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B E E L D V E R H A A L M I C H I E L  H E N D RY C K X

Elk jaar verenigt dirigent Philippe Herreweghe een 
stuk Europa rond zich op een festival in de 
Toscaanse heuvels. Een tableau vivant van muziek 
met een verleden en discussies over de toekomst.

 Het is de eerste dag van het muziekfestival Accademia 
Delle Crete Senesi. In de abdij Sant’ Anna in Camprena in 
de heuvels buiten Pienza wil Philippe Herreweghe, voor 
hij met de repetitie begint, me de oude abdijkeuken en 
de tuin tonen. Als we aan de keukentafel zitten, vraagt hij 
vertederend onderdanig aan de huishoudster of ze ons 
een glas wijn kan brengen.
 Herreweghe droomt ervan zijn festival een nieuwe 
wending te geven. Toen hij veertien jaar geleden hier in 
de buurt een buitenhuis kocht, hoopte hij de plaatselijke 
boeren te bereiken. Die kwamen twee keer luisteren en 
bleven weg. Het publiek verlegde zich naar de vele Belgen 
die in Toscane de zomer doorbrengen. Eerst vooral 
Franssprekende Brusselaars, later steeds meer Vlamingen. 
 De tijd dat er alleen mooie muziek gespeeld wordt 
voor een groepje rijken, is voorbij. Aan het principe dat 
het festival bestaat zonder overheidssteun, wordt niet 
geraakt. Daarnaast wil Herreweghe een vijftigtal 
jongeren, denkers en schrijvers rond zich verzamelen om 
over de toekomst van Europa na te denken. Het festival 
kan maar blijven bestaan als het zich verbreedt tot voorbij 
de muziek. Met het aantreden van Bozar-directeur Paul 
Dujardin als festivalvoorzitter moet dat lukken. 
 Meteen relativeert Herreweghe. Hij weet ook dat hij 
in zijn eentje het continent niet zal redden. Misschien 
moet iemand hem eens zeggen dat hij Europa al vele 
jaren van dienst is, zonder veel woorden. Als geen ander 
is hij voorganger in de hoge Europese cultuur van het 
koesteren en genieten. Zijn festival in de Toscaanse 
heuvels brengt veel samen: een uitzonderlijk niveau van 
musiceren, een ongedwongen conviviale sfeer, de 
landschappen, de met zachte hand gerestaureerde kerken 
en het vrije nagenieten.
 Herreweghe voelt zich onwennig als men hem 
belangrijk vindt. Maar het festival is ondenkbaar zonder 
zijn autoriteit en gedrevenheid. Als even later tijdens de 
repetitie in de abdijkerk een vrouw in het publiek 
opvallend hoest, roept hij gespeeld geërgerd: ‘Silence! 
And if you need a doctor, I am a doctor.’ Niettegenstaan-
de zijn status als muziekdirigent blijft hij ook de arts en 
psychiater die hij is. 

Michiel Hendryckx

IF YOU NEED A DOCTOR

Voor het optreden alleen met 
de pianostemmer in de prachtig 
gerestaureerde San Franscesco-
kerk in Asciano.
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BEELDVERHAAL
M I C H I E L  H E N D RY C K X

De rit naar de verschillende 
locaties van het festival gaat door 
Le Crete. Het landbouwgebied 
ten zuiden van Siena is één van 
de aangrijpendste landschappen 
in Europa.

De San Francesco-kerk in Asciano. 
Minutenlang applaus voor de jonge 
Deense cellist Andreas Brantelid na 
een onvergetelijke uitvoering van de 
cellosonates van J.S. Bach.

Philippe Herreweghe dirigeert 
met humor en zachte autoriteit 
zijn Collegium Vocale.

Op het festival prikkelt Philippe 
Herreweghe zijn zangers en muzikanten 
om kleine ensembles te vormen. Hier 
de Belgische sopraan Céline Scheen en 
de Franse organiste Maude Gratton.
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Tijdens de pauze geniet 
het publiek van de 
avondkoelte op het plein 
voor de abdijkerk van 
Sant’Anna in Camprena.

Het afgelegen San 
Stefano-kerkje bij 
Castelmuzio. Tijdens de 
namiddagrepetitie van 
Philippe Herreweghe en 
het Collegium Vocale 
komen enkele locals 
voor de open kerkdeur 
meeluisteren.


