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De goed voorbereide geest; maakprocessen voor de opera van morgen is 
tot stand gekomen uit een meerjarige samenwerking tussen het Lectoraat  
Theatrale Maakprocessen van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, en 
Yo! Opera. 

Yo! Opera bevraagt al enkele jaren in praktische projecten het traditionele 
werkproces achter opera en trof in het Lectoraat Theatrale Maakprocessen 
een onderzoekspartner die zich inspant om theorie en praktijk van dit inte-
ressante onderwerp dichter bij elkaar te brengen. Dit boek bevindt zich op 
het kruispunt van de activiteiten van deze twee organisaties: de onderzoeks-
matige invalshoek van het lectoraat en de praktijk van Yo! opera met betrek-
king tot maakprocessen in muziektheater en opera als bijzondere, multidisci-
plinaire vormen van theater.

Bij het ontwikkelen, maken, uitvoeren en presenteren van nieuwe jeugdope-
ra’s ziet Yo! Opera een gelijkwaardige dialoog tussen jongeren en een jonge 
generatie operamakers (studenten en professionals), tussen publiek en 
nieuwe makers. De traditionele opera leek niet of nauwelijks in staat te zijn 
een jong publiek te boeien, zodat op zoek gegaan moest worden naar een 
ander soort opera. Kunstwerk, kunstenaar en publiek staan in een bepaalde 
verhouding tot elkaar, en wanneer één van de samenstellende zijden van 
deze driehoek verandert –in dit geval het publiek- veranderen de andere 
zijden mee. Doordat het publiek ‘anders’ is, zal het kunstwerk een andere 
inhoud en vorm moeten krijgen en zal de kunstenaar een andere rol vervul-
len. Daarmee wijzigt de traditionele werkwijze binnen de opera, die bestaat 
uit een librettist die de tekst schrijft, de componist die op basis daarvan de 
muziek maakt, de regisseur die de disciplines bij elkaar brengt, en de uitvoe-
renden die het eindresultaat realiseren. De stap die Yo! Opera de afgelopen 
jaren heeft gezet, is te zien als het bewust losgooien van deze traditionele 
meestal sterk hiërarchische rolverdeling en lineaire werkproces dat daarmee 
samenhangt. 

Voorwoord
Door Geert van Boxtel, Nirav Christophe en Anna Maria Versloot

Wanneer de (meer)waarde van opera zich in het ‘inter’ gebied bevindt, de 
prikkelende ‘tussenruimte’ tussen de disciplines, zal ook het werkproces zich 
richten op deze tussenruimte. Het formuleren van deze tussenruimte impli-
ceert dat de traditionele rolverdeling onder druk komt te staan. De rollen 
worden losgelaten met als doel de tussenruimte te maximaliseren. Yo! 
Opera tracht dit te doen door steeds weer nieuwe werkprocessen te ontwer-
pen en te realiseren. Kinderen fungeren als librettist, van zangers en andere 
uitvoerenden wordt verwacht een bijdrage te leveren aan de compositie, de 
regisseur kijkt mee met de componist, etc etc. 

Ook het onderzoek van het Lectoraat Theatrale Maakprocessen richt zich op 
deze tussenruimte in haar focus op interdisciplinaire en intermediale maak-
processen. Binnen het lectoraat worden modellen ontwikkeld op het gebied 
van het theatrale maakproces. Die modellen worden vertaald in vernieu-
wende artistieke maakstrategieën voor theaterprofessionals, en in pedago-
gieën en didactieken om die maakstrategieën over te dragen, te trainen en 
te coachen. Dat gebeurt voor de theatrale beroepspraktijk en voor het thea-
teronderwijs op amateur, bachelor- master- en PhD-niveau. Op die manier 
passen de nieuwe en vernieuwende maakstrategieën van Yo! Opera en de 
onderzoeksagenda van het Lectoraat naadloos op elkaar. 

Dit complexe proces is het feitelijke onderwerp van deze publicatie: de do’s 
en dont’s van het entameren van andere werkprocessen in opera en 
muziektheater. Wat zijn werkvormen die gehanteerd worden in deze zich ont-
wikkelende praktijk? En hoe behoud je je artistieke autonomie als jouw 
kunst binnen een interdisciplinair kunstwerk moet passen?

Regisseurs Paul Koek, Anthony Heidweiller en Judith Vindevogel, componis-
ten Merlijn Twaalfhoven, Paul Oomen Thomas Myrmel, zangers Charlotte 
Margiono en Caroline Cartens, schrijver Ruben van Gogh, educatiespecialis-
ten Debora Patty en Chris Seidler, en onderzoekers Geert van Boxtel, 
Eugène van Erven en Ivana Cerovecki reflecteren op hun ervaringen met 
eigentijdse werkprocessen in opera en muziektheater.

Ze schetsen een beeld van de opera en het muziektheater anno nu door 
middel van interviews, dubbelinterviews, briefwisselingen, essays en onder-
zoek. Termen als ‘traditie’, ‘dialoog’, ‘community’ en ‘hiërarchie’ schetsen 
daarin een beeld voor een opera van morgen, dat heel  bruikbaar is voor 
makers op het gebied van opera en muziektheater, voor kunstvakopleidingen 
en voor het beroepsveld in de breedste zin van het woord. 
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Opera is een vorm van theater en een vorm van muziek. Sinds die twee dis-
ciplines in de afgelopen decennia afzonderlijk van elkaar grote ontwikkelin-
gen hebben doorgemaakt, is de opera nu in verwarring.
In het theater is sinds Aktie Tomaat de hiërarchie in het maakproces op de 
schop gegaan, de postpostpostdramatische theatervoorstelling van na 1970 
is geen well-made play meer en de acteurs hebben de Stanislavskimethode 
achter zich gelaten. 
De moderne gecomponeerde muziek is in de 20ste eeuw door Schönberg, 
John Cage, Stockhausen en hun collega’s zo waanzinnig veranderd, dat de 
peilers van harmonie, melodie, ritme, orkestrering en zeggingskracht wezen-
lijk anders zijn dan die in de tijd van Verdi en Puccini.
Toch associeert de gemiddelde westerling opera met juist die componisten, 
met de iconische smartelijk gillende sopraan, of de tenor die met grote 
gebaren het orkest omverblaast, met een libretto dat – naar de maatstaf 
van dramaschrijvers- om te huilen zo slecht in elkaar steekt en natuurlijk 
met het eeuwige rode pluche van een, naar 19de-eeuws model gebouwde, 
theaterzaal. 

Om de opera open te breken, te vernieuwen en klaar te maken voor de 
21ste eeuw, moeten operamakers naar de muziektheatermakers kijken. Hoe 
beweeg je je met je solitude ambacht tussen de andere makers? Hoe func-
tioneer je in een collectief? Hoeveel hiërarchie is noodzakelijk in een samen-
werking? In hoeverre moet de rolverdeling helder zijn? Juist de muziekthea-
termakers, die kennis hebben genomen van de postdramatische 
theaterpraktijk, experimenteren met het laten vieren van de touwtjes. Zij zijn 
meer geworteld in de moderne klassieke muziek en kennen het collectief als 
samenwerkingsverband. 
Opera is dat prachtige marmeren paleis met een stevige betonnen funde-
ring. Dat paleis waarvan je de scheurtjes en schimmelplekken niet ziet 
zolang je op afstand blijft. Muziektheater is de wendbare en avontuurlijke 
huifkar, tochtig en met piepende wielen. Zo kom je nog eens vooruit, al kan 
de onderneming ook spaak lopen. 

Inleiding
Muziektheater of opera?
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Door Anna Maria 
Versloot 

INLeIDING

Ze moeten fuseren om de 21ste eeuw aan te kunnen. Het muziektheater 
zou houvast kunnen vinden aan de beschrijving van enkele regels en wetten 
in het maakproces van de opera, terwijl de opera juist een aantal regels en 
wetten zou mogen loslaten.

Eén antwoord
Voor het maken van de opera van morgen bestaat geen recept. De enige 
manier om het niet-concrete proces van maken toch met concrete woorden 
te stutten, is door alle mogelijkheden naast elkaar te zetten, alle stemmen 
te laten horen, alle richtingen aan te wijzen en vervolgens aan de makers 
van morgen over te laten naar wie ze luisteren en welk pad ze inslaan. Alle 
stellingnames in dit boek zijn te pareren met andere visies, al of niet 
getoetst aan de praktijk. Mogelijkheden zijn voor anderen juist onmogelijkhe-
den, maar door ze te benoemen, brengen we ze in kaart. Ze bestaan, ze zijn 
erkend, dus we zullen ons er vanaf nu toe verhouden.
Aangezien de hier benoemde strategie van ‘alles mag en alles kan’ ook een 
zwaktebod verhult – onverschilligheid en een afwachtende houding liggen op 
de loer – , zocht ik naar één onomstotelijk antwoord op de vraag: ‘Hoe moet 
het?’ ‘Het’ betekenende alles: vormgeving, thematische verdieping, samen-
werking, educatie, mening of geen mening, pluche of geen pluche.
Louis Pasteur geeft bij monde van Judith Vindevogel het antwoord. ‘In the 
fields of observation, chance favors only the prepared mind’. Deze voor de 
wetenschap bedoelde opmerking is een belangrijke leidraad voor het maken 
van opera en muziektheater, maar ook in bredere creatieve context, namelijk 
die van het leven zelf, kan deze opmerking sturend zijn. De goed voorbereide 
geest vindt antwoorden die beter passen bij de vraag dan hij vooraf kon ver-
moeden. Dat is wat sommigen toeval noemen, maar zoals Pasteur ons ver-
telt: toeval heeft zo z’n voorkeuren. De antwoorden komen door elk zintuig 
en elke gedachte voor te bereiden op het wel-weten, maar daarin het ant-
woord op de vraag over te laten aan het allesomvattende niet-weten.

Het maakproces van dit boek
Om de dialoog en de veelstemmigheid te benadrukken en het contrast en 
de confrontatie tussen verschillende makers te laten zien, is ervoor gekozen 
om interviews af te wisselen met artikelen, briefwisselingen en onderzoeken. 
Alle meningen worden, doordat ze in een boek gebundeld worden, automa-
tisch naast of tegenover elkaar geplaatst, maar soms is het lekker om de 
dialoog aan tafel te voeren en hoor en wederhoor onmiddellijk te kunnen 
toepassen, vandaar dat het dubbelinterview een terugkerende vorm in het 
boek is. 
Muziektheatermakers staan naast operamakers in dit boek. De opera van 
morgen is niet de opera die wij vandaag kennen, het is een fusie tussen 
opera en muziektheater.



Als muziektheatermakers over hun werkproces vertellen, dan geven ze 
inzicht in de keuzes die ze maken binnen de, in beginsel, onbegrensde 
mogelijkheden. Zij laten zien wat er kan als alles kan en hoe je daar een lijn 
in aanbrengt. Dat is een groot verschil met de traditionele operawerkproces-
sen, waar de makers zich af moeten zetten tegen de ouderwetse manier van 
maken, waar de hiërarchie en tradities de boventoon voeren. Muziektheater 
en opera bewegen in hun verschillende werkprocessen naar elkaar toe. 

De opbouw van het boek
Er staan niet alleen interviews in dit boek. Artikelen, columns en brieven 
wisselen de interviews af. Zoals gezegd: er wordt in dit boek niet toegewerkt 
naar een conclusie, of naar een antwoord. Opera wordt niet tegenover 
muziektheater gezet, er is geen chronologische volgorde en er wordt niet 
thematisch getrechterd. Om dat te benadrukken heb ik geprobeerd zoveel 
mogelijk artikelen en interviews inhoudelijk tegenover elkaar te zetten. Na 
het interview met Paul Koek en Anthony Heidweiller over opleiding, moderne 
klassieke muziek, de machthebbers en lef hebben, staat het artikel van 
Eugène van Erven die het reilen en zeilen van Yo! Opera langs de community 
art-lat legt. Nadat Paul Oomen zich afvraagt hoe waarachtig een componist 
moet zijn, staat het dubbelinterview met Merlijn Twaalfhoven en Charlotte 
Margiono, waarin die vraag totaal geen thema is.
Alleen de briefwisseling zelf, die door het boek verspreid is, heeft een licht 
thematisch verloop. Vragen worden opgeworpen en beantwoord en roepen 
weer nieuwe vragen op, die toewerken naar de laatste brief waarin Paul 
Oomen een prachtig visionair beeld geeft van zijn opera van morgen.

De interviewopzet
Tijdens de interviews wilde ik een paar dingen bereiken. Het meest belang-
rijk vond ik dat de geïnterviewden vrijuit spraken over hun passie, hun visie 
en hun ergernissen over hun werkgebied. Op die manier kon er een beeld 
tot stand komen van de maker en waar zijn antwoorden over het ‘hoe’ van-
daan kwamen. Het ‘waarom’ en het ‘waar naartoe’ wilde ik ook weten. Dat 
zijn inhoudelijk gezien brede gezichtsvelden die ik, hoeveel vooronderzoek ik 
ook naar mijn geïnterviewden zou doen, nooit alleen door gericht te vragen 
in kaart had kunnen brengen. Ik weet niets, zij weten alles, dat was mijn 
grondhouding.
Die grondhouding staat haaks op wat ik inhoudelijk uit de gesprekken wilde 
halen. Ik wilde kennis, kunde, het antwoord op de hoe- vragen: ‘Hoe moet 
het?’, ‘Hoe doe jij het?’, ‘Hoe kan het anders?’, ‘Hoe mag het niet meer?’ 
Kadering en sturing waren noodzakelijk, maar die mochten niet het vrijuit 
spreken belemmeren.
Daarnaast wilde ik dat alle interviews een overkoepelende dialoog met 
elkaar en met de andere artikelen in het boek aangingen. Een boekbrede 

discussie die over twee jaar tijd in Nederland, België en Duitsland is 
gevoerd. Woorden als ‘traditie’, ‘dialoog’ en ‘hiërarchie’ moesten door het 
boek heen zingen en van alle kanten beschouwd worden.
Als laatste wilde ik dat het gesprek geankerd was. Geen abstracte zinnen en 
meningen in de lucht, geen uitweidingen waarbij de geïnterviewden ver-
dwaalden in hun eigen woorden, maar een gesprek als een werkstuk, een 
probleem dat op tafel ligt en opgelost moet worden. Zeker bij een dubbelin-
terview was dat van groot belang. Niet de ene spreker tegenover de andere, 
maar samen gebogen over het probleem, zoekend naar constructieve ant-
woorden voor de opera van morgen. 

Op een groot wit vel schreef ik kriskras termen en woorden die zowel op de 
geïnterviewde sloegen, als op de boekbrede discussie. Dat vel lag op tafel 
tijdens het interview. Ik deelde stiften uit en vroeg de sprekers om woorden 
te omcirkelen die ze opvielen, waar ze over wilden praten. Daardoor was 
vanaf de eerste minuut het gesprek gericht, thematisch verdiepend en werd 
het contrast of de overeenkomst tussen de geïnterviewden zichtbaar. Tijdens 
het gesprek werd door de sprekers houvast gevonden bij de termen, of ik 
kon als interviewer de onaffe vraag stellen: ‘Hoe zit dat dan met de hiërar-
chie?’ Als dat blad met die termen niet voor ons neus had gelegen, was die 
vraag uit het niets komen vallen. Dan was de wedervraag gesteld: ‘Wat 
bedoel je met hiërarchie?’ Nu was die term tijdens het hele gesprek al zicht-
baar en deed dus al mee, zonder dat erover gesproken werd. De vraag 
voelde logisch, wat ervoor zorgde dat iemand volledig vanuit zijn eigen visie 
op hiërarchie reageerde. Ik was als interviewer niet sturend op de voorgrond 
aanwezig. Het sturende werk was voorafgaand aan het gesprek gedaan, 
toen ik de termen uitkoos en opschreef. 
In de linkerhoek van het blad tekenende ik een prullenbak en in de rechter-
hoek een to do lijst. De kern van het gesprek lag tussen die twee hoeken: 
hoe hevelen we de opera en het muziektheater over naar de 21ste eeuw? 
Wat moeten we daarvoor achter ons laten, weggooien, en wat moet er nog 
gebeuren voordat die opera gerealiseerd kan worden? Dit resulteerde er 
vaak in dat de geïnterviewde op het eind van het gesprek de lijnen en cirkels 
die al getekend waren van betekenis voorzag door extra termen en extra 
lijnen te tekenen, in de hoop dat het duidelijk zou zijn wat de makers nog te 
doen stond.
Die wirwar, die kaart van het gesprek, is in dit boek voor elk interview 
geplaatst, zodat de lezer als het ware bij het gesprek aanwezig is.

De thema’s van de maakprocessen van de opera van morgen
Traditie
Wie zich met hedendaagse opera bezighoudt, verhoudt zich automatisch ook 
tot de traditie van opera. De opera heeft, van alle vormen van muziekthea-
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ter, in de afgelopen eeuwen verreweg de meeste mogelijkheden gehad om 
zich een vorm aan te meten, om kaders te bepalen en regels op te stellen. 
In die vaart der kunstenaars heeft ook de operastem zich op zo’n manier 
ontwikkeld dat die twee ‘kleine kutboontjes’, zoals Charlotte Margiono ze 
liefkozend noemt, een geluid kunnen produceren dat een Wagneriaans 
orkest overstemt. Kunstenaars die zich bezig houden met het combineren 
van theater en muziek staan gewild of ongewild in verhouding tot die tradi-
tie, omdat de opera’s die het genre zo groot hebben gemaakt nog altijd wor-
den opgevoerd. Wat Shakespeare is voor elke jonge toneelschrijver, zijn 
Mozart, Verdi, Wagner en Puccini voor de muziektheatermaker. Die oudjes 
trekken nog altijd vollere zalen.

Ook de hedendaagse muziektheatermakers staan in verhouding tot de tradi-
tie van de opera. Muziektheater is een jonger genre en tegelijkertijd een 
ouder genre. De Griekse tragedies werden al duizenden jaren voor onze jaar-
telling zingzeggend en met muziek uitgevoerd, maar daarnaast is muziekthe-
ater een 20ste-eeuws genre, omdat het in de huidige vorm een afsplitsing is 
van de operatraditie aan de ene kant en de teksttoneelpraktijk aan de 
andere kant. Muziektheater is een containerbegrip waar elke vorm van 
muziek en theater onder valt, ook musical, maar tegelijkertijd staat de term 
muziektheater voor een specifiek genre. Een genre dat over het algemeen 
een klein, ingewijd en experimenteerlustig publiek trekt. Muziektheater is 
kortom een diffuus genre, een genre met vele gezichten. Een genre waarin 
veel geëxperimenteerd wordt en flink geschopt tegen bestaande vormen, 
tegen de tradities en tegen de regels. Een genre waar buiten de bestaande 
kaders nieuwe horizonten worden verkend.

Een man die de horizon letterlijk verkent, is Merlijn Twaalfhoven. Op de 
daken van de huizen die het niemandsland tussen Palestina en Israel, tus-
sen Griekenland en Cyprus omringen, liet hij honderden musici tegelijk een 
compositie van hem uitvoeren. Amateurs en professionals uit beide afge-
scheiden gebieden musiceerden gezamenlijk, want ‘de lucht is van nie-
mand’. Als er niet precies gespeeld werd wat hij componeerde, dan was dat 
niet erg, want wat er voor in de plaats klonk was ‘echt’. 
Hij zit voor de gelegenheid van dit boek aan tafel met Charlotte Margiono, 
de internationale operaster die met alle groten der aarde heeft gewerkt. Zij 
is, in persoon, die operatraditie waar zoveel over te doen is en die volgens 
haar ook zonder decor, zonder kostuums en zelfs zonder regisseur kan.

Collectief
Het maakproces van een collectief wordt uitvoerig beschreven in het artikel 
van componist Thomas Myrmel. Hij beschrijft zijn zoektocht naar een model, 
een formule waarbinnen de hiërarchie van de initiator steeds meer naar de 

achtergrond verdwijnt en waarin musici, zangers, schrijvers en componisten 
een even groot aandeel in het maakproces hebben. De trots van een fluitist 
die de inhoud van de voorstelling waar hij in speelt mede heeft bepaald, is 
een meerwaarde voor het publiek. Myrmel zoekt een formule waarin een 
balans is tussen overleg en knopen doorhakken, waarin ruimte is voor con-
flict waardoor een conflict werkbaar kan worden gemaakt.
De meerwaarde van de zanger die zich met het scheppende proces bezig-
houdt, ziet ook Anthony Heidweiller, operazanger en artistiek leider van Yo! 
Opera. Eigenaarschap, noemt hij die trots, die ook van cruciaal belang is bij 
de educatie van opera voor jongeren.

Judith Vindevogel heeft geen formule nodig voor het collectieve maakproces 
dat zij bij elke nieuwe productie hanteert. Deze artistiek leider van het 
Vlaamse muziektheatergezelschap Walpurgis zegt dat als je gezamenlijk 
spreekt over een thema, of over een locatie, iedereen op een gegeven 
moment weet welke beslissing de juiste is. Dat weten ontstaat doordat 
iedereen met de neuzen dezelfde kant op gaat staan, naarmate het gesprek 
vordert. Het niet-weten, een vraag onbeantwoord durven laten speelt hierin 
een cruciale rol. 
Judith Vindevogel en Thomas Myrmel zijn het erover eens dat een collectief 
proces met een kwalitatief goede productie als uitkomst alleen haalbaar is 
wanneer er gedialogeerd wordt. De tijd nemen om te luisteren en te wach-
ten is noodzakelijk, maar tegelijkertijd een van de moeilijkste aspecten van 
een maakproces.

In dit boek ontstaat omtrent het maakproces van een collectief een interes-
sant spanningsveld tussen theorie en praktijk. Loopt de schets van de ideale 
werkelijkheid voor de troepen uit, of is het een niet-haalbare utopie?

Hiërarchie
Hiërarchie is een term die bij het traditionele maakproces hoort. De regis-
seur is de baas over de repetities, de dirigent is de baas van de uitvoering, 
de componist is de baas van het scheppingsproces. Het is een vorm van 
top-down management in de verschillende stadia van het creëren van een 
opera, waarbij de baas eerst in zijn eentje de plannen bedenkt, om vervol-
gens aan de andere medewerkers (zangers, musici, schrijvers en vormge-
vers) te vertellen hoe ze die plannen moeten uitvoeren. Binnen die hiërarchi-
sche werkwijze is het woord ‘samenwerken’ ver van z’n oorspronkelijke 
betekenis verwijderd geraakt. Deze hiërarchische vorm van samenwerken 
werkt de eilandjesvorming in de hand. Verbazingwekkend genoeg wordt dit 
solistische maakproces in het tweede decennium van de 21ste eeuw nog 
steeds gebezigd. Pierre Audi vertelde voor een zaal vol muziektheatermakers 
hoe de nieuwste opera van Wolfgang Rihm tot stand kwam. De componist 
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was tot vlak voor de repetities nog bezig met componeren en kon niets ver-
tellen over de inhoud of de klank van de opera totdat elke noot op z’n plek 
stond. Intussen moest Audi een regieplan ontwerpen en zijn vormgever aan 
het werk zetten terwijl hij nog niets wist. Tijdsdruk was het voornaamste 
argument voor deze werkwijze. 

In deze hiërarchische eilandjesvorming valt nog een andere opvatting te ont-
dekken: de kunstenaar als alwetend genie die zelf totaal verantwoordelijk is 
voor het kunstwerk. Rihm bijvoorbeeld lijkt met de afscherming van zijn com-
positie te zeggen: alles waar het premature kunstwerk, buiten mijzelf, mee 
in aanraking komt, kan het kunstwerk alleen maar schade berokkenen. 
Over deze opvatting van het kunstenaarschap schrijven Geert van Boxtel en 
Paul Oomen uitvoerig in hun briefwisseling die als een rode draad door dit 
boek loopt. Geert van Boxtel is dramaturg en als onderzoeker verbonden aan 
Yo! Opera en Paul Oomen is componist. Zij schrijven over de kwetsbaarheid 
van een kunstwerk als het onderdeel wordt van een samenwerking, over de 
vraag of inspiratie van een individu tot compromis verwordt als het door 
meerdere handen gaat, en of een componist wellicht nog invloedrijker moet 
worden en het hele scheppingsproces, van noten tot uitvoering tot decor en 
locatie, voor zijn rekening moet nemen.

Hiërarchie is een term die bij alle geïnterviewden afgrijzen opriep, maar 
zodra er uitvoeriger ingegaan werd op het maakproces van opera en muziek-
theater, bleek hiërarchie een werkzaam middel om een productie tot stand 
te brengen, of om überhaupt een gesprek te voeren. Zelfs binnen een col-
lectief maakproces, de vorm die mijlenver van een hiërarchisch maakproces 
afstaat, blijkt hiërarchie noodzakelijk. Paul Koek sprak erover. Zijn gezel-
schap De Veenfabriek werkt in veel opzichten als een collectief. Acteurs, 
dramaturgen en zakelijk leiders kunnen bijvoorbeeld een tekst voor een 
nieuwe voorstelling aandragen. Een groot deel van de repetitiefase wordt 
pratend aan tafel doorgebracht. Ook na afloop van elke repetitie heeft ieder-
een inspraak. Maar daarbinnen is Paul Koek de baas. Ook sluipt de hiërar-
chie erin van langstzittende Veenfabriekers tegenover nieuwkomers, al is 
Paul er alert op dat dat niet gebeurt. De disciplines zijn onderling ook hiërar-
chisch verdeeld. Hoewel Paul Koek slagwerker en componist van oorsprong 
is, ziet hij dat de tekst het van nature altijd wint van de muziek. Hij rekt het 
begrip van hiërarchie nog meer op. De werkelijkheid wint het altijd van het 
theater. Op het moment dat je dat om probeert te draaien, wanneer je de 
werkelijkheid theatraal maakt, dan doe je wat Hitler deed. ‘Dat is vals. Dat is 
gewoon niet waar.’

Er is zelfs een hiërarchie van doden over levenden, volgens Merlijn Twaalf-
hoven en Charlotte Margiono. In nieuwe producties van oude opera’s, is de 

dode componist vaak de baas. Zijn muziek staat vast en omdat hij dood is 
kan de regisseur niet vragen of de aria van sopraan naar alt kan worden 
omgeschreven, omdat hij een alt op het oog heeft die geknipt is voor de rol 
van gekwelde minnares. 
Tegelijkertijd merkt Merlijn Twaalfhoven dat hij, levend en wel, toch behan-
deld wordt alsof hij dood is. Als zijn partituur af en ingeleverd is, mag hij 
geen noot meer veranderen, laat staan door het orkest wandelen om met 
musici te overleggen. 
Thomas Myrmel beschrijft verschillende stappen op weg naar een absoluut 
collectief proces. In de tussenstappen moeten hij en zijn mede-initiator 
steeds uit het proces stappen om toch van bovenaf een en ander in goede 
banen te leiden, om het meerstemmige monster van het collectief met één 
mond te laten spreken. Hiërarchie is, wanneer het zuivere collectieve proces 
in de praktijk nog niet haalbaar is, een noodzakelijk en zeer bruikbaar instru-
ment.

Van multidiscipline naar interdiscipline
In Nederland zijn er geen voltijd librettisten. Nederlandse librettisten zijn 
meestal dramaschrijvers die af en toe voor muziektheater of opera schrijven. 
Dramaschrijven is in de 21ste eeuw niet louter meer een zolderkameraange-
legenheid. De schrijver mengt zich in het artistieke gesprek met regisseur, 
vormgever en spelers en waagt zich af en toe, gewapend met een laptop, 
aan de rand van de speelvloer. De dramaschrijver/ librettist is dus gewend 
om samen te werken en houdt er rekening mee dat zijn tekst beïnvloed kan 
worden door de vele stemmen binnen het artistieke gesprek. Hoewel een 
dramaschrijver volledig rekenschap geeft van zijn tekst, zal hij nooit beweren 
dat het auteurschap van de voorstelling in zijn handen ligt. Het libretto is van 
hem, de opera niet.

Een schrijver die zo gewend is aan de artistieke kruisbestuiving tijdens het 
schrijven van een toneeltekst, zal, wanneer hij een operalibretto schrijft, op 
zoek gaan naar een zelfde soort gesprek met de componist.
Componisten hebben een traag beroep. Een acteur kan ter plekke op de 
vloer een scène improviseren, een schrijver heeft een halve dag achter de 
laptop nodig om een scène te schrijven, maar een componist heeft door-
gaans een halve week nodig om voor een ensemble een paar minuten 
muziek te componeren.
Daardoor is de componist van alle disciplines binnen een opera het meest 
eenzaam. Die eenzaamheid laat zich vaker zien dan dat de praktijk daar 
aanleiding toe geeft. Het komt bijvoorbeeld nog schrikbarend weinig voor dat 
een componist, voorafgaand aan zijn creatieproces, met de beoogde zangers 
en zangeressen om de piano gaat zitten, om hun bereik en hun klankkleur 
te horen en daar zijn compositie door te laten inspireren.
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Van nature zit de componist in een lineair werkproces: geef mij de tekst, 
dan maak ik er muziek op (of: dan maak ik er een opera van). Dat leidt tot 
een stapeling van disciplines waarbij iedere maker de koning van zijn eigen 
discipline is (en de componist de keizer van de opera). De schrijver kan daar 
niet veel aan veranderen, want hoewel hij zich heldhaftig opstelde aan de 
rand van de speelvloer, voelt hij zich toch stukken beter achter zijn schrijfta-
fel, in dialoog met de personages in zijn hoofd. 

Die stapeling van disciplines wordt uitvoerig beschreven in de briefwisseling 
tussen Paul Oomen en Geert van Boxtel. De multidisciplinariteit – in de 
metafoor van de beeldende kunst is het een statue – komt in praktijk het 
meest voor, omdat het minder tijdrovend is en elke discipline min of meer 
ongeschonden maar ook onaangedaan uit de strijd van het maakproces 
komt en getoond kan worden aan de buitenwereld (‘Wat een mooie kos-
tuums, en wat een mooie muziek’, in plaats van: ‘Wat een mooie opera’). 
In het interview met Ruben van Gogh zien we deze statue-werkwijze uitvoerig 
beschreven. Volgens de communityoperamakers is dat de enige manier om 
zoveel opera’s in een jaar te maken: niet vergaderen maar beslissen. De 
reusachtige organisatie die communityopera met zich meebrengt laat collec-
tieve bezinning niet toe. Die bezinning vindt wel plaats, maar individueel, 
bijvoorbeeld als Ruben van Gogh al fietsend door het Westland inspiratie 
opdoet en verhaallijnen uitdenkt.

Tegenover statue zet Paul Oomen sculpture, het beeldhouwwerk dat van 
buiten naar binnen ontstaat, het ongevormde marmer dan van alle kanten 
door alle mogelijke gereedschappen wordt omgevormd tot het een kunst-
werk uit één stuk is.
Die werkwijze, de verinnerlijking, is wat in de hedendaagse operapraktijk ont-
breekt, omdat het teveel tijd kost. Ook Paul Koek refereert daaraan, met de 
‘koude gedachte’ dat opera in deze tijd alleen nog maar over economie 
gaat, dat het experiment geweerd wordt uit de grote operahuizen. Sculpture, 
in al z’n traagheid, is wellicht de nieuwe vorm van opera, de interdisciplinaire 
werkwijze waarmee de geest van de creatie z’n materie vindt.

Het geheim van de zangers
Bij de zangers lijkt ook het antwoord voor de opera van morgen te liggen. Bij 
de zanger, de uitvoerder, die ene persoon die op het moment suprême alles 
moet zien te realiseren, valt nog veel winst te halen voor de opera en het 
muziektheater. Door dit hele boek heen zindert de discussie over de zangers 
door. Charlotte Margiono zegt zich vaak een marionet aan de touwtjes van 
de componist en de regisseur te voelen. De stotterende jongvolwassen 
Anthony Heidweiller kon door te zingen toch op het podium staan, maar 
ergert zich groen en geel aan de manier waarop zangers nu nog steeds wor-

den opgeleid. Zangeres Judith Vindevogel zoekt naar flexibele zangers van lijf 
en geest en Paul Koek legt het verschil uit tussen werken met zangers en 
werken met acteurs. 
Er is iets dubbels met de zanger. De scheppende kunst ten opzichte van de 
uitvoerende kunst. Aan de ene kant hebben ze alle macht als ze eenmaal 
op dat podium staan, en aan de andere kant zijn ze met handen en voeten, 
met stembanden en al gebonden aan die rare creatievelingen. Volgens 
Anthony Heidweiller moet de zanger mede-eigenaar worden van het schep-
pende proces. Als de handtekening van de zanger onder de voorstelling 
staat, dan voelt het publiek dat. Volgens Merlijn Twaalfhoven vergeten de 
toeschouwers de touwtjes die de marionet doen dansen, zij denken dat die 
houten pop levend is. 

Caroline Cartens is een jonge operazangeres. In een interview vertelt ze 
welke verschillende werkvormen ze in de hedendaagse operapraktijk tegen-
komt, hoe ze omgaat met hiërarchische maakprocessen, hoe ze, geïnspi-
reerd door theatermakers, leert in te springen wanneer ze plotseling de vrij-
heid krijgt om eigen inbreng te hebben in een maakproces, wat er nodig is 
om tekst verstaanbaar te maken en in hoeverre ‘eigenheid’ gestimuleerd 
wordt op de conservatoria in Nederland. 

Community opera
Eugène van Erven schreef een internationaal standaardwerk over community 
art en volgt Yo! Opera al jaren op de voet. Samen met onderzoeker Ivana 
Cerovecki onderzocht hij in opdracht van het Community Arts Lab van De 
Vrede van Utrecht de projecten van Yo! Opera. In een glashelder artikel 
beschrijven zij aan de hand van die projecten hoe de organisatie zich heeft 
ontwikkeld, hoe de focuspunten zijn verschoven en bijgesteld en welke 
aspecten van belang zijn als je community opera maakt met jongeren en 
met studenten van het conservatorium. 

Ruben van Gogh wordt om handtekeningen gevraagd in het Westland, daar 
waar hij al verschillende opera’s en musicals in opdracht van Dario Fo heeft 
geschreven. Hij haalt zijn inspiratie uit de verhalen van de tuinders daar, hij 
verzint verhalen die later waargebeurd blijken te zijn. De realiteit haalt de 
fictie in bij community opera. De tuinders die in de zaal zitten en naar tuin-
ders op het podium kijken zorgen dat de impact van de voorstelling veel 
groter is dan welke maker ooit kan voorspellen. Je kan je aan de hand van 
zijn verhaal afvragen waarom niet alle kunst altijd community art is. 
Merlijn Twaalfhoven wil de grens tussen publiek en podium opheffen door 
een meezingopera te componeren waar alleen maar nieuwe muziek in voor-
komt. Niemand kent de muziek maar iedereen wordt uitgenodigd te partici-
peren.
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Paul Koek maakte met de Veenfabriek in 2007 een stuk over consumen-
tisme (Haar Leven Haar Doden van de Britse schrijver Martin Crimp). Hij 
wilde dit uitvoeren in de V&D van Leiden, tussen de schappen, tijdens ope-
ningstijd, maar ook een uur na sluitingstijd. Hij sprak met de directeur, maar 
kon het verhaal van het stuk niet uitleggen, omdat het elke keer een ander 
hoofdpersonage had. Anne, of Anya, daarna weer Annie. Hij dacht dat zijn 
kans verkeken was, maar de directeur begreep hem onmiddellijk: bij de V&D 
hanteerden zij ‘Petra’, een fictieve vrouw die model stond voor de gemid-
delde klant. Daarna mocht Paul bij alle medewerkers van de V&D langs om 
uit te leggen dat er de komende maanden acteurs met pruiken en muzikan-
ten van de roltrap afkwamen, daarmee bracht hij zijn theater naar de werke-
lijkheid.

Artistieke Autonomie
Hoe behoud je je artistieke autonomie als jouw kunst binnen een interdisci-
plinair kunstwerk moet passen? Waarschijnlijk ligt deze vraag meerdere 
keren per week bij alle opera- en muziektheatermakers op de lippen. Die 
vraag staat centraal in de briefwisseling tussen Paul Oomen en Geert van 
Boxtel. Wat blijft er van je artistieke visie over als een klas vol pubers hun 
favoriete popmuziek in jouw compositie terug willen horen? 
Chris Seidler geeft haar leerlingen van de Operaschule veel inspraak in het 
maakproces, zij bepalen mede wat zij voor noten zal componeren. Ze past 
haar melodieën aan op hun zangkwaliteiten, maar als haar leerlingen liever 
een popliedje zingen op het podium dan weigert zij het te dirigeren. 
Ruben van Gogh zegt dat zijn artistieke autonomie nooit in gevaar komt, 
zelfs niet wanneer hij een opera moet schrijven waar alle liedjes van de laat-
ste cd van de plaatselijke band in voor moeten komen. 
Thomas Myrmel beschrijft het grijze gebied, een aspect van het collectieve 
maakproces. Het grijze gebied is dat deel van een kunstwerk waar beide 
disciplines iets over te zeggen hebben, dus waar het werk van een schrijver 
dat van een componist overlapt, of dat van een vormgever of van een musi-
cus. Dat gebied is van niemand, niemand kan de volledige verantwoordelijk-
heid daarvoor opeisen. Hij experimenteert met dat grijze gebied en beschrijft 
een samenwerking tussen hem en zijn collega-componist Wilbert Bulsink, 
waarbij het grijze gebied bijna totaal is, omdat ze dezelfde discipline beoefe-
nen. De meeste kunstenaars bewaken hun artistieke autonomie. Thomas 
Myrmel levert die in en kijkt wat dat hem oplevert.

Auteurschap en educatie
Paul Oomen stelt dat naar hoeveel stemmen een componist ook luistert, of 
het nu scholieren, conservatoriumdocenten, educatiemedewerkers of zang-
studenten zijn, binnen het maakproces hij degene is die de artistieke visie 
meebrengt en moet bewaken. Hij stelt dat het doel van Yo! Opera om eige-

naarschap te realiseren bij scholieren, ten koste gaat van de artistieke kwali-
teit van de voorstelling die de uitkomst is van het maakproces.
Debora van Stenis, hoofd educatie van Yo! Opera, zou in het ideale educa-
tieproject ook de uiteindelijke voorstelling los willen koppelen van het maak-
proces. 
Thomas Myrmel schrijft dat hij in samenwerking met scholieren op het idee 
kwam voor zijn nieuwe werkwijze: ‘Het maakproces van een collectief’. Want 
als je voor een nieuw publiek opera maakt, dan moet je je product en dus je 
werkwijze aanpassen. Geert van Boxtel onderschrijft in zijn briefwisseling met 
Paul Oomen dat juist in de educatieprojecten de compositie- en zangstu-
denten gedwongen worden hun oogkleppen af te doen en eventuele vooron-
derstellingen over opera los te laten. 

Feit blijft dat opera een uitstekende vorm is om educatie te bewerkstelligen. 
Niet per se door de kennis over de vorm opera over te dragen, maar door 
kinderen met opera bezig te laten zijn. Dan wordt wezenlijke vorming 
bewerkstelligd: waar ben ik goed in? Wat durf ik niet? Wie ben ik? Waar zet 
ik mij voor in? De veelzijdigheid van opera blijkt op al deze vragen antwoord 
te kunnen geven. Samen zingen is wellicht het grootste wondermiddel. ‘Wie 
samen zingt kan geen ruzie maken,’ zegt Chris Seidler, om vervolgens Yehudi 
Menuhin aan te halen: ‘Iemand die muziek maakt vanuit het hart kan niet 
vechten of stelen of een oorlog beginnen.’

Tot slot
Tijdens het luisteren naar zoveel verschillende stemmen uit de opera- en 
muziektheaterwereld overviel mij steeds de gedachte: ‘Wat zij zegt is waar, 
wat hij schrijft, daar ben ik het mee eens’, ook al stonden de opvattingen 
soms lijnrecht tegenover elkaar. Ik hoop dat de lezer van dit boek hetzelfde 
overkomt en dat de rijkdom van de grote verscheidenheid in dit vakgebied 
zichtbaar wordt.
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Paul Oomen aan Geert van Boxtel
Ik voel sterk de behoefte om te reageren op de ontwikkelingen die ik zie bij 
Yo! Opera waar ik nogal ambivalente gevoelens over heb. Wordt de compo-
nist nog geacht een authentieke kunstenaar te zijn, die zijn innerlijke visie 
openbaart in de opera? Of moet de componist afstand nemen van zijn 
auteurschap en zich dienstbaar maken aan een collectief proces, waarin 
niet alleen de componist, maar alle deelnemers – of het nu musici, jonge-
ren, ouderen of vluchtelingen betreft – in feite kunstenaar worden?

Yo! Opera’s antwoord hierop lijkt eigenlijk om de rol van de componist uit te 
schakelen. En ergens is dit ook logisch. Immers, als het gaat om empower-
ment van jongeren en kinderen om zelf de opera vorm te geven, is een heel 
ander soort artistieke visie vereist, die meer faciliterend en educatief is. Het 
artistieke ego van een componist vormt een onvermijdelijk obstakel voor een 
dergelijk proces. 

Realiseer je je dat als baanbrekende initiatieven zoals Yo! Opera de compo-
nist niet meer betrekken bij nieuwe projecten, wij als componisten overgele-
verd zijn aan de traditionele operahuizen die zich vooralsnog – maar tijden 
kunnen keren – slechts bij hoge uitzondering inlaten met een nieuw initia-
tief? De componist verliest dan alle speelruimte in de muzikale productie. 
Wat is het alternatief? Overal jongeren die een poging doen een liedje te 
zingen of schrijven en dat delen met hun vrienden op Facebook? Zo leeft 
opera voort in de 21ste eeuw?

 1 
Briefwisseling 
tussen Geert van Boxtel en Paul Oomen

Hoeveel speelruimte      
heeft een componist      in de 21ste eeuw?

21BRIefwISSeLING TuSSeN GeeRT VAN BOxTeL eN PAuL OOMeN

Geert van Boxtel aan Paul Oomen.
Componisten leveren doorgaans een ‘af’ werk. Een compositie van teksten 
en klanken die zich voltrekt in de tijd; bij A begint en bij Z eindigt. Hierin ligt 
de visie van de componist besloten: hij heeft op basis van een thema en 
meestal op basis van een libretto alles uitgedacht, gerangschikt en tot een 
vorm volbracht. Dit is zijn hoogst persoonlijke verantwoordelijkheid, uitge-
dacht op basis van zijn voorkeuren, stilistische preoccupaties en fantasie. 
Het artistieke ego waar jij aan refereert, heeft zich in dit proces ontwikkeld: 
de meeste afwegingen die de componist heeft gemaakt zijn van individuele 
aard. De componist is in principe tevreden wanneer hij zijn score aflevert: 
zijn ego is verbonden aan het ontstane werk en komt in gevaar wanneer 
iemand iets van zijn geesteskind wil veranderen. 

Yo! Opera wil niet de authentieke kunstenaar uitschakelen. Yo! Opera wil het 
bovenstaande traditionele werkproces van de opera ter discussie stellen. 
Dat doen we door – for the time being – de traditionele rollen los te laten. 
Dus een componist moet niet alleen componeren, een zanger niet alleen 
zingen, een regisseur niet alleen regisseren. We zouden graag zien dat dat 
componeren minder rigide is, dat de componist rekening houdt met alle 
facetten denkbaar rondom een voorstelling, en zich rekenschap geeft van 
het co-auteurschap van de andere rollen.
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Door Anna Maria 
Versloot

1 Ton Hartsuiker (1933), 
pianist, muziekpedagoog 
en organisator. Hartsuiker 
presenteerde 22 jaar lang 
het radioprogramma Musica 
Nova, gewijd aan eigentijdse 
muziek. Ook was hij jarenlang 
het hoofd van het Utrechts 
Conservatorium.

 

Paul Koek is artistiek leider van muziektheatergezelschap De Veenfabriek, 
regisseur, componist en slagwerker. Hij komt aan het begin en aan het eind 
van dit boek aan het woord. Allereerst in een gesprek met Anthony Heidweil-
ler, operazanger en de artistiek leider en oprichter van het Yo! Opera festi-
val. De dagelijkse werkpraktijk van de heren verschilt flink van elkaar, maar 
hun raakvlak is het opleiden van nieuwe muziektheatermakers. Paul Koek is 
in 2010 begonnen met T.I.M.E., de Master Muziektheater aan het Konink-
lijke Conservatorium van Den Haag. Anthony Heidweiller betrekt studenten 
en docenten van alle conservatoria bij de projecten van Yo! Opera om op die 
manier de opleidingen te veranderen. Dit gesprek gaat niet over het hoe of 
waarom, maar over ‘hoe is het nu zo gekomen?’ De stand van zaken wordt 
opgemaakt. Paul Koek spreekt over de muziek die vernieuwend was toen hij 
op het conservatorium zat en die nu als ‘piep- en knarsmuziek’ wordt weg-
gezet. Anthony Heidweiller en hij benoemen het probleem van de getrau-
matiseerde musicus en samen proberen ze te achterhalen wie de mensen 
op de cruciale plekken zijn die hen het koude gevoel geven dat opera alleen 
nog economie is. 

Theater mocht niet 
Paul Koek: wat is jouw opleiding?
Anthony Heidweiller: Conservatorium, in Utrecht. Ik ben daar om één 
reden heen gegaan. Iedere zondagmiddag vanaf 1976 na de hockey in 
Benoordenhout waar ik woonde, luisterde ik naar Ton Hartsuiker 1.
Paul Koek: Wow
Anthony Heidweiller: Ik dacht: ‘Wat is dit voor een weirdo?’. Ik wist niets 
van muziek, ik luisterde naar Deep Purple en dat soort rotzooi. Ineens was 
daar die man, ik deed de radio aan en vervolgens hoorde ik tien minuten 
niks. Ik dacht: ‘Ik moet mijn zender zoeken’, maar die stilte was dat stuk 
blijkbaar.
Paul Koek: (fluistert in de microfoon) Dames en heren, wij gaan nu luiste-
ren... (lachen).
Anthony Heidweiller: Naar Musica Nova. Ik dacht: bij die man moet ik zijn. 
Naar het conservatorium. Ik kwam er als patiënt weer vandaan.

