‘Een volle zaal. Voor mij. Dit is niet normaal. Zoals mijn leven
sowieso sinds een paar maanden niet meer normaal is’
Duncan Laurence, songfestivalfavoriet in Zonnehuis → 21

→ Cornelis de Bondt, hier in het
Orgelpark, componeerde muziek
voor negen orgels. FOTO DINGENA MOL

vier toetsinstrumenten. Dan is er een strijkkwartet van 17 minuten, een soort Grosse Fuge –
ik probeer Beethoven te doen, die Bach probeert
na te doen. Een vierstemmige fuga met alles
erop en eraan. En tot slot een serie pianosonates. Ik wil er twaalf schrijven, uiteindelijk.”

Geen diepgang

En morgen klinkt in het Orgelpark Deus…in nobis sine nobis operatur (‘God werkt in ons zonder
ons’), een stuk van 49 minuten – 7 maal het getal
Gods – waarvoor alle orgels in de zaal worden
gebruikt, plus twee vleugels en een harmonium.
“Het is een stuk met meerdere muzikale lagen,
net als dat krankjoreme koraalvoorspel van

Bachs Vater unser im Himmelreich BWV 682,
waardoor ik me heb laten inspireren.”
Het stuk is op zijn computer gemaakt. De software komt dan met melodieën en harmonieën,
die hem vaak positief verrassen. “Persoonlijke
smaak is daarbij minder dominant, terwijl het in
de huidige tijd uitsluitend over persoonlijke
smaak gaat. Dan lees je dat een componist op
Facebook doodleuk schrijft: ‘Bach, ja, dat is wel
mooi, maar zijn muziek heeft geen diepgang.’ Of
‘Stockhausen is gebakken lucht.’ Eh, wat? Ja, in
zo’n tijd leven we nu.”

‘Als het erop aankomt,
zitten mijn collega’s liever
achter de geraniums of
hun schrijftafel’

DEUS… in nobis sine nobis operatur van Cornelis
de Bondt, morgen 20.15 uur in het Orgelpark.

Is die Da Vinci echt?
Stemmen maar

Publiek kan over de kwestie stemmen
vanaf morgen. Het oordeel wordt
eind mei bekendgemaakt.

Salvator Mundi

Een ander vraagstuk rond Da Vinci is
de verblijfplaats van het schilderij
Salvator Mundi, in november 2017 ge-

schilderij dat ooit op een veiling is
verkocht. Christie’s maakte later bekend dat het is gekocht door de Saoedische prins Bader bin Abdullah, een
vertrouweling van kroonprins Mohammed bin Salman. Hij zou de eigenlijke opdrachtgever zijn voor de
aankoop, maar de kroonprins wilde

