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Bewerkingen van kerstliederen, gemaakt door bekende moderne componisten als
Jaap Geraedts, Ton de Leeuw en Jurriaan Andriessen. Cor de Groot laat ze horen.

Kerstjuweeltjes op piano
Roel Sikkema • luister naar fragmenten van deze cd’s op nd.nl/muziek

Cor de Groot (1914-1993) was tijdens zijn leven
een vermaard componist en pianist. Al op
16-jarige leeftijd schreef hij een ‘Symphonie classique’ voor orkest. En toen hij in 1932 zijn soloexamen deed (18 jaar oud!) slaagde hij cum laude
met een uitvoering van een door hemzelf geschreven pianoconcert.
Geen wonder dat hem een gouden toekomst toelachte. Overal werd de jonge pianist gevraagd,
overal trad hij op. Z’n carrière liep alleen een deuk
op, toen hij in 1945 een speelverbod van tien jaar
opgelegd kreeg. Reden: hij was in de oorlog doorgegaan met zijn werk. Daarmee zou hij de Duitse
bezetter in de kaart hebben gespeeld. Gelukkig
werd het vonnis in hoger beroep teruggedraaid.
De Groot kon aantonen dat hij doorwerkte om de
bezetter op een dwaalspoor te leiden. Zijn werk
was een dekmantel voor zijn stiefvader, die zo zijn
werk als geheim agent voor de geallieerden kon
verrichten.
Vanaf 1946 reisde De Groot weer de wereld rond.
Zijn grootste triomfen vierde hij in de jaren vijftig
toen hij in alle grote concertzalen van de wereld,
in steden als Londen, New York, Parijs en München, speelde. Daarnaast maakte hij veel studioopnamen voor lp’s.

Mano Sinistra

Dat ging zo door tot hij in 1959 overbelast raakte.
Eerst kreeg hij pijn in zijn rechterschouder, later
kreeg hij kramp in zijn arm, waardoor hij zijn
hand niet meer goed kon bewegen. Hij consulteerde diverse specialisten, maar niemand kon
hem helpen. Veel concertbezoekers reageerden
teleurgesteld toen hij in dat jaar zijn carrièrre
afbrak. Wat overigens niet betekende dat hij
ophield met spelen. Hij gaf componisten opdrach-

positie opgaf en ‘gewoon muziekregisseur’ werd.
In die tijd kwam De Groot in contact met een
javaanse geneesheer die zijn rechterhand met
drukpuntmassage wist te genezen. Hij zou weer
concertpianist kunnen worden – hij kreeg daar
ook uitnodigingen voor – maar besloot muziekregisseur te blijven. Hij ging wel weer spelen, maar
vrijwel alleen voor radio-opnames. Verschillende
grote pianowerken kregen onder zijn handen een
première.

klassiek
★★★★★

tune

Cor de Groot, piano
Jurriaan Andriessen, Jan Felderhof,
Jaap Geraedts, Ton de Leeuw, Léon
Orthel - Document
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ten om werken voor alleen de linkerhand te
maken en maakte ook zelf arrangementen die hij
met één hand kon spelen. Dat leidde tot waarschuwingen van zijn arts. Als hij niet uitkeek zou
hij zijn linkerhand zo sterk belasten dat hij uiteindelijk helemaal niet meer zou kunnen spelen.
De Groot nam de waarschuwing serieus en nam
met beide handen een baan aan die de Nederlandse Radio Unie (NRU) hem aanbood: hoofd van
de muziekregistratie. Het gezin De Groot verhuisde van Den Haag naar Laren, naar een huis dat
‘Mano Sinistra’ (linkerhand) werd genoemd.
De Groot bleef maar een jaar lang hoofd en moest
zich in die periode onder meer bezighouden met
sanering van de omroeporkesten. Dat gaf hem zo
veel spanning, dat hij na een jaar zijn leidende

