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Stefaniya Rothschild is de nieuwe pianiste van de ZWK

“Ik ben gelukkig met vele kleine dingetjes”

Aanvankelijk een beetje afkerig voor een interview, maar de eerste vrouwelijke
begeleidster van de ZWK aan de piano wilden we toch een beetje beter leren
kennen. En dus volgden boeiende
antwoorden op vele vragen, waarin we
de bijna 50-jarige Stefanija Rothschild
leerden kennen als een vrouw die
gepassioneerd is door de muziek,
iemand zonder veel streken en
gelukkig met haar huidig leventje in
België. Weg van haar geboorteland
Azerbeidjan, maar tevreden met de
vele mogelijkheden en de vele kleine
dingetjes die leven in een land als
België heerlijk maken. Maar leest u zelf
meer wat er schuilgaat achter het
soms mysterieuze, soms guitige
snoetje van Stefaniya.
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Kan je een korte biografie geven van jezelf. Wie is eigenlijk Stefaniya?
“Ik heet Stefaniya Rothschild. Ik ben een gelukkige, vrolijke en heel levenslustige
vrouw, iemand die heel positief denkend is en die nog steeds in het goede van
een mens gelooft, ook in de echte liefde. Ik ben een gelukkige moeder en
liefhebbende oma van vier kleinkinderen. Ik leef graag in harmonie en wens het
iedereen van harte toe om zijn evenwicht en harmonie in het leven te vinden.
Ik heb graag mensen met een uitstraling en mensen die naar elkaar toe kunnen
glimlachen. Niet met het idee om beleefd te blijven, maar omdat ze het echt
menen. Ik zie een glimlach eerder als een weerspiegeling van het innerlijke. Ik
heb respect voor mensen die eerlijk, oprecht en tactvol zijn. Ik bepaal zelf hoe ik
leef en hou enorm van mijn leven. Dit jaar word ik 50 en daar voel ik me prima bij.
Het eerste - en ik moet toegeven - een heel boeiend deel van mijn leven is voorbij,
en ik sta nu open voor nieuwe horizonten en nieuwe emoties. Ik ben er zeker van
dat er nog heel veel leuke dingen op mij wachten.”
Rothschild wordt nogal eens in
verband gebracht met de rijke,
invloedrijke Amerikaanse jood (of
ook met bepaalde merken van
wijnen). Heb jij daar verwantschap
mee?
“Wat de bekende familie Rothschild
betreft, zijn er natuurlijk heel veel
bekende feiten rond deze naam. Dit zijn
mecenassen, eigenaars van
indrukwekkende muzieksalons waar de
beste muzikanten ter wereld naartoe
komen. Ze zijn ook eigenaars van 90% olie geproduceerd in Azerbeidzjan, en ook
diegenen die met al hun geld en macht enorme invloed hebben op alles wat er in
de wereld gebeurt, en daarmee bedoel ik echt alles: mensen, menselijke levens,
landen, oorlogen.
Wat mij betreft, ik heb wel dezelfde familienaam, maar verder heb ik daar niks
mee te maken.”
Wanneer maakte je voor het eerst kennis met muziek?
“Ik ben geboren en getogen in Bakoe, in een gezin van een muzikant en een
dokter, mensen die ernstig en tegelijkertijd creatief bezig waren en die met al hun
bezigheden weinig tijd hadden voor mij. Daarom was het mijn oma die de
opvoeding van haar kleindochter op zich nam. Heel snel heeft ze ingezien dat ik
aanleg had voor muziek. Ze hoorde me vaak zingen terwijl ik aan het spelen was
en ze wist heel snel dat ik een goed muzikaal gehoor had. Ik herinner me dat er
altijd veel muziek was in ons huis: zingen, dirigeren, muziek schrijven, partituren
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oefenen en weer zingen, bv. ‘Het drinklied’ uit La Traviata, met een glaasje
lekkere wijn in de hand… Leuk, hé?
De deuren van ons huis stonden altijd open voor al onze vrienden en vaak bleven
onze bezoekers gezellig tot in de nacht zitten. Vaak mocht ik met mijn vader mee
naar de Filharmonie waar hij als solist werkte. Ik herinner me nog altijd mijn eerste
bezoek aan die ongelofelijke plaats. Een halfdonkere concertzaal, rode fluwelen
zetels, een orkest dat aan het repeteren was en een dirigent op een hoge
taboeret. Ik was toen een jaar of 4, en ik was onder de indruk van alles wat ik zag
en vond het heel bizar dat de dirigent op die taboeret zat en niet stond zoals het
meestal werd gedaan. De dirigent was wel heel jong en knap, dat weet ik nog heel
goed, hem herinner ik me in ieder geval veel beter dan de muziek die ze
speelden.
Toen ik 4 werd, mocht ik mee naar de muziekschool voor getalenteerde kinderen
in het Conservatorium, voor een gehoortest. Heel snel toonde ik aan mijn ouders
en ook aan mijn muzieklerares mijn koppig karakter. Blijkbaar vond ik het niet leuk
dat ik ergens naartoe moest in plaats van iets anders, leukers te kunnen doen.
Daarom werkte ik tegen en als er gevraagd werd hoeveel noten ik hoorde in elk
gespeeld akkoord, zei ik dat ik er maar één hoorde terwijl er duidelijk 3 of 4 waren.
Ik voelde me toen apetrots van het idee dat ik op die manier het plan van mijn
ouders te slim af was. Zo kwamen mijn ouders snel te weten dat ik een
specialleke was. Maar tenslotte moest ik toch van mijn oma, een vrouw met een
sterk, uitgesproken karakter, naar de muziekschool. Zo is dankzij haar voor mij
een nieuwe wereld open gegaan.”
Wie inspireerde je verder om dat vol te houden, want misschien had je ook
nog wel andere interesses als jong meisje?
“Van kleins af aan was ik meer geïnspireerd door zulke dingen als hemel, sterren,
kosmische ruimte en het eindeloze universum. Daar wou mijn ziel van zingen, en
zong. En wat ik hoorde, speelde ik direct op de piano, gewoon voor mezelf. Ik
leerde zelfstandig goed lezen toen ik nog klein was. Eerst had ik ook interesse
voor science fiction, later boeken over aero-techniek en daarna rond de
kwantumfysica. Maar mijn ouders zorgden ervoor dat ik weer realistischer werd
door te zeggen dat die bezigheden niets waren voor een jonge vrouw en dat ik me
enkel via de muziek zou kunnen waar maken. Ik voelde me teneergeslagen. Ik
snapte niet waarom ik dingen moest leren, die ik al kon, maar het was zinloos mijn
ouders tegen te spreken. Ik ging na school aan de muziekacademie studeren,
afdeling dirigent en vond het heel boeiend. Vier jaar lang hard werken, maar ook
vier jaar om te kunnen genieten, ontdekken en ook kennis maken met de toen in
de Sovjet-Unie verboden spirituele kerkmuziek. Na de academie en op
aandringen van enkele leerkrachten, ben ik gaan studeren aan het
Conservatorium in Bakoe, waar mijn vader ooit studeerde, mijn opa filosofie
doceerde en mijn oma docent piano was. Het was een fantastische tijd, heel
boeiend, met veel optredens en interessante ontmoetingen. Na mijn studie ging ik
trouwen, kreeg een kind en gedurende één jaar werkte ik aan de Filharmonie in
Bakoe aan een ongelooflijk jazzproject. Daarna begon er oorlog tussen Armenië
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en Azerbeidjan, een heel zware en moeilijke tijd, en ik keerde met mijn gezin terug
naar mijn geboortestad. Er heerste toen ‘perestroika’ in het land. Geen werk, veel
armoede en snel groeiende criminaliteit. Ik voelde me in mijn stad vreemd en
overbodig. Daarna gebeurde er iets in mijn leven (een heel onaangenaam
gesprek) wat mij voor een lange periode een gevoel gaf dat ik een nietsnut was.
Blijkbaar bevond mijn land zich op dat moment in zo’n toestand dat er geen werk
en ook geen interesse meer was voor de mensen met mijn beroep. Zo werd mijn
wereld kapot gemaakt. Voor twintig jaar. Al die tijd heb ik tegen niemand meer
verteld dat piano spelen, zingen en dirigeren mijn passie waren. Ik besloot voor
mezelf dat ik mijn land ooit zou verlaten. En na een lange zoektocht kwam ik in
België terecht. Ik had nooit kunnen denken dat ik ooit een vreemd land zo graag
zou hebben. Ik woon super graag in België en ben dit land zo dankbaar voor alles
wat België voor mij gedaan heeft en nog steeds doet. De Belgen zijn heel
aangename, sympathieke en heel geduldige mensen. Iets wat ik ook heel graag
wil leren. Ik voel me hier gelukkig. Ik kan hier mezelf zijn. Zo ontdek ik elke dag
opnieuw de oude Stefaniya in mezelf.”
In Rusland (en Azerbeidjan) staat
muziek (en cultuur) hoog
aangeschreven. Denk je dat de
waardering voor muziek daar
groter is dan in landen zoals
België.
“Moeilijk te zeggen. Ik denk dat er
overal in de wereld heel veel mensen
zijn die enorm geïnteresseerd zijn in
muziek, en die interesse heeft
eigenlijk niets te maken met de grootte van het land. De wereld is aan het
veranderen, die is heel broos. De muziek is wel iets wat mensen dichter bij elkaar
brengt. Er zijn heel veel getalenteerde kinderen die we kunnen helpen. Waarom
zo’n kans niet gebruiken om de wereld mooier te maken?”
Wat heb je precies gestudeerd? Niet alleen op muzikaal gebied, maar ook
daarnaast?
“Studeren doe ik mijn hele leven lang. Maar ik ben niet alleen met de muziek
bezig, ook met psychologie, dit is mijn tweede beroep en passie. Ik ben
gecertificieerd coach-consulente in ‘Systeemontwikkeling van de persoonlijkheid’.
Ik werk mee aan verschillende projecten georganiseerd via internationale scholen
voor zelfrealisatie.”
Welke diploma’s of erkenningen heb je in de muziekwereld?
“Ik ben gediplomeerd koordirigent, en ik mag volgens mijn diploma andere
muzikale vakken geven. Ik geef les, zing, treed op, speel piano en zwaai met mijn
handen, grapje, dirigeer.”
4

