 
Daarin toont hij een opmerkelijke moed en vol-
harding. In de hedendaagse muziekpraktijk zie 
je toonaangevende solisten zelden uit hun bubbel 
treden. De Franse meesterpianist Pierre-Laurent 
Aimard, een van Van Raats leermeesters overi-
gens, blijft met Boulez, Messiaen, Ligeti, Kurtág 
en Birtwistle gedecideerd op modernistisch ter-
ritorium. Van Raat is ruimhartiger. Hij speelt 
én Boulez én Ligeti én Arvo Pärt, John Tavener 
en de Nederlandse spiritualist Joep Franssens. 
Voor het cd-label Naxos nam hij de esoterische 

klaviercyclus Das Buch der Klänge van de Duitse 
boeddhist Hans Otte op, een langdurige mij-
mering in twaalf delen over een handvol zeer 
welluidende akkoorden. ‘Zijn enige doel was nu 
eens niet in termen van ontwikkeling te denken 
maar gewoon in een klank te duiken en te kijken 
wat er dan zou gebeuren in de interferentie tussen 
tonen. Dat zie je natuurlijk bij veel minimalis-
ten. Wat gebeurt er dan? Wat voor emoties en 

‘Hun eenvoud: de 
innige omarming van 
een zachte, haast 
vergeten schoonheid’

Ralph van Raat – ‘Wat voor emoties krijg je door één klank in verschillende dynamieken te blijven herhalen?’
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resonanties krijg je door één klank in verschil-
lende dynamieken te blijven herhalen?’

Dat intrigeert Van Raat. Hij kreeg de onpar-
tijdigheid en openheid van huis uit mee. ‘Als kind 
luisterde ik al naar van alles. De Beatles, Dire 
Straits en Clapton maar ook Mahler, alle zware 
jongens, door mijn moeder de Weense klassieken. 
Het enige wat bij mij thuis ontbrak was jazz, dus 
dat werd mijn eerste obsessie naast Debussy en 
de andere Franse componisten.’ Die schade heeft 
hij weggewerkt met onder veel meer Gershwins 
Rhapsody in Blue en de jazzy pianostukken van 
Theo Loevendie.

Zijn bemoeienis met de nieuwe welluidend-
heid lag in media en kunstenveld gevoeliger, 
ondervond hij.

Van Raat herinnert zich hoe hij als jonge 
deelnemer aan de Ferienkurse van Darmstadt, 
het Kremlin van het modernisme, voor een slot-
concert China Gates van John Adams program-
meerde. Grote consternatie. ‘Ik merkte dat men 
bijna verontwaardigd reageerde.’ Hij kon zijn eer 
redden met Quantitäten, ‘een heel avant-gardis-
tisch stuk van Bo Nilsson.’ Komisch, feest van 
herkenning in de lachspiegel; zelf had hij ook zo’n 
strenge periode doorgemaakt. ‘Op het conser-
vatorium was ik vrij eenkennig. Toen was het óf 
klassieke muziek óf het modernisme, daartussen 
was niets. Reich zat me te dicht op de popmuziek. 
Anderzijds hoorde je in die tijd uit elke kamer 
in het conservatorium dezelfde muziek komen. 
Ik dacht: we moeten iets anders doen. Vandaar 
dat ik heel erg de Boulez-kant op ging. Muziek 
moest echt nieuw zijn en daar was ik strikt in. 
Tot ik door mijn lessen muziekgeschiedenis van 
de twintigste eeuw verplicht naar minimal music 
moest luisteren en ik me kapot schrok hoe goed 
ik het vond; Music for 18 Musicians van Reich 
en Harmonielehre van Adams. Rond diezelfde 
tijd leerde ik twee componisten kennen van wie 
ik direct ondersteboven was, Bart Spaan en Joep 
Franssens. Ik hoorde Ivo Janssen Winter Child 
van Franssens spelen en was flabbergasted, ook 
omdat ik een soort universele taal hoorde die mij 
direct deed denken aan de pop die ik bij mijn 
ouders hoorde. Ik was daar dagen van in de war.’

Voor Van Raat is de spirituele muziek een soort 
postscriptum bij de westerse muziek, een metafy-
sisch omzien in verwondering. ‘Dat gevoel heb ik 
ook’, zegt Van Raat, ‘omdat de stijl verwijst naar 
veel oudere muziek, of naar het rituele karakter 
van de niet-westerse muziek die in verhouding 
tot de westerse als primitief wordt gezien, waar-
schijnlijk ten onrechte. Het is ook een naschrift 
omdat we in het internettijdperk voor het eerst 
volledig kunnen overzien wat de geschiedenis 
heeft voortgebracht, ook buiten Europa. Iedere 
hedendaagse componist heeft wel enige kennis 
van ritualistische muziek uit andere culturen.’

In die uitdagende maar slopende diversiteit 
zou de spirituele muziek na een eeuw rusteloze 
innovatie een nieuw steunpunt kunnen zijn. ‘De 
wereld is een gekkenhuis. Mensen zijn verward, 
hebben een ankerpunt nodig, ikzelf ook geloof 
ik; behoefte aan rust, aan versimpeling, aan de 

mogelijkheid om zich te kunnen concentreren op 
één ding en niet op tien dingen tegelijk, zoals je 
tijdens het boodschappen doen tegenwoordig ook 
nog even telefoneert en je mail checkt. Daarom 
heb ik het gevoel dat dit een van de weinige nood-
zakelijke ontwikkelingen is in de kunst van nu.’

