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‘Wij vonden het heel gewoon: je helpt elkaar’
Thuis, op de boerderij aan de Hoogeveenseweg, ging alles die eerste oorlogsdag z’n normale
gang. Er moesten bijvoorbeeld aardappels worden afgeleverd voor de handel, en die werden
gewoon gesorteerd. Maar al snel bleek dat de prille oorlog die in Nederland woedde ook het
gemoedelijke Benthuizen niet voorbijging. “Op 12 mei zagen we bijvoorbeeld opeens burgers
van elders, met paard-en-wagen. Op de vlucht voor het oorlogsgeweld, zochten ze een veilige
slaapplek. Zelf hebben wij een echtpaar uit Wageningen drie weken onderdak geboden.
Wildvreemden, de familie Weg. Bij vertrek gaf mijn vader hun nog honderd gulden mee.
Destijds een flink bedrag. Maar wij vonden het heel gewoon: je helpt elkaar.”

foto: onbekend

Uit: De laatste getuigen.

€ 29,95

“Toen ik Oorlogswinter voor de jeugd ging schrijven, heb ik tegen mezelf gezegd: het mag best een spannend boek
worden, maar ik wil in geen geval dat jongeren na het gelezen te hebben denken: wat spannend, jammer
dat ik het niet heb meegemaakt. Wie de verhalen van De laatste getuigen leest, denkt dat beslist niet.”
- Jan Terlouw

Bestel nu bij uw boekhandel, een waardevol geschenk
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Beste lezer,
voor u ligt een bijlage die geheel
is gewijd aan editie 2020 van
Oranjewoud Festival. Zowel aan
het festivalprogramma als aan deze
bijlage is met veel liefde en toewijding
gewerkt. Wij zijn dan ook trots op
het resultaat. Met De Salon rond
Rosanne Philippens wordt een oude
concertvorm nieuw leven ingeblazen.
De wereldpremière van Bells van
Alexander Raskatov vormt een ander
hoogtepunt, om nog maar te zwijgen
van de Beethoven Party die Noa
Wildschut zal geven of het spirituele
wandelconcert met Lotte Pen.
Maar… net toen alles klaar was, kwam
het bericht van de overheid dat alle
evenementen tot 1 juni worden af
gelast vanwege het coronav irus. Het
lijkt haast of de geprogrammeerde
post-apocalyptische voorstelling in
de ondergrondse bunker van David
Fernández werkelijkheid is geworden.
Het goede nieuws is dat een groot
aantal programma’s kan worden
verplaatst naar de volgende editie
in 2021. Om die reden én om recht
te doen aan de prachtige artikelen
en illustraties waaraan zo hard is
gewerkt, is besloten deze bijlage
toch te laten drukken.
Wij zijn heel blij met de VPRO als
nieuwe samenwerkingspartner en
kijken reikhalzend uit naar volgend
jaar. Namens het festivalteam en de
gidsredactie wens ik u sterkte en
een goede gezondheid de komende
maanden. Wij hopen u in 2021
alsnog welkom te heten in het
prachtige Oranjewoud.
Yoram Ish-Hurwitz
Artistiek directeur
Oranjewoud Festival
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MERLIJN DOOMERNIK

Lusthof voor
avontuurlijke
luisteraars
Yoram Ish-Hurwitz
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Op het Oranjewoud Festival kijkt niemand vreemd op als
uit de rododendrons een zangstem opduikt. Of misschien
ook wel. Van festivalaanstichter Yoram Ish-Hurwitz mag
klassieke muziek best wat meer ontregelend zijn. ‘Heel
Oranjewoud is mijn instrument.’
DOOR ANGELA VAN DER ELST

K
‘Kijk,’ zegt Yoram Ish-Hurwitz, ‘hier
wil ik Helena Basilova met haar piano
neerzetten.’ Hij wijst naar het diepgroene mos aan de voet van een majestueuze beuk van een eeuw of wat
oud. ‘Of zou ze wegvallen tegen de
stam?’ Ish-Hurwitz loopt meters naar
achteren om de verhouding mensboom te beoordelen en ziet dat het
goed is. ‘Ja, dat kan, dat wordt mooi.
En anders gaat ze onder de takken
zitten, die reiken dusdanig ver dat ze
dan dichter bij het publiek is.’
Aan ideeën geen gebrek bij de 52-jarige
pianist Ish-Hurwitz, zoon van een
Israëlische vader en een Nederlandse
moeder, die in 2010 inspiratie kreeg
voor een klassiekemuziekfestival in
Oranjewoud – als het ware zijn
achtertuin. Het dorp onder de rook
van Heerenveen, waar hij sinds 2007
woont, grenst aan een bijzonder
buitengebied: vanaf het einde van de
zeventiende eeuw een adellijke lusthof. De landgoederen van zijn voorheen
vorstelijke buren met waterpartijen, bossen met statige lanen, imposante bouwsels, interessante historie en weelderige
begroeiing spraken tot Ish-Hurwitz’
verbeelding. ‘Vroeger zat dit hele erfgoed
op slot, je mocht er alleen wandelen.
Het was prachtig, maar doods. Ik vroeg
me af hoe het zou zijn om hier muziek
te laten klinken, om gebruik te maken
van de bijzondere locaties en de alom

aanwezige natuur. Die elementen
leken me een heel andere interpretatie
en ervaring te kunnen geven aan een
stuk.’ Een zingende lijster hoog in een
eik begeleidt zijn woorden.

Luilekkerland

In 2012 was de première van het
Oranjewoud Festival een feit. ‘Zes
concerten op vier locaties, 450
bezoekers; wat zijn we daar druk
mee geweest.’ Nu is het tijd voor de
negende editie. Vier dagen lang treden zo’n tweehonderd musici op voor
vele duizenden mensen, van klein tot
groot. ‘Onder hen zijn liefhebbers van
klassieke muziek, culturele avonturiers en families. Voor de een is het
een uitje, voor de ander een ontdekkingsreis. Beetje bij beetje hebben we
het terrein weten te ontsluiten. Van de
voormalige moestuin – die ‘luilekkerland’ werd genoemd – tot een bunker
uit de Koude Oorlog; van de uitkijktoren gebouwd in 1924 tot het in 2004
geopende Museum Belvédère; van
de Orangerie uit 1876 tot ‘De Kom’
waar ooit de bevoorradingsschepen
keerden: we mogen het gebruiken.
Op het programma staan grensoverschrijdende optredens specifiek voor
deze gelegenheid gemaakt naast
klassieke uitvoeringen op een magische plek. We ontdekken gaandeweg
steeds nieuwe verborgen verhalen,
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Yoram Ish-Hurwitz:
‘De omgeving wordt deel van de
inhoud. Die interactie is de kracht
van het Oranjewoud Festival’

