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DOOR MARCEL S. ZWITSER

Sinds 1959 vormt de fameuze Radetzky 

Marsch van Johann Strauss sr. de traditionele 

hekkensluiter van het Weens Nieuwjaarscon-

cert. Andere werken van de eerste Weense 

walsenkoning komen echter zelden aan de 

orde. Alleen in de jaren 1999 en 2004 was er 

in het programma meer plaats dan gebruike-

lijk ingeruimd voor werk van vader Strauss, 

aangezien in die jaren zijn 150e sterfdag c.q. 

zijn 200e geboortedag werd herdacht. In 1999 

verscheen tevens de tot nu toe enige biografie 

van de componist. Het is een bijna ongeloof-

lijk verhaal, dat je uiteindelijk wel met ge-

mengde gevoelens achterlaat.

Het sterke aan Frank Millers rijk geïllustreerde 
Johann Strauss Vater. Der musikalische Magier des 

Wiener Biedermeier (Castell-Verlag, Eisenburg, 
1999) is dat Miller het levensverhaal van Johann 
Strauss sr. (1804-1849) vertelt tegen de achter-
grond van de muzikale en de  politiek-maat-
schappelijke ontwikkelingen in het Habsburgse 
rijk en vooral in Wenen tussen pakweg het Con-
gres van Wenen (1815) en de tweede Europese 
revolutie (1848). De Weners waren al decennia-
lang dol op dansen voordat Strauss en zijn drie 
jaar oudere collega Josef Lanner in de jaren ’20 
van de 19e eeuw van zich lieten horen, maar de 
gekte die zij – en dan vooral Strauss zelf – in We-
nen ontketenden, grenst aan het onbegrijpelij-
ke.
Laat ik, voordat ik daar nader op inga, eerst op-
merken dat uit diverse bronnen – waaronder 
een artikel van de grondlegger van de romanti-
sche orkestratiekunst, Hector Berlioz – zonne-
klaar is dat het 28 man sterke orkest van Strauss 
van uitzonderlijke kwaliteit moet zijn geweest. 
De precisie in het samenspel en vooral het raffi-
nement in de frasering werden zelfs door Berlioz 
hoog geloofd. Voeg daarbij de charismatische fi-
guur van Strauss, die zichzelf als de Paganini van 
de Weense dansmuziek aanbood (en daar waar-
schijnlijk geen moeite voor hoefde te doen, om-
dat die rol hem van nature lag), dan is het duide-
lijk dat we in de persoon van Strauss te maken 
hebben met een rasmuzikant, die ook moeilijke 
orkestwerken als Rossini’s ouverture ‘La Gazza 
ladra’ of Beethovens ‘Leonore-III-ouverture’ 
overtuigend voor het voetlicht wist te brengen. 
Met dit orkest speelde Strauss composities, 
waarin hij blijk gaf het handwerk van het com-
poneren feilloos in de vingers te hebben en ge-
zegend te zijn met een gezond stijlgevoel en een 
onuitputtelijke fantasie: ‘Hij bezit de zeldzame, 
lovenswaardige kunst, composities te maken, 
die de gewone man kan begrijpen en die de ge-
schoolde met genoegen beluistert’, aldus een 
recensent in 1838.

Verloedering
Op deze Strauss kwam de Weense bevolking in 
de jaren twintig, dertig en veertig van de negen-
tiende eeuw, vooral in de carnavalstijd, massaal 
af. Uit de gastenboeken van uitbaters (die als ge-
volg van de Strauss- en Lanner-gekte in die jaren 
als paddestoelen uit de grond schoten) valt op te 
maken dat de bals tijdens carnavals door onge-
veer 200.000 mensen werden bezocht – een ver-
bijsterend aantal, als we ons realiseren dat de 
totale Weense populatie in die tijd niet boven 
300.000 uitkwam. 
Zulke bals begonnen aan het begin van de avond 
en duurden meestal tot 4.00 uur. De grote trek-
pleisters vormden twee nieuwe typen dansen. 
Om te beginnen was dit de wals, een dans die 
ontwikkeld was uit de achttiende eeuwse Duitse 
dans (‘Teutscher’). De letterlijk duizelingwek-
kende snelheid waarmee de dansers in de wals 
over het parket dienden te zwieren – en dat ook 
nog eens in een tot dusver ongekende fysieke 
intimiteit tussen dame en heer – maakte dat 
menige zedenmeester zich zorgen maakte over 
de jonge generatie. Anderzijds was er de galop, 
waarbij de dansers zo snel over de vloer renden, 
dat ze na afloop helemaal buiten adem waren, 

