De Hopkinson Smith Interviews
1999 (Huib Eijkman) en 2017 (Rian Adriaens)
Ter gelegenheid van het Festival Oude Muziek 2017 heeft Rian Adriaens
(samen met Huib Eijkman) Hopkinson Smith geïnterviewd. Het interview
kan worden beschouwd als een vervolg op het tweedelige interview dat
Huib Eijkman in 1999 met Hopkinson Smith heeft gehouden en dat in De
Tabulatuur (nr. 56) is gepubliceerd, vandaar dat we de interviews als één
geheel op de website van de Nederlandse Luitvereniging publiceren.
Over het interview van 2017 zegt Rian het volgende:
"In 1999 had Huib Eijkman een interview met Hopkinson Smith bij hem
thuis in Bazel. In 2017 leek het Huib een goed idee om nu Hopkinson Smith
een keer bij hem thuis uit te nodigen voor een lunch en interview. De titel
van het interview zou luiden 'Achttien jaar later', refererend aan het
interview in Bazel.
Voor dit interview vroeg Huib mijn hulp (wij zijn allebei geboren en getogen
in het Zuid-Limburgse Brunssum, dit vonden wij wel een bijzonder feit). Het
interview vond plaats op 26 augustus 2017, na het concert in het kader van
het Festival Oude Muziek."
Het interview uit 1999 bestond uit twee delen. Het eerste deel beschreef
het levensverhaal van Hopkinson Smith, vooral van zijn muzikale leven. Het
tweede gedeelte bestond uit vragen en antwoorden. Aangezien het niet
erg waarschijnlijk is dat het levensverhaal van Hopkinson Smith veranderd
is, zijn we daar niet meer op ingegaan, maar om het vollediger te maken
wilde ik nog twee vragen stellen. Daar begonnen we dus mee."
De foto van "Queekhoven" is afkomstig van Willem Mook, de andere foto's
zijn gemaakt door Huib Eijkman.

Interview 1999 (deel 1)

Van zijn vaders kant is hij een afstammeling van de eerste in
Amerika geboren componist Francis Hopkinson3.

De interviewer begint het interview met de woorden "Every
life starts with the birth", maar nog voordat hij zijn zin kan
afmaken met "and where and when were you born?"
antwoordt Hopkinson droogjes "Mine was no exception."

Hopkinsons muzikale vorming begon op zevenjarige leeftijd,
toen hij piano ging spelen. Tot zijn twaalfde kreeg hij daarin
les. Ook zong hij in zijn basisschoolperiode in een kerk- en
een schoolkoor. Hij spreekt daar met veel liefde over. Hij
zong toen onder andere Engelse anthems uit de Tudorperiode, de requiems van Mozart en Fauré en motetten van
Bach. Hij beschouwt dit nu nog steeds als een schitterende
ervaring.

Huib Eijkman

Hopkinson Smith werd in december 1946 geboren in New
York (Manhattan Island) als zoon van een architect en
fotograaf. Vader Smith was ook schrijver over architectuur
en zette zich actief in voor het behoud van belangrijke
architectonische werken die verloren dreigden te gaan,
zoals die van zijn vriend Frank Lloyd Wright1 en Le
Corbusier2 (de Villa Savoye in het Franse Poissy).
Hopkinson heeft zijn muzikaliteit niet van zijn ouders. Geen
van beiden was muzikaal. Maar zijn grootmoeder van
moeders kant was dat wél. Zij speelde uitstekend piano en
viool en speelde begin 20e eeuw in een orkest te Buffalo, NY.
1 De Nederlandse architect Berlage zei over hem: "Hij is de talentvolste
architect van Amerika."
2 Le Corbusier (1887-1965), Frans-Zwitsers architect. Hij had met zijn
theoretische publicaties over architectuur veel invloed.
3 Francis Hopkinson was niet alleen componist van patriottische liederen,
maar ook diplomaat. In die hoedanigheid was hij een van de

Op zijn twaalfde begon Hopkinson belangstelling te krijgen
voor de gitaar. Zijn broer had er een, waar hij op mocht
spelen. Op een gegeven moment kreeg hij zijn eigen gitaar
en begon daarop hits van de Everly Brothers te spelen. Rond
deze tijd stak in de Verenigde Staten een folkmuziek-revival
op. Ook deze muziek sprak hem aan en hij speelde ter
beoefening van dit genre niet alleen gitaar, maar ook banjo
en mandoline. Tijdens zijn middelbare-schooltijd was hij lid
van de fanfare (marching band). Daarin speelde hij niet één

ondertekenaars van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring op 4
juli 1776. Hij was tegen de "nieuwlichterij" van de fortepiano. Toen
Thomas Jefferson om zijn advies vroeg wat voor toetseninstrument hij
voor zijn dochter moest aanschaffen, een klavecimbel of een fortepiano,
raadde Francis een klavecimbel aan.

instrument, maar elk instrument waar op een gegeven
moment een tekort aan was. Zo speelde hij hoorn, trompet
en altsaxofoon. Hij maakte in die periode ook deel uit van
een rockband, waarin hij elektrische gitaar speelde, die hij
geleidelijk aan inruilde voor een akoestische gitaar.

op dat moment bezig was met het documenteren en
fotograferen van Indiase architectuur. Hij deed dit ter
voorbereiding van een tentoonstelling. Hopkinson verbleef
zes maanden in India en maakte van de gelegenheid gebruik
om zich de Indiase muziek eigen te maken. En terwijl hij zo
bezig was, realiseerde hij zich dat zijn culturele wortels in
West-Europa lagen en dat zijn grote muzikale liefde de
gitaar was. Dus begon hij, in India, als een bezetene gitaar
te studeren. In zijn eentje. Maar om toch een klankbord te
hebben ging hij geregeld langs bij een Engelse pianolerares,
die hij daar had leren kennen. Hij speelde haar dan voor en
zij gaf wat algemene adviezen.
Na dit sabbatical year begaf hij zich via Japan, waar hij
ongeveer zes weken verbleef, terug naar de Verenigde
Staten om daar aan de Harvard Universiteit musicologie en
aan het conservatorium gitaar te studeren. Tijdens zijn
verblijf van zes weken in Japan had Hopkinson zijn eerste
echte gitaarlessen al gekregen van Jidu Matsuda, die een
eigen lesmethode had ontwikkeld. Tijdens deze korte
periode in een volkomen andere cultuur had hij zijn
eenzame momenten, maar zoals hij nu zegt: "Dit maakt
gewoon deel uit van een proces van volwassen worden en
wanneer je die diepe dalen van emoties overleeft, helpt je
dat de rest van je leven sterker te staan."