de omgeving wordt echt deel van de
inhoud. Die interactie is de kracht van
het Oranjewoud Festival.’
Maar het gaat Ish-Hurwitz om meer
dan mooie muziek in een luisterrijke
entourage: hij is een man met een
missie. ‘Klassiek leeft. Dat komt hier
op allerlei manieren tot uitdrukking,
voor jong en oud. Niet altijd zoals je
het verwacht. Ik vind vrijplaatsen heel
belangrijk: daar ontstaan ontregelende dingen die je niet meteen, of misschien nooit, snapt. Onverantwoorde
kunst noem ik dat, in onafhankelijkheid gemaakt. Als tegenhanger
voor al het doelmatige, afgebakende
en dichtgemetselde waarmee je als
kunstenaar vaak moet aankomen,
bijvoorbeeld in je omschrijving voor
subsidieaanvragen. Terwijl je voor het
maken van iets echts en eerlijks je dierlijke instinct moet kunnen volgen.’

Roze wolk

Volgens Ish-Hurwitz houd je klassieke
muziek niet in leven door het in een
doosje te stoppen en goed te bewaren.
‘Dan sterft ze juist. Interactie is van
wezenlijk belang voor overleving, je
moet dus niet behoudend zijn.
En dat zegt iemand die uit een
klassieke traditie komt en die ook
koestert. “Klassiek” betekent voor
mij tijdloos, universeel en cultureel
onafhankelijk: een pure kern die ons
allemaal bindt. Het gaat dus niet
alleen om de klassieke stijl.’
Zelf speelde hij ook op het festival,
maar dat is al even geleden. ‘Onder
andere met mijn nichtje Noa Wildschut, de violiste. Zij wordt dit jaar tot
festivalambassadrice uitgeroepen.
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Inmiddels is heel Oranjewoud mijn
instrument en ik voel me elke keer
weer bevoorrecht om aan de slag te
mogen gaan met de vele klanken en
kleuren die het in zich draagt.’
Ish-Hurwitz leidt rond langs het hoge
witte houten hek waarachter om vijf
uur ’s ochtends het Zonsopgang
concert zal plaatsvinden – ‘je krijgt
de vogeltjes er gratis bij’ – en door de
Overtuin waar de Nacht van het Park
geprogrammeerd staat. Hij klautert
over de takken van een gigantische
rododendronstruik – ‘deze staat
tijdens het festival in bloei, een grote
roze wolk’ – om in het midden ervan
terecht te komen. Ergens daar wil hij
zangeres Sanne Rambags verstoppen,
voorzien van een roeptoeter zoals die
in roeiboten gebruikt wordt. ‘Zij wordt
met haar stem een soort vuurvliegje
dat komt en gaat.’ Een stuk verderop
ziet hij het pianotrio al voor zich dat
tussen kniehoge varens gaat plaatsnemen. ‘Zij wagen zich in de duisternis aan klanken die zich voegen bij
wat er van nature al klinkt.’
Onder uilen ’s nachts door een
zingend bos lopen. Om daar bij een
boom van formaat een dame achter
toetsen tegen te komen. Het klinkt als
iets wat je droomt. ‘En dat is precies
de bedoeling.’
Oranjewoudfestival.nl

Doehetzelfopera

uitleven: bij de OperaXpress. Samen
met Anne-Maartje Lemereis, opera
zangeres Merlijn Runia, schrijver
Wessel de Vries en regisseur Catrien
van der Molen zetten kinderen van
acht jaar en ouder in slechts twee uur
een mini-opera in elkaar, van drie tot
vijf minuten. ‘Daar kan de volwassen
operawereld nog wat van leren, als je
kijkt naar die ellenlange sessies van
Wagner,’ lacht Lemereis.

Herrie

Bij de OperaXpress componeren kinderen in twee uur
een mini-opera die ze ook nog zelf uitvoeren. Componist
Anne-Maartje Lemereis is een van de workshopleiders.
‘Eén liedje had ik nog weken in mijn hoofd!’
DOOR CECILE ELFFERS
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inderen kunnen overal
in het land op pianoles of
trompetles, ze kunnen
les krijgen op welk instru
ment ze maar willen. Maar voor
kinderen die willen componeren, is er
bar weinig. Anne-Maartje Lemereis
(1989) brengt daar graag verandering
in, onder meer door in Utrecht en
Amersfoort compositieles te geven.

Zelf componeert Lemereis, die een
voorliefde heeft voor muziektheater,
al van jongs af aan. ‘Ik had heel
veel geluk met een pianojuf die zelf
ook componeerde. Maar de meeste
muziekdocenten weten niet wat ze
aan moeten met een kind dat zelf een
stuk wil schrijven.’
Op het Oranjewoud Festival kunnen
componisten in de dop zich wél

Sowieso is ze onder de indruk van de
frisse blik van kinderen op opera en
op componeren. ‘Volwassenen schrikken nogal eens zodra ze het woord
“opera” horen, of “modern”. Moet ik
naar die atonale herrie luisteren,
denken ze meteen. Jonge kinderen
hebben daar nog helemaal geen beeld
bij en een oordeel hebben ze dus ook
niet. Van iets oudere kinderen hoor
je nog wel eens: opera, dat is toch dat
hoge geschreeuw? Maar zodra je met
ze aan de slag gaat, zijn ze niet meer
te houden. Ik stond vorig jaar echt te
kijken van de vier mini-opera’s die bij
OperaXpress gemaakt zijn. Eén liedje
had ik zelfs nog weken in mijn hoofd.’
Lemereis moet zich nog in het
programma verdiepen, maar kijkt al
uit naar het Oranjewoud Festival. ‘Ik
ga ook altijd naar Wonderfeel: echt
leuk dat er steeds meer festivals voor
klassieke muziek komen.’ Ze houdt er
ook van om ‘doodstil, heel geconcen
treerd’ in een zaal te luisteren. ‘Maar
het is fijn dat dit nu ook bestaat:
luisteren naar goede klassieke muziek
op een kleedje met je vrienden en een
biertje erbij.’
Op Oranjewoud komen zeker niet
alleen kinderen die al jaren op
vioolles zitten, zegt Lemereis. ‘Het
is een toegankelijk festival en in de
Kinderproeftuin, het terrein met alle
kinderactiviteiten, struinen veel gezinnen rond. Er komen ook kinderen
die nog nooit iets aan muziek hebben
gedaan. Wat ik mooi vind: dit jaar is
er ook een plek waar kinderen zelf instrumenten kunnen maken, de Music
Factory. Hoe actiever ze aan de slag
kunnen, des te liever het me is.
Met klassieke muziek bezig zijn is
zoveel meer dan iets spelen wat al
eeuwen bestaat.’
OperaXpress (8+), Kinderproeftuin, maandag
1 juni, 12.45-14.45 uur. Het kinderprogramma