als ze tijdens de dans tenminste niet tegen de 
grond waren gesmakt. 
De criticasters van zulke bals richtten hun kri-
tiek dan ook op de verloedering van de dans-
kunst: jonge vrouwen bewegen niet meer zoals 
vroeger gracieus op muziek om tedere gevoelens 
in een man te wekken, maar rennen als bezeten 
door de zaal om daarna nat van het zweet en 
achter hun adem met een hoog rood hoofd te 
pogen weer tot enigszins tot zichzelf te komen, 
maar voordat ze daar goed en wel de kans toe 
hebben gekregen zet de volgende dans al weer 
in, waarop zij als gestoken door een wesp weer 
opveren en het opnieuw op een rennen zetten – 
om ‘aan het einde van het bal nog geen bruide-
gom bij elkaar te hebben gedanst’, zoals één cri-
ticus cynisch formuleerde.

Verstikkend
Lezend in het boek van Miller bekruipt je de in-
druk dat een hele stad zijn gezonde verstand 
kwijt was, zijn plichten verzaakte en puberaal 
achter pleziertjes aanrende. Inderdaad had deze 
balverdwazing zijn kwalijke kanten: mensen ga-

ven geregeld hun laatste geld uit aan balkleding, 
kleding die veelal door kinderen werd geprodu-
ceerd, die voor een handvol stuivers een 97-urige 
(!) werkweek moesten draaien. 
Maar tussen de regels door blijkt tevens dat de 
Weense dansmanie een haast onvermijdelijke 
reactie moet zijn geweest op het toenmalige ver-
stikkende politieke klimaat (Oostenrijk was in 
die tijd een reactionaire politiestaat), op econo-
mische stagnatie en op natuurrampen (in 1830 
werd Wenen getroffen door een vreselijke over-
stroming van de Donau). Zonder te willen ont-
kennen dat de Weense volksaard iets lichtzin-
nigs en sensueels heeft, lijkt het er sterk op dat 
de Weners in die jaren massaal probeerden te 
ontsnappen aan de realiteit, voor hen onmoge-
lijk gemaakt door machthebbers, die alleen 
maar geïnteresseerd waren in brave, domme 
burgers. 
Het trieste einde van het verhaal is dat Strauss 
het succes naar het hoofd moet zijn gestegen. 
Dat hij alleen maar uitzinnige menigten mee-
maakte, terwijl andere kunstenaars werden ge-
vormd door afwisselende triomfen en fiasco’s, 
leek uiteindelijk zijn werkelijkheidsperceptie te 
vervormen. Of moeten zijn pogingen als een 
muzikale Napoleon Europa te veroveren begre-
pen worden als uitingen van rusteloosheid? Van 
het opmerkelijk organisatietalent waar hij in 
zijn Weense jaren blijk van had gegeven, bleek 
tijdens die lange reizen weinig tot niets meer. Hij 
putte zichzelf en zijn orkest volledig uit, vooral 
door nodeloos veel reizen. Uiteindelijk stierf 
Strauss op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van 
een totaal geruïneerd immuunsysteem.