Wat ben je eigenlijk: zangeres, dirigente, pianiste? En wat doe je eigenlijk
het liefste?
Ik ben tegelijkertijd zangeres, dirigente en pianiste. Ik zou niet kunnen zeggen wat
ik het liefste doe. Ik doe alles even graag. Die drie mensen leven in mij, vullen
elkaar aan en kunnen elkaar niet missen. Ik zing van kleins af aan en ben enorm
dankbaar voor die unieke gave dat ik via mijn stem en gezang de mensen en hun
gevoelens kan raken. Het is een fantastisch gevoel! En mijn uitgesproken karakter
en vaardigheden van een ‘leader’ helpen me in mijn werk als organisator en
dirigent. Piano bespelen, dat begon ik nog te doen voordat ik naar de
muziekschool ging. Ik heb heel veel zelf kunnen leren door melodieën te horen en
te zingen. En niet zomaar met twee vingers op het klavier te tikken, heel snel met
twee handen omdat het logischer was en veel mooier klonk. Nog steeds vind ik
het veel gemakkelijker om een melodie die ik hoor te spelen, in plaats van de
partituur te lezen. En vaak met een twijfelachtig arrangement waardoor de eigen
stijl van het muziekstuk verdwijnt, wat bij mij hevig protest oproept en vaak
aanleiding geeft voor discussies met andere dirigenten, met als gevolg twijfels aan
wat ik doe en gebrek aan inspiratie.”
Welke ervaringen op muzikaal gebied
heb je al op jouw palmares staan?
“Ik ben heel blij met elke ervaring in
mijn leven. Daar leer ik veel uit en het
wordt duidelijker waar ik naartoe wil. En
dat geldt ook op muzikaal gebied. Eén
van de laatste gebeurtenissen waar ik
enorm trots op ben, is het openen van
een Centrum voor creatieve ontwikkeling van kinderen waar ik les geef samen
met mijn collega’s.”
Heb je een bepaalde filosofie op gebied van muziek aanleren, met muziek
omgaan, respect voor muziek?
“Ik ben er zeker van dat iedereen in het leven moet doen wat hij goed kan en ook
graag doet. Hij zet zich volledig in en op die manier kan hij zelf gelukkig zijn en
ook andere mensen rond hem gelukkig maken. De muziek kan ook heel veel
invloed hebben op mensen, hun karakters, smaken en hun gedrag. Iedereen die
in de muziekwereld zit, draagt ook een stukje verantwoordelijkheid.”
Hoe kwam je in aanraking met de ZWK en wat was jouw eerste indruk over
het koor?
“Ik leerde het hoofd van het koor kennen via mijn goede vriendin, een pracht van
een muzikant Albina Skvirskaya. Zij heeft me kort ingelicht over het project en ik
vond het heel interessant. Het was een goed getimede uitdaging, zou ik zeggen.
Er zijn niet veel Russen die graag spirituele kerkmuziek zouden willen zingen. Wij,
Russen, zijn emotioneel en diep voelend, maar vaak niet genoeg gedisciplineerd.
De Belgen zijn anders, zij zijn veel meer verantwoordelijk en ik ben daar vaak van
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onder de indruk. Ik wil in het bijzonder Luc Korthoudt bedanken voor alles wat hij
voor mij gedaan heeft. Dankzij hem kan ik opnieuw in het goede van een mens en
mezelf geloven en ben ik nu weer graag bezig met iets dat mijn passie en mijn
leven is: de muziek. In het kader van onze samenwerking met de ZWK heb ik
ongelooflijke dirigenten zoals Johan en Willy Clerckx leren kennen. Wat een geluk
om hen aan het werk te kunnen zien. Ik ben enorm dankbaar voor alles wat ik bij
hen kon leren.”
Wat is jouw huidige indruk over het koor? Wat zijn de sterke en minder
sterke punten?
“Ik ervaar het heel positief, anders zou ik nooit beginnen samenwerken. Ik werk
graag met vakmannen. Een heel tof team, met zo veel liefde naar muziek en
gezang toe, nog steeds echt trouw aan de droom die de broers Greeve 100 jaar
geleden inspireerde om een koor op te richten. Het is mee te danken aan meneer
Duysburgh, die gedurende vele jaren zo veel energie stak in zijn leerlingen, hun
opvoeding en onderwijs.
De kwaliteit van alles wat het team doet, hangt enorm af van zijn leader, dirigent
Johan Clerckx. We hebben samen gewerkt aan andere projecten. Hij is een
vakman, getalenteerd, geduldig en super tactvol. De manier waarop hij werkt, vind
ik heel leerzaam en boeiend om te volgen.
Het koor is indrukwekkend, het repertoire is multi-genre. Het enige wat er volgens
mij een beetje ontbreekt, is gevoeligheid. Elke zanger moet tot in het diepste
kunnen aanvoelen waarover hij zingt.”
Wat zou je zelf nog willen bereiken op muzikaal gebied.
“Roem en erkenning, daar ben ik niet direct mee bezig. Het interesseert me niet.
Ik ben gelukkig met wie ik ben en met mijn leven dat mij blijft inspireren. Het
muzikale genre dat me het meest aanraakt en dat bij mij bijzondere gevoelens en
emoties oproept, is de Russische Kerkkoormuziek. Die is hemels mooi en wordt
zo ervaren door de luisteraar en de zanger zelf. Ik zou graag hebben dat
Europese luisteraars dit wonderlijke genre beter leerden kennen. Er zullen in de
toekomst nog veel nieuwe projecten en interessante optredens zijn. Wat is het
doel van mijn werk? Ik wil graag met alles wat ik doe, de menselijke ziel van elke
luisteraar raken en daarmee een spoor nalaten in zijn hart.”
Is het moeilijker als vrouw aanvaard te worden in de muziekwereld? In
België ‘tout court’?
“Ik heb daar nog nooit problemen mee gehad. Ik zie niet direct een reden
waarom. Als je een talent hebt en in iets goed bent, dan maakt het toch niet uit of
je een vrouw of een man bent. Persoonlijk werk ik liever met mannen. Hun
aanwezigheid geeft me een veilig gevoel en ik merk dat ik dan veel rustiger ben.
Ik maak zachtjes gebruik van mijn positie als vrouw en reken op veel steun van
mijn mannelijke collega’s in het kader van onze samenwerking. Mijn filosofie is
heel eenvoudig: een vrouw moet kunnen inspireren, een man moet die inspiratie
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kunnen realiseren. Zo zie ik het. Met vrouwen werken is veel ingewikkelder, vind
ik. Een beetje moeilijker om compromissen af te sluiten.”
Wat zijn jouw lievelingscomponisten? Lievelingsinstrumenten? Favoriete
zangers of zangeressen? En waarom?
“Van hedendaagse componisten heb ik heel graag Morten Lauridsen, Andre
Gagnon, Max Richter, Hans Zimmer, Eric Whiteacre (hemelsmooie, diep rakende
muziek).
Van diegenen wiens muziek onsterfelijk zal blijven, zijn dat S. Rachmaninov,
George Gershwin, P. Tsjesnokov, G. Sviridov, Russische kerkkoormuziek (mijn
ziel…mijn vleugels…).
Mijn lievelingsdirigenten zijn Herbert von Karajan, Simon Rattle, Leonard
Bernstein, Veronika Dudarova (expressie, talent, grote masters, genieën).
Mijn lievelingsinstrument is het enige dat ik kan bespelen: de piano.
Mijn lievelingskoor is Westminster Chorus! Ik bewonder professionalisme,
charisma en uitgesproken persoonlijkheid van haar leden. Volgens mij zijn zij de
besten. Kijk er eens naar. Ik beloof het: u zult daar geen spijt van krijgen.
(Westminster Chorus – Mardi Gras March – 2010 International Chorus
Champions)”
Heb je buiten klassieke muziek nog andere muzikale interesses: popmuziek,
jazz, wereldmuziek, hiphop… ?
“Ik ben dol op jazz, vooral spiritual en smooth. Jazz is ongelofelijk harmonieus,
mooi en gewoonweg geniaal. Wat mij persoonlijk meer aanspreekt, is natuurlijk
vocaal. Mijn lievelingszangers zijn Sarah Vaughan, Dean Martin, June Christy,
Nat King Cole, Ella Fitzgerald, en zeker en vast Al Jarreau en George Benson.
Die laatste twee hebben een heel grote rol gespeeld in het vormen van mijn
muzikale ontwikkeling, mijn stem en ook mijn muzikale smaak.
De hedendaagse trendmuziek snap ik niet echt. Ik luister er niet naar. Al die rap,
hiphop…, er ontbreekt iets: inhoud, ziel, harmonie.
Ik vond de rockmuziek nooit mooi. Al die zombieachtige mensen die heel rare
geluiden maken, die muziek is niet in staat de luisteraar te kunnen inspireren.
Waarvoor bestaat dan deze zogenoemde muziek? Waar leidt die naartoe? Zeker
niet om te creëren, eerder om te vernietigen, denk ik. Volgens mij is het overbodig
in de wereld van de muziek. De stem is ook een instrument, maar zingen moet je
met jouw ziel. We hebben een heel belangrijk doel samen: de gevoelens en
wensen van een componist, via jouw stem en aangevuld met jouw individuele
gevoelens, overbrengen naar de luisteraar. Alles wat je zingt, is niet zomaar
solfeggio met een tekstje, het is een stukje van jezelf, jouw ziel en eigen
gevoelens. En pas als het zo is, kan de stem op zijn mooist klinken en dus ook de
luisteraar bereiken en raken met als gevolg een diepe indruk op hem maken. De
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ene krijgt er tranen van, de andere spirituele vleugels. Het kan niet anders, want
je voelt het ook zo aan.”