2
Interview
met Paul Koek en Anthony Heidweiller

Over noodzaak

Over de angst 
van podium-
kunstenaars 
om noodzakelijk 
te zijn 
en 
over de angst 
dat de opera 
van morgen 
niet langer 
noodzakelijk is 
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Anna Maria Versloot: Jullie zijn allebei uitvoerend musicus, slagwer-
ker en zanger, maar de laatste jaren ook initiator. Jullie zetten nieu-
we projecten op, jullie maken muziektheater. Hoe onstond dat?
Paul Koek: Ik had een beetje mazzel, denk ik. Ten eerste kwam ik uit een 
wereld die helemaal niet muzikaal was, dus dat ik überhaupt op het conser-
vatorium terecht kwam, was iets bijzonders. Ik kom uit een tuinderwereld en 
op een gegeven moment zat ik dan op het conservatorium en daar begon ik 
te merken dat ik in een heel vreemd land ben terechtgekomen, met hele 
vreemde invloeden. Maar ik zoog wel alles op. Toen mijn hoofdleraar Frans 
van de Kraan, paukenist, doorhad dat ik uit een niet-intellectuele familie 
kwam, was er tegelijk de vraag of ik als slagwerker mee wilde doen met een 
voorstelling bij Theatergroep de Appel, van Erik Vos. Frans dacht waarschijn-
lijk: hij is wel gek genoeg om dat te doen. Hij was serieus, hij zag dat ik 
geen notenvreter was, geen virtuoos, dat ik niet alles precies –tktktktktkt- 
vanuit de noten speelde. Ik speelde al die noten anders, ik was minder goed 
dan die andere jongens en soms was ik juist weer beter in iets. Ik kon het 
niet zo goed vinden met al die slagwerkers, ik dacht dat ze allemaal uit een 
doktersfamilie kwamen. In ieder geval ben ik vanaf dat moment bij De Appel 
gaan werken, onder een andere naam. Vier jaar lang had ik de combinatie 
theater en conservatorium, maar binnen het conservatorium wisten ze dat 
niet, want dat mocht niet. Buiten het conservatorium heette ik Pako Keul, 
had ik mijn letters door elkaar geschud, en op het conservatorium was ik 
gewoon Paul Koek. Het betekende dat ik om half acht, als het conservato-
rium openging, samen met de conciërge naar binnen ging en dan had ik het 
hele slagwerklokaal voor mezelf. Ik kon tot elf uur studeren op alle instru-
menten die ik maar wilde, want pas om elf uur kwam de rest. Dan ging ik 
snel naar Scheveningen om te repeteren met de acteurs. En zo was ik om 
vier uur weer terug, als de meeste slagwerkers naar huis gingen. Kon ik tot 
‘s avonds tien uur door, lekker weer het lokaal voor mezelf. 
Anthony Heidweiller: Ik ben naar het conservatorium gegaan omdat het ik 
het heel graag wilde. Maar ook om de stem die ik had. Tot mijn 15e stot-
terde ik. Ik kon niet praten. Vanuit het stotteren kwam ik met zingen in aan-
raking. Eigenlijk wilde ik acteur worden. Die fascinatie voor theater was echt 
heel diep, maar ik kon dat podium niet op want ik kon niet praten. Dan 
maar zingen, maar van opera wist ik niks. Ik kwam op het conservatorium en 
ik wist het onderscheid niet tussen Schubert en Schumann, maar ik kende 
wel Ton Hartsuiker. (Paul lacht hartelijk) 
En daarna zocht ik de revolutie op (timmert op het blad voor hem). En die 
drie dingen, revolutie, traditie en hiërarchie. Van hiërarchie had ik ongeloof-
lijk veel last. 
Paul Koek: Erg hè? Op het conservatorium bedoel je?
Anthony Heidweiller: Het is niet werkbaar. Maar het is nog altijd zo en dat 
verbaast mij. De deur van die kamer gaat dicht en je staat daar een op een 

met iemand die jou van alles kan wijsmaken. En nog altijd als je vraagt: 
‘Waar heb je gestudeerd?’ dan zeggen ze: ‘Ik heb gestudeerd bij…’ en dan 
noemen ze de naam van hun meester. Pleeg vadermoord! Dat komt natuur-
lijk vanuit die traditie. En als dan die revolutie eenmaal plaatsvindt, als je 
dat antigeluid kan maken, tegen de esthetiek en het reproduceren van de 
cd’s en tegen de dogmatiek – waar staat authenticiteit ergens?

Anna Maria Versloot: Schrijf het erbij.
Anthony Heidweiller: Dat is belangrijk. 

Geschoolde/ ongeschoolde zanger
Paul Koek: Wat Anthony zegt, gaat over angst. Als die deur dicht gedaan 
wordt, gaat het niet over de inhoud van een aria, maar over ‘ik moet de noot 
van boven raken’, of over ritmische perfectie. Jeroen Willems 2 zingt een aria 
heel ritmisch, hij doet precies wat er staat, hij neemt dat serieus, maar 
tegelijkertijd vertelt hij een verhaal. Hij gaat uit van het feit dat hij de wereld 
om zich heen inhaleert en infiltreert. Dat zie ik minder bij de zangers die nu 
van de conservatoria afkomen. Er is echt een verschil.

Anna Maria Versloot: Bij Inanna 3 heb jij gewerkt met een operazan-
geres. 
Paul Koek: Ja, Christina Zavalloni 4, één zangeres tussen de acteurs. Ik 
weet eigenlijk te weinig van zingen en dat vang ik op door ze heel erg te 
omarmen en te begeleiden en te proberen ze open te krijgen voor het ver-
haal. Dus soms doe ik ook dingen met zangers die meer richting acteren 
gaan.
Christina had het heel moeilijk met het feit dat ze in een veld vol acteurs 
stond. Die acteurs repeteerden elke ochtend aan de piano de noten, maar 
zodra ze ’s middags de scène gingen uitzoeken, moesten ze alleen maar 
lachen om al die foute noten, omdat ze het nog niet uit hun hoofd konden. 
Christina kwam vanuit precies de andere kant. Op toneel was het bij haar: 
de noten eerst en dan die meer lichamelijkere weg. En daar heb ik haar heel 
erg in begeleid, anders zag ik dat kapot lopen.

Anna Maria Versloot: weet je nog wat je toen gedaan hebt?
Paul Koek: Ja, we hebben met elkaar aan een tafel gepraat, ook met de 
acteurs. Ik zei tegen hen: ‘Jongens, jullie zien niet wat er naast je gebeurt. 
Jullie accepteren dat daar iemand staat die zogenaamd niet kan acteren 
omdat het een operazangeres is. Wat krijgen we nou? Moet zij naar jullie 
kijken vanuit: zij kunnen eigenlijk niet zingen maar ze proberen het toch een 
beetje? Kom op, we zijn allemaal zelfstandige kunstenaars op dat podium. 
Je geeft zoveel mogelijk en dan krijg je heel veel terug, let maar op.’
Dat soort gesprekken. Ik heb Jeroen gevraagd haar partij mee te zingen en 

2 Jeroen Willems. Neder-
landse acteur (1962)
3 Inanna. Muziektheater-
voorstelling van ZT Hollandia 
uit 2003
4 Christina Zavalloni. Itali-
aanse zangeres (1973)
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haar gevraagd Jeroen zijn partij mee te zingen. Gewoon improviserend. 
Vader en dochter speelden ze, dus word maar eens familie van elkaar. Zing 
maar met elkaar. En dat werd lachen natuurlijk want het was Summerische 
taal, in Spijkerschrift, dus dat was heel moeilijk, maar het maakte heel veel 
bij ze los.
Anna Maria Versloot: Omdat ze op het gehoor een partij mee moes-
ten zingen? 
Paul Koek: Precies, Christina moest ook de woorden verzinnen en toen 
kwam er ineens heel veel plezier los. Ik ben soms ook heel brutaal. Als ik 
vond dat ze teveel diva werd, vroeg ik: ‘Kun je deze week niet thuis blijven? 
Ik heb er helemaal geen zin in zo.’ En dan belde haar manager op. Dat doe 
ik niet om te pesten, maar om de boel open te maken. 
Anthony Heidweiller: Je noemde improvisatie. De generatie jonge mensen 
met wie wij werken, komt uit een cultuur van improviseren. En ik denk dat 
als we willen dat kunst dient als bindmiddel of verzoeningsmiddel, we de 
improvisatie moeten behouden. Plaats dat bovenaan. Iedere les, iedere 
repetitie, ieder orkest zou moeten beginnen met een klankimprovisatie. 
‘Even naar elkaar luisteren, waar zijn we nu?’

Angst om je eigen discipline te overstijgen
Anthony Heidweiller: Dans fascineert mij mateloos. Ik heb twee jaar gele-
den met het Springdancefestival 5 een heel mooi project gedaan. Dansers 
komen op en staan een uur, of wandelen tussen twee stoelen. Ik zie daar 
mensen die dat ambacht kennen en die door grootheden als Pina Bausch 6  
en anderen in een cultuur zitten waarin dans alleen maar het technische 
middel is om nieuwe klanken en nieuwe vormen te vinden. Binnen de zang 
moeten wij dat nog doen. Ik wilde het niet weten, wie de zanger is en wie de 
danser op dat podium. Je zag op een gegeven moment aan de zanger, ook 
al danste hij heel goed, dat hij bewoog als een zanger. Dat is fascinerend. 
Daar moeten we naar toe. Ik heb echt het gevoel dat we de kans krijgen om 
een totaal nieuwe discipline te ontwikkelen, waarin zangers ook spreektek-
sten doen, maar toch altijd zanger blijven. En daar zit ik op te wachten, dat 
we het gewoon gaan durven, en dat het niet bij voorbaat helder is dat jij een 
klassiek geschoolde zanger bent, want dat is niet interessant. 
Jij zei aan het begin: ik weet te weinig van zangers af. In hoeverre is dat 
überhaupt interessant, dat je die discipline kent?
Paul Koek: Nee, ja, natuurlijk, maar je bent gezegend als je dat in jezelf 
hebt, als het je natuur is. Dat je zegt: ‘We zijn er samen, we gaan dit 
gewoon doen.’ Dan heb je geen angst. Ik moest eens acteren. Ik was eigen-
lijk aan het musiceren maar dat werd acteren genoemd, en dat lukte alleen 
maar omdat ik geen angst had.
Anthony Heidweiller: Omdat de omgeving je ook geen angst gaf.
Paul Koek: Ja, je doet dat met elkaar. Maar ik maak nu muzikanten mee 

die die angst nog veel erger hebben dan twintig jaar terug. Die ook in een 
maatschappij leven, dus die ook wel open kunnen kijken, maar als de dood 
zijn om iets anders of iets meer te doen dan dat instrument vasthouden en 
die noten spelen.
Anthony Heidweiller: Maar Paul, jij bent toch inmiddels in een positie dat 
je mensen kan uitkiezen? 
Paul Koek: Het Asko / Schönberg ensemble 7 vraagt de Veenfabriek om de 
aankomende vier jaar muzikanten van hen onderdak te geven, omdat ze een 
mentaliteitsverandering willen. Ze moeten op een andere manier leren 
optreden. Het is heel positief, maar die angst is er dus gewoon nog.

Anna Maria Versloot: Jij doet ook nog iets anders. Jij haalt sommige 
mensen binnen bij de Veenfabriek op basis van een e-mail, je weet 
niet hoe hun stem klinkt, je weet niet hoe ze hun instrument bespe-
len. Je geeft in eerste instantie vertrouwen aan mensen van wie je 
niet weet wat ze kunnen en hoe eng ze het vinden om los te komen 
van bladmuziek, maar door dat vertrouwen ontstaat wat jij wilt, na-
melijk zonder angst iets doen. Dus je geeft eerst vertrouwen, echt 
blind en daardoor creëer je muziektheatermakers die daarvoor bange 
musici waren.
Anthony Heidweiller: Maar waarom zou Paul dat vertrouwen niet kunnen 
geven? Wat is er zo bijzonder – en dit is een cruciale vraag – aan het feit dat 
iemand jou het vertrouwen geeft dat je het kan? 
Paul Koek: Ja, dat is de basis van jouw verhaal, dat dat er niet is.
Anthony Heidweiller: Dat is toch een vanzelfsprekendheid? Iemand stuurt 
een e-mail: ‘Ik wil wat doen.’ Wie ben ik om te zeggen: je komt er bij mij 
niet in? Ik vertrouw iemand die dat doet en hier: carte blanche, kom maar.
Anna Maria Versloot: Maar daar is lef voor nodig, om dat vertrouwen 
te geven.
Anthony Heidweiller: Helemaal niet. Weet je wat lef is? Dat je die e-mail 
stuurt. Dat vind ik lef. Dat vind ik echt lef. Je krijgt van een meisje een e-
mail: ‘Het werk dat u doet, vind ik prachtig. Kan ik een keer bij u stage 
lopen?’ Hier, boem, project. Kom. Kom! Er komen honderdvijftig studenten 
iets doen, jij bent de eerste die mij een e-mail stuurt. Wow, man! Er ligt 
werk. Plenty werk. Maar de angst. Zelfs een compliment geven. Zelfs naar 
iemand toegaan. Ze denken: ‘Die man krijgt al zoveel complimenten dat 
hoeft hij niet meer.’ Nou, zeg. 

Anna Maria Versloot: Het lijkt wel alsof het over meer dan alleen  
muziektheater gaat.
Paul Koek: Het is ook meer.
Anthony Heidweiller: We kunnen er lacherig over doen en ons erover ver-
bazen, maar het is echt ernstig wat daar op de conservatoria plaatsvindt.

5 Sprindance. Nederlands 
festival voor de nieuwste 
ontwikkelingen in de (interna-
tionale) hedendaagse dans
6 Pina Bausch (1940-2009), 
invloedrijk danseres, chore-
ograaf, dans-pedagoge en 
artistiek directeur van het 
Tanztheater in Wuppertal

7 Het Asko / Schönberg 
ensemble. Nederlands 
Ensemble voor hedendaagse 
gecomponeerde muziek
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Paul Koek: In mijn directe omgeving maak ik bijna dagelijks dat trauma 
mee, van een conservatoriumopleiding die studenten verkeerd ontwikkelt. 
Het gaat heel ver, dat kille van een persoonlijkheid en dat opwekken van 
angst. 
Ik ben het zo vaak eens met Anthony, dat is misschien een beetje saai voor 
dit interview. 

Het onderzoek moet terugkomen
Anthony Heidweiller: Ik heb zin om de kwaliteit van het denken, van het 
filosoferen, van het zijn als musicus slash kunstenaar naar een hoger plan te 
tillen, voor zover ik dat kan. En ruimte te maken om die minds van een 
nieuwe generatie open te sperren. Dat je in de 21ste eeuw de wereld tracht 
te veranderen door middel van kunst, dat dat idealisme niet langer een vieze 
zin is of dat je knettergek bent. Het moet een zin zijn die je moet kunnen 
uitspreken bij je eindvoorstelling op de opleiding, dat de cultuur van het con-
servatorium gaat veranderen, want dat is de bakermat waar je weer naar 
terug gaat. Dat moet ons buurtcafé worden. 
Paul Koek: Echt onderzoek (streept op het blad). En met onderzoek bedoel 
ik ook café. Daar kom je mensen tegen. Daar praat je, daar vind je weer 
iets, daar hoor je weer iets. Dat is vaak van veel grotere invloed dan de 3e 
maat van Mahler, klinkende bes op een getransponeerd instrument dat 
eigenlijk een c is. Het onderzoek is weg.
Ik zou niets willen verplichten in Nederland, behalve één ding: het hele con-
servatorium moet zich een jaar lang binnen de studie – en die studie zou 
‘Onderzoek’ moeten gaan heten – verplaatsen naar de kunstacademie. 
Waarom? Omdat je door de gangen heen loopt en meubels ziet ontstaan. 
Een gang verder een jurk ziet ontstaan. Een gang verder een affiche ziet 
ontstaan. Een performance in de kantine ziet. Tekenen, schetsen, foto’s, 
computers. Het is een zootje daar. Dat materiaal hebben ze nodig. Wij heb-
ben een koffertje en daar zit iets in dat net zo duur is als een grachtenpand 
in Amsterdam en dat moet ik zo vasthouden (omklemt de thermoskan) en 
daar ga ik ook zo weer mee weg en als ik in de kantine ga zitten ga ik bij de 
hahahahahahahaa (zingt Koningin van de Nacht uit Zauberflöte) zangers 
zitten. En de klarinetten aan een andere tafel.
Anthony Heidweiller: En cd’s uitwisselen met elkaar. Mag ik onderzoek 
erbij zetten?

Wat probeert het conservatorium te conserveren?
Paul Koek: Het is onvoorstelbaar dat je buiten het conservatorium bij wijze 
van spreken alles van Zappa 8 volgt, zelfs zo ver komt dat je Zappa zijn 
muziek krijgt. Ik heb een dag in Ahoy onder een wagen gezeten en toen kon 
ik achter zijn bodybuilder om in zijn kamer komen. Ik kreeg van hem The 
Black Page part one en part two. Plus Wall, een gitaarsolo, en Envelopes, 

heel veel muziek. Ik wilde dat op mijn eindexamen spelen en het werd 
geweigerd, omdat het geen muziek was. Dat is onvoorstelbaar. Onvoorstel-
baar.
Weet je, muziek maken met z’n allen staat even los van de opleiding. Op die 
manier dat als je met elkaar in dat ensemble dat akkoord opeens maakt, 
dan vallen alle dingen daaromheen weg en dan voel je even: ‘Woooh, wat 
een geluid, wat een klank!’ Dat hield mij wel op het conservatorium. Plus 
dat ik het geluk had dat Louis Andriessen 9 mij zag lopen toen hij net een 
nieuw ensemble begon, dat heette Hoketus 10. Daar mochten alleen maar 
muzikanten in die ook in de popmuziek of folkmuziek speelden. Dat was een 
eis, dus we hadden twee panfluiten uit Chili, jongens die alles speelden. We 
begonnen de repetitie altijd met de tune van Kooten en de Bie. Tudutututu 
doem ka. Tudutututu doem rrrrrka. Dat gebeurde gewoon op het conservato-
rium. Er werd gesproken dat wij duivels waren. Het was Louis die me daar 
op hield.
Anthony Heidweiller: Weet je wat ik eigenlijk niet begrijp, Paul? Eind jaren 
zestig had je die Aktie Tomaat 11. In die tijd zijn de theaterscholen echt ver-
anderd. Ook binnen de beeldende kunst is er veel veranderd. Waarom is dat 
voorbijgegaan aan de conservatoria? Wat moest er geconserveerd worden in 
conservatoria?
Ik vind het nog allemaal heel erg intellectueel. Het is niet de taal van de 
20ste eeuw geweest. De popmuziek is het geluid – al sinds de blues – van 
het anti. Tegen iets. Volgens mij heb je als kunstenaar de taak de maat-
schappij te bekritiseren, een spiegel voor te houden, iets plaats te laten 
vinden. Maar op de een of andere manier is dat voorbijgegaan aan de con-
servatoriumwereld. We kunnen erover doorbabbelen wat we willen, maar het 
is wonderlijk dat het daar niet binnen mag komen. Nu nog. Alsof de wereld 
stilstaat.
Paul Koek: Door wat je nu zegt, herinner ik me een incident met Jan van 
Vlijmen 12 op het conservatorium en het ging zo in zijn werking.
Wij waren daar bezig met Hoketus. De groep bestond uit zes identieke 
instrumentalisten en dat twee keer, dus twaalf man op het podium. En in 
principe speelden die groepen nooit tegelijk. Die speelden, bam, bam 
bam bam, altijd apart van elkaar. Dat deden wij als reactie op het minima-
lisme uit Amerika, Phillip Glass enzo. Dat vonden we te veel tandartsen-
muziek. 
Wij wilden heipalen de grond in beuken, als minimalmusic. En we wilden het 
ook doen zonder dirigent. Die vonden we overbodig. Die vernieuwing heeft 
zoveel woede op het conservatorium teweeggebracht. Jan van Vlijmen kwam 
na de eerste try-out binnen en zei: ‘Nu is definitief de muziek vermoord,’ en 
sloeg toen de deur dicht en liep weg. Maar er was helemaal niets aan de 
hand. Wij gingen verder op de hiktechniek van Machaut 13, 14e eeuw, die 
ook een techniek had van tok tok tok tok, ieder een noot zingen, en dat 

8 Frank Zappa (1940-1993), 
Amerikaans componist, 
musicus en bandleider

9 Louis Andriessen (1939). 
Nederlandse componist
10 Hoketus. Nederlands en-
semble hedendaagse muziek, 
actief van 1976 tot 1987
11 Aktie Tomaat was een 
actie in 1969 waarbij toneel-
schoolleerlingen uit onvrede 
tomaten gooiden naar ac-
teurs tijdens het spelen van 
een toneelstuk
12 Jan van Vlijmen (1935-
2004). Nederlandse com-
ponist, pedagoog en opera-
intendant
13 Guillaume de Machaut 
(1300 –1377) was een 
Franse dichter en componist

30 INTeRVIew MeT PAuL KOeK eN ANTHONY HeIDweILLeR 31INTeRVIew MeT PAuL KOeK eN ANTHONY HeIDweILLeR



ritmisch heel goed doen met elkaar, dan heb je een prachtige melodie. Het 
was gewoon een techniek. We hadden wel een grote mond over dat we een 
bepaalde stroming niet oké vonden, maar ik kan soms denken dat op het 
conservatorium de boel is stukgelopen omdat we een beetje teveel op het 
materiaal en de inhoud van de muziek zelf zaten, in plaats van hoe we die 
muziek buiten communiceerden. Er is natuurlijk een heel grote periode 
geweest waarin alleen nog maar getheoretiseerd werd over de compositie 
zelf, en niet meer wat die naar buiten toe teweeg bracht. 
Anthony Heidweiller: Wat iedere regisseur doet: je hebt een tekst van 
Shakespeare en je gaat daar je eigen interpretatie aan geven, je zet er weer 
een nieuwe vertaler op. Waarom kan Pierre Audi 14 bij De Nederlandse Opera 
niet zeggen: ‘We maken een nieuwe versie van Tosca 15, dat flikkeren we 
eruit, die aria gaan we gewoon spreken en dat tempo gaat anders.’ Maar 
dat geneuzel! ‘In de partituur staat dit’ slaat alles dood.
Paul Koek: Ja, maar ik heb daar een heel koude gedachte bij, en dat is 
omdat het geen muziek meer is, maar economie is geworden.
Anthony Heidweiller: cd-cultuur.
Paul Koek: Ik heb gewerkt met de grote operahuizen. Er is geen creativiteit, 
er zit geen lucht meer. Ze spreken eigenlijk alleen nog maar over economie. 
Er worden grote namen bij grote namen gezocht en de interpretatie daarvan 
vinden ze soms al zeer risicovol als ze er een beeldend kunstenaar of een 
kostuumontwerper bij halen die misschien wel wat frictie gaat geven. Ze 
weten dat de opera niet alleen bij hen zal worden uitgevoerd, maar dat 
dankzij het economische netwerk en de bekende namen de opera verder zal 
reizen. Iedere regisseur die iets wil proberen dat buiten dat verwachte kader 
gaat, zal dat maar een keer kunnen doen en daarna is het afgelopen voor 
hem. Hij zal worden ontkend. Ontkend door de gevestigde opera. Dat geloof 
ik echt.
Anthony Heidweiller: Volgens mij zei die meneer uit België, Johan Thiele-
mans 16: ‘Als ik een veilige avond met mijn schoonouders wil hebben, ga ik 
naar de opera toe.’ Men wil dat het daar rustig is. Daar weten ze wat ze 
krijgen. Dat er misschien een blote borst in komt of een blote kont, nou ja, 
dat is wel weer verantwoord want dan zijn ze bij de tijd. Ik begrijp het 
gewoon niet.
Paul Koek: Ik heb precies hetzelfde. Ik snap niet dat de Stopera niet vol-
loopt met jonge makers die de kansen grijpen die ze kunnen grijpen, met 
zo’n podium en zo’n instituut. Ik snap er niks van. Ik kan het alleen maar 
begrijpen door te denken: ‘Oh, maar wacht eens even, zowel de makers als 
het publiek zijn erfgoedliefhebbers. Dat zijn de archeologen. Dat moet alle-
maal intact blijven.’ Opera zou daarom misschien ook wel betaald moeten 
worden uit erfgoedsubsidie. 

Hoe communiceert muziektheater?
Anna Maria Versloot: Moet de opera van morgen de zaal uit, naar het 
publiek toe?
Anthony Heidweiller: Theater hoeft niet per se de zaal uit. Soms is de zaal 
nodig om die mensen uit hun eigen wereldje te halen. Een plek waar de 
regels duidelijk zijn en je telefoon uit moet. Het enige dat ik wil, is dat de 
kunstenaar zich opnieuw afvraagt: hoe communiceer ik? Of je nu in een bus 
een opera doet of in de zaal, per keer vraag je: wat is mijn kracht, met wie 
moet ik communiceren, met wie moet ik niet communiceren? 
Paul Koek: Die zalen zijn natuurlijk allemaal gemaakt voor een repetitiepro-
ces en daarna een herhaling van zetten. Iedere avond weer. De werkelijkheid 
past niet in die zaal. De werkelijkheid laat een vogel toe die overvliegt, een 
lichtverandering omdat er een wolk voor de zon komt. Die werkelijkheid 
heeft ook alles in zich waardoor je in het moment moet staan. En dat is 
geweldig. Plus dat de repetitietijden anders zijn. In een kas kan ik met 
acteurs tot drie uur ‘s nachts doorgaan. Dan is het ineens donker en zijn we 
de tijd vergeten. En in een zaal wordt er om tien uur op de deur geklopt dat 
je er uit moet. Wij maken zelf op locatie altijd een keukentje. Je staat wat te 
koken. Het linkt veel meer aan het leven.

Anna Maria Versloot: Gaat het muziektheater in de 21ste eeuw op 
weg naar een heel groot publiek of blijft het kleinschalig, voor de lief-
hebber? Hoe zou je het willen?
Anthony Heidweiller: Het gaat mij om de belevenis. Ik wil dat je het kan 
voelen, kan ruiken. Het mag niet elitair zijn. Het moet bereikbaar zijn voor 
iedereen. Dat wil ik graag. Vaak vraagt men: wat is de uiteindelijke kwaliteit? 
Ik vind dat heel ingewikkeld.
Paul Koek: De uiteindelijke kwaliteit is dat je een heel rijke belevenis deelt 
met je publiek. En dat is fantastisch. Daar is niks mis mee. Die rijkdom is 
naar mijn idee soms tamelijk karig in een pluche stoel, waar ik vijfentwintig 
euro voor betaal. Dan komt het vaak voor dat ik dat betaal om lekker een 
beetje te kunnen slapen tussen andere mensen. Ik voel er het leven niet. En 
dat is ook kunst, hoor. Prima dat het er is. Alleen ik doe het niet zo. Behalve 
soms, als een stuk zo erg over het leven zelf gaat dat dat in de context van 
een theaterzaal gezien kan worden. Maar ik maak me eerlijk gezegd wel een 
beetje zorgen over publiek bereiken in onze tak van sport. Echt een beetje 
zorgen. En nu kan het zijn dat ik wat ouder word. Ik had dat vroeger niet, die 
zorgen. Ik maak me ook erg veel zorgen over de maatschappij.

De noodzaak van muziektheatermakers
Paul Koek: Ik denk dat ik me ook zorgen maak, omdat ik in een andere 
wereld ben opgegroeid dan die van de jonge makers nu. Ik ben in een belof-
tewereld opgegroeid. En die is weg. Als je maar heel hard werkt, heb je het 

14 Pierre Audi (1957).  
Intendant van De Nederlandse 
Opera sinds 1988
15 Tosca. Opera van Giacomo 
Puccini uit 1900
16 Johan Thielemans (1939). 
Vlaams publicist en docent 
op het gebied van theater 
en opera

32 INTeRVIew MeT PAuL KOeK eN ANTHONY HeIDweILLeR 33INTeRVIew MeT PAuL KOeK eN ANTHONY HeIDweILLeR



aan het eind van je leven een tijdje heel goed. Er is nu zo veel verstrooiing, 
dat wij kunnen blijven maken wat we willen maken, maar dat de diepte die 
we daarin willen zoeken en die rijke belevenis, wel eens ten onder kunnen 
gaan in de verstrooiing die er is. Oh, wat deprimerend. Maar ik heb die zorg 
gewoon.
Anthony Heidweiller: Wij zijn bijna even oud, dus ik denk dat ik weet waar 
je het over hebt. Maar daarom is deze plek voor mij zo wezenlijk (tikt op 
het woord ‘Opleiding’). Want ik wil die verstrooiing – of wat er plaatsvindt, 
de hele wereld op internet, ga zo maar door – ik wil daar bij zijn. Omdat ik 
denk dat er in de verstrooiing een kracht zit. In Den Haag gaan alle eerste-
jaars door mijn handen heen, puur op de vraag: ‘Wat is jouw noodzaak om 
dat podium op te gaan?’ En aan de hand daarvan doen we heel kwetsbare 
opdrachten. Er is meer ruimte dan twintig jaar geleden om de kwetsbaar-
heid, de intimiteit, ter sprake te mogen brengen. Er is idealisme, ik proef 
dat bij mensen tussen de 18 en de 23 jaar. Zij dromen nog, dat kon ik toen 
niet. 
Paul Koek: Jawel.
Anthony Heidweiller: Ja, maar dat was toen toch iets nuchterder.
Paul Koek: Ja, dat snap ik wel.
Anthony Heidweiller: Die docenten, wat dragen die bij om dat denken  
te prikkelen? Als ‘artist in residence’ heb ik het eerste jaar alleen maar met 
docenten gewerkt. Op basis van de dromen die ze hadden tussen  
hun tiende en hun achttiende jaar, dat maakte dat ze nu doen wat ze  
doen. 
Die docenten zijn van mijn leeftijd. Ik heb de kans om mijn dromen na te 
leven. Er zijn niet veel mensen van mijn leeftijd die daartoe in de gelegen-
heid zijn. Ze hebben gedacht: ik ga het gewoon redden tot mijn vijfenzestig-
ste in dat orkest, en halverwege komen ze erachter dat ze het niet redden. 
Ze durven vaak niet hun dromen om te zetten in daden. 
Paul Koek: Maar dan vraag je veel, hoor. 
Anthony Heidweiller: Als dat nou eens een onderdeel kan worden van  
je opleiding. En niet: hoe kan ik het beste reproduceren? Ik wil niet meer 
horen: ‘Jouw stem lijkt het meeste op de opname van Elisabeth Schwarz-
kopf 17 uit 1962, ga daar nou eens naar luisteren en volgende week hoor ik 
je graag nog een keer.’ Dat mag niet meer! En het gebeurt nu, op dit 
moment zijn er zeker vijftien docenten in Nederland die die kutopmerking 
maken. En weer maak je een generatie kapot die iets moet gaan veroorza-
ken, die het niveau van de Nederlandse cultuur kan optillen. 
Paul Koek: Ik ben blij dat je dit zegt.
Anthony Heidweiller: (fluistert) En dan krijg je een waanzinnig Holland  
Festival 18. Dan hoeven we niet alles in te vliegen. Dan hebben we zelf  
producten en dan komt de buitenwereld hiernaartoe om te kijken wat  
we doen.

‘Foute’ muziek; De mensen op de cruciale plekken
Paul Koek: Ik vecht ergens mee. Ik ben zwaar, merk ik.
Anthony Heidweiller: Dit is echt een mooie tijd hoor, Paul. Voor ons zijn er 
heel veel kansen. Juist door de plek die we hebben in het hele spectrum 
van het leven. Er gebeuren echt waanzinnige dingen.
Paul Koek: Er overvalt me nu iets. Dat een periode van ontwikkelen en van 
spelen, die best groot is, zeg van mijn tweede jaar conservatorium tot nu, 
dat die nu aan gort geschreeuwd en geschreven wordt.
Anna Maria Versloot: Door wie? Over wie?
Paul Koek: De hele periode van de moderne klassieke muziek gaat aan 
gort. Ook politiek gezien wordt een trombonist een toeteraar genoemd. En ik 
weet dat het in een klein hoekje zit, het klopt wat Anthony zegt, het is een 
mooie tijd, maar ik heb er last van dat ik dat steeds opzoek in de kranten of 
in de media. Ik denk elke keer: nee, niet weer! En misschien zijn het ook 
wel de bestuurders om mij heen.

Anna Maria Versloot: De ontwikkelingen waar jij als musicus en com-
ponist mee bent opgegroeid, die worden aan gort geschreven?
Paul Koek: Ja. Heel erg op het ogenblik. Ik ben ermee aan het vechten. 
Ik ben er een beetje emotioneel onder, omdat ik zelf de meest gelukzalige 
momenten heb meegemaakt op het podium. Waanzinnig om Boulez te  
spelen, een groot feest. Retemoeilijk. Om met Steve Reich een tour te  
hebben, om Stockhausen 19 te spelen. Maar op de een of andere manier  
is dat nu elitair, het communiceert niet goed, het is piep en knars.  
Maar zelfs in de jazz werd geïmproviseerd, dat ging diezelfde avant-gardisti-
sche richting op.

17 Elisabeth Schwarzkopf 
(1915-2006). Beroemde 
operazangeres
18 Het Holland Festival 
bestaat sinds 1947 en is het 
toonaangevende internatio-
nale podiumkunstenfestival in 
Nederland

19 Karl-Heinz Stockhausen, 
Pierre Boulez en Steve Reich: 
toonaangevende componis-
ten uit de 20ste eeuw 
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Anthony Heidweiller: Ik begrijp je. Wie zijn die mensen op de cruciale plek-
ken? Wie zijn de docenten? Alles is jong en nieuw wat eraan komt. Het is de 
hele tijd: DE jonge componist, DE jonge schrijver. Ik moet oppassen dat ik 
niet als een ouwe lul klink, maar het is niet die generatie van twintigers die 
dat over zichzelf schrijft, het is onze generatie die inmiddels hoofdredacteur 
is, of op de cruciale subsidieplekken zit. Aan hen wil ik vragen: ‘Wat heb je 
doorgemaakt? Of ben je toch van het conservatorium teruggegaan naar  
Zutphen, zat je daar op een muziekschool en las je in de krant een adver-
tentie voor die plek?’ Even heel hard en flauw gesteld. Maar wie zijn de 
mensen die zo praten over de ontwikkeling? Wat hebben wij nu nodig aan 
mensen? Er zijn toch meer mensen die de tijdgeest snappen en die nu terug-
grijpen naar dat denken van de jaren ‘60 en ’70, en die plaatsen dat hier, 
de wereld in. We moeten er niet in meegaan. Ze willen ons bitter maken.
Paul Koek: Ja, ze hebben mij best wel een beetje te pakken. 
Anna Maria Versloot: Moet je een nieuwe revolutie ontketenen om 
dat ongedaan te maken?
Paul Koek: Ik heb niet zo’n bewijsdrang. Ik wil wel heel mooie dingen 
maken, maar hoe die zich daarin bewijzen, ik weet het niet. Misschien is het 
daarom, dat ik voel dat het toen bewezen had moeten worden. Het kan een-
voudigweg niet zo zijn dat een periode van grote musische kwaliteit fout is 
geweest. Dat komt waarschijnlijk over twintig jaar weer terug. Het kan niet 
fout zijn geweest, want het doet niemand pijn, het overstijgt misschien een 
bepaalde gewoonlijke communicatieve weg, misschien flapte het er ver over-
heen ofzo, maar ik kan niet uitstaan dat het zo wordt verbrand.
Ten eerste: het zijn maar een paar van die mensen, en ten tweede: we moe-
ten er niet aan meedoen, en ten derde: ja, het is een heel mooie tijd. Aan 
de ene kant is mijn pannenkoek een beetje verbrand. De andere kant is nog 
wel lekker.
Iemand heeft ooit eens tegen mij gezegd, en dat heb ik altijd onthouden: 

Dan hadden we iets, en dan zeiden we: dit is goed gegaan. Keer het om. 
Zie het en denk dan dat er bij de start iets was gebeurd dat niet goed ging. 
Dan hadden we dezelfde tijd bij elkaar gezeten en dan was het helemaal kut 
geweest. Als je iets hebt gemaakt, als je een goed gesprek hebt gehad: keer 
het maar eens om. Dan zie je dat het ook heel anders had kunnen gaan. 
Dan wordt je waardering groter.
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Paul Oomen aan Geert van Boxtel
Ik wil nog liever schrijven over iets dat eigenlijk aan een werkproces vooraf-
gaat, en dat zijn overtuigingen en visie. Immers, waar je in gelooft stuurt in 
hoge mate hoe je uiteindelijk te werk wilt gaan. Ik wil dus graag schrijven 
over onze (veranderende) houding ten opzichte van de opera. Om dit te kun-
nen omvatten denk ik dat wij beiden – jij vanuit Yo! Opera en ik als Paul 
Oomen – moeten reflecteren op ons gezamenlijk werk met Kloppend Hertz 20  
en op hoe we ons van daaruit hebben ontwikkeld.

Wat ik bekritiseer in het werk van Yo! Opera is niet het werkproces. Wat ik 
mis, is het voorland van dit werkproces. De artistieke inspiratie, een uitzin-
nige droom van een individu die anderen aanzet tot dit werkproces. Dit is 
wat een artistiek proces onderscheidt van andere processen. De projecten 
van Yo! Opera lijken mij soms – hoe belangwekkend en baanbrekend ze ook 
zijn op het gebied van het werkproces – niet erg artistiek. Wel sociaal, edu-
catief, ontplooiend en creatief. Dat juist het artistieke achterblijft, staat toch 
op gespannen voet met het maken van opera.

Mijn indruk van jullie werk is dat de componist duidelijk niet als de visionair 
of inspirator wordt uitgenodigd – toch eerder als de vakman die zijn disci-
pline meebrengt maar niet te vlijtig moet uitvoeren, de componist zelf moet 
vooral ook leren van de synergie met andere factoren. In die zin staat hij in 
feite in dezelfde breekbare en avontuurlijke positie als de jongere, en op een 
ander niveau is de componist vooral ‘educator’ omdat hij iets weet dat 
anderen (nog) niet weten. 
Zo wordt het project voor hem vooral een leerexperiment – geen kunstwerk, 
maar sociale werkplaats, creatieve uitdaging, leerproces.

Als componist vind ik een rol van educator en leerling tegelijk niet voldoende 
om aan een project deel te nemen. Ik heb er geen probleem mee om de 
grenzen van mijn discipline desnoods te verlaten, maar wat ik niet kan verla-
ten, is de authenticiteit van mijn inspiratie – die moet een plek krijgen, 
anders heeft het geen zin dat ik er ben. 

Geert van Boxtel aan Paul Oomen
Het doel van Yo! Opera is jongeren een bepaalde vorm van creativiteit te 
laten ervaren in het stokoude genre van de opera. Daarom ontwerpen  
we bepaalde kaders waarbinnen dit proces zou moeten plaatsvinden.  
We vragen componisten om enige afstand te nemen van het zuiver artistieke 
proces waarin zij hun creërende functie vervullen op basis van enkel hun 
eigen artistieke agenda. Wij vragen hen en de andere professionele makers 
om te luisteren naar de jongeren met wie zij werken, om samen met hen 
deze artistieke koers te bepalen. Dat doen we in de verwachting dat de  
jongeren iets ervaren van een rol in een creatief proces en – andersom –  
dat de professionele makers gedwongen worden hun artistieke ideeën  
uit te leggen aan de jongeren, om zo hun rol als componist te laten beïn-
vloeden. 

De ambities van Yo! ten aanzien van opera liggen vooral op het vlak van het 
auteurschap. De traditionele rolverdeling van librettist, componist, regisseur 
en uitvoerenden is er een die gebaseerd is op een sterk hiërarchische ver-
houding die naar ons idee verstikkend werkt. In de laatste honderdvijftig jaar 
zijn zowel de componist, zanger als regisseur geïsoleerde, afgebakende 
beroepen geworden die nog nauwelijks over de grenzen van de eigen exper-
tise heen willen kijken. Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar popmuziek en jazz, 
dan is het grote verschil met de ‘klassieke’ werkstijl dat maker en uitvoerder 
in dezelfde persoon verenigd zijn. Daarmee komt een eind aan een eeuwen-
oud proces van arbeidsstratificatie (dat bovengenoemde strakke rolverdeling 
heeft opgeleverd) en is degene die op het podium staat weer opnieuw volle-
dig verantwoordelijk te houden voor het eindresultaat. Dit is te horen en te 
voelen in de meeste popmuziek die als persoonlijker, minder esthetiserend 
en flexibeler gezien mag worden. Het is deze werkwijze die ons voor ogen 
staat. Geen zangers die thuis de noten leren en aan de regisseur vragen 
waar ze moeten staan, lopen of zitten, maar zangers die een eigen verant-
woordelijkheid voelen en de ingrediënten die librettist, componist en regis-
seur aandragen, meenemen in die verantwoordelijkheid.

   Kunstwerk      of sociale werkplaats?

3 
Briefwisseling 
tussen Geert van Boxtel en Paul Oomen
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Opera Flat: Reis richting participatie
Opera Flat 3 is een vervolg op twee eerdere, gelijknamige producties, in 
november 2005 en 2007. De editie van 2009 ligt ook in het verlengde van 
twee verwante projecten van Yo! Opera: de productie Water (2005) en Kuil 
(2006). Het is van belang deze vier eerdere ondernemingen onder de loep 
te nemen om de artistieke en organisatorische keuzes tijdens de ontwikke-
ling van Opera Flat 3 te kunnen plaatsen. Deze terugblik toont ook aan dat 
Yo! Opera zich de afgelopen vijf jaar – wat deze educatieprojecten betreft – 
steeds meer als een lerende organisatie heeft opgesteld. Met name de stij-
gende mate van participatie in deze ondernemingen, maar ook de nog 
steeds aanwezige schuchterheid in het betrekken van buurtbewoners, sprin-
gen daarbij in het oog. 

Van softcore naar hardcore
In het brede en zeer diverse spectrum van het community art-landschap in 
Nederland beweegt de ‘Opera Flat’ zich langzaam maar zeker van de soft-
core-kant in de richting van de hardere kern, waar het streven naar mede-
eigenaarschap en gedeelde artistieke zeggenschap tussen professionele 
kunstenaar en niet-kunstenaar voorop staat. 
Bij softcore community art ontwerpen professionele kunstenaars het artis-
tieke concept waarbij zij beperkte ruimte open laten voor participatie. De 
uiteindelijke vormgeving en de belangrijkste methodische, organisatorische, 
procesmatige en artistieke beslissingen blijven vast in handen van professio-
nals of gevorderde kunstvakstudenten. 
In hardcore community art-projecten daarentegen worden professionele 
kunstenaars uitgenodigd door bewoners van een gemeenschap om met 
open vizier en ‘from scratch’ samen met hen een kunstproject te ontwikke-
len waar van tevoren nog niets van vast staat. De plek, de bewoners en de 
relevante thema’s en culturele parameters van deze context vormen het 
uitgangspunt waar kunst uit moet ontstaan. 

4 
Yo! Opera in de 
afgelopen vijf jaar 

Hoe educatie 
en 
community art 
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van binnenuit 
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veranderen.21
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Softcore en hardcore hebben beide hun eigen waarde en specifieke uitda-
gingen. 

Tegenstrijdige ambities
De beweging van Yo! Opera richting toename van participatie wordt in het 
kader van de ‘Opera Flat’-serie gehinderd door een drietal ambities, die 
elkaar bij tijd en wijle in de weg zitten:
1 Het inspireren van conservatoriumstudenten compositie en zang om ver-

nieuwende opera’s in bijzondere contexten te maken en uit te voeren en 
en passant de curricula van conservatoria tot vernieuwing uit te dagen;

2 Het actief betrekken bij het scheppen van vernieuwende opera van leerlin-
gen en studenten in het lager, middelbaar en tertiaire beroepsonderwijs in 
cultureel diverse aandachtswijken (creative partnership);

3 Het actief betrekken in deze maakprocessen van bewoners in deze wijken 
(community art).

Tot dusver is (1) in onze perceptie de prioriteit geweest en op dat vlak zijn 
dan ook tot nu toe de meest aansprekende en duurzame resultaten 
behaald. Dit komt omdat de organisatie zich daar in de loop der jaren op in 
heeft gesteld, o.a. door duurzame relaties met conservatoria op te bouwen 
en met het Lectoraat Lifelong Learning in Music van Rineke Smilde. De 
betrokken conservatoriumstudenten waren in 2009 dan ook beduidend 
enthousiaster dan in 2007. Zij hebben in beide jaren eveneens professio-
nele ondersteuning van ervaren componisten en theaterregisseurs gehad. 
Om ambitie (2) te bewerkstelligen heeft Yo! Opera ook een educatiemede-
werker in dienst genomen, die als opdracht heeft relaties met scholen en 
leerlingen te versterken. Ambities (1) en (2) lijden echter onder een 
bepaalde mate van dwang: het zijn semiverplichte activiteiten op zowel de 
conservatoria als op de betrokken lagere, middelbare en tertiaire beroeps-
scholen. Dit gegeven roept allerlei vragen op over motivatie, artistieke con-
trole, ‘empowerment’ en daadwerkelijke participatie. Op het oog lijkt het 
daarom dat juist omdat (1) en (2) al zo complex zijn (vanwege het moeten 
werken binnen bestaande dwingende educatieve structuren), (3) tot nu toe 
relatief is verwaarloosd. De Yo! Opera-organisatie wordt er bijvoorbeeld niet 
op aangepast door ervaren community art professionals voor deze projecten 
in te schakelen. Om die derde ambitie waar te maken, zo leert de internatio-
nale praktijk, moet het tot een absolute prioriteit gemaakt worden. De hele 
productie zou er omheen opgebouwd moeten worden.