Hoe moeilijk is het voor een virtuoos als hij 
de uitdagende informatiedichtheid van een Lige-
ti-etude te verruilen voor een klankgebed van 
drie hyperconsonante akkoorden? ‘Dat mysterie 
vind ik heel interessant. Het is verzet tegen mijn 
drammerigheid, ik wil het ondergaan.’ Voor hem 
is het tegengif en tegenwicht, een persoonlijke 
noodzaak, een disciplinerende maatregel tegen de 

druk van alle hypervirtuozen op zijn repertoire; 
een tonicum met de aantrekkende en afstotende 
werking van het wezensvreemde. ‘Zoals ik altijd 
naar vakantie verlang en bijna nooit ga; ik wil 
toch altijd werken maar verlang er wel naar. Zo 
is het ook met die muziek: er zit iets in dat me 
mateloos aantrekt waardoor ik er elke keer weer 
naar teruggrijp, al wil ik ook weer naar Boulez 
of Janáček.’ De verstilling stelt hem op de proef. 
‘Niets hoeven, daar kan ik helemaal niet mee 
omgaan. Heel zielig eigenlijk, want in zekere zin 
is het armoe. Ik benijd mensen die met zo weinig 
zo gelukkig kunnen zijn en tot verlichting kunnen 
komen in het bijna-niets. Misschien is dat wat ik 
af en toe in die muziek zoek.’

Geduld voor een stuk met twee tonen, bedoel je.
‘Ja, en dat is heel confronterend. En ik denk 

dat dat ook een van de belangrijkste redenen is 
waarom spiritualiteit zoveel weerstand oproept. 
Toen ik het pianoconcert van Joep speelde leverde 
dat heel positieve maar ook vijandige reacties op. 
Het maakt iets los in mensen en blijkbaar is er 
geen middenweg.’

Het meest stoort hem het vooroordeel dat 
nieuwe muziek die de naam verdient per definitie 
dissonant moet zijn. Het geeft geen pas conso-
nante muziek te verketteren als 
een neoromantische nageboorte. 
‘De muziek van Pärt heeft niks 
met de romantiek te maken. Als 
je kijkt naar Messiaen of Ives, en 
daarom zijn ze ook zo groot, dan 
is daar geen onderscheid tussen 
consonantie en dissonantie; het 
zijn allemaal kleuren en expres-
sies van gemoedstoestanden, 
aspecten van klank. En dat is 
toch het enige wat telt?’

Maar wordt het te mooi, dan 
valt onvermijdelijk het woord 
kitsch. ‘Ik herinner me diepe, 
prachtige gesprekken met John 

Tavener. Voor ik mijn cd met zijn pianowerken 
opnam heb ik een heel weekend met hem aan de 
muziek gewerkt in Dorset, een van mijn meest 
bijzondere ervaringen ooit. Ik vergeet nooit wat 
hij na afloop in de trein naar Londen zei: ik heb 
zoveel weerstand ondervonden, ik begrijp ach-
teraf niet dat ik dat heb moeten doorstaan voor 
het streven om iets moois te creëren in plaats van 
het af te breken. Dat hij dat zei, bijna met tranen 
in zijn ogen, zette me aan het denken. Want inder-
daad: wie zijn wij om iets te veroordelen? Ook 
een Einaudi. Onze kwaliteitsmaatstaven zijn zo 
subjectief. Mijn perceptie van iets kan zich totaal 
verkijken op wat het echt is.’

Het loslaten of seponeren van die maatstaven 
is bij Van Raat dan ook een vorm van zelfonder-
zoek. Het zou kunnen zijn, erkent hij, dat voor 
hem het spirituele in die zin een noodzakelijke 
tegenkracht is geworden voor het constructivisme 
van de modernisten. Boulez gaat over vasthouden 
en greep krijgen, Franssens over loslaten. Die 
dialectiek vormt de mens in de speler. ‘Absoluut. 
Vorige week speelde ik een groot stuk van Joep. 
We sloten de repetitie af met de correcte tempi 
en de goeie energie, alles in orde. Ondertussen 
bereidde ik een cd-opname met werken van Mes-
siaen en Boulez voor. In de ochtenden, mijn meest 
frisse uren, studeerde ik die complexe stukken 
van Boulez en Messiaen, ’s avonds Joep op de 
momenten dat ik meer rust had. Bij het inspelen 
voor het concert zei Joep geschrokken: “Ralph, 
wat doe je, je tempi zijn veel te hoog.” Ik checkte 
de metronoom en hij had gelijk, het tempo was 
veel sneller dan we afgesproken hadden. Joep zei: 
“Ik hoor Messiaen en Boulez terug in je spel, je 
hebt volgens mij die stukken weer zitten stude-
ren.” En hij had gelijk. Dus de knop moest om en 
toen waren de tempi weer goed. In mijn onder-
bewuste speelde die andere pool dus door. Voor 
mij is het in die zin een grotere uitdaging om heel 
spirituele muziek te assimileren, merk ik dan.’

Om jezelf eens niet uit te hoeven dagen.
‘Dat is het. Het is een disciplinaire oefening. 

Boulez is voor mij in zekere zin natuurlijker om 
te spelen. Dat zegt dus niets over mijn liefde voor 
de muziek, maar ik pas me daaraan gemakke-
lijker aan dan aan Joep, Pärt, Tavener of Marty-
nov. Maar daarom voel ik me er misschien juist 
heel erg toe aangetrokken. Het klinkt gek, maar 

vanaf mijn eerste ontdekking 
van Schönberg op mijn der-
tiende, met de Klavierstücke 
Op. 11, had ik het gevoel dat dat 
de schoen was die me paste. Ik 
dacht nooit: dit is me wezens-
vreemd. Ik  twijfelde zelfs aan 
mijn geestelijke gesteldheid 
omdat ik een muziek normaal 
vond die door iedereen als 
moeilijk werd beschouwd. In 
de muziek van Joep kost het me 
veel meer moeite om die rust te 
vinden. Net als in mijn leven. Ik 
ben een manische werker.’ Maar 
hij moet. En het loont. 