Kinderproeftuin, Oranjewoud Festival 2019

MAJANKA FOTOGRAFIE

is te vinden op oranjewoudfestival.nl/nl/dekinderproeftuin. GEANNULEERD

7

Van yogaconcert
tot boekverklanking
Het aanbod van het Oranjewoud Festival is niet onder één
hoedje te vangen. Een kleine greep uit het programma.
DOOR ANGELA VAN DER ELST

Nieuw leven

Literaire magie

De klassiek geschoolde leden van Wooden Elephant deelden een frustratie:
zelden of nooit konden ze door hen geliefde popnummers spelen, behalve af en
toe op een feestje. Maar die gelegenheidsuitvoeringen waren onvergelijkbaar
met de doorwrochte manier waarop ze composities van toen ten gehore
brachten. Daarom besloten ze zich te gaan richten op de integrale, akoestische
vertolking van elektronische albums. Te beginnen met Homogenic van
Björk in 2017, gevolgd door Kid A van Radiohead in 2018. Nu is het de beurt
aan Lemonade van Beyoncé. Alles is anders, en toch hoor je het origineel
erdoorheen.
Voor een passend slot van een festival dat grensoverschrijdend wil zijn,
komen The Erlkings langs. Dit Oostenrijkse gezelschap slaat een brug tussen
gekoesterde klassieke liederen en de huidige singer-songwriters. De vier heren
maken vertalingen, zowel muzikaal als vanuit het Duits in het Engels, en
blazen op die manier eeuwenoud repertoire nieuw leven in. Vorig jaar waren
ze in Oranjewoud te horen met hun interpretatie van Die schöne Müllerin van
Franz Schubert, dit keer wagen ze zich aan het werk van Robert Schumann.
Oftewel: The Erlkings Do Schumann.

Hoe maak je tonen van letters? Het
ensemble Ikarai duikt in het oeuvre
van de Japanse schrijver Haruki
Murakami waar poezen praten, vissen
als regen uit de lucht vallen, tijd niet
bestaat en gedachten werkelijkheid
worden. Hun geluidsdecor van
klassiek en jazz wordt voor de
gelegenheid verrijkt met zang en
videobeelden, om zo dicht mogelijk
bij de literaire magie te komen
waamee het allemaal begon.

Lemonade by Beyoncé, FB Oranjewoud Paviljoen, zondag 31 mei, 18.45-19.55 uur. The Erlkings

Murakami, Proeftuin Podium,
zondag 31 mei, 20.15-22.00. GEANNULEERD

Introspectie

Do Schumann, FB Oranjewoud Paviljoen, maandag 1 juni, 17.00-18.00 uur. GEANNULEERD

LUCAS KEMPER

Toen kunstenares Marina Abramovic
zich in het Museum of Modern Art in
New York op een stoel achter een tafel
zette waartegenover mensen plaats
konden nemen om haar in de ogen
te kijken, maakte dat indruk. Onder
andere op mezzosopraan Cora Burggraaf. The Music is Present is haar
variant op deze performancekunst,
waarin ze steeds speciaal voor één
iemand zingt. In aanwezigheid van
alle anderen. Naar binnen keren kan
ook tijdens twee matineuze yogaconcerten. Terwijl wie wil rekt en strekt,
klinken er naast de stemmen van
instructeurs Jan Kuiper en Yvonne
de Hoop muziekklanken. De ene dag
die van klarinettist Lars Wouters van
den Oudenweijer, de andere die van
violist Merel Vercammen. Alleen luisteren, een soort geestelijk gymmen,
mag ook.
The Music is Present, De Salon, FB Oranjewoud Paviljoen, zaterdag 30 en zondag 31
mei, verschillende tijden. Yoga in Concert, De
Overtuin, zondag 31 mei en maandag 1 juni,
verschillende tijden. GEANNULEERD

The Erlkings
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lassieke muziek op een
andere manier brengen:
losser en gezelliger, dat
ziet Rosanne Philippens
(1986) als haar opdracht. De concert
violist speelt over de hele wereld op
toppodia, waarbij ze als solist regelmatig het orkest leidt. Bij de concerten die ze zelf organiseert, wil ze de
sfeer doorbreken van de traditionele
concertzaal – met het podium op
flinke afstand van het keurig in rijen
opgestelde publiek.
Haar succesvolle concertserie
Amsterdam Salon speelde zich af in
een oude loods in Amsterdam-Noord
vol tweedehands meubels. Toen
Philippens daar niet meer terecht kon,
werd haar Salon een pop-up: zo streek
ze met haar gasten al eens neer in
een gymzaal in de Bijlmer. Door haar
masterstudie aan de Hochschule für
Musik Hanns Eisler belandde ze vier
jaar geleden in muziekwalhalla
Berlijn. Daar hoopt ze in de toekomst
een kamermuziekfestival op te zetten
in diezelfde gezellige salonsfeer.

Een nieuw festivalonderdeel is De Salon. In huiselijke setting
presenteren violist Rosanne Philippens en journalist Pieter
van der Wielen een mix van interviews en kamermuziek.
DOOR CECILE ELFFERS

Minicomposities,
Geert Mak en
een góed glas wijn

Rosanne Philippens:
‘Ik hoop dat je door de
interviews intenser
naar de muziek
luistert – en vice versa’

Dudok Kwartet

SARAH WIJZENBEEK

Op het Oranjewoud Festival werkt ze
samen met Pieter van der Wielen. ‘Ik
luister al jaren naar zijn programma
Nooit Meer Slapen en ben er ook een
paar keer te gast geweest,’ vertelt
Philippens. ‘Pieter is een heel goede
en gevoelige interviewer. Tijdens
deze Salon ben ik samen met hem de
host, en ik speel met het Dudok Kwartet en vrienden uit Parijs en Berlijn
tussen de interviews door de mooiste
kamermuziek. Met ook nieuwe werken van één minuut van hedendaagse
componisten.’
De interviewgasten zijn niet de
minsten: historicus Geert Mak,
journalist Natascha van Weezel,
psychiater-filosoof Damiaan Denys
en violist-pedagoog Vera Beths, van
wie Philippens zelf ook les heeft gehad. ‘De andere gasten zijn van buiten
de muziek, maar het leuke is juist dat
we proberen een link te leggen tussen
hun verhalen en de liveoptredens.’