Levensvreugde
Het mag opmerkelijk heten dat Johann Strauss 
jr. (1825-1899) – die door Strauss sr. als een con-

current werd beschouwd vanaf het moment dat 
hij in 1844 in de voetsporen van zijn vader trad 
– aan het einde van de negentiende eeuw in het 
voorwoord van een volledige uitgave met de 
werken van zijn vader, toch met zoveel eerbied 
en waardering over zijn vader sprak. Uit deze 
woorden blijkt dat Johann Strauss jr. de harde 
realiteit van de Biedermeiertijd, die hij als kind 
meemaakte, kennelijk niet is vergeten: ‘Zijn 
kunst heeft menige zorg doen vergeten, menige 
vouw gladgestreken; velen de levensmoed ver-
groot, de levensvreugde teruggegeven; ze heeft 
getroost, verblijd en gelukkig gemaakt. En daar-
om zal de wereld een aandenken aan hem be-
waren.’
Op dat moment kon Johann Strauss jr. nooit be-
vroeden dat de Radetzky Marsch van zijn vader, 
net als zijn eigen wals ‘An der schönen blauen 
Donau’, jaarlijks op Nieuwjaarsdag over de hele 
wereld zou worden uitgezonden en beluisterd. 
Momenteel nemen ongeveer 65 landen de uit-
zending van het Weens Nieuwjaarsconcert over; 
de ORF schat het aantal kijkers wereldwijd op 
circa 1 miljard. 
De laatste twee jaren waren de cd’s van de 
nieuwjaarsconcerten alleen in Oostenrijk al 
goed voor dubbelplatina. Wellicht vormen deze 
verbazingwekkende cijfers wel het beste bewijs 
dat de woorden van Johann Strauss jr. – dan 
eveneens betrokken op zijn eigen muziek en op 
die van zijn broers – nog steeds niet aan beteke-
nis hebben ingeboet. En juist nu de meer discu-
tabele kanten aan de dansscène uit Strauss’ ei-
gen tijd er vrijwel af zijn, komt in het Nieuw-
jaarsconcert van de Wiener Philharmoniker des 
te beter tot uitdrukking wat de Weners in 
Strauss’ dagen al feilloos in de gaten hadden, na-
melijk dat ‘Strauss in zijn eigen vakgebied dat is 
wat Beethoven in het zijne was’.

Ontsnappen aan een 
verstikkende realiteit

Tentoonstellingen

AMSTERDAM – Galerie Libbe Venema, Hoge-

weg 2a. Van 02.01-30.01: ‘Libbe Venema, 

schilderijen en linoleumsnedes’. Open: wo-vr 

13-17 u, za 14-18 u en na telef. afspraak.

www.libbevenema.com

ZEIST – Slot Zeist, Zinzendorflaan 1. Van 10.01-

14.03: ‘Licht op de Stilte’, schilderijen van Henk 

Helmantel. Open di-vr 11-17 u, za, zo 13-17 u.

www.slotzeist.nl

Concerten

D I N S DAG  5 J A N UA R I

HEERLEN – Prot. Kerk, Tempsplein – 13.00 u, Jo 

Louppen, orgel. Widor, Guilmant.

WO E N S DAG  6 J A N UA R I

ZOETERMEER – Oude Kerk, Dorpstraat – 12.45 

u, David van Ooijen, barokluit. Weichenberger.

V R I J DAG  8 J A N UA R I

KATWIJK – Nieuwe Kerk, Voorstraat 79 – 20.00 

u, Martin Mans, orgel. 

Z AT E R DAG  9 J A N UA R I

AMSTERDAM – Noorderkerk, Noordermarkt 44 

– 14.00 u, ensemble Frommerman (Jan Willem 

Schaafsma en Jeroen de Vaal, tenor; Mattijs van 

de Woerd en Jan Willem Baljet, bariton, Martijn 

de Graaf Bierbrauwer, bas; David Bollen, piano; 

Paul van Utrecht, gitaar). Gevoelige songs en 

romantische ballades uit de jaren dertig van de 

vorige eeuw. 

AMSTERDAM – Oude Kerk – 15.00 u, Gert Jan 

Velders, orgel. 

GRONINGEN – Lutherse Kerk – 20.00 u, Luthers 

Bach Ensemble (kleinkoor & barokorkest) o.l.v. 