‘Ik benijd mensen  
die tot verlichting 
kunnen komen  
in het bijna-niets’

Mysteriën door Ralph 
van Raat en het Noord 
Nederlands Orkest speelt 
op donderdag 4 april 
2019 in de Grote Zaal van 
Muziekgebouw aan ‘t IJ. 
Ralph van Raat speelt 
Franssens, Martynov, Otte 
op zondag 7 april 2019 in de 
Grote Zaal. Beide concerten 
zijn onderdeel van het 
Minimal Music Festival. 
muziekgebouw.nl
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Jan van de Putte (1959) is de scrupuleuze regis-
seur van grote, weidse vormen. Zijn oeuvrelijst 
is kort, maar elk nieuw hoofdstuk in zijn evolutie 
is een monument of sorts. Addiamento bijvoor-
beeld is een lang, tot de bizarre, jazz-achtige 
ontlading net voor het slot, grotendeels extréém 
langzaam stuk voor mezzosopraan en ensemble. 
Het gedicht van Pessoa, geschreven onder een 
van zijn heteroniemen Àlvaro de Campos, gaat 
over uitstel. ‘Vandaag bereid ik me voor op hoe ik 
morgen zal nadenken over overmorgen.’

Van de Putte schreef het in 2009-2010 als 
onderdeel van de enorme, vierdelige Pessoa- 
cyclus voor zangstemmen en ensemble die hij 
in 2015 voltooide met het nog langere Insónia 
voor twee sopranen, koor en ensemble. Totale 
duur: bijna tweeënhalf uur. Lengte is niets nieuws 
bij Van de Putte. Om mij mijzelf met mijn aan 
mezelf en mezelf en mijn eigen (1993) is een tot 
muziekdrama getransformeerde pauksolo van 
zeventig minuten.

Hij schrijft veeleisende muziek waarin ook niet 
gespeelde of gezongen handelingen en détail zijn 
voorgeschreven, geabstraheerd muziek theater. 
In zijn pianoconcert Kagami-Jishi (2012) speelt 
het orkest aanvankelijk zonder geluid maar op 
exact in partituur gebrachte wijze. Van de Putte 
laat instrumentalisten zingen, zangers soms juist 
zwijgen. In Uma só Divina Linha voor sopraan 
en ensemble (2006), eerste deel van de Pes-
soa-cyclus, duurt het een ruisende, fluisterende, 

sissende, tijdloze eeuwigheid voor Barbara Han-
nigan zich met haar eerste echte noten losmaakt 
uit die oertoestand van onbepaald geluid. ‘Can-
tando normale’, markeert de partituur dat keer-
punt, ‘nascita del suono’ – geboorte van de klank.

Addiamento ontvouwt zich op een dna van 
twee noten – g en a – in zich verwijdende cirkels 
van zelfverkozen ledigheid, zich vullend met de 
spanning van de angst voor de daad, en het verlies 
van het ik dat zichzelf met een nobel voorne-
men juist terug hoopte te vinden. De protagonist 
verdwijnt in het niets met dezelfde obsessiviteit 
waarmee de speler van het paukenstuk zichzelf 
tot personage van een monodrama slaat. De 
klinkende muziek, die in haar driedimensionale 
onbegrensdheid gaandeweg het beeld wordt van 
een open ruimte, is een ondeelbaar geheel van 
observatie, meditatie en reflectie; bezinning op 
de toon, het woord, het worden, het verwelken. 
Een crescendo of een nieuwe noot is een daad. 
Toon voor toon verovert de zangeres het weidse 

‘Wat in eerste instantie 
een storend element is, 
namelijk niet-muziek, 
wordt zijn eigen verhaal’

De titel is lang, het stuk voor zijn doen kort. Jan van de 
Putte’s Cette agitation perpétuelle/ cette turbulence sans but 
voor Klangforum Wien duurt een kwartier. Het gaat over de 

jachtigheid van onze tijd.

Bas van Putten

Componist Jan van de Putte

Een ontzielde poppenwereld

Jan van de Putte – ‘Culturen verliezen na hun 
hoogtepunt hun effectiviteit en belanden in de razende 
stilstand waarin we nu zitten. En dan gaan we ten onder’
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‘Een componist die  
de morele verplichting 
voelt zich over zijn tijd  
uit te spreken’

spanningsveld in een kader van donker fonke-
lende schaduwklanken en zuchtende, langgerekte 
akkoorden. De tekst groeit, stagneert, desinte-
greert, het ensemble trekt zich bijna terug in 
het onhoorbare. Je denkt aan dat andere grote 
ding waar het stilistisch niet op lijkt maar dra-
maturgisch veel van heeft, Mahlers Abschied uit 
Das Lied von der Erde. Hetzelfde bijna-niets dat 
in zijn stille weemoed iets enorms wordt, het 
ritueel-fysieke van kleine gebaren die in hun 
microscopisch uitvergrote eenzaamheid het grote 
moeten zeggen dat ze in hun verslagenheid niet 
langer kunnen zijn. En het wordt mooi.

