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Dmitri Sjostakovitsj 1906-1975

[ traditionalist? ] Dmitri Sjostakovitsj staat bekend als één 
van de grootste componisten van traditionele genres zoals de sym-
fonie of het strijkkwartet. In beide genres, die nochtans sterk aan 
populariteit hadden ingeboet in de 20e eeuw, componeerde hij niet 
minder dan vijftien werken. De meeste van zijn composities zijn on-
dertussen stevig verankerd in het repertoire. Hoewel hij zich goed 
thuis voelde in deze traditionele genres, stroomde er ook vooruit-
strevend bloed door zijn aderen. Doorheen zijn carrière als compo-
nist probeerde hij vernieuwing te brengen in zijn muziek, wat onder 
Sovjetbewind niet altijd lukte of hem niet in dank werd afgenomen.

[ haat-liefde ] De verhouding tussen Sjostakovitsj en het Sovjet- 
regime is een complex verhaal. Hij was een belangrijke persoonlijk-
heid voor het Russische muziekleven, met heel wat aanzien bij de 
autoriteiten. In een cultuur die door staatscensuur gebonden was, 
bleek het echter moeilijk manoeuvreren. In 1936 werd zijn opera 
Lady Macbeth in de officiële pers met de grond gelijk gemaakt en 
tegelijk ook verboden. Het is tekenend voor de moeilijke positie 
waarin Sjostakovitsj zijn hele leven verkeerde, gewrongen tussen 
een grote liefde voor zijn Rusland en een diepe haat tegen de over-
heidsinmenging en de censuur. Pas nadat het regime gevallen was, 
zou hij openlijk uitkomen voor zijn persoonlijke standpunten. 
Sindsdien zijn vele musicologen op zoek gegaan naar elementen 
van verborgen kritiek op de overheid in zijn muziek. Vooral in de 
symfonieën zijn er heel wat verwijzingen naar de cultuur en de po-
litiek; in de strijkkwartetten, die van nature geschreven zijn voor 
een meer intieme context, is dat niet of veel minder het geval.

Het Sovjet-Russische (cultuur)
beleid woog zwaar op 
kunstenaars als Sjostakovitsj  
en Oestvolskaja
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Galina Oestvolskaja 1919-2006

[ vrouwelijke muziek? ] Dat de componistenwereld een man-
nenbastion is, is algemeen geweten. In de loop van de 20e eeuw 
nam het aantal vrouwelijke componisten weliswaar voorzichtig 
toe, maar een echte gelijkheid is er tot op vandaag nog zeker niet. 
Om die gelijkheid te stimuleren waren er in de jaren 1970 een aan-
tal initiatieven om ‘vrouwelijke’ muziek (wat dat dan ook precies 
moge betekenen) te promoten. Galina Oestvolskaja, één van de 
componistes die daarbij veel belangstelling genoot, was resoluut 
gekant tegen dit soort propaganda. Voor haar was het enige cri-
terium de muziek zelf: “Es soll nur die echte und starke Musik  
erklingen!”, schreef ze in 1988 in een brief aan haar uitgever.

[ mensenschuw ] Het is moeilijk te zeggen wat het meest intri-
gerende is aan Galina Oestvolskaja: haar eigenzinnige muziek of 
haar aparte karakter. Ze heeft alleszins het imago van een stugge, 
mensenschuwe vrouw die vanuit haar isolement een hoogst per-
soonlijke muziektaal heeft ontwikkeld. Toen Reinbert de Leeuw 
haar in de jaren 1990 ging opzoeken voor de veelgeprezen repor-
tagereeks De Toonmeesters, mocht hij wel met haar praten, maar 
dan niet voor de camera. De gesprekken gingen over de muziek en 
niets anders. Nadien omschreef hij haar als iemand die zich had 
“afgewend van de tijd, van de Russische samenleving, die zich uit 
de draaiingen van de geschiedenis probeert te redden; afgewend 
van de openbaarheid vooral, alsof alleen haar muziek mag bestaan.”

