
De dirigent van het requiem van Berlioz kiest voor contemplatie in
plaats van spektakel, maar het schort aan de afwerking.
Grande messe
des morts
Klassiek
JJJJJ

Van Berlioz, door
het Concert -
gebouw orkest,
Groot Omroepkoor
en koor van de
Accademia
Nazionale di Santa
Caecilia.
3/5,
Concertgebouw,
Amsterdam.
Terugluisteren:
radio4.nl.

Dirigent Sir Antonio Pappano. Foto Getty

Het Italiaanse operapathos
clasht met de meer geaarde
klank van de Nederlanders. 

Ter gelegenheid van de Doden -
herdenking werden in het hele land
requiems geprogrammeerd. Het Ko-
ninklijk Concertgebouworkest pakte
uit met een mis voor de doden die je
niet vaak hoort. De Grande messe des
morts van Hector Berlioz is de Mahler
8 onder de requiems: een groots, me-
galomaan werk. Bij de première in de
Parijse Dôme des Invalides in 1837 de-
den er meer dan 400 mensen mee.
Berlioz schreef zelf over de mogelijk-
heid van een uitvoering met 800 zan-
gers. Moest kunnen.

Ze staan er, vrijdag (en zaterdag) in
het Concertgebouw in Amsterdam:
zestien(!) pauken en twee grote
troms. Ze zitten er, twaalf hoornisten.
Berlioz schreef verder vier koperbla-
zersensembles die vanuit de hoeken
moesten opereren. In de Grote Zaal
werden ze aan weerszijden van het
orgel en aan de uiteinde van de bal-
kons (en dus vlak bij het podium) op-
gesteld, waarmee het ruimtelijk ef-
fect minimaal bleef, maar wat de
coördinatie en strakheid ten goede
kwam.

De innemende maestro Sir Anto-
nio Pappano (kind van Italiaanse ou-
ders, geboren in Engeland en groot
geworden in de VS) is een man die je
kunt tegenkomen met een crucifix
om zijn nek. Door het aanzetten van
contrast uit de weg te gaan, lijkt hij
meer ruimte te scheppen voor con-
templatie dan spektakel. Dat is een in-
teressant uitgangspunt, al schort het
hier en daar aan de afwerking.

Hoe groot Berlioz het symfonieor-
kest ook heeft gemaakt, en hoeveel
interessante momenten er ook in zit-
ten (vooral voor het koper en de flui-
ten), het orkest is voor 80 procent be-
zig met koorbegeleiding. Eigenlijk
was het dus vooral het requiem van
het Groot Omroepkoor en het uit
Rome meegebrachte koor van de
 Accademia Nazionale di Santa Caeci-
lia.

De koren (samen circa 120 stem-
men) zijn samen weggestopt in het
vak achter het podium in het zuid-
westen van de zaal, hoewel gebulder
in stereo misschien iets meer indruk
had gemaakt. Bij hun eerste inzet
vraag je je af of de repetitietijd wel
toereikend was om de uiteenlopende
klankidealen van beide koren te over-
bruggen. Het is een clash tussen Itali-
aans operapathos en de meer
 geaarde klank van de Nederlanders.
Vaak is de intonatie van het koor te
laag ten opzichte van het orkest. Al
naar gelang de uitvoering vordert,
wordt het beter – of raken we eraan
gewend.

De mis zit hoe dan ook vol verruk-
kelijke muziek. En misschien wel het
mooist is het Sanctus, waarin Berlioz
de enige zangerssolo voorschreef. De
Mexicaanse tenor Javier Camarena
straalt in de hoogte. Hemels.
Merlijn Kerkhof

Recensies

De componist keert na zes jaar
terug met een nieuw concert. 

Zes jaar lang is het stil geweest rond
componist Cornelis de Bondt. In 2013
trok hij al zijn werk terug, uit protest
tegen de kunstbezuinigingen en de
vermarkting en betutteling van de cul-
tuur, die vooral de nieuwe muziek
zwaar hebben getroffen.

Hoewel de daad werd gekenmerkt
als ‘artistieke zelfmoord’, heeft De
Bondt niet stilgezeten. Vrijdag keerde
hij terug in het Orgelpark in Amster-
dam – niet voor niets een ongesubsidi-
eerd podium – met Deus...in nobis sine
nobis operatur, een werk waarvoor hij
alle in de zaal beschikbare middelen in-
zet: de vier grote orgels, twee vleugels
en vijf kleinere toetsinstrumenten. Het
is een voorschot op een monstercon-
cert waarmee hij volgend jaar afscheid
neemt als docent aan het Haagse con-
servatorium, dat tevens de uitvoeren-
den leverde voor dit optreden.

De Bondt heeft zich vanaf de jaren
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sine nobis
 operatur
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Van Cornelis de
Bondt, door
spelers van het
Koninklijk
Conservatorium. 
3/5, Orgelpark,
Amsterdam.

Het werk van Cornelis de Bondt heeft een 
ontegenzeggelijke, visionaire urgentie.

De klank van het RIAS Kammer -
chor is even fris als kernachtig. 

De Missa solemnis van Ludwig van Beet-
hoven is geen requiem, toch heeft het
stuk precies de zalvende kwaliteiten
die het geschikt maken voor 4 mei. In
de ZaterdagMatinee in het Concertge-
bouw klinkt, vlak voordat het Concert-
gebouworkest zich aan het requiem
van Berlioz waagt, Beethovens mees-
terwerk onder leiding van René Jacobs.

