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Amateurorkest enthousiast over Roberto Beltrán-Zavala

Nieuwe dirigent wakkert
bij Musica geestdrift aan
De ruim honderdjarige Orkestvereniging Musica treedt in het komende
weekeinde voor het eerst op met
haar nieuwe dirigent. Hij komt uit
Mexico en heeft de nodige ervaring
met amateurorkesten. In Nederland
voelde hij zich snel thuis. “Openheid
en losheid en aan de andere kant
behoefte aan regels, dat is een
combinatie die me wel aanspreekt”.
Door Aad van der Ven

Wat doet een dirigent uit Mexico in Nederland? Dat is bij Roberto Beltrán-Zavala
inmiddels wel duidelijk. Hij is oprichter
en vaste dirigent van een kamerorkest,
Rotterdam Ensemble genaamd. En hij
volgde eerder dit jaar Hans Leenders op bij
Musica, het bekende Haagse amateurorkest. Hoe hij hier terecht kwam is een langer verhaal.
Na zijn studie in zijn geboortestad Mexico-City struinde hij in Duitsland en
Frankrijk rond. Maar daar kon hij als beginnend, ambitieus dirigent zijn draai
niet vinden. Anderen adviseerden hem
eens in Nederland te gaan kijken. Hij arriveerde in 2005, ging op enkele conservatoria poolshoogte nemen en besloot zijn
studie in Rotterdam voort te zetten. Die
heeft hij kort geleden afgerond.
“Het voelde daar meteen goed aan”, zegt
Beltrán-Zavala (1978) in meer dan verdienstelijk Nederlands. “Maar wat het belangrijkste was: mij werd verzekerd dat
een aankomend dirigent aan het Rotterdams Conservatorium niet alleen les kan
krijgen, hij kan ook werkelijk dirigeren.
Bij de meeste opleidingen krijg je niet of
nauwelijks de beschikking over een orkest. Bij mij is er vrijwel geen week voorbijgegaan zonder dat ik met het conservatoriumorkest of een ander ensemble kon
werken. En daar gaat het natuurlijk om.
Een dirigent zonder orkest is als een violist zonder viool”.
Markant
Beltrán-Zavala kreeg Hans Leenders als

vaste docent en had incidenteel ook les
van Arie van Beek, Mark Wigglesworth,
Jan Stulen en de markante Fin Jorma Panula, de bekendste dirigeer-professor ter
wereld. In Mexico, waar hij om te beginnen muziekles kreeg van zijn vader, bekwaamde hij zich op de piano, de gitaar en
de contrabas. Maar hij heeft alles opzij gezet om te kunnen dirigeren. Zijn studie in
Rotterdam is achter de rug. Inmiddels
heeft hij zelf een orkest opgericht, bestaande uit jonge musici, die net als hij een
plaats in het muziekleven trachten te bemachtigen. Het Rotterdam Ensemble
heeft door zich onder meer met een bijzonder repertoire te profileren de aandacht weten te trekken. Beltrán-Zavala
heeft affiniteit met multi-disciplinaire
kunstvormen, zegt hij. Hij was al herhaaldelijk betrokken bij diverse vormen van
grensoverschrijdend muziektheater inclusief film en dans.
Waar hij ook affiniteit mee heeft: werken
met jonge mensen en sinds kort ook met
amateurs.
Hij was enige tijd assistent-dirigent bij het
Nationaal Jeugdorkest en van het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest. “Wat je als
dirigent bij een jeugdorkest krijgt, kan je
nergens anders vinden. Die stroom van
energie is iets geweldigs om te ondergaan”. Nu dus Musica, waarvan de gemiddelde leeftijd iets hoger ligt, maar dat
evenzeer een jeugdige gretigheid uitstraalt, die toeneemt naarmate een concert dichterbij komt. Zoals nu, met een fijne Tsjaikovski voor de boeg. Wekelijks op
dinsdagavond wachten de enthousiaste
amateurmusici in de Vrije School aan de
Waalsdorperweg op hun nieuwe dirigent,
die daar met een glunderend gezicht
zachtjes de duimschroeven aandraait en
tegelijk het enthousiasme aanwakkert.
Tip
Hoe Roberto Beltrán-Zavala bij Musica
terecht kwam? Het was zijn vroegere leraar Hans Leenders, de vroegere dirigent
van het orkest, die hem de tip gaf dat er
een plaats vrij kwam. “Maar dat heeft

