2

muziek

zaterdag 18 april 2015
Reformatorisch Dagblad

Een spannende
Sweelinck
tekst Jaco van der Knijff
beeld Aeolus

Sweelinck: voor veel mensen staat die naam model
voor saaie en langdradige
muziek. Léon Berben wil
met zijn nieuwste project
laten horen dat de klavierwerken van de ”Orpheus
van Amsterdam” ook
sprankelend en spannend
kunnen klinken.

L

éon Berben (44) –geboren
in Heerlen, woonachtig
in Keulen– leeft van het
concerteren op orgel en
klavecimbel. Kerkorganist is hj
niet. „Ik ben de meeste weekenden weg voor concerten, over de
hele wereld.
Bovendien kan
ik dat helemaal
niet: het begeleiden van een
gemeente.” Z’n
handen gaan
verontschuldigend omhoog:
„Dat heb ik
Berben.
nooit geleerd.”
In zjn concertpraktjk beperkt
Berben zich tot oude muziek van
vóór 1800: van componisten als
Frescobaldi, Lübeck, Praetorius,
Byrd en vooral Bach. „Ik speel wel
eens Durulé of Messiaen. Maar
dan thuis, niet in het openbaar.”
Nadat recent van zjn hand
een aantal cd’s met werken van
Wilhelm Friedemann en Johann
Sebastian Bach verscheen, kwam
nu op het Duitse label Aeolus
een fraaie 6 cd-box uit met
opnamen van alle klavierwerken
van Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621), gespeeld op orgel en
klavecimbel.

Maar ik vond het altjd al heel
spannende muziek. Ik had ook
pianoles en speelde Beethoven en
Chopin. Maar die muziek op een
moderne piano, dat vond ik niet
mooi, niet echt interessant. Het
orgel daarentegen fascineerde me.
En toen ik op m’n 14e voor het
eerst klavecimbel speelde, vond
ik dat zó geweldig, dat ik wist: ik
word klavecinist. Ik weet het: het
klavecimbel heeft nog steeds een
vrj negatief imago. En er zjn ook
veel slechte klavecinisten. Maar
het instrument is allesbehalve
saai. Het is zó dynamisch. En zo
veel subtieler nog dan een orgel.”
Onder anderen Gustav Leonhardt
en Ton Koopman waren uw leermeesters. Volgt u hen in de ma-

nier waarop u Sweelinck speelt?
„Ik was inderdaad de laatste
klavecimbelleerling van Gustav
Leonhardt.” Lachend: „Maar ik
was het nooit met hem eens. Ik
weet nog dat ik het stuk ”Paduana
Lachrymae” van Sweelinck voor
hem speelde. Heel pathetisch. Zjn
reactie: Dat heb je mooi gedaan,
maar het is niet mjn manier. Zo
was Leonhardt: alleen zjn eigen
interpretatie was de goede. Heel
jammer. Ik was eigenwjs en ontwikkelde mjn eigen spoor. Toen
ik bj Ton Koopman kwam, was ik
een stuk ouder. Ik ging naar hem
toe om bepaalde dingen te leren.
Dat was het goede recept. Koopman speelt altjd met veel versieringen. Misschien heb ik daarvan
een en ander overgenomen.”

Waarom Sweelinck?
„Die vraag kwam bj Aeolus vandaan. Ze wilden een groter project
met mj. Zelf had ik Buxtehude
wel leuk gevonden. Zj wilden echter graag de complete Sweelinck.”
Lachend: „Ze dachten bljkbaar
dat ik die muziek wel goed kan
spelen.”
U hebt wel wat met Sweelinck.
„Iedere klavecinist heeft wat met
Sweelinck. Het is gewoon heel
goede muziek; er zitten geen
slechte stukken tussen. Ik heb in
Heerlen vanaf mjn 10e orgelles gehad, en daarbj was er veel
aandacht voor oude muziek. Ook
van Sweelinck. Als kind begin
je dan met de liedvariaties; de
niet-koraalgebonden werken zjn
wat lang voor een beginneling.