Staat de naam René Jacobs op het ti-
telblad van het programmaboekje,
dan weet je bij voorbaat dat je het stuk
krijgt voorgeschoteld zoals je het niet
eerder hoorde. De Vlaamse dirigent,
voormalig countertenor, is een van de
kopstukken van de historische uitvoe-
ringspraktijk. Jacobs neemt het Frei-
burger Barockorchester (darmsnaren,
antiek instrumentarium und so weiter)
en het RIAS Kammerchor mee.

Wie de Missa solemnis van oude pla-
ten kent, kent een Beethoven die als
een deken over je heen wordt gescho-

Missa solemnis
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Van Beethoven.
Door Freiburger
Barockorchester en
RIAS Kammerchor
o.l.v. René Jacobs.
4/5, Concert-
gebouw, Amster-
dam. Terugluis-
teren:  radio4.nl. 

Bij dirigent René Jacobs krijg je de Missa solemnis te horen als 
nooit tevoren; hij weet allerlei schakeringen aan te brengen.

De musici combineren speelse
luchtigheid met vernieuwing. 

Zijn jazzalbum Modern Flows, Vol. 2 be-
hoort tot de fraaiste van afgelopen
jaar. Daarop brengt de uit Chicago
afkomstige trompettist Marquis

Hill met zijn Blacktet, vier van de
meest smaakvolle overzeese jazzmu-
sici, op geslaagde wijze een aantal mar-
kante muzikale ingrediënten samen.
Denk aan spoken word, zwierende bla-
zersmelodieën – hun sound hint gere-
geld op de traditionele jazzleer – en rit-
mes uit de periferie van de hiphop.

Het kwintet van Hill mag dan al
 behoorlijk getourd hebben met het
 repertoire van de laatste plaat, het is
 allerminst uitgespeeld, blijkt donder-
dagavond in Rotterdam. Vibrafonist
Joel Ross gaat harmonisch meteen op
avontuur in het openingsstuk. Salvo’s
kleurrijke klankstapelingen wisselt hij
af met fracties van rust.

Hoe diep de musici Hills muziek in
de vingers hebben, is onder meer te ho-

Marquis Hill
Jazz
JJJJJ

2/5,
LantarenVenster,
Rotterdam.

In de livemuziek van Marquis Hill Blacktet klinkt 
op elk moment bevlogenheid en durf.

tachtig doen kennen als een compro-
misloos componist, en hij is geen
duimbreed geweken. Integendeel:
Deus... is op zijn zachtst gezegd over-
weldigend. Uit de grote orgels loeit een
immens spervuur van akkoordstape-
lingen aan. In de laagte beuken bas -
noten stapsgewijze lijnen, als afkom-
stig uit een gigantisch spijkerpistool,
reminiscerend aan Bachs koraalbewer-
king Vater unser, die De Bondt tot inspi-
ratie heeft gediend. Af en toe – maar
nooit lang – is er ruimte voor zachtere
krachten, in de vorm van mildere
 harmonie, een enkele aangehouden
bastoon en een intrigerend, als sintels
ronddwarrelend orgelgeknisper.

Ondanks het monolithische karak-
ter van het 49 minuten durende werk
is er binnen het onveranderlijke voort-
durend sprake van verandering, en van
een ontegenzeggelijke, visionaire ur-
gentie: zo moet het, en niet anders.
Frits van der Waa

ren aan het samenspel tussen Hill en 
altsaxofonist Braxton Cook. Hill en
Cook mogen dan contrasteren in hun
improvisatiespel – de breedgeschou-
derde Hill is zuinig op zijn noten en
kiest ze nauwkeurig, de tengere Cook
meandert de mooiste toonladders op
en af – zodra ze gezamenlijk de twee-
stemmige melodielijnen bewandelen,
versmelt de tweeklank van dit duo tot
één warme, oorstrelende stem.

Of het vijftal nu gezamenlijk speelt,
of bassist Junius Paul alleen een geïm-
proviseerde proloog voor zijn reke-
ning neemt: in de livemuziek van
 Marquis Hill Blacktet klinkt op elk mo-
ment bevlogenheid en durf. Zelden
gaat de totaalklank ten onder gaat aan
benauwend notengebrei. Door speelse
luchtigheid en vernieuwing te combi-
neren, toont het kwintet zich een van
de urgentste jazzgroepen van dit mo-
ment.
Mathijs de Groot

ven. Hermetisch, imposant. Bij Jacobs
blijft het licht altijd aan, maar hij weet
in dat licht allerlei schakeringen aan te
brengen. Vaak veer je op en vraag je je
even af wat je net hebt gehoord. Het
Freiburger Barockorchester: klank-
kleurenrijkdom 2.0.

Het koor staat aan weerszijden van,
of bijna ‘in’ het orkest opgesteld, waar-
mee het onderscheid tussen zang- en
orkeststemmen wordt opgeheven. De
klank van het RIAS Kammerchor is
even fris als kernachtig. Weergaloos
 Kyrie, Gloria, weergaloos wat eigenlijk
niet? Op ‘et sepultus est’ volgt het span-
nendste decrescendo uit het concert-
seizoen, het Benedictus (het deel met de
vioolsolo) wordt niet gedragen, maar
aanstekelijk dansant gespeeld. Het
enige wat jammer is aan de uitvoering,
is de pauze tussen de delen. Een lente-
achtige Missa solemnis waar we nog
lang op kunnen teren.
Merlijn Kerkhof
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