Tymen Jan Bronda; Dave Hendry, natuurtrom-

pet; Erik Bosgraaf, blokfluit; Sophie Rebreyend, 

hobo; Zevira Valova, viool; Esther Ebbinge, so-

praan; Antje van der Tak, sopraan; Robert Kui-

zenga, altus; Robert Buckland, tenor; Joost van 

der Linden, tenor; Henk Timmerman, bas. Bach 

(Weihnachtsoratorium). 

HAULERWIJK – Kruiskerk, Valckeniersweg 3 – 

20.00 u, Arian van der Mark, orgel. Improvisa-

tieconcert met samenzang. 

HEEMSE – Kandelaarkerk, Weidebuurt 5 – 

20.00 u, Martin Mans, orgel. 

LEMELERVELD – Willem Hendrik Zwart Hal – 

15.00 u, Sander van Marion, orgel; Anke An-

derson, harp. Nieuwjaarsconcert ‘Royal Music 

In’. 

ROTTERDAM – Pelgrimvaderskerk – 16.00 u, 

Gerard van der Zijden, orgel; Harmonieorkest 

Jong Oranje (Wouw) o.l.v. Youri Kemps.

STAPHORST – De Bron, Churchilllaan – 18.50 u, 

Johan Bredewout, orgel en piano; Jong Gem. 

Koor ‘Immanuël’ uit Urk o.l.v. Gerard Zoer; me-

ditatie ds. T. Noort. ‘Zingend naar de Zondag’.

UTRECHT – Domkerk – 15.30 u, solisten, koor 

en orkest van de Domcantorij o.l.v. Remco de 

Graas. Mozart (‘Vesperae de dominica’ KV 321).

De agenda verschijnt elke vrijdag en 
vermeldt evenementen, concerten en 
tentoonstellingen vanaf de eerstvolgen-
de maandag tot de zaterdag erna. Voor 
de agenda  zijn de volgende gegevens 
nodig: datum, plaats, locatie, aanvangs-
tijd, medewerkers, eventueel een opgave 
van te spelen werken. Opgaven uiterlijk 
maandag voor plaatsing, uitsluitend 
schriftelijk naar:

Nederlands Dagblad/agenda, Postbus 
111, 3770 AC Barneveld, fax 0342-
411.611,
e-mail: muziek@nd.nl

agenda

gospel / nederpop

Als de stilte spreekt

Gerald Troost. Troost Productions / Ecovata

Al tien jaar timmert Gerald Troost met christelijke Nederpop aan de weg. Als 

de stilte spreekt is zijn dertiende album en wordt door Troost zelf als ‘bijzonder’ 

omschreven: het kwam tot stand na een reis naar Noorwegen en een periode 

van stemproblemen. De Noorse stilte en rust inspireerden hem tot het schrij-

ven van nieuwe liedjes, waarvan er elf op Als de stilte spreekt staan. Maar he-

laas, Troost laat vrijwel nergens de stilte echt spreken, op een manier dat het 

integer, spannend, authentiek en dus echt bijzonder wordt. Het is eerder zin-

gen over dan vanuit. Dat geldt eigenlijk ook voor de teksten: serieus en semi-

open, maar zelden boeiend, zo voorspelbaar en ‘eind goed al goed’ ze telkens 

weer klinken. Voeg daarbij Troosts bij tijd en wijle matige zang, en Als de stilte 

spreekt mondt uit in een moeizaam luisteravontuur. Lichtpuntjes zijn er wel: 

de arrangementen zijn aardig, er klinkt een mooie elektrische gitaar op ‘Min-

der is meer’ en ook de accordeon op ‘De clown’ is treffend. En het titelnum-

mer, een duet van Gerald Troost met Miranda de Vlieger, is in orde (GtH).

gospel, pop

Stop & Listen

Bethany Dillon, Sparrow/Asaf Music

Als je als 15-jarig beginnend zangeresje de grootste hit van Amy Grant, ‘Lead 

Me On’, durft te coveren heb je lef. Bethany Dillon had dat lef in 2004. Ander-

half jaar later, na het uitbrengen van haar tweede cd, Imagination, noemde het 

grootste Amerikaanse magazine over gospelmuziek, CCM Magazine, haar ‘de 

toekomst’ van de eigentijdse christelijke muziek. En het moet gezegd worden: 

vanaf het begin hadden haar vaak zelfgeschreven popliedjes, die ze meestal 

ook nog zelf begeleidde op gitaar, iets volwassens en authentieks. Dat is op 

deze cd niet anders. Ze schrijft nu de meeste van haar liedjes helemaal zelf. 