Na zijn eindexamen ging Hopkinson niet de muziek-kant op,
maar naar het Midden-Oosten, om precies te zijn naar
Libanon om daar Arabisch te leren. Maar na een aantal
maanden kreeg hij daar genoeg van. Hij realiseerde zich dat
hij weer intensief aan het studeren was terwijl hij dat voor
een tijdje niet wilde. Dus besloot hij om iets anders te doen
in de vorm van liften door landen als Syrië, Jordanië, Irak en
Koeweit. Vanuit Koeweit vloog hij naar India, waar zijn vader

Tijdens zijn Harvard-tijd had Hopkinson een vriendin die op
het Red Cliff College zat en als hij naar haar toe ging, liep hij
altijd door een straat waar bij een van de huizen celloachtige instrumenten aan de muur hingen. Deze
intrigeerden hem zo dat hij op een keer gewoon bij het huis
aanbelde. Nadat hem door een heer was opengedaan,
vroeg hij "Wat zijn dat voor instrumenten die u in de
huiskamer aan de muur heeft hangen? Ik zou er best zo een
willen bespelen." Deze heer, die Arthur Loeb4 bleek te heten
en van Nederlandse oorsprong was, vertelde hem dat het
gamba's waren. Hij gaf hem naam en adres van zijn eigen
gamba-lerares en Hopkinson begon op een geleend
instrument gambalessen te nemen. Op een gegeven
moment speelde hij voor haar eens oude muziek op zijn
gitaar, wat bij haar de reactie uitlokte "Dit soort muziek, die
je nu op de gitaar speelt, zou je eigenlijk op de luit moeten
spelen." Ze bezorgde Hopkinson een luit afkomstig uit het
Museum of Fine Arts te Boston. Het was een stevig, stabiel
en corpulent instrument, gemaakt door een lokale
luitbouwer. Het instrument, een achtkorige renaissanceluit,
was bestemd voor mensen die luit wilden leren spelen.
Hopkinson heeft er jaren op gespeeld. Maar hij wilde toch
eigenlijk best een luit van zichzelf hebben en daarom
bestelde hij een renaissanceluit bij de bouwer Donald
Warnock. Toen het instrument klaar was en hij ervoor ging
betalen, ontlokte dat bij zijn moeder de opmerking "Think
of all the winter coats you can get for this amount of
money." Ze had zo haar bedenkingen bij de keuze van het
muziekinstrument van haar zoon. Op dat moment dacht
Hopkinson echter nog niet aan een carrière als luitist. Hij
wist alleen dat hij graag luit wilde spelen. Hij vond de
werken die hij op de renaissanceluit speelde interessanter
dan wat hij op gitaar speelde.

4 Arthur Lee Loeb, Nederlands natuurkundige en kristallograaf (19232002). Hij en zijn vrouw hadden grote belangstelling voor

renaissancemuziek en de daarbij behorende instrumenten en beoefenden
ook de renaissance-dansen.

In zijn eindexamenjaar leende hij uit de bibliotheek van de
kostschool waar hij toen op zat veel platen met klassieke
gitaarmuziek, vooral die van Andrés Segovia. Segovia was
voor hem de verpersoonlijking van de klassieke gitaar. Hij
kon maar niet genoeg van deze muziek en solist krijgen. Het
was ook in dat jaar dat hij voor het eerst het geluid van een
luit hoorde. Een vriend uit zijn klas, die "de professor"
genoemd werd omdat hij zo intelligent was, liet hem een
plaat horen van het Julian Bream Consort met muziek aan
het hof van Elizabeth I. Hierop was een renaissance-luit te
horen, zowel in de begeleiding van de zangers als solo. Op
het moment zelf maakte de klank van de luit niet zoveel
indruk op hem. Dat gebeurde pas later.

Naast de langspeelplaten van Julian Bream kreeg Hopkinson
ook de beschikking over opnames van Walter Gerwig met
stukken van Mouton en Reussner, stukken die
oorspronkelijk voor barokluit geschreven waren. Ze spraken
hem zozeer aan dat hij besloot om barokluit te gaan spelen.
Aan Frans Brüggen5, die in dat jaar gastcolleges in Harvard
gaf, vroeg hij bij wie hij het beste les kon nemen op de
barokluit. Deze raadde hem Eugen Dombois aan. Datzelfde
advies kreeg hij van Nikolaus Harnoncourt, die met zijn
Concentus Musicus Wien Boston aandeed. Dus schreef
Hopkinson een brief aan Dombois om te vragen of hij bij
hem in Bazel barokluit zou kunnen studeren. Dat kon en zo
kwam hij in de zomer van 1973 naar Europa, waar hij eerst
naar Nederland kwam om een luitweek op Queekhoven (in
Breukelen) te volgen bij Eugen Dombois en Michael
Schäffer.
In september vestigde hij zich in Bazel, waar hij op een
tweedehands barokluit die hij had overgenomen van Anne
van Royen6 begon te lessen bij Eugen Dombois. Na een tijdje
op deze luit, gebouwd door Hans Jordan, te hebben
gespeeld, kocht hij een nieuwe barokluit bij de ZuidAfrikaanse luitbouwer Jacob van de Geest, die in het
Zwitserse Verviers woonde. Hopkinson was aanvankelijk
van plan om slechts één jaar bij Dombois barokluit te
studeren en dan terug te gaan naar de Verenigde Staten.
Maar dat ene jaar werden er twee. En na die twee jaar bleef
hij in Europa. Hij deed veel continuo-werk bij onder anderen
Jordi Savall en Nikolaus Harnoncourt in de opera van Zürich.
Met Jordi Savall, Montserrat Figueras en Lorenzo Alpert
nam hij twee langspeelplaten op voor het EMI-label. Pas
nadat de opnames voltooid waren, begonnen de vier aan
een naam voor hun ensemble te denken. Aangezien ze
Spaanse muziek hadden opgenomen en Jordi en Montserrat
uit Spanje kwamen, werd gekozen voor de oud-Romeinse
benaming van Spanje, Hesperion. Pas na verloop van jaren
begon Hopkinson soloprogramma's te spelen. De
meerderheid van wat hij speelde bestond aanvankelijk
echter nog uit continuo-spel. Dat is heden ten dage wel
anders. Nu speelt Hopkinson voornamelijk solo en doet hij
nog heel weinig continuo-werk.

5 Aan de colleges die Hopkinson bij Frans Brüggen volgde bewaart hij
goede herinneringen. Brüggens Engels was poëtisch. Zijn colleges waren
fascinerend. Hij daagde de studenten uit om zelf over de materie na te
denken en niet alles voor zoete koek aan te nemen, en hij stimuleerde de
studenten om te reageren op wat hij zei.

Dochter van Gusta Goldschmidt (1913-2005), de Nederlandse pionier
van de luit, en Everard van Royen.
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Interview 1999 (deel 2)
Huib Eijkman

Te veel om op te noemen?
Ik heb in het verleden al, met veel plezier, in verschillende
combinaties met verschillende musici gespeeld. Er zijn op
dit moment nog veel mensen met wie ik nog zou willen
musiceren.
De keuze van de snaren. Hebt u een favoriet type snaar?
Ik ben altijd op zoek naar snaren die interessant klinken. Ik
heb jarenlang Pyramid-snaren gebruikt. Ik gebruik ze
trouwens nog voor de basklanken. Voor het middenregister
gebruik ik carbon en voor de hoogste snaren gebruik ik
nylon. Ik heb op zowel mijn renaissance- als barokluit
meerdere types snaar zitten. De keuze voor die
verschillende types heeft zich zo in de loop van de jaren
ontwikkeld.
Is het waar dat men kan stellen dat iemand op jongere
leeftijd sneller speelt dan op oudere leeftijd wanneer iemand
in de muziek gerijpt is?
Soms zie ik wel eens dat oudere musici niet meer zo snel
hoeven te spelen.