In 1986 en 1987 nam hij een aantal bewerkingen
van kerstliederen op van toen moderne componisten. Verschillende daarvan schreef hij zelf. Ze zijn
nu, na 25 jaar op een cd verschenen. Hij liet ze
horen in een serie uitzendingen, waarvoor hij als
‘tune’ een mooie bewerking van ‘Stille nacht’ had
gemaakt.
De muziek bestrijkt een lange periode vanaf 1946
(De ‘Nocturne’ van Jan Felderhof), met nogal wat
werken uit de jaren vijftig (bijvoorbeeld Orthels
‘Vrije variaties op een kerstliedje’ uit 1952, of Ton
de Leeuws ‘Pastorale’ uit 1954), tot in de jaren
tachtig (bijvoorbeeld de ‘Trois pièces de Noël’ van
Jurriaan Andriessen of ‘Een kerstlied’ uit 1987 van
De Groot zelf). Van de meest recente muziek was
de inkt dus nauwelijks droog toen Cor de Groot de
opnames maakte.
Het is prachtige muziek, ook mooi gespeeld, heel
anders dan de vaak wat zoetige bewerkingen die
in deze tijd van het jaar uit veel luidsprekers
schallen. Sommige werken zijn heel verstild, zoals
De Groots ‘tune’, andere zijn heel levendig, zoals
de ‘Dance des Chaumeaux et des Moutons’ van
Andriessen en delen van de ‘Vrije variaties’ (op ‘Nu
syt wellecome’) van Leon Orthel. ■

cd’s
Verder zijn uitgebracht:
Stralend Licht
Jubilate Deo & orkest o.l.v. Marco den
Toom. STH Sacred Music CD 1412302

Een mooi zingend koor Jubilate Deo uit
Woudenberg en fraaie instrumentale
bewerkingen van dirigent Marco den
Toom. Dit alles in een romantische stijl.
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Kerst met rianne

Cold Hard Want

Berlin

Former Lives

Ik heb ‘t!

House of Heroes. Gotee Records / Asaph

The Walkabouts. Glitterhouse / Munich

Benjamin Gibbard. City Slang / Konkurrent

Jedaja. Small Stone Media

Rianne van Roon zingt bekende
Kerstliederen. Marco den Toom. Excellent
Recordings ER 104212

House of Heroes is een gerenommeerde
christelijke rockband uit de Amerikaanse
staat Ohio die hoge ogen gooit met het
jongste, vijfde album Cold Hard Want. Dat
is namelijk rauw en fijnzinnig, fors en
subtiel, tegen de hardrock schurend en
dan weer ballade-achtig. Zo’n mix op één
album is doorgaans vragen om problemen, maar niet op dit album: het geheel
is niet alleen orginieel, maar ook een
afwisselende eenheid die onderhoudt van
begin tot eind, en dat is toch ruim drie
kwartier. Fascinerend is de ballad ‘The
Cop’, een onorthodox-existentieel liefdesliedje ‘in geloof’ met aandacht voor
de kwetsbaarheid én de zelfkant van het
leven. ‘Til you’ve been in the dark you
might think you’re guaranteed / But your
life can leave / With a spark.’ Met een
vanuit de Bijbel echoënd refrein: ‘The rain
falls on the blessed ones and the damned.’ Zo krijg je als vanzelf rillingen over
het onzekere bestaan van een ‘American
cop’. (GtH)

Het is curieus wanneer een band na dertig jaar voor het eerst een officieel livealbum uitbrengt. En dat is het geval met
de Amerikaanse rockband The
Walkabouts, die ergens in de marges van
het muzieklandschap zijn piketpalen
slaat. Toch niet onverdienstelijk, blijkt uit
het live-album Berlin, afgelopen juli
opgenomen in de Duitse hoofdstad. Het is
een groeibriljant, die niet een-twee-drie
zijn gelaagdheid prijsgeeft. Het geheel is
robuust en hoekig, en wijkt nogal af van
wat collega-rockbands uit dezelfde
Amerikaanse stad Seattle (Nirvana, Pearl
Jam) in de jaren negentig aan de man
brachten. Polijsting is er wel, via strijkers
of een piano, en via enkele ballads. Fraai
zijn vooral de soms lange gitaarsolo’s die
de band statuur en inhoud geven, en die
met terugwerkende kracht het verlangen
wakkerroepen er bij te zijn geweest. Dat
zijn de echte live-albums, voor wat The
Walkabouts betreft puur en natuurlijk
opgedist. (GtH)