Je geeft dus ook nog les?
“Ja, ik geef les aan kinderen en
gebruik in mijn werk mijn eigen
methodiek voor vroege muzikale en
creatieve ontwikkeling bij kinderen. Het
belangrijkste doel ervan is het creatief
potentieel van een kind ontdekken en
helpen om dit verder te ontwikkelen
zodat hij in de toekomst meer
mogelijkheden krijgt om zich en zijn
talenten te kunnen realiseren.”
Welke raad zou je jouw (klein)kinderen meegeven voor hun latere leven?
“Ik probeer nooit adviezen te geven. Mijn aanpak voor een probleem is meestal
anders. Ik stel voorzichtig verschillende vragen waardoor diegene die problemen
heeft zelf begint na te denken over zijn probleem en zelf begint antwoorden te
zoeken op zijn vragen. Heel vaak kunnen mensen zelf geen beslissingen nemen
en door een raad te vragen bij iemand anders proberen ze de
verantwoordelijkheid voor genomen beslissingen te vermijden. Ik vind dat elke
mens heel uniek is en zijn eigen weg in het leven moet volgen, en dus ook zijn
eigen levenslessen krijgt door vallen en opstaan. Daarom heeft het geen zin een
slimmerik uit te hangen door iedereen adviezen te geven en door te vertellen hoe
mensen moeten leven en wat mag en niet mag. Je eigen levenservaring is
waardevol. Hoe sneller de ouders dit kunnen snappen, hoe gelukkiger hun
kinderen kunnen worden.
Ik zeg altijd tegen mijn kinderen en kleinkinderen maar één ding: we komen op
deze wereld met één doel: om authentieke Liefde te vinden. Door unieke ervaring,
kennis en bekwaamheid te krijgen, blijven mensen aan hun persoonlijkheid
werken. Je moet altijd vooruitgaan, blijven staan is een vorm van doodgaan, vind
ik. Iedereen moet bezig blijven met zijn ontwikkeling, en het maakt niet uit hoe oud
je bent. Het is nooit te laat om met een schone lei te beginnen, iedereen blijft jong
zolang zijn ziel jong blijft. We kiezen zelf hoe we willen leven. Het is niet
verstandig om bij problemen de schuld te leggen bij omstandigheden, levenslot of
God.”
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Ben je al veel opgetreden in het
buitenland?
“Ik ben nooit opgetreden in het
buitenland. Pas in België wou ik
opnieuw iets doen met mijn
potentieel. Het lukte me opnieuw
muziek in mij en mij in de muziek te
vinden, ook mezelf te accepteren
met mijn integriteit en talent. Voor
mij was het een echte ontdekking
van mezelf.”