Opera Flat 1
De eerste aflevering van de ‘Opera Flat’ in 2005 was meer een opera op 
(wijk)locatie dan community art per se: de mini opera’s waren gecompo-
neerd, geënsceneerd en uitgevoerd door professionals. Voor de bewoners 

van de Faustdreef was het slechts een kwestie van het ter beschikking stel-
len van hun voordeur gedurende een paar uur op zaterdagmiddag 5 novem-
ber. Daarbij kan ook worden aangetekend dat de Faustdreef weliswaar in de 
Vogelaarwijk Overvecht gelegen ligt, maar dat het geenszins de heftigste 
straat in deze buurt is. De flats zijn relatief ruim en worden verhuurd in de 
vrije sector met als gevolg dat de bewoners vooral autochtone ouderen of 
juist tweeverdienende jongere volwassenen zijn. Negatief geformuleerd zou 
je kunnen zeggen dat in 2005 de Faustdreef fungeerde als een min of meer 
exotisch decor voor buiten deze context bedachte miniopera’s die aan een 
overwegend middenklasse festivalpubliek werden gepresenteerd. De flat- en 
buurtbewoners hadden weinig of niets van doen met de schepping en pro-
ductie van de miniopera’s in de deuropeningen, die ook thematisch ongere-
lateerd waren aan de (sociale) context. 

De Opera Water (2005)
In het geval van Water, een opera op locatie die tijdens hetzelfde festival te 
zien was, was het decor de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan het Zandpad. 
De muziek was van Matthias Konecny en Paul Oomen, de tekst van Ruben 
van Gogh en de regie in handen van Anthony Heidweiller, artistiek leider en 
oprichter van Yo! Opera. Hij had bedacht om kinderen van de nabijgelegen 
Rietendakschool aan de voorstelling te laten meedoen. Zij kregen precieze 
opdrachten (bewegingen van A naar B, korte stukjes tekst), maar hadden 
verder weinig creatieve inbreng. Halverwege het proces realiseerde Paul 
Oomen zich dat de makers hiermee een gouden kans aan zich voorbij lieten 
gaan, namelijk de inspiratie en de veel actievere deelname van de kinderen. 
Heidweiller was het met hem eens, maar het productieschema lag dusdanig 
vast, dat er niet meer van afgeweken kon worden. Hij nam het idee wel mee 
naar het volgende project, Kuil. 

Water op het tweede gezicht
Uit een interview in oktober 2006 met Marieke Wienia, toenmalig onderwij-
zeres aan de Rietendakschool en aanspreekpunt voor het project, blijkt dat 
Water wel degelijk meer positieve effecten had gehad dan de vorige para-
graaf misschien doet vermoeden. Zij benadrukt dat veel ouders van partici-
perende kinderen waren komen kijken, mensen die anders nooit naar een 
opera zouden gaan. De meeste scholieren zelf vonden Water ook een gewel-
dige belevenis – Wienia spreekt van een ‘succeservaring’ – en hadden voor 
hun gevoel een waardevolle persoonlijke band met kunstenaars opgebouwd. 
Daarnaast had de school ook lestijd ingeruimd om het thema ‘watervervuiling’ 
aan de orde te stellen, een onderwerp dat door de fysieke kennismaking met 
de zuiveringsinstallatie voor de kinderen een extra dimensie meekreeg. 
Water betekende tenslotte ook het begin van een duurzame ‘creative partner-
ship’ tussen Yo! Opera en de Rietendakschool, die tot op heden voortduurt 22. 

22 Zie Swart, Saskia (red.) 
(2009) De Zingende Stad: 
Sociale en Culturele Effecten 
van een Kunstproject. Am-
sterdam: Domein Maatschap-
pij en Recht / Hogeschool van 
Amsterdam
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Kuil (2006)
Gesteund door het enthousiasme van de Rietendakschool en gestimuleerd 
door de prikkelende opmerking van Paul Oomen, besloot de artistieke lei-
ding van Yo! Opera leerlingen van groepen zes en zeven actiever te betrek-
ken bij haar volgende project. Op 14 en 15 oktober 2006 zou het Lab, de 
landelijke werkplaats voor jeugdtheater, een festival programmeren over hoe 
mens en dier met elkaar omgaan. Yo! Opera zou voor dit evenement, 
genaamd Jong Vee, een korte opera maken over uitgestorven diersoorten. 
De opera zelf werd buiten het gezichtveld van de kinderen gecomponeerd 
door Thomas Myrmel op basis van een libretto van Ruben van Gogh. De 31 
participerende Rietendakschoolleerlingen werkten wel samen met beeldend 
kunstenaar Jake de Vos aan voetafdrukken in gips van een uitgestorven dier-
soort die zij ieder hadden geadopteerd. Daarnaast werkten ze met compo-
nist Wolny Zbigniew, Ruben van Gogh en educatiemedewerkster Debora van 
Stenis-Patty aan een soundscape en een interactieve computerinstallatie, 
waarin door hen gemaakte geluiden van deze dieren, een lied en een door 
hen geschreven gedicht ter ere van hun adoptiedier werden verwerkt. 
Op de webpagina is een uitgebreid videoverslag te zien van dit proces. Het 
eindigt ietwat tendentieus met de reactie van een teleurgestelde scholier, 
die zijn gedicht (en zijn stem) niet had teruggevonden in de computerinstal-
latie. Zijn opmerking is niet bedoeld om te benadrukken dat de meerderheid 
van de kinderen niet had genoten van de voorstelling en het daaraan vooraf-
gaande proces. Wel om het delicate thema van eigenaarschap aan de orde 
te stellen. Het citaat illustreert namelijk het belang van zorgvuldig omgaan 
met de inspanningen en gevoelens van jonge deelnemers aan dit soort pro-
jecten. Ook toont het het verlangen van deelnemers om een zichtbare rol te 
spelen tijdens openbare presentaties. 

Lessen voor een lerende organisatie 
Op de Rietendakschool zitten relatief veel kinderen van ouders wiens moe-
dertaal niet Nederlands is. De docenten van de schrijfworkshops waren zich 
onvoldoende bewust van dit gegeven, met als gevolg dat hun opdrachten 
voor het taalniveau van de scholieren te abstract of complex waren. Ook 
was er te weinig tijd (slechts 3 korte lessen) om rustiger met deze uitdaging 
om te gaan. Het creatieve proces stond sowieso onder grote tijdsdruk: het 
project ging pas in de eerste week van september van start en op 13 okto-
ber was reeds de première. 
Omdat Yo! Opera toch een conventioneel opererend kunstbedrijf is dat 
gewend is om in korte tijd met professionals producties te maken, is het 
lastig om flexibel te zijn. Productiedeadlines zijn nog steeds dwingender dan 
organische, onvoorspelbare processen die zeker met jonge kinderen hun 
eigen ritme en dynamiek vereisen. De inbreng van de kinderen was daardoor 
te kortstondig om te beklijven, een effect dat nog eens versterkt werd door-

dat professionals (die zelf onder enorme tijdsdruk stonden) buiten hun 
gezichtsveld met hun materiaal aan de slag gingen. Het gevoel van eige-
naarschap onder de leerlingen werd daarmee aangetast. Daar kwam nog bij, 
dat het idee om de operavoorstelling en installatie in Ondiep zelf te laten 
zien, zodat de ouders van de kinderen konden komen kijken, werd afgebla-
zen vanwege tijd- en geldgebrek. 

Digitale communicatie tussen kunstenaar en deelnemer
Tijdens de ontwerpfase van Kuil was het voorstel gelanceerd om digitale 
communicatie tot stand te brengen tussen professionele kunstenaars en 
leerlingen. Leerlingen zouden per e-mail en/of webcam vragen kunnen stel-
len aan makers en andersom zouden ze uitleg kunnen krijgen over hoe de 
kunstenaars te werk gingen. De organisatorische en technische voorzienin-
gen die deze vorm van communicatie vereiste, werden echter onderschat. 
Zo waren de computers op de Rietendakschool verouderd en waren de 
onderwijzers niet voldoende voorbereid op dit idee. En de Yo! Opera-staf had 
zich onvoldoende rekenschap gegeven van de prioriteit die reguliere lesstof 
nu eenmaal op een basisschool heeft. Het idee van een webomgeving bleef 
echter bestaan en werd in 2009 opnieuw leven ingeblazen tijdens Opera 
Flat 3, mede ingegeven door de ervaringen van Opera Flat 2 in 2007.

Opera Flat 2 (2007)
Net als bij Opera Flat 1 bestond het concept uit het presenteren van 
miniopera’s in deuropeningen van het flatgebouw aan de Faustdreef. Het 
werven van deelnemers onder de flatbewoners begon in de eerste week van 
maart. Om het project verder onder de aandacht te brengen, gaf Anthony 
Heidweiller samen met een professionele accordeonist, een straatrecital op 
zaterdagmiddag 7 april. 
Qua participatie van kinderen werd dit keer gekozen voor een zogenaamde 
‘zwarte’ lagere school in Overvecht: de Grote Trekdreefschool achter de Einst-
eindreef. Juist omdat het schrijfproces op de Rietendakschool zo moeilijk was 
gebleken, werd er dit keer een andere aanpak bedacht. Het idee was dat als 
de scholieren de publiekelijk erkende auteurs van de operalibretto’s zouden 
zijn, zij een sterk gevoel van eigenaarschap zouden ontwikkelen en zich 
(samen met familieleden) op 3 november uitgenodigd zouden voelen om bij 
de uitvoering aanwezig te zijn. Om de te abstracte aanpak van Kuil te voorko-
men, werkten schrijfcoaches dit keer nauw samen met dramadocenten, die 
met theaterspelletjes het voorstellingsvermogen van kinderen probeerden te 
stimuleren. Ook werd er meer tijd ingeroosterd om aan het schrijfproces te 
werken, hoewel dat toch in de praktijk weer minder bleek te zijn dan gehoopt. 
Uit de voornoemde video-impressie blijkt dat de schrijfcoaches en dramado-
cent al tijdens het proces doorhadden dat ze meer van de leefwereld van de 
kinderen hadden moeten uitgaan om de teksten inhoudelijk sterker te 
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maken. Zij beseften ook dat de meeste kinderen geloofden, dat zij zelf aan 
de uitvoering van hun opera’s zouden mogen meedoen door bijvoorbeeld 
mee te zingen. Ook nu weer stond het dwingende productieschema echter 
niet toe flexibel met deze voortschrijdende inzichten om te gaan en het pro-
ces gaandeweg bij te sturen. De operaatjes moesten tijdens het Yo! Opera 
Festival op 3 november koste wat kost in première. Wat betreft de commu-
nicatie tussen componisten, zangers en leerlingen bleef er daarnaast ook 
veel te wensen over. Na de veelbelovende rituele overhandiging van de 
libretto’s door leerlingen aan de zangers en componisten in het gymnastiek-
lokaal van de Grote Trekdreefschool in mei, volgde er een te lange ether-
stilte, die niet door een korte videoboodschap van componist Lukas aan 
leerling Marwan kon worden opgevangen. Pas vijf maanden later, op vrijdag 
2 november, kregen de leerlingen de resultaten van hun werk te horen en te 
zien tijdens een overigens zeer geanimeerde generale repetitie in de deuren 
van klaslokalen op de lagere school. Tijdens de daadwerkelijke première op 
3 november waren er hooguit tien van de 25 leerlingen aanwezig en slechts 
een handjevol ouders. Ook bezoekers uit omliggende straten en bewoners 
uit de Faustdreef waren sterk ondervertegenwoordigd. Het merendeel van de 
toeschouwers bestond uit doorsnee theater- en festivalbezoekers: relatief 
hoogopgeleide middenklasse autochtone Hollanders.

Lessen uit Opera Flat 2
• Sommige componisten en zangers waren duidelijk enthousiast over deze 

manier van werken (met lagereschoolleerlingen) en op deze plek. Anderen 
waren minder enthousiast en een paar haakten zelfs volledig af. Dit was 
de eerste keer dat conservatoriastudenten tot zo’n project verleid werden. 
Ook binnen de kunstvakopleidingen zelf – onder het docentencorps – bleef 
het een kwetsbaar project.

• De meeste kinderen van de Grote Trekdreefschool hadden plezier in de thea-
ter- en schrijflessen, die na het reguliere onderwijs plaatsvonden. Sommige 
scholieren hadden echter begrepen dat zij zelf ook zouden mogen optreden 
tijdens de uitvoering van hun libretto’s, hetgeen bij Yo! Opera nooit de 
bedoeling was geweest. Ook de verdere verwerking van de libretto’s door 
componisten, zangers en theaterregisseurs vond buiten het gezichtsveld van 
de kinderen plaats, waardoor zij de binding met het project verloren. 

• De Grote Trekdreefschool kon te weinig energie en aandacht aan de Opera 
Flat 2 geven om het draagvlak onder de scholieren te vergroten. Een 
betrokken school en docenten als creatieve partner lijken een vereiste om 
dit soort samenwerkingsprojecten tot een succes te maken (daarmee is 
niet gezegd dat de Grote Trekdreefschool geen betrokken partner zou zijn 
geweest. In het kader van dit onderzoek was het echter niet mogelijk 
gebleken om het perspectief van de school op deze samenwerking vast te 
leggen).

Opera Flat 3
In december 2008 ontwierp Anthony Heidweiller een eerste schets voor 
Opera Flat 3. Daarin verwerkte hij een aantal punten uit de evaluatie van 
Opera Flat 2. Zo werd één van de doelen van Opera Flat 3 om een grotere 
betrokkenheid van bewoners aan de Faustdreef te bewerkstelligen. Ook for-
muleerde hij het verlangen om de libretto’s qua taal en inhoud naar een 
hoger niveau te tillen, door dit keer met middelbare scholieren in plaats van 
basisschoolleerlingen te werken. Een sterker commitment van docenten was 
daarbij een vereiste, evenals een betere communicatie tussen scholier en 
makers tijdens het maakproces dan bij de vorige edities. 

In de tweede week van januari begon Opera Flat 3 met de eerste brain-
storm. Daarbij waren projectleider Ellen van Beek, hoofd educatie Debora 
van Stenis-Patty, artistiek leider Anthony Heidweiller, hoofd onderzoek en 
ontwikkeling Geert van Boxtel en Eugène van Erven van het Community Art 
Lab aanwezig. In de weken daarna werden in dit soort overleggen doelstel-
lingen en een plan van aanpak geformuleerd: de ambitie werd benadrukt om 
bewoners meer te betrekken en om mede-eigenaarschap van de bewoners 
en leerlingen te bevorderen. Ook werd het thema ‘eten’ besproken en ver-
volgens vastgelegd, omdat het intercultureel en intergenerationeel inspire-
rend en niet bedreigend zou zijn. Om de betrokkenheid van bewoners te 
vergroten, zouden zij door middelbare scholieren bij hen thuis geïnterviewd 
worden over dit thema. Ook werd in deze eerste weken de mogelijkheid 
besproken om tijdens de uitvoering op 7 november bewoners zelf te laten 
koken en een menu van hun favoriete gerechten tijdens het festival in de 
Stadsschouwburg aan te bieden. Het Rietveld College werd vervolgens bena-
derd als ‘creative partner’. Dit is een vmbo-, havo- en vwo-scholengemeen-
schap aan de rand van Overvecht, met een cultureel en sociaal zeer diverse 
scholierenpopulatie. Op advies van kunstdocent Emiel van Ekert werd beslo-
ten om met leerlingen van 2 vmbo aan de libretto’s en de ontwikkeling van 
de opera’s te werken.

Op 3 februari waren er reeds 14 deuren ‘binnengehaald’. Eén van de bewo-
ners, Jantine van der Veen, bleek een geschikte kandidaat om als vooruitge-
schoven post in de flat te gaan fungeren. Zij is zelf beeldend kunstenares en 
verzorgt schrijfcursussen voor allochtone vrouwen. Daarnaast is zij ervarings-
deskundige: ze woont al meer dan veertig jaar in de flat. Uiteindelijk zou zij 
een belangrijke rol vervullen bij het betrekken van andere bewoners, bij het 
aankleden van de entreeportieken en het coördineren van de kookactivitei-
ten op 7 november. Voor het begeleiden van het interview- en schrijfproces 
werd Ilonka Verdurmen van de School der Poëzie aangetrokken. Anthony 
Heidweiller was met haar in aanraking gekomen tijdens een ander project in 
Amsterdam. Daarnaast kwamen er dankzij een door Yo! Opera gewonnen 
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prijs middelen vrij om een digitale werkomgeving te creëren, waarmee 
gehoopt werd dat er een continue betrokkenheid van bewoners, vmbo-leer-
lingen en conservatoriumstudenten veroorzaakt kon worden. Mediamatic, 
een expert op het gebied van gedigitaliseerde sociale netwerken en online 
communities, en web designer Killyourdarlings werden voor deze taak aan-
getrokken. 
Zij creëerden een gebruiksvriendelijke interactieve website waarop bij tijd en 
wijle druk gecommuniceerd werd, maar die uiteindelijk toch niet de inten-
sieve betrokkenheid teweeg bracht, waar de projectleiding op gerekend had.

Explosie aan activiteiten voor de zomer
In mei en juni vond er een explosie aan activiteiten plaats op het Rietveld 
College en aan de Faustdreef. Op 15 mei kwamen de zangers en componis-
ten van de deelnemende conservatoria naar de school om eerst uitleg te 
krijgen over het project en de digitale werkomgeving. In de middag maakten 
zij kennis met hun teamgenoten van het Rietveld College (vmbo). Zij werkten 
samen aan een videoboodschap voor de bewoners van de Faustdreef, die 
vervolgens op de website werd geplaatst. 

Op 25 en 26 mei verzorgde Ilonka Verdurmen interview- en schrijfworkshops 
op het Rietveld College. In de weken daarna gingen de leerlingen op huisbe-
zoek bij 25 bewoners om ze te interviewen over hun favoriete gerechten en 
eventuele andere verhalen die daaraan gerelateerd waren. Op 9 en 10 juni 
werd dit materiaal onder redactionele leiding van Ilonka Verdurmen tot 
librettoteksten verwerkt. De resultaten werden naar de componisten 
gestuurd.
Het was de bedoeling dat de website tijdens de zomer als digitale werk-
plaats zou fungeren, zodat componisten met zangers en deze beiden met 
hun teamgenoten van het Rietveld intensief zouden kunnen overleggen over 
de te ontwikkelen opera. In de praktijk sloegen de meeste componisten toch 
autonoom aan het componeren. Zelfs communicatie met zangers en zange-
ressen vond zelden plaats. 
Op 11 september was de eerste terugkomsessie, waarin de composities 
samen met de leerlingen besproken zouden worden. Mede door de relatieve 
etherstilte op het net tijdens de zomer, was de animo – die op 15 mei onte-
genzeggelijk groot was geweest – behoorlijk weggezakt. De opzet van de 
gesprekken op 11 september hielp niet om dat enthousiasme weer te ver-
groten. Naast de scholieren, die lang niet allemaal waren komen opdagen, 
en de zangers en componisten, was ervoor gekozen om een ervaren compo-
nist bij de gesprekken te betrekken. Deze laatste trokken de gesprekslei-
dersrol naar zich toe. Dit had als gevolg dat vooral de bedeesdere vmbo-
scholieren weinig inbreng hadden in deze gesprekken, die al heel snel 
technisch en jargonistisch werden en vooral over noten en structuren gin-

gen. Daarbij kwam dat de composities die op de website geplaatst waren, 
niet in de vorm van geluidsfiles, maar als visuele partituren met noten waren 
aangeleverd. Dit vormde ook een obstakel voor het merendeel van de scho-
lieren dat geen noten kon lezen.

Bijsturing artistieke proces
Op basis van observaties van Debora van Stenis-Patty en Ivana Cerivecki van 
het Community Art Lab, onderkende de projectleiding van Opera Flat 3 het 
hierboven geschetste probleem. Voor de tweede ronde ontmoetingen tussen 
zangers, componisten en scholieren werd er dan ook voor gekozen om 
Anthony Heidweiller, Debora van Stenis-Patty, Geert van Boxtel en Ellen van 
Beek als gespreksleider aan te stellen, met als specifieke opdracht de 
vmbo-scholieren de ruimte te geven door met een analyse van hun tekst te 
beginnen. Onze observaties wijzen uit dat dit beduidend beter uitpakte.

Op 2, 9, 16 en 23 oktober was het de bedoeling om zangers, componisten 
en scholieren onder leiding van een theaterregisseur te laten werken aan de 
enscenering van de opera’s. Om ook bij deze repetities de scholier een gro-
tere rol te geven, werd door de projectleiding van Yo! Opera besloten dat de 
regisseur voorafgaand aan de repetitie een kort individueel gesprek zou voe-
ren met de scholier over de vormgeving van de miniopera. Daarnaast was 
sowieso de verwachting dat in dit ensceneringsproces, dat laagdrempeliger 
is dan het meepraten over muziekpartituur, de leerling meer artistieke ruimte 
zou voelen om zijn of haar ideeën naar voren te brengen. In de praktijk kwa-
men echter zeer weinig scholieren naar deze regiesessies toe. Blijkbaar was 
de kloof tussen het project en de scholieren voor het merendeel van hen te 
groot geworden.
De scholieren die wel aanwezig waren, hielden zich, ondanks het laagdrem-
pelige karakter van de repetities en de mogelijkheid die hen werd geboden 
actief te participeren in het maakproces, vooral op de achtergrond en brach-
ten zelf weinig in. Wel was te merken dat de leerlingen vanwege het inlei-
dende gesprekje met de regisseur zich tijdens de repetities duidelijk meer op 
hun gemak voelden en zichtbaar genoten van de repetities. Op de generale 
repetitie die op vrijdagmiddag 30 oktober in deuropeningen van klaslokalen 
werd gehouden, kwamen niet meer dan vijf scholieren opdagen. Het enthou-
siasme onder de componisten en zangers was daarentegen wel erg hoog.

Uitvoering Opera Flat 3
Inmiddels zijn de 25 miniopera’s in première gegaan op 7 november 2009. 
Zes scholieren van het Rietveld College zijn komen kijken, waarvan er twee 
zelf een actieve rol hadden in de door hen geschreven opera’s. Het enthou-
siasme van zangers en componisten was na afloop onverminderd hoog. Ook 
hadden er verrassend veel bewoners (tien van de vijfentwintig) gekookt, 
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zodat geur en smaak daadwerkelijk onderdeel werden van de artistieke bele-
venis. De sfeer in de flat en de betrokkenheid van de bewoners was aan-
toonbaar beter dan in 2007 of 2005. Uiteindelijk is de projectleiding er ook 
in geslaagd om recepten van bewoners op het festivalmenu van de Stads-
schouwburg te krijgen, maar bewoners zelf waren daar, voor zover bekend, 
niet ‘live’ aanwezig. De publieke belangstelling voor Opera Flat 3 op 7 
november was ook veel groter dan in 2007, alhoewel het merendeel nog 
steeds aan het karakteristieke profiel van de reguliere theater- en festivalbe-
zoeker beantwoordde. Evenals bij de vorige twee edities was er weinig 
belangstelling uit omliggende straten. 
Ondanks de ambitie van Yo! Opera om in Opera Flat 3 het mede-eigenaar-
schap van de scholieren te bevorderen, is gedurende het maakproces het 
aantal actief participerende scholieren van 25 in mei gedaald naar negen 
scholieren op de generale repetitie en/of de dag van de uitvoering. 

Enquête
Om inzicht te krijgen in de afnemende participatie en betrokkenheid van de 
scholieren en deze mogelijk te verklaren, is gekozen om een enquête op te 
stellen en deze door de scholieren in te laten vullen. 

Gekozen is voor een gestructureerde schriftelijke vragenlijst bestaande uit 
vragen die onder andere het gevoel van mede-eigenaarschap en de samen-
werking met de teams betreffen, gecategoriseerd in de volgende vier schalen: 
• algemene beoordeling van het project Operaflat 2009
• gevoel van gelijkwaardigheid in het maakproces
• gevoel nuttig en onmisbaar te zijn in het maakproces
• toewijding aan de miniopera

Lessen uit Opera Flat 3 voor een toekomstige Opera Flat 4
• Het merendeel van de studenten van de conservatoria oogden tijdens de 

repetities en de dag van de uitvoering enthousiast. De resultaten van de 
enquête bevestigen dit beeld: het merendeel van de studenten vond het 
leuk om deel te nemen aan Opera Flat 3 en vond het maakproces van de 
miniopera’s inspirerend. 

• De participatie en betrokkenheid van de scholieren nam gedurende Opera 
Flat 3 af. Dit had te maken met:

1 de lange pauze in het maakproces gedurende de zomer. De website heeft 
als digitale werkplaats de zomerperiode niet weten te overbruggen. In de 
toekomst zouden de activiteiten misschien meer geconcentreerd kunnen 
worden, bijvoorbeeld in de maanden september, oktober, november zodat 
er geen jaarovergang tussen zit. 

2 het feit dat de eerste repetities na de zomer een technisch en jargonis-
tisch karakter hadden, waardoor de scholieren de mogelijkheid ontnomen 

werd zich te mengen in het maakproces. Ondanks dat Yo! Opera dit 
oppikte en met interventies kwam om de rol en betrokkenheid van de 
scholieren tijdens de repetities te vergroten, kwam het merendeel van de 
scholieren niet meer opdagen. 

3 Daarnaast wekken de observaties tijdens de repetities (en de enquête na 
afloop) de indruk dat het merendeel van de scholieren van het Rietveld 
College gedurende het maakproces door hun teamleden (de studenten) 
en de componisten en regisseurs niet als gelijkwaardige, nuttige en 
onmisbare partner in het maakproces werden beschouwd. Dit werd 
gedeeltelijk door de enquête onder de conservatoriumstudenten beves-
tigd; het maakproces met de scholier van het Rietveld College werd door 
het merendeel van hen nauwelijks als inspirerend gezien, en het meren-
deel vond de scholier nauwelijks tot een beetje nuttig of onmisbaar in het 
maakproces. Wel beschouwden een groot aantal van de studenten de 
scholieren als gelijkwaardige partners in het maakproces. 

4 Deze werkhouding van de teamleden zou een aanvullende reden kunnen 
zijn voor de afnemende participatie en betrokkenheid van de scholieren, 
aangezien zowel de interviews met de scholieren als de afgenomen 
enquête onder de negen overgebleven participerende scholieren duidelijk 
maken dat het gevoel echt deel uit te maken van het maakproces, het 
gevoel nuttig te zijn in het maakproces en betrokken te worden bij beslis-
singen, dit project voor deze scholieren zo leuk maakte.

5 Een laatste reden voor de afnemende betrokkenheid en participatie van 
de scholieren zou kunnen zijn dat Yo! Opera het maakproces te veel in 
banen heeft willen leiden, te veel heeft willen controleren, bepalen en 
organiseren. Hierdoor werd de scholieren wellicht de mogelijkheid ontno-
men om eigen keuzes te maken en was er weinig ruimte voor eigen initia-
tief. Ook Emiel (docent) geeft aan: ‘Hoe meer je loslaat, hoe verrassender 
het is.’ Yo! Opera had bijvoorbeeld de scholieren zelf een thema voor de 
Operaflat kunnen laten bepalen, of ze de ruimte kunnen geven zelf een 
team te kiezen / samen te stellen. Wellicht dat Yo! Opera in de toekomst 
dus meer een faciliterende dan organiserende rol op zich zou moeten 
nemen.

• De betrokkenheid van de bewoners was groter dan bij de voorgaande edi-
ties van de Operaflat. Dit kwam voornamelijk door het enthousiasme en 
de motivatie van Jantine van der Veen die als contactpersoon fungeerde. 
Zij heeft een belangrijke rol gehad in het betrekken van andere bewoners, 
het aankleden van de entreeportieken en het coördineren van de kookac-
tiviteiten. De betrokkenheid van de bewoners zou in de toekomst wellicht 
vergroot kunnen worden door de bewoners nog meer onderdeel te maken 
van een team. Meer (fysieke) ontmoetingen, waarbij de bewoners op de 
hoogte worden gebracht van de vorderingen van de miniopera, zouden de 
betrokkenheid van de bewoners verder kunnen bevorderen.
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Interviewbites

Paul Koek en Anthony Heidweiller
Anna Maria Versloot: Paul, jij zet een 
kras door het woord ‘muziektheater’. 
Paul Koek: Ja, dat is misschien een beetje 
stom.
Anthony Heidweiller: Ja, en ik zet een kras 
door ‘opera’ en ik wil het eigenlijk ook niet. 
Maar ik heb er last van.

Charlotte Margiono en 
Merlijn Twaalfhoven
Charlotte Margiono: Dat er in opera te wei-
nig rekening wordt gehouden met het feno-
meen zanger, de sport, dat mag wel wegge-
gooid worden. 
Je moet niet tegen operazangers zeggen dat 
ze niet zo hard moeten zingen. Je moet niet 
artificieel aan een stem zitten kutten. Je 
moet niet tegen een zanger zeggen: ‘Neem 
een microfoon dan ben je ervan af’. Dat kan 
je niet maken. Als de regisseur wil dat ik op 
mijn kop in een schommel hang dan kan ik 
niet zingen. ‘Dan zing je niet, dan dubben we 
het in’. Dat bedoel ik.

Anna Maria Versloot: Merlijn, bij jou 
moeten de grenzen geloof ik weg.
Merlijn Twaalfhoven: Tussen het podium en 
de zaal, de grenzen van het orkest ja. Het 
zoeken naar de kerk. En het café. Het 
museum in mijn idee mag weg, behalve dat 
ik het waardevol vind dat andere kunstenaars 
musea vullen want daar wil ik soms wel kun-
nen leren en dingen kunnen zien
Charlotte Margiono: Misschien moet je de 
hokjesgeest weggooien, want jij zegt eigen-
lijk: laat mij mijn ding doen, want ik zie ook 
dat wat een ander wil doen, dat dat ook goed 
is. Maar dat moet men niet veroordelen.

De opera van morgen: wat moeten we weggooien?
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Ruben van Gogh
Anna Maria Versloot: Mag er iets in de 
prullenbak?
Ruben van Gogh: Subtekst, daar kan ik 
helemaal niks mee. Zo’n tekst van Pinter 
over een wesp die bijna in een theepot valt. 
Dat staat natuurlijk voor iets anders, maar 
dan denk ik alleen maar: 

wat een 
gewauwel 

Judith Vindevogel
Anna Maria Versloot: Laat je de prullen-
bak leeg?
Judith Vindevogel: Tja, taboes hè. En teveel 
woorden. Wat zei Goethe? ‘Die Worte sind 
gut, sie sind aber nicht das Beste. Das Beste 
wird nicht deutlich durch Worte.’



Ik heb me ooit door een architect het verschil laten uitleggen tussen sculp-
ture en statue. Sculpture komt tot stand door vanuit een ongevormd geheel 
een beeld te creëren, door naar binnen toe te werken vanuit alle richtingen. 
Statue wordt in essentie gevormd uit het stapelen en samenvoegen van 
onderdelen, waardoor het beeld ontstaat.

Het proces dat jij als de traditionele opera beschrijft is statue – verschil-
lende disciplines verzorgen hun onderdeel van het beeld en die worden als 
een geheel samengevoegd. Dit is multidiscipline. Als werkproces is dit niet 
zo interessant, en het sluit in hoge mate interactie, uitwisseling en daarmee 
innovatie uit. Waar wij over spreken is sculpture, een interdiscipline, wat veel 
spannender is. De onderdelen kunnen niet los van elkaar bezien worden, 
iedere actie en intentie beïnvloedt het beeld als geheel. 

De discipline is het statische element in de kunst, het vakmanschap, de 
kennis, de kunde, de ruimte achter de makers die in principe al gevormd 
is. Het inter is een ruimte tussen de makers – componist, schrijver, regis-
seur, zangers, musici, designers, of ook kinderen, arbeiders, jongeren, wie 
dan ook een rol bedeeld krijgt in het werkproces. Deze ruimte is constant 
in beweging, ieder idee, iedere gedachte en handeling in het proces veran-
dert het perspectief dat tussen de makers bestaat. Dat woord inter is waar 
het mysterie schuilt, het nieuwe en het creatieve. Het ongevormde statische 

5 
Brief
van Paul Oomen aan Geert van Boxtel

geheel waar het werkproces mee begint, is het materiële, terwijl het 
werkproces dat volgt, waarin het beeld ontstaat dat in de materie besloten 
ligt, de weerslag is van een spiritueel proces. De opera kan een waar-
achtig voorbeeld zijn van een evenwicht tussen het geestelijke en het 
materiële. 

Ik denk dat het bovenstaande beantwoordt aan wat jij schrijft over tradi-
tionele rollen die vloeibaar kunnen worden zonder de kwaliteiten van de 
‘experts’ teniet te doen. Dit sluit geenszins uit dat ik als componist geheel 
verantwoordelijk blijf voor de kwaliteit van de muziek. Het betekent wel, 
zoals jij mooi formuleert, dat een muzikaal eindresultaat niet op zichzelf 
kan staan en alleen telt als het het juiste contact maakt met alle andere 
facetten van het werk. Dit is precies waar de kwaliteit van operavoorstellin-
gen ‘op het hoogste niveau’ te vaak achterblijft. In de industrie van opera 
wordt zelden de tijd genomen om dit proces van synthese, het interne, tot 
stand te brengen. Dat is niet verwonderlijk, want dit proces kost buitensporig 
veel energie en is onberekenbaar, grillig en daarmee niet te verenigen met 
het vaste stramien van een industrie die moet produceren. Daarom is het 
maken van statues denk ik een meer haalbaar alternatief, waarbij ten min-
ste duidelijk kan worden getoond hoe goed de individuele kunstenaar zijn 
discipline keer op keer beheerst. 

Sculpture       of statue?
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Het was zoeken naar een librettist. Niet een componist die zijn eigen tek-
sten schrijft, niet een toneelschrijver die ook eens een libretto schreef, niet 
een romanschrijver die ooit eens een gedicht schreef dat opgeknipt en met 
veel herhaling in een theatraal concert is gebruikt, niet een schrijver die een 
oude Verdiopera heeft ‘hertaald’. Nee, een schrijver die zich librettist durft te 
noemen en het liefst nog iemand die zowel met een been in de traditionele 
praktijk zit, maar met het andere been tegen de experimenten schopt om te 
kijken of ze levensvatbaar zijn.
Ruben van Gogh staat middenin de praktijk. Hij is dichter, De Man Van Taal, 
heeft in de afgelopen vijf jaar al doende de opera ontdekt en noemt zich libret-
tist. Zijn teksten worden nu gezongen, want hij schrijft voor musical, opera en 
muziektheater. Hij is tegelijkertijd taalvakman en autodidact en dat zorgt voor 
een onbelemmerde, heldere visie op het ingewikkelde interdisciplinaire maak-
proces. Het is een gesprek geworden over hoe je tekst schrijft die daarna op 
muziek gezet wordt, hoe je schrijft voor community opera, hoe je schrijft op de 
grens van fictie en werkelijkheid, en over het warme bad dat het Westland is.

Ruben van Gogh: Weet je wat het leuke aan opera maken is? Ik kan nu 
consument zijn van mijn eigen kunst. Ik schrijf de tekst voor een opera, 
iemand schrijft daar prachtige muziek op en nu heb ik mijn werk op cd thuis. 
Dat is toch mooi? Ik draai de liedjes vaak, mijn kinderen zingen het mee, ze 
kennen het woord voor woord. Gek hè?
Toen ik in 1996 mijn debuut maakte als De Man van Taal en interviews 
moest geven, vroeg men: wat wil je nog eens doen? Toen al antwoordde ik 
dat ik een musical wilde vertalen. Het was niet in mijn hoofd opgekomen dat 
je de hele musical ook zelf zou kunnen schrijven. Vertalen is veel veiliger en 
makkelijker. Via een lange omweg ben ik veel verder gekomen.
Ik ben er per ongeluk ingerold en nu zoek ik het bewust op. Als ik met men-
sen praat, laat ik dat weten. Iemand vroeg mij eens of ik van een boek een 
filmscript zou kunnen schrijven. Als ik zit te lezen betrap ik me erop dat ik 
denk: zou het ook integraal gezongen kunnen worden? Dat staat als een van 
de heel grote sporen in mijn hoofd. Ik denk in gezongen tekst. 
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Schrijven voor community opera
Dario Fo 23 heeft me gevraagd om de eerste en de laatste van de elfkernen-
opera’s te schrijven. Dat zijn elf opera’s die op verschillende plaatsen in het 
Westland samen met de gemeenschap daar werden gemaakt en opgevoerd. 
Zij bedachten het concept. Voor de opera die in het plaatsje Monster zou 
spelen hebben ze bijvoorbeeld puur de naam als uitgangspunt genomen 
voor een game opera. Poeldijk, een katholieke plaats, staat bekend om de 
grote gezinnen, dus dat was het onderwerp van die opera, en Maasdijk heeft 
het hoogste percentage kinderen van het Westland dus daar hebben ze een 
kinderopera gemaakt. 
Samen met componist Bob Zimmerman 24 schreef ik hun eerste opera De 
Kus van De Pontamoer voor het dorp Heenweg, en Vlammen, de laatste in 
de reeks, voor het dorp De Lier.
Paul Oomen 25 kwam kijken naar De Kus van de Pontamoer. Na afloop zei hij 
me: ‘Bij Yo! Opera sta ik tussen allemaal collega’s naar community art te 
kijken, hier sta ik tussen de community’. 
Daar heeft Dario Fo met opzet op aangestuurd, dat is gelukt. Ze werken met 
een vaste kern van goede zangers van de vooropleiding conservatorium, 
maar het koor is altijd hardcore community. Per locatie is er gekeken naar 
hoe ze de mensen bij de opera konden betrekken. In Monster wilden ze een 
koor van de lokale brandweer. Die konden absoluut niet zingen, maar ze 
wilden perse die brandweermannen. Bij een andere opera hadden ze ver-
standelijk gehandicapten erbij. Ze werken altijd met professionele muzikan-
ten en met professionele apparatuur, maar voor de rest met amateurs. Oh, 
en met professionele librettisten natuurlijk.
Of ik het geheim van een geslaagd communityproject heb ontdekt, weet ik 
niet. Ik ben wel een aantal dingen wijzer geworden. Wilma Sekrève, de artis-
tiek leider van Dario Fo, gaf een workshop over community art en ze sprak 
daarin de onvergetelijke woorden: ‘Als je elf opera’s in een jaar wilt produce-
ren, dan moet je niet samenwerken met organisaties die vergaderen.’ Je 
moet iedere dag beslissingen nemen. Soms zijn het goede, soms zijn het de 
verkeerde, maar eigenlijk maakt het niet uit, als je maar besluit. Dario Fo zei 
ook: ‘Wij bepalen wat er gaat komen, want als je het aan de community 
overlaat, dan krijg je elf dezelfde opera’s.’ 

Een bedrijf als hoofdpersonage
Dario Fo had de Westlandopera’s nooit kunnen maken zonder investeringen 
in natura van al die bedrijven. Het was een samenwerking tussen de com-
merciële wereld en de opera. De opera zelf is niet commercieel, aangezien 
niemand er winst op maakt. Het onderwerp is niet commercieel, maar het 
bedrijf Priva is het hoofdpersonage van de opera Vlammen. Dat hele bedrijf 
ging achter ons project staan. 

Dario Fo heeft het project bedacht en ook dat de laatste van de elf opera’s 
in het plaatsje De Lier moest spelen. Daar was het bedrijf Priva gevestigd en 
dat bestond dat jaar vijftig jaar. Dat paste heel mooi. Priva investeerde in de 
opera door het gebouw een week lang ter beschikking te stellen en materi-
aal te leveren, dus het was van meet af aan duidelijk dat de opera over het 
bedrijf zou gaan. We zijn met het artistieke team langs geweest bij het 
bedrijf en hebben met de directeur gesproken. Van dat gesprek zijn elemen-
ten in de opera teruggekomen. De oprichter van het bedrijf, die nog in leven 
was, bleek flink gelovig te zijn. Dat is teruggekomen in de opera in de vorm 
van een psalmbegeleiding, een beetje zwaarder en in mineur. Vloeken was 
daardoor not done, maar daar was in het verhaal ook geen aanleiding toe. 
Rentmeesterschap bleek ook heel belangrijk voor het bedrijf. Dat is terugge-
komen in de opera met de zin ‘Wat laat ik nu na?’

In opdracht schrijven
Ik vind het heel prettig om in opdracht te schrijven. Ik weet niet of ik het 
allemaal uit mezelf zou kunnen halen. Een opdracht is voor mij bijna nood-
zakelijk om te kunnen schrijven, voor muziektheater dan. Ik zou natuurlijk 
niet in staat zijn om zomaar een opera te schrijven en dat die dan ook nog 
gerealiseerd wordt, door honderd man gezongen gaat worden. 
Nee, in opdracht werken is voor mij niet beklemmend. Met dichten is het 
soms beklemmend, maar dan verander ik mijn uitgangspunt. Als de opdracht 
is: schrijf een gedicht over een kast, dan kan dat heel beklemmend zijn als 
je denkt een beweging naar die kast toe te moeten maken, in tekst. Ik ga 
juist in die kast zitten en doe de deuren open. De kast is het vertrekpunt, ik 
werk naar de wereld toe. Dan is een opdracht niet een beklemming. Bij een 
opdrachtgedicht maak ik ook meteen duidelijk: je krijgt mijn visie op jouw 
input in de vorm van een gedicht. Je krijgt geen reclamegedicht. 
Bij opera werk je natuurlijk naar een groot product toe, waardoor er prakti-
sche bezwaren komen. Je kan geen olifant op het podium schrijven. In het 
geval van de opera heeft Priva zich niet met de inhoud van de tekst 
bemoeid. Toch heb ik voor het bedrijf het einde veranderd. Eerst was er een 
open einde waarin niet duidelijk werd of de personages het zouden redden 
of niet. Daardoor zou het lijken alsof het bedrijf het in het echt ook niet zou 
redden. Dus ik heb een tekstaanpassing gemaakt waardoor het voor het 
publiek duidelijk zou zijn dat de personages er alles aan zouden doen om 
het wel te redden. Of dat zou lukken weet niemand, want het bleef een 
open einde. 

De werkelijkheid haalt het theater in
Als je samenwerkt met zo’n grote externe partner, dan gebeuren soms heel 
mooie dingen toevallig. Er was een kerstscène in de opera, met de hele 
familie aan tafel, dat was gewoon verzonnen. Maar de directrice zei: ‘Zo ging 

23 Dario Fo is een gezelschap 
in het Westland dat muziek-
theaterproducties brengt- zo-
als musicals en opera’s – op 
locatie in de regio
24 Componist en arrangeur, 
heeft o.a. Adiós Nonino van 
Astor Piazzolla gearrangeerd 
voor de bruiloft van Willem-
Alexander en Maxima.
25 Paul Oomen. Componist, 
zie elders in dit boek
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dat echt bij ons vroeger.’ In elke acte introduceerde ik een nieuw personage. 
In de laatste acte had ik bedacht dat dat een nieuwe hoofdlaborante moest 
zijn. De directrice kwam naar me toe en zei: ‘Die hebben we net deze week 
aangenomen.’ Het viel allemaal toevallig samen.

Community opera is een gek ding. Tijdens het schrijven aan Vlammen kwam 
ik erachter dat er bij het dorp De Lier in de jaren negentig een asielzoekers-
centrum was geweest. Daar had een meisje zelfmoord gepleegd. Ik dacht: 
er komt een aria in van de moeder. Iemand van Dario Fo las die aria en ver-
telde me: ‘Dat meisje hebben we gekend, ze deed cursus bij ons.’ Als je 
echt community art maakt, dan kom je dat soort dingen tegen.
Toen ik begon met Vlammen wist ik, voordat ik ook maar een letter op 
papier had, dat er een scène per se in moest, namelijk een groot koor van 
tuinders die zingen: ‘Ik ben alleen.’ Dat leek me zo heftig. In de tuinders-
wereld is het nu ook crisis, er zijn tuinders die voelen: ‘De banken heb-
ben alle macht. Waar doe ik het allemaal voor?’ Er kwam een koor van vijf-
tig echte tuinders en in de zaal zaten ook tuinders. Het hele Westland is een 
en al tuinderij. Na de laatste keer ‘Ik ben alleen’ draaiden ze zich allemaal 
om – daar stonden ze, vijftig man op rij, met de handen in de zak. Nou, dat 
is echt aangrijpend. En daarna kwamen de vrouwen op, als in: achter iedere 
tuinder staat een vrouw. Die scène werd een mokerslag.
Ik zou bijna zeggen dat dit hardcore community art is, want er wordt gewerkt 
met een ingesloten community die de opera mythisch omhoog tilt, maar 
tegelijkertijd zitten er hyperrealistische dingen in. Het tuinderskoor bestaat 
uit echte tuinders, de rol van begrafenisondernemer wordt gespeeld door 
een gewezen begrafenisondernemer. Enerzijds is het heel kunstmatig, want 

je maakt er een mooi klassiek verhaal van, en tegelijkertijd zijn die elemen-
ten uit de community hard en nadrukkelijk aanwezig.