STEFAN HEIJDENDAEL

Demonen

Pieter van der Wielen

VPRO Tegenlicht inspireerde Philippens om Damiaan Denys uit te nodigen. ‘Hij weet alles van de angsten
die ons als mens sturen, dat boeit
me enorm. Het is ook in de muziek
een bekend thema: veel componisten
stoppen hun persoonlijke worste
lingen, hun demonen, in hun werk.’
Ze heeft hoge verwachtingen van de
Salonformule. ‘Ik hoop dat je door de
interviews anders, intenser naar de

muziek gaat luisteren – en vice versa.
Het wordt een middag vol diepgang
en reflectie, terwijl je in een fijne bank
wegzakt. En, wat ook belangrijk is:
met lekkere wijn in mooie glazen!
Want vieze wijn bij een concert, dat
vind ik dus verschrikkelijk.’
Salon I en II, FB Oranjewoud Paviljoen,
zaterdag 30 mei, 11.30-14.00 en
16.00-18.30 uur, twee verschillende
programma’s. GEANNULEERD
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Als beklemming
omslaat in schoonheid
David Fernández maakt naam met
grensoverschrijdende cello-performances.
In Splendid isolation laat hij zijn publiek
‘via een soort vagevuur’ afdalen in een
ondergrondse bunker uit De Koude
Oorlog. Maar daar is Bach.
DOOR DIETER VAN DEN BERGH
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eks op de cello. Het had de
kop kunnen zijn boven dit
verhaal. Want cellist David
Fernández probeerde het.
Een daverend succes werd het niet,
verklapt hij. ‘Ik zou het niemand aan
bevelen.’ Het is slechts een van de
vele tamelijk onalledaagse dingen
die de Spanjaard uitprobeert met zijn
instrument. Hij bouwt een elektrische
cello vol elektronica, speelt meester
werken door slechts één noot aan te
slaan, zet zijn tanden in de strijkstok,
slaat – naar goed voorbeeld van
Pete Townshend van The Who – zijn
instrument stuk.
Zijn performances vormen een happe-

David Fernández:
‘In de bunker ontdekte ik dat extreme
isolatie prachtig kan zijn’

had gehoord, was hij op slag verliefd
geworden op het instrument. Hij
werkte als danser, acteur en cellist met
makers als Angélica Liddell, Calixto
Bieito, La Ribot, Robert Lepage en
La Fura dels Baus. Sinds 2011 woont
Fernández in Berlijn, waar hij zich
exclusief op de cello focust. Hij
maakte hier drie cd’s op zijn eigen
label en was medeoprichter van
het impro-symfonieorkest Stegreif
Orchester, waarmee hij vorig jaar nog
het Oranjewoud Festival aandeed.

ROMINA PEÑATE

Moeilijk mannetje

ning met hoge wow-factor. Alles kan
gebeuren, maar wat precies, dat weet
je nooit. ‘Obsessief’ noemt Fernández
de relatie met zijn instrument. Obsessie is als een wild paard, zegt hij; als je
het eenmaal kunt berijden, kan het je
op plekken brengen waar je nog nooit
bent geweest. ‘Ik denk niet dat je écht
iets kunt bereiken zonder obsessie.
Daarmee veranderen strijd en streven
in plezier en ben

ik in staat een missie
of visie te volbrengen.’
David Fernández (Madrid 1976)
studeerde dans en theater en leerde
zichzelf vanaf zijn achttiende cello
spelen. Nadat hij de cellosonates
uit de film Les amants du Pont-Neuf

‘Ecce Cello’ noemt hij zijn levensproject. ‘Door de violoncello te veroveren
werd ik de baas over mijn eigen leven.
Ik was een erg moeilijk mannetje,
maar toen ik de cello en de cellosuites
van Bach ontdekte, veranderde alle
negativiteit in schoonheid. Dit is wie
ik ben, dit geluid. Hiermee kan ik contact maken met mezelf en daardoor
ook met andere mensen.’
Behalve een ‘gefrustreerde uitvinder’
noemt Fernández zichzelf een ‘talentloos persoon’. ‘De meeste vaardig
heden die van een klassiek muzikant
worden verwacht, beheers ik niet. Ik
heb nooit een opleiding gehad. Iedere
keer als ik me meldde bij een muziek
school, zeiden de leraren: “Dit is
hopeloos, ga iets anders doen!” Maar
mijn drang om muziek te maken was
sterker, dus ging ik het hoe dan ook
wél doen. Bach wil ik spelen, besloot
ik, klassieke muziek, en ik ga het helemaal op mijn eigen manier doen.’
Zijn eigen manier betekent: volop
experiment. Met veel elektronica.
‘Het werken met machines bleek veel
effectiever en creatiever dan werken
met mensen. Elektronische apparaten
infecteerden mijn muziek, op dezelfde
manier waarop ze ons dagelijkse
leven beïnvloeden. In onze broekzak
hebben we tegenwoordig een krachtiger apparaat dan de Apollo 11. Het
is heel gemakkelijk om, gewoon thuis
op je kamer, te leren programmeren
en de elektronica alles te laten doen
wat je je maar kunt voorstellen.’

Commandopost

Splendid isolation heet het project
van Fernández voor Oranjewoud in
de ondergrondse BB (Bescherming
Bevolking)-bunker, een commandopost uit de Koude Oorlog. ‘Het idee
was om in die bunker een donker
contrast te creëren met de landelijke,
paradijselijke sfeer van het festival.
Maar toen ik – letterlijk – verder de
bunker indook, merkte ik dat extreme
isolatie ook prachtig zijn. Als je er
tenminste zelf voor kiest en als alles
er is wat je nodig hebt. Zoals het aller
mooiste dat ik ooit tegenkwam in
mijn leven: de muziek van Bach. Het
publiek belandt via een soort vagevuur in die koude, claustrofobische
bunker: een plek ver weg van de werkelijkheid, waar muziek niet alleen
haar schoonheid toont en een beroep
doet op onze emoties, maar ook haar
transformerende kracht laat gelden.’
In de bunker kan het publiek rondlopen in verschillende ruimtes waar
performances zijn en installaties
staan en waar Bach wordt gespeeld
door solisten, onder wie Maya Fridman (cello), Noa Wildschut (viool),
Shin Sihan (viool), Alexander Warenberg (cello), Camille Thomas (cello)
en Izhar Elias (gitaar). Splendid
isolation is volgens Fernández niet
zomaar ‘een concert op een coole
plek’, maar één grote meeslepende
muzikale ervaring.
Er mag ook gelachen worden, want
behalve muzikant, video- en performancekunstenaar, danser, uitvinder,
zanger en componist is Fernández
ook een beetje een comedian. ‘Ik werk
altijd op het randje, en ga het liefst
over de grens, de rode lijn, soms nogal
radicaal. Humor is dan noodzakelijk
om contact te kunnen maken met het
publiek. Om te verlichten en om tegelijkertijd om mezelf te kunnen lachen.
Ik denk dat we dit hele leven soms net
wat te serieus nemen.’
Splendid isolation, BB-Bunker, zaterdag 30 en
zondag 31 mei, op zes verschillende tijden.
GEANNULEERD
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Op haar twaalfde klopte Noa Wildschut aan bij Vera
Beths voor les. Nu zijn de twee violisten collega’s: de een
negentien, de ander in de zeventig. Een gesprek aan de
keukentafel over het wegvallen van leeftijd, de methode
Krebbers en grond onder je voeten.
DOOR FREDERIKE BERNTSEN