Van de Putte is een Mahler-fan, altijd geweest. 
‘De invloed is niet zo direct te zien maar af en toe 
ineens wel. Dat heeft zowel met de vorm te maken 
als met de tweedeling tussen droom en werkelijk-
heid die voor mij heel belangrijk is.’ Zijn muziek is 
de droom waarin de buitenwereld binnendringt, 
die als een Fremdkörper in het discours wordt 
opgenomen en er met vallen en opstaan mee 
vergroeid raakt; gesis, gefluister, het omslaan 
van een bladzijde, de motoriek van de speler. Hij 
speelt met die antipoden zoals Mahler duikt in 
de polariteit tussen hemel en aarde, het metafy-
sische en het profane. Van de Putte assimileert de 
realiteit die Mahler das Weltgetümmel noemde, 
het hersenloze ordinaire leven van motorisch 
handelen en platte driften. Maar hij vult het iets 
anders in. ‘Wat Mahler zo noemt is meer al het 
gezeur van al die mensen om hem heen. Bij mij is 
het een speelgoedwereld die helemaal schoon is, 
waarin alles wordt gereduceerd tot mechanisch 
handelen, waaruit het psychologische aspect weg-
valt en geen emoties meer bestaan.’ Een ontzielde 
poppenwereld.

Daar ligt het paramuzikale jachtgebied voor 
de liefhebber van marionettentheater, de Dosto-
jevski- en Pessoa-lezer, de Tarkovski- en Berg-
man-bewonderaar, voor de theaterman in hem; 
de kijker die het onbewust levende dier, zeg de 
organische machine in de ander ziet. Zijn blik 
richt zich op de speler die gedachteloos zijn 
partijen omslaat en zich als een supermarionet 
conformeert aan het groepsproces van de uitvoe-
ring. En hij trekt die bijvangst van de collectieve 
actie drastisch naar het middelpunt. ‘Je luistert 
naar een Brahms-symfonie en op een gegeven 
moment slaan alle strijkers op hetzelfde moment 
hun partijen om. Op dat moment ben je even uit 
de droom van de muziek en midden in de wer-
kelijkheid van het maken. Nou is het natuurlijk 
mooi, en in de pauksolo is dat voor mij gelukt, 
dat je daar gebruik van kunt maken. Daar laat 
ik veertig grote partituurbladzijden zo omslaan 
dat wat in eerste instantie een storend element is, 
namelijk niet-muziek, binnen de context wordt 
gedramatiseerd en zijn eigen verhaal wordt. Dan 
ontstaat een nieuw poëtisch element dat zelf 
muziek is.’

Zo gaat het paukenstuk; de verhouding tussen 
mens en speler, tussen speler en muziek komt 
op z’n kop te staan. ‘In het begin slaat hij af en 
toe. Geleidelijk raakt hij verzeild in een soort 
heel druk spelen. Op het hoogtepunt, waar hij 

de moeilijkste dingen speelt, verdwijnt het geluid 
ineens.’ De theatrale protagonist die de solist 
inmiddels is geworden lost onder hoge druk op 
in de slag. Hij verdwijnt in de nacht, gaat liggen, 
en herrijst. In een speelgoedwereld. Getransfor-
meerd en ontzield. Weg pijn, weg diepte, weg 
wezen.

Het integreren van dat ‘niet-kunsteigene’, het 
muzikaal exterritoriale in het werk, is een moei-
zaam en delicaat proces. In recente, ook instru-
mentale stukken laat Van de Putte de realiteit van 
het spelen en de fictie van het spel versmelten. 
Insónia begint in de pauze onder minutenlang 
geroezemoes van het publiek, terwijl de musici 
één voor één binnenkomen; pas na zes minuten 
een begin van klank, vergelijkbaar met Uma só 
Divina Linha. Dan dient zich een recitant aan, 
een bas uit het koor, wiens gesproken voordracht 
langzaam zangerige trekken krijgt tegen een 
mild delirium van losse klankjes, ruis, een gong, 
gefluister en harpgetokkel, op een onvoorzien 
moment gebroken door interventies van luid 
slaan en blazen, een circusroffel, een laid-back 
jazzritme, staande akkoorden. Het vreemde is: 
die quasi-wanorde klinkt zo natuurlijk. Er is geen 
stijl, er is een wil tot zien, een drang tot vertellen 
van wat, zomaar, hoorbaar wordt. ‘Het is niet 
steeds zo dat je denkt: dit ga ik doen. En juist 
dan kan er ineens iets nieuws gebeuren. Als je 
je tot dat uiterste punt laat meevoeren, kom je 
automatisch in die andere wereld uit.’ Hij ervaart 
er ‘een geweldig soort vrijheid, geen last meer 
van de vorm’.

Terwijl die anderzijds nauw luistert. Want 
nu schrijft hij een snel stuk dat een exacte plan-
ning vergde. Voor Klangforum Wien, dat in het 
Muziekgebouw het eerste deel zal spelen van 
wat een tweedelig geheel moet worden, later. 
Cette agitation perpétuelle/ cette turbulence sans 
but – titel naar Théophile Gautier – moest snel 
worden, en er lag ditmaal wel een soort bestek 
voor klaar van sociologisch studiemateriaal en 
literaire inspiratiebronnen. Het werk gaat over de 
onrust van een informatietijdperk dat zijn deel-
nemers vermorzelt, over de schijndynamiek van 
de virtuele samenleving die holt en toch stilstaat, 
gegijzeld in parti-pris en overprikkeling. In een 
toelichtende tekst refereert hij aan Baricco’s tijd-
geestdiagnose De barbaren: ‘Een wereld waarin 
diepgang – terecht of niet – zijn waarde lijkt te 
verliezen en plaats maakt voor surfen over de 
oppervlakte van de dingen.’

Daar ligt een thema voor een componist die 
in de eerste plaats graag muzikale problemen 
oplost – harmonie, of contrapunt of, in dit geval, 
het fenomeen tempo – maar ook de morele ver-
plichting voelt zich over zijn tijd uit te spreken. 
Via muziek als afbeelding van 
dwanggedrag.

