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‘Niet meteen weer mijn 
koff ers pakken’

9RRU�GH�QHJHQGH�NHHU�YHU]DPHOW�-DQLQH�-DQVHQ�WLMGHQV�KHW�
,QWHUQDWLRQDDO�.DPHUPX]LHN�)HVWLYDO�8WUHFKW�KDDU�PXVLFL�
RP�]LFK�KHHQ��1D�HHQ�SHULRGH�YDQ�JHGZRQJHQ�UXVW�LV�]H�ZHHU�
KHOHPDDO�WHUXJ��C,N�EHQ�]ÃYHHO�DOOHHQ�RQGHUZHJ��GDW�LN�GDW�
WHJHQZLFKW�HFKW�QRGLJ�KHE

DOOR MATHIEU HEINRICHS | FOTO JOCELYNE MOREAU

ee, het is niet voor iedereen 
even gemakkelijk om het 

kerstreces op te geven. Dat los-
sen ze dan op door hun gezin mee te 

nemen. Dit jaar komen heel veel kin-
deren mee naar Utrecht. We hebben 
het gezellig met elkaar. Maar het is 
waar, we vieren niet kerst volgens het 
boekje. De drive om muziek te maken 
is toch sterker dan de behoefte om 
thuis op de bank te zitten en naar de 
kerstboom te kijken. Och, we hebben 
als musicus geen erg gestructureerd 
leven, geen standaard werkweken, en 
het maakt voor ons gevoel dan ook 
niet ontzettend veel uit of we nu in 
de week tussen kerst en nieuwjaar of 
een week later thuis zijn en een lekker 
potje koken.’ 

Nieuwe balans
‘Ik ben de afgelopen jaren nogal 
geconfronteerd met de schaduwkant 
van een leven waarin je zo flexibel 
bent en geen vast werkschema kent. 
Ik ging inderdaad altijd maar door. Ik 
vond niet dat het móest, maar ik wilde 
muziek maken, dus ik ging door. Dat 
was iets waar ik me goed bij voelde, 
comfortabel. Bovendien, ik was toch 
jong en sterk? Totdat ik op een gege-
ven moment moest vaststellen: het is 
op, ik ben te ver gegaan.
Toen ik vorig jaar weer langzaamaan 

begon, op zoek naar een balans, was 
er vooral de eerste maanden nog dat 
rare gevoel dat ik niet meer van het 
een naar het ander ging, dat ik niet 
meer op een soort high bleef die toch 
aardig op een soort verslaving leek. 
Dat was wennen: een aantal concerten 
geven, dan een week thuis, weer een 
aantal concerten en weer een week 
thuis. Inmiddels voelt het als van-
zelfsprekend thuis te komen en niet 
meteen weer mijn koffers te moeten 
pakken. Heerlijk!’
‘Mijn leven is daardoor anders ge-
worden. Het is helemaal niet zo dat ik 
vroeger buiten de muziek geen leven 
had. Zo erg was het óók weer niet. 
Maar ik leefde toch vooral van concert 
naar concert. Nu heb ik meer tijd om 
het leven buiten de muziek echt te er-
varen, om ervan te genieten. Met mijn 
vriend heb ik een mooi appartement 
in Utrecht. Ik heb nu tijd om daar 
een echt thuis van te maken, om eens 
uitgebreid te koken. En ik lees weer 
veel. Op reis heb ik altijd wel gelezen, 
het was geen gebrek aan tijd. Maar het 
beklijft niet als je niet echt de ruimte 
in je hoofd hebt omdat er altijd wel 
dingen zijn die je moet regelen. Als ik 
concerten geef, is het leven toch tame-
lijk hectisch. De ene avond speel ik in 
Londen, de volgende avond in Lyon of 
in Frankfurt, dus ik moet weer vroeg 

uit de veren en mijn vliegtuig halen. 
Dan kom ik na zo’n concertenreeks 
thuis en dan ligt er ook weer van alles 
op me te wachten, dingen die soms 
meteen moeten worden geregeld. 
Maar het gaat me steeds beter af. Ik 
spreek gewoon met mezelf af: nu heb 
ik een paar uur tijd voor mezelf. Het 
verschil met vroeger is natuurlijk 
enorm, ik geniet er ongelooflijk van! 
En ik haal in: ik heb net Mulisch’ De 
ontdekking van de hemel uitgelezen... 
kun je nagaan! En ik ben nu begon-
nen in de nieuwste Japin, Vaslav, 
(schaterend) dus daar ben ik dan weer 
wel redelijk op tijd bij!’