Hebt u wel eens gecomponeerd?
Ik heb wel eens stukken in gedachten, maar ik zet die nooit
op papier. Wel improviseer ik graag op de luit. Waarom ik
die stukken nooit heb opgenomen? Nou, dat vind ik niet
nodig.
In de baroktijd wist iedere musicus wat er met "tempo
giusto" bedoeld werd. En omdat dat algemeen bekend was,
werd het niet opgeschreven. Dit zadelt de musici van nu op
met een probleem. Wat is volgens u "tempo giusto"?
Intuïtie.

Is dat een kwestie van interpretatie of is het iets fysieks?
Ik geloof niet dat het iets fysieks is. Als men ouder wordt,
krijgt men een andere kijk op de muziek. Overigens kan ik
daarover geen al te algemene uitspraak doen. Ikzelf,
bijvoorbeeld, speel soms sneller dan vroeger. Niet dat ik zo
erg oud ben… Ik denk dat een juist antwoord is dat oudere
mensen niet meer zo snel hoeven te spelen. Zij voelen de
noodzaak daartoe niet meer.
Het is bekend dat uw favoriete luitbouwer Joël van Lennep
is. Op grond waarvan hebt u hem gekozen?

Partituur en improvisatie zijn twee verschillende dingen. Ik
probeer me de muziek eigen te maken. Dat betekent dat ik
met de partituur begin, maar gewoonlijk krijg je het stuk zo
goed onder de knie dat het creatieve proces van het spelen
zich zo nauw verbindt met de muziek: het momentum dat
het in elkaar overvloeit.

Eigenlijk hebben wij elkaar gekozen. Wij woonden tijdens
onze studententijd aan Harvard een aantal jaren in
hetzelfde huis. Ik speelde toen nog gitaar en begon net luit
te spelen toen hij instrumenten begon te bouwen en we
hebben samen een ontwikkeling meegemaakt, ik als speler
en hij als bouwer. We hebben eindeloos met elkaar zitten
discussiëren over klank-, muzikale en bouwopvattingen.
Joël is een erg goed musicus. Hij zingt als bas in een koor,
een erg goed koor zelfs. Hij speelt luit, heeft een uitgebreide
kennis van muziek en heeft een zeer goede smaak.

Als u twee concerten achter elkaar zou moeten spelen, hoe
zou dan de repertoire-keuze eruit zien?

Als u langere tijd op een eiland zou moeten doorbrengen,
welke cd's zou u dan meenemen?

Weet u, voor het Bachjaar in 2000 zal ik wel meerdere keren
twee recitals achter elkaar spelen met eigen transcripties
voor barokluit van de vioolsonates en partita's van Bach. En
met Bach heb je de allerbeste muziek uit de westerse
muziekgeschiedenis.

Is er wel elektriciteit op dat eiland?

Bent u partituurgetrouw of interpreteert u wat er in de
partituur staat op uw eigen wijze?

Is er nog een bepaald iemand met wie u zou willen
musiceren?
O, met heel veel mensen.

7 Dinu Lipatti, 1917-1950. Roemeens pianist en componist. Hij vluchtte
tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Zwitserland. Hij liet veel opnames
na.

Natuurlijk, maar voor de zekerheid krijgt u dan een disc-man
en heel veel batterijen mee.
Oké, heel veel batterijen dan. Ik zou meenemen een cd van
de Roemeense pianist Dinu Lipatti7 met zijn laatste recital
met walsen van Chopin, een partita van Bach en een sonate
van Mozart. Verder enkele van de vroege opnames van

Jascha Heifetz8 en Fritz Kreisler9. En dan zou ik nog een
opname van de Matthäus Passion van Bach meenemen, ik
weet nog niet precies welke uitvoering. Pas wanneer ik mijn
koffers pak om naar het eiland af te reizen, maak ik een
keuze.
Geen opnames met luitmuziek?
Mag ik mijn luit meenemen?
Ja hoor!

8 Jascha Heifetz, 1901-1987. In Rusland geboren violist. Debuteerde reeds
op elfjarige leeftijd in Berlijn.

Fritz Kreisler, 1875-1962. Oostenrijks violist en componist. Edward Elgar
schreef een vioolconcert voor hem. Werd reeds op zevenjarige leeftijd
toegelaten tot het Weens conservatorium, waar hij de jongste leerling
ooit aan dat instituut werd.
9

"Achttien jaar later"
Rian Adriaens

Hij was de motor achter heel veel onderzoek en uitgaven
van deze muziek. Hij zelf heeft een tamelijk interessante
serie artikelen geschreven over verschillende aspecten van
de Elizabethaanse populaire luitmuziek. Ook heeft hij een
editie uitgegeven van de werken van John Johnson ⎯ een
belangrijk werk ⎯ en een heel boek over Elizabethaanse
luitmuziek in termen van persoonlijkheden en belangrijke
families, dus de context van de muziek. Hij was een erudiet
mens.
U had dus de juiste man in het begin.

De naam die ik in het vorige interview gemist heb was John
Ward, de musicoloog aan de Harvard Universiteit toen u
daar studeerde. Hij leek mij een belangrijk persoon voor u in
die dagen; u schreef over hem in het boekje bij uw laatste cd
"Mad Dog". Kunt u ons hier nog wat meer over hem
vertellen?
Hij was een erg stimulerende en provocatieve leraar en hij
daagde studenten graag uit. Hij was niet de meest
diplomatieke persoon, soms een beetje grof zelfs, maar
buitengewoon slim en hij wist precies waar hij op uit was.
Soms poneerde hij bijvoorbeeld een belachelijk soort
stelling en vroeg dan aan de studenten dit uit te zoeken. De
studenten moesten dit dan doordenken en met hun eigen
oplossingen komen. Dit alles om onafhankelijk denken bij de
studenten te bevorderen. Hij was een soort vader van een
hele generatie musicologen en hij was vooral zelf een
musicus met een heel goed oor en oog voor muziek. Een van
de dingen die hij ons bijbracht was niet alleen hoe
onderzoek te doen en ideeën te vergelijken maar de muziek
zélf als uitgangspunt te nemen en vooral het kunnen zien
van richtingen in muziek die eerst niet zo voor de hand
liggend zouden zijn. En daarom deden we veel analytisch
werk van renaissance-fantasia’s. We analyseerden
bijvoorbeeld alle fantasia’s van De Narváez en onder zijn
leiding analyseerde ik alle fantasia’s van Francesco da
Milano. Op deze manier leer je structuren en nonstructuren in de muziek te beschrijven en te zien. Hij had
een grote waardering voor de luitmuziek en ik had het idee
dat hij me wel mocht, ook al voelde ik me soms erg
kwetsbaar in zijn aanwezigheid. Hij schreef zijn proefschrift
over de vihuela, hij hield erg veel van vihuelamuziek en hij
kende het repertoire erg goed. Onder zijn leiding kwam de
eerste Holborne-editie door Masakata Kanazawa tot stand
evenals de Francesco da Milano editie van Arthur Ness. En
er waren andere musicologen zoals Colin Slim, die zich
hadden gespecialiseerd in de luitmuziek van de 16de eeuw.
10 Emilio Pujol, 1886-1980. Componist, gitarist en docent. Wordt
beschouwd als de leidende figuur van de gitaarpedagogie van de 20e
eeuw. In Lleida organiseerde hij internationale cursussen voor gitaar, luit
en vihuela.
11 Francisco Tárrega, 1852-1909. Spaanse meester op de klassieke gitaar,
componist. Gaf les aan onder anderen Emilio Pujol en Miguel Llobet.