Nog één grote droom die je ooit wil realiseren?
“Ik maak me geen illusies en blijf met twee voetjes op de grond. Ik maak niet te
veel plannen. Ik leef vandaag en denk zelden aan het verleden. Enkel als het
nodig is, zoals nu bijvoorbeeld, om antwoorden te zoeken voor uw vragen. Wat de
toekomst betreft, is die heel multivariabel. We weten niets over morgen, er zijn
mensen voor wie geen morgen meer kan zijn. Daarom moeten we eerder denken
aan Nu en Hier. Soms vraag ik me af wat ik zou doen, mocht ik weten dat het mijn
laatste dag is. Ik ben er zeker van dat het een vreugdevolle dag zou worden. De
mensen die van kleine dingen kunnen genieten, in vreugde kunnen leven en
vreugde met andere mensen kunnen delen, zijn veel gelukkiger en ze zien er ook
zo uit, ze stralen het uit. En die uitstraling kan men niet namaken. Ik leef volgens
dit principe, blijf positief denken en voel me daar gelukkig bij. Ik bepaal mijn
doelen en probeer ze te bereiken, maar probeer ook tegelijkertijd mensen rond mij
gelukkig te maken. En dit gevoel geeft me vleugels, ik vlieg en hoor mijn ziel
zingen. Moet ik nog van iets dromen? Ik ben al gelukkig.”
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Snottebellen
Hij kreeg tranen in de ogen toen hij het werkje ontdekte.
Zei iemand in het vorige nummer van E.K.
Ik ken dat.
Als ik naar het Adagio uit het strijkkwintet D 956 van Schubert luister, hou ik het
met moeite droog.
Ook Beim Schlafengehen uit de Vier letzte Lieder van Richard Strauss doet wat
met mij.
Zelfs bij I Want To Hold Your Hand, yeah yeah van The Beatles, in een prachtige
versie van mevrouw T.V. Carpio, pink ik een spaarzame traan weg.
(Toegegeven, hier zijn extra-muzikale krachten aan het werk.)
En dan heb ik het nog niet over het sublieme Rorate.
Telkens ik dat werkje hoor (of zing) bezorgt me die hemelse muziek koude
rillingen.
Zelfs bij een Offenbach biggelen soms de tranen over mijn wangen, van het
lachen welteverstaan.
Maar voor Adiemus van Karl Jenkins laat ik er geen.
Geen traan.
Het kost me zelfs moeite om naar het onding te luisteren.
Lamentabel geneuzel voor rond het kampvuur is het.
Met getokkel op de gitaar; de simpele akkoorden liggen voor het grijpen.
Een pretentieus stuk met ‘Afrikaanse en Keltische invloeden’, voer voor
musicologen die veel papers en scripties zullen nodig hebben om niets te vinden.
Voer voor New age dwepers die beslist bij zulke ‘verheven klanken’ ter aarde neer
zwijmelen met ogen die één of ander heil aanschouwd hebben.
Nietszeggende volksverlakkerij is het, letterlijk zelfs, want ook de componist wilde
of kon er blijkbaar geen woorden aan vuil maken.
Ooit gelanceerd door Delta Air Lines in een tv-spot, bedoeld om nog meer
mensen van de grond te krijgen, een doos Kleenex in de prijs begrepen.
Jenkins is een adept van wat we maar de Nieuwe Tonaliteit zullen noemen.
De Oude kennen we allemaal.
De zwanenzang ervan hebben we nog vrij recent aan onze stem en aan den lijve
mogen ondervinden toen we Mahler zongen.
De ZWK lag nog in zijn wieg toen Stravinsky met zijn Le Sacre du Printemps in
mei 1913 het nogal luidruchtige signaal gaf dat er nieuwe muzikale tijden op
komst waren.
Met beeldenstormers als Schönberg en Webern was het hek helemaal van de
dam.
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Gedaan met de schone liedjes en melodietjes, op naar het experiment.
En naar de moeilijke woorden als Dodecafonie, Musique Concrète, Aleatorische
en Seriële muziek en meer van die duistere begrippen.
In zijn boek Gedane Zaken vat Jan Hendrik van den Berg het bondig samen:
‘In het algemeen is de componist van de twintigste eeuw, toenemend, door een
afkeer van de melodie gekenmerkt. Die muziek is, grosso modo, niet te zingen.’
Geleerde bollebozen bejubelden en interpreteerden de nieuwe tijden.
En het publiek? Dat applaudisseerde beleefd voor de nieuwlichters en slaakte een
zucht van verlichting toen het, na een inleidende atonale douche — gelukkig
werden die plaagstoten altijd in het begin van een concert aangeboden — terug
de beurt was aan het ‘te zingen’ gedeelte.
Sommige componisten hielden zich ondertussen op de tonale vlakte, waren niet
vies van een dissonantje hier of daar, maar spaarden het oor van de liefhebber.
Britten, Ravel, Prokofiev, Sjostakovitsj, Poulenc en anderen worden nog de klok
rond gespeeld, terwijl de namen van de ‘experimentelen’ meestal een
onderkomen in muziekencyclopedieën vonden.
(Het spreekt voor zich dat we het rock- en popgebeuren en andere ‘lichtere
genres’ zoals musicals, hier buiten beschouwing laten.)
Toch had het grote publiek heimwee naar de ware schaapsstal.
Daar waar de melodie en dus de tonaliteit de toon aangaven.
Een nieuwe generatie meldde zich.
En zij had succes.
De Pool Górecki haalde zelfs met zijn Derde Symfonie de hitlijsten en iemand als
John Rutter kennen we onderhand ook.
De Est Arvo Pärt is met zijn ijle deuntjes, belletjes en klokjes zó
alomtegenwoordig dat hij (of zijn stijl) regelmatig de soundtrack van — bij
voorkeur dramatische — films vult.
Nu, ik steek het niet onder stoelen of banken, Pärt kan wel degelijk ontroeren.
Dat kan ook de componist van het jaar: Leonard Bernstein.
Hij werd honderd jaar geleden, in 1918 dus, geboren en voor mij is hij dé
componist van de twintigste eeuw. Zijn nalatenschap is bijzonder te genieten. Ze
is een zeer persoonlijke symbiose van alles wat zijn tijdgenoten te bieden hadden
met een voorliefde voor het melodieuze en voor dé sound (en vooral het ritme)
van zijn tijd: de jazz.
Een voorbeeld van deze wat eclectische manier van werken is Mass, al was en is
niet iedereen in de wolken over dit Theatre Piece for Singers, Players, and
Dancers.
Bernstein is niet te beschroomd om in dit werk ook met de teksten te jongleren
zodat Latijn, Engels en Hebreeuws elkaar afwisselen.
Mass bevat evenwel een pareltje dat niemand onberoerd kan laten: Almighty
Father.
In al zijn puurheid en soberheid, toch geen eenvoudige muziek.
Daar kunnen we over meespreken.
Maar we zongen het werk nooit in zijn originele, gemengde, bezetting.
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(Strikt genomen moet er ook nog een kinderkoor bij, maar een mens kan niet alles
hebben in ’t leven.)
In ons Vredesconcert kunnen we een beroep doen op deze ontbrekende schakel.
Wie houdt ons tegen?
Laten we de uitdaging aangaan.
Weg van het kampvuur, zijn pretentieus gebrabbel en het zenuwslopend gedraai
en geklungel met die stapel papier.
Almighty Father, incline Thine ear
Bless us and all those who have gathered here.
Het staat allemaal op één enkel blaadje.
En wij kunnen ervoor zorgen dat zij die daar verzameld zijn,
hun oren niet zullen geloven.
Met of zonder tranen.