Friends
Mijn musici en ik zijn allemaal 
verschillende persoonlijkheden, 
en tegelijkertijd zijn we een hechte 
club mensen die het goed met elkaar 
kunnen vinden. Ik heb op allerlei 
festivals gespeeld. Daar kom je dan 
aan, je werkt samen met mensen die je 
niet eerder hebt ontmoet, geweldige 
musici, maar als het concert voorbij 
is, trek je de deur achter je dicht en 
dat was dat. Dat is niet mijn manier. 
Ik ben zóveel alleen onderweg, dat ik 
dat tegenwicht echt nodig heb. Op 
mijn kamermuziekfestival wil ik mijn 
vrienden ontmoeten, samen hard 
werken, samen een volgende stap in 
onze ontwikkeling zetten, en het dan 
ook nog goed hebben met elkaar. Wat 
die ontwikkeling is? Hoe moet ik dat 
onder woorden brengen? Dat kan 
ik eigenlijk niet, maar we stellen dat 
steeds weer vast, we merken het aan 
de manier waarop we samenspelen, 
hoe we onze weg vinden in de stukken 
die we op de lessenaars zetten. Hoewel 
we elkaar steeds beter kennen, verval-
len we niet in routine, maar kunnen 
we juist steeds meer risico’s nemen, 
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elkaar uitdagen. Het wordt er elk jaar 
alleen maar spannender en interes-
santer op.’ 

Frans hoogtepunt
 ‘Een voorbeeld: voor het middagcon-
cert van de laatste festivaldag heb ik 
een Frans programma samengesteld, 
of eigenlijk een Parijs programma, 
muziek van componisten die een 
band hadden met het roemruchte 
Conservatoire. Het Eerste pianokwar-
tet van Fauré is natuurlijk een hit, 
zowel bij musici als bij publiek. Maar 
ik grijp de gelegenheid graag aan om 
ook muziek te laten horen die vrijwel 
niemand zal kennen, zoals twee 
korte stukken van Enescu en Dutil-
leux, in beide gevallen heel vroege 
werken. Enescu was vijfentwintig toen 
hij Légende voor trompet en piano 
componeerde. Dutilleux schreef een 
duet voor fagot en piano, Sarabande 
et cortège, een ‘proefwerk’ waarmee 
aankomende fagottisten konden 
laten horen of ze een plaats aan het 
conservatorium verdienden. En dan 
is er de Nederlandse première van 

Incantatio voor altviool en piano van 
Richard Dubugnon, die ik in 2008 heb 
leren kennen toen hij zijn Vioolconcert 
voor mij schreef. “Onze” altviolist 
Maxim Rysonov heeft ook de wereld-
première verzorgd, juli jongstleden 
in Engeland. Dubugnons composities 
spreken een heldere taal, de structuur 
is transparant, heel Frans. Ik lees wel 
eens dat Richard niet hedendaags, 
niet “nieuw” genoeg is. Maar daar heb 
ik geen boodschap aan: als ik muziek 
mooi vind, dan ga ik ervoor.’
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Mannetje met Mannetje met Mannetje met 
knalrood hoofd knalrood hoofd knalrood hoofd 
en wantenen wanten

e ziel verkopen aan de duivel 
voor persoonlijk gewin. Het 

noodlotsdrama van Faust lijkt  
in onze gehekelde graaicultuur actu-
eler dan ooit. Christopher Marlowe 
en Johan von Goethe voerden Faust 
al eeuwen geleden ten tonele. Zelden 
werd het Faust-thema zo levendig 
verklankt en verwoordt als in Igor 
Stravinsky’s L’ histoire du Soldat uit 
1918, een muzikaal sprookje voor jong 
en oud. Het ontroerende verhaal over 
een onnozele soldaat die zijn viool 
verpand aan de duivel in ruil voor 