Ja, ik had bijzonder veel geluk. Op de universiteit volg je
normaal gesproken colleges met meerdere studenten, maar
ik kreeg individueel les, alleen John Ward en ik. We zagen
elkaar om de week en we behandelden dan iets waar ik de
afgelopen weken aan had gewerkt. Dit was een fantastische
manier van les krijgen. Na mijn studie ben ik in contact met
hem gebleven.
De andere naam die ik heb gemist, is Emilio Pujol10, bij wie u
verbleef voor een zomercursus in het dorpje Cervera aan de
voet van de Spaanse Pyreneeën.
Ik kwam daar vier jaar achter elkaar, van 1970 tot en met
1973.
Voordat u naar Europa kwam?
Voordat ik naar Bazel kwam; na de laatste cursus verhuisde
ik naar Bazel. Emilio Pujol was een geweldig pedagoog. Hij
had gestudeerd bij Francisco Tárrega11, een sleutelfiguur in
de Oost-Spaanse gitaarwereld aan het begin van de vorige
eeuw. Tárrega maakte een verpletterende indruk op Pujol
en Pujol deed dat op mij. Hij was iemand die zijn studenten
inspireerde tot een hoog artistiek niveau. En niet alleen met
vingertechniek en bronnen van stukken en zo, maar hij
raakte de artistieke ziel van zijn leerling. Of je nu gitarist,
luitist, schilder, dichter, beeldhouwer of schrijver was,
alleen al de ontmoeting met Pujol kon je inspireren. Na zijn
dood hebben we onze zoon Samuel naar hem vernoemd,
Samuel Pujol Smith.
Hij was dus heel belangrijk voor u.
Ja, hij was geweldig. Als hij nog in leven was geweest, zou ik
nog steeds naar hem toegaan.
U begon bij hem te spelen op de vihuela?
Nee ik begon met het spelen van vihuelamuziek op een
renaissanceluit, ik heb heel lang geen vihuela gehad. Pujol
had een vihuela die gebouwd was door Ignacio Fleta12, die
te gitaarachtig was naar mijn smaak, maar dat was nu
eenmaal de tijd waarin hij opgroeide. Ik denk dat het in 1936
was dat Pujol het eerste concert gaf op vihuela in de
twintigste eeuw. Hij was een pionier met uitgaven van Luis
de Narváez, Alonso Mudarra, Valderrábano en hij begon
met een uitgave van Miguel de Fuenllana.
Ignacio Fleta, 1897-1977. Gitaarbouwer en maker van
strijkinstrumenten zoals violen, cello’s en altviolen, en historische
instrumenten. Wordt beschouwd als een van de meest vooraanstaande
gitaarbouwers in de geschiedenis van het instrument. Bouwde gitaren
voor onder anderen Andrés Segovia en John Williams.
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De meeste mensen kennen hem slechts van de gitaar.
Nee, hij deed een hele boel dingen. Hij had een methode
voor de gitaar ontwikkeld die bijna perfect is; elk deel van
zijn methode gaat dieper in op dezelfde beginselen. Over de
onafhankelijkheid van het gebruik van de vingers en zoveel
verschillende soorten oefeningen en zijn studies zijn mooi
en erg pedagogisch uitgedacht. Hij componeerde ook veel
stukken voor de gitaar en hij transponeerde veel stukken
van de vihuela, de barokgitaar en de luit naar de klassieke
gitaar. Ik begon pas in 1973 barokluit te spelen toen ik naar
Europa kwam om bij Dombois13 te studeren. En weet je,
mijn eerste luit heb ik van Anne van Royen14, de dochter van
Gusta Goldschmidt15 gekocht. Het was een luit van Hans
Jordan16. En niet lang daarna kocht ik een luit van Jacob van
de Geest17.
Ik zou nu graag beginnen bij het moment dat u vanuit
Amerika naar Europa kwam en een blik werpt op de 44 jaren
die u op dit continent hebt doorgebracht. Ik ontdekte
namelijk dat u eigenlijk in Nederland bent aangekomen en
wel in de zomer van 1973.
Ja dat klopt, er was een zomercursus op Queekhoven met
Eugen Dombois en Michael Schäffer18.

Dus voordat u naar Bazel ging was u eerst hier in Nederland.
Helemaal waar. Ik zeg altijd dat ik in Bazel kwam in 1973,
maar eigenlijk was ik eerst hier voor de zomercursus en dan
bij de zomercursus van Pujol en ook nog bij een
zomercursus van Alfred Deller.

Ik had al gehoord dat u ook cursussen bij Deller had gedaan.
Kunt u ons hierover iets meer vertellen, want hij is toch
eigenlijk een zanger?
Ik zong in die tijd mee in een groep zangers en we hadden
enkele liederen voorbereid met luitbegeleiding. Maar het
mooiste was niet alleen dat we les kregen, maar om naar
hem te luisteren, hoe hij met de tekst omging en de
momenten waarop zijn stem heel puur klonk, heel gefocust;
als de tekst erbij kwam, werd het echt een poëtische
ervaring. Hij had zo’n verhalende en intense kwaliteit bij
alles wat hij deed. Eigenlijk denk ik dat ik meer geleerd heb
over het produceren van klank op de luit door het luisteren
naar Alfred Deller dan van welke luitleraar dan ook, omdat
hij je een doel gaf van zulk een puurheid en focus op wat je
ook probeert te bereiken op je instrument, iets wat
iedereen wel probeert, denk ik. Vanwege de manier waarop
Alfred Deller te werk ging waren deze zomercursussen zo de
moeite waard.
Kunt u zich verder iets herinneren van die week op
Queekhoven?
Natuurlijk, er waren verschillende mensen die ik toen
ontmoette en waar ik nog steeds contact mee heb. Maar
vooral had ik het gevoel dat ik vanuit de Middeleeuwen in
de Renaissance stapte. Omdat er toen in Europa zoveel
meer activiteit in de luitwereld was en het peil zoveel hoger
was. Oude muziek was zoveel meer deel van het leven en er
was nog de pioniersgeest. Maar vooral was het een hele
zoektocht in belangstellingen en activiteiten. Ik was zó
dankbaar daar deel van uit te maken. In Amerika waren
weinig luitspelers en die werkten niet in een groep zoals
hier. Ook waren er geen scholen waar je luit kon studeren
en precies daarom kwam ik naar Europa.
Ik zie in die 44 jaar eigenlijk drie periodes: eerst de tijd dat u
luitles nam in Bazel. Daarna de jaren van het continuo
spelen met Jordi Savall, het formeren van Hesperion XX,
continuo spelen in opera’s onder leiding van Nikolaus
Harnoncourt en vele anderen. Dat leidde langzaam tot de
derde periode: uw solocarrière. En als een rode draad liep
daar doorheen het lesgeven in alle mogelijke vormen. Kunt
u ons over elk van deze periodes iets vertellen? Wat
beïnvloedde u bijvoorbeeld erg en gaf u richting?
Ik had les in Bazel en ik probeerde zoveel mogelijk met
andere mensen te spelen, maar er waren niet zoveel
luitspelers die continuo speelden. Het waren allemaal

13 Eugen M.Dombois, 1931-2014. Luitspeler en docent. Kreeg les in luit en
gitaar van Walter Gerwig in de periode 1955-1958. Gaf sinds 1962 les op
de Schola Cantorum Basiliensis in Bazel aan onder anderen Hopkinson
Smith, Anthony Bailes, Toyohiko Satoh, Paul O’Dette, Rolf Lislevand,
Christina Pluhar en Stefan Lundgren.