me geen voorsprong gegeven”, zegt Belträn-Zavala. Hij spreekt van een ‘strenge procedure’. “Uit de diverse schriftelijke sollicitaties waren drie kandidaten
geselecteerd. Die mochten alle drie het
voorspel uit Wagners ‘Tristan und Isolde’ en een deel uit Bruckners Vierde
symfonie repeteren. Daarna heb ik een
hele avond gedirigeerd. Ik vind zo’n serieuze aanpak, net als bij een beroepsorkest, uitstekend. Niet even een telefoontje, geen vriendjespolitiek. Ik denk
dat het ook wel een beetje bij Nederland
hoort. Jullie kunnen los en open zijn,
maar houden ook van regels”.
Met het in 1910 opgerichte Haagse orkest
wil hij zeker niet alleen het bekende repertoire uitvoeren. Zo begint het concert
van 26 november met een hier vrijwel
nooit gespeelde Ouverture van Bohuslav
Martinu, alvorens de jonge violiste Marina Meerson als soliste optreedt in Ravels
‘Tzigane’. Maar natuurlijk is er ook weer
zo’n sappige symfonie waar iedereen
naar uitkijkt.
Vorig seizoen werd onder leiding van
Hans Leenders de Vierde van Bruckner
aangepakt, nu staat de Eerste van Tsjaikovski op het programma. De ondertitel
‘Winterdromen’ geeft iets weer van het
onbevangen en onstuimige karakter van
het werk. Bruckner is misschien moeilijker voor de dirigent, Tsjaikovski voor het
orkest. Al die grillige patronen met veel
snelle noten die goed op elkaar moeten
aansluiten maken dat deze partituur van
de Russische componist niet voor de poes
is. Roberto Beltrán-Zavala houdt van het
werk en heeft er het volste vertrouwen
in. En, zoals een orkestlid het formuleert,
“Musica kan wanneer het menens wordt
boven zichzelf uitstijgen”.
Orkestvereniging Musica onder leiding
van Roberto Beltrán-Zavala, met Marina
Meerson (viool). Muziek van Martinu, Ravel
en Tsjaikovski. Zaterdag 26 november, 20.15
uur, Scheveningse Badkapel. Voor meer
informatie: www.robertobeltranzavala.com
& www.musicadenhaag.nl

Roberto Beltrán-Zavala repeteert met Musica. > Foto: Mylène Siegers

Hans van Houwelingen zet geen nieuwe monumenten neer
melde bladen waarop hij zijn gedachten
heeft vastgelegd. De voorstelling van de
filosoof toont een snee in de nek, een
spoor van geweld. Maar daar is het patina
van de tijd overheen gegaan. De politicus
Thorbecke, schrijver van de grondwet die
de Koning zijn absolute macht ontnam,
oogt statiger met een keurige rol papier in
de hand die op een afgekort klassiek zuiltje rust. In de sokkel van het ooit door de
Haagse ijzergieterij Enthoven gegoten
beeld zitten flinke gaten, recent aangebracht om het pas gerestaureerde object
met stevige bouten aan de sokkel vast te
kunnen zetten. Want hoe statig ook, zonder de sokkel en hekwerkje op het Amsterdamse Thorbeckelaan zie je toch eerder een beeld dan een standbeeld of: een
monument ?