[ gesloten boek ] Haar muziek was pas in de vroege jaren 
1990 voor het eerst te horen in het Westen, terwijl andere Russi-
sche componisten zoals Goebajdoelina en Schnittke al veel eerder 
faam verwierven. De reacties in Europa waren onmiddellijk heel 
positief. Haar muziek was zo persoonlijk en extreem, dat recensen-
ten zich erover verwonderden dat zij onopgemerkt was gebleven.  

Het buitengewone hoekige  
handschrift van de al wat  
oudere Oestvolskaja

De mensenschuwe Oestvolskaja 
laat zich niet graag fotograferen. 
Poseren is al helemaal geen optie
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Oestvolskaja zelf hield er niet van om toelichting bij haar werk te 
geven. Ze trad Schumann graag bij in de overtuiging dat de beste 
manier om over muziek te spreken was om erover te zwijgen. Dat 
alles versterkte het beeld van een zonderlinge vrouw, componerend 
op een eiland, schijnbaar afgesloten van de haar omringende wereld.

[ Sjostakovitsj ] Ondanks haar schijnbare isolement stond 
Oestvolskaja met beide voeten in het Russische muziekleven. Ze 
studeerde bij niemand minder dan Dmitri Sjostakovitsj en gaf zelf 
ook les aan het conservatorium van Sint-Petersburg. Over de ver-
houding met haar leraar is al heel wat inkt gevloeid, maar de ware 
toedracht blijft ook hier verhuld achter een sluier van veronder-
stellingen en onvolledige informatie. Vast staat dat er een intens 
contact was, zowel op artistiek als op persoonlijk vlak. Sjostako-
vitsj kwam haar vaak bezoeken. Ze maakten wandelingen en voer-
den lange gesprekken. Sjostakovitsj zou Oestvolskaja ten huwelijk 
hebben gevraagd, waarop zij echter negatief antwoordde. Ook al 
was Sjostakovitsj in de eerste plaats haar leraar, toch was het vooral 
zij die hem inspireerde. En hoewel hun muziek qua stijl vrij ver uit 
elkaar ligt, sijpelt de radicaliteit van Oestvolskaja toch enigszins 
door in de latere muziek van Sjostakovitsj, zoals zijn laatste strijk-
kwartet. Oestvolskaja van haar kant rept met geen woord over 
de muziek van haar leraar. Nergens vermeldt ze wat ze van hem 
geleerd zou hebben, of wat ze in hem of zijn muziek bewonder-
de. Het maakt de bijzondere verhouding tussen hen beiden alleen 
maar enigmatischer.

Het Vijftiende Strijkkwartet  
van Sjostakovitsj is één van  
zijn allerlaatste werken
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Dmitri Sjostakovitsj 
Strijkkwartet nr. 15      1974
Elegie – Adagio, attacca
Serenade – Adagio, attacca
Intermezzo – Adagio, attacca
Nocturne – Adagio, attacca
Treurmars – Adagio molto, attacca
Epiloog – Adagio

[ genre ] Weinig componisten schreven in de 20e eeuw zoveel 
strijkkwartetten als Dmitri Sjostakovitsj. Eigenlijk was hij zelfs van 
plan om vierentwintig strijkkwartetten te componeren, één in elke 
toonaard. Op die manier zou hij de traditie volgen van enkele grote 
compositiebundels zoals het Wohltemperiertes Klavier van Bach of 
de Préludes van Debussy. Uiteindelijk bleef het bij vijftien kwartet-
ten, vaak opgedragen aan vrienden. Vooral in de latere strijkkwar-
tetten toont Sjostakovitsj zich als een componist met een eigen 
stem, wars van de conventies van het genre. Zo bestaat het Elfde 
Strijkkwartet uit maar liefst zeven delen, terwijl het Dertiende Strijk-
kwartet één lange muzikale beweging telt. De verschillende delen 
krijgen ook vaker specifieke titels zoals Récitative, Humoresque of 
Nocturne, in plaats van de klassieke tempoaanduidingen Moderato 
of Allegro. 

