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BART PEETERS (56)

elkboek ligt ernuopuwnachtkastje?
“Het jasje vanDavidBowie, eenverzamelingartikels
vandeNederlandse journalisteEllydeWaard.
Tussen 1968en 1985werkte ze voorVrijNederland en
deVolkskrant,waardoor zedeopgangvanFrank
ZappaenLedZeppelin, degrandeurvanDavid
Bowieofhet splittenvanTheBeatlesbesprak.Maar

nietmetdemuziekgeschiedkundeals gemakkelijkdoekje voor
hetbloeden.Achterafweet jenatuurlijk alles van tevoren.”

Wat isdemooistezindieuonlangshebtgehoord,gelezen,
geschreven?
“Een zin vanHugoMatthysen. ‘Vlaamsemoeders stovenwit-
lof en ajuinen,wij stovenmet zijn tweeënnaar de zee.’Het
komtuit het liedje ‘ToyotaCarina’ enheeft nooit de ether
gehaald omdathet zogezegd sluikreclamewas.Wathet
natuurlijk niet is. Niemandverlangt naar eenToyotaCarina.”

Metwelk strip-of romanpersonage identificeertuzich?
“Filiberkeuit Jommeke, doormij als kind langFlippeke
genoemd. Zijn passiewas studeren voorwasdraad, bijvoor-
beeld. Ik herken inhemde rare combinatie vangruwelijke
introversie endanplots extraversie.Hij heeft ook een taal-
défautjemoetenoverwinnen. Bijmijwasdat stotteren, hij
sprak inde eerste albumsaltijdmet de ‘l’. EnFiliberkeheeft
een ‘coupeontploftematras’, dus ookmijnhaarheeft zich
blijkbaar gespiegeld aandat vanFiliberke.”

Metwelk strip-of romanpersonagezouueen terrasjewil-
lendoen?
“AnnaKareninauit de gelijknamige romanvanTolstoj. In alle
eerlijkheid, omdat ik dat boekwat overschat vind.Niet dat ik
geplaatst benomdat goed te beoordelen.Maar indefilosofie
van ‘defilmwasbeter danhet boek’,misschien als ik haar in
hetwild écht tegenkom,het betermeevalt dan inde geschrif-
ten vanTolstoj.”

Metwelkecultureleverschijningzouuweleensdenacht
willendoorbrengen?
“Dankom ik al snel bijmijn favoriete onenightstand:Marilyn
Monroe. Sexyer gaan zenooitmeer iemandbouwen.Volgens
mij hebbenmensenals Lee Strasberg enArthurMiller haar
mentaalmismeesterd.Was ik inhaar levengekomen, danhad
zemisschien geen zelfmoordgepleegd.”

Welkevervelendegewoontehebtuovergenomenvanuw
ouders?
(zonder aarzelen) “Overdrijven en zin voordramatiek.Hoewel
mijn vader een rustige, filosofischemanwas, durfdehij al
eens te overdrijven. Ik ook. Enmijnmoederheeft soms zin
voordramatiek, hoewel ze de laatste tijd ook rustig enwijs is
geworden.”

Welkpakslaagherinnertuzichnogaltijd?
“Het pak slaagdatDebby - eenmeisje van tien jaar - haar
drumstel gaf inThePartridge Family. Datwas inde jaren 70
eenpopulair feuilleton, en ikwas verliefd opSusanDey. In
mijndromenkon ikhaar versierendoor voorhaar eendrum-
solo te spelen.Maarnet toen ik dat dacht, gaf het jongere zusje
Debby – jawel, tien jaar – debeste drumsolo terwereld. Toen
wist ik het: het zal nooit ietswordenmet SusanDey. Ze is dan
aandedrankgeraakt,maar ookdat had ikmisschienkunnen
voorkomen.Heel spijtig.” (RB)

Bart Peeters toert nog tot 1meimetOp de groei,
bartpeeters.net.

‘Niemand verlangt naar
een Toyota Carina’
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Cult. vraagt iemand elke
dag, de hele week lang, naar
zijn voorkeuren, gewoontes
en bizarre trekjes. Deze
week: Bart Peeters. Hij
presenteertMag ik u kussen
op Eén, is coach in The Voice
op VTM, en toert met zijn
plaatOp de groei.
Vandaag heeft hij het over
zijn leesgeheimen.
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oor het Klarafestival wordt
Bachs Johannespassie geactuali-
seerd. ‘And YouMust Suffer’
door B’Rock en het NFMChoir
belooft een eigentijdse reflectie
over religie en haarwaarheids-
claims teworden. De Brugse
componiste Annelies Van Parys,
in residentie bijMuziektheater
Transparant, kreeg de vraag om
er een proloog en epiloog bij te
schrijven. “Het was even slik-
ken”, vertelt ze. “Dit stuk is een
meesterwerk.Maar regisseur
Pierre Audi zocht een soort
framework voor het geheel.”