Stroom toont drie plannen van een
bijzondere beeldhouwer. Twee
negentiende-eeuwse beelden zijn
van hun sokkel gehaald en in de
zalen zijn projecties te zien.
Door Egbert van Faassen

Er is verschil tussen een standbeeld en een
beeld. Het eerste stelt in elk geval een persoon voor. Is een standbeeld ook een monument? Niet altijd. Je kan je trouwens afvragen wat een monument is. Misschien
is een monument een beeld waaromheen
maatschappelijke opvattingen zich verdichten. Zoals toen afgelopen zomer Jan
Pietersz. Coen per ongeluk door een
kraanwagen van zijn sokkel in Hoorn
werd gestoten. Net goed, oordeelde een
aantal lieden, zo’n koloniaal verdient
geen standbeeld. Of zoals het beroemde
Rotterdamse beeld ‘De verwoeste stad’ als
titel kreeg en de opening in het kubistisch
gedachte lichaam de betekenis kreeg van
een uitgerukt hart. Met het bombardement op de stad in gedachten kreeg een
beeld de waarde van een monument.
Sommige schrijvers die hun gedachten
over dit onderwerp hebben laten gaan,
vinden dat een monument aan een vaste
plek is gebonden, maar ‘De verwoeste
stad’ kon ooit wel worden verplaatst.
Hans van Houwelingen (1957) houdt zich
met dergelijke vraagstukken bezig. Daarbij verliest hij zich niet al te zeer in theo-

Op de voorgrond Frédéric Hexamer, Spinoza, 1880 en rechts Ferdinand
Leenhoff, Thorbecke, 1876 zoals geplaatst in de entree van Stroom.
>Foto: Johan van Gemert, courtesy Stroom Den Haag

retische beschouwingen. Hij behoudt het
gevoel voor tastbare dingen. Het grootste
gedeelte van zijn huidige tentoonstelling
in Stroom bestaat uit projecties, maar het
voelt als beeldhouwkunst.
Direct in de entree van Stroom loop je tegen twee meer dan levensgrote beelden
op: de deur slaat bijna tegen de Spinoza,

die we kennen van het monument op de
Paviljoensgracht. Daar zit het brons op
een hoge sokkel, die weer in een perkje
staat. Als het topdeel van een monument,
zou je zeggen. Hier zit Spinoza min of
meer op ooghoogte, zijn pen in de rechterhand die zijn kin steunt. De vingers van
zijn linkerhand omklemmen de bedui-

Reclame
Deze ontmoeting tussen twee beelden is
de uitkomst van een voorstel van Van
Houwelingen voor een Thorbecke-monument in Den Haag, waarvoor hij al in 2008
een voorstel deed tot een ruil van beelden.
Had Thorbecke niet in Den Haag zijn invloed laten gelden en had Spinoza niet
langer in Amsterdam gewerkt? In de zalen
zijn projecties te zien van wat er in de werkelijke tijd gebeurt rond de lege sokkels.
Dat is tegelijk een demonstratie van hoe
een monument werkt. Wordt het gezien?
Is de lege sokkel voorbijgangers voldoende? In Amsterdam is door gemeentewer-

ken een bord neergezet om de afwezigheid van het beeld te verklaren. In Den
Haag werd dat als onwenselijke reclame
gezien.
Hans van Houwelingen herschrijft eigenlijk de geschiedenis van bestaande beelden en al doende geeft hij een andere kijk
op het begrip ‘monument’. Dat is een
moeizame bezigheid. In Rotterdam lukte
dat niet, toen hij voor een ‘gastarbeidermonument’ het beeld van Naum Gabo
voor het warenhuis ‘De Bijenkorf’ van
Marcel Breuer als voorbeeld nam. Van
Houwelingen ziet daar met enig recht een
‘wederopbouwmonument’ in. Het verkeert in slechte staat en hij zou dat door allochtone werklieden in te schakelen willen veranderen in een Monument voor de
Gastarbeider. Een andere kijk op Gabo’s
compositie – niet bedoeld als monument
voor wat dan ook – doorkruiste zijn plan.
In alle opzichten een succes is zijn ‘Sluipweg’, een pad gemaakt van grafstenen die
van begraafplaatsen werden geruimd. Nabestaanden geven de steen graag aan Hans
van Houwelingen voor zijn pad ‘waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen’
en dat een poëtisch protest inhoudt tegen
het gegeven dat je niet eens meer rustig
dood kan blijven liggen …
Hans van Houwelingen. Until it stops resembling itself. Stroom, Hogewal 1-9 tot en met 11
december. www.stroom.nl Rondleiding door
Jeanne van Heeswijk 27 november, 15 uur.