[ radicaliteit ] Sjostakovitsj componeerde zijn vijftiende en 
laatste strijkkwartet in hetzelfde jaar als Oestvolskaja haar Kompo-
sition No. 3. Het werk spreekt weliswaar een andere muzikale taal, 
maar bevat ook elementen die bijzonder radicaal zijn. Zo opent 
de tweede viool de eerste beweging met een thema dat eigenlijk 
uit quasi één toonhoogte bestaat. Zeven keer na elkaar klinkt 
mi bemol, de grondtoon van het werk, vooraleer de componist 
een andere noot toevoegt. Van de negentien noten waaruit deze 
volledige melodie bestaat, zijn er slechts zes die geen mi bemol 
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zijn. De eenzaamheid van de viool solo wordt dus nog eens ver-
sterkt door een grote schaarste aan muzikaal materiaal. Wanneer 
de eerste viool inzet, imiteert deze hetzelfde thema, zoals in een 
fuga van Bach. Eén voor één komen de andere muzikanten erbij 
tot het kwartet volledig is. De traagheid waarmee Sjostakovitsj 
deze fuga uitwerkt is tergend, maar dat was net zijn bedoeling. 
Hij gaf volgende instructies mee voor de uitvoerders: “speel het 
eerste deel zo dat de vliegen dood neervallen en dat het publiek 
de zaal verlaat uit pure verveling”. 

[ donker ] Na het eerste deel volgen nog vijf bewegingen, die 
allen in een duistere sfeer gehuld zijn. Elk deel van dit strijkkwartet 
krijgt als tempoaanduiding ‘Adagio’, en de ene beweging is al don-
kerder getiteld dan de andere: Elegie, Serenade, Nocturne, Treur-
mars. Volgens sommigen voelde Sjostakovitsj zijn nakende einde, 
en weerspiegelt zich dat in de teneur van de muziek. Anderzijds 
zou hij zijn plannen om de reeks strijkkwartetten uit te breiden 
tot 24 nooit volledig hebben opgeborgen, wat de hypothese van 
een muzikaal testament weer ondergraaft. Dat dit strijkkwartet 
vooral elegisch van aard is, wil echter niet zeggen dat het hele werk 
baadt in een sfeer van desolaatheid en depressie. Typerend voor 
deze late muziek van Sjostakovitsj is dat de intensiteit van de mu-
ziek niet komt door meer noten of een grotere virtuositeit, maar 
eerder door een beperking van het materiaal. Slechts enkele tonen 
kunnen een bijzonder grote lading krijgen. Hierin zit wellicht de 
grootste invloed van Galina Oestvolskaja.
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Galina Oestvolskaja  
Komposition Nos 1 - 2 - 3
Komposition No. 1: Dona Nobis Pacem (1971)
piccolo, tuba, piano

Komposition No. 2: Dies Irae (1973)
8 contrabassen, kist, piano

Komposition No. 3: Benedictus Qui Venit (1975)
4 fluiten, 4 fagotten, piano

[ geen samenhang ] Hoewel deze drie werken als een eenheid 
opgevat zijn (Reinbert de Leeuw noemt ze zelfs een soort sym-
fonie), zijn ze telkens voor een andere bezetting geschreven. Het 
eerste werk is een trio voor piccolo, piano en bastuba; het tweede 
vereist acht contrabassen, een piano en een houten kist; het derde 
is geschreven voor vier fluiten, vier fagotten en opnieuw een piano. 
In economische termen is deze keuze natuurlijk onzinnig, maar 
Oestvolskaja vertrekt dan ook niet vanuit een economische logica. 
Haar enige bekommernis is de klank en de expressie, en met deze 
instrumentencombinaties kan ze haar muzikale boodschap het 
best tot klinken brengen. Wat de drie verschillende bezettingen 
met elkaar gemeen hebben (behalve de piano) is de keuze voor ex-
treme registers en kleuren. De combinatie van piccolo en bastuba 
zorgt voor een klank waarin geen sprake kan zijn van vermenging. 
In zekere zin geldt dat ook voor de combinatie van de fluiten en 
fagotten. In het tweede deel hypothekeert de houten kist elke kans 
op een harmonieus geheel.

