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Het gestolen hoofd
bij Apollo Ensemble
meerdere herbegrafenissen. Het
lijkt wat macaber voor een jubileumviering. Maar het Apollo Ensemble denkt daar anders over.

‘De muziek
van Haydn
klinkt vaak
wat dik’

‘Het kerkhof droeg zijn herfstkleuren met zwijgend pathos. Het had
geknotte zuilen, pseudo–sarcofagen
en engelen, alsook de eenvoudigste
zerken sinds lang aan de natuur afgestaan om mede tot stof te worden,
maar het proces verliep ongetwijfeld langzamer dan het corruptiewerk in de graven zelf.’ Een citaat uit
de roman Het hoofd van Haydn van
Theun de Vries, afkomstig uit Feanwâlden.
De vermissing van het hoofd van
componist Josef Haydn is een van de
meest macabere feiten uit de muziekgeschiedenis. Toen men enige
tijd na zijn dood zijn kist opgroef
kwam de diefstal aan het licht. Na
veel omzwervingen, beginnend in
het achttiende-eeuwse Wenen, onthult De Vries wie het hoofd ontvreemdde en waarom.
Reden genoeg voor het Apollo Ensemble om een programma aan dit
boek en deze componist te wijden.
Fagottist Thomas Oltheten: ,, Ik kende dit boek al heel lang. Toen ik ontdekte dat het niet meer verkrijgbaar
was ging ik nadenken. Zullen we als
ensemble voor een heruitgave zor-

gen? Haydn is een van onze paradepaardjes. Hij stond midden in een
interessante muzikale ontwikkeling
waarvan ook Mozart en Carl Philipp
Emanuel Bach deel uitmaakten. Zij
experimenteerden, vernieuwden,
bewonderden elkaar en hebben ons
postuum voorzien van rijk gevarieerd repertoire.”
Centraal tijdens het concert staat
de Trauer Symphonie van Haydn.
Geen titel voor een feestelijke gebeurtenis zou men zeggen. Oltheten: ,,Die naam is pas later bedacht.
Waarschijnlijk door de muziekuitgever. Dat verkocht beter. Haydn bepaalde dat er bij zijn uitvaart een
langzaam deel uit een van zijn symfonieën moest worden gespeeld.
Vermoedelijk heeft hij deze symfonie bedoeld, zijn vierenveertigste.
,,Maar die uitvoering is er nooit
gekomen. Ook niet toen het lichaam
werd bijgezet in de kapel van Slot Esterhazy, waar hij het grootste deel
van zijn werkzame leven had doorgebracht. Ook niet toen er een standin schedel op zijn lichaam werd ge-
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Het Apollo Ensemble: ,,Bij ons blijft Haydn doorzichtig.”

plaatst. Of toen het werd verplaatst
omdat de landsgrenzen opnieuw
werden gedefinieerd waardoor
Haydn in een buurland zou komen
te liggen. En ook later niet toen zich
nog een gelegenheid voordeed. Allemaal gemiste kansen om aan
Haydns wens tegemoet te komen.
Dus nu spelen wij deze muziek en
wel heel toepasselijk tijdens het concert rond deze Theun de Vries-heruitgave. En natuurlijk zit deze trauer-muziek daar op cd bij in.”
Het Apollo Ensemble speelt daarop niet alleen het langzame deel. De
symfonie staat er integraal op, samen met twee andere. Ook tijdens
het concert klinkt deze symfonie integraal, dan in combinatie met werken van Mozart en Carl Philipp Emanuel Bach.
Waarom Haydn zo goed past bij
deze formatie? ,,Dat heeft met de ensemblegrootte te maken. Vaak
wordt Haydn door een te groot orkest gespeeld en klinkt zijn muziek
wat dik. Bij ons blijft Haydn doorzichtig. Wij gaan uit van de door
Haydn voorgeschreven bezetting.
En we spelen op authentieke instrumenten. Dat scheelt.”
Concert: vrijdag, Doopsgezinde Kerk
Leeuwarden.
Cd-boek: Het hoofd van Haydn door
Theun de Vries inclusief cd (3
symfonieën van Haydn door het Apollo
Ensemble) 264 pagina’s.