Samenwerken met de componist
Met Bob Zimmerman gaat de samenwerking heel makkelijk. Ik lever alle 
tekst in, hij is daar heel blij mee en zet het op muziek.
Ik ken onderhand zijn compositiestijl, maar daar pas ik mijn teksten niet op 
aan. Hoewel, instinctief denk ik altijd dat de muziek illustratie is, dus als het 
dramatische tekst is, dat er dan dramatische muziek onder komt. Bob heeft 
de neiging om dat juist andersom doet. Dat is het rare aan schrijven, op het 
moment dat je de muziek er voor het eerst bij hoort is het meteen logisch, 
zo is het altijd al geweest.
Ik schrijf nu kleuterliedjes, daarbij heb ik een soort innerlijke melodie als ik 
die schrijf, of een ritme, en dan hoor je ze terug met de gecomponeerde 
muziek en dan kan je het alleen nog maar het nieuwe liedje horen als je de 
tekst leest.
Ik schrijf wel in vaste structuren, tekstueel, maar de muziek wordt later hele-
maal passend op de tekst geschreven. We hebben het hier wel over lyrisch 
zingen. Dat is anders dan popliedjes met een akkoordenschema en een 
zingzeggende melodie eromheen, maar nooit echt een nadrukkelijke melo-
die. Bob schrijft zelfstandige melodieën die je mee kunt zingen. Het kan ook 
andersom, dat ik, bijna als een vertaler, tekst op de muziek schrijf.
Bob Zimmerman heeft wel eens een hymne opgestuurd waar ik een tekst 
op moest schrijven. Hij gaf er godzijdank een mp3 erbij, met de trompet 
als zanglijn. Hij zei: ‘Wat tekst betreft: ik ben maar gewoon begonnen met 
(zingt): telefoonboek, telefoonboek, telefoon.’ Toen heb ik zelf de hele melo-

telefoonboek,   telefoonboek, tele
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die uitgeschreven op die woorden, zodat ik het allemaal in een keer in tekst 
kon zien, zonder dat ik steeds die muziek hoefde te beluisteren. Ik denk dat 
het met Bob zo zal blijven dat ik de tekst schrijf en hij de muziek. Het voor-
deel daarvan is dat je kan zeggen: ‘Ik zie je over twee maanden weer, dan 
heb je de tekst, doei!’ En dan zit je te werken in je eentje. Ik ben ook geen 
theatermaker, misschien is dat het, ik kom vanuit de tekst, de gedichten, ik 
ben van de lyrische kant. Van Bob leer ik zoveel tijdens onze overleguurtjes, 
of wat hij tijdens gezamenlijke Westlandbezoekjes allemaal zegt over opera. 
Bijvoorbeeld over de noodzaak van een voortgaande beweging in opera, die 
niet perse in tekst hoeft plaats te vinden. Ik heb mijn oren altijd goed open-
staan als ik in zijn buurt ben.
Ik werk ook met Paul Oomen. Samen bedenken we de opera Nikola. Dat 
gaat heel anders. We zijn al een hele tijd een lange omweg aan het maken, 
veel voorbereidingen aan het treffen. We hebben nu, mede op mijn aangeven 
heel korte tekstfragmentjes gemaakt, wat ook het best bij het concept van 
het stuk past. Het enige wat ik van hem aan compositie gehoord heb, is een 
aria op een langer stuk tekst, die waarschijnlijk niet eens gebruikt gaat wor-
den. Ik heb mijn inbreng geleverd aan hoe de opera tot stand moet komen. 
Dat is echt een proces geweest. Bij andere opera’s beperkt dat gedeelte zich 
tot een keer kletsen: ‘Hoe doe we dit, hoe doen we dat?’ In dit geval wisten 
Paul en ik het allebei niet en zaten we zo een jaar te vergaderen. 
Ik ken alleen de manier waarop ik tot nu toe gewerkt heb. Ik weet niet of ik 
er een visie op heb. Zowel bij Nikola als bij de Westlandopera’s heb ik een 
externe partij nodig die mij aanstuurt. De een geeft misschien meer vrijheid, 
maar er zijn altijd randvoorwaarden. Daarna pas kan ik binnen die afbake-
ning gaan schrijven. Met Paul hebben we samen die afbakening gezocht en 
gekozen, maar daarna ben ik autonoom degene die de tekst maakt en hij 
selecteert en gebruikt mijn teksten. In beide gevallen heb ik een buitenkant 
nodig die het met mij afkadert, waarbinnen ik weer vrijheid heb over puur  
de tekst. 

Woorddichtheid
Met Bob spreek ik per opera af welke woorddichtheid er nodig is. Dus de 
hoeveelheid woorden per hoeveelheid tijd. We hebben ooit samen een bus-
opera voor Yo! Opera gemaakt. Dat was een korte grappige opera. Toen ik 
daarna De Kus van de Pontamoer ging schrijven dacht ik: dat is ook een 
grappige opera, dus daar kan ook wel veel tekst in. Toen vroeg ik: ‘Bob, 
zelfde tekstdichtheid als in de bus?’ ‘Ja.’ Vlammen was met een groot koor, 
groot opgezet. Ik dacht dat dat tweederde van de tekstdichtheid van de Pon-
tamoer moest zijn. Dan moet je nog steeds uitrekenen hoeveel woorden dat 
precies moeten zijn, maar dat is ons systeem. Ik ga volgend jaar een koor-
stuk schrijven van drie kwartier en dan doen we tweederde van Vlammen. 
En daar hou ik me netjes aan. Dan ga ik dingen weghalen.

Een luchtige opera kan meer tekst verdragen. Dat wordt een kletsopera. Bob 
werkt ook zo. Hij rekent uit hoeveel woorden ik heb staan, hij maakt een 
structuur voor de scènes en deelt ze op in een bepaald aantal minuten. Als 
andere operamakers dat horen, zijn ze heel verbaasd over dat het zo zakelijk 
gaat, maar het werkt. 

Taal
In mijn eigen werk, in mijn dichtwerk dan, is mijn taal niet zo ingewikkeld. 
Tenminste, ogenschijnlijk niet. De woorden zelf kan je wel begrijpen. Ik weet 
niet of ik daar specifiek iets voor doe. Ik denk nooit: het mag niet te ingewik-
keld zijn. Gezongen teksten zal ik sowieso niet snel ingewikkeld maken. De 
Kus van de Pontamoer is een grappig verhaaltje met een plot, en Vlammen 
is een reeks beelden waarin het verhaal verteld wordt, afgewisseld met koor-
stukken die ook iets vertellen zonder dat het narratief wordt. 
Nu schrijf ik een serie kleuterliedjes. Hoewel ik bewuster ben in mijn woord-
keus, vind ik het ook leuk om juist iets ingewikkelds te schrijven. Dat je gaat 
nadenken en dan zelf eigenlijk ook niet goed begrijpt wat een woord 
inhoudt. Het klinkt eenvoudig, bijvoorbeeld: 
‘saai saai, alsof ik wind ben en niet waai, of een draaideur die zijn draai niet 
vindt en nog stiller is dan het stilste kind kan zijn, saai saai, het voelt als 
zeer doen zonder pijn.’
Inhoudelijk is dat een hele rare vergelijking, best ingewikkeld, maar voor 
kinderen klinkt het heel logisch. 
Net las ik mijn zoon voor. Hij moest lachen bij het woord plonzen. Dat zeg je 
normaal ook niet. En ik weet zeker dat Dick Bruna ook heeft gegniffeld bij de 
zin: ‘Ik zie ’t al. Ik zie al wat ik hoor’. Dat is een geweldige zin, geniaal.
Voor zang schrijf ik op rijm. Dat is een houvast. Mijn gedichten schrijf ik op 
klank. Opera is half om half, klank en rijm. Dat is mijn ding. Ik zou het niet 
eens niet kunnen doen. In Vlammen heb ik de aria’s van de elementen vrijer 
geschreven, ook op klank, maar met name de koorstukken hangen van rijm 
en binnenrijm aan elkaar. En ze hebben een ongeveer-metrum. Ieder 
samenhangend gedeelte heeft z’n eigen metrum. Dat zit wat strakker in de 
structuur. Mijn kinderliedjes schrijf ik met wat ik zelf mijn onregelmatige 
regelmatigheid noem. Ik begin met een eerste zin en het ritme wat daarin 
zit, laat ik een aantal keren terugkomen. Ik zet er een tweede tekstlaag bij 
die een ander ritme heeft. Het is een soort vraag en antwoord en de muziek 
kan zich daarnaar voegen. Doordat ik weet dat Bob Zimmerman daar daad-
werkelijk drie melodieën per aria uithaalt, schrijf ik misschien wel makkelij-
ker. Dat vermoed ik tenminste. Wat ik doorkrijg, is dat de woorddichtheid 
belangrijk is, dat ik daar met Bob over kan communiceren, en de lengte van 
de tekst bepaalt weer een beetje wat je zegt en doet.
Het is net als met een gedicht. Ik schrijf een eerste versie en op een gege-
ven moment heeft het gedicht z’n definitieve lengte gekregen en dan ga ik 

64 INTeRVIew MeT RuBeN VAN GOGH 65INTeRVIew MeT RuBeN VAN GOGH



binnen die lengte herschrijven. Je weet, als je bezig bent, hoe lang een 
gedicht uiteindelijk wordt. Zoals je een schilderij eerst schetst en daarna 
gaat schilderen, inkleuren. Zo werkt dat ook bij een operalibretto. Dit is 
ongeveer de voorstelling, en daarbinnen ga je aan de slag. Een opera is 
opgedeeld in losse stukken, actes, scènes, aria’s, dus in die zin is het verge-
lijkbaar met een gedicht. Of met liedjes. Daarin werk je ook met patronen, 
een liedje is eigenlijk een compositie van blokjes tekst. 

Tekst zingen is als naakt op een podium staan: het went snel 
voor het publiek
Verstaanbaarheid, die term hebben we nog niet besproken. Ik kwam erach-
ter dat een zangeres in Vlammen een heel harde ‘g’ had. Als ik dat van 
tevoren had geweten had ik ervoor gezorgd dat ze minder ‘g’s’ te zingen 
had. Ik proef het zelf sowieso eerst, of een tekst zingbaar is. Ik schreef een 
nieuwe tekst op de negende symfonie van Beethoven, voor De Schreeuw 
om Cultuur op de Neude. Daar zat eerst de zin in: ‘Altijd stil’. Maar ik dacht: 
als dat met een meute van duizenden mensen gezongen moet worden, dan 
gaat het altijd ongelijk, dus heb ik er ‘eeuwig stil’ van gemaakt. Zachtere 
klanken. Dat hoor ik ook van Bob Zimmerman, die werkt ook met andere 
schrijvers en hij zegt dat aan die teksten altijd wat meer gesleuteld moet 
worden. Mijn teksten vindt hij meteen zingbaar.
Recitatieven of halfgesproken teksten hoeven van mij niet. Ik heb een paar 
van de andere elfkernenopera’s gezien die meer muziektheater waren, er 
werd meer gesproken. Ik hou er toch meer van dat het integraal gezongen 
wordt. Dan staat de vorm de hele tijd. Dat is een gegeven. Het wordt er op 
een raar soort manier realistisch van, net als in de film Cyrano de Bergerac, 
waar alles op rijm gezegd wordt. In het begin merk je het op en daarna is 
het normaal. Of de cabaretier Theo Maassen die een keer in zijn nakie is 
gaan stand-uppen. De eerste minuten zit iedereen met open mond en 
daarna let je alleen nog op de grappen. In die zin vind ik het integrale zingen 
leuker en mooier dan bijvoorbeeld een musical, waar de vorm constant 
breekt. Ze stoppen met zingen om weer te praten en daarna gaan ze weer 
zingen.

Ik zag ook eens een integrale eenakter die veroperaat was. Inclusief alle 
lullige woorden zoals ‘dus, nou nou, eh, oh ja, poehpoeh’. Doordat al die 
woordjes ook gezongen werden, werd het bijna hyperrealistisch. Echter dan 
bij naturel toneelspel. Dan let je meer op wie er beter speelt dan de ander 
of je vraagt je af of je het wel gelooft. Zodra er muziek bij komt dan vallen al 
die dingen weg.
Dat kan je als schrijver natuurlijk wel een beetje manipuleren, met ritme en 
intonatie. Daar is heel veel mee mogelijk. Ik schreef een aria met een struc-
tuur van strofes van vier regels, in totaal twee bladzijden. Bob Zimmerman 

heeft uit diezelfde structuur toch drie melodieën gehaald. Ik werk natuurlijk 
veel met klank en binnenrijm, dus dan kan een componist ook binnen een 
zin nog muzikale uithalen schrijven, op een ‘o’ of een ‘a’ klank die daarna 
nog eens terugkomt, los van het eindrijm. Bij mij is het meer een soort ket-
ting dan echt strakke strofes. Ik hoor zelf geen muziek in mijn hoofd als ik 
schrijf, behalve de innerlijke woordmuziek, de klanken. 

Wie is baas van de opera: de schrijver of de componist?
Of de componist de belangrijkste maker van de opera is, weet ik niet. Ik heb 
alleen mijn eigen opera’s als referentie. Ik ben een tekstman, dus ik vind de 
tekst heel belangrijk natuurlijk. Bob moppert altijd op libretti, dat zij het 
ondergeschoven kindje van de opera is, Paul Oomen ook. Maar als ik naar 
andere opera’s kijk, kan het verhaal me soms niet boeien, terwijl ik wel word 
gegrepen door de muziek. In die zin is muziek toch wel belangrijk. 
Andersom kan het ook. De Pontamoer zou je ook als toneelstuk kunnen 
opvoeren omdat het echt een verhaal is. En Vlammen zou een film kunnen 
zijn. Film kan ook die structuur hebben dat je losse scènes uit iemands 
leven laat zien. Muziek is wat het in dit geval echt tot leven brengt. 
Andersom is opera zonder tekst gewoon muziek. Het gaat echt om de com-
binatie. 

Het schrijfproces
In het schrijven ervaar ik geen knelpunten. Ik voel voor mijn taal geen zaken 
van beperkende aard. In samenwerkingen ook niet. Ik leer steeds meer hoe 
dingen werken, bijvoorbeeld door de keuzes die de regisseur maakt. Soms 
had ik iets heel uitleggerig geschreven. Dat hoeft niet. Je laat gewoon 
iemand af gaan, je hoort iets van achteren, je laat iemand weer terugkomen 
en het hele verhaal is verteld. In toneelteksten kan een regisseur schrappen, 
bewerken en inkorten, vaak terecht maar soms ook niet. Het voordeel van 
een integraal gezongen opera is dat er niks meer geschrapt kan worden, 
omdat de muziek dan niet meer klopt. Jammer, meneer de regisseur.
Als ik schrijf, schrijf ik makkelijk. Maar driekwart van de tijd schrijf ik niet, en 
dat is ook niet voor niets. Hoewel ik de Man van Taal ben, plan ik dit soort 
dingen wel zo dat ik pas het laatste kwart van de tijd aan het schrijven ben. 
Ik neem de eerste driekwart van de tijd om onderzoek te doen, om te free-
wheelen, om eromheen te hangen. Bij de busopera van Yo! Opera begon 
het ook zo. Ik moest schrijven over de belevenissen van het buspersoneel. 
Met Anthony Heidweiller ben ik naar de busschoonmaakdienst geweest. Ze 
hebben een keer een afspraak voor me geregeld met zo’n gepensioneerde 
kletskousbuschauffeur. Die zegt eerst: ‘Ik weet niet of ik er nou zoveel over 
kan zeggen.’ Maar dan komt hij een oude collega tegen en dan komen de 
verhalen vanzelf. ‘Weet je nog, Harry?’ Om zo’n opera te schrijven, heb je 
gegevens nodig. 
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Voor de eerste opdracht bij Dario Fo, een musical over de band ‘de Kromme 
Jongens’, moest ik het script schrijven, het verhaal. Ik nam er vier maanden 
voor en de eerste maand heb ik alleen maar de liedjes van die band geluis-
terd. Die moesten er ook in. Alles op de mp3 speler en fietsen maar. In mijn 
hoofd ontstond toen langzaam een soort best of cd. Het is een soort uitstel-
gedrag, maar het werkt wel goed. Uit de liedjes kwamen al ingrediënten voor 
het verhaal. Een titel was Slaap zacht ouwe tuinder, dus er moest een oude 
tuinder dood. De zin: ‘Ik dacht dat je nummer een was, maar je bent num-
mer twee.’ Oké, het wordt uitgemaakt. ‘Oewa oewa kassenbouw’, er moet 
heel snel een kas gebouwd worden. Zo heb je snel heel veel ingrediënten 
die het verhaal al bepalen.
In de tweede maand heb ik mij laten rondleiden door het Westland, langs 
allerlei kassen en veilinghallen. In de derde maand heb ik een scenische 
opbouw gemaakt rond de liedjes. Ik schreef op wat er ongeveer bij elk liedje 
moest gebeuren. En in de vierde maand schreef ik pas de scènes.

Plot
Als ik helemaal zelf een opera zou mogen bedenken, dan zou het een vuige 
rockopera worden. Met een klassieke vertelstructuur, echt een verhaal met 
een plot. Ik hou wel van een verhaal dat zichzelf vertelt. Geen kunstmatige 
ingrepen, wel een voorintroductie, maar daarna ontrafelt het zichzelf. Ik ben 
van nature lyrischer, ik vind het belangrijk dat de tekst op zichzelf leuk is. In 
die zin staat Nikola, met die korte tekstfragmenten, veel dichter bij mijn 
werk als dichter dan al die Westlandopera’s. 
Bij de Westlandopera’s heb ik het verhalende element zelf kunnen beden-
ken, maar bij Nikola hebben we in principe eerst een klassiek verhaal 
bedacht en dat hebben we heel ver naar de achtergrond gebracht. Ik maak 
korte fragmenten, geïnspireerd op de ontwikkeling, de fases van dat verhaal, 
maar dat verhaal wordt verder helemaal niet meer verteld. Ik ga eromheen. 
Er zit een opbouw in, maar dat is het enige waar je het verhaal aan kan her-
kennen. Die teksten zijn ook echte gebruiksteksten waar in gesnoeid kan 
worden, zoals je door een dichtbundel bladert: je leest niet alle gedichten 
achter elkaar. De Westlandopera’s zijn daarentegen meer een roman.

Wat ik zou willen weggooien? Ik heb niet zoveel met traditie, maar ik heb ook 
niet zoveel met modern theater, om het zelf te schrijven. Dat kan ik gewoon 
niet. Ik zou me om de ‘dus en want’ zinnetjes heel druk maken, of om zinnen 
waarin iets anders verteld wordt dan dat er verteld wordt. Subtekst, daar kan 
ik helemaal niks mee. Zo’n tekst van Pinter 26 over een wesp die bijna in een 
theepot valt. Dat staat natuurlijk voor iets anders, maar dan denk ik alleen 
maar: wat een gewauwel. In die zin ben ik een lyrische tekstman. 
Als je zegt dat voor muziektheater de richting van de tekst heel eenduidig 
moet zijn omdat de componist ook een duidelijke richting voor de muziek 
moet kiezen: ja, maar dat betekent niet dat de tekst zonder inhoud moet 
zijn. De reden dat er in de operatraditie zoveel rammellibretti zijn, is omdat 
de muziek zoveel goed maakt. Maar ik denk dat er een meerwaarde is als 
de tekst goed is.

 Oewa oewa   kassenbouw
26 Harold Pinter (1930-
2008). Brits toneelschrijver 
en Nobelprijswinnaar.
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Ik weet niet wat ik op het blad moet 
tekenen. We hebben het over alles 
gehad. Ja, de to do lijst: nog meer! 
Meer meer! De rockopera! Kijk, ik 
heb al veel opera’s geschreven, maar 
dat weten alleen die mensen in het 
Westland. Ik ben beroemd in het 
Westland.



Met De wereld een blokkendoos 27 heb ik op de meest radicale wijze een 
invulling gegeven aan de opera als multidiscipline, de statue waarover ik 
eerder schreef. Maar terwijl de nadruk sterk kwam te liggen op het multidis-
ciplinaire werkproces en de multimediale vorm van de opera, ging de voor-
stelling voorbij aan de notie van een inter-zintuiglijke ervaring, welke even-
zeer eigen moet zijn aan de opera.

De wereld een blokkendoos heeft alle elementen die men verwacht in de 
opera – een thema, een verhaal, verbeelding, scènes , personages, zangers 
en instrumentalisten – maar in plaats van een synthese van deze media koos 
ik er bewust voor de verschillen tussen de media te benadrukken. Door de 
opera niet als totale voorstelling, maar simultaan als een boek, een concert, 
een video-installatie en een rondzwervend decor van duizenden gekleurde 
blokken in diverse landschappen van Terschelling onafhankelijk van elkaar te 
presenteren, heft de opera zichzelf als het ware op. Haar elementen komen 
in De wereld een blokkendoos zo radicaal los van elkaar te staan dat men er 
met de beste wil van de wereld geen opera meer in herkent. 

Stapeling van disciplines      maakt nog geen opera

7 
Brief 
van Paul Oomen aan Geert van Boxtel

De vergissing die ik maakte was dat ik er van uitging dat de toeschouwers 
de synthese tussen de elementen bij elkaar zouden puzzelen en de totale 
opera zelf zouden vormgeven in hun verbeelding. Ik kan moeilijk nagaan in 
hoeverre dat is gebeurd, maar sta uiterst kritisch tegenover deze benade-
ring. De ervaring was te zeer gericht op een intellectueel proces van begrip 
dat bij een publiek zou moeten plaatsvinden, terwijl ik er van overtuigd ben 
geraakt dat om de zintuigen te kunnen overstijgen, de aanraking met de 
opera direct en fysiek moet plaatsvinden. 

Dus eerlijk is eerlijk Geert, ik was vooral bezig met verbanden leggen die 
voor een publiek uiteindelijk niet van grote betekenis bleken te zijn.  

27 De Wereld een Blokken-
doos, een opera van Paul 
Oomen op Oerol (jaarlijks 
theaterfestival op Terschel-
ling) met locale en internatio-
nale musici die zich in ver-
schillende media ontvouwde.
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Caroline Cartens is als sopraan werkzaam bij zeer uiteenlopende opera- en 
muziektheaterproducties. Zij maakte haar debuut bij De Nederlandse Opera 
in de wereldpremière van Legende van de Nederlandse componist Peter-Jan 
Wagemans in 2011. 

Vlak voordat wij op een zonnig terras de voicerecorder aanzetten voor dit 
interview, spreekt een jongen Caroline Cartens aan omdat hij hoort dat zij 
operazangeres is. Hij legt haar een situatie voor die hij niet begrijpt. Laatst 
had hij een andere operazangeres gevraagd om voor een openluchtkunst-
project tien minuten te komen zingen. Ze hoefde geen begeleiding mee te 
nemen, ze hoefde niets voor te bereiden, ze mocht gewoon zingen waar ze 
zin in had. Het zou haar geen tijd kosten, behalve dan het inzingen, maar 
dat kon volgens hem ook op de fiets daar naartoe. Er was vijfhonderd euro 
beschikbaar, goud geld, dacht hij, maar ze weigerde de opdracht. Hij vraagt 
aan Caroline of zij begrijpt waarom ze weigerde. Ze kreeg toch immers een 
smak geld om tien minuten iets te doen wat ze toch al kan? 
Caroline legt hem vervolgens uit wat haar afweging zou zijn. Zij komt nooit 
onvoorbereid op een concert, ze hanteert de regel dat ze een stuk tenmin-
ste tien keer van tevoren moet hebben gezongen voordat ze het uitvoert. Ze 
zal nooit ‘zomaar iets zingen’, dus moet ze van tevoren een aria uitkiezen die 
geschikt lijkt voor de context van de uitvoering. Ze zingt niet zonder begelei-
ding van bijvoorbeeld een piano of een harp, dus die zou ze de helft beta-
len van haar gage. Inzingen doet niemand in vijf minuten en zeker niet op de 
fiets, zei ze. Dat gebeurt thuis, minimaal een half uur lang. Bovendien zou 
ze de dagen voorafgaand aan het korte concert bezig zijn met het in condi-
tie houden van haar stem. Geen feestjes en niet op de tocht zitten. Uitein-
delijk kon ze zijn vraag beantwoorden: nee, vijfhonderd euro is geen absurd 
bedrag voor zo’n concert. Het is eerder een vriendenprijsje.

Karakter verdedigen
Caroline Cartens: Een zanger is het meest communicatieve element in een 
opera. Daar is een zanger zich als het goed is ook terdege van bewust en  

8 
Interview
met Caroline Cartens

Heel eigen. 

En een beetje 
vreemd.

Door Anna Maria 
Versloot
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hij zal alles wat hij in huis heeft inzetten om die communicatie te bewerk-
stelligen. Tenminste, zo vat ik mijn vak op.
Ik wil het karakter dat ik speel verdedigen. Dat kan alleen met volledige inle-
ving, ik stort me er met hart en ziel op. Elk woord en elke beweging moet ik 
me eigen maken, moet ik logisch maken. Soms wil een regisseur iets dat 
voor mijn gevoel lijnrecht tegen mijn personage ingaat, dan is het even 
moeilijk om die noodzaak te voelen. Er is een slag zangers, ik kom ze voor-
namelijk in het buitenland tegen, voor wie de muziek op de eerste plaats 
staat en voor wie acteren bijzaak is. ‘Oh ja, op die noot moet ik een kande-
laar naar haar hoofd gooien.’ Ik probeer de noodzaak altijd uit de inhoud van 
de opera te halen. De muziek heeft ook een drijfveer, die stuurt bepaalde 
handelingen. Ik probeer de muziek op zo’n manier te integreren dat die ook 
een bepaalde noodzaak oplevert. 

Eigenheid van een zanger
Vijf jaar geleden ben ik afgestudeerd. In ieder geval tot die tijd was het 
gebruikelijk op het conservatorium van Den Haag dat je zo min mogelijk naar 
opnames moest luisteren. Men was bang dat we de grote zangers zouden 
imiteren. Bij mij is er negen jaar lang gehamerd op eigenheid, een eigen 
techniek, een eigen stem, een eigen interpretatie. ‘Hoe zou jij deze tekst 
zeggen als er geen muziek aan vast zat?’ 
Ik zou willen dat het luisteren van opnames meer werd gestimuleerd op het 
conservatorium. Ten eerste omdat ik er veel inspiratie uit haal en omdat ik 
ervan leer. Waar haalt iemand tijdens een live concert adem? En als je het-
zelfde stemvak hebt en je probeert bijvoorbeeld Renée Fleming 28 of Elisa-
beth Schwarzkopf te imiteren, dan is het fantastisch als je alleen al een 
fractie kan van wat zij laten horen. 
Ten tweede is er de traditie waar in Nederland te weinig rekening mee 
gehouden wordt. Ik zong in Frankrijk en ik deed precies wat de partituur zei: 
een passage naar de hoge g en een colloratuur naar beneden. Ze keken me 
daar raar aan. Ze vroegen: ‘Kan jij geen hoge b?’ ‘Jawel, ik zing verderop 
zelfs een d, maar hier staat een g.’ Het bleek traditie te zijn om daar naar 
de hoge b te gaan. Ik zei: ‘Ik respecteer de componist.’ Zei zeiden: ‘Je moet 
de traditie respecteren.’ Als ik in het buitenland kom, krijg ik vaak het com-
mentaar: ‘Wat je doet, klinkt heel eigen.’ En daar achteraan hoor ik vaak: 
‘En een beetje vreemd.’

Eigen inbreng
Ik ervaar het niet als een spagaat om bij het ene project te doen wat me 
gezegd wordt door een regisseur die alles zelf heeft uitgedacht, en in het 
volgende project ergens in een weiland tegen een violist te zeggen: ‘Als jij bij 
die noot nou die kant op kijkt, dan spring ik verdrietig in deze sloot!’
Al die verschillende werkvormen zijn juist leuk. Het moeilijke hieraan is wel 

dat je meteen moet kunnen duiden met welke spelregels je te maken hebt. 
Ik probeer dat op te lossen door me altijd in te stellen op een hiërarchisch 
maakproces. Als het dat niet wordt, als er ruimte komt voor mijn inbreng, 
dan is dat alleen maar meegenomen. Andersom vind ik het veel lastiger. Ik 
heb vaak genoeg regisseurs meegemaakt die aan het begin van de repetitie-
periode een speech houden voor alle medewerkers. Dan zeggen ze dat ze 
zich verheugen om samen te werken met iedereen, dat ze benieuwd zijn 
naar wat wij denken en voelen. Als je dan aan de slag gaat, blijkt dat ze dat 
helemaal niet op prijs stellen. Wat ze bedoelen met ‘eigen inbreng’ is dat als 
er in de partituur staat dat er een glas kapot gegooid wordt op die noot, dat 
de regisseur dat niet ook nog eens tegen je moet zeggen. Ik ben weleens te 
enthousiast geweest door met collega’s een mini-regie te bedenken en dan 
hoor ik de regisseur verontwaardigd vragen: ‘Wat doe je nou? Je gaat nu op 
mijn stoel zitten.’ Ik heb geleerd om uit te gaan van de hiërarchie en zelfs 
als een regisseur vraagt om eigen inbreng, dan kijk ik nog iets langer de kat 
uit de boom.

Verstaanbaarheid
Een schrijver moet alles kunnen schrijven, zelfs ‘Dat levert mij cognitieve 
dissonantie op’, moeilijke woorden in een moeilijke zinsconstructie. Als een 
componist dat allemaal rond g2 schrijft, een moeilijk ritme erop legt waar-
door de klemtonen niet meer op de juiste plek zitten, dan heb je als zanger 
geen kans. Dan kan je dat nooit verstaanbaar maken.
Als de componist het netjes opschrijft dan ben ik verplicht om dat verstaan-
baar te maken. Als het niet verstaanbaar is, dan ligt het aan dat ik teveel in 
de keel zing, of te lui ben. Soms zijn zangers even te druk met een goede 
klank maken en dat gaat ten koste van de verstaanbaarheid.
Er is een evenwicht dat je moet bewaken: focus op de muzikale lijn of focus 
op de verstaanbaarheid, maar vaak helpt de tekst juist bij het maken van de 
muzikale lijn. Als je heel goed focust op het ritme van een zin, op de kom-
ma’s, op de medeklinkers, om bij ‘bella’ een dubbele l te maken, dan wordt 
de melodie daar veel levendiger van. 
Maar uitspreken is gewoon moeilijk. Het ligt eraan of je bijvoorbeeld tot je 
12e geduimd hebt, dan heb je meer moeite met een scherpe s. Dat ik uit 
Limburg kom, helpt niet mee. Die taal ligt achterin de mond, terwijl tekst 
voor in de mond moet klinken. Ik heb qua articulatie een natuurlijke achter-
stand op een Amsterdamse zanger.
Ik heb vier jaar geoefend op een tongpunt ‘r’, een rollende ‘r’. Die komt in 
het Limburgs niet voor. Maar als je daarmee in Frankrijk aankomt dan den-
ken ze dat je geen Frans kan, zonder huich-‘r’ heb je daar sowieso al afge-
daan. Nederlanders hebben een vrij natte ‘t’, terwijl de Italiaanse ‘t’ bijna 
een ‘d’ is. Dat moet je goed doen. Maar in Nederland lijken we er niet 
zoveel waarde aan te hechten. Laatst hoorde ik een Engelse zangeres als 

28 Renée Fleming. 1959. 
Amerikaanse operazangeres 
(sopraan).
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Mimi in La Bohème 29. Ze zong Italiaans met een Engelse ‘r’. Dan zit ik met 
opgetrokken wenkbrauwen in de zaal.

Modern of klassiek
Ik zing zowel klassiek als modern. Ik vind die afwisseling fijn, maar in Frank-
rijk bleek dat nadelig te zijn. Na een auditie voor een agent in Marseille 
hoorde ik de jury ‘c’est magnifique’ mompelen, dus ik dacht: kat in ’t bak-
kie. Maar ze namen me niet aan, omdat ze me niet konden duiden. Ze zei-
den: ‘Wat wil dat meisje nou? Klassiek of modern? Hoe moeten wij dat 
weten als ze het zelf niet weet?’
Ik wil allebei. Maar die werelden zijn nu nog gescheiden. Ik zie Barbara Han-
nigan 30 niet zo vaak in een klassieke opera, terwijl dat echt een fantastische 
zangeres is. Ik wil grote rollen zingen in kleine, moderne muziekprojecten en 
kleine rollen in de grote, klassieke opera’s. Kleine rollen zijn vaak heel inte-
ressant. De grotere dragende rollen zijn natuurlijk uitdagender, maar dat 
komt later.

Samenwerken met een componist
Mijn meest fantastische project tot nu toe was de voorstelling De dood van 
Poppea. Er was een prachtige tekst, de vormgeving was goed, ik stond 
samen met de fantastische acteur Hans Dagelet 31 op het podium. Cruciaal 
voor deze opera was dat componiste Hubba de Graaf 32 zich ten doel had 
gesteld om de muziek zo te componeren dat Hans en ik konden schitteren 
op het podium. Zij was ervan overtuigd dat als wij schitterden, dat de voor-
stelling dan ook schitterde. Om dat te realiseren, hebben Hans en ik allebei 
met haar aan de piano gezeten zodat zij ons bereik, onze klankkleur en 
andere wensen in kaart kon brengen. 

Samenwerken met een regisseur
Ik vind mezelf vrij ruimdenkend in wat ik op het podium moet doen. Ik doe 
wat een regisseur vraagt en probeer het nooit te laten merken als ik het niet 
eens ben met zijn keuzes.
Mijn eerste werk bij De Nederlandse Opera was een piepkleine rol en zingen 
in het ensemble van A Dog’s Heart. De regisseur, Simon McBurney 33, was 
echt wel de baas, maar hij gaf ons veel ruimte. Hij werkte met de Le Coq-
methode 34. We hebben met het ensemble de hele eerste week besteed 
aan oefeningen waarbij je als een school vissen over het podium beweegt. 
Degene die toevallig vooraan staat gaat voor in beweging en spelintentie. 
Als hij zich naar een willekeurige kant omdraait dan is degene die dan voor-
aan staat de leider. Voor het publiek is dat waanzinnig, want het lijkt alsof 
de groep één lichaam is en met één hoofd denkt. Voor ons is het gewel-
dig omdat het elke keer anders kan zijn, omdat je kan volgen en iemand 
anders als leider kan accepteren, maar soms ook zelf moet leiden, en daar-
door wordt elke avond anders. Als je dit helemaal vast zou leggen in regie, 
dan zou je heel veel tijd kwijt zijn met gesteggel over wie waar staat en wie 
wat doet. 

Deze Simon McBurney had ook goed door dat hij de zangers te vriend 
moest houden. Het gebeurt vaak genoeg dat je op een repetitiedag besteld 
wordt en dan de hele dag op een krukje, met je rug naar het publiek, zit te 
wachten tot ze bij jouw scène uitkomen. Als het dan half vijf is, schuiven die 
zangers ongeduldig op hun stoel. Vaak genoeg worden ze om vijf uur weer 
onverrichter zake naar huis gestuurd, omdat de tijd op was. Dan krijg je 
sowieso gemor in de groep. Deze regisseur zag ons om half vijf schuiven en 
maakte dan tijd om de scène een keer te doen, maar dat raffelde hij niet af. 
Hij gaf ons zijn volledige aandacht en maakte er echt een goed half uur van. 
Zo gingen wij naar huis met het gevoel dat we die dag lekker gewerkt had-
den.
McBurney liet mij onverwacht heel erg vrij. Normaliter spreekt een regisseur je 
even apart, vlak voordat je voor het eerst je scène doet. Dan zegt hij: ‘Daar 

Wat wil dat meisje 
nou? Klassiek of 
modern?
Ik wil allebei.

29 La Bohème. 1896. Opera 
van Giacomo Puccini.
30 Barbara Hannigan (1971). 
Canadese zangeres die ook 
veel in Nederland werkt. In-
ternationaal bekend vanwege 
haar vertolking van moderne 
opera’s en muziektheater-
voorstellingen.

31 Hans Dagelet (1945). 
Nederlandse acteur.
32 Hubba de Graaf (1959). 
Nederlandse componiste.
33 Simon McBurney (1957). 
Britse regisseur, acteur en 
schrijver. Oprichter en artis-
tiek leider van het theaterge-
zelschap Complicite.
34 Methode van Lecoq. 
Jacques Lecoq (1921 
– 1999), Franse acteur en 
mime- en speldocent. Hij 
ontwikkelde in Parijs de me-
thode van het fysieke theater, 
waarbij o.a. gewerkt wordt 
met het neutraal masker 
waardoor het fysiek van de 
acteur grotere zeggingskracht 
krijgt.
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kom je op, daar ga je naartoe, dit is je gemoedstoestand en zo ga je af.’ We 
waren een doorloop aan het doen en kwamen steeds dichter bij mijn scène, 
waarin ik als oud vrouwtje op moest. Simon had nog niets tegen mij gezegd 
en we gingen door, dus opeens moest ik op. Ik improviseerde, ik dacht: mijn 
karakter wil iets van het hoofdpersonage, dus ik ben aan die enorme ope-
raster gaan hangen en trekken totdat anderen me van hem wegsleurden. 
Iedereen lag dubbel. Simon was tevreden en heeft op basis van die improvi-
satie aanpassingen gedaan, hij liet zich echt door ons inspireren. Ik had bij 
hem echt het gevoel dat we samenwerkten.

Improviseren
Als een regisseur op tekstniveau of op spelniveau tegen mij zegt: ‘Doe maar 
wat,’ dan doe ik van alles. Dat vind ik leuk, dan ga ik aan de slag. Als een 
regisseur op muzikaal niveau zegt: ‘Doe maar wat,’ dan kan ik niks. Ik heb 
meegewerkt aan een theaterproductie, een monoloog voor een acteur, 
waarbij ik als operazangeres ook op het podium zou staan. Maar de regisseur 
had geen componist in de arm genomen. Ik moest improviseren. Ik zong wat 
op ‘oeh’ en ‘ah’, maar dat was niet goed. Later heb ik mezelf plukkend aan 
een basgitaar geprobeerd te begeleiden, maar dat werkte ook niet. Toen heb 
ik toepasselijke aria’s uitgezocht en ingestudeerd en geprobeerd die op de 
vloer in te passen. Op het moment dat ik die inzette tijdens een repetitie, 
draaide de acteur zich verbaasd naar mij om: ‘Wat doe je nou?’ We kozen 
samen een ander moment uit waarop een aria goed zou passen, maar toen 
ik die zong, zette de acteur zijn monoloog voort, dwars door mij heen. Ik had 
tijdens de repetitieweken constant het gevoel dat men niet wist wat ze met 
een operazangeres aan moesten. Vlak voor de première heb ik toen geopperd 
of het niet beter was voor de voorstelling als ik niet mee zou doen. De regis-
seur had dat zelf nooit durven voorstellen omdat hij dacht dat ik dat erg zou 
vinden. Maar dat ik er vijf weken lang elke dag ‘bij hing’, was veel erger. Ik 
miste muzikale kaders. Die heb ik nodig als houvast. Daarbinnen kan ik best 
wat improviseren.

Zingen of acteren
In het buitenland, met name in Italië en het voormalige Oostblok, wordt een 
operazanger voornamelijk afgerekend op zijn zangkwaliteiten. En laten we 
eerlijk zijn, als een operazanger als een houten klaas op het podium staat 
maar waanzinnig goed zingt, dan lig ik te kwijlen van bewondering. Het 
werkt, ook al vind ik het vaak truttig wat ze doen. Andersom werkt het niet 
zo. Ik kan iemands acteerprestaties waanzinnig goed vinden, maar als hij 
niet goed genoeg zingt, dan lig ik niet achterover in mijn stoel. 
In kleine producties heb ik geleerd om zonder aanwijzingen toch een scène 
te maken, om als collectief te werken en om met de vrijheid en verantwoor-
delijkheid die daarbij horen, om te gaan. Ik heb de kans gehad om veel met 

theatermensen te werken. Ik heb van ze afgekeken hoe zij werken en ik pro-
beer daar altijd zoveel mogelijk van te leren, want ik denk dat dat heel 
belangrijk is voor een operazanger. Ik beschouw mijzelf als een zingende 
acteur, tenminste, dat wil ik graag zijn. Zo goed mogelijk zingen en zo goed 
mogelijk acteren, dat is mijn streven.
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Chris Seidler en 
Debora van Stenis- Patty
Debora van Stenis- Patty: Opera betekent 
iets heel anders als je met studenten werkt, 
of met kunstenaars, of met kinderen. Een 
definitie is aan de ene kant belangrijk omdat 
je moet weten wat van opera je wilt over-
brengen op kinderen, en ook wat er niet toe 
doet aan opera. Je hebt de geschiedenis, de 
techniek. Welke aspecten van opera hebben 
een educatieve waarde? 
Chris Seidler: Ik vind de term muziektheater 
erg fijn omdat het zoveel omsluit. Vanuit mijn 
achtergrond maak ik opera, en musical met 
een connectie naar opera. Geen commerci-
ele musicals. Ik hou niet van het woord 
musical omdat het veranderd is in de laatste 
twintig jaar. De oorsprong van musical is heel 
mooi, Gershwin, Cole Porter, zo veel heel 
goede componisten maar later, aan het eind 
van de jaren negentig, verloor het kwaliteit. 
Ik wilde die oude kwaliteit transformeren 
naar onze tijd. Muziektheater dus, omdat het 
zowel opera als musical inhoudt.

ik zo van houd, die ik gelijk voel. En bij 
muziektheater kan ik heel snel denken: jaja. 
Ik vind dat er zoveel rumbling muziektheater 
is. Dat ik denk: maar jongens, dat is gewoon 
een cd’tje dat je opzet. En dat maakt het 
woord ‘muziektheater’ zo diffuus. Met opera 
weet ik gelijk dat de focus op de muziek ligt.
Het is misschien een oneigenlijke discussie, 
over de term ‘muziektheater’, want als je dit 
wilt uitventen met z’n tweeën of z’n drieën, 
dan moet je heel erg maatschappelijk gaan 
kijken hoe dit woord valt in het veld waar je 
dit wilt verkopen. 
Anna Maria Versloot: Maar jij zet wel een 
kras door het woord.
Paul Koek: Ja, dat is misschien een beetje 
stom.
Anthony Heidweiller: Ja, en ik zet een kras 
door ‘opera’ en ik wil het eigenlijk ook niet. 
Maar ik heb er last van. 
Anna Maria Versloot: Moet er een nieuwe 
term voor muziektheater bedacht wor-
den?
Anthony Heidweiller: Ik ga hem niet uitden-
ken. Ik wil erg graag dat het uit de praktijk 
komt.

Interviewbites
De opera van morgen: hoe noemen we het?

INTeRVIewBITeS

Paul Koek en Anthony Heidweiller
Paul Koek: Als je al deze pijlen ziet, dan lijkt 
het wel alsof qua naam we toch problemen 
hebben. Muziektheater als naam. Want het 
bergt niet alles in zich waar we het over heb-
ben, volgens mij.
Anthony Heidweiller: Zo. Alsof je de discus-
sie bij mij op kantoor vanochtend hebt 
gevolgd. Wij zitten ontzettend met die naam 
te kloten. Met opera ook vooral. Terwijl het 
Italiaanse woord ‘operazione’ ‘werken’ bete-
kent. Gewoon werken. Maar het woord is 
werkelijk verkracht naar niks, naar futloos, 
naar doods. Het ademt niet meer. Maar 
opera is eigenlijk een geweldig woord.
Paul Koek: Ik vind opera inderdaad mis-
schien wel minder moeizaam dan muziekthe-
ater. Bij opera zie ik gelijk de wolk vol muziek 
al. Maar bij muziektheater denk ik: wat zou 
het zijn?
Anthony Heidweiller: Opera stoot mensen 
af. Als ze naar een voorstelling van ons 
komen kijken, zegt het merendeel: ‘Maar 
hier kom ik niet voor, er stond ‘opera’. Wat is 
hier nou opera aan?’ Bij ons krijg je niet het 
product dat je verwacht. Het kan best zijn 
dat twee zangers alleen maar een hele 
avond praten.
Paul Koek: De muziek ligt bij het woord 
opera zo voor op mijn tong. De muziek waar 

Charlotte Margiono
Charlotte Margiono: Ik heb dat nooit erva-
ren als iets verschillends, muziektheater of 
opera. Dat komt misschien ook wel omdat ik 
de mazzel had dat ik me echt kon uitdrukken 
met mijn instrument. Ik kon allebei. Ik kon 
op heel hoog niveau voldoen aan de upper-
class van met name het Mozartvak, met de 
beste dirigenten, opnames, cd’s, de hele 
zeik. Tegelijkertijd had ik de ruimte, waar-
schijnlijk door mijn opvoeding en mijn jeugd, 
om ook een heel erg theatraal mens te zijn.

 



Een ander issue borrelt dan ook op. En nu moet ik opletten, want ik kom 
aan de essentie van het beroep van componist. Dat van het ambacht van 
het componeren zelf. De ‘noten’ zogezegd. Is het wellicht zo dat het vak-
manschap van componisten niet toereikend (meer) is om een valide muzi-
kale taal te realiseren? Is het misschien zo dat intonatie, klankkleur (van 
stem), timing, dictie en persoonlijkheid van groter belang zijn dan de noten 
die worden gezongen? En is het dus zo dat het voor een belangrijk deel bui-
ten de verantwoordelijkheid ligt van de componist, maar dat we de zanger, 
instrumentalist moeten aanspreken wanneer het gaat over de ‘kwaliteit’ in 
de muziek? Jij zult het – als bewonderaar van John Cage 35 – met mij eens 
zijn dat de verantwoordelijkheid van de componist ten aanzien van de con-
crete uitvoering van zijn werk, beperkt is. En juist daarom is het van belang 
dat de uitvoerders de ruimte wordt geboden om die verantwoordelijkheid 
te nemen. Ook hier is de artificiële grens tussen artistiek initiator/ontwer-
per (componist) en de mensen die het tot klinken moeten brengen (musici), 
problematisch. 

9 
Brief
van Geert van Boxtel aan Paul Oomen

Is het ambacht van de      componist toereikend 
                     voor de      opera van morgen?

