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Terschelling, bron van nieuwe muziek
Er zitten eeuwen tussen het ontstaan van de 
drie stukken van dit Dutch Classical Talent Tour-
programma van Pieter van Loenen. Toch vormen 
ze een eenheid, een verhaal. Misschien zelfs wel een 
boodschap. In dit concert spannen vioolspel, beweging 
en licht samen om de uitwerking van de muziek (en 
wat daar achter zit), nog sterker te maken.

Met een programma met daarop de twee reuzen uit 
de solovioolliteratuur (de Chaconne van Bach en de 
Sonate voor vioolsolo van Bartók), voorafgegaan 
door een nieuw gecomponeerd, behoorlijk complex 
werk, maakt violist Pieter van Loenen het zichzelf niet 
gemakkelijk. Een goede componist vinden die voor 
zijn Dutch Classical Talent Tour een briljant, passend 
stuk kon schrijven, dat ging dan weer bijna vanzelf. 
‘Jan-Peter de Graaff  heeft me zes jaar lang naast zich 
horen studeren’, verklaart Pieter van Loenen met een 
lach. ‘We waren onze hele studietijd huisgenoten, en ik 
heb al verschillende stukken van hem gespeeld.’
De componist groeide op op Terschelling en dat is 
terug te vinden in Jutters, waarmee het concert van 
Pieter van Loenen opent: ‘In dit werk hoor je de golven 
van de zee. Op het strand spoelen kleine, niet meteen 
herkenbare wrakstukken aan. Ze worden steeds 
groter en uiteindelijk ontstaat uit die kleine elementen 
een duidelijke melodie. Jan-Peter koos voor dit werk 
twee Terschellingse volksmelodieën die op die manier 
uit de golven tevoorschijn komen, een mooi concept 
dat ook heel goed is uitgewerkt. Technisch zitten er 
dingen in waarvan je in eerste instantie zou denken: 
dit is onspeelbaar. Maar, ik ben er zo open mogelijk 
mee aan de slag gegaan en na een week dacht 
ik: verrek, als ik het zó speel, en met díe expressie, 
dan kan het, en snap ik wat hij bedoelt. Ik vind het 
razendknap dat Jan-Peter nieuwe technieken kan 
bedenken voor een instrument waar al zoveel voor 
is geschreven. Dat wij elkaar goed kennen geeft zijn 
stuk een extra laag aan de combinatie van Bach en 
Bartók, en het persoonlijke verhaal dat ik daarmee wil 
vertellen.’ 

Bachs Chaconne, ijkpunt voor viool solo
De verschillen (alleen al in vorm en stijl) tussen de 
Chaconne van Bach en de Sonate voor vioolsolo van 
Bartók zijn enorm, maar er zijn ook overeenkomsten, 
stelt Pieter. ‘Bachs Chaconne is een bijna heilig 
verklaard monument. Als je als componist voor 
soloviool schrijft, kun je daar niet omheen, maar het 
aanpassen - laat staan evenaren - is onmogelijk. 
Dat heeft Bartók dan ook niet geprobeerd. Hij kende 
het stuk - dat weet je als je ziet hoe de Sonate is 
geschreven. De titel en het thema van het eerste deel, 
Tempo di ciaccona, verwijzen ernaar, maar Bartók 
heeft er iets eigens van gemaakt. Net zoals hij dat 
deed met de volksmuziek die hij bestudeerde. In de 
Sonate komen melodieën, ritmes en toonladers voor 
die gelieerd zijn aan de traditionele muziekcultuur. 
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Toch is er niets in het stuk echte volksmuziek.’ 
Niet alleen zijn er overeenkomsten tussen de 
Chaconne van Bach en de Sonate voor viool solo 
van Bartók, er zijn ook sporen van Bach en Bartók 
te vinden in het werk van Jan-Peter de Graaff , legt 
Pieter uit. ‘Zoals Bartók deed met de volksmuziek, 
heeft Jan-Peter de Graaff  de melodieën van 
Terschelling verwerkt en er kunstmuziek van gemaakt. 
Toen hij Jutters componeerde, wist hij al hoe mijn 
programma eruit zou zien. Het stuk is in zijn eigen 
idioom geschreven, maar ik zie ook af en toe kleine 
verwijzingen naar Bach.’ 

