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Theo Olof – Violinist; Document (DOC 201301); 5-cd + 2-dvd;
incl. herdruk pocketboekje ”Daar sta je dan opnieuw”, door Theo Olof;
€ 49,95; meer informatie en geluidsfragmenten: rd.nl/gedraaid

Jewish Baroque Music from Amsterdam; The Apollo Ensemble; Centaur (CRC
3348); € 17,-; rd.nl/gedraaid
tekst Geerten Jan van Dijk

Bescheiden
meesterviolist
tekst S. M. W. Bezemer

De nieuw verschenen cden dvd-box over Theo Olof
maakt duidelijk dat deze
bescheiden meesterviolist
behoort tot de grootste
vioolvirtuozen die ons land
ooit heeft gekend.
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n onze Nederlandse mu
ziekcultuur doet zich het
eigenaardige verschjnsel
voor dat, naast een sterk
gewortelde klassiekemuziektra
ditie, de behoefte bestaat om
muziek uit te voeren waarvan
de inkt amper droog is. Men wil
niet achterlopen en met name de
media willen laten zien dat ze de
jongste muziek van eigen bodem
serieus nemen. De schaduwzjde
van deze praktjk is dat veel waar
devols uit het recente verleden
vergeten dreigt te worden. Wie
kent nog muziek van componisten
zoals Willem Pjper, Ton de Leeuw,
Tristan Keuris en Henk Badings,
om er maar enkelen te noemen.
Daarom alleen al voorziet de cd/
dvdbox over violist Theo Olof
(19242012), samengesteld door

Okke Djkhuizen, in een lacune.
Wie anders dan deze bescheiden
meesterviolist heeft zich zó voor
de Nederlandse muziek van zjn
generatie ingezet?
Olof nam de uitdaging aan nieu
we stukken in studie te nemen
om er op het podium een lans
voor te breken; repertoire waar
soms niemand op zat te wachten.
Daarvoor is moed nodig en veel
doorzettingsvermogen. Daarom is
deze box, waarop maar liefst elf
vioolconcerten uit de twintigste
eeuw zjn te beluisteren, zeer
welkom.
Omdat Olof door velen werd
gekoesterd als de sympathieke
violist die zo genoegljk kon
vertellen, zag men zjn enorme
potentie als kunstenaar weleens
over het hoofd. In deze box wordt
in elk geval duideljk dat hj tot
de grootste vioolvirtuozen moet
worden gerekend die ons land ooit
heeft gekend. Voor mj sprongen
in dit opzicht de vioolconcerten
van Britten en Henkemans eruit.
Britten is ronduit schitterend
uitgevoerd, met een zinderend
Koninkljk Concertgebouworkest
onder leiding van Kondrasjin
(beluister de uitwerking van het
klopmotief in de cadens!). Maar

Violist Theo Olof op 88-jarige leeftijd. beeld Lukas Göbel

ook de muziek van Henkemans
krjgt hier een bevlogenheid die
haar haast boven zichzelf doet uit
stjgen. Wat in Olofs benadering
van deze soms razend moeiljke
muziek opvalt, is zjn beheersing,
zowel in technisch als in muzikaal
opzicht.
Dat Olof ook een groot vertolker
was van het ‘jzeren repertoire’
bewjzen de opnames van de derde
sonate van Brahms en het viool
concert van dezelfde componist;
het laatste op dvd. En dan kjk je
Olof toch ook weer in het hart bj
zjn keuze van de cadens: niet de
bekende van Joachim, maar de
totaal onbekende van zjn leraar
Oskar Back. Nathan Milstein zei
daar ooit van, nadat de jonge Olof
de cadens aan hem had voorge
speeld: „Mooi, maar voor mj te
moeiljk...”
En zo komen we vanzelf op het
boekje ”Daar sta je dan weer”, dat
degene die deze box aanschaft er
gratis bj krjgt. Olof doet daarin
op smakeljke wjze verslag van
zjn reizen en concerten op de
meest onmogeljke plaatsen bin
nen en buiten ons werelddeel.
Ook vertelt hj hoe hj op wonder
baarljke wjze tjdens de oorlog
drie keer een arrestatie misliep.
Een beetje pjnljk
is het dan te verne
men dat hj wel in
de bescherming van
een hogere macht
geloofde, maar met
het geloof verder
niets had.
De box is keurig
uitgevoerd en voor
zien van een stjlvol
gebonden booklet
(Nederlandse tekst)
waarin de uitgevoer
de werken door mid
delsvan korte citaten
van de solist worden
toegelicht. Ook bevat
het booklet een in
terview waarin Olof
over enkele gedenk
waardige episodes uit
zjn leven vertelt.
Een waardig
eerbetoon aan een
”ijnbesnaard mens”
die grote dingen tot
stand heeft gebracht.
Zonder Olof was er
waarschjnljk nooit
een Radio 4 gekomen
en was het element
”beschaving” in
omroepland in de
alshetmaarleuk
iscultuur ten onder
gegaan.