35 John Cage (1912-1992), 
Amerikaans componist en 
één van de belangrijkste 
muzikale vernieuwers van de 
20ste eeuw
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Ontleend aan de lezing die Paul Koek in een aflevering van Operatie Muziek-
theater 36 gaf, wil ik het voorbeeld van Benjamin Verdonck 37 aanhalen. 
Verdonck is beeldend kunstenaar die zich van de allereerste fase van een 
kunstwerk tot en met de laatste – de uitvoering- fysiek verbindt met zijn 
kunst. Deze onlosmakelijkheid van kunst en kunstenaar geeft ideeën over 
auteurschap, noodzaak of zeggingskracht van een bepaald kunstwerk een 
totaal andere plek. Door vanaf het idee tot en met de uitvoering fysiek aan-
wezig te zijn in zijn kunstwerk, is de kunstenaar volledig verantwoordelijk 
voor het resultaat. In alle fasen van het werkproces weegt de kunstenaar 
af wat de inhoud, vorm, richting, waarde en het communicatievermogen is 
van wat hij maakt. Hij en hijzelf alleen is ervoor aansprakelijk wanneer het 
‘niet werkt’, wanneer zijn artistieke inhoud niet wordt opgemerkt of herkend 
door een publiek. Onnodig te zeggen dat een dergelijk kunstenaar –wellicht 
na enige ervaring – tot in zijn tenen voelt wat hij moet doen om zijn kunst te 
laten ‘werken’. En dat dit vanaf het eerste idee een prominente rol vervult in 
zijn denken.

36 Operatie Muziektheater. 
Onder deze naam organi-
seerde het Theater Instituut 
Nederland tussen 2009 en 
2011 een reeks debatten 
over opera en muziektheater
37 Benjamin Verdonck 
(1972), beeldend kunstenaar 
en acteur die vaak de open-
bare ruimte opzoekt
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10
Interview 
met Chris Seidler en Debora van Stenis-Patty

Chris Seidler richtte in 2005 de Operaschule op in Gelsenkirchen, Duits-
land. Zij werkt als componist, artistiek leider, dirigent en initiator met kinde-
ren en jongeren van verschillende leeftijden aan grote operaproducties, aan 
leertrajecten waarin jongeren zelf componeren, vormgeven, schrijven en zin-
gen, aan muziekonderwijs op scholen en aan buurtbrede projecten. Chris 
Seidler gaat in gesprek met Debora van Stenis-Patty, hoofd educatie van 
Yo! Opera. Ze wisselen ervaringen uit over de vraag of een kind uitvoerder 
of maker moet zijn in een operaproject, of je eisen stelt aan het eindresul-
taat of alleen aan het werkproces, en waarom opera überhaupt onderwezen 
moet worden. Een van de belangrijkste problemen van de opera als muse-
umkunst komt aan de orde: de vergrijzing van het publiek. Door jongeren te 
onderwijzen in opera creëer je nieuw publiek. Welke omstandigheden zijn er 
nodig om jongeren actief te betrekken bij opera? 
Naast de briefwisseling tussen Paul Oomen en Geert van Boxtel, die de 
artistieke uitdagingen van de makers van educatieopera belicht, en het arti-
kel van Eugène van Erven dat objectief de problemen en de resultaten naast 
elkaar legt, laat dit interview de idealen en de problemen van de initiators 
van opera-educatie zien. 

Educatieve waarde van opera
Anna Maria Versloot: waarom is het belangrijk opera te onderwijzen? 
Debora van Stenis-Patty: Ik ben geen operazanger. Ik ben ook geen com-
ponist. Maar zingen is iets dat iedereen leuk vindt om te doen. De operazan-
ger die voor kinderen zingt, zet hen ‘aan’, ze horen wat de menselijke stem 
allemaal kan, wat zij ook zouden kunnen. Ook het woord ‘opera’ inspireert. 
We gaan niet alleen zingen, nee, we gaan een opera maken. Het gaat erom 
dat de kinderen zich uiten door middel van opera. Niet zoals ze dat op 
school doen, met pen en papier. In opera kan je zingen, acteren, compone-
ren, schrijven. Die multidisciplinariteit geeft de kinderen veel mogelijkheden 
om de discipline te vinden waarin ze zich makkelijk kunnen uiten. Misschien 
geeft het sommige kinderen wel het hoognodige gereedschap om te com-
municeren, met hun ouders, of met het publiek. Wat ze eerst eng vonden, is 

De 
samenbindende 
waarde 
van 

Door Anna Maria 
Versloot
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nu normaal: zingen. Zingen in een groep met verschillende stemmen is ook 
plezierig. Ze ontdekken het plezier van naar andere klasgenoten kijken die 
iets doen, het besef dat kunst iets is om van te genieten. Met kunstonder-
wijs geef je de kinderen ook de mogelijkheid om te ontdekken dat de wereld 
niet alleen maar is zoals je hem ziet. Door kunst kan je anders naar de 
wereld kijken, bijvoorbeeld op een grappige manier.
Chris Seidler: Voordat een kind wiskunde leert op school, of geografie of wat 
dan ook, vindt het een manier om zichzelf te uiten. Eerst door te spreken en 
later door te zingen. Dat is een natuurlijke, aangeboren manier om je te uiten. 
En als je de mogelijkheid krijgt om meer te werken met dit gereedschap, 
met zingen en dansen, dan leer je dat je met elkaar kan communiceren. 
Vroeger waren er enorm veel koren. Iedereen zong wel bij een of ander koor, 
in de kerk. Wij hadden bijvoorbeeld een koor aan huis. Samen zingen en 
muziek tot je nemen maakt je vrolijk. Het maakt ons socialer, het brengt 
harmonie in de samenleving. In de operaschool zingen we allemaal samen, 
ook de Turkse moeder met hoofddoek. Hun stemmen maken de verbintenis. 
Zo creëren we een nieuwe cultuur voor opera. Dat brengt twee dingen: er 
ontstaat nieuwe muziek die zijn eeuwenoude wortels niet vergeet, maar 
openstaat voor de verschillende culturen van nu. Die culturen vinden elkaar 
vervolgens in de nieuwe opera. Yehudi Menuhin 38 zei: ‘Iemand die muziek 
maakt vanuit het hart, kan niet vechten of stelen of een oorlog beginnen.’

Opera of musical?
Debora van Stenis-Patty: Bij Yo! Opera discussiëren we over wat opera is, 
en hoe breed die definitie moet zijn. Willen we Mozart en Puccini naar de 
21ste eeuw halen, of willen we alleen de combinatie van disciplines die in 
opera gebruikelijk zijn behouden? Moet het dan een klassieke zanger zijn of 
kan het ook een jazzzanger zijn? Voor sommigen is het een taboe als we 
een grens overgaan, hoe vaag die grens ook is. Kan er een popsong gezon-
gen worden en nog steeds opera heten?
Chris Seidler: Voor mij gaat het niet om het verlies van opera, maar om het 
verlies aan kwaliteit. Ik hou van cross-overs. Maar het moet wel goed 
gedaan worden. Mijn school heet Operaschool omdat onze focus ligt bij 
opera, maar we maken uitstapjes.
Ik ken geen componisten zoals ik, die nu leven, die met kinderen werken, 
voor kinderen componeren en een school hebben gesticht. Mijn muziek is 
een beetje zoals Carl Orff 39, in een andere stijl, maar er zijn connecties. Hij 
maakte ook muziek voor kinderen en door kinderen, zette een groot instituut 
op en werkte met dansers, hij ontwikkelde net als ik zijn eigen lesmateriaal.
Debora van Stenis-Patty: Als mensen naar een voorstelling van de opera-
school komen kijken, hoe zien ze dat het een opera is?
Chris Seidler: Ze zien een groot verhaal op een groot podium, gebracht 
door zingende, dansende en acterende kinderen. Zij vertellen het verhaal door 

de muziek. Natuurlijk zijn er delen cross-over en kunnen sommige stukken  
je herinneren aan musical, maar het linkt meer aan de traditie van opera.
Debora van Stenis – Patty: Welke elementen van de traditie van opera 
stop je in je voorstelling? 
Chris Seidler: Ik denk dat ik kies voor een manier waarop de wortels van  
de oude muziek zichtbaar worden en tegelijkertijd probeer ik deuren te ope-
nen naar nieuwe muziek. Mijn muziek heeft een retro-touch. In klassieke 
muziek vind je ook dingen waar kinderen dol op zijn, zoals gekke, complexe 
ritmes. 

Waarom de opera uitsterft
Chris Seidler: Ik ontdekte dat theaters en operahuizen alleen werden 
bezocht door oude mensen. Vroeger vond ik mensen van veertig of vijftig, 
mijn leeftijd, oud. Niemand in het publiek was onder de twintig. Dat kan 
toch niet! Ik zit in een oude wereld, vol oude mensen. Maar ik hou van deze 
muziek, waarom zijn er alleen grijze koppen te zien? Toen besloot ik: ik moet 
de bruggen bouwen. Wat als al die oude mensen doodgaan? Dan moeten 
ze alle operahuizen sluiten. Veel banen houden dan op te bestaan. Er zijn 
zoveel zangers die geen banen meer hebben omdat de operahuizen dicht-
gaan, terwijl er zoveel jonge zangers zijn die opera studeren. Die brug tussen 
de generaties moet gemaakt worden.
En er moet ook een brug gemaakt worden tussen de culturen.
Binnen twintig jaar zal de helft van de inwoners van het Ruhrgebied Turkse 
roots hebben. We moeten met die andere cultuur een verandering gaan 
maken. We moeten Turkse opera’s brengen in de operahuizen. Dus ik pro-
beer een connectie te maken zonder de oude tradities weg te gooien. Ik wil 
Mozart of Beethoven niet dood. Ik wil allebei creëren. Oude muziek moet 
een kans krijgen om te overleven en niet alleen voor een klein publiek.

Anna Maria Versloot: Hoe sloeg je die brug?
Chris Seidler: Ik schreef muziek en daarmee stapte ik naar de operahuizen. 
Ik zei: dit is muziek voor alle mensen. De wortels liggen echter wel in de 
klassieke muziek. Maar ze deden de deur dicht. Ze zeiden: ‘Wij spelen 
alleen Wagner, Mozart. Een cross-over is niet geschikt.’ Vandaag is het nog 
steeds hetzelfde. Veel operahuizen zijn conservatief in hun denken. Zij zeg-
gen alleen hoge kwaliteit te willen met alleen de beste zangers en de beste 
componisten. De beste componisten zijn altijd oude componisten die voor 
oude mensen schrijven. 
Er was één dirigent die wel iets in mijn opera zag. Hij maakte er meteen een 
enorme productie van met een groot orkest en ruim tweehonderd man op 
het podium. Toch zaten er voornamelijk oude mensen in de zaal. Er waren 
meer jonge mensen dan anders, maar nog niet genoeg. Ook op de scène 
speelden er maar een paar kinderen mee tussen vele volwassenen. Ik vind 

38 Yehudi Menuhin (1916- 
1999), Amerikaans/ Britse 
violist en dirigent. Laat in 
zijn leven was hij actief voor 
Unesco. Chris Seidler werkte 
eerst voor de Menuhinfoun-
dation in Duitsland.
39 Carl Orff (1895-1982). 
Duits componist, pedagoog 
en theatermaker, vooral 
bekend om lesmethodiek 
en instrumentarium die hij 
ontwierp voor kinderen
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het saai om volwassenen te zien. Ik wil niet dat kinderen alleen de kleine rol-
len hebben. Ze moeten de hoofdrol krijgen. Dat werd de volgende stap. 

Hoe een operaschool ontstaat
Chris Seidler: Het is belangrijk om iets te eindigen en dan weer iets nieuws 
te maken. Maar ik hou er niet van om de kinderen los te laten na een pro-
ject. Voordat ik met de Operaschule begon werkte ik voor de Menuhinfounda-
tion. Drie jaar lang ontwikkelden we opera’s op basisscholen. Kinderen speel-
den in klaslokalen samen met klasgenoten, maar ook op straat. Toen het 
project eindigde, zeiden de kinderen tegen mij: ‘Wij willen nu niet terug naar 
normale, saaie kinderkoren. We willen theater maken.’ 
Ze kwamen naar me toe, huilend. Ik vond het heel moeilijk om te zeggen dat 
het was afgelopen, maar het systeem werkte zo dat ik maar drie jaar lang 
muziektheaterproducties met hen kon maken. Toen vroeg ik aan hen, alsof 
het volwassenen waren, of zij een idee hadden hoe het verder moest. We 
gingen naar de directeur van een school en vroegen of het mogelijk was om 
een uur per week de gymzaal te gebruiken. Dat mocht, gratis. Ik zei tegen de 
kinderen: ‘Als jullie echt hiermee door willen gaan, dan wil ik dat iedereen, 
maar dan ook iedereen komt. Mijn kado aan jullie is dat ik lesgeef. Maar als 
er maar vijf of tien kinderen komen opdagen, dan stop ik ermee. Gaan jullie 
het maar organiseren.’ En de kinderen zeiden tegen elkaar: ‘Als jij niet naar de 
les komt, dan gaat het niet door.’ Ze onderwezen elkaar. Vervolgens groeide 
het. Vriendjes uit de straat kwamen mee, broertjes, moeders zelfs, die aan de 
kant wilden luisteren wat ze zongen.
Debora van Stenis – Patty: En iedereen was welkom?
Chris Seidler: Ja. Vanaf het begin zei ik: ‘Iedereen is welkom, maar iedereen 
moet stil zijn. Ik heb discipline nodig, en een goede werksfeer in de gymzaal. 
Ik kan niet in chaos werken. Ik geef jullie alles, maar jullie moeten  heel 
geconcentreerd met mij werken.’ Dat was mijn eis. Toen ik begon, was de 
groep kinderen zeven en acht jaar oud. Die zijn nu vijftien en zestien. Op dit 
moment zijn er zo’n tweehonderd kinderen bij ons. En de moeders zitten niet 
meer aan de zijlijn, maar ze zingen mee en ze organiseren kleine dingen bin-
nen het systeem. 
Ik doe heel veel verschillende projecten. Oratoria, interculturele dingen, pro-
cessies, ja, van de ene religieuze plek naar de andere. Om de verschillende 
religies en culturen met elkaar te verbinden. Joods, moslim, christelijk. We 
zingen composities die we samen maken. De kinderen die van verschillende 
culturen zijn, geven eigen impulsen aan de compositie. 

Anna Maria Versloot: Hoe gaat een maakproces bij de operaschool in 
z’n werk?
Chris Seidler: Als het project is: samen componeren, dan maken we het sa-
men. Ik geef een voorzet, een kind brengt een idee aan, we inspireren elkaar. 

Anna Maria Versloot: Zitten jullie samen aan de piano?
Chris Seidler: Sommige kinderen spelen een instrument, dat nemen ze 
mee. Dan improviseren ze iets. Sommigen zitten aan de piano, anderen 
zingen weer. Weer een ander bedenkt tekst op de melodie die net door 
iemand geïmproviseerd is. De kinderen waar ik het nu over hebben werken 
al vijf jaar met mij. Sommigen van die leerlingen mogen van mij ook een 
groep leiden. Dan verzorgen ze de introductieles voor de beginners. 
Debora van Stenis – Patty: Op welke leeftijd beginnen ze in de opera-
school?
Chris Seidler: Er waren wel eens kinderen uit de kleuterschool, maar 
meestal beginnen we bij basisschoolleerlingen. Soms nemen ze hun kleine 
broertje of zusje van vier of vijf jaar oud mee. Die zijn zo geconcentreerd dat 
die van mij mee mogen doen met de beginnersgroep.
Er komen ook kinderen van ver, die over de school lazen. Dertig of veertig kilo-
meter verderop. Kinderen uit andere dorpen mogen ook komen. We hebben 
kinderen uit verschillende sociale klassen. Ook kinderen met een verstande-
lijke of fysieke handicap komen naar de operaschool. Het was mijn droom om 
voor werkelijk iedereen opera te maken en dat iedereen die dat wilde opera 
mocht maken. Onze focus ligt bij kinderen, maar als er een bejaarde een 
opera wil maken en nergens een plek vindt, dan mag hij bij ons komen.

Kwaliteit: Eindproduct of werkproces?
Debora van Stenis – Patty: Ik denk dat je al een stap verder bent, als je 
kinderen buiten school om aan je weet te binden. Dat is een groot verschil 
met hoe Yo! Opera werkt. Wij doen alleen projecten binnen schooltijd. Het 
Vocaal Lab 40 deed een project dat vergelijkbaar is met de Operaschule. Op 
een middelbare school maakten ze een voorstelling, voorafgegaan door een 
strenge selectie en zware audities, alleen voor wie dat echt wilde. Het werd 
een fantastische voorstelling. Als wij bij een school een project doen, komen 
we daar ook met sociale doelen binnen. Wij hebben het ideaal om jongeren 
die onwillig zijn of negatief tegenover kunst staan juist voor opera te enthou-
siasmeren. Dan ben je inderdaad bezig ze er zachtjes met hun haren bij te 
trekken. 

Anna Maria Versloot: Hoeveel kaders hebben kinderen nodig?
Debora van Stenis – Patty: Veel. Ik denk dat je niet zomaar moet zeggen: 
ga het allemaal maar zelf doen. Daar moet je een opbouw in maken. Daar 
staat een artistiek leider boven. Een van de jongeren zou dan assistent-artis-
tiek leider kunnen zijn, misschien moet er ook wel een startconcept komen, 
maar omdat Yo! Opera veel dingen inkadert – qua podium, qua onderwerp, 
qua samenstelling van het team, de duur van de opera, geen instrumenten – 
zou ik de kaders die heel veel kleur bepalen, weghalen. Afhankelijk van hoe-
veel culturele bagage de kinderen van huis uit of van de school meekrijgen.40 Vocaal Lab Nederland, 

een internationale werkplaats 
voor zangers en componisten 
waar nieuw muziektheater 
wordt ontwikkeld.

90 INTeRVIew MeT CHRIS SeIDLeR eN DeBORA VAN STeNIS-PATTY 91INTeRVIew MeT CHRIS SeIDLeR eN DeBORA VAN STeNIS-PATTY



Anna Maria Versloot: Moeten alle leerlingen samen een opera ma-
ken?
Debora van Stenis – Patty: Wat ik het leuke aan opera vind, is dat al die 
verschillende disciplines op een bepaald punt samenkomen. Ofwel in een 
voorstelling, ofwel in een installatie. Ik zou het concept van voorstelling open 
willen gooien en leerlingen ook daarin vrij laten. Voorstellingen gebeuren vrij 
vaak. Wat Yo! Opera extra te bieden heeft, is een bak goeie jonge professio-
nals die buiten de traditionele kaders kunnen denken en de leerlingen kun-
nen begeleiden. 

Anna Maria Versloot: Hoe bewaak je de kwaliteit als iedereen welkom 
is, als iedereen die mee doet lerende is? Ben je ook tevreden als er 
een fantastisch proces ontstaat maar het resultaat slecht is? 
Debora van Stenis – Patty: Kwaliteit heeft drie of vier aspecten. Sociaal, 
een muzikale en artistieke kwaliteit, een resonantiekwaliteit, wat komt er 
over op het publiek? Dat is de kwaliteit van communicatie. 
Binnen de driehoek van working process, child as a maker en ownership kan 
ik op verschillende manieren de kwaliteit beoordelen. Zijn ze trots op het 
resultaat? Hadden de kinderen plezier tijdens het maakproces? Natuurlijk let 
je ook op vakmanschap. Hebben ze echt hun vaardigheden verbeterd? Is 
hun kennis vergroot? Plezier binnen de groep, het samenwerken, dat is heel 
belangrijk. Als ik dat merk, dan ben ik als educatiemanager tevreden. Maar 
natuurlijk werk je ook naar een uitvoering toe, naar een resultaat. Je wilt dat 
iedereen hier trots op is. 
Binnen Yo! Opera vinden we dat een voorstelling kwaliteit heeft als het com-
municeert. In de Operaflat is dat heel duidelijk: een operazanger die speci-
aal voor jou zingt in een deuropening. Die heeft de mogelijkheid het publiek 
direct, een op een, te raken. 

Anna Maria Versloot: Is het bij educatieprojecten niet veel belangrij-
ker om een goed werkproces te hebben dan een goed resultaat?
Debora van Stenis – Patty: Dat klopt. Het plezier en het gevoel dat ze dit 
niet hadden willen missen, daar gaat het in mijn vak om. Maar het is ook 
nodig voor het plezier van de kinderen dat ze aan iets werken dat goed is. 
‘Wow, dit is heel goed en ik heb dat gedaan’ is net zo belangrijk voor hun 
beleving van het hele proces. Voor hen moet het einddoel helder zijn.

Anna Maria Versloot: wat is je ideale educatieproject?
Debora van Stenis – Patty: Ik besluit dat het eindproduct niet per se een 
openbare voorstelling hoeft te zijn, dat haalt al veel druk van de ketel. Niet 
alles wat je met jongeren maakt is interessant voor publiek. Ik zou de jonge-
ren alles zelf laten doen. Ik zou ze alle verschillende disciplines die bij opera 
horen willen aanbieden en vervolgens per discipline een aantal experts erbij 

halen die de jongeren gaan begeleiden. We werken dan toe naar een voor-
stelling voor de eigen school. Daarna kan het altijd nog een voorstelling voor 
publiek worden. 

Anna Maria Versloot: Jij koppelt voorstelling en werkproces los van 
elkaar? 
Debora van Stenis – Patty: Ik denk dat eisen stellen aan het resultaat het 
proces in de weg gaat zitten. De kwaliteit van het proces. Op een gegeven 
moment ben je niet meer flexibel genoeg om een andere weg in te slaan 
want er is al een publiciteitstekst de deur uit. Als het alleen maar een 
interne presentatie zou zijn aan de school zelf, dan maakt het niet uit als het 
twee weken later wordt. Dat kan niet als je op een festival geprogrammeerd 
staat. Het bijzondere proces komt dan onder enorme prestatiedruk te staan. 
Dat vond ik heel zonde. Er zijn mensen bijna overspannen geraakt omdat 
het zo intensief was. Je moet de ruimte hebben om te zeggen: dit gaan we 
niet doen. 

Kind als maker of uitvoerder?
Debora van Stenis – Patty: Eigenaarschap gaat over trots. Als je een tekst 
gemaakt hebt en een zangeres zingt die tekst, dan ben je trots. Dat is jouw 
idee, dat zijn jouw woorden, dit is jouw groepje. Jouw handtekening staat 
eronder.
Chris Seidler: In een project is het kind de componist. Dan arrangeer ik 
hooguit. Als het kind het wil, dan kan het worden uitgevoerd. Maar de uit-
voering is niet het doel. 
Een ander project is dat een componist iets maakt en dat de kinderen uiting 
geven aan die compositie. Ze voeren het uit maar op hun eigen manier. Ze 
interpreteren het. Zo zijn ze zowel maker als uitvoerder. Als uitvoeder repro-
duceren ze niet, maar transformeren ze het gemaakte. De compositie is dan 
enkel gereedschap. 
In de operaschool zijn verschillende modules. Bij muziekeducatie leren de 
kinderen expressie en zang, ze leren te intoneren en te luisteren. Dat zijn de 
pure leervakken. Als je een rol wil bemachtigen, moet je ook nog andere 
kwaliteiten hebben: concentratie, de discipline om dingen uit je hoofd te 
leren, je moet sociaal sterk zijn om in een groep te werken. Ik spreek met 
elk kind dat een rol wil. Ik vraag ze: wil je dat echt? Je kan ook een ander 
project doen binnen de school, improviseren, componeren. Maar als je 
besluit om met ons mee te doen als zanger, danser, musicus of acteur op 
een groot operapodium, dan gaan we samen dat proces aan. Het is heel 
veel werk voor mij en voor het kind. Het gaat niet alleen om kunde. De 
meeste kinderen op het podium hebben niet de beste zangstemmen. Dat 
interesseert me niet. Ik heb een manier van componeren ontwikkeld waarbij 
ze niet moeilijke colloraturen hoeven te zingen, maar dat de compositie ook 
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niet inboet aan muzikale kwaliteit. Voor een kind is het geen gemakkelijke 
muziek om te leren. Ik componeer, maar de energie van het kind waarvoor  
ik het schrijf zit erin. Ik vraag ze: zing wat je wilt zingen en aan de hand 
daarvan schrijf ik. Daardoor voelt het kind: dit is mijn muziek. Het kind is  
de protagonist van mijn werk. 

Anna Maria Versloot: Debora, waarom wil Yo! Opera dat kinderen 
maken en niet uitvoeren?
Debora van Stenis – Patty: Ik denk dat een kind als maker pas de eerste 
stap is. We willen dat een kind schrijft, meedenkt over de compositie, over 
het onderwerp nadenkt, een eigen idee vormt. Het is een manier om ze erbij 
te betrekken. Wij willen niet dat ze iets uitvoeren waar ze niet bij betrokken 
zijn geweest. Het gaat ons ook niet om opera, maar om een manier te vin-
den om jezelf te uiten. Dat is belangrijker dan dat ze opera doen. Door 
opera staan ze stil bij wat zij belangrijk vinden. Wat wil ik dat het publiek 
gaat horen, wat wil ik vertellen? Anthony Heidweiller zegt altijd: als je iets 
niet kan zeggen, zing het dan. Dat gaat over uiten van dieper liggende din-
gen, emoties, idealen, dromen.

Op dit moment is ons project De Operaflat 41 daar een goed voorbeeld van. 
Veertienjarigen kregen al een actievere rol omdat ze een tekst schreven op 
basis van een interview met de bewoner van de flat.
En waarom er bij ons nog niet veel kinderen ook uitvoerder zijn? Dat heeft te 
maken met de dubbele wens van Yo! Opera. Wij willen ook jonge composi-
tiestudenten en zangstudenten de mogelijkheid geven om vrijer te denken, 
om hun beroep vrijer uit te voeren, om niet gevangen te zitten in een 
systeem. De balans tussen die twee doelen is per project verschillend. 
Soms moet ik dan vechten om ruimte te creëren om het belang van de kin-
deren niet op de tweede plaats te laten komen. Soms mislukt de balans 
ook, maar in de afgelopen jaren lukt het ons steeds beter het midden van 
de weegschaal te vinden.

Chris Seidler: Ik hou er niet van dat er in dit soort projecten onderscheid 
gemaakt wordt tussen de zogenaamde artiesten en de educatiemedewer-
kers. Als componisten zich boven de educatiemedewerkers stellen, dan is 
dat niet goed. Dan realiseren ze zich niet genoeg hoe belangrijk educatie is 
en wat een enorm potentieel kunsteducatie heeft. 
Ik schrijf even op: virgin energy. Het is fantastisch om de energie van een 
kind te voelen, als die zijn hart opent. Er zijn geen valse impulsen. Er zijn 
alleen maar impulsen van binnenuit. Zo anders dan bij volwassenen. 
Ik wil nog een verbinding tekenen. Mag ik nog een woord omcirkelen? Ik wil 
een gezamenlijk doel zien. We hebben de resonance van het publiek nodig. 
Ach, ik kan alles wel aanstrepen. Over working proces: fun, ownership, din-
gen die je wilt dat kinderen leren.
Debora van Stenis – Patty: Mag ik een stippellijntje doen?

 

41 De Operaflat, project van 
Yo! Opera waarbij zangers 
mini-opera’s zingen vanuit de 
deuren van een flatgebouw, 
zie ook artikel Eugène van 
Erven in dit boek
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Context of concept:       wat was er eerst? 

Paul Oomen aan Geert van Boxtel
Als ik aan een opera werk, ben ik tijdenlang bezig met het ontwerpen van 
heel abstracte zaken. Als ik grip heb op de vorm, ontstaat de context als het 
ware, die vervolgens een essentiële rol gaat spelen in hoe het werk eruit 
gaat zien. Ik kies geen context, want de relatie tot de wereld om ons heen 
vloeit voort uit de inspiratie zelf. Tot op het laatste moment probeer ik kri-
tisch te zijn of die zaken met elkaar in evenwicht zijn. Als mijn inspiratie ten 
onder dreigt te gaan aan het werkproces, moeten er stappen terug gedaan 
worden. Nog steeds zijn we het geheel eens dat de samenhang van de 
muziek met andere disciplines, factoren en omgevingen de opera tot een 
spannende plek maakt, die een belang kan hebben voor allerlei soorten 
publiek. Ik geloof alleen dat een dergelijk werkproces in zichzelf niet genoeg 
is. De context moet net zo zeer in overeenstemming worden gebracht met 
mijn inspiratie als mijn muziek moet voldoen aan de factoren van de con-
text. Voor mij als componist is de inspiratie er eerst, terwijl de context ook al 
bestaat, buiten het idee om. Ze vinden elkaar als het ware.

11 
Briefwisseling 
tussen Geert van Boxtel en Paul Oomen

Geert van Boxtel aan Paul Oomen
Eigenlijk heb ik daar niet zo veel aan toe te voegen: het is mooi dat je het zo 
ervaart. Ik zou alleen willen opmerken dat de relatie tussen context en inspi-
ratie op allerlei manieren gelegd kan worden. Context kan inspireren en 
inspiratie kan leiden tot het (zoeken naar een bepaalde) context. En inder-
daad: ze vinden elkaar. Maar dan ben jij een componist die hier gevoelig 
voor is en zich realiseert dat context altijd aanwezig is en een rol speelt, of 
je nu wilt of niet. En er zijn werkelijk nog steeds veel componisten (en 
andere kunstenaars) die hun neus ophalen voor het idee van context in wat 
voor functie dan ook. Die een ‘zuiver autonome’ muziek nastreven die onaf-
hankelijk zou moeten zijn van welke context dan ook. Dit is een idee dat 
naar mijn gevoel z’n beste tijd heeft gehad. 
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Paul Koek en Anthony Heidweiller
Paul Koek: Ik heb maar één echt taboe: 
mishandelen op het toneel als theatrale 
vorm, zelfs het theatrale mishandelen. Of het 
een dier is of een mens maakt niet uit. Ik 
heb ooit een gevecht geregisseerd, wat ik 
gelukkig ook weer snel heb weggegooid. Ik 
deed dat gevecht met een man die in het 
echte leven het nodige had gedaan. Hij hield 
een pleidooi waarom dit het meest foute the-
ater was. Hij had het echt meegemaakt. Hij 
was een hele zware jongen. Een moordenaar. 
En ik begreep hem wel, dat hij het verwerpe-
lijk vond dat dat op toneel werd nagedaan. 
Wat ik ook wel een taboe vind, is als de wer-
kelijkheid theater wordt. Dan krijg je zoiets 
als wat Adolf Hitler zo keurig deed. Hij regis-
seerde een werkelijkheid. Tot aan het licht-
knopje op zijn eigen katheder had hij de 
regie in handen.
Anna Maria Versloot: In dit opzicht heb-
ben jullie allebei theater in de werkelijk-
heid gemaakt, namelijk Paul met Haar 
leven haar doden in de V&D, en Anthony 
deed korte opera’s in Hoog Catharijne in 
utrecht.
Paul Koek: Mijn hele geschiedenis is theater 
brengen naar mensen die niet naar theater 
gaan. En daarvoor moet je de locatie die 
gemaakt is in de 17e eeuw – de zaal – ook 

Chris Seidler en Debora van Stenis-Patty
Debora van Stenis-Patty: In het werken 
met verschillende culturen moet je wel reke-
ning houden met taboes. Heel praktisch: 
sommige kinderen willen niet op film of foto. 
Twee jaar geleden hadden we een project 
met nieuwe media en opera. We wilden dat 
met een zogenaamde zwarte school doen, 
maar er zat een dans in waarin jongens en 
meisjes tegelijkertijd bewogen. Dat mocht 
niet. Met dat soort dingen moet je voorzich-
tig zijn.
Anna Maria Versloot: Zijn er ook educa-
tieve taboes?
Chris Seidler: Ik sta niet toe dat mensen 
schreeuwen. Als het een creatieve schreeuw 
is, oké. Maar op een agressieve manier mag 
het niet. Je mag niet onvriendelijk zijn in mijn 
school. Als de een de ander niet respecteert, 
dat kan niet. Taboe is daar niet het goede 
woord voor.
Sommige muzikale stijlen zijn ook taboe voor 
mij. Als het te ver van mijn kwalitatieve stan-
daard af zit, dan kan het niet. Musical is niet 
een taboe. Maar het is wel mijn beslissing 
om te zeggen: nee, die muziek wil ik niet 
maken of uitvoeren. Anders zou ik niet eerlijk 
zijn, als ik dit soort muziek die ik niet kan 
accepteren, toch aan kinderen voorschotel. 
Als ze bijvoorbeeld een popsong willen zingen 
die ik niet goed vind, dan zeg ik: je kan het 
zingen als je het zelf dirigeert. Dat is dan 
mijn taboe.
Debora van Stenis-Patty: Dat heeft te 
maken met smaak.
Chris Seidler: Ja, maar ik heb het recht om 
iets niet mooi te vinden. En ik breng het 
vriendelijk. Ze kunnen het zingen, maar ik 
dirigeer niet. Of ze doen het in een ander 
project.

Interviewbites
De opera van morgen, wat mag niet?
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Taboe. 
Och ja.
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wegdonderen. Dus dan kom je in een kas 
terecht, of in de V&D. Maar dat vind ik iets
anders dan dat de werkelijkheid theatraal 
wordt.
Anna Maria Versloot: Maar dat wordt ze 
toch als je twee acteurs met pruiken van 
een roltrap af laat komen en daarach-
ter staan twee nietsvermoedende winke-
lende mensen? Die mensen worden dan 
theatraal.
Paul Koek: Ja, maar worden ze theatraal in 
hun werkelijkheid? Of blijft die werkelijkheid 
gewoon hun werkelijkheid en gaat die even 
door het theater heen? De acteurs doen er 
niets mee. Dat mocht ook niet. Dat had ik 
ook echt gestopt. Ze komen er even door-
heen, je doet er niets mee. 
Anna Maria Versloot: Hoe ziet een scène 
eruit die niet kan, die taboe is?
Paul Koek: Dat de acteur zijn dialoog gaat 
richten op het winkelend publiek in de V&D. 
Dan wordt het ineens heel naar.
Anthony Heidweiller: Of dat het publiek het 
podium op moet komen. Vreselijk. 
Paul Koek: Daaraan ontbreekt een soort 
noodzaak of basis.

Judith Vindevogel
Anna Maria Versloot: Zijn er taboes bin-
nen muziektheater voor jou?
Judith Vindevogel: (na lang nadenken) 
Nee. 

Of ja, misschien toch. Al wat die dialoog in 
de weg staat, dus ego, dat vind ik een 
kwaad. Maar voor de rest, werken met regis-
seur of zonder, amateurs of professionals, 
nee. Ze bestaan wel in opera en muziekthea-
ter en in de hedendaagse theaterwereld. 
Dan hoor je: ‘Ja, maar dat moet niet psycho-
logisch ingevuld worden.’ Psychologiseren à 
la Stanislavski is wel een taboe aan het wor-
den. Op zichzelf snap ik dat wel. Afstand tot 
je personage, daar heeft het mee te maken. 
Dat geeft meer ruimte. Maar het wordt een 
probleem als dat soort dingen tot regels wor-
den gemaakt. Regels hebben te maken met 
een gebrek aan flexibiliteit. 
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12
Interview 
met Judith Vindevogel

Judith Vindevogel is zangeres en artistiek leider van het Vlaamse 
Muziektheatergezelschap Walpurgis. De voorstellingen van Walpurgis ont-
staan vanuit een collectief maakproces waarbij de zanger centraal staat. In 
dit gesprek vertelt zij hoe je met elkaar dialogiseert, wat een dialoog belem-
mert en wat voor soort zangers de opera van morgen nodig heeft.

Judith Vindevogel: De zanger, de uitvoerder, staat nu helemaal onderaan 
dit blad. Veel te dicht bij de prullenbak. Die zou ik vrij centraal zetten. Wal-
purgis is door mij opgericht, omdat ik als zanger mijn eigen muziektheater-
voorstellingen wilde maken.

Dialoog binnen een collectief
Hiërarchie en collectief staan in verband met elkaar. Collectieve werking 
(tekent een pijl). 
Ik kwam in de opera terecht en al heel snel begreep ik hoe dwingend het 
hiërarchisch systeem daar was. Het concept werd op voorhand uitgedacht 
door de regisseur, daarna werd het aan de uitvoerders overgedragen, die dat 
zo goed mogelijk moesten uitvoeren. De tempi werden bepaald door de diri-
gent en ook die moesten worden gevolgd.
Het meedenken over het totaal, dat vind ik heel belangrijk. Ik moet altijd 
denken aan de film van Charlie Chaplin, Modern times. Een man werkt in 
een fabriek en wordt alleen maar belast met het aandraaien van de schroe-
ven. Hij zit daar met een enorme schroevendraaier en hij heeft totaal geen 
idee van waar hij eigenlijk mee bezig is. Dat werkt afstompend. Ik wil als 
mens totaal kunnen functioneren en een verbinding hebben, niet alleen met 
waar je zelf mee bezig bent, maar ook met wat je collega’s op en achter de 
scène doen.
Dialoog wordt dan heel belangrijk. De kwestie is: hoe realiseer je dat? Er 
wordt heel veel gepraat over dialoog. Geleuterd. Het is een heel mooi prin-
cipe, maar hoe breng je dat in de praktijk?
Vanuit Walpurgis proberen wij die dialoog uit te breiden naar de mensen die 
ook als uitvoerders betrokken zijn. Je werkt samen rond een bepaalde opera 

De kunst 
van 
de dialoog

Door Anna Maria 
Versloot
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of een onderwerp. Ik vind het heel fijn om met mensen daarover na te den-
ken en al werkende erachter te komen: dit kan het ook betekenen. Ik denk 
niet graag in mijn eentje een concept uit. Ook wat dat betreft kan er, door 
iedereen die meepraat, een gelaagdheid ontstaan in wat iets betekent. Elke 
nieuwe muziektheatervoorstelling die wij met Walpurgis maken, zou je in 
feite kunnen beschouwen als een oefening in het dialogeren.
Iedereen kan initiatief nemen. Er is wel een moderator nodig in een gesprek. 
Die moet zorgen dat we bij het thema blijven en dat er niet afgedwaald 
wordt. 
Heel vaak ben ik de initiator binnen Walpurgis. Maar het kan ook iemand 
van buitenaf zijn die aankomt met iets waar ik ook graag langer over nadenk 
en mee bezig wil zijn. En dan bedenken we wie we daar nog bij kunnen 
betrekken. Zo ontstaat na vele jaren een pool van mensen met wie we con-
stant in gesprek zijn, maar die niet vast aan ons verbonden zijn. 
Een regisseur stuurt heel vaak, of hij heeft een bepaald concept en daarbin-
nen mag je dingen aanbrengen, maar alles wat het concept in gevaar kan 
brengen, wordt eruit gefilterd. Het thema wordt dan verengd tot het 
gezichtspunt van één iemand. Weet je wat wij heel vaak doen? Wij vertrek-
ken ergens maar wij weten niet waar wij uitkomen. Dat is de echte dialoog 
voor mij. De concepten die je op voorhand had uitgedacht durven loslaten. 
En die dialoog gaat steeds door, in het repetitieproces, en als het goed is 
zelfs tijdens het spelen van de voorstelling. Het is de dialoog die bepaalt hoe 
een voorstelling eruit gaat zien.

Oeil extérieur; een collectief met een buitenstaander
Bij het volgende grote locatieproject waar wij aan werken, Haven 010 42, 
gaan er mensen met verschillende verantwoordelijkheden samenwerken. 
Voor het muzikale gedeelte heb ik nu iemand aangetrokken als ‘oeil exté-
rieur’, iemand die buiten de groep staat en die kijkt. Omdat ik zelf mee-
speel en het dus moeilijk is om overzicht te bewaren. Hij is de bemiddelaar. 
Iemand die feedback geeft. Die vraagt of dat wat hij hoort ook hetgeen is 
dat je wilt laten horen. Hij is er de hele tijd bij. 
Dit project is eigenlijk ontstaan vanuit regisseur Michael de Cock43 en mij. 
Wij voeren al een paar jaar constant gesprekken over dit project. Zodra 
we aan iets denken, mailen we dat aan elkaar door. En van daaruit zijn we 
andere mensen gaan aantrekken die weer andere deelverantwoordelijk-
heden hebben. Er is iemand voor de kostuums, iemand voor scenografie, 
iemand voor muziek, iemand voor film of techniek. Maar je moet het wel 
over hetzelfde blijven hebben, dus er wordt veel met elkaar gesproken, want 
er is eigenlijk alleen nog maar een thema, er is nog niets dat echt vastligt. 
Vanuit dat samen nadenken, met elkaar spreken en dingen uitproberen ont-
staat dan gaandeweg een vorm.

Collectief keuzes maken
Soms moeten we ineens met zijn allen een knoop doorhakken, bijvoorbeeld 
over de keuze van een locatie. Samen ga je een aantal locaties bezoeken. 
Er is een aantal parameters die je met elkaar bespreekt. Akoestische rede-
nen sturen bijvoorbeeld al sterk de keuze voor een locatie. Zo’n locatie is, 
net als een uitvoerder, een betekenisdrager, een element, materie die erbij 
komt en mede bepaalt wat die voorstelling vertelt. Als je op een andere 
locatie speelt, is het net alsof je met andere uitvoerders zou spelen, dan 
moet je je voorstelling toch weer wat aanpassen.
Er is inderdaad een groot verschil tussen samen praten over ideeën en 
samen een knoop doorhakken over de keuze van de locatie. Maar als je 
met bepaalde mensen een gesprek aangaat, dan weet je op een gegeven 
moment samen: dit is de plek. Het klinkt alsof er knopen doorgehakt wor-
den, maar vaak zijn de dingen heel voor de hand liggend en logisch en klopt 
het. En ik geloof daar in. Je bent in gedachten met iets bezig en er komen 
dingen naar je toe. Je wordt wakker, je zintuigen zijn maximaal open en vol-
gen die gesprekken. De vragen die rijzen en die niet direct een antwoord 
krijgen. Want het is gewoon ook zo dat heel veel vragen niet onmiddellijk 
een antwoord krijgen. In andere collectieven is er heel vaak iemand die wel 
besluit: ‘Nee, we gaan het zo doen.’ Terwijl wij heel lang vragen onbeant-
woord laten, tot het antwoord duidelijk is. Dat is heel angstaanjagend soms. 
Maar voor mij blijft dat toch de fijnste manier van werken. Het werkt moei-
lijk, maar als het klopt, is het kicken. Het kan ook wel eens gigantisch fout 
gaan. Maar gelukkig is dat nog niet zo vaak gebeurd.

De flexibele zanger
Eigenaarschap staat hier. Voor mij gaat het opnieuw over inhoudelijk mee 
kunnen nadenken. Ik kies mijn mensen niet enkel op wat ze technisch kun-
nen, maar: wat voor soort mens is dat? Hoe denkt hij? Is er genoeg open-
heid? Heeft hij flexibiliteit? Dat zijn bijvoorbeeld belangrijke eigenschappen. 
Tijdens audities werk ik met die mensen. Ik laat ze niet een aria zingen en 
als die klaar is, mogen ze weer vertrekken. Natuurlijk is dat ook een basis, 
want iemand moet wel iets kunnen, dat spreekt vanzelf. Bijvoorbeeld voor 
de noces/svadebka/debruiloft 44 heb ik mensen gekozen die naar opera-
normen misschien technisch niet perfect waren, maar die voor mij wel een 
grote vocale en theatrale uitstraling hadden, en die ook genoeg flexibiliteit 
hadden om een klassieke partituur op een andere manier te benaderen dan 
ze tot dan gewoon waren. Voor De Noces vond ik het belangrijk dat ik met 
klassieke zangers kon werken die hun stem ook op een andere manier durf-
den te gebruiken, die bijvoorbeeld ook bepaalde passages in hun borststem 
durfden te zingen. 

42 Haven 010. Voorstelling 
van Walpurgis, zomer 2010
43 Michael de Cock. Vlaamse 
regisseur, schrijver en acteur 
(1972)

44 De Noces. Voorstelling van 
Walpurgis uit 2005; een Rus-
sische bruiloft met tekst van 
Anton Tsjechov (De Bruiloft) 
en muziek van Igor Stravinsky 
(Les Noces)
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Die zangers zijn inderdaad heel schaars. Door te werken merk je al gauw 
hoe flexibel iemand is of hoe vast iemand zit in het nadenken over wat zijn 
vakmanschap is. De meeste zangers hebben een erg beperkt idee daar-
over. Dat heeft alles met angst te maken. Flexibiliteit is beweeglijkheid in de 
beheersing van je instrument, maar ook in je denken. Kunnen afstappen van 
je vastgeroeste ideeën, van zienswijzen, van manieren om over dingen na te 
denken, ook over je vak. 
In het theater is het heel goed mogelijk dat een vrouwenrol door een man 
gespeeld wordt of andersom. In de opera ligt dat allemaal vast en zelfs 
zo vast dat je een bepaalde sopraan moet zijn, of een bepaalde tenor. Er 
zijn bepaalde partijen die je mag zingen en partijen die je niet mag zingen. 
Natuurlijk heeft dat te maken met een orkest en een bepaalde bezetting. In 
die structuur moet je je ook wel een beetje houden aan de mogelijkheden, 
anders kom je niet boven het orkest uit, dat is heel simpel. Maar als je dat 
repertoire in een andere context plaatst, kun je met dat materiaal op een 
vrijere manier omgaan, dan krijg je heel andere mogelijkheden. En dan kun 
je opnieuw over rollen en partijen nadenken. Dat heb ik ontleend aan wat 
Peter Brook 45 bijvoorbeeld ook deed met Carmen 46.’