Muzieklyceum, dat later is overgegaan in het Sweelinck Conservatorium.
Bekende leerling van haar, onder anderen: Fred Jacobs.
16 Hans Jordan, 1905-1979. Luitbouwer uit de begintijd van de luit vanaf
1949. Zijn luiten werden onder anderen door Walter Gerwig bespeeld.
Jacob van de Geest, geboren in Zuid-Afrika begin 1900, was een van de
pioniers van een generatie luitbouwers in het begin van de zeventiger
jaren die lichtere instrumenten voor een lichte snaarspanning bouwden.
Hij had een atelier in Vevey, Zwitserland.
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Anne van Royen, dochter van Gusta Goldschmidt en Everard van Royen.
Echtgenote van Anthony Bailes. Luitiste en docente sinds 1972 op de
algemene afdeling van de Schola Cantorum Basiliensis voor amateurs,
kinderen en volwassenen. Bekend is haar uitgave Easy Duets For Two
Lutes, Tree Edition.
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15 Gusta Goldschmidt, 1913-2005. Klaveciniste en luitiste. Everard van
Royen formeerde in 1947-1964 het kamermuziekensemble Alma Musica
waarin zij klavecimbel speelde en hij fluit. Na 1964 concentreerde zij zich
op het luitspelen en werd zo als pionier een soort “moeder” van de luit
voor Nederland. Begon met het geven van luitlessen op het Amsterdams

18 Michael

Schäffer, 1937-1978. Luitist en pionier in de herontdekking van
de Franse barokluitmuziek. Hij was een van de eerste die de “gitaar
techniek“ op de luit achter zich liet en experimenteerde met traditionele
luittechnieken zoals de positie van de rechterhand en de duim-wijsvinger
techniek.

klavecimbels en niet altijd van de beste kwaliteit. Maar ik
had enkele erg intensieve en fantastische ontmoetingen.
Het werken met Nikolaus Harnoncourt was voor mij een
geweldige les in intensiteit, serieusheid en eigenlijk
nederigheid. Met Jordi Savall, Ton Koopman en enige
anderen deden we geweldig creatief werk in een volledig
nieuw gebied voor de luit, want niemand speelde nog
theorbe in die tijd. En ik had mijn theorbe met metalen
snaren (we noemden het een chitarrone) en ik herinner me
dat een bevriende medestudent darmsnaren voor me
bestelde om dat te proberen op mijn instrument. We
zochten toen in een boek op wat een theorbe eigenlijk was
en dan stond er dat de lange hals twee keer zo lang was als
de korte en dat je acht of zes koren op de hals had. En als ik
dan opkeek uit het boek naar mijn chitarrone, dan was het
zo. En dat was het begin. Jordi Savall was erg avontuurlijk
om mij te vragen om mee te werken aan de eerste Maraisopname en met de andere Marais-opnames was ik ook van
de partij. Met Montserrat Figueras, Jordi’s echtgenote,
deden we verschillende 16e en 17e-eeuwse programma’s. Ik
was dan weer hier en dan weer daar die eerste jaren, maar
had nauwelijks solo-optredens. Toen we met Hesperion
gingen werken ⎯ eigenlijk had het in het begin nog geen
naam (het was gewoon een kwartet) ⎯ speelde ik meestal
een paar solostukken tijdens een concert, maar niet zoveel.
Halverwege de jaren tachtig begon dat te veranderen toen
Jordi en Montserrat terugkeerden naar Barcelona; dat was
een soort eindpunt voor mij. En toen begon ik iets te doen
wat mij het meest na aan het hart lag: solomuziek spelen.
Met solomuziek voed je de ziel op een speciale manier en
gelukkig voor ons luitspelers hebben we een enorm groot
en kwalitatief hoogstaand repertoire. En toen de ensembles
steeds maar groter werden, wat ook voor Hesperion gold,
werd mijn interesse daarin kleiner. Het was een fantastische
ensemble-ervaring en ik heb heel veel geleerd over andere
instrumenten en over zang.
Als je tegenwoordig luit begint te spelen, kun je je nauwelijks
voorstellen hoe het indertijd was. Er is nu zoveel in Europa.
Ja, het is geweldig.
Wat zoekt u in een muziekinstrument?
Wat je altijd wilt, is iets wat goed is voor de handen en ook
goed klinkt. En het voelt goed voor de handen dat wanneer
je een klank produceert het een klank is waarmee je je
direct kunt identificeren en je niet steeds opnieuw moet
zoeken en je niet zeker bent of het ene beter kan of het
andere. Nee, je bent op zoek naar jouw stem in het
instrument. Je wilt het laten lachen, je wilt het laten
schreeuwen, je wilt het allemaal. En het maakt niet uit of je
klarinet, piano, cello of barokgitaar speelt, je bent op zoek
naar jezelf. En dit is niet iets wat ik kan uitleggen in termen
van boventonen en spanningen en dat soort dingen, maar
het is gewoon zo. Wanneer ik met een opnameproject bezig
ben of nieuw repertoire aanboor, ben ik soms twee jaar
bezig om in dit repertoire thuis te raken met gewoonlijk één
instrument. En dan wordt het langzaam wat. Het is een
kwestie van klank die je aan wilt kunnen trekken als een
handschoen die past.
Is het een vriend?

Het is een intieme vriend en een vijand.
Ook een vijand?
Ik ben bepaald niet de eerste persoon die dat zegt. Het was
Eugène Ysaÿe, de Belgische violist, die zei dat de viool zijn
meest intieme vriend en vijand was. Het is de hoeveelheid
werk die je moet verzetten en op sommige punten moet je
echt worstelen met het instrument. Als je dat gered hebt,
ben je alweer op weg naar de volgende worsteling.

U hebt enkele cd’s opgenomen
instrumenten. Hoe heeft u dat ervaren?

met

historische

Als een oud instrument goed is, dan heeft het kwaliteiten
die een modern instrument niet heeft. Ik zal proberen dit uit
te leggen. Er is dan een typische spraakachtige klank, iets
boeiends, een diepte van karakter in elke noot. En voor ons
is het een grote uitdaging om zo'n instrument onder
controle te hebben maar het niet te forceren, om deze
speciale klank tot zijn recht te laten komen. Dit is een
delicate balans. Maar niet alle oude instrumenten zijn goed
enkel en alleen omdat ze oud zijn.
U hebt twee geweldige albums met barokgitaar
opgenomen. Het ene met muziek van Gaspar Sanz en het
andere met muziek van Francesco Guerau. Als men u hoort
en ziet spelen, lijkt u van deze muziek te houden. Komt dat
omdat het Spaanse muziek is of heeft u er iets mee?
Heb ik niet iets met alles wat ik speel?
Ik weet het niet, het is een indruk van mij.
De Spaanse muziek uit de 17e eeuw heeft een aansprekend
populair element en het is altijd leuk voor een musicus om
ritmisch en hard te kunnen spelen, het zit vol temperament.