Houvast en rouw
Bartók schreef zijn Sonate voor soloviool in opdracht 
van de destijds internationaal beroemde violist Yehudi 
Menuhin. Het stuk ontstond in een droevige periode. 
Bartók was de Tweede Wereldoorlog ontvlucht en 
woonde in Amerika. Hij voelde zich er niet thuis, leefde 
in armoede en maakte zich zorgen over zijn geliefden 
die hij In Hongarije had moeten achterlaten. Hij miste 
de muziek van Bach die hij zo graag speelde en 
bestudeerde, daarbij werd ook nog eens ernstig ziek. 
Dit alles kleurde de muziek van de Sonate. Het lijkt 
erop dat hij met de vierstemmige fuga in het eerste 
deel, Tempo de Ciaccona, houvast zoekt bij Bach. 
Bachs Chaconne komt uit de bundel Sonates en 
partita’s voor soloviool, geschreven aan het hof 
van Köthen. In dit deel volgt hij aanvankelijk het 
gebruikelijke stramien van een baroksuite, met dansen 
als allemande, courante, sarabande en gigue. 

Maar dan gebeurt er iets afwijkends. Hij sluit af 
met een Chaconne die net zo lang duurt als alle 
voorgaande dansen bij elkaar. De Chaconne kreeg als 
‘must play’ voor violisten een geheel eigen leven. Het 
is opgebouwd uit 64 variaties op een steeds herhaald, 
tamelijk eenvoudig basmotief. Eenvoudig of niet - en 
daar zit hem het genie van Bach - het is van begin tot 
eind adembenemend spannende muziek. 
Voor Jan Pieter van Loenen horen deze composities 

bij elkaar. ‘De solosonate van Bartók wilde ik sowieso 
al lang spelen en het is niet zonder reden dat ik dat 
nu in dit programma doe. Deze voorstelling gaat over 
rouwverwerking. Daar zit voor mij een heel persoonlijk 
element achter, maar het is ook iets universeels, waar 
ieder mens mee te maken krijgt. Bartóks Vioolsonate 
past daar zo verschrikkelijk goed bij. Hij componeerde 
het toen hij zijn einde voelde naderen, het is het 
laatste werk dat hij voltooide. Als je dat weet, komt 
deze muziek bij iedereen aan, ook bij mensen die niet 
zo bekend zijn met dit soort klanken. De link met Bach 
was ook snel gelegd. Want, wat biedt meer troost 
dan Bachs Chaconne? Zijn muziek is zo menselijk 
en zo integer. Hij is er nooit op uit zijn persoonlijke 
kwellingen uit te drukken. Zijn muziek gaat bijna altijd 
over de mensheid, het leven.’