De fysieke zanger
De opleiding van zangers, dat is een heel lastige kwestie. Ik heb vorig jaar 
in het conservatorium een trimester lesgegeven aan een zeer heterogene 
groep van instrumentalisten, zangers, instrumentenbouwers, muziektheo-
retici; masters, bachelors, van alles. Daar werd ik geconfronteerd met veel 
jonge mensen die al helemaal vast zaten. Tot in het fysieke, al hun spie-
ren en gewrichten. Echt niet normaal. Een viool is als het goed is een ver-
lengstuk van jezelf. Maar je stem is een piepklein onderdeel van het instru-
ment dat je zelf bent. En voor je nog maar kan beginnen met denken aan 
spelen, stem je toch eerst je instrument? Zijzelf waren bij aanvang al totaal 
ontstemd. In het huidig onderwijs hier in België schenkt men te weinig aan-
dacht aan de basis. Wat dat betreft lopen we echt heel erg achter op de 
buitenlandse conservatoria.
Twintig jaar geleden ben ik met de Alexandertechniek 47 in aanraking geko-
men. Dat is een basistechniek die iedereen zou moeten kennen, als je het 
mij vraagt. Of je nu een instrument speelt, zingt of acteert. De Alexander-
techniek leert je hoe je je beweeglijkheid en dus je vrijheid tijdens het spe-
len kan optimaliseren, niet alleen lichamelijk maar ook qua denken. Ik 
kwam veel verkrampingen tegen, mensen die totaal niet vrij zijn in hun 
eigen lichaam. Daar heb ik aan gewerkt. Ik ben bezig geweest met mensen 
bewust te maken van alle spanningen. De meeste mensen weten niet dat ze 
gespannen zijn. 
Ik werk tijdens repetities of in workshops ook heel graag met het neutraal 
masker. Dat werkt soms heel confronterend. Daarmee neem je de gezichts-

uitdrukking helemaal weg waardoor het lichaam heel present wordt. Je ziet 
onmiddellijk hoe iemand staat, hoe iemand beweegt, wat iemands ritme van 
bewegen is, hoe iemand zich tot de ruimte verhoudt. Het lichaam van een 
zanger en een acteur is een belangrijke betekenisdrager. Als iemand han-
gende schouders heeft en dan een prins moet spelen, dan heb je nog een 
hele weg af te leggen. Als je van jezelf een verontschuldigende houding hebt 
en dan een zelfverzekerd persoon moet spelen, dan ga je uiterlijke manier-
tjes bedenken en dat ziet er vreselijk en kunstmatig uit.
Ik kwam niet ver in dat trimester. Ik heb vooral basiswerk verricht, echt 
tot muziektheater zijn we niet gekomen. Voor mij is daarmee wel duide-
lijk geworden dat er iets structureel mis is in het onderwijs. Men is veel te 
veel gericht op het zo snel mogelijk boeken van resultaten, op reproductie. 
Ik vind het belangrijk dat men jonge mensen bepaalde inzichten meegeeft 
waarmee ze vervolgens hun eigen weg kunnen gaan. Ik wilde ze meegeven 
dat zij als denkende, voelende, willende persoon hun eerste instrument zijn. 
In veertig lesuren een muziektheaterstuk in elkaar willen boksen zegt meer 
over de ambitie van de docent dan over de studenten.

Dictatuur van de muziek over tekst
Wij doen soms publieke lezingen van libretto’s van bestaande opera’s. Het is 
toch vreemd dat je meteen de hele opera doorspeelt als je op de eerste dag 
met repeteren begint? Die tekst wordt nooit afzonderlijk van de muziek met 
iedereen doorgelezen.
Wij laten acteurs het libretto voorlezen en dan zingen zangers af en toe een 
fragment uit de opera, zodat je de link kan maken naar de muziek. We heb-
ben ook wel eens pers gehad bij die lezingen, de typische operapers die het 
er heel moeilijk mee had dat we aan de opera’s durfden te komen. Terwijl 
het voor mij een openbaring is om dat libretto uit de mond van acteurs te 
horen. Zoveel frisheid en het niet weten. Die teksten zijn muzikaal zo bela-
den. Bij elk woord staat forte of piano. Dat wordt interpretatief ingevuld door 
de muziek. Soms is het heel interessant om die teksten te laten horen door 
een acteur die ze voor het eerst leest. Een acteur heeft geen vooroordeel of 
vooringenomenheid naar hoe die woorden moeten klinken, hoe ze geïnter-
preteerd moeten worden. Als zanger ga je al snel alles emotioneel, lyrisch 
bekijken, terwijl heel veel van die teksten gewoon mededelingen zijn die je 
ook gewoon als mededeling mag doen. Muziek is vaak heel dwingend, die 
legt als je niet oppast al heel gemakkelijk een interpretatie van de tekst op. 
Terwijl het toch mogelijk is om de muziek heel precies uit te voeren en een 
bepaalde afstand te houden.

De zanger neemt afstand van de emotie
Ik vind muziek soms een valkuil. Omdat muziek heel erg bepalend is en je 
emotioneel een bepaalde richting uit laat gaan. Ik vind het heel erg fijn, ook 

45 Peter Brook is een Britse 
theaterproducent en regis-
seur die spraakmakende 
voorstellingen realiseerde 
en een zéér invloedrijk boek 
schreef over theater: The 
Empty Space 
46 Carmen. Opera van Geor-
ges Bizet uit 1875
47 De Alexandertechniek, 
ontwikkeld door F.M. Alexan-
der (1869-1955), is een 
praktische techniek waarmee 
je kunt leren om beter ge-
bruik te maken van je natuur-
lijke balans en coördinatie in 
alle activiteiten van het leven.
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als uitvoerder, om naast die emotionaliteit te gaan staan. Om daar van bui-
tenaf naar te kijken en toch de muziek te zingen zoals ze geschreven is met 
piano’s en fortes en al wat je wilt, maar dat je afstand houdt, waardoor het 
anders wordt, ook om naar te luisteren.
Als publiek zie je dan een zanger die meer bij zichzelf staat. Het is veel 
gelaagder, veel minder cliché, minder karikatuur, omdat je de mens erach-
ter ziet, die veel complexer is dan die ene bepaalde emotie. Gelaagdheid in 
plaats van onderstrepen. Er zit ruimte tussen het personage en de zanger 
waardoor er meer ruimte ontstaat voor de verbeelding van het publiek. 
Als opwarming werkten wij soms ook met het neutraal masker. Wat je vaak 
ziet bij zangers is dat ze de emoties in hun gezicht gaan uitbeelden. Als 
je dat neutraal laat zijn krijg je ook nog ruimte als publiek om in te vullen. 
Dat je niet alleen de oppervlakte van het verdriet ziet maar ook de diepte. 
Anders wordt het allemaal veel te eenduidig. Het gebeurt nog veel te veel, in 
opera maar ook in toneel. 
Zingen en acteren heeft te maken met een mentaal proces. Niet met doen 
van buitenaf, niet met uitbeelden, maar met denken. Zingen is voor mij den-
ken. Al die personages denken ook, dat zijn niet alleen maar gevoelsbrok-
ken. In het beste geval zijn het mensen van vlees en bloed. Ook rationeel. 
Die hebben gedachtepatronen met onlogische linken. Een goede acteur 
denkt iets en daardoor is er bijvoorbeeld een kleine beweging in een wimper. 
Dat is dan alles wat het publiek nodig heeft. 

De evolutie van de geest
Traditie staat ook op je blad. Ik heb met Jan Joris Lamers van Discordia 48 
gewerkt en die komt uit een geslacht van toneelspelers, zijn kennis is van 
generatie op generatie doorgegeven. Bij hem merk je een soort weten over 
theater die wij echt niet meer leren. Bijvoorbeeld dat de plaats vanwaar je 
het toneel opkomt, côté cour of côté jardin, van links of van rechts, een 
andere betekenis heeft. Het is toch wel goed om je als zanger of acteur van 
dat soort dingen bewust te zijn.
Er is een wetenschapper, Dawkins 49, een Darwinistische bioloog, die spreekt 
over memen, geloof ik. Dat zijn concepten die overgeërfd worden, een 
beetje zoals genen. Wij evolueren als mens, blijkbaar niet alleen in fysiek 
opzicht, maar ook in geestelijk opzicht. Dus als wij iemand het toneel zien 
opkomen, kleeft daaraan een betekenis die wij daar onbewust aan toeken-
nen.
Er wordt nog over gediscussieerd of het wetenschappelijk is of niet, maar er 
worden experimenten gedaan rond kennisoverdracht. Men is erachter geko-
men dat als men aan de ene kant van de wereld aan bepaalde kinderen iets 
nieuws aanleert en enige tijd later aan de andere kant van de wereld aan 
een totaal andere groep kinderen diezelfde nieuwe materie aanleert, dat 
proces veel sneller verloopt. 

Acteur of zanger?
Niet iedere acteur heeft een goede stem. En wat is een goede stem? 
Muziektheater is voor velen nog steeds geassocieerd met de opera. Ik denk 
altijd: als Jacques Brel auditie was komen doen bij de opera was hij er nooit 
doorgekomen, maar hij was wel degelijk een fantastische zanger. Het is alle-
maal heel relatief. Het hangt ook af van het repertoire. Als je Wagner wilt 
doen, moet je geen acteur hebben, dan moet je zangers met monsterstem-
men hebben die boven dat orkest uitkomen. 

Dialogeren is luisteren en wachten
Ik merk de afgelopen tien jaar dat bepaalde begrippen die voor mij heel veel 
betekenen, op een gegeven moment overgenomen worden door andere 
mensen, maar niet de inhoud die erachter staat. Dialoog is een begrip waar 
ik al twintig jaar betekenis aan probeer te geven in het dagelijks werk. Nu is 
het een modewoord geworden waar je mee om de oren geslagen wordt. We 
denken dat we weten wat het woord betekent, maar we gebruiken het te 
gemakkelijk.

De combinatie van vertrouwen en flexibiliteit geven het woord dialoog voor 
mij weer inhoud. Vakmanschap kan de dialoog in de weg staan. Vakmensen 
zitten vaak zo vast in hoe ze over hun vak nadenken dat er geen dialoog 
meer mogelijk is. Ik wil niet zeggen dat vakmanschap niet nodig is, absoluut 
niet. Ambacht vind ik een mooi woord. Dat is ook zo’n woord dat te pas en 
te onpas gebruikt wordt. Ambacht. Dat heeft te maken met het lijfelijke, met 
zoeken. Wie zei het, Wittgenstein? Iemand die het ambacht echt beheerst, 
die durft ook los te laten, die durft vragen open te laten en die durft af te 
wijken van een pad dat op voorhand is uitgestippeld.
Hans van Mierlo was de enige politicus die het waagde om tijdens een inter-
view te zeggen: ‘Nou, dat weet ik even niet, daar zou ik niet onmiddellijk een 
antwoord op kunnen geven.’ Dat is fantastisch toch? Dat soort dingen is 
heel belangrijk binnen een creatief proces. 

De keuze van de mensen met wie je werkt bepaalt heel veel. Dus ik besteed 
heel veel aandacht aan het samenstellen van de groep. En bij Haven 010 
bijvoorbeeld heb ik dat zelf niet helemaal in de hand, maar dan denk ik: ook 
dat moet ik loslaten, ook dat moet ik soms durven doen. Het is de realiteit 
van het leven, bepaalde dingen kun je controleren en bepaalde dingen niet, 
en daar moet je je mee uiteen kunnen zetten. 
Nu met Haven 010 is er nog geen muziek en nog geen tekst, en dat is heel 
bangelijk voor ambachtsmensen, voor instrumentalisten die zeggen: ‘Hoe, 
wat? Geen partituur? Improviseren?’ Maar als je weet waar je het over wilt 
hebben, dan weet je wat er niet bij hoort, terwijl je nog niet weet wat het wel 
gaat worden.

48 Nederlands toneelgezel-
schap uit Amsterdam opge-
richt in 1981 door o.m. Jan 
Joris Lamers
49 Richard Dawkins (1941) 
schreef het boek The selfish 
gene (1976).
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Ik vind het niet gemakkelijk om te dialogeren. Omdat ik zelf ook merk dat ik 
met bepaalde vastgeroeste ideeën zit. Als je een dialoog op een eerlijke 
manier wilt voeren, moet je dat ook durven zeggen, dat is het moeilijkste dat 
er is. Als een project mislukt dan is het omdat de dialoog stokt. Of omdat er 
ego’s in het spel zijn, of omdat er dubbele agenda’s meespelen. Je kan een 
idee hebben van: daar wil ik geraken met een voorstelling, maar zelfs al kom 
je maar halverwege, als een dialoog op een eerlijke manier gevoerd is, dan 
is het oké waar je uitkomt. Dan is het resultaat altijd boeiend voor de men-
sen die ernaar gaan kijken. Daar ga ik dan vanuit.

50 Serendipiteit is het on-
verwacht vinden van iets 
bruikbaars terwijl je op zoek 
bent naar iets totaal anders. 
De wetenschapper Louis 
Pasteur (1822-1895) gaf het 
begrip de invulling die we nu 
nog hanteren: ‘In the fields 
of observation, chance favors 
only the prepared mind’.
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De goed voorbereide geest
Serendipity. Dat is het. Serendipiteit. In de wetenschap is dat een heel 
belangrijk gegeven, veel ontdekkingen worden per toeval gedaan. Iemand 50 
heeft eens een definitie gegeven die ongeveer luidt: serendipiteit is dat wat 
gevonden wordt door een goed voorbereide geest. Als de wetenschapper op 
zoek is, is hij de hele tijd met zijn vak bezig, hij is dus goed voorbereid. Het 
heeft ook te maken met panoramisch kijken. De eigenlijke essentie van de 
dialoog is: luisteren. Want dat is het ding dat vaak in de dialoog ontbreekt. 
Luisteren en wachten. Het heeft te maken met ruimte maken. Niet heel de 
tijd je antwoord klaar hebben. Serendipiteit is: je bent goed voorbereid, dus 
jouw gedachten en jouw zintuigen, heel jouw zijn staat open naar de buiten-
wereld en je binnenwereld, je bent zo receptief, ontvankelijk. Het heeft met 
aandacht te maken ook. Je moet erop vertrouwen dat het niet fout kan 
gaan. En je moet je voorbereiden, je kan niet zomaar een potje gaan zitten 
wachten. Het is de goed voorbereide geest die de toevallige ontdekking 
doet. Als je niks doet en denkt: ‘Het komt wel,’ dan misreken je je wel even.

Naschrift
Anna Maria Versloot: Laten we de prullenbak leeg?
Judith Vindevogel: Tja. Daar moet in: teveel woorden. Wat zei Goethe?  
‘Die Worte sind gut, sie sind aber nicht das Beste. Das Beste wird nicht 
deutlich durch Worte.’
Anna Maria Versloot: Dat is een mooie kop voor dit interview,  
en daarna pagina’s vol met woorden van jou.
Judith Vindevogel: Ach ja, de mens zit vol tegenstrijdigheden.
Anna Maria Versloot: Dank je wel.
Judith Vindevogel: Alsjeblieft.
Anna Maria Versloot: eens kijken hoe lang we gesproken hebben.  
Oh, je hebt het record. Bijna twee uur. Dat is heel lang.
Judith Vindevogel: Ja, voor iemand die tegen woorden is. 
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13 
Briefwisseling 
tussen Geert van Boxtel en Paul Oomen

Toch wordt, bijna onzichtbaar, het komen en gaan van die scenes, waarin 
sterke muzikale regels lijken te gelden die moeilijk overschreden kunnen 
worden om de lol niet te bederven, op een ander niveau sterk gedreven door 
de innovatie van kunstenaars. Een mooi voorbeeld is de beroemde techno-
dj Richie Hawtin 51 die al twintig jaar de scene domineert. Toen ik hem voor 
het eerst live hoorde was ik twintig – er bestond toen een enorme scene 
voor een bepaald soort techno met heel vloeiende beats en diepe zinde-
rende bass sound. Richie Hawtin was een van de vormgevers van die sound. 
De afgelopen zes jaar heeft Hawtin echter niet stilgezeten en zijn interesses 
zijn verschoven naar een meer technologische aanpak en meer minimale 
composities. Hij is een kunstenaar en zit diep ondergedoken in zijn interes-
ses en inspiratie. Ik heb hem vaak zien optreden de afgelopen jaren en heb 
gezien dat de hele scene rondom hem als het ware mee verandert. Het is 
niet de context van de elektronische muziek die standhoudt, maar een paar 
kunstenaars die de context keer op keer weer naar hun hand zetten. 

Voor mijn nieuwste project, de technopera Nikola, werk ik samen met 
enkele techno labels, waaronder die van Richie Hawtin. Ik probeer hen 
ervan te overtuigen dat een technofeest een geweldig podium kan zijn voor 
opera en vice versa. Er is in de technowereld wel degelijk plek voor innova-
tie en nieuwe ervaringen. Om dit te doen zullen echter alle factoren van de 
wereld waar je je in begeeft serieus moeten worden genomen en niet over 
het hoofd worden gezien. Ik probeer hen te overtuigen dat opera een tech-
nofeest is, dat we dus niet spelen dat er een technofeest is in de opera, 
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Canadese producer van elec-
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Paul Oomen aan Geert van Boxtel
De methode van werken in de elektronische beats is een toonbeeld van 
interactie tussen autonomie en context. Het werk van een dj is extreem con-
textgericht – hij draagt bij aan een totale ervaring die grote groepen men-
sen met elkaar verbindt. Het publiek komt niet primair voor de muziek, ze 
komen voor de hele ambiance waarin muziek een sterke en dwingende fac-
tor is. Daarom zijn beats zo sterk georganiseerd in verschillende genres. Een 
ander tempo in de muziek betekent letterlijk een andere sfeer, en daarmee 
een soms zeer uiteenlopende publieksgroep. Publiek voor minimal techno 
is totaal anders dan electro, of dubstep. De manier waarop muziek wordt 
geproduceerd in deze scene is bijzonder. Allerlei artiesten componeren the-
ma’s en grooves en als die het goed doen, worden ze direct door de hele 
scene opgepikt. Dj’s creëren in het beste geval een live-compositie met 
materiaal van allerlei gelijkgestemde artiesten – het is heel erg interactief en 
er bestaat een veel vrijere benadering van auteurschap.



en we gaan ook niet een nachtclub afhuren en daar vervolgens een opera-
publiek heen sturen. Techno is een eigen cultuur, en de opera in dit geval 
een methode van werken, een interdiscipline die de ervaring van een tech-
nofeest van binnenuit kan innoveren. 

Dit is echter de buitenkant. De binnenkant is een wereld van ideeën en 
muzikale inspiratie die mij hebben doen geloven dat deze opera een tech-
nofeest als podium nodig heeft. Zonder die inspiratie kan ik wellicht met de 
juiste toon en houding de industrie overtuigen dat het wat wordt, maar kan 
ik geen werkproces met dj’s en zangers ontwikkelen dat daadwerkelijk de 
moeite waard is, of waarin ik zelf nog van waarde ben. Dan kan ik net zo 
goed zeggen: het idee is er al, voer het maar uit. Dan ben ik dus geen com-
ponist meer. Mijn rol is uitgespeeld. 

Ik wil dat de opera echt is. Ik denk dat Yo! Opera ook wil dat de opera echt 
is, iets betekent in de wereld om ons heen. Jullie werk met jongeren – en 
in een eerder stadium met kinderen – is een mooie poging dat te realise-
ren. Ik zie sterk de context en de innoverende manier waarop jullie die mani-
puleren en motiveren. Ik zie veel minder sterk de inspiratie, het ongrijpbare, 
het artistieke dat dit werkproces stuurt en drijft, en dat de opera tot kunst 
maakt.

Geert van Boxtel aan Paul Oomen
Ik deel je mening met betrekking tot de overeenkomsten tussen een tech-
noparty en een opera. Was de opera in de belcantotijd 52 ook niet een soci-
aal gebeuren van jewelste? Ik geloof er niks van dat men destijds de opera 
bezocht voor een zuiver esthetische ervaring, zoals dat nu vaak in de klas-
sieke cultuur het uitgangspunt is. Beethoven en Wagner werden als een 
soort godheid gezien in hun allesomvattende concepten en vanuit dat 
romantisch kunstbegrip hebben we een kunst gecreëerd die zich alleen 
nog op de esthetiek (datgene wat de ene kunstenaar onderscheidt van de 
andere) lijkt te richten. Het idee van een sociaal gebeuren is volledig naar 
de achtergrond gedrukt en wordt door veel kunstenaars en hun publiek niet 
meer op prijs gesteld, omdat het de zuiver esthetische ervaring in de weg 
zou zitten.

Ik wilde het ook hebben over artistieke inspiratie, datgene waarvan jij zegt 
het vaak te missen in de projecten van Yo! Opera. Ik deel je mening dat een 
kunstenaar zonder inspiratie niet kan werken. Of dat in elk geval niet zou 
moeten willen. Kunst zonder inspiratie is ambacht, acrobatiek, of simpelweg 
tijdverspilling. In onze kunstopvatting hechten we veel belang aan de kracht 
van de sublieme ingeving van een enkel individu, zoals ik ook al noemde in 
relatie tot de notie van het genie in de Romantische kunstenaar. Maar uit-
gaande van het idee van de interdiscipline ligt het meer voor de hand te 
stellen dat een geïnspireerd collectief tot interessantere processen en resul-
taten kan leiden dan een geïnspireerd individu. Wat overigens niet wil zeg-
gen dat de inspiratie niet bij een enkel individu kan beginnen.

Ik denk dat inspiratie ook tot overtuiging moet leiden. Geïnspireerd zijn of 
worden is noodzakelijk voor de individuele kunstenaar. Maar iemand anders 
koopt niets voor het feit dat jij geïnspireerd bent. Om samen te werken – 
zoals in de opera – moet deze inspiratie ook en vooral omgezet worden in 
overtuiging. De overtuiging waarmee je jouw inspiratie overbrengt op andere 
betrokkenen, en de overtuiging die uiteindelijk uit het resultaat moet blijken.

 

52 Belcanto is een 19e-
eeuwse zangstijl waarin de 
aandacht voor de klankkleur 
van de stem prevaleert boven 
de tekst van het gezongene
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Na mijn opleiding tot componist aan het Conservatorium van Amsterdam 
ben ik de afgelopen zeven jaar betrokken geweest bij diverse vormen van 
maakprocessen binnen een collectief. Daaronder versta ik een proces 
waarin twee of meer individuen hun persoonlijke invulling combineren in een 
product waarvan geen van de makers het volledige eigenaarschap kan opei-
sen. Elk van de betrokkenen levert zijn eigen creatieve bijdrage. De kracht 
van het eindproduct is het resultaat van de verassende combinatie van die 
bijdragen. De weg die ik heb afgelegd van individuele componist naar een 
samenwerkend kunstenaar die bijdraagt aan een product dat groter is dan 
hemzelf, was niet altijd gemakkelijk. Die ontwikkeling was echter wel uiterst 
plezierig. Het stelde me in de gelegenheid dingen te creëren die ik alleen 
nooit zou hebben gerealiseerd.  

In 2005 begon ik een samenwerking met Yo! Opera. Het was een geweldige 
tijd, omdat ik kon werken in een zéér flexibele omgeving. Het was heel 
anders dan de traditionele opdrachtstructuur waarbinnen de meeste compo-
nisten werken. Met Yo! Opera werkte ik aan een reeks kleine producties 
waarin op verschillende manieren ‘opera’ werd gemaakt, met als doel een 
jong publiek te bereiken. Vanaf de start was duidelijk dat, als er een jonger 
publiek moest worden bereikt, ook het product zou moeten veranderen.  
Om het product te veranderen, moesten we ook onze werkwijze wijzigen.  
We vormden kleine teams met jonge librettoschrijvers, regisseurs en uitvoe-
renden die allemaal het verlangen hadden om samen iets te creëren, ook  
al was dat niet bij iedereen in dezelfde mate. Tijdens die korte, intensieve 
maakprocessen werd ik me ervan bewust dat elk teamlid een eigen rol ver-
vulde: de librettist schreef de tekst, de componist schreef de muziek en de 
regisseur maakte de enscenering. 

Grijs gebied tussen de disciplines
Hoewel we allemaal invulling gaven aan ons eigen deel van het proces, 
waren er ook gebieden waar overlap was. Een grijs gebied, waarover meer 
mensen een mening hadden en waarvoor niemand met recht de directe 
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verantwoordelijk kon opeisen. Bij samenwerkingsprocessen treden in dit 
gebied doorgaans de conflicten op. De ideeën van de betrokken kunste-
naars komen voort uit esthetische voorkeuren en dat heeft uiteraard grote 
gevolgen voor het eindproduct. 

Omdat wat mooi is een kwestie van persoonlijke smaak is, mag je conclude-
ren dat niemand het alleenrecht op de waarheid heeft in samenwerkingsvor-
men binnen de kunst. De discussie kan bijvoorbeeld gaan over de belichting 
van een bepaalde scène, waarbij de librettist vindt dat een sterke belichting 
de subtekst van het libretto moet onderstrepen, terwijl ik als componist van 
mening ben dat de muziek de subtekst al voldoende ondersteunt. Geen van 
beiden heeft gelijk of ongelijk, maar we zijn wel sterk overtuigd van onze 
eigen mening over deze scène en de invloed ervan op eerdere en daarop 
volgende gebeurtenissen. Door de discussie aan te gaan, komen we tot een 
oplossing die het stuk ten goede komt. Die discussie is de essentie van het 
besluitvormingsproces. Als ik alleen zou werken, zou ik diezelfde discussie 
met mezelf voeren, daarbij ook de advocaat van de duivel spelen en de 
sterke en zwakke punten van elke optie tegen elkaar afwegen. Bij groepsge-
wijze besluitvorming is het proces hetzelfde, maar het is verbaal en wordt 
versterkt door de standpunten en betrokkenheid van twee of meer partijen. 
Ik raakte gefascineerd door dit grijze gebied – de kleine punten in het crea-
tieve proces waar daadwerkelijke samenwerking plaatsvindt – en besloot me 
te gaan richten op het uitvergroten van dit gebied, omdat het wellicht op het 
hele creatieve proces toegepast zou kunnen worden.

De weg naar gedeeld eigenaarschap
Tijdens mijn werkzaamheden bij Yo! Opera deed zich opnieuw een kans voor 
om dat grijze gebied te verkennen. Bij Yo! Opera werkte ik aan Kuil, een kort 
muziektheaterproject voor fluit en tenor. Aanvankelijk werd het project opge-
zet als een traditionele samenwerking tussen een librettist die op basis van 
het thema de tekst zou schrijven, de componist (ikzelf) en een regisseur. De 
productie was uiterst geschikt om het grijze gebied uit te diepen. Oftewel om 
librettist, regisseur, musicus en componist samen in één repetitieruimte aan 
de totstandkoming van de voorstelling te laten werken. Na enig overleg met 
de groep, werd duidelijk dat niet iedereen even enthousiast was over dit 
idee. We besloten te kiezen voor een wat minder extreme werkmethode. Ik 
zou een aantal korte fragmenten schrijven op basis van het libretto en deze, 
samen met de fluitist en de regisseur tot een volledig stuk uitwerken.

Ter illustratie van het verschil tussen de beide methoden geef ik een 
beschrijving hoe ik het project op de traditionele wijze zou hebben aange-
pakt. In een traditioneel maakproces schrijft – na overleg over het thema 
met de anderen – de librettist een tekst. Op basis van die tekst ontwikkel ik 

ruwe ideeën om de tekst muzikaal tot leven te brengen. Ik kijk daarbij naar 
de structuur die de librettist in de tekst heeft aangebracht, probeer de emo-
tionele context van elke scène te bepalen, en zoom in op de frases en woor-
den die een personage uitspreekt. Deze schetsen, of ideeën over het stuk, 
zouden geleidelijk groeien, tot het moment dat ik definitief zou besluiten wat 
de timing en tempo van het stuk moeten zijn. Zo bouw je zorgvuldig een 
structuur van punt A, naar punt B, naar punt C op. Gedurende het hele pro-
ces zou ik esthetische en praktische beslissingen nemen die weer van 
invloed zouden zijn op latere keuzes – een soort dominoketen. Deze beslis-
singen vormen een vast onderdeel van de ontwikkeling van een unieke taal 
voor het stuk – de criteria die voor eenheid zorgen. 

Op een gegeven moment zou ik, ergens midden in het proces (dat moment 
is voor elk stuk weer anders), stoppen met het maken van nieuw materiaal 
en beginnen met het verfijnen van de noten en teksten die ik tot dan toe 
had geschreven. Het eindresultaat zou een op zichzelf staand stuk zijn, vol-
ledig binnen mijn eigen bewustzijn tot stand gekomen en beperkt door mijn 
eigen verbeelding. Ik zou zo veel tijd besteden aan het bedenken hoe het 
zou moeten klinken, dat ik de uitvoerenden precies zou kunnen zeggen hoe 
ik het wil hebben. De volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering zou 
bij mij liggen. Met deze verantwoordelijkheid komt het begrip eigenaarschap 
in beeld. Iedereen wil erkenning voor iets waar hij trots op is, iets wat hij 
gemaakt heeft, iets dat van hem is, zeker als anderen het als een succes 
zien. 
Deze werkwijze kan een zware last zijn, maar het kan ook heel bevredigend 
zijn. Bij collectieve maakprocessen doen we in zekere mate afstand van dat 
eigenaarschap. Dat kan als vanzelfsprekend worden ervaren, bijvoorbeeld 
omdat alle medewerkers de bijdragen van de anderen erkennen, maar het 
kan ook leiden tot conflicten tussen de medewerkers. Dit conflict kan bij-
voorbeeld ontstaan als iemand vindt dat zijn bijdrage (waarvoor hij zich ver-
antwoordelijk voelt) ‘beter’ is dan die van de anderen.

Mijn plan om bij Kuil met een groep een voorstelling te maken op basis van 
enkele schetsen, had enorme gevolgen voor zowel het proces als het eindre-
sultaat. Ik gaf een deel van mijn eigenaarschap (de noten) op en overtuigde 
de librettist ervan hetzelfde te doen met de tekst die hij had geschreven. Het 
repetitieproces was zo opgezet dat er stukken waren waarbij alle betrokke-
nen op de werkvloer evenveel inspraak hadden, en stukken waarbij de regis-
seur en ik de beslissing namen op basis van het materiaal dat we samen 
hadden ontwikkeld. Die werkwijze was enorm tijdrovend, maar bleek resulta-
ten op te leveren die we als afzonderlijk teamlid nooit zelf hadden kunnen 
bereiken. De fluitist was werkelijk magistraal op zijn instrumenten – unieke 
fluiten met eigenaardigheden die alleen hij kende. Op de repetities kwam hij 
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met muziek die ik zelf nooit had kunnen bedenken. En de tenor kreeg de 
vrijheid om de simpele melodieën, die ik meebracht naar de repetitie, om te 
vormen tot volwaardige zangregels, die zo tot zijn verantwoordelijk mochten 
worden gerekend. 

Hoewel ik misschien zelf een soortgelijk resultaat had kunnen behalen, gaf 
hij er toch zijn eigen unieke draai aan. Hij maakte zich de melodieën eigen 
op een wijze die onmogelijk was geweest als ik alles al voor hem had uitge-
schreven. Samen schiepen we de artistieke taal voor Kuil, en naarmate het 
proces vorderde, zag ik hoe de betrokkenheid bij de besluitvorming van alle 
deelnemers toenam. Ieder van ons wilde van dit stuk een topvoorstelling 
maken, en samen beschikten we over de benodigde kennis om dit te reali-
seren.
Tijdens de voorstellingen zag ik hoe ontspannen de uitvoerders waren; ze 
hadden de taal van het stuk samen ontwikkeld en ze wisten van elkaar wat 
ze dachten en voelden. Ze kozen hun timing met de precisie die doorgaans 
alleen iemand zou kunnen bereiken die het stuk heeft geschreven. Na de 
voorstelling hoorde ik hen aan vrienden en collega’s vertellen over de tot-
standkoming van het stuk. Niet over de uitvoering zelf, maar over hoezeer ze 
zich eigenaar voelden van het product dat zojuist was gespeeld. Deze obser-
vaties zijn misschien subjectief en vrijblijvend, maar ze overtuigden me wel 
van de mogelijkheden van collectieve samenwerking. Reden te meer voor 
mij om dit terrein verder te verkennen.

Grijs gebied binnen dezelfde discipline
In 2006 zette ik een grote stap in het collectief proces. Ik besloot samen 
met Wilbert Bulsink, een goede vriend en collega-componist, een nieuwe 
voorstelling te schrijven. Tot dan toe had ik gewerkt binnen een collectief 
van kunstenaars die deels op hetzelfde terrein actief waren als ikzelf, maar 
nog nooit met iemand die ook zelf componist was. Ik had gewerkt met cho-
reografen, regisseurs, acteurs, beeldend kunstenaars en musici die wel een 
flinke overlap hadden met mijn eigen discipline, maar samenwerken met 
een andere componist betekende dat onze werkzaamheden volledig samen 
zouden vallen. In dit proces moesten we een methode vinden waarbij we 
beiden materiaal konden schrijven en bewerken en waarbij we een gemeen-
schappelijke richting moesten volgen. Onze eerste gezamenlijke productie, 
The Expected, bood een mooie start. Het stuk was gebaseerd op een 
cyclisch filmwerk, zonder begin of einde, van Keren Cytter, dat wij tijdens 
onze voorstelling vijf keer wilden herhalen. Dat uitgangspunt gaf ons een 
duidelijke tijdsbalk waarop we een vorm konden ontwikkelen en dat maakte 
het veel eenvoudiger om ideeën met elkaar uit te wisselen. 
We ontdekten al snel hoe belangrijk het is om een gemeenschappelijke cre-
atieve taal te ontwikkelen om die ideeën en concepten uit te wisselen en 

misverstanden te voorkomen. Die gemeenschappelijke taal gaat dieper dan 
de alledaagse communicatie. Wanneer je op dat diepere niveau concepten 
wilt bespreken, kom je erachter hoe vaag de betekenissen van ons dage-
lijkse vocabulaire eigenlijk zijn. We wilden woorden gebruiken waarvan de 
definitie voor ons beiden hetzelfde is: Wat stel ik me voor bij ‘snel’? Wat 
hoor je als je ‘licht’ zegt? Het definiëren van dat nieuwe vocabulaire vergde 
veel tijd en overleg, maar het stelde ons wel in staat om elkaars ideeën te 
begrijpen, te bewerken en te verrijken. Zo ontstond er een vorm van geza-
menlijk eigenaarschap.

Tijdens het werken aan The Expected ontwikkelden we een strategie. Die 
strategie speelde zich af op de meta- en microniveaus van ons creatieve 
proces. Een scheppend kunstenaar moet ten allen tijde de grote lijn in het 
zicht houden en vrijwel tegelijkertijd de details van elk moment uitwerken. 
Wilbert en ik ontwikkelden een vloeiende werkwijze die het ons mogelijk 
maakte volledige concentratie op een milliseconde aan geluid of tekst te 
combineren met het meer afstandelijke overzicht dat nodig is om de grote 
lijnen te schetsen. In de praktijk betekende dit dat we de dag begonnen met 
een uitvoerige bespreking. Vervolgens gingen we enige tijd afzonderlijk aan 
het werk en zaten dan weer samen aan tafel om elkaar bij te praten en 
commentaar te geven op de toevoegingen aan elkaars stuk, waarna we elk 
weer een tijdje alleen aan de slag gingen.

Het gebruik van conflict
Tijdens dit intieme maakproces speelde conflict een essentiële rol. Een con-
flict ontstaat uit een verschil van mening. Als er geen conflict is, dan neemt 
een van de betrokkenen niet echt deel aan het proces omdat het simpelweg 
onmogelijk is dat verschillende individuen het tijdens zo’n proces voortdu-
rend met elkaar eens zijn. De term ‘conflict’ heeft een negatieve lading, en 
dat is omdat veel mensen niet over de vaardigheden beschikken om conflic-
ten effectief op te lossen. En een conflict dat niet wordt opgelost, kan ingrij-
pende gevolgen hebben. Het schaadt niet alleen het creatieve proces, maar 
ook de gemoedsrust en het zelfvertrouwen van de betrokkenen. Construc-
tieve omgang met conflicten vereist dat alle betrokkenen zich veilig voelen in 
de gemeenschappelijke ruimte binnen de samenwerking. Veiligheid is een 
subjectief begrip. Het is dan ook belangrijk dat de samenwerkende partijen 
in overleg bepalen wat er nodig is om die veilige omgeving te waarborgen. 
Creëren met anderen is een kwetsbare activiteit, omdat we gewend zijn uit-
gewerkte, voltooide ideeën met elkaar te delen. Bij het presenteren van 
vage of onvolledige ideeën is het belangrijk dat er wederzijds het vertrouwen 
is dat de deelnemers elkaars ideeën niet afschieten voordat ze gehoord wor-
den. Als samenwerking gebaseerd is op vertrouwen, dan kan een sterke 
overtuiging van een idee de totstandkoming van het werk ten goede komen 

120 HeT MAAKPROCeS VAN eeN COLLeCTIef 121HeT MAAKPROCeS VAN eeN COLLeCTIef



en tot verrassende, verrijkende resultaten leiden. Het kweken van dit ver-
trouwen is een onmisbaar onderdeel van een zinvolle samenwerking. Mijn 
ervaring is: hoe meer vertrouwen, hoe beter het eindresultaat. Als je iets 
individueel creëert, zul je je zelfkritiek in eerste instantie opschorten, bewust 
of onbewust, zodat het idee de tijd krijgt om enigszins te rijpen. Dat moet in 
een gezamenlijk scheppingsproces ook zo zijn.

In en uit een hiërarchie stappen
Na The Expected besloten Wilbert en ik nog een stap verder te gaan en ook 
de uitvoerenden in het creatieve proces te betrekken door ze directe invloed 
te geven op de tekst en de muziek die ze moesten vertolken. We kozen er 
altijd voor om hun ideeën toe te passen in een concrete productie in plaats 
van ze uit te proberen in een ‘onderzoeksomgeving’. De volgende voorstel-
ling die we maakten, Pigeonhouse, kwam tot stand in samenwerking met 
zeven uitvoerenden wier unieke spraakpatronen (ritme en melodie) de basis 
vormden voor de muzikale inhoud. Elke uitvoerende had, naast het bespelen 
van zijn of haar instrument, een rol in de voorstelling. Het plan voor het cre-
atieve proces ontwikkelde zich tot een complex geheel van stappen waarbij 
het creëren van een muziektheatervoorstelling geïntegreerd werd in de 
inhoud van het stuk. 
Ondanks deze complexiteit handhaafden we het principe van het opdelen 
van het proces in niet-hiërarchische, creatieve sessies, gescheiden door 
momenten waarop een leider (Wilbert of ikzelf) een duidelijke beslissing kon 
nemen. Het resultaat was een recursief proces dat startte met de input van 
alle deelnemers, werd aangepast door de initiatiefnemers (Wilbert en ik) om 
vervolgens weer te worden aangepast door de uitvoerenden, en zo verder. 
Het proces was uiterst tijdrovend doordat Wilbert en ik enerzijds samenwerk-
ten als initiatiefnemers en daarnaast samen met de uitvoerenden werkten 
aan de totstandkoming van de voorstelling.  

In dit proces was er sprake van een vrijwel volledige overlap van verantwoor-
delijkheid voor Wilbert en mij. De gedeelde verantwoordelijkheid met de uit-
voerenden was nog relatief beperkt. We creëerden een structuur die de 
interactie tussen uitvoerenden en het creatieve proces definieerde en enigs-
zins in goede banen leidde. Want ook al hechtten we aan complete vrijheid 
in die interactie, we onderkenden wel dat het collectieve proces ook onbe-
heersbaar kon worden. De stap van samenwerking tussen twee personen 
naar een proces met negen deelnemers is groot, zeker gezien de enorme 
hoeveelheid input die al die mensen leveren. Het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijke artistieke taal tussen zoveel mensen wordt dan vrijwel 
onmogelijk. Het kost ook veel tijd om de interactieve dynamiek te ontwikke-
len waarin de deelnemers elkaars ideeën gaan begrijpen en daar construc-
tief mee om kunnen gaan. Om deze reden bouwden we in het proces een 

periode in die gewijd was aan het behoud van de continuïteit om te voorko-
men dat er een wildgroei in verhaallijnen zou ontstaan. 

Na het geslaagde resultaat van dit collectief maakproces bij Pigeonhouse 
hebben Wilbert en ik opnieuw een stap gezet om de unieke mogelijkheden 
van creatieve samenwerking te onderzoeken. In onze volgende productie 
willen we een structuur creëren die nog meer interactie en vrijheid biedt 
tijdens het creatieve proces, wat inhoudt dat het eindresultaat volkomen 
onvoorspelbaar is. Als initiatiefnemers creëren we alleen een omgeving om 
in te werken, een creatieve ruimte met een aantal vaste kenmerken die de 
basis kunnen vormen voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke 
artistieke taal. Vanuit deze artistieke taal, die tot stand komt door de partici-
patie van alle deelnemers, kan het stuk zich vervolgens vrij ontwikkelen in de 
richting die de makers er aan geven.  We kijken met spanning uit naar de 
mogelijkheden die deze werkwijze straks gaat opleveren. 

Tijdens de verschillende collectieve maakprocessen die ik heb meegemaakt, 
heb ik veel nagedacht over het unieke potentieel van dit soort werk. Ik ben 
tot de conclusie gekomen dat alle voorstellingen, die ik in nauwe samenwer-
king met uitvoerenden heb gemaakt, baat hebben gehad bij die betrokken-
heid in het creatieve proces. Als de uitvoerenden meer verantwoordelijkheid 
voelen voor het stuk, leidt dat tot een sterkere authenticiteit (eigenheid) van 
het eindresultaat. 
Gedurende mijn professionele loopbaan heb ik met uiteenlopende samen-
werkings- en hiërarchische maakprocessen te maken gehad. Hoewel ik 
beslist niet vind dat er maar één ideale weg is, kan ik niet ontkennen dat ik 
voor mijn creatieve processen een voorkeur heb ontwikkeld voor samenwer-
king. Ik geloof sterk in de kracht van een product waar vele individuen aan 
bijdragen en ik ben trots om het eigenaarschap van mijn producties te delen 
met anderen. De kans om iets te maken dat groter is dan mijn eigen fanta-
sie en dat mijn beperkingen overschrijdt, heeft tot uitzonderlijke resultaten 
geleid. Ik hoop dat het anderen zal inspireren om hetzelfde te doen.
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Paul Oomen aan Geert van Boxtel
Voor mij is een conceptuele benadering van opera verschoven naar een 
zoektocht naar waarachtigheid. Ik ben gaan inzien dat de perfecte vorm, die 
ik in een aantal voorstellingen en muziekstukken bij benadering heb ontwor-
pen, voorbijgaat aan de realiteit van het moment en de belevingswereld van 
het publiek. Wat mensen raakt in opera is niet de briljante artistieke con-
structie, maar die echtheid van de zangstemmen, en ook de manier waarop 
de omgeving en de woorden op zo’n manier samenvallen dat het echt wordt, 
heel simpel en ondoorgrondelijk tegelijkertijd. Ik ben meer geïnteresseerd 
geraakt in de waarachtigheid van ervaringen te vertalen naar een vorm voor 
de musici. Het interessante is dat ik merk dat de voorstelling die daarbij komt 
kijken, steeds uitdrukkelijker te maken heeft met esthetiek in plaats van een 
concept. Door een stilering aan te brengen in de echtheid van de ervaring in 
klank, licht, lichamen en woorden ontstaat een schoonheid die uiteindelijk 
iets wordt dat een voorbedacht concept ver te boven gaat – een muzikale 
kwaliteit die op ieder moment op alle lagen van een opera voelbaar wordt.

Wellicht klinkt dit al te verheven, of zelfs te zweverig om anno nu als rele-
vante kunst aangemerkt te worden. Je merkt dat ik heel anders spreek over 
opera dan empowerment van jongeren, interactieve media en talentontwik-
keling, alhoewel ik me wel degelijk zeer betrokken voel bij die ontwikkelin-
gen. Ik zie mijn toewijding aan de opera en de muziek allereerst als een reis 
die dieper het innerlijk ingaat, dieper en dieper. Voor mij is de ontwikkeling 
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Briefwisseling 
tussen Geert van Boxtel en Paul Oomen

van een conceptuele benadering naar waarachtigheid een proces van verin-
nerlijking. Ik ben ervan overtuigd dat iedere kunstenaar zichzelf onverbidde-
lijk tegenkomt, hoe betrokkenen en collectief zijn uiteindelijke maakproces 
ook is. 

Tijdens mijn recente muziekserie E@RPORT 53 heb ik dit beseft. Door de 
muzikale wereld van honderdvijftig uiteenlopende Amsterdamse musici te 
onderzoeken, te interpreteren, te hercomponeren en zodoende nieuwe 
perspectieven te ontdekken voor ontmoeting en uitwisseling tussen deze 
musici, dacht ik een proces op gang te brengen van collectieve verwerke-
lijking. Maar ik moest verbazingwekkend concluderen dat het project, meer 
dan dat het over al die musici en subculturen ging, een project was over mij-
zelf, over mijn jeugdherinneringen, mijn wijze van opgroeien in multicultureel 
Amsterdam en mijn vroegste kennismaking met muziek. 

Geert van Boxtel aan Paul Oomen
Uiteraard, zou ik willen zeggen. Want het zijn jouw keuzes. Je rol als compo-
nist is meer verworden tot die van curator die juist in die keuzes (en in de 
ordening daarvan) laat zien wie hij is, wat hij belangrijk vindt. 
Ik moet ook weer denken aan de definitie van opera die jij mij ooit aan de 
hand deed en die ik dagelijks hanteer: een ordening of rangschikking van de 
materialen, van geluid, beeld, tekst, etc. Componeren in de meest letterlijke 
zin des woords. 