‘Zonder dirigent,
die Beethoven?’
Noa Wildschut:
‘Toen ik bij Vera kwam,
had ik geen idee wat
ik zocht in de muziek’

E

en kind lesgeven? Hoe moest
ze dat doen? Violist Vera
Beths (1946) was al zo’n
veertig jaar docent, toen Noa
Wildschut (2001) zich op haar twaalfde meldde. De getalenteerde spruit
wist zeker dat deze juf haar veel kon
leren, bij haar moest ze zijn. Beths:
‘Op de eerste les zei ik tegen Noa: “Ik
ga je niet als een kind behandelen.”
Al snel bleek dat dat ook helemaal
niet nodig was. Met verbazing heb ik
gekeken naar het gemak waarmee ik
met haar over vioolspelen en muziek
kon praten.’
Noa Wildschut hoort het aan met een
glimlach, een tikje verlegen. Docent
en oud-leerling zitten tegenover
elkaar aan de keukentafel in het

Amsterdamse souterrain van Beths.
De hond komt zo nu en dan een aai
halen.
Wildschut: ‘Toen ik bij je kwam, speelde ik alleen maar vanuit mijn intuïtie,
ik had geen idee wat ik zocht in de
muziek. Van jou heb ik geleerd om me
bewust te worden van wat ik wil uitdrukken. We gingen samen op zoek
naar het beste verhaal in de muziek.’
Vera Beths en Noa Wilschut zullen
allebei hun opwachting maken tijdens
het Oranjewoud Festival. Beths droeg
een hedendaagse componist aan, de
Venezolaan Martín Francisco Mayo,
die voor de gelegenheid een werk van
één minuut schrijft. Wildschut neemt
onder meer een Beethovenavond voor
haar rekening. Het leeftijdsverschil

Vera Beths (Haarlem, 1946) studeerde in Amsterdam en New York bij Herman
Krebbers en Ivan Galamian. In 1969 was ze winnaar van het vioolconcours Oskar
Back. Met cellist en echtgenoot Anner Bijlsma (1934-2019) en altviolist Jürgen
Kussmaul richtte Beths Archibudelli op, een ensemble gespecialiseerd in oude
muziek. Beths is ook voorvechter van de hedendaagse muziek; componisten als
John Adams, Philip Glass en Peter Schat schreven werken voor haar. Vera Beths
geeft les aan de conservatoria van Amsterdam en Den Haag.
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FOPPE SCHUT

Noa Wildschut, Yoram Ish-Hurwit en Vera Beths in het Concertgebouw tijdens het
lustrumconcert van het Nationaal Vioolconcours Oskar Back in 2017

tussen de dames is aanzienlijk, ze
schelen ruim een halve eeuw, maar in
de muziek is dat onbelangrijk, weten
ze uit ervaring.
Wildschut: ‘Ik werk veel met mensen
die soms stukken ouder zijn dan ik,
dirigenten bijvoorbeeld. Het is juist
bijzonder dat het in de muziek niet
over leeftijd gaat, maar puur over
samen iets moois en goeds neerzetten. Samen wil je een muzikaal
verhaal vertellen. Muziek is een taal
waarin het onderscheid tussen
mensen wegvalt.’

Komeetachtig

Het mag duidelijk zijn dat de lessen
hun vruchten hebben afgeworpen.
De carrière van Noa Wildschut maakt

een komeetachtige ontwikkeling door.
Ze doet de internationale podia aan,
en Beths volgt haar vorderingen met
bewondering. ‘Ik streef ernaar om van
iemand een musicus te maken vanuit zijn eigen persoonlijkheid,’ zegt
Beths. ‘Niet iedereen die van mij les
krijgt, wordt zoals ik. Soms speelt een
leerling iets op een manier waarop ik
het nooit zou doen, maar die past dan
wel bij hem of haar. Je moet je eigen
keuzes maken, met de partituur als
uitgangspunt.’
Wildschut: ‘Dat heb ik ook altijd zo
gewaardeerd. Jij verplaatst je in je
leerling. Op het moment dat ik voor
jou speelde, was dat het enige dat er
voor jou toe deed.’
Vera Beths tilt het deksel van de

theepot. ‘Die is klaar, willen jullie een
kopje? De meloen is vers, daar liggen
de vorkjes.’ Ze vervolgt: ‘Het heeft
wel even geduurd voordat ik begreep
hoe lesgeven werkt. Mijn fout toen ik
begon: ik ging uit van hoe ik zelf de
muziek instudeerde. Van mijn docent
Herman Krebbers moest ik het eerste
deel van een vioolconcert binnen een
week uit het hoofd kennen. Als een
leerling van mij dat niet lukte, zei ik:
“Je kent het nog niet, ga maar weer
naar huis, studeren.” Ik zag niet dat
sommige musici dat niet konden.’

Rijpingsproces

Lesgeven betekent iemands grenzen
opzoeken, zegt ze. ‘Zo kun je je leerling verder helpen. Het moet vooral