De muziek voor elk instrument is ook heel verschillend. Kunt
u daarover iets meer vertellen uit uw eigen ervaring? De
muziek voor de barokgitaar bijvoorbeeld is totaal anders
dan die voor de barokluit.
Ieder repertoire heeft zekere uitdagingen en soms
betekenen deze uitdagingen het ontwikkelen van een
nieuwe techniek voor jezelf. En dan nog een manier om het
bruikbaar voor jezelf te maken. Het is moeilijk om de
lichtheid en de transparantie in sommige Elizabethaanse
muziek te vinden, om de goede balans tussen populaire
muziek en de geschreven muziek in Spanje te vinden. Het
vinden van de balans bij Francesco da Milano bijvoorbeeld
tussen structuur, helderheid, technische problemen en
uitdrukkingsvermogen. Of in de muziek van Spinaccino om
klaarheid te scheppen in zijn enigmatische tabulaturen. In
de muziek van Dowland heb je dezelfde elementen van
passie en tekst, lichtheid en diepte die je in zijn liederen
hebt. De liederen van Dowland geven een goed inzicht van
zijn emotionele leven, daar was hij een meester in. Ik denk
niet dat er een verschil is tussen de Dowland van de
solomuziek en de Dowland van de liederen. Of bijvoorbeeld
in de muziek van Bach, ten eerste om de goede toonsoort
te vinden omdat de zogenaamde originele stukken voor luit
soms in een onmogelijke toonsoort geschreven staan en je
ze toch de helderheid wilt geven die ze verdienen met de
charme van de luit zonder te verzanden in "the
handwerkliche sort of heavy arbeit" waar je dan doorheen
moet om er te geraken. Of bijvoorbeeld in de muziek van
Weiss de klaarheid van de lijnen, want hij was een meester
van de melodie. Om de balans tussen dans en melodie, om
een heldere baslijn te hebben, om dat te bereiken moeten
er zoveel dingen gedaan worden. Zoals de muziek van
Kapsberger, een "dolleman" wiens muziek je moet spelen
als een bezetene maar waarbij je tegelijkertijd de
helderheid en de afstand moet houden om je scheepje door
het wilde water te sturen. Of bij Guerau, om de structuur
van de variaties te behouden. Omdat al zijn stukken
variaties zijn moet je dat ondersteunen, zodat iets niet een
nadeel maar een voordeel is. Dan kunnen de variaties
werkelijk tot leven komen, elk op zijn eigen manier, zodat je
dus niet weerhouden wordt door de vorm maar dat juist de
vorm de communicatie bevordert… Dit zijn zo maar enkele
ideeën. Iedere keer als je met een project start, is het een
uitdaging om de essentie te vinden, maar er zijn altijd een
heleboel dingen die je nog uit moet zoeken.
De muziek van elke tijdsperiode heeft zich vanaf het begin
ontwikkeld voor de luit in Italië vanaf 1500 tot nu met de
moderne composities. Waar plaatst u zich als musicus in dat
veld? Uw opnames bestrijken namelijk een groot tijdvak.
Ik ben nooit bezig met het ene repertoire terwijl ik
tegelijkertijd over het andere droom. Nee, ik ben altijd zo
geconcentreerd en bevlogen met wat ik aan het doen ben
dat ik op geen enkele manier iets mis. Dus ik beschouw de
wereld compleet precies zoals het voor de mensen in hun
tijd ook was. De luit heeft op zichzelf genoeg interessants
we hoeven niet per se stukken te transcriberen (hoewel het
wel leuk kan zijn voor dit of dat). Als je een lied graag wilt
doen en het bestaat niet als een luitlied, dan kun je een
andere versie maken of een continuo-begeleiding. Je kunt
de luit op vele manieren gebruiken, ook in een orkest,

enzovoort. Toyohiko Satoh was bijvoorbeeld erg bedreven
om mensen voor de luit te laten schrijven en sommige
dingen zijn erg interessant. Er zijn mensen die
gespecialiseerd zijn in hedendaagse muziek voor de luit of
barokgitaar. Maar mijn hart ligt tot nu toe meer bij de oude
muziek.
En hoe staat het met de traditionele muziek, zoals Toyohiko
zich bezighoudt met traditionele Japanse muziek?
Ik weet niet zoveel van Japanse muziek.
Nee ik bedoel uw eigen traditionele muziek, zoals
bijvoorbeeld folk music.
Dat kan wel interessant zijn. Als teenager hield ik van
countrymuziek en indiaanse muziek en ik speelde banjo en
mandoline. Ja ik vond dat heel leuk.
In elke tijdsperiode kun je muzikale juweeltjes vinden. De
bronnen schijnen eindeloos te zijn. Hoe maak je dan een
keus? Of duik je er maar gewoon in en begin je te spelen?
Gewoonlijk als ik iets aan het spelen ben, begin ik al een
beetje na te denken over de toekomst en dan sla je een
richting in die langzaam duidelijk begint te worden. Je blijft
dit volgen en dan zie je of het de moeite waard is.
Bijvoorbeeld een ding dat ik miste bij Francesco da Milano
is de dansmuziek. Ik heb dat uitgelegd in het boekje bij de
cd, omdat we weten dat Francesco op dansen
improviseerde. Dus wat ik gedaan heb, was thema’s van de
fantasia’s te gebruiken en nieuwe stukjes te schrijven in het
ritme van een dans of madrigaal die op een of andere
manier gerelateerd konden worden aan de fantasia’s. En zo
⎯ we weten het niet zeker ⎯ deed Francesco het
waarschijnlijk ook. Maar er waren mensen die zeiden dat dit
niet authentiek was. Voor mij is het interessant om achter
de creativiteit van het moment te komen en ongeacht het
resultaat te komen tot iets waarbij je je lekker voelt.
Sommige van de dingen die ik geschreven heb waren
misschien iets te eenvoudig, maar dat is slechts één aspect.
Iets anders wat ik heb gedaan, vandaag tijdens het concert
bijvoorbeeld, is: in de stukken van Attaignant heb ik kleine
"dansjes" gevat in de grote dans. Attaignant heeft
bijvoorbeeld branles, stukjes die maar dertig seconden
duren, die ik heb gebruikt om er variaties op te maken,
telkens terugkomend op het thema. Met als resultaat dat je
een gevoel krijgt van de dans en dat die dans tijdloos is, dat
die dans niet twee minuten duurt maar wel twintig minuten
door kan gaan. En als je danst, is dat ook zo. Dit zijn twee
voorbeelden van uitwerkingen waarbij de wenkbrauwen
gefronst kunnen worden. Maar er zijn nog heel veel dingen
die ik graag zou willen gaan doen. Laat ik twee of drie
voorbeelden geven. Vroeg 16e-eeuwse muziek uit Italië,
Spinaccino, Enigma is er een deel van en het andere is in de
tweede helft van Libro de música de vihuela de mano,
intitulado El Maestro van Milan. Dat zijn heel wat moeilijke
stukken die praktisch niemand kan spelen. Dat is interessant
voor mij. En ik leer begrijpen wat een zanger doet. Ik heb
met Mariana Flores samengewerkt aan een Dowlandopname die uitkomt in 2019. We werken aan een nieuwe
interpretatie van de luit en de stem, waarin de stem en de
luit samenkomen op een nieuwe, oude manier, dat is ook
interessant voor mij.