In Cette agitation… vertaalt 
Van de Putte de ontworteling 
in ‘een voortdurende onrust, op 
vele manieren. Niet alleen in de 
muziek, ook in alles wat erom-
heen gebeurt.’ Weer trappen 

de spelers af met een acteerronde die er vooral 
niet op mag lijken, zegt de partituur: ‘no acting’, 
het moet écht zijn. ‘We hebben het net over wat 
Baricco in De barbaren zegt over wijnen die 
allemaal hetzelfde smaken, maar er is nog een 
schrijver die voor dit stuk belangrijk is geweest, 
Hartmut Rosa; een socioloog die stelt dat we 
de snelheid van de tijd niet meer bijhouden. 
Dat mensen en de samenleving steeds drukker 
worden, maar dat uiteindelijk de efficiëntie ver-
dwijnt.’ Dat gelooft hij. ‘Een algemeen verschijnsel 
bij culturen is dat ze na hun hoogtepunt hun 
effectiviteit verliezen en belanden in de razende 
stilstand waarin we nu zitten. En dan gaan we 
ten onder.’

Cette agitation… gaat over gripverlies. Het gaat 
over ontwikkelingsprocessen die zichzelf in de 
staart bijten, de hectiek van ‘een melodie die 
voortdurend van instrument wisselt, het liefst 
per twee zestienden. Alles moest voortdurend in 
beweging zijn.’ Dan was er nóg een boek: ‘Ik heb 
teksten van Louis Edmond Duranty gebruikt 
– die door de spelers gefluisterd of gesproken 
worden. Interessante man, een negentien-
de-eeuwse Franse schrijver van de tweede rang. 
Die had een  mario nettentheater op de Tuileries 
dat maar een jaar heeft bestaan, maar hij schreef 
er stukken voor die ik erg effectief vind. Ze zijn 
heel emotioneel, vol uitroeptekens, heel banaal, 
allemaal korte zinnen. Het gaat over jaloezie, 

dat je worst wilt, dat je zin hebt in drank, dat je 
mensen gemeen beetneemt; alleen maar basis-
impulsen, en er zit geen enkele andere pretentie 
achter. Een  afbeelding van  Weltgetümmel in zijn 
meest pure vorm.’

Zeg: sociale media op internet, dat pande-
monium van schreeuwen, showen, jennen en 
veroordelen, die agressief pedant gecamoufleerde 
dierlijkheid. Die razernij valt metaforisch met de 
deur in huis. Bij hun entree spelen de musici een 
pantomimescène. ‘Ze komen snel binnen en dan 
volgt een vertraging. Als ze zitten, doen ze dingen 
in slowmotion. In die slowmotion- episode kijken 
ze naar de dirigent en weer terug. Dan komen ze 
via een versnelling terug in het aanvangstempo 
en beginnen ze ineens heel snel te spelen.’ Als 
marionetten. ‘In zekere zin ja. Pantomime gaat al 

richting pop hè, een toneel waar 
je geen woorden meer gebruikt. 
Dat heeft me altijd gefascineerd. 
Maar de marionettenwereld is 
niet de speelgoedwereld. Het is 
een soort abstractie van de men-
senwereld. Ik vind een marionet 
een mens.’ 

Op donderdag 8 november 
speelt Klangforum  
Wien Jan van de Putte’s  
Cette agitation... in  
het concert Furie en stilte  
in het Muziekgebouw 
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‘Elk stuk reflecteert wie ik ben. En omdat ik zelf 
voortdurend in ontwikkeling ben, is geen enkele 
compositie hetzelfde.’ Een simpele waarheid die 
wordt onderschreven door de wetenschap dat de 
Nederlands-Australische componist Kate Moore 
(39) een paar jaar geleden nog een andere defi-
nitie van haar artistieke drijfveren gaf. Toen zei 
ze: ‘Ik denk dat ik net als mijn vader de wereld 

probeer te begrijpen. Hij doet dat als natuurkun-
dige, ik als componist.’

Nu spreekt ze van een hoogstpersoonlijke zoek-
tocht – een zoektocht naar haar identiteit, haar 
afkomst, naar de geschiedenis die opgeslagen 
ligt in het landschap. Geboren op het Engelse 
platteland, opgegroeid in het Australische 
Sydney en nu al weer ruim tien jaar woonachtig 

in Nederland, heeft ze overal en nergens haar 
wortels. In navolging van de beeldend kunstenaar 
Louise Bourgeois, wier spinsculpturen haar tot 
een concertprogramma hebben geïnspireerd, zegt 
ze dat ze ‘op zoek is naar de waarheid’. En alsof dat 
niet genoeg is, zegt ze stellig te weten dat er iets 
op haar ligt te wachten: ‘Ik weet dat er iets voor 
mij in petto is – ook al weet ik niet wat en bestaat 

Kate Moore is komend seizoen ‘zielsverwant’ van  
Muziekgebouw aan ’t IJ. ‘Ik heb vaak het gevoel dat ik 
een andere wereld binnenstap, alsof ik in muzikale 
verhalen leef.’ 