Dans en beweging
Pieter: ‘Toen ik met regisseur Lisenka Heijboer 
en choreograaf Peter Leung overlegde over de 
voorstelling die we gingen maken met de stukken 
van dit programma, kwamen we te spreken over 
de vijf fasen van rouwverwerking: ontkennen, 
woede, onderhandelen, depressie en acceptatie. 
We realiseerden ons dat die fasen in zekere zin 
samenvallen met de vier delen van de Sonate van 
Bartók, en dat de Chaconne van Bach (die voor mij 
klinkt als een reis door een mensenleven) perfect 
paste bij fase vijf, de acceptatie. Jutters van Jan-Peter 
de Graaff  blijkt bovendien voor dit programma de 
perfecte introductie. Er spreekt een zekere onschuld 
uit en er zit een lijn in, die loopt van de onverwachte 
zaken die je overkomen (aanspoelende wrakstukken), 
via de worsteling met wat wel en niet lukt, naar 
uiteindelijk het accepteren wat het leven (de zee) 
je brengt. Het mooie is: dat is ook de reis die ikzelf 
maakte tijdens het bedenken en organiseren van de 
voorstelling. Het begon voor mij over rouwverwerking, 
maar het hele ontwikkelingsproces van deze 
dansuitvoering heeft ertoe bijgedragen dat het veel 
meer is geworden. Het gaat nu meer over wat je 
allemaal tegenkomt in het leven en hoe je dat leert te 
aanvaarden.’ 
Een aantal jaren geleden speelde Pieter van Loenen 
in Night Fall, een virtual-realityproject van het 
Nationaal ballet (nog te zien op YouTube). Daar 
leerde hij Peter Leung kennen, en kwam hij op het 
idee ook voor dit Dutch Classical Tour-concert iets 
met dans te doen. Dat werd een soloconcert in een 
voorstelling, gemaakt door een violist, een danser 
(Carlo Camagni), een choreograaf en een regisseur. 
Vorig jaar zomer maakte hij al een eerste versie ervan 
voor de Muziekzomer van het Nationaal Jeugd Orkest, 
waar hij young artist in residence was. 
Pieter van Loenen heeft het in dit geval liever over 
beweging dan over dans. ‘Ik wil niet dat het publiek 
voortdurend zware muziek hoort, waarbij dan ook 
nog heel heftig wordt gedanst. Het wisselt elkaar af. 
De mensen in de zaal zullen zich op het ene moment 
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Dutch Classical Talent – Tour & Award is een 
talentontwikkelingstraject van achttien maanden 
voor jonge musici die studeren of zijn afgestu-
deerd aan een van de Nederlandse conserva-
toria, mede mogelijk gemaakt door NPO Radio 
4 en de JCP Stichting. Finalisten doorlopen een 
intensief coachings- en studieprogramma, geven 
een tour langs 12 Nederlandse concertzalen en 
staan een maand lang programmabreed in de 
spotlights op NPO Radio 4. De tour eindigt met 
een fi nale in TivoliVredenburg op zondag 19 mei 
waarbij een van de fi nalisten naar huis gaat met 
de Dutch Classical Talent Award. 
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op de muziek focussen en het andere moment 
op de beweging. Misschien is het af en toe veel en 
overweldigend, maar dat hoort er dan ook bij.’ Hij zelf 
danst niet in de voorstelling maar: ‘De bewegingen 
die ik maak, en die voortkomen uit het vioolspelen, 
worden een onderdeel van het geheel. Ik doe wat ik 
altijd doe als ik vioolspeel, maar nu bewuster. En ik 
denk dat het daardoor ook sterker werkt.’ 

Geen gewoon solovioolprogramma
‘Ik heb de kans die ik met deze tournee kreeg, 
aangegrepen om iets te kunnen doen wat nieuw 
was en spannend.’ (Grinnikt) ‘Ik realiseer me nu 
pas hoeveel extra werk dat oplevert. Een gewoon 
solovioolprogramma was gemakkelijker geweest, 
dan weet je wat er komt en zijn er minder nieuwe en 
spannende dingen. Maar ja, dat is nu juist ook weer 
de reden dat ik het doe! Ik ben blij dat ik met deze 
voorstelling op zoek kan naar het onbekende. En ik 
gooi mezelf ook meteen in het diepe, want ik doe dit 
concert niet één, maar twaalf keer! Waar ik aan het 
einde van de rit sta, en wat het me heeft gebracht? Ik 
ben heel benieuwd, maar ik zal niet gauw denken: dit 
nooit meer, dat weet ik nu al zeker. Met een project 
als dit verbreed ik mijn spectrum, waardoor ik ook 
weer verder kan denken, buiten de vaste lijnen. Zo 
gaan we ook iets met licht doen, waardoor weer 
andere accenten gelegd kunnen worden. Uiteindelijk 
gaat het er niet om dat ik het leuk vind. Het zijn 
allemaal vormen van expressie, maar daarbij heb 
ik altijd het publiek in mijn achterhoofd. De van het 
standaardconcert afwijkende, verrassende elementen 
helpen om het publiek mee te nemen naar een andere 
wereld, zoals die van Bartók. En een compositie als die 
van Jan-Peter kan voor mensen, die niet zo vertrouwd 
zijn met eigentijdse muziek, best heftig zijn. Maar als 
je daarbij een context schept door middel van een 
choreografi e en een verhaallijn (hoe abstract ook) 
dan helpt dat. Ik zou graag willen dat dit een concert 
is om over na te denken. Dat de concertgangers na 
afl oop het niet alleen hebben over hoe de koffi  e was, 
maar dat het iets is dat ze bijblijft en waarover ze bij 
het naar huis gaan nog even lopen te broeden. Als dat 
gebeurt, heb ik mijn doel bereikt.’ 
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