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Het Koninklijk Concert -
gebouworkest (KCO) is
 samen met het Radio Fil-
harmonisch en het Noord

Nederlands Orkest de laatste hoop
van de Nederlandse componisten,
want de andere orkesten laten het af-
weten. Bij het KCO komen die stuk-
ken veelal tot klinken in de serie
Hori zon, waarin vergezichten van de
eigentijdse muziek worden geopen-
baard.

In Horizon 9 is een deel van de oogst
met nieuwe stukken uit 2017 bijeen-
gebracht, van twee componisten die
zich aan de modernistische kant van
het spectrum bevinden (Peter Eötvös
en Richard Rijnvos) en twee die daar
met de nodige reserves naar kijken
(Joey Roukens en Erkki-Sven Tüür).

Roukens’ Boundless, een hommage
aan Leonard Bernstein, is een goed
klinkend driedelig stuk, dat lang de
aandacht weet vast te houden, maar
in het derde deel toch vastloopt. Eöt-
vös scoort in Multiversum punten
met zijn bezetting (hammondorgel!)
en voor het geweldig goede derde
deel, maar de rest is te wisselvallig
om te beklijven. Rijnvos speelt in
Amérique du Nord een boeiend, maar
verneukeratief spel met halfcitaten
uit Amerikaanse films en Tüür
schreef met Solastalgia een concert
voor piccolo en orkest, dat de canon
niet zal halen. Dirigenten Alan Gil-
bert, Eötvös, Gustavo Gimeno en Sté-
phane Denève zorgen voor prima uit-
voeringen – daar ligt het niet aan.
Erik Voermans

KLASSIEK
J. ROUKENS, P. EÖTVÖS, 
R. RIJNVOS, E. TÜÜR
HORIZON 9
(RCO Live)

Aan de dirigenten ligt het niet

Onbewoond
eiland
CC Jerome

1
ETTA JAMES
TELL MAMA
“Dit moet verreweg de beste
soulplaat aller tijden zijn. Het
gevoel en de grote gospel -
invloeden zijn zo goed hierin.
Op Tell mama staat ook de hit
I’d rather go blind. Etta James
heeft een enorme invloed op
onze band.” 

2
SAM COOKE
LIVE AT HARLEM
SQUARE CLUB
“Sam Cooke stond bekend om
zijn nette, zoetsappige num-
mers. Wonderful world is bij-
voorbeeld zo’n nummer. Deze
plaat is een liveopname van
een concert in de Harlem
Square Club in Miami. Zijn
platenlabel RCA Records
 besloot een liveplaat op te
 nemen in die stad, en toen
kwam ook zijn rauwe kant
naar boven. Waar zijn eerdere
muziek meer voor een wit pu-
bliek was, stond hij toen voor
een volledig Afro-Ameri-
kaans publiek.”

3
JOHNNY ‘GUITAR’
WATSON
JOHNNY ‘GUITAR’
WATSON
“Dit is een van de eerste pla-
ten van Johnny ‘Guitar’ Wat-
son. Het gitaarwerk op deze
plaat is waanzinnig. Hij was
hier nog maar aan het begin
van zijn carrière, maar zette
een denderende rhythm-and-
bluesplaat neer. Hij is een
enorme inspiratie voor mij 
als gitarist.”

4
LITTLE RICHARD
HERE’S LITTLE
RICHARD
“Dit is klassieke rock-’n-roll-
plaat die tot op de dag van
vandaag niet is geëvenaard.
Little Richard is ook van grote
invloed op James Brown ge-
weest. Brown is ooit begon-
nen als Little Richardimita-
tor. Hij heeft zelfs een keer
voor hem ingevallen toen
 Richard zelf ziek was.”
Katarina Schul

CC Jerome, zijn echte naam
is Jerome van Gasteren (46),
speelt gitaar in en is de
 oprichter van de soul- en
r&b-band Georgina Peach &
The Savoys. Als hij wordt
 verbannen naar een
 onbewoond eiland neemt hij
deze vier platen mee. 

componistenportretjes van John Minnion, die
her en der op de pagina’s staan.

Het loont om het niet meteen op te geven, zegt
Druyf. “Ik merkte dat op mijn cursussen. Daar
liet ik altijd een stukje uit Le Sacre du Printemps
van Stravinsky horen, waar de mensen de eerste
keer vaak niets mee konden beginnen. Maar ik
draaide datzelfde stukje daarna dan nog drie
keer, met tussenpozen, waarin ik ze iets over de
achtergronden vertelde, en aan het einde van de
twee uur vond de hele groep het eigenlijk altijd
fantastisch. En ik snap die eerste reactie ook
wel. De Sacre is toch een overweldigend stuk.”

Herkenning
Druyf wil klassieke muziek toegankelijk maken,
‘want dat is ze nu niet’. “Neem nou het Muziek-
gebouw, waar we nu zitten. Ik word er niet warm
van. Om het te vinden was ik al een kwartier be-
zig. En ik woon nota bene in de stad. Met een
vriendenclub wilden we laatst naar een mooi
concert in het Concertgebouw. De kaartjes kost-
ten 80 euro! Is dat toegankelijk? Ik vind van niet.
Toen kwamen we voor 16 euro zoveel terecht in
de Amstelkerk bij een concert van de Japanse
pianist en componist Tempei Nakamura. Ik
kende hem niet. Prachtig! Ik noem hem nu zelfs
in mijn boek. Je zou ook naar een voorspeel-
avond op het conservatorium kunnen gaan.
Daar kun je goede musici horen.” 

De hamvraag. Hoe krijg je mensen aan de klas-
sieke muziek? “Door er vroeg mee te beginnen,”

zegt Druyf. “Door het thuis te draaien tijdens het
koken, of wat dan ook, zodat je kinderen ver-
trouwd raken met die klanken. Zo ging het bij
mij. En het hoeft niet per se klassiek te zijn. Ik
was als kind niet met klassieke muziek bezig,
maar het genre heeft zich wel in mijn hoofd ge-
nesteld, gewoon omdat ik het thuis hoorde. Dat
merk ik op de cursussen ook vaak. Na hun der-
tigste gaan ze er warm voor lopen, omdat ze her-
kenning hebben aan die klankwereld, zonder
verder veel te weten, maar zo begint het.”

Aldo Druyf: Klassiek In Zicht: 
Ontdekkingsreis door de mooiste klassieke muziek 
(Aldo Classics), €19,95.

zer. De band heeft de gitaren juist
deels vervangen door piano en syn-
thesizers. 

Weezer heeft nog steeds een goed
gevoel voor een popmelodie, maar
verder moet dit volstrekt rafelloze al-
bum alleen voor de allergrootste fan
verteerbaar zijn. Dieptepunt is I’m
Being Honest dat precies klinkt zoals
het is: vier (bijna-)vijftigers die stijfjes
proberen mee te dansen op de beat
van de hitparade.

Geestig zijn de teksten af en toe nog
wel. Leave a five star review and I’ll
leave one for you, luidt het refrein van
openingstrack Can’t Knock the Hust-
le. Het is het aardigste liedje op de
plaat, die verder in de verste verte
niet bij vijf sterren in de buurt komt. 
Stefan Raatgever

dat wel

‘Een mooi concert in het
Concertgebouw. De
kaartjes kostten 80 euro!
Is dat toegankelijk?’

→ Vanaf linksboven:
Gershwin, Mozart
en Beethoven in
Klassiek in zicht. 


