‘De metro in
met dat pak
manuscripten’

Mieczysław Weinberg (1919-1996)
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Componist Mieczysław Weinberg is definitief
aan de vergetelheid ontrukt. Pleitbezorger van
het eerste uur, Quatuor Danel, gaat tijdens zijn
honderdste geboortejaar de globe over met
zijn zeventien strijkkwartetten.
door mark van de voort

DE BOZE DROOM voor veel kunstenaars: veronachtzaamd of zelfs vergeten
worden. Een handjevol uitverkoren
meesters blijft in de schijnwerpers, terwijl
er achter de coulissen nog zoveel moois
valt te ontdekken. Ook de muziekgeschiedenis barst uit zijn voegen van vergeten
en verwaarloosde componisten die om
aandacht schreeuwen. Voor componisten
is het creatieve leven al een heel gevecht,
waardoor de strijd om wereldfaam er
vaak bij inschiet. Soms is er gerechtigheid.
Krijgt een bijna vergeten toondichter een
herkansing en duiken er vanuit alle hoeken ineens bezielde pleitbezorgers op.
De casus Mieczysław Weinberg (19191996) vormt een voorbeeldig precedent,
zeker nu het imposante oeuvre van deze
Pools-Russische componist meer en meer
wordt ontsloten. Want ga er maar aan
staan: Weinberg pende 154 opusnummers
bij elkaar, waaronder 22 symfonieën, zeventien strijkkwartetten en zeven opera’s.
Een weelde aan werken die vragen om
herontdekking. Langzaam kruipt Weinberg onder de schaduw van zijn goede
vriend en collega Dmitri Sjostakovitsj
vandaan. Wat helder naar voren komt, is
een twintigste-eeuws muziekgenie van
een hartverscheurend en warmbloedig
oeuvre dat door steeds meer liefhebbers
wordt omhelst.

Marathonsessie
De zeventien strijkkwartetten herbergen
de sleutel tot Weinbergs muzikale ziel.
Tijdens de drie decemberdagen durende
Weinberg Marathon worden alle strijkkwartetten uitgevoerd in het Muziekgebouw Amsterdam. De ultieme manier om
warm te draaien voor de tweede editie van
de Strijkkwartet Biënnale Amsterdam,
die daar in het nieuwe jaar neerstrijkt. De
marathonsessie is een kolfje naar de hand
van het onvermoeibare Quatuor Danel,
een van de belangrijkste voorvechters van

Weinbergs muziek. Eerder speelden Danel
en zijn mannen bijvoorbeeld integrale
Sjostakovitsj- en Beethoven-marathons,
respectievelijk 27 maal en 10 maal. Ware
topsport.
Al 25 jaar hebben primarius Marc Danel
en zijn kwartet zich verbonden aan
Weinbergs lot. ‘Weinberg heeft zulke
humane muziek geschreven. Muziek die
een diepmenselijk verhaal vertelt,’ zegt
Marc Danel vol vuur. Tussen de lesuren
op het Amsterdams Conservatorium door
heeft de drukbezette Danel tijd om over
zijn passie te spreken. ‘Al de helft van mijn
leven houdt Weinberg me bezig. In 1994
begonnen we Weinberg voor het eerst
te spelen. Bedenk goed: er waren amper
opnames verkrijgbaar. Alleen het Borodin
Quartet speelde enkele van Weinbergs
kwartetten. Sjostakovitsj stond al op ons
repertoire en toen begonnen muziekvrienden ons driftig te tippen. Cellist
Valentin Berlinsky van het Borodin, maar
ook weduwe Irina Sjostakovitsj wezen
ons op het belang van Weinberg.’ Wat
Danel ontdekte, was indrukwekkend. De
hartveroverende muziek van Mieczysław
Weinberg laveert tussen leed en liefde.
Een componist die getekend was door
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oorlogen en volkerenmoord, maar die in
muziek een beloftevol antwoord zocht
voor deze bevreemdende wereld.
Weinberg werd geboren in het Poolse
Warschau. Zijn Joodse ouders waren actief in het theater en de muziek. Weinberg
ontpopte zich al vroeg tot uitmuntend
pianotalent. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, wist hij te ontkomen naar
Rusland, maar zijn ouders en zusje
kwamen om in het concentratiekamp
Trawniki. Weinberg zocht resoluut
steun in de muziek en kon aan de slag
in Tasjkent in Oezbekistan. Toen hij het
manuscript van zijn Eerste symfonie aan
Sjostakovitsj opstuurde, reageerde deze
zo enthousiast dat Weinberg besloot
naar Moskou te verkassen. De levens van
beide componisten zijn vanaf dat moment
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Weinberg zou zijn hele creatieve leven in
Moskou verblijven.