Aan alle mensen van goede wil
Tot nader order bestaat ons concert Vrede in Tijden van Oorlog of hoe het ook zal
heten, uit een aantal mooie werkjes.
Mooi, maar vooral hermetisch zijn ze.
De teksten zijn niet altijd eenvoudig en zelfs als ze in een programmaboekje
worden opgenomen, is de soms archaïsche taal, Oud-Engels bijvoorbeeld, geen
gesneden brood voor iedereen.
Vertalen wordt allesbehalve een fluitje van een cent.
Ook sommige andere stukken beantwoorden — door hun onbekendheid uiteraard
— heel zwakjes aan de perceptie van het (grote) publiek over ‘oorlog en vrede op
muziek’.
Ze doen nauwelijks een belletje rinkelen.
Anders gezegd, een beetje affiniteit tussen luisteraar en gezang is misschien
geen overbodige luxe. Meezingers hoeven niet per se, maar wat ondergronds
geneurie kan nooit kwaad.
Met dit — onaffe, mogen we hopen — programma zal de persoon die het geheel
aan elkaar moet praten er een helse klus aan hebben om het concert te duiden.
Het gevaar loert dan om de hoek dat het gezongen woord teveel in de schaduw
zal staan van het gesproken woord, terwijl au fond de muziek voor zichzelf moet
spreken.
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Als toemaatje citeren we:
Tijdens de bloedige, uitzichtloze oorlog van de Verenigde Staten in Vietnam
beleefde de protestsong zijn hoogtijdagen. Artiesten als Bob Dylan, Richie
Havens en Jimi Hendrix gebruikten hun muziek om een anti-oorlogsboodschap te
verspreiden. Met succes, want de muziek werd door miljoenen gehoord, begrepen
en gespeeld als een vorm van rebellie.
De anti-oorlogsboodschap weerklonk tot in Europa, waar groepen als The Beatles
en singer-songwriter Donovan met hun boodschap van vrede en verzet een nog
groter publiek bereikten.
(Uit: ‘Klank - Een filosofie van de muzikale ervaring’ van Tomas Serrien)
En nog:
Niet weinig WK’ers — en waarschijnlijk nogal wat mannelijke concertgangers —
hebben gemiddeld een jaar van hun jonge leven opgeofferd om de Russen op
afstand te houden. Geef toe dat het gelukt is.
Waarom zouden we ook niet op één of andere manier hun verhaal laten
weerklinken.
Waarschijnlijk klinkt dat een beetje ruw, maar het krijgsleven is nu eenmaal nooit
een keurig wandelingetje in het park.
Nooit geweest.
Ook zonder vijand.