Noa Wildschut (Hilversum, 2001) studeerde bij Coosje Wijzenbeek en Vera Beths
en volgt nu lessen bij Antje Weithaas in Berlijn. In 2017 ontving ze de Vioolbeurs
van Het Kersjes Fonds. Ze speelde samen met onder anderen Anne-Sophie
Mutter, Janine Jansen en Menahem Pressler. Haar vaste duopartner is de Duitse
pianist Elisabeth Brauss. Tot de orkesten waarmee Wildschut optrad, behoren
het Pittsburgh Symphony Orchestra, de Liverpool Philharmonic, het Radio
Filharmonisch Orkest en het Rotterdams Filharmonisch Orkest. Dit seizoen reist
Wildschut als Rising Star langs de belangrijkste Europese podia.
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niet te comfortabel worden, maar
iemand onder druk zetten heeft
geen enkele zin. De lessen vormen
een rijpingsproces. Daar ben ik na
veertig jaar wel achter – een stevige
leerschool voor mezelf.’
Wildschut geeft weleens een masterclass aan jonge kinderen. ‘Ik dacht
in het begin: hoe moet ik dat doen?
Maar het is heel leuk. Ik kijk naar
iemand alsof ik het zelf ben. Hoe zou
ik met mezelf werken? Ik leer er enorm
veel van. Als ik van een afstand naar
iemand luister, word ik me ineens
bewuster van mijn eigen spel.
Als je lesgeeft, denk je na over wat je
zelf doet.’
Beths: ‘En soms vraag je je af, terwijl
iemand speelt, wat moet ik hier nu
over zeggen? En dan weet je het toch,
zodra het stuk is afgelopen. De muziek is leidend.’
Wildschut: ‘Als je je bewust bent van
wat je doet en waarom, sta je stevig
in je schoenen. Ik heb vrijheid in mijn
spel gekregen dankzij jou. Voor een
musicus dreigt het gevaar om met
van alles om de muziek heen bezig te
zijn: stress, voorbereiding, organisatie, wat mensen ervan denken. Terwijl
het om de muziek zelf gaat en je zo
dicht mogelijk bij jezelf moet blijven.
Op die manier kun je de luisteraar
meeslepen in je muzikale betoog.’
Beths: ‘Dat geldt voor iedere musicus.
Op het podium heb je grond onder je
voeten nodig. De muziek is de drijfveer om een leven als musicus vol te
houden, ook in tijden waarin je minder lekker in je vel zit. Inspiratie krijg
je vooral van goede collega’s, jong en
oud; van hen leer je.’

beter van. Wie het best luistert, is
de beste speler. Heel moeilijk, hoor.
Vooral voor een violist, omdat wij de
klank zo dicht bij ons oor hebben.
En we mogen altijd de melodie spelen,
je kunt dan zo verdwijnen in je eigen
spel. De grote opdracht is: luisteren.
Geweldig spelen en ondertussen
horen wat er gebeurt: dan bedrijf je
hoge kunst.’
Wildschut: ‘Aan Beethoven hebben
Vera en ik ook samen gewerkt. Zo’n
puur stuk – ik ben er nog steeds naar
op zoek: hoe je die puurheid het best
kunt weergeven. En we hebben ook
hedendaagse muziek gedaan.’

Hedendaagse noten

Beths: ‘Die diversiteit is zo belangrijk. Als je jong bent, moet je zo veel
mogelijk stukken instuderen. Die
verdwijnen dan in de kast, maar als je
ze weer oppakt, is het materiaal niet
nieuw. Daar heb je nu profijt van, anders zou je dit muzikantenleven niet
volhouden. En ja, je moet als musicus
in contact staan met nieuwe muziek,
met wat er nu wordt gecomponeerd.
Dat is je taak. Wat is een componist
zonder uitvoerders? Mijn leerlingen
moeten allemaal hun vingers breken
over hedendaagse noten, dan is er
daarna geen partituur meer waarvoor
je bang bent.’

Vera Beths:
‘Mijn leerlingen moeten
allemaal hun vingers breken
over hedendaagse noten’

Wildschut: ‘Het leuke van nieuwe
muziek is dat er geen uitvoerings
traditie aan vast zit, je kunt er zelf als
eerste een stempel op drukken. En je
kunt in discussie met de componist.
Beethoven kun je niet even opbellen.’
Beths: ‘Precies, je ziet iets voor het
eerst. Ik ben ook zo naar Bach en
Mozart gaan kijken. Dat brengt
moderne muziek je: je voelt je vrij van
de traditie, het verruimt je blik.
Ieder stuk, welk dan ook, bekijken
alsof je het voor het eerst in handen
hebt, is een must.’
Beethoven Party, Noa Wildschut met
Beethovens Vioolconcert, FB Oranjewoud
Paviljoen, zaterdag 30 mei, 21.00-23.30 uur.
Vera Beths en Rosanne Philippens spelen
Bachs dubbelconcert, Salon II, FB Oranjewoud
Paviljoen, zaterdag 30 mei, 16.00-18.30 uur.
GEANNULEERD

Geweldige formule
Op de Beethovenavond in het Oranjewoud Festival speelt Noa Wildschut
Beethovens vioolconcert, begeleid
door het Noorse ensemble Boyes
Caféorkester. Het ensemble brengt
het concert terug tot kamermuzikale
proporties. ‘Dat is ook meteen een
kracht van dit festival,’ meent
Wildschut, ‘dat je een intieme wijze
van muziek maken ervaart.
Dat geldt voor ons, maar ook voor het
publiek.’ Beths: ‘Zonder dirigent, die
Beethoven?’

Wildschut: ‘Ja! Zo heb je nog meer
contact met de musici om je heen.’
Beths: ‘Een geweldige formule. Als
je bij welk stuk dan ook speelt alsof
het om kamermuziek gaat, luister je
naar elkaar. Daar wordt de muziek
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Pianist Tomoko Mukaiyama realiseert droomproject rond
radicale toondichter Galina Oestvolskaja. In de hoofdrol:
een contrabassenleger en een kist.
DOOR MARK VAN DE VOORT

Donderende

daadkracht

A

cht contrabassen, een
piano en een flinke
houten kist: zie daar de
wonderlijke instrumentale
bezetting van een van de daadkrachtigste werken die er ooit door een
Europese componist is neergepend.
Met haar Composition II: ‘Dies Irae’
(1973) schiep de Russische eenzaat
Galina Oestvolskaja (1919-2006) een
donderend muziekepistel waar de
goddelijke toorn vanaf spat. In radica
liteit en spirituele volharding liet
Oestvolskaja iedere componerende
landgenoot ver achter zich, ook haar
vertrouweling Dmitri Sjostakovitsj.
In Dies Irae is haar oerschreeuw om
artistieke vrijheid luid en duidelijk te
horen. In weerwil van de communistische dwangbuis werkte Oestvolskaja
in het geheim aan muziek die de tijd
oversteeg en overstijgt. De doffe,
dreunende hamerslagen op een houten kist en de gepijnigde klaagzang
op de piano en contrabassen gaan
voor altijd door merg en been. Het is
muziek van zo’n bittere, persoonlijke
noodzaak dat er geen ontkomen aan is.

maffe bezetting. De Russische componist en goede vriend Alexander
Raskatov (1953) ging aan de slag en
voltooide Bells voor Mukaiyama. Hij
oogstte eerder veel succes met zijn
satirische opera A Dog’s Heart voor
De Nationale Opera.

