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Ooit was een traditie op tweede
Kerstdag een uitvoering van
Mahler, zo zijn we van 1 t/m 9
het rijtje afgegaan. De meeste
mensen die mijn stukjes lezen
weten dat Mahler er bij mij in
gaat als koek. Maar helaas na 9
symfonieën moest er toch iets
anders worden bedacht. Dit jaar
viel de keuze op Dvorák en
ineens begreep ik dat dit
natuurlijk dé juiste keuze is.
Heeft Mahler de melancholie,
Dvorak is de meester van de
hoop. Wat past er nu beter bij
het Kerst?
De entourage in Musis was

Iedereen komt Tweede Kerstdag naar het concert.

feestelijk, ‘champagne’ bij
binnenkomst, de zaal versierd
en prachtig verlicht. De
directeur van HGO George
Wiegel sprak de zaal vaderlijk
toe. Het leek wel of we allemaal
nog meer welkom waren dan
anders.
Op de Tweede Kerstdag loopt er
van alles en nog wat de zaal
binnen. Drie generaties tegelijk
waarvan op zeker de jongsten
niet weten dat je niet klapt
tussen de delen (waarom
eigenlijk niet? Een applaus
klinkt toch een stuk frisser dan
hoesten en kuchen, misschien
moeten we het eens invoeren?).

Feestelijke zaal

Laura van der Heijden was even
in verlegenheid gebracht toen er na het eerste deel een klaterend applaus opklonk. (Laura is toevallig familie
van Ed Spanjaard die ik laatst nog heb horen dirigeren in Musis en ook nog een achterkleinkind van een dirigent

van HGO.) Zij speelde het
celloconcert van Dvorak. Een
adembenemende uitvoering.
Nog maar 15 of 16 jaar, jong in
ieder geval. Wat een fantastische
prestatie, niet omdat ze zo jong
was, maar omdat ze het stuk zo
goed speelde! Over een paar jaar
mag ik zeggen: “Ja, haar heb ik
een keer live gezien bij HGO in
Musis!”
Staande ovatie!
De drankjes gingen rond in de
pauze. Daarna een van de
mooiste symfoniën die er
bestaan ‘Uit de nieuwe wereld’

Laura van der Heijden stemt haar cello.

van Dvorák. Het was mijn
vaders favoriet en Uit de nieuwe
wereld heb ik het Largo gekozen bij zijn uitvaarplechtigheid nog niet zo lang geleden. Niet per sé een droevig
stuk, eigenlijk heel hoopvol, passend bij mijn vader, een optimistische, goedgehumeurde en geestige man.
Luister er een keer naar als je wil, ik zet onderaan een linkje.
Zelden heb ik zo’n prachtige uitvoering gehoord. Met rode wangen heb ik zitten luisteren. En die Manacorda,
die is zo geweldig. Het hout had veel te doen en het koper. Ik wilde echt de fluit en de klarinet een keer met
name noemen. O, o, o… ik weet nu al dat ik de anderen te kort doe.
Alweer gingen de mensen op de banken. Van mij mag het elke Tweede Kerstdag Dvorák zijn voortaan.
Voor we de deur uitgingen nog een kleine verrassing. Vier zangeressen zongen kerstliederen bij de uitgang. We
gingen nog niet naar huis. HGO bedankt!
Allemaal het allerbeste in 2014. Ik verheug mij op de concerten volgend jaar!
Largo Uit de Nieuwe Wereld
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