Hoe klinkt Joodse mu
ziek? Vanwege de dias
pora zjn verschillende
antwoorden mogeljk.
Op deze cd geen recite
rende chazans, traditio
nele Joodse gezangen of
sjofarstoten. De eerste
Joden die zich eind 16e
eeuw in Amsterdam
vestigden, kwamen uit
Spanje en Portugal. Zj
gaven de stad destjds
een belangrjke economi
sche en culturele boost.
Werd het de rooms
katholieken verboden
om opvallende kerken te
bouwen, de Portugese Jo
den kregen wél toestem
ming om een kolossale
synagoge neer te zetten.
Binnen deze Joodse ge
meenschap speelde mu
ziek een belangrjke rol.
Het overgrote deel van
de composities op deze
cd werd door het Apollo
Ensemble opgediept uit
de Ets Haimbibliotheek
van de Portugese Syna
goge. De selectie bevat
cantates en sonates van
onbekende componisten
als Lidarti, Mani en Ca

ceres met een muzikale
taal die we kennen van
Pergolesi en Corelli. De
vermenging van de toen
nieuwe barokmuziek en
stokoude Hebreeuwse re
ligieuze teksten laat zien
dat de nog jonge Joodse
gemeenschap minder
vastzat aan tradities.
Deze cd zegt daarom net
zo veel over de Amster
damse gouden eeuw als
over de Joodse gemeen
schap. Dit is niet de eer
ste cd waarop het Apollo
Ensemble excelleert met
een originele program
mering gevat in vitaal
en aanstekeljk spel. Het
vocale aandeel wordt
geleverd door sopraan
Siri Karoline Thornhill
en countertenor Maarten
Engeltjes. Beide stem
men zjn lenig, vol en
soepel, en dat leidt niet
zelden tot prikkelende
nuances. De opname
kwaliteit verdient een
aparte vermelding. Het
geluid is persoonljk en
intiem; klavecimbel en
luit klinken opvallend
nabj, zonder dat tekort
wordt gedaan aan het
algehele klankpalet.

orgel
Van Bever Frères; Stijn Hanssens;
Animato Music Productions (AMP 11316);
€ 14,95; rd.nl/gedraaid
tekst A. M. Alblas

Menige kerk in België
bevat een orgel van Van
Bever. De geschiedenis
van de orgelbouwers
dynastie begint rond
1820. Tot vandaag de dag
is het bedrjf in familie
handen. Sinds 1963
staat het onder leiding
van JeanPierre Draps,
kleinzoon van Salomon
van Bever.
Ter gelegenheid van het
gouden familiejubileum
bracht het label Animato
van Marien Stouten een
cd uit waarop de Belg
Stjn Hanssens vier Van
Beverorgels bespeelt
die al vjftig jaar lang
door JeanPierre Draps
worden onderhouden.
De vier werden gebouwd
tussen 1902 en 1915, de
periode waarin Salomon
van Bever de leiding had
over de orgelmakerj.
De relatief bescheiden
instrumenten (twee keer
elf en twee keer zeven
tien stemmen) bevinden
zich in de St.Martin in
Vieusart, de St.Remy in
BraineleChâteau, de St.
Hubert in Durnal en de

St.Lambert in Bouvig
nessurMeuse.
Hanssens speelt muziek
van de Belgische com
ponisten Charles De
Koster, Alphonse Mailly,
PierreJean Van Damme,
Adolph D’Hulst, Oscar
Van Durme, August De
Boeck en Clément Loret.
Volgens het tekstboekje
zjn zj op de een of
andere manier te linken
aan de orgels van Van
Bever. In de toelichting
op de composities strooit
Hanssens nogal vaak met
de termen ”sfeervol” en
”sfeerstukje”. Zelden
overstjgt de muziek
dat niveau. Wat niet
wegneemt dat de Belg de
romantici voortreffeljk
recht doet. Niet voor
niets behaalde hj „met
grootste onderscheiding
het specialistendiploma
orgel” en de „meester
graad compositie.”
De orgels, waar het
uiteindeljk om gaat,
vertonen een grote mate
van klankovereenkomst.
Een Van Bever is dus uit
duizenden te herkennen.
De opname doet daar nog
een schepje bovenop.