[ radicaliteit ] De radicaliteit in de muziek van Oestvolskaja 
blijkt niet alleen uit de compromisloze keuzes qua instrumentari-
um. Naar eigen zeggen verscheurde ze heel wat composities omdat 

Volgens Oestvolskaja voerde 
niemand haar muziek beter 
uit dan Reinbert de Leeuw en 
zijn ensemble. Pianist Gerard 
Bouwhuis was daarbij ook van 
de partij
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ze er niet tevreden over was. Slechts wanneer ze een werk na een 
aantal maanden of zelfs een jaar nog altijd goed vond, liet ze het 
aan anderen zien. Het beperkte oeuvre dat ze ons naliet vertoont 
een onvoorstelbare homogeniteit. Telkens weer verbant ze elke 
bijkomstigheid uit de partituur tot een beperkt aantal muzikale 
ideeën overblijft. Deze ideeën worden heel rigoureus uitgewerkt. 
Wanneer de pianist met de allergrootste intensiteit op het klavier 
moet rammen, staan er in de partituur heel precieze toonhoogtes 
aangegeven. Het volstaat dus niet om als een bezetene tekeer te 
gaan. De muzikant moet dezelfde toewijding aan de muziek na-
streven als de componiste.

[ herhaling ] Een aantal elementen komt in bijna elk werk van 
Oestvolskaja terug, waardoor het soms lijkt alsof ze telkens het-
zelfde werk hercomponeert. De overwegend luide dynamiek, het 
gebruik van hamerende akkoorden (zelfs als er geen echte hamer 
aan te pas komt), de primitieve ritmische patronen, en de grote 
contrasten in register en klanksterkte, het zijn allemaal kenmerken 
die haar muziek op een eenzaam eiland binnen het repertoire van 
de 20e eeuw plaatsen. Er zijn raakvlakken met het minimalisme, 
het bruïtisme en andere stromingen in de recente muziek, maar de 
combinatie van al deze eigenheden is zonder meer uniek.

[ Komposition No. 1: Dona Nobis Pacem ] De eerste van de 
drie Kompositionen bestaat uit drie delen met elk een heel eigen ka-
rakter. In het eerste deel staat de ritmische articulatie centraal. De 
bastuba stelt een heel eenvoudig muzikaal idee voor dat doorheen 
het hele deel terugkomt in de drie instrumenten. Het ritme en de 
melodie zijn zo primair dat deze beweging iets bezwerend krijgt, 
zeker wanneer Oestvolskaja op subtiele wijze het tempo de hoogte 
in jaagt. De bastuba en piccolo blijven zo ver mogelijk uit elkaar, 
terwijl de piano bemiddelt. Het tweede deel is voorbehouden voor 
de bastuba en de piano, met een korte interventie in het lage regis-
ter van de piccolo. Van de contrasten uit het eerste deel is hier geen 

Elmer Schönbergs omschrijving 
van Oestvalskaja als “de 
componist met de hamer”  
is een verwijzing naar de  
Duitse 19e-eeuwse filosoof 
Friedrich Nietzsche

De bastuba is een kolossaal 
instrument (ca. 15kg) met een 
ontredderende diepe klank
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sprake meer. In de derde en laatste beweging zet de piccolo deze 
lijn verder, heel eventjes onderbroken door een korte reminiscen-
tie aan het eerste deel.