Eerherstel
Marc Danel is eindeloos gefascineerd
door deze eenzaam ploeterende componist, van wie bijna niemand had gehoord.
Zijn speurtocht naar Weinbergs complete
strijkkwartetten voerde hem zelfs naar
Moskou halverwege de jaren negentig.
‘Weinberg zelf heb ik niet ontmoet, hij
stierf net nadat wij een treffen op touw
wilden zetten. In Moskou heb ik wel contact opgenomen met zijn weduwe Olga
Weinberg. Via haar kreeg ik een flinke stapel van de missende strijkkwartetten mee.
Ik mocht ze in de gauwigheid kopiëren in
een copyshop. Dus de metro in met dat
hele pak manuscripten. Ik was ontzettend
zenuwachtig, maar het is me gelukt.’
In Weinbergs kwartetten zie je een heel
leven weerspiegeld, benadrukt Danel. ‘De
eerste zes kwartetten zijn buitengewoon
avontuurlijk en energiek. Weinberg verkende de grenzeloze mogelijkheden van
het kwartet. In de kwartetten zeven tot en
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met dertien hoor je klankschaduwen van
Sjostakovitsj, die op zijn beurt weer door
Weinbergs vindingen werd beïnvloed. De
laatste vier kwartetten zijn van een ongelofelijke diepzinnigheid. In kwartetten
vijftien en zestien klinkt de tragiek van
het leven nog door, terwijl zeventien bijna
optimistisch eindigt. Het voelt ook iedere
keer goed om deze marathon met zo’n
brede glimlach te kunnen eindigen.’
Inmiddels heeft Quatuor Danel alle
Weinbergkwartetten als eerste op cd
vereeuwigd en toert het kwartet dit jaar
met complete kwartetcycli langs steden als
Taipei, Washington, Londen en Hamburg.
Tijdens het honderdste geboortejaar
van Weinberg bereikt het eerherstel zijn
hoogtepunt. Doorbraakmoment was de
enthousiast onthaalde uitvoering van
Weinbergs Holocaustopera The Passenger
tijdens het Bregenz Festival van 2010.
Ook klassieke coryfeeën als violist Gidon
Kremer, het Silesian Quartet en dirigent
Mirga Gražinytė -Tyla ontfermen zich
over Weinbergs nalatenschap.

Marc Danel:
‘Het is zulke tedere,
intieme muziek, zeker
wat zijn kwartetten
betreft. Je kunt
Weinberg gerust
vergelijken met
Schubert.’

Te bescheiden
Hoe is het mogelijk dat Weinberg zo lang
is veronachtzaamd? Marc Danel heeft
zich er goed in verdiept. ‘Hij werd te lang
als epigoon van Sjostakovitsj gezien. Dat
beeld is blijven hangen, zeker in Rusland
waar zijn werk weinig wordt uitgevoerd.’
Weinbergs goede band met Sjostakovitsj is
hem lang nagedragen. ‘Hij werd zelfs “de
kleine Sjostakovitsj” genoemd, vreselijk
natuurlijk,’ reageert Danel. ‘Daarnaast
was hij als Jood in Polen geboren en naar
Rusland verhuisd. Beide landen hadden
geen interesse om Weinbergs muziek
te promoten. Zelf was Weinberg veel te
bescheiden en respectvol om zich als

componist op te dringen. Belangrijk was
ook dat hij een overlevende was. Zijn
grootfamilie was omgekomen in pogroms
en zijn ouders in een concentratiekamp.
“Waarom heb ik het overleefd?” moet
door Weinbergs hoofd zijn gespookt. Als
overlevende koos hij voor de muziek. Dag
en nacht componeerde hij door. Toen
meer Russische componisten doorbraken
na de perestrojka – onder wie Goebajdoelina en Oestvolskaja – was Weinberg
te ziek om hier een graantje van mee te
pikken. Echt een drama voor hem.’
Dat drama lijkt nu ten einde, al is het
dan postuum. Een gigantisch oeuvre ligt
klaar ter verkenning. ‘Deze ervaring was
zo uniek, dat ga ik niet meer meemaken,’
glimlacht Danel. ‘Het is zulke tedere,
intieme muziek, zeker wat zijn kwartetten
betreft. Je kunt Weinberg gerust vergelijken met Schubert, terwijl Sjostakovitsj
meer de dadendrang van Beethoven had.
Weinbergs muziek is net als die van Schubert minder gestructureerd en heel vocaal
gedacht. Muziek vol intense melancholie,
maar ook heftige fortissimo’s. Muzikale
sferen die hij, net als Schubert, lang weet
aan te houden. Het is een fragiele, in
zichzelf gekeerde klankwereld, die je met
uiterste zorgvuldigheid moet benaderen,
want een slechte uitvoering pik je er zo
tussenuit.’

marco borggreve
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Quatuor Danel