Tot nu toe denk ik er nooit aan wat ik morgen ga doen. Ik
heb altijd dingen die ik wil gaan doen. En wat ik ga doen met
Spinaccino zal wat verrassingen in petto hebben. Dit zijn
enkele ideeën die ik verder nog niet ga verklappen.
Hebt u een lievelingscomponist?
Het is degene waarvan ik op dit moment stukken speel. Ik
zoek naar de grootheid in iedere persoon.
En Bach dan?
Bach? Nou, Bach kun je met niemand vergelijken. Hij heeft
de hoogste graad van eloquentie, hij gaat het meest in de
diepte en tegelijkertijd heeft hij een ongeforceerde
natuurlijke complexiteit. En hij is gewoon… je kunt beter je
mond houden en op je knieën gaan voor Bach. Maar
natuurlijk er zijn veel mensen die op hun manier over Bach
geschreven hebben.
Ik las een recensie op uw website die gepubliceerd was in het
Harvard Magazine van mei 2016 met enkele erg
interessante passages in verband met uw werk aan de
transcripties en opnames van Bach. Dit is een lezenswaardig
artikel, ik kan het aanbevelen aan mensen die
geïnteresseerd zijn in luitmuziek. Het eindigt met het
volgende citaat: “Wat men wil met elk instrument is het
perfecte samengaan van het fysieke gebaar met het
muzikale gebaar. Hier is een musicus levenslang mee bezig.”
Kunt u dit ons nader uitleggen, omdat ik vind dat u dat zo
mooi gezegd hebt?
Je krijgt er bijvoorbeeld in iedere les mee te maken als je de
leerling vraagt om te zingen. Wanneer een leerling "pom
<stop> te <stop> de <stop> pom speelt", dan vraag ik om
het te zingen. (Hopkinson zingt melodieus) Hier heb je het
gebaar, dat is wat je wilt. En als ze het op die manier zingen,
vloeiend, expressief, dan zeg ik altijd dat ze mij niet meer
nodig hebben omdat ze de oplossing al gevonden hebben.
We zijn meer dan de helft van ons leven bezig om te
proberen deze natuurlijkheid van expressie en gebaar in
onze handen te krijgen. Bijvoorbeeld deze gaillarde van
Holborne, ja rom tie da dom (zingt weer). Je kunt uren
doorbrengen met jaromtie… dadom. Daar brengen wij onze
tijd mee door, wij zijn in het laboratorium onderzoek aan
het doen, omdat we eigenlijk zo vaak bezig zijn met een
ideaal dat gerelateerd is aan iets praktisch maar wat
tegelijkertijd bijna onbereikbaar is: om de lichtheid en het
gemak van een gebaar te krijgen zoals een acteur dat doet.
En dit bedoelde ik nu met muzikaal gebaar. Met het fysieke
gebaar probeer ik precies hetzelfde gebaar te krijgen met
de linker- of de rechterhand als wanneer ik aan het zingen
ben. Het geheim van mijn les geven is de hele tijd te zingen,
om de leerlingen aan het zingen te krijgen. Het is eigenlijk
geen geheim. Ik heb helemaal geen geheimen. Ik kan
mensen helpen een oplossing te vinden.
Je worstelt met het instrument en misschien hoor je van
binnen waar je naar toe wilt, je doel, maar je worstelt om de
juiste techniek te krijgen en je hebt natuurlijk de fysieke
mogelijkheid nodig.
Dat is waar. Dus je helpt ze steeds stap voor stap op weg.
Maar wat ik probeer te doen als ik ze aan het zingen krijg, is
om niet te vervallen in elke kleinigheid op die weg, maar uit

te kijken naar het grotere idee en dat te verbinden met de
bewegingen. En dan natuurlijk is het de taak van de leraar
om te zeggen "Hier moet je dit doen en daar moet je dat
doen." Je gaat terug naar de basis en dan na een uur zingen
en proberen zeg ik altijd tegen de leerlingen: "Als er nu
iemand van een business school binnen zou komen en je zou
vragen hoeveel meer zou je gaan verdienen door je tijd zo
door te brengen met het doen van dezelfde oefening, zou
hij zeggen dat het volkomen verspilde tijd is." Dan is
iedereen stil in de kamer en dan zeg ik: "Onze beloning voor
wat we doen is niet iets dat je kunt uitdrukken in geld. Wij
werken in het rijk van pure wetenschap en pure kunst. Heel
vaak als we iets bestuderen proberen wij iets te realiseren
wat buiten de grenzen van het heden ligt. Maar dat is het
mooie ervan."
Dat geeft je eigenlijk de inspiratie.
Inderdaad. Inspiratie en frustratie gaan altijd hand in hand.
Omdat je je doel hebt en dan de begrenzingen voelt.
Dat is iets wat je pas kunt begrijpen wanneer je blijft
proberen.

Hebt u anekdotes of speciale momenten die u met ons wilt
delen?
Mensen vragen me wel eens wat het fijnste publiek is waar
ik voor gespeeld heb. Natuurlijk kun je dan over dit of dat
land praten en zo speelde ik een keer op een zondagmiddag
in Polen, in een Benedictijnenklooster in Tyniec, dat is
gemeente Kraków. Na het concert at ik samen met de
monniken die slechts enkele dagen mogen praten. De
andere dagen leven ze in stilte, maar die dag was het een
levendig diner. De abt, die zelf een getalenteerd pianist was,
vroeg mij na het eten of ik nog wat voor de monniken wilde
spelen. Dat heb ik gedaan op mijn barokgitaar. Terwijl ik
speelde zaten ze rondom me heen. Kun je je de energie

indenken die uitging van de stilte van het luisteren van deze
heren naar zo’n rustig instrument? Dat was voor mij een
heel speciaal moment.

Als u nu terugkijkt, ziet u dan een ontwikkeling bij uzelf vanaf
het moment dat u begon met lesgeven tot nu toe? Zijn er
inzichten die u daarover met ons kunt delen?

Ja, dat kan ik begrijpen. Ze waren geoefend in luisteren naar
de stilte.

O, dat weet ik niet, ik ben me meer bewust wat er in de
muziek gebeurt en ik denk dat ik wat bescheidener ben.

Precies, de stilte is de basis voor hen. Het was iets speciaals.
Een kleine anekdote: ze zongen de hele dienst in het
Gregoriaans. En dan leer je pas dat het Gregoriaans niet
slechts het plaatsen van accenten hier en daar is, maar dat
de kracht van het Gregoriaans ligt in het met passie en
overtuiging zingen. Dat was voor mij een grote les, héél
mooi.