Muzikaal ligt het allemaal prettig in het gehoor en klinkt het boeiend ondanks 

de opbouw die vaak standaard is. Sommige songs zijn zelfs catchy. Dillon 

maakt gewoon toegankelijke pop, die kwalitatief goed en doordacht wordt 

uitgevoerd, waarbij ze ook nog eens een erg mooie stem heeft. De meeste 

liedjes gaan over verschillende aspecten van het leven met God. Soms wordt 

ze persoonlijk, zoals in ‘Say Your Name’, waarin ze ‘bekent’ dat ze het lastig 

vind tijd voor God te maken sinds ze getrouwd is met collega-artiest Shane 

Barnard. Al met al een mooie maar niet wereldschokkende plaat, waarop zelfs 

de niemendalletjes na verloop van tijd pareltjes blijken te zijn (HP).

orgel

Johann Sebastiaan Bach – Orgelwerken deel 2 en deel 3. 

Cor Ardesch bespeelt het Bach-orgel van de Grote Kerk te 

Dordrecht. Labelnummers MPD 20090806 en 20091506. 

Te bestellen via www.corardesch.nl

Soms vormen allerlei elementen een gelukkige combinatie: een prachtig or-

gel, een goede organist, mooie muziek en een fraaie opname. Met het eerste 

deel van de Orgelwerken van Bach, gespeeld op het nieuwe Verschuerenorgel 

in de Grote Kerk in Dordrecht, gaf organist Cor Ardesch een visitekaartje af. 

Een weloverwogen Bach, een opname waar rust uit sprak, bezonnenheid, 

maar tegelijk – op z’n tijd, wanneer daar aanleiding voor was – spetterend 

spel. Die lijnen trekt Ardesch in de delen 2 en 3 van deze serie door. Op nr. 2 

staat onder meer de bekende Toccata, Adagio en Fuga (BWV 564) en bewer-

kingen van ‘Christ lag in Todesbanden’ en ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’, num-

mer 3 laat onder meer enkele Schüblerkoralen horen, twee losse fuga’s en het 

Preludium en Fuga in c-moll (BWV 546). Ardesch speelt niet alleen fraai, maar 

ook de keuze van slechts één orgel voor deze serie blijkt na drie cd’s een goede 

te zijn. Het op werk van Gottfried Silbermann gebaseerde instrument verveelt 

geen moment. Ardesch weet te verrassen met zijn registraties, bijvoorbeeld 

de fraaie combinatie van de Gamba van het hoofdwerk met de Gedekt van het 

bovenwerk. Mooi is ook de opname, waarbij het verschil tussen beide werken 

– het wat directe hoofdwerk en het meer op afstand staande bovenwerk – 

goed te horen is. Liefhebbers van Bachs orgelmuziek kunnen eigenlijk niet 

meer om Ardesch heen. 

orgel

Bach * Saint-Saëns * Franck * Alain

Jan Jansen Bätz-orgel (1831) Domkerk Utrecht. DSD1831161009

Het uit 1831 daterende orgel uit de Utrechtse Domkerk behoort tot de veelzij-

digste van ons land. Het is een typisch negentiende-eeuws orgel met de bre-

de, maar ook met een opmerkelijk slanke en sprankelende klankkroon. Dat 

komt omdat de bouwers, Johann en Johann Bätz veel pijpwerk van het oude 

orgel (uit 1571) overnamen en hun nieuwe pijpwerk daarbij aanpasten. Waar-

toe dat in de praktijk kan leiden, laat Domorganist Jan Jansen overtuigend ho-

ren: je kunt er prachtig zowel Bach op spelen als werk van de grote negen-

tiende-eeuwse meesters. Jansen speelt een vitaal klinkend programma met 

de Fantasie in G van Bach – met als bijnaam ‘Pièce d’Orgue’ – als openings-

werk en de ‘Trois Dances’ van Jehan Alain als sluitstuk. Daartussen speelt hij 

het ‘Grande Pièce Symphonique’ van Franck en de prachtig gespeelde ‘Fantai-

sie No 3’ van Saint-Saëns. Jansen laat alle hoeken en gaten van dit orgel horen, 

dat bovendien mooi is opgenomen. Prachtig is het verschil tussen de diverse 

werken, van het nabije rugwerk tot het veraf gelegen bovenwerk, te horen.