Jacqueline Oskamp

Componist Kate Moore 

Het geheugen van de natuur
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‘Een rotsblok zien de 
Aboriginals als een 
akkoord waarin verhalen 
liggen opgeslagen’

zelfs de mogelijkheid dat ik het nooit zal vinden.’ 
Moore schuwt het gebruik van grote woorden 
niet. Maar wie haar leert kennen, voelt dat het 
geen holle frasen zijn. Ze drukt zich zorgvuldig 
uit in woorden die diep doorleefde ervaringen en 
inzichten weerspiegelen. Ze is tenger, haar zachte 
heldere stem schiet op onverwachte momenten 
vol emotie, haar lichaamstaal drukt een grote 

gevoeligheid uit. Uiterlijk is ze het tegenover-
gestelde van haar uitgesproken, krachtige en 
opzwepende muziek – een oeuvre dat een kleine 
honderd composities omvat. In haar noten klinkt 
geen aarzeling door: daarin manifesteert zich een 
groot scheppend vermogen en lijken geen grenzen 
te bestaan. The Dam (2015), de compositie waar-
voor ze in 2017 de Matthijs Vermeulenprijs kreeg, 
is exemplarisch in de manier waarop zij geleide-
lijk toewerkt naar een meeslepende ritualistische 
climax. In het juryrapport staat: ‘De keuze van de 
componist voor een haast monomane muzikale 
beweging gecombineerd met een uiterst pre-
cieze klankvoering getuigt volgens de jury van het 
bijzondere lef van de maker. Moore wil in haar 
muziek niet nuanceren of verzachten, maar raakt 
de luisteraar direct zonder compromis.’

Ook in Sacred Environment voor orkest (2017), 
een opdracht van het Holland Festival, trekt Moore 
haar publiek mee in een wervelende extatische 
rondedans. Er worden krachten ontketend die 
de luisteraar in een andere staat van bewustzijn 
brengen. 

Werd haar talent jarenlang vooral in kleine 
kring herkend, de laatste tijd stapelen de uit-
nodigingen uit binnen- en buitenland zich op: 
voor nieuwe composities, composer-in- residence-
projecten, festivals en – dit komende seizoen – 
een vier concerten omvattende carte blanche in 
Muziekgebouw aan ’t IJ. 

De muziek van Moore wordt wel gecategoriseerd 
als postminimalistisch. Kan ze zich in die term 
vinden? Moore: ‘Wat ik waardeer aan het mini-
malisme is dat het teruggaat naar de basis, dat 
het vanuit een lege ruimte de muziek opnieuw wil 
opbouwen. De muziek spreekt voor zichzelf. De 
muziek ondergaan is een cerebrale exercitie, maar 
ook een sterk fysieke ervaring.’ Postminimalisme, 
zegt ze, verwijst naar de terugkeer van de expres-
siviteit in de muziek. ‘Ik geef er de voorkeur aan 
om als maker op de achtergrond te blijven, maar 
tegelijkertijd is het mijn persoonlijke zoektocht. 

Niet in de zin van “ik ben verdrietig – o, wat ben 
ik zielig”, maar dat het stuk wel direct uit mijn 
emoties voortkomt. Ik sta in een directe dialoog 
met de muziek: ik stop er iets in, kijk wat er terug-
komt en reageer daar weer op. Componeren is 
een dialoog tussen de pagina en mij.’

De manier waarop Moore zich tot haar muziek 
verhoudt, roept associaties op met de parallelle 

wereld van Lewis Carrolls Alice in Wonderland 
(‘Een van mijn lievelingsverhalen’, beaamt ze). 
‘Ik heb vaak het gevoel dat ik een andere wereld 
binnenstap, alsof ik in muzikale verhalen leef. Dat 
is heerlijk, ik bevind me in de muziek. Ik hoef niet 
eens te denken over het schrijven, het gebeurt 
vanzelf, het leeft. Het is alsof je aan de andere 
kant van de werkelijkheid staat. Als ik dat zo zeg 
klinkt het misschien krankzinnig, maar ik kan 
er ook weer uitstappen en een gewoon gesprek 
voeren. Ik kan kiezen of ik daar wil zijn of niet.’

Muziek ontstaat bij haar vaak op een intuïtieve 
manier, ook al moet ze daarna hard werken om 
een volwaardige compositie te construeren. Het 
eerste aanknopingspunt noemt ze ‘een sleutel’: 
‘Het hoeft maar een klein motiefje te zijn, maar 
een sleutel is nodig om de rest van het stuk te 
kunnen ontsluiten.’ Afgelopen zomer maakte ze 
per fiets een pelgrimage van Amsterdam naar 
Den Bosch (‘Een prachtige tocht, alsof je een 
geschiedenisboek over Nederland leest’). ‘Op 
een gegeven moment realiseerde ik me dat ik een 
deuntje aan het zingen was, een klein motief dat 
zich ontwikkelde tot een frase, vanuit die frase 
ontstond een volgende frase, enzovoort. Al fiet-
send zong ik die melodie opnieuw en opnieuw. In 
feite verloopt het compositieproces bij mij altijd 
zo, als ik buiten loop of fiets, want een melodie 
is altijd in overeenstemming met de omgeving. 
Het is onmogelijk een melodie te zingen die niet 
bij de omgeving past.’

In de loop van ons gesprek wordt duidelijk 
hoe ze zo stellig kan zijn over deze niet alledaagse 
opvatting, de vanzelfsprekende wisselwerking 
die zij ervaart tussen het creatieve proces en de 
plek waar dat zich afspeelt. Moore legt uit: ‘Ik 
probeer zoveel mogelijk te weten te komen over 
de Aboriginal-cultuur in Australië, een orale tra-
ditie die teruggaat tot het begin der tijden. Een 
Aboriginal-vriend vertelde dat ook de bomen 
liederen kennen en dat als je onder zo’n boom 
gaat zitten het lied tot je komt. Een rotsblok zien 
de Aboriginals als een akkoord, een samenklank 
waarin de verhalen die zich op die plek hebben 
afgespeeld, liggen opgeslagen – het geheugen van 
de natuur. Ik weet niet of het waar is, maar het 
is een prachtige gedachte. Misschien bestaat er 
zoiets als de energie van materie die gerelateerd 
is aan frequentie. Met andere woorden: resonan-
tie. Het zingen van een deuntje dat hoort bij de 
omgeving is zo gezien niets anders dan intunen 
op de resonantie van de omgeving.’