Léon Berben achter het orgel in de Sint-Jacobskerk in Luik.

Calvinistisch
Het is niet voor het eerst dat het
complete klavierwerk van Sweelinck op cd uitkomt. Vorig jaar
verschenen in het kader van ”Het
Sweelinck Monument” van Harry
van der Kamp twee delen (zes
cd’s) met de orgel- en klavecimbelwerken. Berbens opnamen waren
toen overigens al gemaakt: die dateren uit de periode 2009-2011. Al
eerder, in 2002, verscheen er een
9 cd-box op het label NM Classics.
Wat voegt u aan deze opnamen
toe?
„In beide uitgaven wordt Sweelincks oeuvre door een groot
aantal organisten en klavecinisten
uitgevoerd. Persoonljk vind ik
dat nooit ijn. Ik houd nameljk

niet van het spel van iedere speler.
Neem de symfonieën van Mozart.
Als ik die graag in de uitvoering
van Harnoncourt beluister, dan
gaat het me om de interpretatie
van die ene dirigent. Díé wil ik
horen.
Aan beide Sweelinckprojecten
heeft Bernard Winsemius meegewerkt. Hj is altjd mjn lievelingsorganist geweest. Het liefst had ik
gezien dat Winsemius alles had
uitgevoerd. Zoals hj Sweelinck
speelt! Daar kan ik urenlang
naar luisteren. Hj heeft een heel
natuurljke omgang met deze
muziek en kiest de goede tempi.
Zjn uitvoering is sprankelend, zit
vol leven.
De enige die, voor zover ik weet,
de complete Sweelinck in z’n
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eentje heeft opgenomen, is Ton
Koopman. Maar die opnamen
dateren al uit het begin van de
jaren 80 van de vorige eeuw. Toen
speelde Koopman ook nog een
beetje calvinistisch, wat afstandeljk, niet zo vrj.”
Hoe typeert u uw eigen interpretatie van Sweelinck?
„Ik speel deze muziek heel vrj. Ik
denk dat dat moet, omdat volgens
mj musici in die tjd ook zo
gespeeld hebben. Ik doe bjvoorbeeld veel met versieringen. Niet
óm het versieren. Maar omdat de
muziek daar veel levendiger van
wordt. Ik ben ook van mening
dat je gedurende een stuk mag
omregistreren en van klavier mag
wisselen. Zulke wisselingen maken de architectuur van een stuk
duideljk. Neem Buxtehude of
Reincken. Ik kan me niet voorstellen dat zulke componisten op hun
eigen grote orgels in Lübeck of
Hamburg niet zouden variëren in
een grote koraalfantasie. Als je zo
veel mogeljkheden hebt, dan wil
je die toch gebruiken? Dat helpt
een stuk toch verder?
Als het gaat om tempi: je
moet goede redenen hebben om
langzaam te spelen. Dat doe ik bjvoorbeeld bj ”Erbarm dich mein”.
Dat is een klagend stuk. Maar
als je ”Mein junges Leben hat
ein Endt” langzaam gaat spelen,
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hoor je geen melodie meer. Veel
stukken bj Sweelinck moeten
virtuoos klinken. Dan moet je dat
tempo overigens wel het hele stuk
vol kunnen houden. Voor deze
werken geldt dat ze pas interessant worden als je ze goed kunt
spelen. En of dat dan authentiek
is? Dat weet ik niet. Ik ben zoals