orgel

Het Reil-Orgelboek

Uitgevoerd door Erik-Jan van der Hel. Uitg. Rondine Music, 

www.rondinemusic.nl 

In 1981 bouwde Reil een reconstructie van een Hinsz-orgel in de Immanuël-

kerk in Ermelo. Een instrument dat direct na de bouw veel opzien baarde en 

waardering ondervond. Al heel wat jaren is Erik-Jan van der Hel organist van 

dit instrument. Hij heeft intussen zijn sporen verdiend op het gebied van im-

provisatie en compositie, waarbij hij zich vaak heeft laten inspireren door de 

klank van zijn orgel. Enkele maanden geleden verscheen een bundeling van 

zijn composities als het Reil-orgelboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 

van de orgelbouwfirma. De werken uit dit boek zijn op deze cd opgenomen. 

Van der Hel bewijst dat hij het barokke compositievak verstaat met een grote 

Preludium en Fuga in Noord-Duitse stijl, waarbij hij in de fuga maar liefst drie 

thema’s verwerkt. Het middendeel van de cd bestaat uit een sonate, geheel in 

de stijl van Bach’s triosonates. Daartussen staat een aantal koraalvoorspelen, 

die zo bij Buxtehude en Bach weggelopen lijken te zijn. Voor deze muziek blijkt 

de nagebouwde Hinsz een ideaal vervoermiddel te zijn. Muziek, instrument 

en uitvoerder vormen een fraaie eenheid. 

Verder verschenen

Kom maar bij Mij

Hervormde Gemengde Zangvereniging ‘Vox Jubilans’ Waddinxveen o.l.v. André 

van Vliet. M.m.v. Marco den Toom, orgel; Johan Bredewout, vleugel; Anja van 

der Maten, hobo; Kees Alers, fluit; Arjan en Edith Post, trompet. STH 1409182

Een welluidende cd, deels met bekend, deels met onbekend werk in een ro-

mantische traditie, gezongen door een van de betere christelijke amateurko-

ren.

Zingen voor de Meester

Kinderen van gereformeerde basisscholen ‘Immanuel’ in Best en ‘De Bron’ te 

Barneveld zingen onder leiding van Jetze Baas. Cantilena CNTL57004. Te 

bestellen door overmaken van € 15,50 op rek. 8785.9400 t.n.v. J.J.D. Baas o.v.v. 

Zingen voor je Meester.

Een keuze uit opnamen die in 1983, 1993, 1995 en 2000 op een lp en drie cd’s 

verschenen. De opbrengst van deze cd is bestemd voor het werk van de stich-

ting SHIB in Zuid-Afrika (zie .shib.nl).

  cd ’ s

BIJDRAGEN: GERARD TER HORST, HARCO PLOEGMAN EN ROEL SIKKEMA

Morgen weerklinkt tijdens het befaamde Nieuwjaarsconcert weer de Radetzky Marsch aan het 

slot. Op de foto dirigent Lorin Maazel die het Weens Philharmonisch Orkest per viool aanvuurt 

tijdens het Nieuwjaarsconcert van 1996. LInks een portret van Johann Strauss sr.

FOTO  AP/ALI SCHAFLER

In Galerie Libbe Venema in 

Amsterdam wordt de hele 

maand januari een expositie 

gehouden van schilderijen en 

linosnedes van Libbe Venema. 

Hierbij een linosnede van deze 

kunstenaar.

FOTO GALERIE LIBBE VENEMA


