
De stilte van
vermoorde
muziek
Tijdensde UilenburgerConcertenin
Anlsterdanl worden COlllposities van in de
Tweede WereldoorlogOlllgeko111en
conlponisten en hun tijdgenoten opgevoerd.
Ookis ernlinltevoornieuwe interpretatiesvan
eigentijdse Inusici. Door Jwjen Vis



Leo Smit en Dick
Kattenburg(rechts),
talentvolle musici,
gestorven in de oorlog.

Grote foto: hUll muzi -
is deze maand te horen
in de Uilenburger
Synagoge in Amster



Van Vanessa Lann (41) gaat op 18 januari
in prenuere 'AIllerican, Wonlan' voor
sopraan en fluit.

'Ik benNoord-Amerikaanse en
woon sinds 1990in Den Haag.
Hoewel ikaan hetKoninkli jk Con-
servatoriumhebgestudeerd, ben
ikgeen representantvan de Haag-
seSchool, al ismijnliefdevoor het
repetitieve, de ritmische herha-
ling,weIHaags.'
'Ikvind heteengTOte eerom op dit
concertsamen teklinkenmet
mijn "fellowAmericans" George
Gershwin (1898-1937)en Marc
Blitzstein(190S-1964). Zijschre-
ven beiden mooi Idassiek enjazz.
YretBlitzstein deel ikde fascinatie
voorgetallen en reeksen. Ikben
ook cerebraal, maartegelijkertijd
houdikvan eenvoud.'
Duizendeneen dingen die het pu-
bliek toch niet kan horen, interes-

'Ikvind het een grate
eer onl sanlen te
klinken lnet Gershwin
en Blitzstein'

seren mij niet. Mijn muziekis geen
reactie op andermans muziek; ik
heb altijd mijn eigen dinggedaan.
Erzijn natuurlijkwel bronnen van
inspiratie: de stiltevan Cage,de
kaalheid van Satie en ...jazz.'
'Belangrij ker dan het componeren
ineen bepaaldestijlvindikhetom
te componeren vooruitvoerders
eneenruimte. In ditgeval ken ikde
musicigoed, ikheb al eerdervoor
zegeschreven. IkweetdatEleono-
re Pameij erenIrene Maessengoed
zijn in Iyrischrepertoire. Ikhecht
ookaan een theatraal concept. In
American, WomanlaatikMaessen
soms zingenalsofze fluitspeelten
Pameijer fluiten alsof zezingt.'
'Degedichten vanAmerikaanse
dichteressen dievoor hetwerkzijn
gebruiktgaan overdeverschillen-
de liefdes vanvrouwen: voor de
partner, hetkind, de natuur, het
geloofen hetvaderland. Ditalles
heel concreeten datdeel ikdan
weermetGershwin.'
www.lann.dds.nl

p geen enkel Nederlands podi-
um klinkt zoveel Nederlandse
muziek als op datvan de Uilen-
burger Synagoge. Halverwege
de stille Uilenburgerstraat,
tussen de Jodenbreestraat en

de Prins Hendrikkade in Amsterdam, staat de
18de-eeuwse synagoge. Een gracieus gebouwj tot
1942buurtsynagoge voor Asjkenazische (Duitse)
joden, sinds meerdan tienjaareen cultureel cen-
trum van formaat.

In de bovenzaal organiseert de LeoSmitStich-
ring jaarlijks acht concerten. Van oktober tot
mei, elke maand een. De Leo Smit Stichting
(1996) heeft als 'doel de muziek van Leo Smit
(1900-1943) en zijn componerende tijdgenoten
in de ruimste zin van het woord te bevorderen.
Hetrepertoire datje in de synagoge hoort, hoorje
nergens. Bovendien spelen er musici die elk op

hun eigen instrument de top hebben bereikt. Op
18januari is het eerste concertinhetnieuwe jaar.

Ditconcert- Hollandia-Kattenburg- is een
schoolvoorbeeld van de klassieke progTamme-
ring van de Leo Smitstichting. Centrale compo-
nist is Dick Kattenburg (1919-1944)van wie vier
werken te horen zijn. Daarnaast zijn er liederen
van George Gershwin en Marc Blitzstein, piano-
muziek van Leo Smit en een nieuwe compositie
vanVanessa Lann:American, Woman.

De programmatitel verwijst naar de textiel-
fabriek Hollandia-Kattenburg in Amsterdam-
Noord waar op 11 november 1942 bij een razzia
826 personen werden opgepakt: de 367 joodse
personeelsleden en hun gezinnen. Van hen heb-
ben slechts vier personen de oorlog overleefd.
Jaarlijks wordt dat feit op 11november herdacht
bij het monument op het terre in van de fabriek.
Afgelopenjaarviel de herdenking samen met de

dag dat Dick Kattenburg negentig jaar zou zijn
geworden. Dick was de zoon van Levie Katten-
burg, de oud-directeur van het bedrijf. Bij de
plechtigheid werden twee stuld<envan zijn hand
gespeeld. Alvast van de nieuwe cd met zijn ka-
mermuziek die op 18januari ten doop wordt ge-
houden.