advertentie
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De Wandelkring ging wandelen in domein De Zegge

Het had de voorbije dagen
pijpenstelen geregend, maar op 1 mei
was het schitterend wandelweer en
dus gingen een 20-tal moedige
stappers op verkenning naar het
domein De Zegge op het grondgebied
Geel.

Bij sommigen was het niet de eerste
keer, maar bij anderen was het toch even
opkijken van het feit dat het natuurgebied
De Zegge toebehoorde aan de
Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde,
jawel, de mensen die ook de Antwerpse
Zoo en Planckendael onder hun hoede
hebben. Een mooi bewaard geheimpje
en zo willen de drie full-time werkers op
het domein De Zegge het ook houden. Al
mag er natuurlijk altijd volk komen helpen
en een aantal vrijwilligers of
natuurbewegingen geven inderdaad
gevolg aan deze oproep.
We leerden er wat een echel was
(een ringworm, een bloedzuiger),
interessant voor wie b.v. Van
Echelpoel heet. De keizersvaren
kwamen op een opgemerkte manier
in de kijker. We zagen de Canadese
ganzen vliegen. Bij verschillende
vogels mochten we niet te dicht in de
buurt komen: broedtijd, weet je wel!
Heel veel waterplassen, maar best
goed toegankelijke wandelpaden. En
een onwaarschijnlijke stilte in dit
gebied.
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Wie dicht genoeg bij de gids stond, kon
nog veel meer weetjes opslaan over de
geheimen van domein De Zegge. Maar
iets waar heel veel Wandelkringers met
bijzondere aandacht naar luisterden, was
het verhaal over de roerdomp. “Een soort
reiger, die door zijn schutkleur
onopvallend kan rondlopen, maar die stijf
rechtop gaat staan als hij met zijn diepe
stem steeds dezelfde toonaard weet te
behouden.” Verschillende deelnemers
aan de wandeling moesten onwillekeurig
aan de bassen denken. Zeker toen de
gids eraan toevoegde dat ze “uitsluitend
water drinken”. De vraag stelde zich of
deze groep niet kon geannexeerd
worden bij onze kring.

Maar toen de groep na de
deugddoende, geslaagde wandeling
nog even ging verpozen en napraten
in een fietscafé, in de buurt van huizeRadeske, werd deze laatste stelling
alleszins naar dromenland verwezen,
want verschillende bassen zagen we
ook nog heel wat anders drinken dan
alleen maar water.
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Parochie Sint-Carolus Borromeus vierde 75 jaar
Artiestenmis

Op pinksterdag 1943 vond de eerste
Artiestenmis plaats en dus werd op
Pinksteren 2018 met de nodige luister
het 75-jarig bestaan van dit Antwerps
kerkelijk evenement gevierd. Het
gebeuren kende doorheen de jaren
heel wat wijzigingen. Een terugblik op
een toch wel uniek Antwerps muzikaal
en religieus jubileum.