U schreef iets in noten,maar kunt u ookuit-
leggen inwoordenwat u aande Johannes-
passiehebt toegevoegd?
Annelies Van Parys: “Het uitgangspunt van de
proloog is het ontstaan van dewereld en ver-
trekt uit het niets, uit de stilte. Er is een soort
magma aan klanken, waaruit eenmotief ont-
staat. Dat is het beginmotief van de begeleiding
van de Johannespassie. Die referentie naar het
origineel wou ik er duidelijk instoppen, alsof je
zo kunt horen hoe hetmateriaal van de
Johannespassie tot stand komt. Een genesis, als
het ware.”

Washet nodig om iets aan de Johannes-
passie toe te voegen?Heeft Bachmisschien
niet alles verteld in zijnwerk?
“Bach heeft het passieverhaal verteld,maar ik
vind het wel zinvol omdat in een actueler
kader te plaatsen. Hoe formidabel dat verhaal
ook is, als je puur naar de tekst luistert, hoor je
een boodschapwaar je vandaag nogmoeilijk

V

Interview. Componiste Annelies Van Parys pakt Bach aan

Hoe schrijf je in godsnaam een proloog en epiloog
bij de Johannespassie van J.S. Bach? En hoe relevant
is het om daar iets aan toe te voegen? Voor het Klara-
festival ging componiste Annelies Van Parys de
uitdaging aan. En het lukte. Halleluja!
ROBIN BROOS

‘Johannespassieheeft
einde inmineurnodig’

mee zouwegkomen. Dat naïeve geloof dat
daaruit spreekt, is nietmeer van deze tijd. Dus
is het niet onnozel omhet op een andere
manier te belichten.”

Hoehebt u dat actuele in uwcompositie
proberen te stoppen?
“Dat was de uitdaging van de epiloog.Want
wat schrijf je nog ná een Johannespassie?
Tegelijk denk ik niet dat we vandaag nog in
hallelujastemming naar huis kunnen, zeker
niet als je ziet hoe godsdienst het nieuws van
vandaag beïnvloedt. Dus na het vreugdevolle
einde heb ik eenwrange coda geschreven. Het
laatste akkoord galmt, wordt verstoord en ver-
glijdt naar een ander akkoord.
“Daarvoor heb ik het luiden van een klok in

noten uitgeschreven, voor zangers en orkest.
Een klok die luidt, heeft een aanwezige,
mineure tertsklank. Zo kan ikmet een christe-
lijk symbool – de klok – een bedenkingmaken.
Een rituele klok die uitgalmtmet eenwrang
gevoel.”

Probeert u zo te brekenmet het levens-
beschouwelijke van de Johannespassie?
“Ik hebme op twee citaten van de Britse
schrijfster JeanetteWinterson geïnspireerd,
die allebei naar de passie verwijzen. Voor de
proloogwas dat: ‘There is no love that does not
pierce the hands and feet.’Voor de epiloog:
‘Why is themeasure of love loss?’Vandaag leven
we nietmeermet de hoop op verrijzenis. Dus
verlies heeft voor ons een heel andere beteke-
nis dan in de tijd van Bach.”

Hebt u de genialiteit van het origineel
kunnenbenaderen, denkt u?
“Bach is natuurlijk zo’n gigant. Ik ben de laat-
ste om te beweren dat ik ookmaar enigszins
tot aan zijn knieën kom. Dus zou ik liever niet
op deze vraag antwoorden. Ik hoop dat de
stukken op een organischemanier in de
Johannespassie overgaan, dat je geen abrupte
breuk hoort. Zo heb ik het ook geschreven,
aaneensluitend zonder stop.”

De Johannespassieduurt nu al zo lang.
Heeft dat u belemmerdbij het
componeren?
“Daar is rekeningmee gehouden. De opdracht
was ommaar een zestalminutenmuziek te
schrijven en die timing is strikt bewaakt. De
proloog duurt zo’n vierminuten, de epiloog
een dikke tweeminuten. En de Israëlisch-
Palestijnse componist Samir Odeh-Tamimi
heeft ook tienminuten geschreven die tussen-
doorworden gespeeld.”

De scenografie is gebaseerd opbeelden
van kunstenaarWimDelvoye.Was dat
inspirerend?
“Zeker. Ik ben bij hemnaar de beelden gaan
kijken. Aan de ene kant koos hij voor ijzeren
sculpturen van een kathedraal, aan de andere
kant voor glasramen. Ook dat refereert aan de
traditie. Vandaarmijn idee omdat in de pro-
loog ook te doen, enmet eenmotief van Bach
aan de slag te gaan.”

And YouMust Suffer, gebracht door B’Rock
enNFMChoir, op 10, 11 en 12maart
in het Kaaitheater. Het Klarafestival begint
vandaag en loopt tot 24maart in Brussel.
Meer info: klarafestival.be

‘Als je ziet hoe godsdienst
vandaag het nieuws
beïnvloedt, kun je niet
in hallelujastemming

naar huis’
ANNELIES VAN PARYS

► Annelies Van Parys: ‘Het naïeve geloof dat uit het passieverhaal spreekt, is niet meer van deze tijd.’ © TRUI HANOULLE