Opzolder
Het is de laatste jaren snel gegaan met Katten-
burg. Fluitiste Eleonore Pameijer, medeoprich-
tervan de Leo Smit Stichting, beschikte tienjaar
geleden al over het manuscript van Kattenburgs
Fluitsonate. Eenjaar geleden pas werd er bij een
nichtje van Kattenburg op zolder een doos met
twintig van zijn composities gevonden. Pa-
meijer: 'Sprankelende muziek. Leld<ermodern,
welluidend,jazzy en ook stout af en toe. Vanzo ie-
mand zeg je niet meer dat hij alleen maar veel-

http://www.lann.dds.nl


00 t Kleppe (46) con1poneerde liederen op
- ten van Fernando Pessoa, te horen op

_ 5 februari tijdens 'Schatten van de zolder' .

. :>en opgeleid tothedendaags
-<Tcomponist.Men verwacht-
_,,-anmij datikcomplexe, ce-

e muziekzou schrijven, gek-
end ookwel piep-kraak-

~ ::z:iekgenoemd. Muziek die al-
door experts gewaardeerd
worden. Ikheb me kunnen
jden. Sterkernog, hetis tijd

-eenrevolutie! Nieuwemuziek
..: rietsmoetenwordenwat

'=:"bij de musici en het concert-
tiel<.En datkan, zoals blijktuit

::~Cilenburger Concerten.'
'~nheiden zijn Debussy, Bartok
rrawinsky. Denaoorlogse

"- [-garde bekoortmeniet.Op
.. bestishetvernuftig. Watikwil

--OOrrieresslechten tussenklas-
Me'· jazz, pop en wereldmuziek en

-wi.!bauieres
htentussen
siek, jazz, pop en

reldn1uziek'

daarvoorvindj eveel ingredienten
in de muziek uit hetinterbellum.'
'Muziekmoetcommuniceren,
verstaanbaar zijn en het primaat
ligtdan bij hethart. Muziekis bij
uitstekemotioneel en magopwin-
ding en ontroeringveroorzaken.
Een componistzou zich ook
steeds moeten afvragen: "Werkt
het?'"
'Vocalemuziekis mijn zwaarte-
punt. In mijn CancoesPortuguesas
voortenor en piano hoor je een
groot deel van de 20ste eeuw:
opengerekte, kruidige samen-
klanken en een asymmetrische
ritmiek. Ook zijn er invloeden van
pop en wereldmuziekinmijn
composities te horen. Metdaarbij
de aansprekende eenvoud en di-
rectheid van de fado en de tango.
Ditalles wilniet zeggen dat ik te-
rugvalop de 19de-eeuwsestijl. Dat
zou onecht enkitscherigzijn. Elke
nieuwe compositie moetiets
brengen watnogniet bestond.'
wwwjoostkleppe.nl

belovend was. Watwe van hem hebben, hoe wei-
nigook, is heel ergde moeitewaard.'

Van de toen 18-jarige componist kwam ook
een stuk voor piano vierhanden en tap dans bo-
yen water. Nooit eerder en ook sindsdien niet
meervertoond.

In de onderduik ging Kattenburg zich bezig
houden met zijnjoodse achtergTOnd.Toen hij in
Auschwitzwerd vermoord was hij 24.Kattenburg
had in de onderduik les van Leo Smit. Pameijer:
'AInetzo'n figuur, maar dan totvollewasdomge-
komen. Ooktonaal enjazzy, maareengToteroeu-
vre, gecompliceerder ook en daardoor minder
toegankelijk.'

. Smit werd vermoord in Sobibor, 42 jaar oud.
Op zijn manier was ook hij nog een belofte. Van
beide componisten had men mogen verwachten
dat ze een belangTijke plaats in het Nederlandse
muziekleven zouden hebben ingenomen. Maar

neratie componisten nit
terbellun1 is languit de

eaeweest. Hunnulziek
a 1945 niet 'hip' 111eer

wat gebeurde er na 1945? Het werd stil. Oorver-
dovend stil. Leo Smit kreeg bij zijn eeuwfeest in
2000 een cd-box met zijn volledige oeuvre (or-
kestwerken en kamermuziek) en een biografie.
Pameijer: 'Hetis goed daterplaats isvoorgerech-
tigheid, ook al komt die - helaas - vaakjaren te
laat. En dat is dan ook meestal weer een kwestie
van toeval. Hoe dejuiste mensenop dejuiste mo-
menten elkaar ontmoeten en iets oppikken is ei-
genlijk een wonder.'

Interbellum
De hele generatie componisten uit het interbel-
lum is lang uit de mode geweest. Niet alleen de
joodse componisten, maar ook de anderen. In
zekere zin werd ook hun geluid gesmoord. Hun
muziek was na 1945 niet 'hip' meer. Hun tonali-
teit - zoals aile klassieke componisten tot 1900
componeerden-was te melodieus, te mooi. Na



Op 15 nlaartgaatvan Willenl Wander van
Nieuwkerk(54) 'Over the water' in prenliere,
een canlpasitie vaar strijkkwaltet en gitaar.