Op de vraag of ze altijd een extra zintuig heeft 
gehad voor de magie van de natuur, vertelt ze 
over een gebeurtenis die haar voorgoed ‘aan’ heeft 
gezet. ‘Het was in Engeland. Ik was vier of vijf 
en we gingen met het gezin wandelen naar The 
White Horse of Uffington. Ik herinner me hoe 
we die heuvels opliepen en hoe bang ik was. Het 
paard kun je alleen vanuit een bepaalde hoek zien 

Kate Moore – ‘Ik sta in een directe dialoog met de muziek: ik stop er iets in, 
kijk wat er terugkomt en reageer daar weer op’
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en is nogal vluchtig. Een ongelooflijk mooie teke-
ning die zo’n drieduizend jaar geleden met kalk 
in het landschap is geëtst. Niemand weet wat het 
verhaal achter deze tekening is. Misschien kon je 
hem vroeger vanaf een hoger gelegen kasteel zien.

Ik was doodsbang en bleef maar gillen. Ik 
wist niet meer wat onder en boven was, volko-
men gedesoriënteerd. Vanaf dat moment bleef 
ik piekeren over dat mysterieuze. En uiteindelijk 
kwam ik uit bij de muziek, omdat die diezelfde 
vluchtigheid heeft. Muziek heeft de kracht om 
vluchtig, mysterieus en angstaanjagend te zijn.

Ons gezin verhuisde in 1986 naar Australië. 
Mijn jeugd had zich tot dan toe afgespeeld in een 
middeleeuws Brits dorp met een kasteel en een 
oude brug. In Australië waren geen kastelen! 
Mijn imaginaire wereld was in één klap verdwe-
nen. Ik moest helemaal opnieuw beginnen in een 
nieuwe wereld. Ik ging naar school, we speelden 
buiten, het was altijd mooi weer. Mijn zus en ik 
deden niets anders dan rondrennen, zwemmen, 
spelen en muziek maken. Het was een fantasti-
sche tijd.

Toen ik na het conservatorium in Canberra 
naar Europa wilde om daar mijn master te halen, 
viel de keuze op Nederland omdat mijn moeder 
hier vandaan komt. Zo keerde ik voor het eerst 
terug naar mijn vroege kindertijd in Europa. Ik 
besloot ook terug te gaan naar The White Horse. 
Het was nog steeds overweldigend. Toen heb ik 
Ridgeway geschreven. The Ridgeway is een oud, 
87 mijl lang pad dat door historisch landschap 
loopt en eindigt bij het paard. In dat stuk zit een 
kleine melodie die de contouren heeft van het 
paard. Dat ontdekte ik pas in tweede instantie: 
“Wacht even, dat is de vorm van het paard!”’

Ze begint voorzichtig te zingen en volgt met 
haar vinger de intervallen: ‘Het hoofd is klein, 
het lichaam lang, een korte staart… Ik bezoek die 
plek nu, maar mijn ervaringen als kind resoneren 
er ook in mee.’ 

Dat de natuur een grote rol speelt in Moore’s bele-
vingswereld verklaart ze uit haar jeugd in Austra-
lië, waar the bush alomtegenwoordig is. ‘Tijdens 
mijn fietstocht deze zomer realiseerde ik me dat als 
je in Nederland verdwaalt, je altijd eindigt in een 
dorp waar meestal een trein rijdt. Het komt altijd 
goed. Maar in Australië is dat niet het geval. Als 
je in de wildernis verdwaalt, is het waarschijnlijk 
voorgoed.

Ik heb geleerd om heel voorzichtig te zijn, 
maar zelfs dat is niet altijd voldoende. Tijdens 
de research voor Sacred Environment ging ik 
tien dagen het oerwoud in. We waren met z’n 
vieren en reisden met een auto, maar al op de 
eerste dag ging het fout. We liepen over een goed 
gemarkeerd pad dat een prachtige route bleek. 
Tot opeens de zon begon te zakken. We hadden 
geen idee waar we waren. Het werd donker en 
we hadden geen voedsel, geen zaklamp, geen 
water, geen gps.

In het oerwoud raak je snel gedesoriënteerd. 
Het had slecht kunnen aflopen – iemand had door 
een slang gebeten kunnen worden of een enkel 
kunnen verzwikken – maar plotseling stonden we 

weer op ons beginpunt. Puur geluk. Dus nederig-
heid is in de natuur een belangrijke eigenschap. 
De natuur is de meester.

Een andere keer volgden we een legendarisch 
pad langs de Georges River, waar ik geluids-
opnamen van insecten wilde maken, maar omdat 
de rivier daar dwars door Sydney loopt was er 
een enorm verkeerslawaai. Bovendien deed zich 
een raar akoestisch effect voor waardoor je elk 
geluid vanaf de andere oever van die brede rivier 
haarscherp kon horen. Het was levendig als een 
schilderij van Van Gogh, maar dan in audio. Ik 
bedacht dat ik alleen insecten zou kunnen opne-
men door een zandstenen heuvel te vinden. Het 
zandsteen zou al het andere geluid filteren. 

