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Het gevoel dat je meeademt
met het publiek in de zaal
Klassieke muziekliefhebbers
zwoeren bij supersonische cd’s
van in de studio opgenomen
symfonieën. Met de malaise in de
industrie zijn die echter steeds
zeldzamer geworden. Is dat erg?
KLASSIEK
Anthology of the Royal Concertgebouw
Orchestra – The Radio Recordings
2000-2010 (RCO Live)
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Peter van der Lint

D

e kunst van het opnemen van
een symfonieorkest. Gaat die
geheel verloren nu er steeds
minder supersonische, in professionele studio’s opgenomen orkestcd’s
verschijnen? De tijden dat labels elkaar om de oren sloegen met nieuwe foefjes en het nieuwste van het
nieuwste op opnamegebied liggen al
tijden achter ons.
De ontwikkelingen in opname-land
gingen hard. Van mono naar stereo
naar – korte tijd – quadrofonie; van
schellak naar vinyl naar cd naar sacd;
van analoog naar digitaal. In het analoge tijdperk concurreerden labels al
met subtiele verbeteringen van het
geluid. RCA, Decca, EMI, Philips, Telefunken en Deutsche Grammophon
gingen daar mee door in het digitale
tijdperk waarin steeds andere, meestal overbodige geluidsgimmicks zogenaamd voor een nog helderder of
briljanter klankbeeld zorgden.
Kijken we even naar het Koninklijk

Concertgebouworkest en hun illustere Mahler-discograﬁe. Bernard Haitink legde de negen symfonieën in
het stereo-tijdperk op lp vast voor
Philips. Zijn opvolger Riccardo Chailly mocht het negental voor Decca digitaal op cd zetten. Zowel Haitink als
Chailly had daarvoor het Concertgebouw ter beschikking. Een leeg Concertgebouw welteverstaan met het
orkest niet op het podium, maar in
de parterre van de Grote Zaal waar
de stoelen weggehaald waren – een
concertzaal in studioconditie.
Van de huidige chef Mariss Jansons
is er (nog) geen complete cyclus.
Maar als die er komt, dan zijn dat
geen studio-opnamen meer, maar uit
verschillende concerten samengestelde live-opnamen. Niet meer bij
een ‘duur’ label uitgebracht, maar in
eigen beheer op het eigen label RCO
Live.
Moeten we die ontwikkeling betreuren? Er zijn mensen die dat doen
en die een studio-opname verre prefereren boven een live-opname. Maar

Cor de Groot trakteert
op zoete kerstkransjes

Het Koninklijk Concertgebouworkest.

is geluidskwaliteit met al dan niet geretoucheerde perfectie belangrijker
dan de spanning en de harteklop van
een live-uitvoering? Uiteindelijk
moet het antwoord daarop ‘nee’ luiden. Het is ﬁjn om als cd-luisteraar
thuis het gevoel te krijgen dat je
mee-ademt met de concertbezoekers
die destijds in de Grote Zaal zaten.
Het beste bewijs van die stelling is
de zevende, en laatste box met radioopnamen van het Concertgebouworkest. Veertien cd’s met live vastgelegde concerten in de periode 20002010. Fantastische uitvoeringen van
Strawinsky’s ‘Oedipus Rex’ onder lei-
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ding van Chailly, van Debussy’s ‘La
mer’ door Bernard Haitink, Sibelius’
Vijfde symfonie met Paavo Berglund
of Beethovens Negende met Jansons.
De Derde symfonie van Peter Schat
onder Hans Vonk staat erop, Geert
van Keulens ‘Fünf tragische Lieder’
met Detlev Roth en Lothar Zagrosek.
En natuurlijk het lang verwachte
KCO-debuut van Zubin Mehta die
Bruckners Achtste kwam dirigeren.
En dat zijn slechts een paar hoogtepunten uit vele uren van gestold muziekmaken.
Alles bij elkaar zitten in die zeven
boxen bijna honderd cd’s waarop

Dijkstra wederom meester
in interpretatie en balans

een veelvoud aan composities langskomt. Cultureel erfgoed dat op deze
manier bewaard blijft. Alleen daarom
al zijn de vijf sterren boven aan dit
artikel meer dan verdiend. Maar die
sterren zijn ook voor de samenstellers en opnameleiders. Je mist die
perfect studio geen moment.
Overigens is deze zevende box ook
de laatste waaraan Radio Nederland
Wereldomroep heeft meegewerkt.
Door de drastische bezuinigingen die
daar zijn doorgevoerd is er voor dit
soort
(samenwerkings-)projecten
geen geld meer. Is de box daarom in
rouwzwart uitgevoerd?