De Artiestenmis is een initiatief van Marie-Elisabeth Belpaire (1853-1948), ook wel
juffrouw Belpaire genoemd of de ‘wijze vrouw van Vlaanderen’. Zij stond niet
alleen bekend als een toonaangevende Vlaamse schrijfster, maar ook als een
vooraanstaand mecenas van allerlei initiatieven binnen de Vlaamse beweging. Ze
was een feministe ‘avant la lettre’: ze zette zich in voor de opleiding van meisjes
door de oprichting van o.a. het Belpaire-instituut (1902), de Sint-Lutgardisschool
(1911) en de Katholieke Vlaamse Hogeschool voor vrouwen (1919).
Ze was ook een vurige voorvechtster van het vrouwenkiesrecht. In 1922 kreeg ze
de eer om als werkend lid opgenomen te worden in de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal en Letteren.
De Artiestenmis ontstond tijdens de woelige oorlogsjaren van Wereldoorlog II. De
hoogbejaaarde Marie-Elisabeth Belpaire is zich dan duidelijk bewust van haar
afnemende krachten en ze zoekt naar een structurele oplossing om de continuïteit
te verzekeren van haar morele en financiële steun aan kunstenaars. Ze doet
daarvoor vooral een beroep op de veel jongere Benoit Roose, een talentvol
zanger met een ruime culturele belangstelling (o.a. als de latere eigenaar van het
Rockoxhuis). Zo ontstaat in 1943 de ‘Artiestenpenning’, de voorganger van de
Artiestenmis.
De naam ‘Artiestenpenning’ maakt onmiddellijk duidelijk waarvoor de stichting
staat: ‘penningen’ inzamelen om noodlijdende en/of beginnende kunstenaars te
steunen. Tijdens en na de tweede wereldoorlog bestond deze steun voornamelijk
uit materiële giften zoals brood, boter en steenkool. In april 1948 wordt met enkele
gelijkgestemden zoals Joris Denis, August Faes, John Bode, Louis Godon en
Gustaaf Prop een echte vereniging gesticht. In 1949 wordt de benaming van deze
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vereniging veranderd in ‘Artiestenfonds’ om werkelijk een fonds te worden van
waaruit kunstenaars financieel worden ondersteund met Benoit Roose als
gedreven voorzitter.
Doorheen de jaren evolueert het Artiestenfonds tot een concertvereniging, die
jonge kunstenaars de kans geeft om op te treden. Dankzij het Artiestenfonds
ontstaat er een vruchtbare wisselwerking tussen jonge musici, die graag
podiumervaring opdoen, en een geïnteresseerd publiek dat open staat voor
nieuwe uitvoeringspraktijken of minder bekende composities.
Evolutie
De bedoeling van de Artiestenmis was om elke zondag een eucharistieviering in
een Antwerpse kerk muzikaal te laten opluisteren door kwalitatieve ensembles en
koren. Al snel werd het voor de initiatiefnemers duidelijk dat de mooie SintCarolus Borromeuskerk zich uitstekend leende voor hun ambitieuze plan en
gelukkig kregen ze ook daar onmiddellijk een heel positieve respons.
De eerste Artiestenmis ging dan ook door op pinsterzondag 13 juni 1943,
weliswaar met slechts een dertigtal aanwezigen. Maar de organisatoren lieten
zich niet ontmoedigen. Nieuwe middelen werden aangewend om hun doel te
bereiken. Gekende kunstenaars en kunstliefhebbers kregen persoonlijke
uitnodigingen, hoogstaande programma’s werden samengesteld door
kunstenaars die belangeloos instonden voor een keurige uitvoering van de
muziek. Bij elke eucharistieviering werden (en worden) programma’s uitgedeeld,
zodat de aanwezigen konden volgen welke composities uitgevoerd werden. Deze
aanpak bleek resultaat te hebben en na de oorlogsjaren werd de zondagse
Artiestenmis in de Sint-Carolus Borromeuskerk een vaste waarde in het ruime
religieuze aanbod in Antwerpen.
Ook nu nog – ondanks gewijzigde liturgie en dalend kerkbezoek in het algemeen
– blijft bij een groot aantal gelovigen de blijvende belangstelling bestaan voor
eucharistievieringen, die met de gepaste muzikale luister worden ondersteund.
Vele musici en zangers vinden het ook nog steeds een eer om te mogen optreden
in de Sint-Carolus Borromeuskerk.
Doorheen de jaren veranderde natuurlijk het
organisatiecomité: Benoit Roose werd opgevolgd door zijn
echtgenote Nelly Roose-Verachtert, en sinds juni 2004 is
Anne-Marie Fourrel de Frettes de nieuwe voorzitster. Onder
haar dynamische leiding blijft het Artiestenfonds nog steeds
nieuwe wegen exploreren, zonder daarbij de oorspronkelijke
doelstellingen uit het oog te verliezen. De organisatie voor
de artistieke muzikale planning ligt in handen van de ook bij
ons koor gekende sopraan Cristel de Meulder.
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Al heeft de religieuze muziek reeds lang de weg naar de concertzaal gevonden,
toch wil de Artiestenmis de oorspronkelijke liturgische functie levendig houden.
Maar ook zorgvuldig uitgekozen profane muziek wordt tijdens de misviering
anders beleefd dan tijdens een concert.
De ethische, het esthetische en het religieuze zijn fundamentale dimensies in ons
bestaan, die tijd en ruimte overstijgen. Daarom onze felicitaties voor al de
personen die de boodschap om ‘God, de armen en de kunst te dienen’ ter harte
nemen en zich blijven inzetten in de hoop in 2043 het honderdjarig bestaan te
kunnen vieren.
(mede dank aan de makers van de misbrochure van zondag 20 mei 2018,
Pinksteren)

De platenkast van Eddy Van den Driessche

Hierbij de platenkeuze van onze vriend Eddy Van den Driessche.

Figaro van Dorus
Harry Belafonte – Matilda
Kamahl – The Elephant Song
Gilbert Becaud - Le Petit Oiseau De
Tout Les couleurs
March of the Belgian Paratroopers

18

Weet je dat …
…
… we uit goede bron konden
vernemen dat vanuit het politiemilieu
overwogen wordt om de ‘Velo-fietsen’
van de stad Antwerpen

uit te rusten met zijwieltjes. Dit zou de
veiligheid van niet regelmatige
fietsgebruikers aanzienlijk verhogen.

