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reportage.

Vlaamse drukte op het jaarlijkse festival van Philippe Herreweghe in Toscane

‘Bijna zou
je gelovig
worden.
Bijna, hè’
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oor de dikke deur van de San
Francesco-kerk inAsciano stopt een
tiener op z’n Vespa. Erwaaien piano-
klanken van JanMichiels naar bui-
ten, binnen zitten 120mensen. “En
allicht een Pokémon”, vermoedt
Sophie Cocquyt. “Dezeweek zat er al
een. Plots kwamen twee jonge gasten
de kerk binnen, turend op hun smart-
phone.” DeVespa rijdtweg: pas na de
‘Barcarolla’ van Béla Bartók kan hij
de San Francesco binnen.
Asciano ligt in de Crete Senesi, een

streek volwonderbaarlijke dorpjes. Luister naar
de namen. Trequanda.Montisi. SanGiovanni
d’Asso. Buonconvento. Concertzalen hebben ze
er niet – het is de droomvan dirigent Philippe
Herreweghe dat daar ooit nog te verwezenlijken
– maar kerkjes zijn er genoeg. En als je op zon-
dagavond, rond 19 uur, het grindpad naar
Sant’Anna in Camprena bij Pienza volgt, begin je
al bijna in demystiek te geloven. Zelfs religieus te
worden?
“Als je 70wordt, ga je je sowieso vragen stel-

len”, zegtArthurGoethals. “En die vragen, dát is
al een deel religie. Zelfs als je gezondbent.
Vroeger las ik boeken overmarketing en commu-
nicatie. Nu lees ik de biografie vanNelson
Mandela.” En vroegerwas hij CEOvanDelhaize,
nu zit hij op hetmuurtje dat het binnenpleintje
voor dit unieke kerkje afbakent. Achter zijn rug
dat glooiende landschap. “Ouderworden, is niet
moeilijker. Ik geniet ervan.”

Klassiek, klein en ingetogen

Ook vorig jaarwasArthurGoethals hier, voor het
eerst, op een van die avonden die al sinds vijftien
jaar eenVlaamseweek in de Crete Senesi vor-
men.Het concept is eenvoudig. Eenweek lang
worden zes avond- en driemiddagconcerten
gegeven.Metwisselende bezetting. Klassiek is de
muziek, klein en ingetogen, je zult hier geen bla-
zers vinden. Erwordt gezongen. Op cello’s en een
Stradivarius gestreken. En in de drie kerkjes
heeft Sophie Cocquyt, die voorHerreweghe de
organisatie van dezeAccademia delle Crete
Senesi doet, voor piano’s gezorgd. “Een ongeloof-
lijk geluk is het dat BruceKennedy inMontisi,
dat is hier vlakbij, oude klavecimbels en een
Blüthnerpiano heeft.

zaterdag06/08/2016 23

Over de rug rolt een zweetdruppel, over
de wang een traan. Het is zondag in Pienza,
en Collegium Vocale ontroert. ‘Een subliem
mooie droefenis’, zegt iemand. Met zijn
Accademia delle Crete Senesi zorgde dirigent
Philippe Herreweghe (69) deze week weer
voor een Vlaamse verhuizing naar Toscane.

RIK VAN PUYMBROECK
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Maarmoderne piano’smoet je in de streek verder
zoeken. En ze in de kerkjes binnenkrijgen”, zegt
ze.
VanavondopentHerreweghes Collegium