„Als uitvoerder moet ik
mijn uiterste
best doen om
zo’n stuk interessant te maken”
ik ben. Maar ik doe er wel alles
aan om er zo dicht mogeljk bj
te komen: bronnen raadplegen,
lezen, studeren.”
Veel mensen ervaren de muziek
van Sweelinck als saai. Wat zegt
u dan?
„Ik heb nog niet meegemaakt dat
iemand na aloop van een concert
zei dat hj Sweelinck saai vond.
Kjk, bj Sweelincks muziek, maar

ook bj bjvoorbeeld de Kunst
der Fuge van Bach, moet je er als
luisteraar voor gaan zitten, er
de tjd voor nemen, actief zjn.
Als uitvoerder moet ik van mjn
kant mjn uiterste best doen om
zo’n stuk interessant te maken.
Daarbj wil ik iedere compositie
apart behandelen en haar eigenheid benadrukken. Bj de werken
die ik op orgel uitvoer, speelt
dan ook nog het instrument een
rol. Op een groter orgel speel
je langzamer dan op een klein
instrument. Ook qua registratie
kjk ik iedere keer weer opnieuw:
wat klinkt hier goed? Daarom
heb ik geen registraties vermeld
in het cd-booklet. Wat op het ene
orgel mooi is, klinkt op een ander
instrument helemaal niet.”
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Lokaal 121
tekst Geerten Jan van Dijk

Lokaal 121 is het leukste lokaal van
de school. Het is nu ruim vjf jaar
geleden dat ik er aarzelend mjn eer-

Wat is het mooiste klavierwerk
van Sweelinck?
„Een van de mooiste stukken vind
ik de Fantasia in g SwWV 270. De
architectuur van dat stuk, en hoe
die zich gedurende tien minuten
ontwikkelt: die is heel sterk. Het
maakt niet uit of je dit speelt op
orgel of klavecimbel. Daarnaast
vind ik ”Mein junges Leben hat
ein Endt” een geweldig stuk: heel
delicaat en verijnd, met versieringen en loopjes. Als derde noem
ik ”Erbarm dich mein”. Dat lied
heeft zo’n sterke melodie. Altjd
mooi!”

ste muzieklessen gaf aan een groep
eersteklassers. Het waren voorbeeldige leerlingen, behalve tjdens mjn
lessen. Ik durf er nu eindeljk over te
schrjven. Zo vers is het allemaal niet
meer, hoewel ik er soms nog aan word herinnerd. Na
de zomervakantie stond ik plots weer oog in oog met
deze eersteklassers. Het waren ondertussen vierdeklassers geworden en ze keken mj breed grjnzend
aan, indachtig de muzieklessen van jaren geleden.
Ik had als beginnend docent natuurljk kunnen kiezen voor een veilige modus: werken uit het lesboek,
afgewisseld met een muziekfragment of een ilmpje.
Maar tjdens muzieklessen moet er worden gemusiceerd, dus ging ik die uitdaging maar aan. Na een
korte instructie over het lezen van een partj volgde

Drie orgels en een klavecimbel

het sein waar de leerlingen op zaten te wachten:
„Pak allemaal maar een instrument.” En dat deden

Op zes cd’s speelt
Léon Berben alle
klavierwerken die aan
Sweelinck worden
toegeschreven. „Het
oeuvre staat voor het
grootste gedeelte
vast. Bij een paar werken is iedereen het erover eens dat ze niet
van Sweelinck zijn.
Mijn uitgangspunt is
dat ik ze meeneem tot
bewezen is dat ze niet
van Sweelinck zijn.
Het zou jammer zijn
om deze werken niet
op te nemen.”
Een aantal werken
kan op zowel orgel als
klavecimbel gespeeld
worden. „Als er geen
pedaalpartij is, kun
je kiezen. Ik heb de
wereldlijke werken en
de toccata’s allemaal op klavecimbel
vertolkt. Dan kun je
net wat sneller spelen
en ben je wat vrijer.
Bij de fantasieën heb
ik per stuk gekozen.
De grotere heb ik op
orgel opgenomen;
dan heb je net wat
meer klankkleuren
ter beschikking. Alles
dubbel opnemen zou
ook gekund hebben,
maar dan werd de
uitgave nog duurder.
De verkoop is toch al
moeilijk genoeg: wie
gaat dit nu kopen?”
Op anderhalve cd
staan de klavecimbelwerken, gespeeld