een boek waarin alle geheimen van 
het materiële geluk worden ontslo-
ten. De vervolgens schatrijke soldaat 
raakt meer kwijt dan hem lief is: huis 
& haard, en zijn hoop op een nieuw 
leven.
Igor Stravinsky werkte het noodlots-
drama om tot een muziektheaterwerk 
voor kamermuziekensemble, verteller, 
twee acteurs en een danseres. Daarbij 
baseerden de componist en zijn 
Zwitserse librettist Charles-Ferdinand 
Ramuz zich op Russische volksverha-
len over het Faust-thema. Stravinsky’s 

beeldende muziek voor het zevenkop-
pige ensemble (bestaande uit viool, 
contrabas, klarinet, fagot, trompet, 
trombone en slagwerk) is een eigen 
leven gaan leiden in de overbekende 
suite. Ter afsluiting van het Kamer-
muziek Festival klinkt L’ histoire in 
een gloednieuwe vertaling van de 
Vlaming Bart Moeyaert, die ook als 
verteller optreedt. 

Verhalenverteller
Moeyaert is allround schrijver. Hij 
voelt zich thuis in de wereld van 

ziel verkopen aan de duivel 
voor persoonlijk gewin. Het 
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(HQ�JHGURRPGH�IHVWLYDODIVOXLWHU��6WUDYLQVN\
V�/
�KLVWRLUH�
GX�6ROGDW��'H�9ODDPVH�VFKULMYHU�%DUW�0RH\DHUW�EODDVW�
KHW�PX]LNDOH�VSURRNMH�QLHXZ�OHYHQ�LQ�DOV�YHUWDOHU�HQ�
YHUWHOOHU�

DOOR MARK VAN DE VOORT | ILLUSTRATIE TZENKO STOYANOV
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klassieke musici. Gepassioneerde, 
buitengewoon professionele mensen 
noemt hij ze. Het Nederlands Blazers 
Ensemble bijvoorbeeld, waarmee hij 
eerder de succesvolle producties De 
Schepping en Het Paradijs heeft afge-
rond. Moeyaert de verhalenverteller 
draagt deze voorstellingen als geen 
ander. ‘Binnenkort wordt deze reeks 
met het Nederlands Blazers Ensemble 
afgesloten met De Hemel. En daarna 
hebben we plannen om marathon-
voorstellingen van de hele trilogie op 
touw te zetten,’ verklapt hij.
Toen violiste Janine Jansen Moeyaert 
vroeg voor een bijdrage aan haar 
festival aarzelde hij geen moment. ‘Zij 
is een ongelofelijk muzikante,’ zegt hij 
enthousiast. ‘Ik ergerde me aan de on-
kiese manier waarop sommige media 

haar portretteerden. Ze zou ziek zijn: 
een burn-out. Terwijl niemand haar 
goed kent. Mijn loopbaan zit nu ook 
in een stroomversnelling. Het gaat 
goed en je wereld groeit. Er gebeurt 
van alles en je wilt tijd over houden 
voor je kunst. Dan moet je soms terug 
naar de basis. Als schrijver doe je dat 
tussen de vier muren.’

Een actuele Faust
Speciaal voor het Kamermuziek Festi-
val heeft Moeyaert een nieuwe verta-
ling van L’ histoire du Soldat gemaakt. 
‘Ik behandel het originele verhaal van 
Ramuz met respect maar ik zet het wel 
naar mijn hand,’ laat hij weten. ‘Voor 
mij is het een tijdloos verhaal over een 
oorlog die nu bezig is. Mijn bewer-
king zegt alles over hoe ik zelf in de 
wereld sta. Ik kom oorspronkelijk uit 
een warm nest met veel broers om me 
heen. Ik zoek de geborgenheid tegen-
over de grote wereld die bedreigend 