Vocalemet vier vrouwen en zesmannen inhet
koor,maar zélf zit de 69-jarige dirigent achteraan
in de kerk. Zich verbazend over hoemoeilijk ver-
staanbaar de toespraak van voorzitter Paul
Dujardin door de boxen galmt, zich gelukkig prij-
zenddatmuziek en zang geen versterking nodig
hebben.
“De klank in deze Sant’Anna ismagisch”, zegt

hij een dag later. “Ideaal voor deVia Crucis van
Liszt.” Vanhier ziet hij ookwatwe voor demid-
dag al zagen. Voor het CollegiumVocale staat een
piano, de grijzemandiemet z’n rugnaar het
schip vande kerk zit, speelt en zal nu endan eens
met z’n linkerhand zwaaien.Het is Reinbert de
Leeuw.Hij is 78, heeftWikipedia-pagina’s in vijf
talen enwas twee jaar geleden te gast bij
Zomergasten: zo groot is de kleinemijnheer die op
demiddag, na de eerste repetitiemet het koor,
een zelfgerolde sigaret rookt buiten de kerk. De
zangers en zangeressen, op slippers en inT-shirt,
smeren de keelmet een stukjemeloen.
Onzichtbaar zorgt productieleider Peter Van

denBorre voor alles. “Mensen vande
EvangelischeOmroep zeggendat jemoet geloven
omdeze religieuzemuziek te appreciëren”, zegt
DeLeeuw. “Wel, ik kan je verzekeren: ik bennooit
vanmijn geloof gevallen,want ik bennooit gelo-
vig geweest,maar het is onzin. Ook de
Mattheüspassieheb ik zeker vijf keer gedaan.Het
verhaal is zo universeel. Ook dieVia Crucis van
Liszt. Jemoet niet religieus zijn omdat te begrij-
pen.”
Zelfs een leek denkt bij Liszt: vrolijk, snel, vir-

tuoze salonmuziek. Lalala. “Ideaal voor de
Koningin Elisabethwedstrijd”, zegt Philippe
Herreweghe. “Maar ophet einde van zijn leven
verinnerlijkte hij, kreeg een afkeer vandie circus-
muziek en toen kwamdebeste Liszt.” Dat vindt
ookReinbert de Leeuw. “Dezemuziek heeft hij in
Italië geschreven, het hoort hier dus ookuitge-
voerd teworden.Maar toenhij ze schreef, wilde
niemand ervanweten.Hijwas eenpopster,men-
sen vielen in zwijmvoor hem.Maar toenhij dit
schreef, was zelfsWagner razend. ‘Zorg dat je
vader ermee ophoudt’, zei hij aan de zoon van
Liszt. Pas in 1929werdhet voor het eerst opgeno-
men.”Hij zal het vanavond spelen.Hij doet het
zonder dirigent, “de piano is de dirigent”, en het
koormoet de tekst uit het hoofd zingen.

Gentse connecties

Uren laterwordt een eerste glasgordijn over het
licht van de dag geschoven en Italiaanse vrijwilli-
gers loodsen je naar eenparkeerplaats tussen
olijfbomen.De laatste stappen over het grind zet
je zelf enmensenbegroeten elkaar. Oud-premier
Verhofstadt komtnaar zijn vrouwDominique
luisteren, zij zalmeezingen. Schrijver Erwin
Mortier is er. DeOost-Vlaamse gouverneur Jan
Briers. Ex-ministerWivinaDemeester. Nogalwat
mensendie elkaar kennen vanGent. Kussen op
dewangen.Grappig: driemannenmet bermuda.
Er iswitte en rodewijn uit de streek en er is
Vedett uit onze streken.
Net op ditmomentmoet in Brussel het Koning

Boudewijnstadion vollopen voor Beyoncé enhier
zijn 380mensen, toch vooral Vlamingen, geko-
menomzometeen deNederlandse violiste Vera

‘Ik probeer ook jonge mensen naar
klassieke concerten te trekken.
Jongeren zijn veelvraten. Ze kunnen
van Adèle houden én van Bach’
SOPHIE COCQUYT