 

Componeren      van waarachtigheid 

53 E@RPORT. Een project 
van Paul Oomen waarbij ont-
moetingen en uitwisselingen 
tussen een grote diversiteit 
aan musici centraal staat

125BRIefwISSeLING TuSSeN GeeRT VAN BOxTeL eN PAuL OOMeN





De operawereld waarin zangeres Charlotte Margiono zich decennia lang 
begaf, kan haast niet verder af staan van de muziektheaterpraktijk van com-
ponist en initiator Merlijn Twaalfhoven. Maar op metaniveau, als het gaat 
over het opleiden van nieuwe makers en zangers, vinden Charlotte en  
Merlijn elkaar in dit gesprek. 
‘La Margiono’ heeft in seizoen 2009-2010 afscheid genomen van het grote 
operapodium. Zij is een internationale operaster, heeft met de groten der 
aarde gewerkt aan memorabele opera-ensceneringen. Zij is vele malen 
beroemder buiten de Nederlandse grenzen dan erbinnen en kent de traditi-
onele opera als haar broekzak. Op dit moment is ze Lector Communicating 
Music aan het Conservatorium van Utrecht.

Merlijn Twaalfhoven is een Nederlandse componist die grote bekendheid 
kreeg door zijn werk in grensgebieden tussen Israel en Palestina, en in het 
tussenland van Griekenland en Cyprus. Hij zette honderden musici uit de 
rivaliserende gebieden op de omringende daken en liet ze een composi-
tie van hem gezamenlijk uitvoeren. Amateurs en professionals door elkaar. 
Wanneer zijn compositie per ongeluk niet volgens de partituur werd uitge-
voerd, bleek dat niet erg te zijn, want Merlijn ontdekte dat wat er voor in de 
plaats klonk, ook heel mooi was.
In dit gesprek wordt de traditionele operapraktijk uitvoerig geschetst en 
direct weer gerelativeerd. De zanger als marionet, als herschepper wordt 
geanalyseerd, en het café blijkt, in overdrachtelijke zin, een betere plek te 
zijn voor een kunstwerk dan een museum.

Amateurisme toestaan 
Charlotte Margiono: Jij bent ook een altviolist, net als ik. Maar ik ben een 
amateur. 
Merlijn Twaalfhoven: Ik officieel ook. Ik deed het als bijvak, naast composi-
tie. Ik nam het heel serieus. Ik heb een eigen eindexamen bedacht en een 
aantal docenten gevraagd om de commissie te zijn. Het was meer een 
toneelstuk.
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Charlotte Margiono: Ik ben er veel te laat aan begonnen, toen ik tweeën-
dertig was. De familieleden van mijn man zijn allemaal professionele strij-
kers. Er was een keer een repetitiesituatie situatie waarin hun altist het  
liet afweten. Ik had een opleiding oude muziek gedaan, blokfluit bij Frans 
Brüggen. Mijn zus zei: ‘Hier heb je de strijkstok.’ Ja, dat weet ik ook wel, 
want ik had vroeger ook een beetje vedel gespeeld. Ik was op slag verliefd 
op de kamermuziek, op de Romantische stukken. 
Merlijn Twaalfhoven: De kaarten liggen op tafel. Ik heb me twintig jaar 
stukgebeten op die alt en jij hebt hem op een zondagmiddag gepakt en het 
lukte meteen.
Charlotte Margiono: Nee hoor, want ik blijf een superamateur, maar het 
woord amateur slaat echt op mij, want het betekent liefhebber. Ik had aan-
leg en uit het beroepsleven werd ik aangemoedigd. Ik zong altijd met het 
Margionokwartet, dat bestond uit leden van het Concertgebouworkest. Met 
hen heb ik ook weleens alt gespeeld. In mijn hoofd ben ik een professional. 
Maar ik heb ruimte voor amateurisme in de muziek, voor de echtheid, de 
liefhebberij. Daardoor kan ik ook heel goed aan amateurs lesgeven. Ik erger 
me niet aan amateurs. En ook niet aan mijn eigen amateurisme. Wel met 
zingen. Maar als er op de alt een riedel niet gaat, dan lach ik erom, maar ik 
ga in ieder geval door. Met dirigeren hetzelfde. Ik kan het niet, maar ik doe 
het wel. Ik probeer het en iedereen doet zijn best om mij te volgen. Het is 
heel ontspannend om op zo’n dubbele manier met muziek bezig te zijn. 
Merlijn Twaalfhoven: Het is gaaf dat een professionele houding ook op 
stand-by kan, dat die niet altijd aanstaat. Vaak kan het ook juist een bar-
rière worden. 
Charlotte Margiono: Juist. Ik ken een aantal zangers die ook goed een 
strijkinstrument bespelen en die dat helemaal niet meer doen omdat ze niet 
met hun perfectionisme kunnen omgaan. 

Communicatie en commercie
Charlotte Margiono: Ik ben nu Lector Communicating Music aan het con-
servatorium van Utrecht. De vraag is: hoe ga je jonge musici klaar krijgen 
om te communiceren vanuit hun wezen? Of je nu opera zingt, bassist bent 
of op een luciferdoosje speelt, je moet bereid zijn om bepaalde stappen te 
maken naar je publiek toe. 
De onderlijn van mijn werk raakt erg aan wat jij doet, Merlijn: hoe verkopen 
we onszelf nog in deze wereld? Niet alleen opera, maar überhaupt muziek 
en dan vooral de klassieken. 
Merlijn Twaalfhoven: Ik was daar ook mee bezig als Lector PopKunst op 
Artez, maar breder. PopKunst gaat over populair toegankelijk kunst. Hoe kan 
kunst een groot publiek bereiken zonder concessies te doen? Een groot 
publiek bereiken ziet men vaak als synoniem aan commercieel zijn. Dat is 
gek, want commercie komt er in veel gevallen pas later bij kijken. Kunste-

naars hebben vaak de passie om een groot publiek te bereiken. Als dat lukt, 
dan is het verleidelijk om er veel geld mee te willen verdienen. Vaak gaat dat 
gepaard met concessies, maar je kan wel degelijk de drempel verlagen zon-
der concessies te doen. Dat kan alleen als je als kunstenaar aan het roer 
blijft en niet afhankelijk wordt van managers en commerciële bureaus. Je 
moet de kern behouden en die communiceren aan zoveel mogelijk mensen. 

Tekst zingen
Charlotte Margiono: Ik heb een tweeledig gevoel over opera en muziekthe-
ater. Ik ben met Felsenstein 54 producties begonnen en ik heb Kupfer 55 aan 
mijn lijf gehad. Dat is de bron van het muziektheater in Europa. Mijn contra-
dictie is dat ik opera en muziektheater nooit heb ervaren als verschillend. 
Dat komt misschien omdat ik de mazzel had dat ik me echt kon uitdrukken 
met mijn instrument, deels door heel hard werken maar deels ook doordat 
je gewoon van God zo’n geschenk krijgt. Het zit letterlijk in je lijf, je gaat niet 
naar een winkel en koopt een hele mooie altviool waar je nog mooier op kan 
spelen dan op je oude alt. Ik kon op heel hoog niveau voldoen aan de 
upperclass van met name het Mozartvak, met de beste dirigenten, opna-
mes, cd’s, de hele zeik. Tegelijkertijd is er ruimte in mij, waarschijnlijk door 
mijn opvoeding en mijn jeugd, om ook mijn theatrale kant te laten zien.
De acterende zanger staat hier. Ik denk dat je helemaal niet kan zingen zon-
der dat je bezig bent met tekst. Je hebt toch verdomme een tekst? Dat 
heeft een violist toch niet? 
Merlijn Twaalfhoven: Goed voorbeeld. Een van de meest bizarre dingen 
van opera vind ik juist dat je teksten niet kan horen en niet kan verstaan.
Charlotte Margiono: Dat heeft met techniek te maken.
Merlijn Twaalfhoven: Waarom moet een zanger tekst hebben? Omdat het 
toevallig met je mond gebeurt? En waarom kan het publiek niet bijvoorbeeld 
een stukje poëzie lezen terwijl ze een vioolsonate beluisteren?
Charlotte Margiono: Ja, dat zou kunnen.
Merlijn Twaalfhoven: Het kan soms mooi zijn om een extra betekenislaag 
toe te voegen aan een muziekstuk, maar dat hoef je dan niet zo letterlijk in 
de stem te leggen. Je oren kunnen helemaal naar de muziek gaan, en je 
ogen zijn nog vrij om iets te lezen. Wat mij betreft zingt een zangeres geen 
woorden, maar wordt haar tekst geprojecteerd. 
Charlotte Margiono: Dat kan ook allemaal. Ik denk dat je nu precies de 
kern raakt van wat er van een operazanger gevraagd wordt, of van de lied-
kunstenaar überhaupt: je blijft met inhoud zitten die aan tekst gebonden is. 
Ik denk dat het de bedoeling is dat een operazanger die inhoud zo goed 
mogelijk voor het voetlicht brengt. Met zijn eigen leven, zijn eigen mensdom, 
de hele zooi. Zo word je als uitvoerend musicus van heel hoog niveau.
Merlijn Twaalfhoven: Behalve als je in een orkest zit, dan moet je alleen 
heel goed kunnen spelen. 

54 Walter Felsenstein (1901- 
1975), oprichter en directeur 
van Komische Oper in Berlijn
55 Harry Kupfer (1935), be-
roemd Duits operaregisseur 
en professor aan de Berliner 
Musikhochschule
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Charlotte Margiono: Als dat overbrengen goed gebeurt, dan moet jij daar 
als toehoorder geen problemen meer mee hebben. Je zou voldoende moe-
ten kunnen verstaan en dat wat je niet kunt verstaan – met name bij vrou-
wenstemmen in de hoogte is het gewoon niet mogelijk woorden nog uit te 
spreken – dat zou op een andere manier dan duidelijk moeten worden, 
namelijk door de manier waarop er gezongen wordt. Smartelijk? Vreugde-
vol? Gaat er iemand dood? 
Merlijn Twaalfhoven: Ik denk toch dat je de tekst overschat. Ik begrijp dat 
het heel belangrijk is voor de interpretatie, maar om die subtekst ook nog te 
zingen, dat is wat men in de theaterwereld vaak rode rozen rood verven 
noemt, namelijk dat je in je expressie laat zien wat je al zegt. 
Als ik schrijf voor zang merk ik dat ik daar erg mee worstel. ‘Oh, het is zang, 
dus er moet nog een tekst bij.’ Terwijl ik precies weet wat ik wil vertellen met 
het lied. En dat wil ik graag uitleggen, of er in het repetitieproces samen aan 
werken, maar ik wil niet dat de zanger die betekenis ook nog woordelijk 
zingt. 
Charlotte Margiono: Ik moet persoonlijk toegeven dat ik, hoewel ik best 
veel heb gedaan, toch nog nooit een hele avond op ooh en aah heb gezon-
gen. 

Passieve / actieve communicatie van de operazanger
Charlotte Margiono: Communicatie kan passief of actief zijn. Als zanger 
communiceer ik passief, want ik realiseer me dat ik een herschepper ben en 
niet een schepper. Dat is een belangrijk aspect in dit gesprek.
Anna Maria Versloot: wat is passieve communicatie?
Charlotte Margiono: Ik bedoel dat ik mij middels het stuk wil communice-
ren, zonder dat ik daar zelf al te belangrijk in ben. Als ik mijn eigen liedje zou 
zingen met mijn eigen tekst, dan communiceer ik heel anders, want dat 
heeft direct met mij te maken. Maar als ik een opera van Puccini 56 zing, 
dan heb ik gewoon te doen wat Puccini op papier heeft gezet en dan heb ik 
ook rekening te houden met wat de dirigent en de regisseur ermee willen. 
Waar ben ik? Ik ben als operazanger een marionet. 
Merlijn Twaalfhoven: Is dat omdat je Puccini heel hoog hebt zitten? 
Charlotte Margiono: Nee, ik denk dat ik gewoon niet de vrijheid heb die je 
in jazz hebt: ‘Laat ik hier eens drie maten iets anders doen.’ Dat gaat niet. 
Je bent volkomen geframed in de klassieke muziek.
Merlijn Twaalfhoven: Ik heb nog nooit een acteur horen zeggen dat hij een 
uitvoerend speler is. Hij zegt niet: ik geef slechts tekst door. Ik zie toneelre-
gisseurs ook heel makkelijk schrappen en dingen veranderen. 
Charlotte Margiono: Als operazanger heb je niks te zeggen. Als je wat 
meer status hebt, zijn er wel momenten dat je tegen een beroemde dirigent 
durft te zeggen: ‘Ik vind dat die aria iets langzamer mag,’ of: ‘Ik zou toch 
heel graag daar willen ademen.’ 

Anna Maria Versloot: Je noemt het niet non-communicatie, je noemt 
het passieve communicatie. 
Charlotte Margiono: Ik noem het in die zin passief dat het frame niet door 
mij is gemaakt. Ik heb niet gecomponeerd, niet geschreven, ik heb het niet 
vormgegeven in theatrale zin, ik heb alleen mijn persoonlijke visie op het 
stuk en op de rol, die neem ik mee. Maar ook daarin stel ik mezelf kwets-
baar op, want je kan iets met heel veel liefde en respect doen op een repe-
titie en dan kan een regisseur zeggen: ‘Wat sta je idioot te zingen? Ga jij 
eens effe normaal doen.’ Moet je dan als beginneling zeggen: ‘Dat is mijn 
innerlijke overtuiging, dus dat heb je maar te pikken. Zo zie ik die rol: ik ben 
Pamina maar ik denk eigenlijk dat ik een hond ben en ik wil steeds ieder-
eens voeten likken.’? Zo gaat het niet in dit vak.
Merlijn Twaalfhoven: Maar het publiek is helemaal gefocust op diegene die 
de aria zingt. Ik denk dat de rol van de persoonlijkheid van de zanger heel 
belangrijk is. Ook al communiceert de zanger een heel mooi stemgeluid, 
met betekenis, met tekst, met alles: uiteindelijk ontmoet het publiek jóu, 
niet de klank, niet de stem of de compositie, nee, de zanger zelf. Puccini 
wordt al helemaal niet ontmoet. Hij heeft wel een grote rol gespeeld, net 
zoals de kapper een rol speelt, zoals de ouders van een zanger hebben 
gezorgd voor de gezondheid en het karakter.
Charlotte Margiono: Dat noem ik passieve communicatie. Het is een groot 
verschil of je iets doet wat je zelf gecreëerd hebt, of dat je door de creatie 
wordt gecreëerd. 
Merlijn Twaalfhoven: Ik geloof dat alles wat gecreëerd is, zich trechtert 
door de zanger die op het podium staat. Jij zegt dat je een marionet bent 
die aan allemaal lijntjes beweegt die door anderen zijn gecreëerd. Het 
publiek vergeet al die draadjes. Het publiek gelooft dat dat houten popje 
levend is.
Charlotte Margiono: Ja. Dat is de opdracht voor de traditionele operazanger.

Passieve / actieve communicatie van de componist
Merlijn Twaalfhoven: Bij passieve communicatie denk ik aan toeschouwers 
die in het donker zitten en naar het podium kijken. Ze worden geraakt, die 
energie zenden ze terug naar het podium. Dat is een onzichtbare communi-
catie. Er kan ook actieve of interactieve betrokkenheid zijn. Ik creëer die 
door iets te laten gebeuren waardoor het publiek zich moet omdraaien, of 
moet gaan lopen. Een volgende stap is dat het publiek het gevoel krijgt dat 
ze mogen reageren, lachen, meeklappen, of roepen: ‘Hee, achter je!’ Zoals 
dat bij kindervoorstellingen heel belangrijk is, maar bij volwassenenvoorstel-
lingen juist ook een bevrijding kan zijn. Bij jazz is het normaal om na een 
solo even te applaudisseren. Je kan daarmee spelen. Je kan het publiek een 
duidelijker omschreven rol geven dan alleen die van ‘toeschouwer’. De vol-
gende stap is dat het publiek niet meer precies begrijpt waar de grens is 

 
56 Giacomo Puccini (1858-
1924) Italiaanse operacom-
ponist van onder meer Tosca 
en La Bohème
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   ‘Hee, alsjeblieft.    Niet meeneuriën’.

tussen publiek en het podium, dat podium waar de professional heerst, 
waar je niet mag komen, dat niet verstoord mag worden, dat haast een 
altaar is. Als die grens wordt opgeheven, ontdekt het publiek dat daar niets 
heiligs aan de gang is, dat alleen maar aanschouwd dient te worden, zoals 
dat bij een traditionele eredienst het geval was – nee, er is iets dat wij als 
gemeente samen beleven, misschien zoals dat het ideaal van de reformatie 
was.
Charlotte Margiono: Ja, en zoals de Amerikaanse Negro churges zijn. Ze 
maken met elkaar de dienst.
Merlijn Twaalfhoven: Het essentiële van een ritueel is de binding. Het zorgt 
dat we bij elkaar horen, dat als mensen sterven iedereen een schepje zand 
op de kist gooit.
Charlotte Margiono: Er is nu toch ook de meezing-Matthäus-Passion? 
Merlijn Twaalfhoven: Ik zie dat mensen dat echt een bevrijding vinden. Als 
je nu bij een heel bekend klassiek concert in de zaal zit, draait iemand zich 
geërgerd om: 

Ik werk nu aan een soort meezing-Matthäus-Passion, maar dan met alleen 
maar nieuwe dingen. Zonder herinneringen. Zodat je niet in een ander soort 
passiviteit kan vallen, namelijk meeblèren met wat je al kent, maar dat je 
echt het avontuur aangaat. Een zangeres kan tegen het publiek zeggen: 
‘Neem deze toon maar van mij over, dan bouw ik daar een solo op en zo 
maken we samen een stuk.’ Dat is wat mij betreft een actieve deelname, 
wat nog geen gelijkwaardigheid is, want er zijn mensen die het geheel orga-
niseren, die het ritueel leiden, maar iedereen is er deel van. 

Authenticiteit en traditie
De rol van de componist is om in zijn graf te liggen
Merlijn Twaalfhoven: Een schilderij van Monet is af. Niemand hoeft dat te 
herscheppen. Stel dat de verf zou vervluchtigen na een uur, dan zou je 
regelmatig horen: ‘Kom je vanavond ook naar de Monet-interpretatie?’  
Dan zitten we allemaal in een ruimte met een echte Monet-specialist en 
dan zien we de waterlelies verschijnen en ook weer verdampen. We lopen 
naar buiten en we zeggen tegen elkaar: ‘Dit was echt een hele goede inter-
pretatie.’ 
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Charlotte Margiono: Ik geloof toch dat ik ‘traditie’ moet aanstrepen op dit 
blad.
Merlijn Twaalfhoven: Schilders hoeven Monet niet te interpreteren, want 
Monet vervliegt niet, zoals muziek. Alle oude dingen zijn er nog, dus ze moe-
ten wel hedendaagse dingen doen. Dat kan ook een vloek zijn, want ze wil-
len vast niet allemaal zo hedendaags zijn.
Charlotte Margiono: Een drol op een stokje, nee.
Merlijn Twaalfhoven: Terwijl binnen de muziekwereld de traditie enorm 
overheerst. Ik heb op een conservatorium geprobeerd musici te vinden die 
tijd wilden maken om mijn stuk te spelen. Nou, dat is niet makkelijk. Men 
wil namelijk eerst het repertoire van die voorgaande eeuwen onder de knie 
krijgen. Hedendaagse muziek is bijzaak. 
Dus wat gebeurt er: musici zijn getraind om met dooie componisten te wer-
ken, om zelf partituren te interpreteren. En als je toevallig nog leeft, dan zijn 
musici daar helemaal niet aan gewend. Dan reageren ze alsnog alsof je 
dood bent: ‘Lever je partituur twee maanden voor de repetities in bij het 
secretariaat.’ En daarmee heb je als componist aan je opdracht voldaan. Ik 
heb regelmatig conflicten gehad omdat ik tijdens het repetitieproces nog 
iets wilde veranderen, omdat het anders klonk dan ik me eerder had voorge-
steld. De partituur blijft natuurlijk maar een schaduw van wat er klinkt. Ik 
heb wel eens tegen een musicus gezegd dat hij verkeerd speelde, maar hij 
hield vol dat het in zijn partij stond. Toen zei ik: ‘Jij speelt wat er staat, maar 
toch is het verkeerd, omdat ik het verkeerd heb geschreven.’ Dat begrijpen 
ze niet. En als je dan toch door het orkest gaat wandelen en met de musici 
overlegt over wat ze nog meer met hun instrument kunnen, dan is zo’n diri-
gent heel snel pissig, want hij heeft precies twintig minuutjes voor de 
opdrachtcompositie. En daarna moet de Mahlersymfonie nog gerepeteerd 
worden. 
De componist mag dus wel in leven zijn, zolang hij uitsluitend communiceert 
via zijn partituur. Dat zorgt voor een totaal schizofreen werkproces dat hele 
absurde situaties oplevert.
Charlotte Margiono: De vraag is dus: hoe ging het werkproces bij al die 
lijken toen ze nog leefden? Daar is wel wat over bekend, met name over 
Mozart. Veel van zijn stukken relateren aan werkprocessen met levende 
artiesten. Een sopraan zei gewoon ‘Ik vind dit een kutaria. Kan je niet een 
andere schrijven?’ Dat deed Mozart dan binnen tien minuten. 
Ik heb zelf ook met een aantal componisten gewerkt. Een keer, voor de ope-
ning van de Stopera, verliep dat vervelend. De componist had de muziek 
nog niet af, maar men heeft de partituur uit zijn handen gegrist en mij in 
een cel gezet om het in te studeren. Het was retemoeilijke muziek, maar ik 
moest zorgen dat ik het kon zingen. 
Merlijn Twaalfhoven: Dan voegt die componist zich aan de ene kant naar 
de verwachting dat hij puur een partituur maakt, tegelijkertijd zorgt hij ervoor 

dat het niet op de plank ligt zoals bij dode componisten, dus hij accepteert 
het systeem en tegelijkertijd ontregelt hij het. Als hij had gezegd: ik doe niet 
aan partituren, dan had je meteen in een ander proces terecht kunnen 
komen.
Anna Maria Versloot: Charlotte, kan er van die traditie, waar jij zoveel 
van hebt meegemaakt, iets in de prullenbak?
Charlotte Margiono: Dat durf ik niet zo een-twee-drie te beantwoorden.
Anna Maria Versloot: waarom aarzel je?
Charlotte Margiono: Ik kan dan heel basale dingen gaan opnoemen. Uit 
die traditie is bijvoorbeeld de ‘semi-staged’ uitvoering ontstaan. Een tussen-
vorm die nog iets anders is dan een concertante uitvoering, daar mag je nog 
je boek bij houden. Ik denk dat de semi-staged opera bewijst, als het goed 
gedaan wordt, dat het ook kan zonder licht, zonder dure decors, dure kos-
tuums, zonder overmaat aan attributen en zelfs zonder regie.
Anna Maria Versloot: De regisseur als keizer van de opera is wat jou 
betreft niet per se noodzakelijk.
Charlotte Margiono: Dat is gewoon bewezen, wat ik nu zeg.
Merlijn Twaalfhoven: Er is een hiërarchie waarin de muziek bovenaan 
staat. Daarin heeft iedereen echt geïnvesteerd. Andere dingen horen er wel 
bij maar-
Charlotte Margiono: Het enige lijk zit vermoedelijk in de muziek, toch? De 
componist is de enige die er niet meer is en niets meer kan zeggen.
Merlijn Twaalfhoven: En dus respecteer je die.
Charlotte Margiono: Die heeft waarschijnlijk daardoor de supervisie. Ik zeg 
niet dat ik dat vind hoor, maar dat gebeurt. 

Angst – de scheppende zanger
Merlijn Twaalfhoven: Ik vind het woord ‘angst’ heel leuk omdat het gaat 
over het nemen van risico en het ontdekken van nieuwe gebieden. 
Charlotte Margiono: Ik zie angst vooral als faalangst. Omdat dat is waar 
een aankomend podiumkunstenaar mee te maken krijgt. Ik streep angst ook 
aan op het blad. 
Bij de beroemde Don Giovanni 57 van Gardiner 58 deed het publiek ook een 
beetje mee. Il Commendatore kwam van achteruit de Grote Zaal van het 
Concertgebouw op. De mensen uit het publiek moesten een levende ketting 
maken om hem vast te houden. Dat was heel spannend, niet ‘moet je toch 
eens opletten wat we voor nieuws met publieksparticipatie doen’, nee, 
gewoon, organisch spelen. 
Dat kon omdat het een semi-staged opera was. De zangers zochten met 
elkaar uit hoe ze opkwamen. Ik ben als Donna Elvira, die met haar koffers 
klaarstond, van achteruit opgekomen. Het was erg leuk om gewoon eens 
door het publiek te lopen en een praatje te maken en al zingend het podium 
op te klimmen. Ik ging op m’n bek met al die koffers, want ik vergat dat ik 

57 Opera van Wolfgang Ama-
deus Mozart uit 1787
58 Sir John Elliot Gardiner 
(1943), dirigent; vooral be-
roemd door zijn interpretaties 
van Barokmuziek op histori-
sche instrumenten
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een lange jurk aan had, en men dacht dat dat erbij hoorde. Maar het was 
een topkwaliteit uitvoering. Dan werk je samen met de topkwaliteit, met 
Gardiner en zijn Barokensemble en met allemaal ontzettend goede jonge 
zangers die het uit hun mouw schudden. Alle wensen van onszelf en van de 
dirigent konden we kwijt. Daardoor werd de communicatie ook minder pas-
sief. We spraken onderling af: ‘Als jij nou daar opkomt, zullen we elkaar dan 
bij die trap ontmoeten? Dan kunnen we erop gaan zitten. Bij het tweede 
refrein sta ik dan op en kom ik achter je staan.’ Zo deden we het. Gewoon 
eigen intelligentie. Dat kan toch? Er zit toch een verhaal in? Je weet toch 
wat je aan het doen bent?
Merlijn Twaalfhoven: Ik vind dat superbelangrijk. Wanneer ik als componist 
bij een ensemble zonder dirigent kom, en musici zeggen tegen mij: ‘Moet je 
eens horen, ik kan dit ook zó spelen,’ dan besef ik dat musici zoveel ervaring 
hebben dat ze eigenlijk veel beter weten hoe dat stuk zou kunnen klinken.
Charlotte Margiono: Dan hebben we het over mensen die boven de pres-
tatie staan. Dat bedoel ik niet verkeerd. 
Merlijn Twaalfhoven: On top of it zijn.
Charlotte Margiono: Ja. In alle opzichten. Die in balans met zichzelf zijn.
Merlijn Twaalfhoven: Geen angst bedoel je?
Charlotte Margiono: Ook geen angst. Mensen die weten: ‘Hier ben ik even 
heel belangrijk, maar hier niet en daar heb ik ook vrede mee.’ Mensen die 
gewoon een goed beeld hebben van alles. Ik zou haast zeggen: een mens-
beeld. Dat gebruik ik ook voor mijn hoofdvak zangstudenten. 
Wij werken met een groepslessysteem. Vanaf de vooropleiding al. Vier 
docenten op bijna vijftig leerlingen. Die docenten zijn collega’s, vrienden, die 
hebben geen frustraties want ze gunnen elkaar een eigen expertiseplek. Het 
zijn gezonde ouderparen met vijftig koters die allemaal veilig onder toezicht 
in het zwembad zwemmen. 
We hebben een aantal stelregels omvergeworpen. Voorzichtig zijn bijvoor-
beeld, dat de leraar bepaalt wat je kan. Dat is er in Nederland ontzettend 
ingeslopen. Wij zeggen: jij bepaalt wat je kan, maar we zijn wel bereid om je 
meteen te redden als het verkeerd gaat. Dat kost inderdaad veel meer tijd en 
veel meer inzet. Je kan zoiets alleen maar doen als je goede ouders hebt. In 
het eerste jaar deden de studenten gewoon het sextet van Don Giovanni. 
Met alleen piano. Zonder een dirigent die druk staat te wijzen zonder dat het 
duidelijker wordt. Die leerlingen kunnen zoveel meer dan je denkt.

Anna Maria Versloot: Zonder regisseur en zonder dirigent. Betekent 
dat dat de zanger ook alleskunner moet worden? Niet langer de  
marionet die passief communiceert, maar medekunstenaar en  
schepper? 
Charlotte Margiono: Ik ben een beest op de bühne, maar wat dit betreft 
ben ik bescheiden.Wie zit daarop te wachten? Misschien ben ik wel heel 

succesvol geworden juist door die passieve communicatie, dat herschep-
pende. 
Je kan natuurlijk op minder traditionele wijze opera of muziektheater creëren 
waarin veel meer ruimte is voor de individualiteit van de zanger.
Laatst heb ik iets gedaan waarin ik creatiever kon zijn als zanger. Ik heb een 
cd gemaakt met componist Frans Ehlhart 59, die ten eerste geen lijk is, want 
hij leeft nog, en die ten tweede van de andere kant komt, uit de cabaret en 
jazzhoek. Hij schreef muziek onder teksten van de Zuid Afrikaanse dichteres 
Ingrid Jonker. In de nadagen van mijn carrière heb ik dus mogen meemaken 
dat een componist speciaal voor mij 23 liederen schreef. Hij wilde per se 
mij, nadat hij Mozartaria’s van mij had gehoord. Voor het eerst in mijn leven 
heb ik die passiviteit af kunnen leggen. Ik hoefde niet meer mooi te zingen 
als ik dat niet wilde, ik hoefde niet meer in de maat te zingen als ik dat niet 
wilde, ik kon het iedere keer helemaal anders doen. Ik heb ook heel laag en 
rauw en schreeuwerig gezongen. Dat opende mijn ogen. Eigenlijk was ik in 
mijn leven teleurgesteld, dat ik dat niet eerder had gedaan. Ik kwam er ook 
achter wat een obsessie het is om vijfentwintig jaar lang in dat klassieke vak 
te zitten. Ja, dit was de ontmanteling van operazanger.
Anna Maria Versloot: Hier werd het uit je getrokken en gekaderd door 
iemand anders, namelijk de componist, en dat is veiliger dan als je je 
eigen verhaal ineens gaat zingen.
Charlotte Margiono: Ik denk dat heel veel uitvoerende kunstenaars dat 
herkennen, dat je pas iets kan als het niet met jezelf te maken heeft.

De muziektheatermaker als alleskunner
Merlijn Twaalfhoven: Of je als muziektheatermaker alles zelf moet kunnen, 
dat weet ik niet. Dat hangt van je ambitie af. Als je tevreden bent met de 
werktuigen die er liggen, zoals de zalen, of de orkesten en ensembles, als 
die werktuigen je niet beperken maar je de mogelijkheden geven je te ont-
plooien, dan is dat prima. Op die manier kun je je focussen op je specialisa-
tie, want over de werktuigen hoef je niet meer na te denken. Maar als je iets 
anders wilt, dan moet je precies weten wat je wilt. Als je niet tevreden bent 
met de locatie, kun je niet tegen je producent zeggen: zoek iets anders. 
Nee, dan moet je exact weten wat je wel wilt. Zo ben ik zelf gaan fietsen 
door het havengebied, op zoek naar een bijzondere locatie. Het Holland  
Festival maakt van zo’n bijzondere locatie dan weer een gewone concertzaal, 
met doeken en een tribune. Dat vind ik de werkelijkheid op z’n kop. 
Juist met zo’n locatie kun je bepalen wat het publiek wanneer ziet en ook 
wanneer de voorstelling begint. Ik ging eens naar een voorstelling in een 
fort. Ik fietste erheen en zag in de weilanden tien zwaaiende matrozen. Die 
regisseur had genoeg geld om te zeggen: ‘Mijn voorstelling begint niet in het 
fort maar tijdens de weg ernaartoe, in het weiland.’ Waar is de grens? Daar 
heb je heel veel keuzes in, maar als je die grens heel groot neemt, dan 

59 Frans Ehlhart (1946), pia-
nist, componist en arrangeur
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moet je het allemaal regelen en allemaal snappen, kunnen uitleggen aan 
technische mensen, weten of het haalbaar en betaalbaar is of niet. Voor je 
het weet, ben je je met alles aan het bemoeien.
Charlotte Margiono: Is een regisseur niet van nature een multitype? Je 
hebt ook heel veel regisseurs die zelf de belichting aandurven, die zelf de 
decors ontwerpen en ook de kostumering. 
Merlijn Twaalfhoven: Je houdt je hart vast of diegene het kan.
Charlotte Margiono: Een dirigent zal niet zo snel zeggen: ‘Nou heb ik toch 
een leuk kostuumontwerp voor je gemaakt, kom je even langs?’

Opera als museum, kerk of cafe
Merlijn Twaalfhoven: Traditie heeft voor mij drie verschillende afdelin-
gen. Ten eerste is er het museum. Het is heel mooi om te begrijpen hoe 
iets vroeger gedaan werd, wat dat toen betekende, hoe iets ontstond. Dat 
is heel waardevol. Ten tweede is er de kerk, het ritueel. Figuurlijk gesproken 
kun je een heel mooi muziekstuk ervaren als iets heiligs, omdat het zo mooi 
is. Ten derde is er het café, het samenbindende. Daar kan je voelen: hier 
hoor ik, dit is mijn identiteit. Veel mensen voelen dat ze in een bepaalde 
concertzaal passen, omdat ze daar hun eigen vrienden tegenkomen, of juist 
omdat het dat ene kleine afgelegen kerkje is dat ze zelf hebben ontdekt.  
Het museum, de kerk en het café zijn drie verschillende werelden, hoewel ze 
nooit helemaal gescheiden zijn. Wat jij beschrijft met Don Giovanni en  
Gardiner heeft heel erg met die derde ervaring te maken, de traditie als 
café. Het samen maken, het contact met het publiek, het zou totaal anders 
zijn als je beschrijft: ‘Ik heb een keer zo’n mooi moment meegemaakt, 
toen was iedereen zo stil, je kon een speld horen vallen.’ Dat zou een kerk-
moment zijn. De museale ervaring is: het zat perfect in elkaar, ze speelden 
alles op authentieke instrumenten.

Anna Maria Versloot: Als ik het zo hoor, verliest het museum het wel 
van de kerk en het café.
Merlijn Twaalfhoven: Voor mij zeker. Ik zie heel veel hedendaagse muziek 
direct in dat museum komen. ‘Dit is interessant omdat die kunstenaar dit en 
dit bedoelt en in de toelichting kan je dat allemaal lezen.’ Dan krijg je dat de 
gemiddelde luisteraar zijn schouders op haalt, net als dat in een museum 
een schilderij gemiddeld drie seconden wordt bekeken.
Charlotte Margiono: Ik heb hetzelfde meegemaakt in de hedendaagse 
traditionele opera. De zwaan in Lohengrin 60 was een bos hout. Niemand 
begreep waarom. Ik moest vol aanbidding naar de zwaan kijken, maar dat 
was dus een bos hout. Ik kan heel veel hoor, ik ben ontzettend flexibel, 
maar toch heb ik in mijn broek gepiest van het lachen.
Merlijn Twaalfhoven: Dat is het museum. Een of andere fascinerende of 
verknipte persoonlijkheid die zich wil uiten door middel van een bos hout. 

Het publiek heeft daar vaak op een rationele manier bewondering voor. 
Daarom heeft het bestaansrecht.
Charlotte Margiono: Dat zou natuurlijk een dooddoener zijn, als je tegen 
zo’n radicaal regisseur, die denkt dat z’n concept klopt, zegt: u hoort in de 
categorie ‘museum’ thuis. 

De locatie
Charlotte Margiono: De locatie zou niet moeten uitmaken voor de  
kwaliteit. De grootte van een zaal ook niet. Als ik in de zaal zit en iemand  
doet het goed, dan heb ik het gevoel dat hij het voor mij staat te doen.  
Dat hij ieder moment naar me toe kan lopen en op mijn schoot kan gaan 
zitten.
Merlijn Twaalfhoven: Ik kan me voorstellen dat de toeschouwer soms echt 
fysiek dichterbij wil zijn. De locatie moet je heel zorgvuldig kiezen, ook voor 
opera. Je kan niet zomaar zeggen: we spelen in De Stopera, want dat is 
gerenommeerd. Nee, je hebt een specifieke houding van het publiek daar. 
Dat vergt dus ook een bepaald repertoire en een bepaalde aanpak.
Charlotte Margiono: Ik heb in Avignon opgetreden, dat is een echte arena, 
helemaal rondom. Dat is een andere gewaarwording. Ik had het gevoel dat 
de mensen overal waren. Maar je kunt het ook omdraaien. Je kunt als kun-
stenaar je aanpassen aan de omgeving, of je zorgt dat je weet wat je wil 
en genoeg geld en wilskracht hebt om het te laten komen waar het moet 
komen.
Merlijn Twaalfhoven: Ik noemde het al eerder: het Holland Festival bouwt 
bijna jaarlijks in de Gashouder op het Westergasfabriekterrein een doos met 
een concertzaalakoestiek. Die gashouder heeft zo’n afgrijselijke galm, maar 
het is wel een sexy locatie. Dus daar wordt veertigduizend euro tegenaan 
gegooid. Dat vind ik zo vreselijk. Daarnaast vind ik het absurd dat een com-
ponist zorgvuldig is met het bepalen van toonhoogte, ritme, dynamiek, maar 
totaal niet met de locatie, dus niet met de akoestiek. Dat het kennelijk niet 
uitmaakt of het in een kerk wordt uitgevoerd, of op straat tijdens een brade-
rie, of in een droge concertzaal met pluche aan de wand.

Opleiding 
Charlotte Margiono: In onze groepslessen probeer ik de studenten geeste-
lijk zoveel vrijheid toe te staan tijdens hun vorming dat ze in staat zijn om 
zelf uit te vinden hoe ze ten opzichte van de traditie staan. Sowieso zijn we 
heel eerlijk over vaardigheid en aanleg, er wordt niet omheen geluld. Je 
moet vanaf de vooropleiding accepteren dat slechts sommige mensen een 
stem hebben waarmee ze een van die weinige operazangers kunnen wor-
den. 
Wij willen dat iemand een goed overzicht heeft van wat klassiek zingen bete-
kent – waar zit je instrument, hoe ontwikkel je het, hoe bouw je het uit, wat 

60 Lohengrin. Opera uit 
1850 van de Duitse compo-
nist Richard Wagner (1813-
1883)
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kun je ermee en hoe koppel je dat aan alles wat je zelf bent? Daarnaast 
moeten ze zich ontwikkelen tot vrijdenkende mensen die reëel kunnen blij-
ven, zodat ze er zelf in het tweede jaar al achter kunnen komen dat ze 
gelukkiger zijn in een koor, en dat ze elkaar het licht in de ogen gunnen bij 
audities. We beschermen ze niet, we maken ze eigenlijk heel hard. En hope-
lijk worden dat zangers die bij jou, Merlijn, aan de slag kunnen, maar ook 
hun weg weten te vinden bij De Nederlandse Opera. 
Merlijn Twaalfhoven: Klinkt helder, maar tegelijkertijd vind ik het een 
absurd systeem dat iemand die één procent of nog minder vertegenwoordigt 
van de professionele zangers, namelijk jij als internationale operaster, hen 
opleidt. Terwijl iemand die juist veel meer geworsteld heeft, misschien veel 
beter kan begrijpen in welk spanningsveld mensen terechtkomen die niet 
zomaar een solistenrol kunnen bereiken.
Charlotte Margiono: Belangrijk is dat je een geboren affiniteit hebt om dat 
wat je ontzettend dierbaar is, over te brengen.
Merlijn Twaalfhoven: Toen ik tien jaar geleden altvioolauditie aan het con-
servatorium van Amsterdam deed, zaten daar allemaal aanvoerders van de 
grote Nederlandse orkesten. Ik wilde heel graag toelichten wat ik met de 
opleiding wilde: met theater werken, wereldmuziek maken, componeren. Zij 
zeiden: ‘Wij zien dat je creatief bent en veel ideeën hebt, maar wij zijn een 
vakopleiding en jij hebt te weinig kwaliteit voor het vak.’ Het vak was voor 
hen die ene lessenaar in een orkest. 
Charlotte Margiono: Bij ons is niet het hoofddoel dat ze op het podium als 
solist terecht komen, maar dat ze onbeschadigd en als mens dit instituut 
verlaten. En vanuit die bron kunnen ze dan zingen.

De operastem leidt de opera de 21ste eeuw in
Charlotte Margiono: Iemand die echt verdomd goed is, hoeft toch hele-
maal niet naar een conservatorium? Heb je Paul Potts 61 gehoord? Hij ziet 
er niet uit maar hij begint te zingen, niet zoals je op zaterdagavond met het 
plaatselijke zangclubje zingt, nee, er zingt een wereldstem. Dat is waarom 
ik zo’n ambivalent gevoel heb over dit alles: traditie, opera, vernieuwing, 
hoe houden we het levend, moeten we het voor kinderen gaan maken, 
alles. Er komt een man uit het volk en die zingt een Puccini-aria en de hele 
zaal, inclusief de jeugd, krijst het uit. Wil iemand mij uitleggen wat hier dan 
gebeurt? Waar reageren mensen dan op? Volgens mij is dat waar opera 
eigenlijk over moet gaan, over de gepassioneerdheid en de kracht. Het is 
een sport, zoals turners aan de ringen.
Merlijn Twaalfhoven: Het is sensationeel dat iemand dat goed kan.
Charlotte Margiono: Maar dat publiek heeft geen vakoren. 
Merlijn Twaalfhoven: Zaaldynamiek is een kettingreactie. Als er een man 
lacht, gaat de rest mee. Soms heb je een avond dat het doodstil blijft en 
soms buldert iedereen van het lachen. 

Charlotte Margiono: Ik heb het nog eens meegemaakt. Ik had een schnab-
bel voor een bedrijf. Ik moest niet alleen operarepertoire zingen, maar ook 
een lullaby van Billy Joel 62 en een tango. Ik stopte er ziel en zaligheid in,  
het maakte niet uit of ik als La Margiono werd aangekondigd of niet,  
iedereen praatte er doorheen. Daarna zong ik een aria uit een opera. 

61 Paul Potts (1970), opera-
zanger uit Wales die bekend 
werd met zijn optreden in het 
televisieprogramma Brittain’s 
got Talent in 2007.
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Stilte. 
Die power, de bijna bestiale kracht 
van een zanger die geen microfoon 
gebruikt maar alles doet met alleen 
twee kleine kutboontjes in die keel, 
dat. Dat is wezenlijk aan opera. Dat 
mag je niet afdoen als traditie. Maar 
de fabriek van de opera houdt bijna 
nooit rekening met de sportieve, 
bijna onmenselijke prestatie die een 
zanger moet leveren op het podium. 
Het dreigt verguisd te raken, terwijl 
dat de kern is. Daar word ik door 
bevangen.

62 Billy Joel (1949),  
Amerikaans pianist, singer-
songwriter en componist.



De ivoren toren      van het genie

17 
Briefwisseling 
tussen Geert van Boxtel en Paul Oomen

maar wil wel nog verwijzen naar het voorbeeld van Wolfgang Rihm 63 die zich-
zelf niet in staat achtte, vóórdat de partituur van zijn nieuwe opera Dionysos 
gereed zou zijn, ook maar iets over zijn nieuwe geesteskind te zeggen. De 
componist heeft zich volledig in zijn artistieke bastion teruggetrokken, 
bekommert zich niet om de musici die zijn muziek moeten spelen, evenmin 
om een regisseur die een ‘concept’ moet ontwikkelen en al helemaal niet 
om de communicatie met een publiek dat uiteindelijk het kunstwerk ‘vol-
tooit’ door ernaar te luisteren. 

Deze situatie is afkomstig uit de Romantiek, waarin de kunstenaar steeds 
meer als genie, als eenzame pionier in het ontdekken van nog ongehoorde, 
ongeziene kunst wordt beschouwd. Beethoven en Wagner zijn daar spre-
kende voorbeelden van. De componist krijgt in dat merkwaardige tijdsge-
wricht de statuur die wij tot op de dag van vandaag cultiveren als een ideaal: 
losgezongen van de realiteit van alledag, volstrekt toegewijd aan het nastre-
ven van zijn eigen creatieve hersenspinsels die hij – in zijn eigen idioom of 
stijl – wereldkundig wil maken. 

Lange tijd heeft deze situatie bestaan en heeft de componist zich deze sta-
tus laten aanleunen. Zelfs met het ontwikkelen van een volstrekt rationele 
muzikale taal als het serialisme is deze status onaantastbaar gebleven. En 
pas nu, nu er nauwelijks nog publiek te vinden is voor nieuw gecompo-
neerde muziek (de concertzalen hebben zich in de afgelopen honderd jaar in 
toenemende mate gericht op het presenteren van bekende, beproefde oude 
muziek als uiting van het historicisme dat onze maatschappij sinds de 
negentiende eeuw beheerst), nu begint de zaak te kantelen. 

Er is nauwelijks nog publiek (niet ingewijd of opgeleid) dat deelneemt aan 
het discours, wat dientengevolge nog volledig wordt overgelaten aan profes-
sionals. Om erachter te komen wat muzikaal valide is, moet het publiek zich 
eindeloze tekstuele uitleg door experts laten welgevallen. Anders zit men in 
de concertzaal of het operahuis met louter vraagtekens in de ogen.

Het is deze situatie – de van de realiteit losgezongen componist in een 
Umwelt die hem niet begrijpt en inmiddels ook niet meer wil begrijpen – die 
naar mijn idee niet langer houdbaar is. Muziek werkt pas wanneer er naar 
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Paul Oomen aan Geert van Boxtel
Tijdens dit schrijven, waarin ik mij afwisselend in mijzelf en in Yo! Opera 
tracht te verplaatsen, bekruipt mij steeds het gevoel dat vanuit jullie oogpunt 
ik misschien wel een heel elitaire visie heb op opera. Ik hoop dat dat niet zo 
is. Zoals ik in mijn vorige schrijven heb geprobeerd te verwoorden, denk ik 
dat het niet anders kan als je gelooft in de kunstzinnigheid en verbeelding. 
Of ik moet het geheel mis hebben, en mijn eigen overbodigheid hopeloos 
onderschatten. Waarom geven de projecten van Yo! Opera mij dit gevoel? 
Ik zie reikhalzend uit naar jouw reflectie op deze vraag.