Meditatieve vibraties

Voor het project End & Beginning
kruipt Mukaiyama zelf achter de piano;
Niels Meliefste is de gedroomde slagwerker. Grootste uitdaging was het

Tomoko Mukaiayama: ‘De muziek van
Oestvolskaja is vervuld van drama en
nergens mee te vergelijken’

Gebiologeerd
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Al tientallen jaren is de JapansNederlandse Tomoko Mukaiyama
gebiologeerd door de ongenaakbare
klanktaal van Oestvolskaja.
Mukaiyama voerde eerder al haar
meesterlijke, uiterst intensieve Vijfde
en Zesde pianosonates uit, maar het
Dies Irae was haar grote droomproject. Lang leek het onmogelijk. De
bezetting is dermate buitenissig dat
je er bijna niets naast kunt programmeren. Totdat Mukaiyama op het
lumineuze idee kwam Oestvolskaja’s
Dies Irae te laten vergezellen door
een nieuw opdrachtwerk voor dezelfde

Via de onlangs overleden dirigent
Reinbert de Leeuw kwam Mukaiyama
voor het eerst in aanraking met
Oestvolskaja’s muziek. In het
Concertgebouw Amsterdam zag ze
een gedenkwaardige uitvoering van
Dies Irae door het Schönberg Ensemble. ‘Reinbert heeft me later ook parti
turen van Oestvolskaja’s werk gegeven. Ik was meteen verkocht. Reinbert
heeft zoveel betekend voor ons, ik zal
hem heel erg missen.’

rekruteren van de acht contrabassen.
‘Zo’n leger aan contrabassen, dat
is niet heel erg praktisch,’ lacht Mukaiyama. ‘Gelukkig verleende het
Koninklijk Conservatorium Den
Haag zijn medewerking. Nu gaan vier
meestercontrabassisten en vier van
hun leerlingen met me in zee. Ook
met Niels Meliefste als slagwerker
ben ik zeer in mijn nopjes. Ik zie hem
als een soort monnik die straks beukend op zijn houten kist meditatieve
vibraties de zaal instuurt.’

De onverzettelijke muziek van Oestvolskaja raakte Mukaiyama diep.
Tijdens haar uitzonderlijke piano
recitals zoekt Mukaiyama steeds de
grenzen op, waarbij theater, mode en
lichtspel het publiek in vervoering
brengen. ‘Oestvolskaja’s muziek
is vervuld van drama. Dat trekt me
enorm aan. Haar muziek staat volledig
op zichzelf en is nergens mee te vergelijken.’
Ook componist Alexander Raskatov
was meteen onder de indruk, laat hij
via e-mail weten. ‘Haar muziek is
duister en ascetisch: heel maniakaal
en vertrekkend vanuit één enkel
kernidee. Ik noem het “innerlijke
ijzerengordijnmuziek”.’ Geliefd was
Oestvolskaja allerminst bij de partijbonzen. ‘Ze was absoluut niet in staat
om een compromis te treffen als het
op muziek aankomt. Bovendien was
ze een religieus persoon, wat sowieso
niet in goede aarde viel bij de overheid,’ aldus Raskatov.

KAZUMI KURIGAMI

Kleur en contrast

Voor Mukaiyama’s project schrijft
Raskatov Bells. Een concerto met
dezelfde Dies Irae-bezetting, maar
daar houdt de vergelijking ook op.
In tegenstelling tot Oestvolskaja kiest
Raskatov voor kleur en contrast. ‘Verwacht geen monomaan klankidee bij
mij. Het concerto bestaat uit elf delen
en alle delen verschillen van elkaar,
waarbij ik voor een maximum aan
contrastwerking ga. Ook de houten
kist heb ik geschrapt. De slagwerker
bespeelt juist in ieder deel een compleet ander instrument.’
De titel van het nieuwe werk verwijst
naar de rijke Russische klokkencultuur, verklaart Raskatov. ‘In elk van

de elf delen schets ik mijn muzikale
kijk op de klankwereld van de Russisch-orthodoxe kerkklokken. Alle
mogelijke klankcombinaties tussen
piano, slagwerk en contrabassen zal
ik aanwenden om deze mysterieuze
instrumenten tot klinken te brengen.’
Mukaiyama heeft het werk al doorgenomen en is er dolblij mee. ‘Zijn Bells
herbergt schoonheid voor iedereen.’
Het Oranjewoud Festival heeft de
primeur met een presentatie van
het muziekproject. Op donderdag 17
september vindt de wereldpremière
plaats in Muziekgebouw Amsterdam,
waarna een landelijke tournee volgt.
Geheel in Mukaiyama’s aard plaatst
ze de twee werken binnen een
theatrale installatie-performance.

Daartoe heeft ze een sterrenteam om
zich heen verzameld. Regisseur
Reinier van Brummelen (bekend als
cameraman van de kleurrijke Peter
Greenaway-films) en theatermaker
Yutaka Endo zijn verantwoordelijk
voor onder meer de aankleding en het
lichtontwerp. Mukaiyama kan niet
wachten. ‘Met bewegende beelden,
muziek en licht hopen we een deur te
openen naar deze emotievolle,
extreem expressieve klankwereld.
De ziel van Oestvolskaja’s boodschap
raakt iedereen.’
End & Beginning, Tomoko Mukaiyama en
ensemble, met werk van Oestvolskaja en
Raskatov, maandag 1 juni, 13.45-15.00 uur.
GEANNULEERD
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MARC QUERE

Jan Kleefstra, Rutger Zuydervelt en Mariska Baars van collectief Piiptsjilling

Weggemaaid en
uit de lucht geschoten
Met FEAN vertelt collectief Piiptsjilling in muziek en poëzie
het tragische verhaal van het Friese landschap. Initiator is
dichter Jan Kleefstra. ‘De pijn van de aarde, het landschap,
die voel ik zelf.’
DOOR DIETER VAN DEN BERGH

‘J

ongen, wat woon je hier toch
mooi, zo groen en weids,’ zeggen de mensen vaak die van
de andere kant van de Afsluitdijk
komen. Jan Kleefstra (1964) weet wel
beter, helaas. De dichter groeide op
in het Friese Akkrum, waar hij nog
steeds woont. Jongere broer Romke
(muzikant en vogelaar) woont inmiddels tien kilometer verderop. ‘Wij zijn
hier als jongetjes opgegroeid in een
landschap waar we aan alle kanten de
velden inliepen. Het zat er vol insecten en weidevogels. Er was altijd iets
te beleven. Nu is het verworden tot
een leeg en doods landschap, in één
generatie totaal verruïneerd. Het ziet
er misschien mooi groen en weids
uit, maar het is gewoon een industrielandschap dat puur voor economisch
gewin wordt ingezet. Alles gaat dood,
behalve het turbogras.’
Door onder meer de lage waterstand
en de intensieve landbouw verschraalt
het Friese (veen)landschap. Ieder jaar
zakt het met een paar centimeter.