ORGANISATIE ACCADEMIA

► Herreweghe: ‘Dit festival

krijgt geen subsidies en dat

willen we ook niet. Al die

topmuzikanten komen voor

een habbekrats en we betalen

hun reis en verblijf.’
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Beths ophaar Stradivarius uit 1727 te horen spe-
len. Reinbert de Leeuwzal haar begeleiden. Na de
pauze dandeVia Crucis vanLiszt. Zijn die 380
mensen allemaalmelomanen?Of vliegen ze
vooral naar hier om te netwerken? “Dat denk ik
niet”, zegtArthurGoethals, nogwel altijd de voor-
zitter van de ProBasketball League. “Hier zijn
enkelemensendie ik kenuit de bedrijfswereld,
maar hier zoekenwe vooral naar genieten. In een
conviviale omgeving die je in België niet vindt.”
Goethals is 70,wij bijna 50, de gemiddelde leef-

tijd zal daarronddraaien. Al trekt de 3-jarige
Louise diemet één ruk fermnaar beneden en
daarmee valt ze op.HaarmamaVanessaDesmet
is pr-manager vanPort ofGhent en daar ook ver-
antwoordelijk voor sponsoring van kunst en cul-
tuur. Zo kwamzehier, gecombineerdmet een
weekje vakantie samenmet haar partnerDick
Gilhuis. Ze gaandrie concerten bijwonen. “Als
kind luisterdenweop zondagnaar klassieke
muziek”, zegt Vanessa en dat herkentDick.
Misschienherkent iedereen dat zelfs: zondagwas
klassiek. “Natuurlijk valt het op dat het publiek
ouder is”, zegtDick, zelf 51. “Ik heb drie dochters
en die keken toen ze nog kleinerwaren vaaknaar

Ogen vallen dicht in deel twee. Bij eenwat
oudere vrouw, bij de zoon van Jens VanDurme
die bij CollegiumVocale de artistieke planning
doet, bij Louise.Maar als de laatste noot gespeeld
is, het applauswegsterft en iedereen zijnweg
zoekt naar de kloostertuin, wacht een scène van
een oude Italiaanse film. Aan lange tafelsmogen
we aanschuiven voor rodewijn, Italiaanse char-
cuterie, vitello tonato, pasta. En voor verhalen
met de buurvrouwdie je tot daarnet niet kende.
Over de zoektocht naar een plekje in deze regio.
Over een oude stal die een paleisjewerd in
Trequanda. Over hoe controles inAsciano stren-
ger zijn dan in buurdorp Trequanda.

‘Elitair? Onzin’

Het iswarmgebleven en echt nacht geworden, en
bij het ontbijt zegt JoostMaegerman vande
deFilharmonie dat zij alvast inAntwerpen grote
inspanningendoen om jongerennaar klassieke
muziek te trekken. “Via het opMaatorkest richten
weons op vijf concentratiescholen”, zegt de 37-
jarige intendant, tot vorig jaar nog zelf contrabas-
sist. “Ze krijgenwekelijks instrumentles en ophet
einde vanhet jaar loopt deRoma twee keer vol
voor hun concert. In die zaal zitten dan andere
klassen en zo proberenwediemee te krijgen.”
Zemoéten dat niet doen bij deFilharmonie.

“Maar ik las eergisteren nog een artikel waarin
stond dat het deeltijds kunstonderwijs elitair is.
Dat is onzin.Maarwaarwij vroeger op school
nog leerden zingen en voor de klas een onderwij-
zer stond die gitaar speelde, voel je dat het
gewone dagonderwijs onder druk staat. Dan is
het evident datwij kinderen opzoeken.”
Maegerman is hier omdat straks enkele solis-

ten van deFilharmonie in de San Francesco spe-
len. Een stuk of drie: “We zijnmet 80musici. Als
in november deKoningin Elisabethzaal in
Antwerpen heropent na drie jaar verbouwing
wordenwij het orkest in residentie,maar hier
moet het kleiner. DezeAccademia is ideaal om
kamermuziek te spelen.”
Waaromdirigeert PhilippeHerreweghe deze