…er op een bepaalde donderdagavond liefst tien fietsen de ingang van de school
sierden. Er was bijna geen doorkomen aan. De week nadien amper drie fietsen.
De uitleg: te bevragen bij het stakerscomité van De Lijn.
…voornoemd voorval nochtans zorgde voor een meer uitgebreide en langer
durende aanwezigheid van een aantal leden in ons lokaal. Kan het dan toch beter
zonder De Lijn?
…de gelegenheidspastoor van Sint-Jacob met een serieus trauma zit? Hij heeft
blijkbaar heel slechte ervaringen met catechisten. Misschien hebben deze
laatsten hem laten weten dat hij niet dadelijk hedendaagse duidingen van
evangelieteksten duldt?
…Bart zoals beloofd, opnieuw present was op de repetities nadat hij zijn Chinese
gasten een drieweekse rondleiding doorheen Antwerpen en de parking had
bezorgd.
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…Radeske tijdens het sinksenweekend weer helemaal werd opgefrist door een
complete kaartploeg? Gelukkig kwam Jan VdE even vijfde man spelen zodat we
toch nog tijd hadden voor een sanitaire tussenstop.
…het gezellig is als je samen kan eten na een zware werkdag in Radeske? Ook
Jos en Barbara genieten steeds van de uitnodiging om mee aan tafel te schuiven.
Jos leert het verschil nog tussen “ik en een tractor” en “samen aan tafel”.
…er voor de zoveelste keer actie werd ondernomen om de wei naast Radeske tot
de onze te kunnen maken, maar dat dit een droom blijft?
…enkele schooldirecteurs met een gelaat als een donderwolk op de repetities
verschenen toen bleek dat hun job toch niet als een ‘zwaar beroep’ werd erkend.
…sommige koorleden het zo ver drijven dat ze vlak onder de neus van de dirigent
gaan zitten om geen woord te moeten missen van diens opmerkingen over de
gezangen.
…we een leuk berichtje ontvingen van ene Guy Vermeiren
(momenteel cardioloog-intensivist-sportarts in Brasschaat),
die ons een zonnige foto doorstuurde van een plek waar hij
als oud-lid dassenroof, wimpeltrek en andere zaken
speelde onder leiding van Luc Korthoudt, Raf van Bortel en
Luc De Graeve. “Dat moet in de periode 1982-90 geweest
zijn, met ook Frank Badisco, Jan Rosier en nog een Jan
(woonde aan de Harmonie), die in mijn geheugen staan.
Verder in de leiding ook Ivan en Karl Indigne. Alle broers
Indigne waren overigens lid van de ZWK. En uiteraard was
er ook Z.E.H. Duysburgh, die ons trakteerde in de Melkerij.
…onze vrienden van Sint-Anna-ten-Drieën op Linkeroever hun tienjarig bestaan
vieren met op 2 juni om 20u een (gratis) jubileumconcert met koren uit Nederland
en een begeleidend symfonisch orkest. Dezelfde mensen verzorgen op zondag 3
juni om 11 uur een concertmis. En op 11 juni heeft de vernissage plaats met
werken van de Finse kunstenares Kaarina Kaikkonen.
…ex-ZWK’er Chris Van de Velde nog enkele plaatsen vrij heeft in het Lofttheater
(Heistraat, Wilrijk) voor zijn monoloog ‘Wees gul met uw organen’ op 15 en 16 juni
om 20u.
…we Willy C. misten in de huwelijksmis van An Van Ael en haar Sam in de Don
Boscokerk. Kende hij de weg er naartoe niet? Tram gemist? De reden bleek bij
navraag iets eenvoudiger te liggen: de avond voordien zijn 50-jarig
huwelijksjubileum gevierd (proficiat!) en de porto smaakte toen bijzonder goed.
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…wij voor belangrijke uitvoeringen steeds inzingen. Iedereen was present,
behalve Jules, die pas binnen kwam tijdens de intredezang en niet eens in
uniform was. Hij ging dan ook maar tussen ‘de mensen’ zitten. Op de eerste rij
nog wel!
…Willy De Gezelle van het koppel een mooi flesje als cadeau kreeg voor zijn
afscheid en voor het feit dat hij zijn laatste optreden toch nog had voorbehouden
aan de begeleiding van ons koor tijdens de trouwplechtigheid van An en Sam.
…diezelfde Willy De Gezelle binnen drie weken in diezelfde kerk zijn afscheid
geeft als begeleider van ons koor tijdens de mis van Peter Benoit, die we zingen
omdat Willy C. dan gevierd wordt. Vraag is echter of Willy C. dan wel zal
aanwezig zijn. En of hij een flesje zal voorzien hebben voor de afscheidnemende
Willy D.
…An en Stijn een heel mooi misboekje hadden samengesteld voor de
aanwezigen, al vroegen sommigen zich vertwijfeld af hoe ‘nonkel Stijn en tante An
de huwelijksaars zouden aansteken’.
…Luc Deumens en zijn Rita op diezelfde mooie, zwoele zaterdag hun zoon in het
huwelijksbootje zagen stappen. Eindelijk het huis uit! Maar ook hier uiteraard
hartelijke gelukwensen aan het ‘jonge’ paar en de ouders!

…op zaterdag 2 juni om 20u30 ter
gelegenheid van de opening van het
barokfestival het concert ‘Meester R’ zal
plaatsvinden in Sint-Jacob. Meester R is een
compositie van Sebastiaan Van
Steenberghe en vertelt het levensverhaal
van Rubens.

…en op zondag 3 juni om 14u15 Peter Strauven een rondleiding geeft op het
doksaal van Sint-Jacob. Daarna om 15u00 geeft hij dan nog een orgelrecital.
De toegang tot de kerk en het recital is gratis.
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Onze voorbije activiteiten :
Wandeling in de “De Zegge”
Heilige Geest – 6de Paaszondag
Sint-Jacob - 7de Paaszondag
H. Familie –
Huw. An en Stijn De Wilde - Van Ael

Dinsdag 1 mei 2018
Zondag 6 mei 2018
Zondag 13 mei 2018
Zaterdag 26 mei 2018

In de nabije en verre toekomst :
Zondag 3 juni 2018
GEEN
Zondag 10 juni 2018 - 10u00
Zondag 17 juni 2018 - 10u45

Heilige Geest – Eerste communie
Sint-Jacob – 10de zondag v/h jaar
H. Familie (Hob.) Jubelmis Willy Clerckx

Zondag 1 juli 2018 - 10u30
Zondag 8 juli 2018 - 10u00

Heilige Geest – 13de zondag v/h jaar
Sint-Jacob – 14de zondag v/h jaar

Zondag 5 augustus 2018 - 10u30
Zondag 12 augustus 2018 - 10u00

Heilige Geest – 18de zondag v/h jaar
Sint-Jacob – 19de zondag v/h jaar

Vredesconcert
In samenwerking met dameskoor Marcanto
Zaterdag 24 november 2018 - Hoogstraten
Zaterdag 8 december 2018 - Antwerpen

Werkten mee aan dit nummer :
Jan Leers, Raf Van Bortel, Luc Korthoudt, Johan Clerckx, Rik Neel, Stefaniya
Rothschild, Guido De Graeve, Jenny Backx, Tony Ah Munn, Guy Vermeiren, Ludo
Engelen, Marcel Coppens (v.u.).
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