De problematiek, niet uniek voor
Friesland, wordt vaak economisch
of wetenschappelijk benaderd, maar
niemand onderzoekt, zegt Kleefstra,
wat het emotioneel met een mens kan
doen. ‘Als kind voelde ik al een zielsverwantschap met de grond, de aarde.
De pijn van de aarde, het landschap,
die voel ik zelf, omdat ik er zelf veel in
verkeer.’

Minimalist

De invloed van de natuur, de elementen,
wil hij blootleggen in zijn Friestalige
poëzie, om bewustwording te creëren.
‘Ik heb geen zin om over mezelf te
dichten. Ik ben een minimalist, heb
maar één onderwerp: de natuur.’
In FEAN worden zijn woorden
ingekleurd met de sferische, vaak
minimale klanklandschappen van
Piiptsjilling. De groep bestaat naast

Jan Kleefstra:
‘Ik heb maar één
onderwerp: de natuur’

hem uit broer Romke (gitaar),
Mariska Baars (zang), Rutger Zuyder
velt (elektronica) en gastmusici
Joachim Badenhorst (klarinet/sax)
en Sylvain Chauveau (diverse instrumenten). ‘Ieder optreden is uniek.
We weten niet hoe het loopt, oefenen
nooit van tevoren. We denken ook
niet: het moet somber, luid, stil of
organisch worden, het gaat vanzelf.
Ik luister goed naar hoe de muziek
zich ontwikkelt, en probeer daarin
met mijn verzen de weg te zoeken,
ook melodisch.’
Zijn poëzie heeft voor hem een ‘hoge
mate van urgentie’, zegt Kleefstra.
De pijn zit zo diep, dat het voor hem
soms moeilijk is om – letterlijk – nog
een stap buiten de deur te zetten.
‘Ik zie die vogels en dieren honger
lijden. De kemphaan, de watersnip, de
karakteristieke vogels van vroeger, ze
zijn er nog nauwelijks.
Als een leeuwerik zich durft te nestelen, wordt hij bruut weggemaaid, ganzen worden uit de lucht geschoten.’
Eén kleine troost: de piiptsjilling, de
wintertaling, het kleinste eendje dat
in Nederland voorkomt, overwintert
er nog wél.
Zonsondergangconcert FEAN, Museum
Belvédère, zaterdag 30 mei, 21.00-22.00 uur.
GEANNULEERD
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Het recept is eenvoudig: koptelefoon op en lopen
maar. Voor Pelgrim ging Lotte Pen te rade bij een
middeleeuwse mystica en een hedendaagse monnik.
Haar muzikale wandeling prikkelt tot gedachten over
‘het individu versus de groep’.

Zelfonderzoek in een
DOOR FREDERIKE BERNTSEN
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VIORICA CERNICA

L

otte Pen is saxofonist,
componist en maker van
de muzikale voorstelling
Pelgrim. Ze wil mensen
verleiden om een reis ‘van buiten
naar binnen’ te maken tijdens een
tocht van vijf kwartier, waarin de
deelnemer met een koptelefoon op
een wandeling maakt. ‘We zijn in
het dagelijks leven erg met elkaar
bezig, en daar laten we ons ook door
leiden,’ zegt Pen. ‘Wat gebeurt er
als je sociale omgeving wegvalt,
ben je dan nog blij met jezelf, met je
leven? Het is veel makkelijker om
te zeggen dat het leven fantastisch
is dan je kwetsbaarheid te tonen.
Teruggeworpen worden op jezelf is
confronterend.’
Waarom Pelgrim? Vijf jaar geleden
kwam Lotte Pen tot stilstand, zowel
psychisch als lichamelijk, ze kon niet
meer bewegen en zat vast in haar lijf
als gevolg van spanningsaanvallen.
‘Jezelf blijven bevragen, dat is de kern
van deze voorstelling. Ik was een
succesvol uitvoerend musicus, was
gewend aan grote zalen en applaus.
Ik leefde het leven waarvan ik dacht
dat een klassiek saxofonist dat
behoorde te doen. Maar blij werd ik
er niet van. Wat wilde ik nu eigenlijk?
Ik hield ook van popmuziek, maar
mocht dat wel, als klassiek artiest?
De grote zaal verruilde ik liever voor
de huiskamer. In een intieme setting
wilde ik muziek van mijn eigen
voorkeur maken. En ik verlangde naar
direct contact, zodat je de luisteraar
van dichtbij kunt zien genieten.’
Saxofoon, stem, piano, harp en
marimba: Pen zet een veelkleurig
instrumentarium in om de wandelaar
te begeleiden op zijn tocht door het
Friese landschap. De middeleeuwse
mystica en componist Hildegard
von Bingen vormde haar muzikale

Lotte Pen:
‘De weg naar binnen is niet
per se leuk of eenvoudig’

inspiratiebron. ‘Mijn muziek prikkelt,
maar geeft ook een gevoel van
verlichting. De weg naar binnen is
helemaal niet per se leuk of een
voudig. Dat hoor je in de muziek bij
Pelgrim terug, die wekt zo nu en dan
weerstand op. Je maakt tijdens de
wandeling verschillende stadia mee,
gevoed door de muziek.’

Bevrijdend gevoel

Ze bewondert de teksten van de
Duitse monnik Anselm Grün (1945).
‘Hij beschrijft een binnenruimte in
jezelf waarin angst, veroordeling
en pijn niet voorkomen. Als je er
nu eens achter komt hoe dat voelt,
die ruimte, dan sta je opeens heel
anders tegenover de ander. Je laat je
niet leiden door wat de groep vindt,
maar je durft jezelf te zijn. Dat kan
een bevrijdend gevoel opleveren.
Natuurlijk heb je de ander nodig om
het leven leuk en dragelijk te maken,
maar voortdurend afhankelijk zijn
van de bevestiging van anderen is
niet fijn.’
In Pelgrim gaat het om het individu
versus de groep, aldus Pen. ‘Je loopt
in een bosrijke omgeving met een

koptelefoon op, dus afgesloten, maar
wel in een groepje. De euforie op het
einde van de tocht, het idee dat je een
nieuw inzicht hebt gekregen, maakt
dat je de ander veel beter kunt zien.’
Pelgrim, Uitkijktoren De Belvédère, zondag
31 mei en maandag 1 juni, op zes
verschillende tijden. GEANNULEERD

wandelgroepje
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A BIG HOORAY
TO ALL ARTISTS
FOR THEIR
MUSIC, BOOKS, FILMS,
POEMS, PAINTINGS
AND PERFORMANCES.
ESPECIALLY NOw.
We hope we can give
you a real hug soon!