week zelfmaar één keer?Daarop geeft hij zelf het
antwoord. “Je zou daar prozaïsch kunnen op ant-
woorden,maar eigenlijk is het een puur financi-
ële reden”, zegt hij. “Dit festival krijgt geen subsi-
dies en datwillenwe ook niet.We zijn totaal
afhankelijk van sponsoring. Al die topmuzikan-
ten komen voor een habbekrats enwe betalen
hun reis en verblijf. Reken uit: één persoon kost
makkelijk 200 euro per dag. Zelf doe ik dat
natuurlijk gratis, ik steek er geld vanmezelf in.
Maar als ik dirigeer, is datmeteen voor een groot
koor. En alswe dan twintig extramensenmoeten
laten komen,maal 200 euro per dag...”
In 2017wordt PhilippeHerreweghe 70 en zou

Monteverdi 450worden. Daarmee geeft Sophie
Cocquyt een primeur: “Volgend jaar staat het fes-
tival volledig in het teken vanMonteverdi. In het
slotconcert zal het CollegiumdeMariavespers
zingen. Enmisschien voerenwe dan ookwel de
droomvan Philippe uit. Hij vraagt zich al langer
af ofwe demiddagconcerten niet beter laten val-
len en in de plaatsmiddernachtconcerten
geven.”
Eenblik in het schemadat Sophie Cocquyt

opmaakte onder de titel ‘Individual travels in chro-
nology’ toont dat zemakkelijk honderd vluchten
moest boeken, plus vervoer van ennaar de lucht-
havens vanRome, Firenze enPisa.

Barbie-films. En in élkeBarbie-filmzit één groot
klassiekwerk.Alswedannu iets opde radiohoren,
zeggenzevaak: ‘Komtuit diefilm,pap.’”
Ismisschieneen idee, zegtVanessa. “Trekde

jeugdaandoor tebeginnenmet stukkendieherken-
baar zijn. ZoalsuitBarbie. Zokun je zemeetrekken.
Hetprobleem isdat ouderenklassiekemuziekpro-
moten, terwijlwij nietwetenhoe jedie jongeren
moetenaanspreken.”
Jezusaanhet kruiswordt, terwijl Beths enDe

Leeuwspelen, verlichtdoordezondiedoor een
rondvenstertje dekerkbinnenkomt.Onmerkbaar
verschuift debol van licht gloedvol overhet schilde-
rij, tot ze verdwijnt:LaNotteklinkt en isdaar, net
voordepauze.DezemiddagzatCollegium-alto
CécilePilorgermet tranen inhethartnaarde repe-
titie te luisteren, straksgaat ze zingen, dat zal toch
zonderkrop indekeelmoeten.
Zomaar eenvraag tussendoor:waaromhoest

iedereenpas inpauzes tussen stukjes?Alsof die
kriebel indekeel ademloosmeezit te luisterenen
zichpas realiseert te levenalsdemuziek stil valt.
Snuiten, niezen,hoesten: dán.AlleenWimMertens
komtals ringtoneeven tussenLisztmeespelen,
altijd vergeetwel iemandzijn telefoonuit te zetten.

► Nog

even

geduld

voor de

kerk van

Sant’Anna

in Cam-

prena.
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Graagflexibel: “Zaterdag zouAlainPlanès
(Franse pianist, red.) vanuit Parijs naar Firenze
vliegen.MaarAir France staakte en iknamgeen
risico: ik herboektehemnaarVueling.Daarmee
zouhij normaal om20.30u inFirenzemoeten
zijn.Wel, diemanwasdaar zondagochtendom8
uur.Dehele nachtwerddie vlucht telkensmet een
uuruitgesteld. Eengoeie tactiek: als zemetéén
haddengezegddat ze pas ‘smorgens zoudenvlie-
gen,moesten ze voorhonderdenmensen een
hotel boeken.Alainheeft dehele nacht opde
luchthavendoorgebracht.Dieman is 78.Normaal
zouhij zondag repeteren,maardat heeft hij toch
niet gedaan.”