Vedette Calister
klinkt soms te zoet

KLASSIEK Cor de Groot
(www.documuziekproductie.nl)

KLASSIEK Peter Dijkstra
Händel en Bach (BR Klassik)

WERELD Izaline Calister
Kandela, un kanto pa Latino Amérika (EZC Records)
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Een doosje vol exquisiete
kerstbonbons. Dat is de indruk die de cd met pianowerken maakt die werd samengesteld uit historische radio-opnamen van pianist Cor de
Groot. Alle 21 stukjes staan in
het teken van Kerst. Jongere
muziekliefhebbers zullen de
in 1993 gestorven De Groot
vermoedelijk niet kennen.
Toch was hij een van Nederlands belangrijkste concertpianisten van de 20ste eeuw.
Hij had internationale faam
en maakte talloze platen met
het grote, romantische repertoire waarin hij schitterde.
Vanaf 1959 kon hij, vanwege
een armblessure, lang alleen
met de linkerhand spelen. Na
zijn genezing trad hij niet

meer op de grote podia op,
maar legde zich toe op radioopnames van onbekend repertoire uit de romantiek en
de twintigste eeuw. Op deze
cd zijn daar proeven van te
horen, met onder meer charmante kerststukjes van De
Groots eigen hand. De andere
werkjes zijn van Nederlandse
componisten: Jan Felderhof,
Jaap Geraedts, Ton de Leeuw,
Jurriaan Andriessen en Léon
Orthel. De Groot speelde deze
sfeervolle miniaturen verﬁjnd. Kerstmelodieën, pastorales en kerstklokjes komen
langs. Op den duur worden
deze muzikale kerstkransjes
erg zoet, maar met Kerstmis
mag dat voor een keer.
Christo Lelie

Al sinds september 2005 is Peter Dijkstra chef-dirigent van
het Chor des Bayerischen
Rundfunks. Het is een succesvolle samenwerking, aan het
begin van dit jaar nog overtuigend aangetoond met een
schitterende cd waarop a capella werk van Wagner en
Strauss te beluisteren was.
Voor het nieuwste project is
het grote concertkoor teruggebracht tot zo’n dertig zangers, zodat het lichter en
wendbaarder wordt, noodzakelijk in de muziek van Händel en Bach. Voor de authentieke begeleiding zorgt het
lekker pittig spelende Concerto Köln. Christina Landshamer en Maximilian
Schmitt (op dit moment in

Amsterdam als Pamina en Tamino in ‘Die Zauberﬂöte’ te
zien) zijn twee van de solisten, evenals de Nederlandse
countenor Maarten Engeltjes.
Dijkstra haalt de maximale
expressie en ritmiek uit
‘Dixit Dominus’, een vroege
Händel op de toppen van zijn
inspiratie. Het koor zingt lekker strak en geconcentreerd,
en duikt dapper in woordverklankingen als ‘conquassabit’. In Bachs ‘Magniﬁcat’ valt
alles eveneens perfect op zijn
plaats. Dijkstra heeft solisten,
koor en orkest perfect in handen en toont zich wederom
een meester in interpretatie
en balans. Mooi voor onder
de kerstboom.
Peter van der Lint

Alle negatieve adviezen ten
spijt bracht Izaline Calister
een geheel in het Papiaments
gezongen album uit. Met ‘Esperanza’ (2009) won de Antilliaans/Nederlandse zangeres
niet alleen een Edison, maar
ook het pleit voor de herwaardering van haar moedertaal.
Het Papiaments leent zich
evengoed voor Braziliaanse
bossa, Cubaanse boleros en
charangas, zo onderstreept
‘Kandela’, de opvolger van
‘Esperanza’. Het zijn muziekstijlen die haar vader draaide
in haar jeugd op Curaçao.
Vandaag de dag is Calister
een internationaal gevierd vedette die met gerijpte stem
alle Latijnse muziektalen be-

heerst. Ze zingt vloeiend als
honing in Violeta Parra’s
‘Gracia a la vida’, dansend en
buigzaam in eigen composities als ‘Damelo aqui’ en ‘Mi
sa’.
Ook al heet het album, vrij
vertaald, ‘Vuur’, vonken wil
het niet altijd wanneer het
zoete de overhand krijgt. In
plaats van fraai rafﬁnement
verlang je dan naar een schurend geluid, naar de uitdaging die rapper Fresku op
‘Sírkulo’ biedt. Met iets meer
rumoer van de straat in Papiamento, had dit album beslist
aan kracht gewonnen.
Stan Rijven