Geert van Boxtel aan Paul Oomen
Ik wil terug naar de geschiedenis van het vak componist in relatie tot de 
muzikale praktijk. Het ‘beroep’ componist is pas een honderd of honderdvijf-
tig jaar oud. Afkomstig van een veel breder begrip van musicus, dat uiter-
aard al veel ouder is. Van musici (denk aan bijvoorbeeld de troubadours of 
trouveres in de Middeleeuwen) werd ooit verlangd dat ze – met hun speci-
fieke muzikale kennis – verhalen vertelden. Ze fungeerden als dorpsomroe-
per en kunstenaar tegelijk, zou je kunnen zeggen. Muziek maken behelsde 
teksten schrijven/parafraseren, of muziek maken, lenen of veranderen en 
dat in relatie brengen tot een publiek dat dat wil horen. 

Onze opvatting van het beroep componist is het resultaat van een – eerder-
genoemde – eeuwen durende arbeidsstratificatie waarin arbeid steeds spe-
cialistischer is geworden en iedereen een alsmaar kleiner deel van een 
bepaald ‘ambacht’ beheerst. Afijn, ik hoef jou dit niet verder uit te leggen, 



geluisterd wordt, wanneer zij wordt ‘ontvangen’. En dus moet er muziek 
gecomponeerd, gespeeld worden die opnieuw die relatie met een publiek 
(hoe klein ook) formuleert. En dus moet de componist opnieuw op zoek naar 
middelen om dat te doen. Naar mijn idee is het woord ‘contact’ hier op zijn 
plek: om kunst te maken moet je communiceren, om te communiceren 
moet je contact maken. Dus: in plaats van je als componist (maar ook als 
beeldend kunstenaar, theatermaker of choreograaf) met je eigen discipline 
bezig te houden, moet je allereerst contact (willen) maken. En dit is een 
taak die je niet aan anderen kunt overlaten: de cirkel van belangstellenden 
in jouw muziek heeft de componist als middelpunt: wanneer hij faalt, is er 
niets dat nog echt kan slagen.

Paul Oomen aan Geert van Boxtel
Je neemt het vak van de componist – of meer algemeen: de operamaker of 
kunstenaar – geheel terecht stevig onder handen. Maar om je van gelijke 
repliek te dienen: wat wordt er dan vervolgens verwacht van de culturele 
instanties? 

Teruggaande in de geschiedenis, kom je al snel tot de conclusie dat het 
concept van culturele instanties met een publieke functie, zoals bijvoorbeeld 
een festival, evenzeer een overblijfsel is van een 19de-eeuwse burgerlijke 
ontwikkeling. Het probleem is, dat het beeld dat jij schetst van het artistieke 
genie, welke losgezongen van iedere realiteit zijn briljante kunstwerken moet 
afleveren, nu juist een verschijnsel is dat tot op heden door vrijwel alle cultu-
rele instanties wordt gehandhaafd. Het zijn de kunstopleidingen, en in hun 
verlengde de podia en de gezelschappen die kunstenaars rechtstreeks bege-
leiden naar een realiteit waarin de 19de-eeuwse arbeidsstratificatie, die jij 
terecht laakt, nog altijd een onbevraagde werkelijkheid is.

Om opera in de 21ste eeuw te programmeren, zullen instanties zich moeten 
gaan ontfermen over interdisciplinaire processen in de maatschappij. Zij 
zullen dit proces met zorg en aandacht moeten faciliteren. Dat vereist moed, 
want in dergelijke processen schuilen grote risico’s. Er is geen bestaande 
formule waarmee een integer interdisciplinair proces tot stand kan worden 
gebracht, en daarom kost het proces buitensporig veel energie en is het 
onberekenbaar in zijn uiteindelijke omvang, tijd en benodigdheden. En op 
die onberekenbare aspecten mag niet afgedongen worden, want daarmee 
tast je de authenticiteit van het proces onherstelbaar aan.

Hiermee vindt als vanzelf een verandering plaats van een focus op program-
meren, een selectie maken van bestaande en beheersbare vormen, naar 
een focus op onderzoeken, de ruimte geven om processen plaats te laten 
vinden, ongeacht de vorm die deze uiteindelijk zullen aannemen. Instanties 
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kunnen zich niet meer verschuilen achter de vermeende ‘artistieke kwaliteit’ 
van een productie die zij aan een publiek presenteren, maar zullen zich met 
de onmiddellijke urgentie van hun programma in de samenleving moeten 
engageren. 

Dit zal tevens een verandering teweegbrengen in de houding tegenover kun-
stenaars. Er zal veel meer vertrouwen in de kunstenaar moeten worden 
gelegd voor het vormgeven van het artistieke parcours van een culturele 
instantie, en dit zal automatisch leiden tot sterk persoonlijke en langduriger 
investering en samenwerking van instanties met kunstenaars die bij elkaar 
passen. De programmeur verliest daarmee terecht een deel van de ruimte 
die hij nu vaak wel inneemt, en hij verkrijgt een veel dankbaarder facilite-
rende verantwoordelijkheid, welke nu vaak juist ontbreekt. 

Instanties zullen dus opera als proces in de samenleving moeten gaan 
beschouwen, en dit heeft grote gevolgen voor hun programma. Omdat de 
opera zijn vastomlijnde vorm verliest, zullen de podia een heel ander soort, 
veel flexibeler vorm moeten aannemen. De reguliere theaters zullen stap 
voor stap worden achtergelaten, omdat plaats en tijd waarin een opera zich 
afspeelt niet meer beheersbaar zijn binnen de grenzen van wat wij als ‘voor-
stelling’ beschouwen. Terwijl de opera zich in de hele stad afspeelt, komen 
de mensen in het theater samen om uit te rusten van de belevenissen en te 
praten over wat ze ervaren hebben, daar in de buitenwereld. Een festival 
wordt meer dan een vastomlijnde ‘gebeurtenis’, eerder een ‘branding’ , 
welke staat voor een bepaald artistiek idee. Of anders gezegd, een ‘inter-
face’ naar de samenleving voor een bepaald soort artistieke energie waar-
aan een publiek en belanghebbenden in diezelfde samenleving zich actief 
verbinden.
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Een half jaar na het dubbelinterview met Anthony Heidweiller spreek ik Paul 
Koek nog eens, dit keer om in te zoomen op zijn maakprocessen bij De 
Veenfabriek. In een oude koeienstal aan een winderige dijk in Warmond 
repeteert hij aan een muziektheatervoorstelling, Machine Agricole, onderdeel 
van Het Platteland als Podium 64, over boeren en het platteland. Hij spreekt 
over zijn twijfels als regisseur, maar dat hij niet twijfelt aan zijn taak. Hij is de 
baas. Hij spreekt over het steeds opnieuw faciliteren van een collectief maak-
proces en dat het niet erg is dat het niet lukt. Hij spreekt over hiërarchie bin-
nen een collectief, over een geheim plan hebben als kunstenaar, over werke-
lijkheid en theatraliteit en dat dat iets anders is dan wat Hitler deed.

Een poging tot een collectief gesprek
Anna Maria Versloot: Als ik binnenkom in de stal, zit je aan een lange 
tafel onder een paar warmtelampen, met vijftien mensen om je heen: 
muzikanten, acteurs, technici, producenten, zangers, een componist 
en een kostuumontwerper. Je hebt met hen een lang gesprek aan het 
einde van een repetitiedag. Je nodigt iedereen uit om te participeren 
in het gesprek. In hoeverre lukt het om ze mee te krijgen? 
Paul Koek: Ik vraag me dat niet af, maar als ik echt antwoord moet geven, 
dan lukt dat niet. Het is alleen niet erg dat het niet lukt. Het is mijn poging, 
iedere keer weer. Degene bij wie het mislukt, zal voelen hoe fantastisch het 
is als het ineens wel lukt, maar wordt niet gefrustreerd omdat het geen 
‘must’ is. Ik vraag het me niet af, want het maakt me niet uit. Ik ga het 
gewoon doen. Het is halverwege de Elfstedentocht en ik denk: ik ga nu har-
der en ik zie wel wie er mee komt. Wie er achter me aankomt, daarmee ga 
ik de eindsprint aan. En dan maak je een heel mooie groep. Want dan heb 
je staarthangers, middenvelders en voorhoedes. En misschien word ik dan 
uiteindelijk wel de keeper.

Zachtjes dwingen tot er een luikje opengaat
Anna Maria Versloot: Net, tijdens de repetitie, zei je het volgende: 
‘We kunnen de tekst van Odysseus en het varken, dat was gisteren 
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45 minuten, niet in deze ruimte zo doen. Dan zit het publiek op bank-
jes en na een half uur denken ze: ‘wat spelen ze goed, maar de vol-
gende keer wil ik wel graag een rugleuning.’
Dit citaat zegt dat je altijd nadenkt over je publiek, al in de derde 
week van het maakproces.
Paul Koek: Ik denk allereerst na over mijn eigen ambacht. Mijn ambacht is: 
ik maak dat de instrumenten, de middelen en de mensen zo mooi mogelijk, 
vanuit hun eigen wereld en vanuit hun eigen ontwikkeling, in die avond 
staan. Waarom is iemand virtuoos? Omdat hij zichzelf meeneemt. Maria 
Callas 65 was zo iemand. Zij was niet alleen virtuoos door haar zang, maar 
omdat je door het zingen heen ook naar het hart van die vrouw keek. Naar 
de mens. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus al die mensen om mij heen, 
en daarvan ken ik de Veenfabriekers wat beter, die probeer ik in een situatie 
te brengen waardoor ze open gaan. Waardoor ze in een open vorm kunnen 
gaan denken en waardoor ze ook hun fantasie gaan aanspreken. Zonder dat 
ze dat moeten, zonder dat dat eng is. Zo heel keurig dwingend breng ik ze 
daar naartoe. Maar datzelfde doe ik met de ruimte. Dat doe ik ook met het 
publiek. En ook met de kok. Daarin is er geen verschil.
Ik vind dat je harde dingen hebt en zachte. Koude en warme dingen. Een 
koud ding is de ruimte. Dat is steen, hout, dakpannen. Een warm ding is de 
mens. De mens moet je wel uitdagen door hem in een positie te dwingen 
waardoor hij uit zijn dagelijkse handeling komt, waardoor er iets opengaat. 
Het harde ding is gewoon wat het is. Daar kan je niets meer aan bewegen. 
Ik zeg: jongens het is deze ruimte en deze ruimte eist dit. Maar van jou als 
muzikant kan ik iets eisen, want jij bent warm. Ik hoop dat je zoveel vertrou-
wen in mij hebt dat ik je ergens kan brengen, met deze tekst, met de 
afspraak die we hebben dat we samen een mooie avond gaan maken. En 
dan ga ik kijken of ik je ergens open kan maken, in die zin dat er een luikje 
opengaat waardoor je op een andere manier je creativiteit aanspreekt, op 
een andere manier dan dat je gewend bent. Omdat ik het gevoel heb dat 
daar vaak een soort extra kracht zit. Is dat te abstract?

Anna Maria Versloot: Sommige Veenfabriekers ken je al zo goed, hoe 
vaak kan je iemand zichzelf laten verrassen?
Paul Koek: Nee, maar die verrassing is niet een geheim. Dit is gewoon wat 
je kan trainen. Ik hoef het niet meer te zeggen tegen hen. Het is gewoon 
gymnastiek. Ik stelde eerst de vraag, maar nu stellen ze hem zelf: Moet ik 
het eigenlijk wel zo doen, kan het niet omgekeerd? Ik geloof wel dat ik dat 
nog steeds een beetje aanstuur. 

Anna Maria Versloot: Verrassen ze jou ook wel eens?
Paul Koek: Dat komt heel veel voor. We doen vaak in het repetitieproces 
een dag van acts. Het komt vaak voor dat muzikanten zich tijdens die acts 

hebben ontdekt. Dat ze meer kunnen dan muziek maken. Ik zeg niet: ‘Nou 
ja, dat kan toch niet, een muzikant die tekst zegt, zonder ademsteun!’ Nee, 
ik zeg: ‘Dit kan wel eens goed gaan lukken. Zullen we als warming up ook af 
en toe een stemles doen?’ Dan raak je iets aan, dat meen ik serieus, waar-
bij de schrik niet de hindernis wordt voor het resultaat, maar juist het probe-
ren het resultaat wordt. Dus ik probeer ze mee te nemen en zeg: ‘Laten we 
eerlijk zijn; je hebt niet die stemvorming en niet die ademsteun, maar in 
deze ruimte kan het. Laten we een beetje extra op stem oefenen.’

Luisteren en loslaten
Anna Maria Versloot: Nu met het ASKO / Schönberg bij de Veenfa-
briek is er weer een nieuwe lading musici. Je hebt dit al veel vaker 
meegemaakt. Heb je ondertussen niet een trucje ontwikkeld?
Paul Koek: Je kan het over trucje hebben of over methode, laten we doen 
alsof het hetzelfde is. Als het voor mij een methode was, dan had ik die al 
opgeschreven. Ik verlang er enorm naar om mijn werkwijze op te schrijven, 
maar ik kan dat helemaal niet. 
Ik kom vanmorgen uit bed en ik denk: hoe krijg ik in godsnaam die hele 
groep in beweging? Het gaat natuurlijk over de kou in de stal, over dat ze 
het te druk hebben, over dat ze eigenlijk niet kunnen, over: ‘Ik wil geen tekst 
want ik ben muzikant.’ Ik stel me dus heel erg in op de niet-creatieve, de 
niet-producerende kunstenaar. Blijkbaar. Dat gebeurt met me. Dat zijn mijn 
gedachten. En dan denk ik: rustig, rustig, rustig. Drink niet teveel koffie en 
zet je oren en je ogen open. Je hebt altijd al aardig werk geleverd, het komt 
wel voor elkaar. Dan ga ik kijken en luisteren en vanaf dat moment gaat 
alles open. Dan zie ik ook: hij heeft het niet naar zijn zin, zij wel. Dat schrijf 
ik ook op, en daar probeer ik de dag mee te eindigen. En dan noem ik 
vooral de positieve dingen, maar tussen die positieve dingen zit wel wat van 
die observaties. Ik bed het in. Ook de persoonlijke dingen. Ik ben geen regis-
seur die daar blaffend op af loopt. Dat kan ik niet, omdat ik zelf constant 
twijfel. Als je dan gaat blaffen, ben je een hond die verkeerd bijt. Ik denk 
echt dat je wonden open trekt. Ik heb daarvoor ook teveel acteurs en musici 
in hun leven zien vastlopen. Door blaffende regisseurs.
Anna Maria Versloot: Maar je benoemt het pas aan het eind van zo’n 
dag.
Paul Koek: Nou, ik doe het ook wel eens aan het begin. Jaren geleden 
begon ik de dag een keer met te zeggen: ‘Jongens, jullie schreeuwen zo 
door elkaar heen.’ Ik liep daar al een hele tijd tegenaan. Niemand had nog 
zijn oren en ogen open. Wel een mening klaar en die werd heel lief en crea-
tief op tafel gegooid, maar luisteren naar elkaar was er niet bij. Dat kwam 
pas heel laat, toen iedereen wat stiller werd.
Misschien ben ik daarin wel iets aan het leren. Nu zou ik vol vertrouwen 
kunnen zeggen: ‘We hebben al heel veel regels geschapen over de ruimte 

65 Maria Callas (1923-1977) 
legendarische operazangeres
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en over hoe we de avond willen, ik ben drie dagen weg nu.’ Ik weet niet of ik 
dat drie jaar geleden ook zou hebben gedurfd. Misschien gaat het over mijn 
eigen durf. Laat het even een puinhoop worden. Dat is goed voor mij, goed 
voor hen. Gewoon veel opener.
Anna Maria Versloot: Zit je hier de puinhoop te controleren? 
Paul Koek: Nee, ik ben de ploeg aan het smeden. Dat is een grote taak van 
een regisseur. Voetbaltrainer zijn. Dat elftal moet echt een pass kunnen 
geven en pats erin. 

Context of concept?
Paul Koek: Op dit moment ben ik ook op heel veel andere niveaus bezig. 
Wat willen we met Het Platteland als Podium zeggen over de boer, moeten 
we daar iets over zeggen, is het niet beter om een gevoel te geven, is dat 
niet de diepte die uit het boerenleven is weggegaan? Of uit al het leven?

Anna Maria Versloot: waar kwam de inspiratie voor dit stuk vandaan?
Paul Koek: Het Platteland als Podium komt regelrecht uit het feit dat ik het 
platteland vaak echt zie als podium. Ik kan kijken naar een schaap en een 
koe en dan denken: zet daar gewoon een tribune neer en ga daar een och-
tend kijken. Drie uur lang. Ik denk dat je heel erg gelukkig wordt. 

Anna Maria Versloot: In het boek waar dit interview in komt te staan, 
wordt geschreven over context of concept als startpunt van een 
kunstwerk. een beetje de kip of het ei.
Paul Koek: Dan is de kip de context en het ei het concept, vind je niet?
Of de inspiratie uit de context komt? Ik heb het idee dat nog een keer 
bewust kijken naar de polder, heel goed doet. Dat komt ook door het tempo- 
verschil tussen stad en platteland. Ik zie de polder als muziek. Het is een 
groot adagio. Ik weet wel dat het niet zo is, maar ik krijg er een muzikaal 
gevoel bij, zonder te overdrijven of populair te doen. Dat is zo. 

Kaders weghalen
Paul Koek: Ik heb zelf als tuinbouwjongetje op de tuinbouwschool gezeten. 
Dat heeft weinig met de polder te maken, maar wel met de natuur, de 
gecultiveerde natuur. Met Hollandia heb ik veel op het platteland teweegge-
bracht. Ik heb bedacht om in zo’n kas te gaan spelen. Het zit helemaal door 
mijn leven heen. Mijn grootste wens was om in een kas te wonen met zes 
kleine caravans. Een voor mijn vrouw, een voor mij en vier voor mijn kinde-
ren. En de keuken in het midden in die kas. Dat hebben we geprobeerd. Ik 
vind het maar stom dat we als podiumkunstenaars in een donker hok zitten. 
Ik vind dat echt raar eigenlijk. Dat is ook maar bedacht een keer, ergens in 
achtienhonderdzoveel. Waarom zitten we daar nog?

Anna Maria Versloot: Je wil dat Het Platteland als Podium een bewe-
ging wordt, waarbij de voorstelling niet het hoogtepunt van de avond 
is, maar een onderdeel daarvan. Hoe haal je de kaders weg van de 
voorstelling?
Paul Koek: Die kaders vallen heel makkelijk weg te halen, maar ik wil niet 
populistisch worden dus ik vind het heel moeilijk. Je kan heel makkelijk een 
kader weg te halen door te zeggen: ‘En met je handjes de lucht in, lalala.’ 
Dat is populistisch. Maar hoe het wel moet, dat weet ik nog niet.

Hiërarchie in een collectief, hiërarchie van disciplines
Anna Maria Versloot: Je zei dat je met je vorige voorstelling, Candide, 
in Bochum, Duitsland, veel meer moest regisseren. Merkte je daar 
meer van de neiging tot hiërarchische samenwerking?
Paul Koek: Die is daar wel veel meer, maar bij mijn ensemble viel dat heel 
erg mee. De traditie is daar heel structureel. Het is uniek als je daar, zoals 
wij hebben gewerkt, een hele periode kan focussen op één stuk. Meestal 
spelen ze er twee of drie per week door elkaar en overdag repeteren ze aan 
een nieuw stuk. Maar niet zoals wij, van elf tot vier. Daar repeteer je van 
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twaalf tot een, je komt op met gekende tekst, holt naar je plek en speelt 
zoals je denkt dat het moet. Dan zegt de regisseur ‘ja’ of ‘nee’. Of 
‘Scheisse’. Maar zo werkte ik niet. Ik had de hele groep de hele tijd. Ook 
zoals nu, met z’n allen om de tafel. Met als verschil: om hen open te 
maken, moest de sleutel iets verder omgedraaid worden. Ik moest er meer 
voor doen. Na een kop koffie mochten ze op de grond liggen en dan draaide 
ik muziek. Na afloop praatten we dan langer dan normaal over hoe het 
klonk, wat we ervan vonden. Er is veel gebeurd. Ik krijg mailtjes van een 
actrice die het acteren weer heeft ontdekt. Zeventig jaar is ze, ze was het 
vijftien jaar kwijt. Ze wil weer de wereld in. Echt waanzinnig. Er werd me door 
andere regisseurs gezegd dat ze niet echt vrolijk was, depressief: ‘Weet je 
zeker dat je haar wil hebben, ze is moeilijk.’ Ik heb een feest met haar gehad. 

Anna Maria Versloot: Betekent een collectief maakproces dat er geen 
hiërarchie is?
Paul Koek: Dat geloof ik niet. Ik ben de baas. Dan heb je al een hiërarchie. 
Anna Maria Versloot: en daaronder?
Paul Koek: Daaronder wordt het wel meer diffuus. Daar telt de overtuiging 
op het moment zelf, of de kracht van de woorden of de keuze van het 
onderwerp. En ook dat filtert zich in de loop der jaren een beetje. Er zijn 
acteurs die zich wat meer neerzetten dan anderen.
Anna Maria Versloot: Is er een hiërarchie van langstzittenden?
Paul Koek: Nee, eigenlijk niet. 

Anna Maria Versloot: Moet jij dat bewaken?
Paul Koek: Dat moet ik wel een beetje bewaken ja. Ik bewaak dat als er 
een actrice van buitenaf binnenkomt, dat die dezelfde kracht in het vertellen 
heeft als een van onze vaste spelers. Hetzelfde geldt voor vaste en nieuwe 
musici. Ik bewaak het door zo te praten dat de hiërarchie niet door een 
Veenfabrieker genomen wordt, maar dat die zich even openstelt voor de 
nieuwelingen. Dat is niet verkapt, dat is heel bewust.
Anna Maria Versloot: Is het per discipline hiërarchisch verdeeld?
Paul Koek: Taal is heel snel concreet aanwezig, waardoor de muziek snel 
het gevoel kan hebben dat zij de omringde cirkel is van de kern, de taal. En 
je moet dat altijd even laten en zorgen dat die rimpels bij elkaar blijven. Bij 
de mensen die in de Veenfabriek werken is het overbodig om daar nog zor-
gen over uit te spreken. Daar is muziek geen behang meer. Wij hebben het 
niet meer over een leuke tekst waarvan iemand zegt: ‘Kan je daar niet dat 
cd’tje bij aanzetten?’ Er is een heel groot bewustzijn. Dat zie ik ook vandaag 
weer. Een verbijsterend resultaat van de dag. De musici van het ASKO/ 
Schönberg zitten rondom acteur Joep van der Geest en ze hebben met 
elkaar een tekst. De muzikaliteit die Joep in de tekst legt is voor de musici 
de grootste verbijstering. Vier muzikanten die spettergoed spelen, die daar-

omheen zitten. Die voelen iets en die begrijpen niet waarom. Dat is omdat 
Joep die muzikaliteit naar zich toetrekt, dat doet hij heel vanzelfsprekend. 
De musici gaan direct veel theatraler muziek maken. Dat wil zeggen, heel 
bewust reflecteren op de tekst. 

Anna Maria Versloot: Je zegt heel stellig ‘ik ben de baas’ terwijl je 
eerder beschreef hoeveel je twijfelt.
Paul Koek: Je moet niet twijfelen aan je taak. Je mag wel twijfelen aan de 
uitvoering van je taak, maar niet aan de taak zelf. Dat kan niet op dat 
niveau. Ik ben altijd de baas geweest. Bij Hollandia 66 was de eerste vraag 
die ik Johan Simons 67 stelde: ‘Wie is hier de baas? Ben ik het, ben jij het? 
Zijn we het samen?’ Toen zei hij: ‘Ik ben de baas.’ Op dat moment dacht ik: 
dan ben ik weg. Toch ben ik niet weggegaan, omdat bleek dat ik toch de 
baas kon zijn over mijn eigen gebied. En ik accepteerde dat Johan zich de 
baas voelde. Prima. Het ging mij niet om dat ik de baas wilde zijn, ik wilde 
het gewoon helder hebben. En geloof maar dat ik vaak heb gedacht: ik ben 
blij dat ik de baas niet ben. Ik stond in de schaduw. Bij de Veenfabriek ben 
ik de baas en dat geeft veel meer druk.

Tekst als muziek lezen
Anna Maria Versloot: Naar mijn idee is spreken de realiteit en zingen 
of muziek een stilering van de werkelijkheid. Ik zit hier niet een stuk-
je voor je te zingen, dan zou ik een act voor je opvoeren. Ben je het 
daarmee eens?
Paul Koek: Feitelijk is het wel zo ja. Zo zit de maatschappij in elkaar.
Anna Maria Versloot: Maar jij gebruikt muziek niet als stilering?
Paul Koek: Heel vaak gebruik ik het op twee manieren. Ofwel muziek reflec-
teert op de tekst en zet daardoor de tekst onmiddellijk in een ander daglicht 
dan het je in eerste instantie deed vermoeden, ofwel muziek stuurt de tekst 
direct naar een richting. Dat kan de richting zijn die de tekst zelf aangeeft, 
maar het kan ook een dwarse richting zijn. Dat is vrij conventioneel hoor, 
maar zo kan muziek werken.

Anna Maria Versloot: Jij zegt dat je tekst eerst leest als muziek.  
wanneer zie je de inhoud? 
Paul Koek: Ik ga er bij voorbaat vanuit dat de dingen die we lezen een 
begripsinhoudelijk niveau hebben dat er toe doet, of het nu door een dra-
maturg, een regisseur of een acteur is aangedragen. Wij zijn niet zoekende 
naar een tekst, nee, wij zoeken naar ‘Wat zeggen we?’ Dat bestaat al. Ik 
geloof toch echt dat ik dan reageer op de vorm, op de muzikaliteit. Daarvan 
denk ik: wow, hier kan ik wat mee. En dan ben ik me er meteen van bewust 
dat ik als de sodemieter die inhoud in moet om verder uit te zoeken wat dat 
stuk vertelt en wat we daarmee doen. Maar ik ben op een aantal schrijvers 

66 Zuidelijk Toneel Hollandia, 
theatergezelschap van 2001-
2005
67 Johan Simons (1946), 
regisseur
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gevallen om hun muzikaliteit. Waarom val ik op Martin Crimp? Die heeft met 
Haar leven haar doden het meest sprekende stuk in mijn leven geschreven 
over de consumerende infantiliserende democratie. Hij heeft heel goed 
geanalyseerd wat wij in de maatschappij met elkaar aan het doen zijn.
Anna Maria Versloot: Met de losse structuur van scènes geeft hij jou 
de vrijheid om te componeren op een manier die je zelf wilt.
Paul Koek: Zelfs het feit dat ik die volgorde mag maken vind ik consumen-
tisme. Heel slim gedaan. Het zit doorwrocht in de vorm. 

Theater of realiteit?
Anna Maria Versloot: Hoe krijg je het voor elkaar om dit stuk, dat het 
consumentisme zo bekritiseert, toch in de V&D te laten spelen? Hoe 
heb je dit aan de directeur uitgelegd?
Paul Koek: Ik probeerde het stuk uit te leggen, met al die verschillende 
Annie’s, Anya’s, Ann’s, de wisselende hoofdpersoon. Ik vertelde het en ik zei 
meteen: ‘Sorry, ik krijg het niet uitgelegd, ik weet niet hoe ik je over de 
streep moet trekken.’ Maar de directeur zei: ‘Dat ken ik wel, dat doen wij 
ook. Wij noemen de beoogde doelgroep ‘Petra’.’ Hij zag opeens een brug die 
we heel vaak niet kunnen delen in beeld, met ons publiek of met de maat-
schappij. Dat we eigenlijk hetzelfde doen. Dat gebeurt nu ook weer met de 
boeren. Een boer zei tegen mij: ‘Ah ja, natuurlijk kom je naar mij toe. Want 
we zijn allebei niet meer welkom in Nederland, maar als we weg zijn, dan 
missen ze ons. Nee, dat snap ik wel.’ Als je die verbinding zo met elkaar kan 
delen, dat scheelt enorm in toegankelijkheid, in wat je teweeg kan brengen, 
in hoe je met elkaar werkt. 

Anna Maria Versloot: De kunst wordt daardoor heel echt, als zo’n  
directeur of boer naast je staat.
Paul Koek: En toch wordt het nooit echt echt. In het geval van de V&D 
speelden we een uur voor sluitingstijd en een uur na sluitingstijd. Het eerste 
is theater in de V&D brengen, het tweede is dat de V&D ineens het theater 
is geworden. Dat zijn concentraties die wij kennen. Dat is eerst een maat-
schappelijke concentratie en daarna een kunstzinnige concentratie. Zo gauw 
de werkelijkheid echt theater wordt, dan hebben we de poppen aan het 
dansen, dan gaat het fout. Zoals ik al zei: Hitler heeft niets anders gedaan. 
Kim nog wat uit Noord-Korea doet niets anders. Zij maken de werkelijkheid 
theatraal. Dan gaat het mis. Dat is vals. Dat is gewoon niet waar. Maar dan 
weet ik nog niet eens wat wel waar is. 

Anna Maria Versloot: Sommigen zeggen dat dat het streven moet zijn 
van elke kunstenaar.
Paul Koek: Dat kan ik echt niet zeggen. Nee. Wie weet nou wat waar is? 
Dat is morgen weer anders. 

Anna Maria Versloot: Het verschil tussen jou en Hitler heb je in het 
vorige gesprek uitgelegd, namelijk dat de acteurs in de V&D zich niet 
rechtstreeks tot de nietsvermoedende winkelaar richtten. Als ze dat 
wel deden, zou jij hetzelfde doen als Hitler.
Paul Koek: Nee, dan zou ik nog steeds niet hetzelfde doen, want ik heb 
geen geheim plan daarmee. Het is geen geheim dat ik het consumentisme 
bekritiseer. Dat is juist wat ik deel op dat moment. Zou dat werken, een 
geheim plan hebben als kunstenaar? 
Kijk, het wil niet zeggen dat ik altijd mijn key helemaal uitspeel. Ik kan mis-
schien wel een geheimpje hebben waaruit ik alles laat ontspruiten, maar dat 
is geen geheim plan. Maar waarachtigheid, ik geloof er niet zo in. Ik vind het 
ook een beetje voorbij gaan aan wat de aarde is, en de mensheid, en de 
dieren en de natuur. Dat verandert ieder moment. Ik geloof dat de twijfel 
meer gewicht toedient dan de waarachtigheid. Ja.

156 INTeRVIew MeT PAuL KOeK 157INTeRVIew MeT PAuL KOeK 

Waarachtigheid,     jeetje



159

Judith Vindevogel
Oefenen, oefenen, oefenen, proberen, con-
cepten durven loslaten. Terwijl er heel mooie 
dingen gemaakt worden juist omdat er con-
cepten zijn, zoals bij Ivo van Hove, hij maakt 
mooie voorstellingen. Maar de dialoog komt 
toch meer en meer in gevaar omdat er te 
vaak resultaatgericht wordt gedacht.
Het publiek merkt het als er een uitvoerder 
staat die zelf heeft moeten nadenken omdat 
het werkproces open genoeg was. Je moet je 
als mens durven laten aantasten, door 
anders uit zo’n werkproces te komen. 
Ruimte laten om een vraag niet direct te 
beantwoorden. Hoe heet die man ook 
alweer? Hahaha, denk aan Hans van Mierlo!
Dus vakmanschap oefenen is ook dialoog 
oefenen, is ook flexibiliteit oefenen. Dat 
wordt te weinig gedaan. 

Wat een 
rommeltje 
zeg.

Interviewbites
De opera van morgen:wat moet er nog gebeuren?
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Ruben van Gogh
Ja, de to do-lijst: nog meer! Meer meer! 
De rockopera!

Chris Seidler en 
Debora van Stenis-Patty
Chris Seidler: Open de operahuizen voor 
iedereen. Geef jonge mensen een professio-
neel platform zodat ze alle gereedschap in 
handen hebben om fantastische voorstellin-
gen te maken en breng de opera van de 
operahuizen naar de mensen. Naar iedereen. 
Open het naar beide kanten toe. 
Debora van Stenis-Patty: Ik zou zeggen: 
open de opera.

Paul Koek en Anthony Heidweiller
Paul Koek: Goed, de to do-lijst. Mijn eigen 
lijst is: ik ben 55, ik wil nog twintig jaar alles 
proberen te doen voor de opleidingen en het 
braakliggend terrein in muziektheater.
Anthony Heidweiller: Ik heb zin om de kwa-
liteit van het denken, van het filosoferen, van 
het musicus slash kunstenaar zijn, naar een 
hoger plan te tillen, voor zover ik dat kan. En 
ruimte te maken om die minds van een 
nieuwe generatie open te sperren. 
 



De kwaliteit van de opera heeft te maken met de verheffing van onze zintui-
gen, die plaatsvindt als we de sfeer van een opera betreden. Je kent vast de 
ervaring dat een operavoorstelling constant verschillende niveaus van aan-
dacht in beeld, klank en woord gelijktijdig prikkelt, en deze gewaarwordin-
gen met elkaar in verbinding brengt. Opera is overvloed. Bij een goede ope-
ravoorstelling maak ik verschillende momenten van ‘verblinding’ mee van 
deze overvloed – op zo’n moment worden klank, tekst, personage en decor, 
vaak maar een moment, een geheel. Ik overstijg kortstondig mijn begrip van 
materie. Dit is een spirituele ervaring. De ultieme opera-ervaring vindt daar 
plaats waar de zintuigen één worden en daardoor de beperkingen van onze 
waarneming overstijgen. 

Hieruit volgt dat de praktijk van de opera gaat over het samenbrengen van al 
die elementen die de ruimte kenmerken – een interdiscipline. De kunst is 
om componisten, musici, dichters, kunstenaars, designers en technici aan 
dezelfde ruimte te laten werken, en wel op zo’n manier dat hun onderlinge 
samenwerking en uitwisseling een laboratorium van bezieling wordt. Naar 
het klassieke voorbeeld is de operamaker een homo universalis die zich richt 
op de samenhang der dingen, en zich daarom niet beperkt tot een kunst of 
wetenschap, maar zich tussen de disciplines in beweegt, op zoek naar het 
snijpunt waar technologie en kunst elkaar inspireren en tot grote hoogte 
doen stijgen, en artistieke verbeelding de spirituele koers van de wereld 
stuurt. 

19 
Brief 
van Paul Oomen aan Geert van Boxtel

De geboorte van de opera vond niet voor niets plaats als onderdeel van de 
baanbrekende maatschappelijke visie die de Florentijnse Renaissance heeft 
gekenmerkt. De eerste opera in de wereldgeschiedenis – geschreven voor 
het huwelijk van de Florentijnse Maria de Medici en Koning van Frankrijk 
Hendrik IV in 1600 – kan dan ook worden beschouwd als het eerste multi-
mediakunstwerk in de Westerse geschiedenis. 

Wat me heeft geraakt, is jouw schets van wat een operamaker zou kunnen, 
of liever zou moeten zijn. In het hier en nu, of straks, maar net zo goed in 
het toen, in feite zo oud als de wereld zelf. Deze kunstenaar verbindt zich, 
zonodig fysiek, vanaf de allereerste fase tot en met de laatste, met zijn 
kunst. Dit beeld omvat datgene waar wij beiden, ik als componist en jij 
namens Yo! Opera, mee bezig zijn. Het legitimeert de absoluut noodzakelijke 
authenticiteit en innerlijke overtuiging van de individuele kunstenaar, zo ook 
de noodzaak van interdisciplinaire processen, en het verbreden van kennis 
en inzicht door in contact te treden met diverse artistieke en maatschappe-
lijke perspectieven. Dit beeld is geheel in overeenstemming met de middel-
eeuwse musicus, die een praktijk beoefent waarin componeren, musiceren 
en communiceren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Maar evenzeer 
met Richard Wagner, die niet alleen zijn opera’s schreef, componeerde, 
regisseerde en een speciaal voor het werk ontworpen theater vervaardigde, 
maar dit alles vanuit, en waarschijnlijk dankzij, een zeer uitgesproken maat-
schappelijke visie heeft kunnen ondernemen.  
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       De opera 
van morgen is      een spirituele ervaring 



Samenvattend is wat er van de operamaker verlangd wordt niets anders dan 
een homo universalis te zijn, naar voorbeeld van de oude Grieken, Leonardo 
Da Vinci, en zonodig Benjamin Verdonck, sinds zijn voorbeeld, dankzij Paul 
Koek tijdens een ‘bewogen’ 68 middag voor de Nederlandse en internationale 
operawereld, aanleiding heeft gegeven tot deze belangrijke conclusie in ons 
discours. 

In de opera van de 21ste eeuw word ik als componist geacht een interdisci-
pline te beheersen, in plaats van ‘slechts’ een muzikale discipline in een 
groter verband uit te oefenen. In de opera’s die ik creëer, zal ik in zekere 
mate uitvinder, filosoof, ontwerper, schrijver, regisseur, dramaturg, program-
meur, performer en ondernemer moeten zijn, en tegelijkertijd in al deze  
hoedanigheden componist moeten blijven. De belangrijkste uitdaging voor 
een componist van 21ste-eeuwse opera is dan ook niet om briljante muziek 
te schrijven, maar muziek op een briljante wijze in interactie te brengen  
met de samenleving. Alleen door contact te maken met andere kunstdisci-
plines, maar evenzeer met de wetenschap, het bedrijfsleven, de media en  
belanghebbenden in de maatschappij, kan een opera pas zijn ware vorm 
verkrijgen. 

Een opera kan daarom geen hermetische eenheid meer zijn met een vorm 
en inhoud die vooraf worden bepaald, noch kunnen de diverse artistieke, 
zakelijke en sociale verantwoordelijkheden met enige zekerheid worden 
begrensd. Een compositie kan net zo goed bestaan uit zorgvuldig samenge-
stelde bestaande muziek en teksten, als dat zij speciaal voor het werk wor-
den bedacht en ontwikkeld. De vorm en inhoud van een opera blijven in 
principe in beweging zolang de opera wordt uitgevoerd, omdat iedere vol-
gende interactie met de samenleving een hoofdstuk zal toevoegen aan wat 
het werk precies behelst.

Hieruit volgt dat het auteurschap van een componist niet te verwarren is 
met zijn artistieke authenticiteit. Waar auteurschap een cultus betreft waarin 
het genie van een auteur tot belangrijkste onderwerp van zijn kunstwerk 
wordt gemaakt, betreft authenticiteit een innerlijke kracht die een sturende 
en inspirerende werking inneemt in een proces, dat noodzakelijkerwijs groter 
is dan het belang van de auteur zelf. De idee van artistieke autonomie, het 
bevrijden van het individu, maakt in onze huidige maatschappij plaats voor 
een artistieke noodzaak tot ontmoeting en verbondenheid. En juist de opera, 
door haar interdisciplinaire karakter, kan als kunstvorm een unieke positie in 
dit proces van verbondenheid innemen.

De operamaker 
  van morgen is      een homo universalis

68 28 mei 2010. Opera-
tie Muziektheater. Onder 
deze naam organiseerde het 
Theaterinstituut Nederland 
tussen 2009 en 2011 een 
reeks debatten over opera en 
muziektheater
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is een ensemble waarin kunstenaars en weten-
schappers samenwerken die zich verhouden 
tot elkaars werk en denken, de maatschap-
pij, de wetenschap en het ambacht. Koek stu-
deerde ooit slagwerk en maakte deel uit van tal 
van ensembles, maar ging daarna de theater-
wereld in. Hij was verbonden aan Toneelgroep 
De Appel en Theatergroep Hollandia. Hij is van 
2009 tot 2011 artist in residence aan de The-
aterschool van de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten. In 2010 is onder zijn leiding 
de masteropleiding voor nieuwe muziektheater-
makers T.I.M.E. van start gegaan.

Charlotte Margiono (1955)  
is operazangeres (sopraan) en 
sinds 2008 Lector Communicating 
Music aan het Utrechts Conserva-
torium. Haar internationale zang-

carrière startte in 1984 toen zij debuteerde 
bij De Nederlandse Opera. Sedertdien werkte 
Charlotte Margiono met beroemde dirigenten 
als Gardiner, Brüggen, Pappano en Harnon-
court om er slechts enkelen te noemen. 

Thomas Myrmel (1982) 
is componist en musicus.  
Samen met componist Wilbert 
Bulsink en enkele musici maakte 
hij de voorstellingen The Expec-

ted (2006) en Pigeonhouse (2009) waaraan 
een intensief collectief maakproces voorafging. 
Thomas is verder actief als producer en werkt 
in tal van muzikale samenwerkingen variërend 
van pop tot gecomponeerd.

Paul Oomen (1983) 
is componist. Hij studeerde aan 
het Amsterdams Conservatorium 
bij Daan Manneke en raakte tij-
dens zijn studie gefascineerd door 

opera. Sinds 2006 werkt Paul aan zijn invulling 
van het begrip opera met producties als These 

Zij verrichtte sociaal-wetenschappelijk onder-
zoek naar de effecten en de impact van com-
munity arts projecten. 
Sinds 2009 is Ivana ook werkzaam in het 
kunstonderwijs, als onderwijscoördinator 
en tutor bij de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht en momenteel als beleidsmedewerker 
bij de Willem de Kooning Academie in Rotter-
dam. 

Nirav Christophe (1959) 
schrijft voor toneel, radio en  
televisie. Hij is neerlandicus en 
theaterwetenschapper. In 1992 
richtte hij aan de Hogeschool voor 

de Kunsten in Utrecht de eerste vierjarige HBO-
dramaschrijfopleiding op, waarvan hij negen 
jaar artistiek leider was. Sinds 2005 is hij lector 
Theatrale Maakprocessen aan de faculteit Thea-
ter van de HKU. Hij bereidt een proefschrift voor 
over de pedagogie van dramaschrijven.
  

eugène van erven (1955) 
doet sinds 1980 onderzoek naar 
theater en sociale ontwikkeling. 
Hij is hoofddocent theaterweten-
schap aan de Universiteit Utrecht 

en auteur van Radical People’s Theatre (Indi-
ana University Press, 1988), The Playful Revo-
lution: Theatre and Liberation in Asia (Indiana 
UP, 1992) en het boek- en filmpakket Commu-
nity Theatre: Global Perspectives (Routledge, 

Geert van Boxtel (1967) 
studeerde Muziekwetenschap en 
is freelance dramaturg en advi-
seur. Sinds 2004 is hij actief bij 
Yo! Opera waar hij ook mede-

verantwoordelijk is voor de festivalprogramme-
ring en onderzoek naar het werk van Yo! Opera 
coördineert. Naast Yo! Opera is hij actief bij het 
Rosa Ensemble en schrijft programmateksten 
voor onder meer de Gaudeamus Muziekweek. 

Caroline Cartens (1979) 
studeerde aan het Konink-
lijk Conservatorium, de ‘Dutch 
National Opera Academy’ en 
de CNIPAL-opera studio. Ze was 

prijswinnares op het ‘Concours Internatio-
nal d’Opera de Marseille’ in 2009. In 2011 
debuteerde ze bij De Nederlandse Opera, in 
Legende. Caroline vertolkte o. a. Violetta, Hel-
lena, La Contessa, Juliette, Lauretta. En was te 
zien in wereldpremières als De Dood van Pop-
paea, Alzheimer, Grenspost Zinnenwald, Lege 
wieg en Inflatable Trust Inc.

Ivana Cerovecki (1984) 
behaalde de Bachelor Klinische 
Psychologie en de Master Kunst-
beleid en -management aan de 
Universiteit Utrecht. 

In 2009 en 2010 was zij onderzoekster bij het 
Community Arts Lab van de Vrede van Utrecht. 
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2001). Op dit moment coördineert hij onder-
zoeksactiviteiten binnen het Community Arts 
Lab van de Vrede van Utrecht. Onlangs werd 
Eugène benoemd tot artistiek leider van het 
Rotterdam International Community Arts Festi-
val van 2011. In de serie boeken van het Lec-
toraat Theatrale Maakprocessen schreef hij het 
boek Leven met verschillen.

Ruben van Gogh (1967) 
is dichter, librettist, liedtekst-
schrijver en presentator. Hij heeft 
een viertal bundels op zijn naam 
staan, twee musicals, twee 

grote en drie kleine opera’s, twee liedjespro-
gramma’s en tal van losse, lyrische teksten. 
Hij treedt regelmatig op in bibliotheken, tij-
dens festivals, op scholen, bij symposia en voor 
bedrijven, van Appingedam tot Zuid-Afrika, van 
Albanië tot Zeewolde.

Anthony Heidweiller (1961) 
is artistiek directeur van het 
internationale Yo! Opera Festival 
& Werkplaats in Utrecht. Het in 
2001 opgerichte Yo! Opera laat 

jonge mensen kennismaken met opera. Heid-
weiller ontplooide zich van freelance zanger in 
het koor van De Nederlandse Opera tot opera-
maker, ontwikkelaar, inspirator en promotor van 
nieuwe vormen van opera. Hij is van 2009 tot 
2011 artist in residence aan het Conservato-
rium van Amsterdam.

Paul Koek (1954) 
is musicus en regisseur en sinds 
2005 artistiek leider van muziek-
theaterensemble De Veenfa-
briek. De Veenfabriek speelt met 

spraakmakende kleine en grote muzikale pro-
ducties van Leiden tot Athene, van Groningen 
tot Avignon en van Den Haag tot New York op 
locaties, in theaters en musea. De Veenfabriek 
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