is, de wereld van geldgraaiers. Mijn 
soldaat is een eerlijke, arme jongen, 
die hartstochtelijk verlangt naar moe-
ders boter op zijn boterham, of het 
vertrouwde koekje van grootmoeder. 
Daartegenover staat de duivel die in 
mijn versie een man is die gedurende 
alle seizoenen en op elk moment 
kwaadaardig is. Ik zie hem voor me als 
een mannetje met een knalrood hoofd 
én wanten.’
Voor zijn Nederlandstalige vertaling 
liet Moeyaert eerdere versies zoals 
die van Martinus Nijhoff links liggen. 
‘Ik wilde vrij zijn van gedachten van 
anderen. Wel heb ik de oorspronke-
lijke Franse, Duitse en Engelse teksten 
naast elkaar gelegd en de cd-opname 
met acteur/verteller Jeremy Irons heb 
ik tig maal beluisterd. Uiteindelijk 

heb ik de tekst sterk vereenvoudigd. 
Het rijm heb ik losgelaten en zo 
ontstond er een ritmiek die past bij 
de verstorende muzikale ritmes van 
Stravinsky’s prachtige score.’
De oplossing bleek zoals vaak gelegen 
in de eenvoud. Moeyaert koos voor 
een vertaling met veel eenlettergre-
pige woorden. ‘Die klinken prachtig 
als je ze moet voorlezen,’ weet hij uit 
ervaring. ‘De puurheid van de taal 
is belangrijk. Wat er staat lijkt soms 
heel eenvoudig maar eenlettergrepige 
woorden zijn vaak moeilijker dan je 
denkt. En tussen de regels door kun je 
heel veel kwijt.’

Taalkunstenaar
Voor al zijn verhalen zoekt Moeyaert 
naar de juiste toon. ‘De verteltoon 
bepaalt hoe mijn roman of vertaling 
uitpakt,’ weet Moeyaert. ‘Mooi voor-
beeld is mijn scheppingsverhaal voor 
het Nederlands Blazers Ensemble. In 

Het Paradijs kan ik God natuurlijk 
als alwetende verteller naar beneden 
laten kijken. Maar door te kiezen voor 
de betweterige Adam als centrale 
persoon, vind ik ineens de juiste toon. 
Eva kan daar dan weer heerlijk te-
genin gaan.’ In Moeyaerts L’ histoire du 
Soldat is één verteller aan het woord. 
L’ histoire gaat vooral over de waarden 
in het leven. Welke keuzes maak je en 
wat is werkelijk waardevol in je leven. 
De soldaat kan nooit meer naar huis 
en raakt helemaal ontworteld. De 
wortels uit je verleden moet je koes-
teren. Want ik ben er nu wel achter 
dat de basis voor ieder mensenleven 
gelegd wordt tussen zijn geboorte en 
zijn zevende levensjaar.’
Moeyaert weet als geen ander met 
zijn taalgebruik binnen te dringen in 
de wereld van het kind en in die van 
volwassenen. ‘Ik ben nu 47 en elke 
keer als ik aan een verhaal begin, weet 
ik niet of het een kinderroman wordt 
of een doorwrochte bundel voor vol-
wassenen. Ik lig er ook niet meer van 
wakker. Het verhaal ontstaat en de 
verteltoon laat vervolgens toe of het 
ook geschikt is voor kinderen, zoals 
bij mijn laatste roman De Melkweg.
L’ histoire daarentegen is weer hele-
maal op volwassenen toegesneden.’

Muziek als inspiratiebron
Muziek speelt een grote rol in 
Moeyaerts leven. Zelf is hij een ver-
woed verzamelaar van filmmuziek. 
‘Ik ben een echte ruglezer, of het nu 
boeken of cd’s zijn. De sfeerbeelden 
van de covers moeten meteen tot de 
verbeelding spreken. Zo heb ik al 
heel wat platen van filmcomponis-
ten gekocht zonder dat ik fan was, 
zoals van Gabriel Yared.’ Soundtracks 
inspireren hem tijdens het schrijfpro-
ces. ‘Laatst nog luisterde ik telkens 
naar een deeltje uit de filmscore voor 
Scenes of a Sexual Nature. Die klanken 
brachten me helemaal in de sfeer voor 
het schrijven van De Melkweg. Muziek 
graaft dan in mijn ziel.” 

Tivoli

6WUDYLQVN\��/
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kamerensemble o.l.v. Janine Jansen

Bart Moeyaert, vertaler en verteller

30 december, 20.00 uur
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