op een kopie van
een instrument van
Johannes Ruckers uit
1624 die Berben zelf
in bezit heeft.
Voor de overige
werken koos Berben
drie orgels in middentoonstemming
uit. Twee cd’s zijn
opgenomen op het
drieklaviers orgel van
Hans Scherer uit 1624
in de Stephanuskirche in het Duitse
Tangermünde. „Een
enorm mooi instrument, nog origineel.
In zijn bouwwijze
hanteerde Scherer
de stijl van Niehoff,
die het orgel van
Sweelinck in de Oude
Kerk in Amsterdam
bouwde.”
Eén cd komt uit de
Grote Kerk in het
Noord-Hollandse
Oosthuizen, waar een
anoniem eenklaviers
renaissanceorgel
uit 1521 staat. „Heel
klein, met een beperkte klavieromvang,
zoals Sweelinck die
ook had.”
De overige orgelwerken komen tot klinken

op het drieklaviers orgel in de Sint-Jacobskerk in het Belgische
Luik. Het betreft een
instrument van Schumacher uit 1996, een
reconstructie van het
orgel van Sweelinck
in de Amsterdamse
Oude Kerk. „Een
interessant project,
waarover de meningen uiteenlopen. Dat
toont aan dat het
orgel een persoonlijkheid heeft.”
Het blijft altijd gissen
hoe de instrumenten
in Sweelincks tijd geklonken hebben, zegt
Berben. „Sweelinck
ging in 1604 voor
de stad Amsterdam
naar Antwerpen om
een klavecimbel te
kopen. Maar hoe dat
geklonken heeft? Ook
als een orgel uit het
eind van de 16e eeuw
stamt, is het maar
de vraag wat de tijd
met de klank gedaan
heeft. Dus ook bij
het nabouwen van
instrumenten volgens
de principes van toen,
blijft het altijd slechts
een benadering.”

ze. Met donderend geraas werden de kasten beroofd
van hun keyboards, violen en djembés, om voorlopig
oorverdovend beroerd te worden door de leerlingen.
Ik stond erbj en keek er wanhopig naar, nog niet
in staat in te grjpen. Angstvallig hield ik ramen en
deuren gesloten om andere lessen maar niet te verstoren en om collega’s te weren die benieuwd waren
naar deze experimentele manier van lesgeven. Iets in
mj vertelde mj dat het stellen van regels rond het
gebruik van muziekinstrumenten de kwaliteit van de
muziekles ten goede zou kunnen komen.
Met een beetje bluf kon ik de grjnzende vierdeklassers geruststellen: „Oké, ik heb jullie de afgelopen
twee jaar geen les gegeven. In die tjd heb ik veel
geleerd. Ik hoop jullie ook.” De leerlingen gaven mj
het voordeel van de twjfel en vertrouwden mj nu
wel de regie van de lessen toe.
Ondertussen durf ik les te geven met geopende
deuren en ramen. Mjn bovenbuurman geeft godsdienst en belt soms of het iets zachter kan. Hj is een
muziekliefhebber en verdiensteljk organist. Maar
de steeds herhalende melodieën tjdens oefensessies
werken de leerlingen die een verdieping hoger een
proefwerk maken op de zenuwen. Omdat ik geen
ketterjen en kerkgeschiedenisvervalsing op mjn geweten wil hebben, gooi ik het lokaal potdicht. Maar
na een lesuur is de zuurstof echt op.
Momenteel ondergaat het pand een grondige verbouwing. Lokaal 121 wordt fors uitgebreid met vier
geluiddichte studio’s. We krjgen nieuwe vloerbedekking waar –zo is mj verteld– de fabrikant bacteriën

Jan Pieterszoon Sweelinck –
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cd-centraal voor geluidsfragmenten.

aan heeft toegevoegd. Valt er een bekertje melk? Dan
ruimt de vloer de troep zelf op. Had ik die vloer maar
in mjn eerste jaar gehad. Dan had ik buitensporige
lawaaimakers barrevoets laten rondlopen zodat de
vloer eens iks aan hun voeten zou knagen.