Ben Gibbard is de frontman van de succesvolle alternatieve indierockband Death
Cab For Cutie en brengt met Former Lives
zijn eerste soloalbum op eigen naam uit.
En dat is een voltreffer. Waar je minimalistische overpeinzingen op akoestische
gitaar verwacht, trekt de 36-jarige
Gibbard alle registers open om op zijn
nogal roerige leven terug te blikken – die
schaduwzijde van het leven in een rockband, met meerdere (verbroken) relaties,
meerdere woonplaatsen en af en toe een
greep naar de fles. Van de behoeften die
daar weer achter schuilen, heeft Gibbard
iets op de plaat weten te zetten, maar
vraag niet hoe: het album is vrolijk, maar
de melancholie over de brokstukken is
nergens ver weg. Zijn stem sluit daar
naadloos bij aan. De twaalf nummers
klinken als klassiekers, alsof ze sinds de
jaren zeventig door de ether zwerven.
Alles komt samen in de prachtig-dromerige pianoballad ‘Duncan, where have you
gone?’, die zich ook nog eens laat luisteren als eerbetoon aan the Beatles. (GtH)

Kinder- en tienerkoor Jedaja uit Ede viert
zijn vijfjarige jubileum met een cd vol
liedjes van liedjesschrijver Marry van
Berkel. Wilna Grandia, dirigent van het
koor gebruikt Van Berkels liedjes graag.
‘Ze zijn origineel, hebben aansprekende
melodieën, de teksten zijn van deze tijd
en spreken kinderen en tieners aan
omdat ze vaak op hun leven van toepassing zijn.’ Sommige nummers zijn
gedichtjes, zoals het nummer ‘Bidden’.
Zuchten kan ook bidden zijn / denken
tegen God / Elk geluid – hoe zacht, hoe
klein – / wordt door Hem gehoord. De
nummers zullen niet alleen kinderen,
maar ook volwassenen aanspreken.
Bijvoorbeeld het lied over Bartimeüs. Als
ik iemand om mij hoor roepen, dan doe
ik nooit Mijn ogen dicht. De arrangementen zijn van Marry van Berkel en Ralph
van Manen. Een aantal nummers is nieuw
en een aantal is al eerder opgenomen. Zo
staat bijvoorbeeld ‘Wie durft het aan?’
ook op de cd van de Christelijke
Kinderboekenmaand. De cd heeft een
professioneel geluid, terwijl het kinderlijk
karakter is gebleven. (SG)

Een romantisch getoonzette cd waarin
bekende kerstliederen worden gezongen,
zonder ‘verhullende melodietjes’ en
‘afleidende omlijsting’. Jammer dat de
begeleiding soms iets te sterk is.

In Duet – Christmas
Arie van der Vlist & Lennert Knops op 2
orgels, orgel en vleugel en 4-handig
vleugel. Excellent Recordings ER 104712

Bekende kerstliederen, gespeeld op
hoofd- en koororgel van de Sint-Joriskerk
in Amersfoort, afgewisseld met orgel en
piano en vierhandig orgel- en pianospel.

‘k zal Psalmen zingen tot Zijn eer
‘Urker Zangers’ o.l.v. Jacob Schenk.
Interclassic Music ICM CD 212012

Bekende psalmen in de oude berijming,
met eenvoudige harmonisaties. Goed
gezongen en met fraaie voorspelen en
begeleidingen van Rienk Bakker. (RS)