Zaadjes planten

Sophie vertelt dat terwijl binnen indeSan
Francesco JanMichiels,NeleDelafonteyneen
LisanneSoeterbroekvandeFilharmonie spelen.
Terwijl erdus iemand tevergeefs eenPokémon
komtzoekenen terwijl drie vrijwilligstersEline,
ElienenCamillemeeluisteren.Cocquytwerkt vol-
tijds voorNTGent, dit is al vijf jaarhaar vakantie: de
organisatie vandeAccademiadelleCrete Senesi.
Ze doet datmet vijftien vrijwilligers,waarin ze

zichzelf herkent. “Als jongmeisje sukkelde ikmet
de gezondheid, ik konabsoluut niet tegen sigaret-
tenrook endusop café gaanwas geenoptie.Naar
klassieke concertenkon ikwél en zoontdekte ik
dat.Al herinner ikmeals twaalfjarige ooknogde
Mattheüspassie endepijnlijke banken inde Sint-
Baafskathedraal.Maar ookde emotie herinner ik
me. ‘Wir setzenunsmitTränennieder’, die zin zit
van toen inmij gebrand. Ik ben later als vrijwilli-
ger bij het Festival vanVlaanderengaanwerken
en zo indeze sector gebleven.”
Camille Bourgeus luistertmee. Ze is 23, stu-

deerde taal- en letterkunde, straks gaat ze doctore-
renover dedocumentaire cinemavandeChinese
regisseurWangBing. Eerlijk: die kennenweniet.
“Hij isupcoming”, zegt Camille. “Ik vindhem fan-
tastisch.Hij vertelt verhalen van individuelemen-
sen zonder aanpolitiek tewillendoen,maar zo
toont hij China toch.TilMadnessDoUsPart zag ik
ooit inCinematek, eenfilmvanvier uur. (lacht)En
dat is dannog eenvan zijn kortste!Dankzij hem
heb ik eennieuwe tijd leren ervaren.”
Dat klinkt straf,maarmisschienzatCamille

hier andersnooit enzouzemeenaardiePokémon
zoeken. “Mijnoudersnamenmemeenaarklas-
sieke concerten, bijvoorbeeldnaarMarcoBeasley.
Eenheel grappige zanger, die ik soms tof vond,
maar somsookniet. Ennu?”Zedenktna. “Af en
toega ik. Eenkeerof tweeper jaar?”
Dat doet Sophie glimlachen,maarhet iswel de

tuur.Dat kwamvanvroeger.Mijnoudsteherinne-
ringengaan terugnaar reizenwaaropwe
Romaansekerkenbezochten.Dat verstildemeen
datdoethetnogaltijd. Ik zal stervenmetdekunst.”
Depolitiek ligt achterde rug, datmevrouw

Demeesterhier is, is eenpurevakantiezaak. Samen
methaarmanPaul enhunzoonStevenzal ze elke
avondkomen luisteren. “Stevenwerkt in een
beschuttewerkplaats,maar inkunst encultuur
vindthij groteontspanning.Toenhij 18was, namen
wehemeensmeenaardeopera en sindsdien
nemenweheminhetweekendvaakmee.Hij houdt
veel vanacapella. Is dat omdatdatbegrijpelijker is?
Ikweethetniet.Hij zal jenietmeteenzeggenof iets
uit de 16deeeuwkomtof vanMonteverdi is.Maar
hij zal jewel kunnenzeggenwathemraakt.”

weg, zegt ze. “Dat probeer ik te realiseren.
Jongeren zijn veelvraten. Ze kunnenvanAdèle
houdenénvanBach.Als die vijftien vrijwilligers
vanhier straksnaarhuis gaan enhun leeftijdsge-
noten vertellenoverwat ze tijdensdie concerten
meemaken, gaandiemisschienook eensnaar
klassiekemuziek luisteren. Zoplant ik zaadjes.”