Toen deed zich een onvervalst Lord of the 
Rings-moment voor. Ik zie op een heuvel zand-
stenen richels en net op het moment dat ik besluit 
het hele eind daarheen te klimmen, komt er 
iemand de hoek om: “O, zijn jullie op zoek naar de 
Aboriginal-grotten? Het pad loopt hier.” Een paar 
meter verderop liep een pad rechtstreeks naar het 
zandsteen, waar dus grotten waren. Zulke dingen 
kun je niet van tevoren voorspellen. In wezen was 

ik op zoek naar heilige plaatsen, gebedsplekken. 
Het mooie is: als je eenmaal op weg bent, word 
je als het ware bij de hand genomen. 

De grot, waarin we microfoons ophingen om 
die insecten vast te leggen, bleek een verster-
kende werking te hebben waardoor je het gezoem 
glashelder kon horen. We hebben daar een hele 
tijd gezeten, gewoon om te luisteren. Toen we 
weer inpakten was het al donker en bij het licht 
van een mobieltje zagen we dat er in steen een 
mannetje was uitgehouwen. Bij daglicht kon je 
het niet zien, maar in het donker, door de schadu-
wen, herkende je opeens de vorm. Toen realiseer-
den we ons dat in het verleden de schepen met 
kolonisten via de Georges River 
het land binnenvoeren. Voor de 
Aboriginals betekende deze plek 
de eerste confrontatie met hun 
onderdrukkers. Dus opnieuw het 
land als geschiedenisboek.’ 

De vier concerten die Moore in 
Muziekgebouw aan ’t IJ mag 
vullen, grijpt ze aan voor een 
geschakeerd zelfportret. Zo 
schrijft ze een nieuw werk (3 
november) voor vier celli – haar 
eigen instrument. In het pro-
gramma x gen x (7 februari) gaat 
ze de dialoog aan met leeftijd-
genoten van over de hele wereld. 
Moore: ‘Wij zijn een global 

generation. Ook al wonen we op verschillende 
continenten en werken we in verschillende stij-
len, we zijn allemaal met elkaar verbonden: we 
zoeken een connectie met het verleden, met de 
toekomst, met elkaar. Linda Buckley gebruikt 
bijvoorbeeld Ierse volksmuziek, minimalisme 
en mystiek in haar muziek. Lam Lai komt uit 
Taiwan en baseert zich op de traditionele cultuur. 
De verschillen zijn groot, maar wat ons bindt is 
storytelling.’ 

Haar betrokkenheid met de natuur komt tot 
uitdrukking in het nieuwe werk Space Junk voor 
het ensemble Asko|Schönberg (3 april 2019), een 
samenwerking met haar vader, Dr. Christopher 
Moore. ‘Mijn vader houdt zich bezig met het afval 
in de ruimte. Hij werkt op Mount Stromlo bij Can-
berra, een prachtig klein wit onderzoeksstation dat 
rechtstreeks uit Startrek afkomstig lijkt. Het heeft 
een koepelvormig dak en als dat openschuift komt 
er een laserstraal te voorschijn. Mijn vader obser-
veert het afval van ruimtestations en satellieten 
dat buiten de dampkring rondzweeft – schroot 
dat we niet kunnen weghalen. Observatieposten 
wereldwijd maken real time grafieken die deze 
buiten-planetaire milieuramp in kaart brengen. 
Het idee is om een stuk te maken dat is gebaseerd 
op de data die mijn vader produceert. Die gra-
fieken lijken zo op een partituur dat ik ze bijna 
letterlijk kan overnemen.’

Het programma Night of the Tarantula (dat 
plaatsvond op 20 september) is geïnspireerd 
door Louise Bourgeois en biedt ook podium aan 
vier pas afgestudeerde vrouwelijke componisten, 
met wie Moore het prijzengeld van de Matthijs 
Vermeulenprijs – die zij als eerste vrouwelijke 
componist in de Nederlandse geschiedenis won 
– wil delen. De iconische spinnen van Bourgeois 
associeert Moore met het zoeken naar ‘de waar-
heid’. ‘De spinnen zijn dreigend en angstaanjagend 
maar ook beschermend – ze doen me denken aan 
The White Horse. Ze beschermen wat binnenin 
is, namelijk je ware zelf. Louise Bourgeois moe-
digt mij aan mijn eigen weg te gaan en me sterk 
te voelen als vrouwelijke componist. Ik wil een 
stem geven aan diegenen die ondergewaardeerd 
zijn geweest, aan de verhalen die niet verteld en 
niet gehoord zijn – zowel van vrouwelijke com-
ponisten als van de Australische Aboriginals.

Vrouwen zijn altijd creatief en 
getalenteerd geweest, maar ze zijn 
genegeerd door de geschiedenis. 
Componeren is een van de laat-
ste disciplines waar met dit pro-
bleem wordt geworsteld. Het is 
een hoog abstracte en technisch 
veeleisende kunstvorm. Vrouwen 
hebben de capaciteit om even 
abstract te denken als mannen, 
maar de maatschappij heeft hun 
niet toegestaan om die kant van 
zichzelf te ontwikkelen. Ik vind 
dat een tragedie. Kunst is een 
roeping. Als je voelt dat je bent 
voorbestemd om te componeren 
en het is niet mogelijk, dan is dat 
een groot ongeluk.’ 

‘Pas in het donker, 
door de schaduwen, 
herkende je het 
mannetje in steen’

Zielsverwant Kate Moore 
staat dit concertseizoen 
nog drie keer centraal in 
het Muziekgebouw. Op 3 
november speelt Amsterdam 
Sinfonietta Moore’s Arc-
en-ciel voor vier cello’s. 
Op 7 februari 2019 speelt 
Kate Moore’s eigen Herz 
Ensemble in het concert x 
gen x muziek van door Moore 
gekozen componisten. En 
op woensdag 3 april 2019 
speelt Asko|Schönberg de 
wereldpremière van haar stuk 
Space Junk. muziekgebouw.nl
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