Er is een verschil tussen eenmalige master classes en
meerdaagse workshops. U bent in Aix-en-Provence
achtentwintig keer geweest voor een concert gevolgd door
een workshop. Veel deelnemers en niet alleen uit Frankrijk
komen jaar na jaar om lessen te volgen. Een unieke
mogelijkheid voor hen. Christine de Trincaud die dit
organiseerde is de grote motor erachter. Kunt u ons
vertellen wat dit betekende voor u om elk jaar terug te
komen en dezelfde mensen te ontmoeten?

U hebt me wel eens verteld dat het publiek in ieder land op
een andere manier luistert. Daar heeft u net al iets over
verteld. Soms moet u uw programma daaraan aanpassen.
Bijvoorbeeld het Amerikaanse vergeleken met het Europese
publiek. U zult daarin ondertussen wel erg flexibel en
veelzijdig zijn. Het is ongetwijfeld iedere keer een uitdaging
om het publiek tegemoet te treden. Een concert voor medemusici of een zogenaamd wekelijks zondagochtend-concert
zullen waarschijnlijk ook van elkaar verschillen. Kunt u hier
iets meer over vertellen? Bijvoorbeeld hoe u zich
voorbereidt?
Misschien dat je je in sommige situaties meer bewust bent
van de essentie van de muziek die je wilt overbrengen. Er
zijn situaties waar het publiek meer kennis of bekendheid
met deze muziek heeft en dan hoef je daar niet zo veel aan
te doen. Wat ik vaak doe, is een beetje vertellen over de
muziek om mensen een ingang te geven tot hetgeen ik ga
spelen. Dat kan helpen om wat bewuster te luisteren.
Natuurlijk is de basis van mijn verhaal altijd intuïtief. Hoe
meer informatie men krijgt, des te meer men betrokken
raakt met de achtergronden en structuur van de muziek en
des te meer je eruit haalt.

Het waren zulke enthousiaste organisatoren daar in Aix-enProvence. Het was praktisch altijd rond de eerste mei,
wanneer de lente daar in Zuid-Frankrijk een paar stappen
vooruit is op de rest en men was altijd blij daar even te
vertoeven en deel te nemen aan het Provençaalse
levensritme. En ik moet zeggen: er is altijd een aangenaam
soort chaos in Frankrijk voor ons mensen die in NoordEuropa wonen. Het is een leuke afwisseling, want het is een
erg productieve en inspirerende chaos. Misschien is chaos
niet het juiste woord. Het draaide er normaal gesproken
altijd op uit dat het voor iedereen iets opleverde in de zin
van dat er voor iedereen werk verzet was. Maar eigenlijk
was ik na drie dagen non-stop lesgeven uitgeput, het waren
lange dagen. Maar het waren altijd bijzondere dagen en de
plaats is erg mooi, Cours Mirabeau en de verschillende
aspecten ervan.
Aix-en-Provence is een mooie stad, het is cultureel en er zijn
mooie gebouwen, je hebt er echt het gevoel van het zuiden.
Maar inderdaad, Christine was vanuit een gevoel voor de luit
gemotiveerd.

Lesgeven, masterclasses, workshops, niet alleen voor
professionals maar ook voor amateurs met een grote
variatie aan instrumenten. Natuurlijk de luit, de vihuela en
de barokgitaar, maar ook klassieke gitaar, harp en de stem.
Zijn er nog andere instrumenten waar u mee gewerkt heeft?

Ja, ze speelt zelf luit en ze is een echte kunstenares, ze is een
uitstekend schilder en nu ook beeldhouwster. En ze stopt
nooit met leren van nieuwe dingen en ze is altijd
enthousiast. Zo is het. Er is een plan om het weer te
organiseren begin mei volgend jaar.

Ik heb gewerkt met cellisten, violisten en pianisten. Morgen
zie ik een mevrouw die klavecimbel speelt. In het verleden
heb ik haar geholpen met Die Kunst Der Fuge. Ik heb ook
mensen geholpen op moderne instrumenten. Een paar jaar
geleden heb ik in New York aan The Juilliard School een
master class gegeven aan een cellist die een van de Bachsuites speelde. Ik ben erin geslaagd hem behoorlijk te
helpen. Een paar maanden later schreef hij mij een heel
aardige brief, waarin hij zei dat ik een grote hulp voor hem
was geweest. Omdat je mensen helpt met wat ideeën om
op een nieuwe manier naar de muziek te luisteren en er dan
op te kunnen reageren. Omdat als je les geeft of als je een
instrument leert bespelen het kunnen benoemen van het
probleem al meer dan de helft van de oplossing is. Zodra je
weet waar je aan moet werken, heb je toegang tot de
oplossing van het probleem.

Enige jaren geleden stopte u met uw werk als leraar aan de
Schola Cantorum Basiliensis.
Nee hoor, ik geef er nog steeds les, ook al ben ik
gepensioneerd.
Heeft u nog plannen voor de toekomst?
Ja, ik ga gewoon door.
Niets nieuws?
Altijd iets nieuws!
Bent u van plan uw levensverhaal te schrijven?
Nee hoor, ik ben nog steeds druk met het leven te leven.

Nu dan de twee laatste vragen, die ook zijn gesteld in het
vorige interview, achttien jaar geleden. Wij dachten dat het
leuk zou zijn iets van het oude interview in het nieuwe te
laten terugkomen om zo een verbinding te maken. Achttien
jaar geleden gaf u een antwoord op de vraag naar uw keuze
van snaren. Tijdens het internationale luitfestival in 2018 in
Utrecht wordt er een symposium georganiseerd over
snaren, altijd een hot item voor alle spelers. Het zou
interessant zijn om te horen of er in al die jaren iets
veranderd is voor u.

En ik denk ook bij het instrument, hoe het reageert op het
materiaal?

Jazeker, best wel een aantal dingen. In de productie van alle
responsieve snaren, ik geloof die van Savarez, zijn er
bronzen snaren op de markt gekomen die niet zo goed zijn
als wat we daarvoor gebruikten. En er heeft zich een hele
dimensie geopend wat betreft nylgut en "new nylgut"
snaren. Ik weet ook dat er veel gaande is met darmsnaren
voor de bassen en nog veel meer, maar daar heb ik me niet
zo in verdiept. Het belangrijkste is om de balans te vinden
tussen de bassen en de trebles. Wat past het beste bij elke
muziek die je speelt?

Wat zal ik meenemen?

Ja, dat is waar.
Nu de laatste “oude” vraag om ons gesprek mee af te
sluiten: als u voor een langere periode op een verlaten eiland
zou moeten doorbrengen, welke cd’s zou u dan meenemen?
U heeft al een cd-speler met een heleboel batterijen omdat
u die achttien jaar geleden al van Huib heeft gekregen, dus
afspelen is geen probleem.

We weten uw antwoord van achttien jaar geleden, maar dat
kan natuurlijk totaal veranderd zijn.
Was het de Matthäus Passion?
Op het laatst vroeg u of u ook uw luit mocht meenemen.
Dan zal ik eerder een parasol nodig hebben dan een cdspeler.
Achttien jaar geleden noemde u een cd van de Roemeense
pianist Dinu Lipatti, vroege opnames van Jascha Heifetz en
Fritz Kreisler en de Matthäus Passion.
Niet slecht!
Niets nieuws dus?
Daar moet ik over nadenken!