'Mijngitaarkwartetis een beetje a
laLuigiBoccherini (1743-1805).
Heel helder, en de gitaar is lyrisch
aanwezig. Hij is de gastengelijk-
waardigaan de strijkers. Ikgeloof
in de zeggingskrachtvan lyriek
maarzoekmij n inspiratie niet in
hetinterbellum. Ookniet bij de
geweldige componisten van om-
streeks 1900,maarwel bij hun col-
lega's vanhonderd j aar eerder:
Haydn, Mozart, Beethoven en
Schubert.'
'Een opdrachtvan componisten
zou tochmogenzijn datze met no-
ten een coherent betoog bouwen
datmenkan volgen. Ikgeloofniet
in klanken op zichzelf.Voormij
geen klankkunst maartoonkunst!
Wat dat betreftis erveel te leren

'Miles Davis en
de Beatles gaven
de nluziek een
lyrische kwaliteit'

van popmuziek. In nogal watklas-
sieke muziekis de musicus afwe-
zig, iemands stem. Een componist
moetiets tezeggenhebben. Stem
hebben. Heefthij datniet, dan
maghij watmij betreftopdonde-
ren.'
'Veelcomponistenhebben de
toontaal willen uitbreiden: Debus-
sy,Bartok en Strawinsky. Hetwas
allemaal prachtig, maarzij kwa-
men uiteindelijkooknietverder.
En dan die drukvanhetsteeds
maarweerpositie moeten inne-
men ten opzichtevan hetmoder-
nisme.AI die theorieen en al die
worstelingen. Wegermee! Ikwil
vanuithetheden terug, verterug
en wortel schieten op werkelijk
vruchtbare bodem.'
'Deklassiek-romantische stijl is
mijnhabitat.lksteekmijnlicht
ookop bij Miles Davisen de Beat-
les; zijgaven de muziek eenlyri-
sche kwaliteitdie de klassieke mu-
ziekvroegerook bezat.'
www.vannieuwkerk.info

de oorlogwas in de canons van strenge systeem-
bouwers die de muziek trachtten te vangen in ge-
tallen en reeksen voor de zogeheten 'tonalen'
geen plaats meer. Zij werden irrelevant ver-
klaard.

Voorjoodse componisten die de kampenniet
hadden overleefd, kwam deze Idap postuum het
hardst aan. Zij werden eigenlijk ten tweeden
male vermoord. Dankzij de Leo Smit Stichting
krijgen tonale componisten weer een kans. De
stichting legt ook relaties met het heden. Zowor-
den regelmatig compositieopdrachten verstrekt
aan eigentijdse componisten, veelal Nederlan-
ders maar ook buitenlanders in ons land. Datge-
beurt dan op vef.-zoekvan de Leo Smit Stichting
en het Fonds voor de Podiumkunsten verstrekt
de subsidie. Veelal worden die componisten be-
naderd voorwie het interbellum een bron van in-
spiratie is.

Dit seizoen zijn er maar liefst negen premie-
res en Vanessa Lann, Joost Kleppe en Willem
Wandervan Nieuwkerk horen totde geluld<.igen.

Volgestouwde koffers
Een jaarlijks terugkerende thema-avond is
'Schatten van de zolder'. Nogal watcomponisten
hebben tijdens de bezetting hun muziek in be-
waring gegeven, in de hoop op betere tijden.
Sommigen konden na de oorlog de draad niet
meer oppald<en, om de eenvoudige reden dat ze
de oorlog niet hadden overleefd. Hun dozen met
manuscripten of volgestouwde koffers verhuis-
den mee met vrienden of familieleden enna ver-
loop van tijd belandden ze bij hun kinderen.
Soms werden ze gekoesterd als heilige relieken,
maar even vaak lagen ze te verstoffen op zolders.
Soms belandde muziek zelfs bij de vuilnis en
hing het voortbestaan aan een zijden draad. Een

paar jaargeleden vonden kinderen een pakviool-
muziek van Samuel Schuijer (1873-1942) op
straat. Hun ouders brachten het naar het Neder-
lands Muziek Instituut in Den Haag. Zeventig
jaar na dato beleefde Schuijers Vioolsonate als-
nogzijn premiere, inde UilenburgerSynagoge.

Natuurlijk zijn niet alle zolderschatten even
opwindend, maar er zitten parels russen. En die
mogen en moeten gehoord worden. Toen een
paar geleden de subsidie voor de Uilenburger
Concerten van deAmsterdamse Kunstraad op de
tocht stond, ging Pameijer een keer met een kof-
fer vol manuscriptennaar de vergaderingvan de
commissie en keerde de koffer leeg op een tafel:
'Dit moeten we allemaal nog uitvoeren!' Deze
vastberadenheid heeft de afgelopen twaalf jaar
veelmoois opgeleverd.

http://www.vannieuwkerk.info