Hetwordtweer avondenaanhoge receptietafels
keuvelendames enheren terwijl ze een stok-
broodje eten, eenolijf,wat salami. Eenmevrouw
valt opmet een lange vest van voile endehele
wereldkaart erop.Afrika ophaar derrière. En
ongemerkt loopt eenmanmet eenplastic zak en
in sjofel hemdjenaar de zijdeur vandekerk.Het is
AlainPlanès, in die zak zitten z’npartituren van
Beethoven, Stravinsky enShostakovich.
“Beethoven speel ik voorhet publiek, Stravinksy
voorPhilippe enShostakovich voor iedereen”, zei
hij opdemiddag.Naast hemzal een ‘blaadjes-
draaier’ zitten, die over demiddagnoggezocht
moestworden, enna26minuten zal het eerste
applaus klinken, voorhet eerst gehoestworden en
danal luid ‘bravo!’ geroepenworden.

Geld enmoeite

Plots is dit een gedachte:waaromkomeneenpaar
honderdVlamingen – al zouden er vanavondook
watPolen, eenpaarAmerikanen endeburge-
meester vanAscianometwat gasten zijn –naar
Toscane gevlogenomditmee temaken?Dit kost
geld enmoeite. Sommigen combinerenhetmet
een reis. Of komenomdat ze indebuurt zijn.
Anderenkomen speciaal. Betekent dat dan toch
dat kunst en cultuur leven?Endat besparen
daaropgeengoed idee is?Vraaghet aan iedereen
en iedereenknikt: “InPolen speeldenweonlangs
indrie gloednieuweconcertzalen, daar zat een
gemengden jongpubliek,waaromzoudat bij ons
niet kunnen?”, vraagt Bert Schreurs, directeur van
het CollegiumVocale zich af.
Ookvanavond isdepolitiek er.WezienKarelDe

Gucht,wevragenhet aanWivinaDemeester.Nooit
was zeMinister vanCultuur. “Spijtig?Mja. Zoals ik
ookwel graagMinister van
Ontwikkelingssamenwerkingwasgeweest.Maar ik
troostmedat ik alsminister vanFinanciënen
Begroting tochbudgetten inde juiste richtingkon
sturen.”
Maardusdie vraag. “Ikdenkdat elkeministerdit

bad inderdaadeens zoumoetenmeemaken,want
dit brengt alles tot de essentie terug”, zegt degewe-
zenpolitica, nogaltijd actief inondermeer
deFilharmonie endeSingel. “Ook toen iknog inde
politiek zat, probeerde ik tijd vrij temakenvoor cul-

‘Ik denk dat elke minister dit bad
eens zoumoetenmeemaken,
want dit brengt alles tot
de essentie terug’
WIVINA DEMEESTER

GEWEZEN POLITICA
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Raken?Misschien is datwel eenmooi einde.
JensVanDurme, diemetReinbert de Leeuw

terloops een opname vanLiszt bespreekt, zegt:
“Bijna zou je gelovigworden als je Reinbert en
Vera hoorde spelen. (lacht)Bijna, hè.”
Deman vanWivinaDemeester zei onderweg

naar het hotel: “Hetwas een subliemmooie droe-
fenis.”
Sophie Cocquyt: “Toen ikAlain ging danken,

zei hij: ‘Kun je ervoor zorgen dat ik nog eens in
België kan spelen?’
Ennu zegtDickGilhuis, stappendnaar het

avondmaal in de centrale straat vanAsciano,
nadatAlain Planès zijn laatste noot gespeeld
heeft: “Mijn vader stierf 25 jaar geleden en 25 jaar
heb ik er nietmeer aan gedacht. Tot vanavond.”

► Repetitie in zomers

outfit: Collegium

Vocale en pianist

Reinbert de Leeuw.
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