[ Komposition No. 2: Dies Irae ] Hoewel de drie Komposi-
tionen – ondanks de ondertitels – niet religieus zijn in liturgische 
zin, hebben ze wel een ritueel karakter. Dat komt het sterkst tot 
uiting in het Dies Irae, waar een houten kist bespeeld wordt met 
twee grote hamers. In combinatie met de onheilspellende muziek 
doet de verschijning van die houten kist eerder luguber aan, als 
was het een doodskist. Tijdens de climax van het werk hamert de 
muzikant met volle kracht op de houten kist, met een intensiteit 
die eigenlijk al de hele tijd aanwezig was in de piano- en contra-
baspartijen. Wanneer het volledig ensemble ‘en bloc’ hetzelfde 
ritme weergeeft, halsstarrig en meedogenloos, dan krijgt het werk 
pas echt een ritueel karakter. Hoewel Oestvolskaja haast bij elke 
noot de aanduiding ‘espressivo’ (vaak zelfs ‘espressivissimo’) no-
teert, klinkt deze muziek vooral als een rechtstreekse uiting van de 
grootste oerkracht die er is. Hoe groot is het contrast met dezelfde 
aanduiding ‘espressivo’ in de Nocturne uit het Vijftiende Strijkkwartet 
van Sjostakovitsj!

[ Komposition No. 3: Benedictus qui venit ] In de eerste 
Komposition was er nog ruimte voor een soort van melodie, in de 
tweede kwam het accent volledig op het hamerende ritme, en in 
dit derde deel van de triptiek staat de harmonie centraal. De twee 
kwartetten (fluiten en fagotten) spelen bijna voortdurend als één 
instrument, met heel dissonante akkoorden. Ook de pianopartij 
bestaat haast volledig uit clusters, nu eens zacht en kleurrijk, dan 
weer hard en percussief. Het ritme is op zich even primitief en ra-
dicaal als in het Dies Irae, maar de instrumentale kleuring geeft het 
toch een ander karakter.

Zelfs in de hedendaagse 
muziek is de kist een hoogst 
ongebruikelijk instrument

De harde stijl van Oestvolskaja 
blijkt heel sterk uit het 
percussieve notenbeeld; hier 
een fragment uit de beginmaten 
van het Dies Irae
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De kern van het Belgische Spectra 
Ensemble werkt al meer dan twintig 
jaar samen aan een unieke klank en 
uitmuntend muzikaal samenspel. 
Een van de voornaamste doelen van 
het ensemble is het promoten van 
nieuwe muziek uit Vlaanderen op de 
internationale concertmarkt. Spectra 
creëert dan ook vele opdrachtwerken, 
in constante dialoog met referentie-
werken, dit in een ruime waaier aan 
presentatievormen als happenings, 
muziektheater, multimedia events of 
eerder traditionele concerten. Het en-
semble houdt van uitdagingen, zeker 
als ze daarmee de ultieme grenzen van 
muziek kunnen aftasten. 

De Nederlandse pianist Gerard 
Bouwhuis is vooral bekend voor zijn 
uitvoering van hedendaagse muziek. 
Hij studeerde aan het Koninklijk 
Conservatorium van Den Haag onder 
Geoffrey Douglas Madge en is mo-
menteel lid van het Xenakis Ensemble. 
Verschillende componisten, zoals 
Louis Andriessen, Cornelis De Bondt 
en Martijn Padding hebben werken 
voor hem geschreven. Ook speelde 
hij reeds meermaals de muziek van 
Oestvolskaja, onder meer geleid door 
Reinbert de Leeuw. Bouwhuis staat 
bekend om zijn energieke uitvoerings-
stijl. Hij leidt het Spectra Ensemble 
van achter de piano, met diezelfde 
kenmerkende vitaliteit.
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Dona nobis pacem

Shostakovich versus Ustvolskaya is the premise of this 
all-Russian requiem concert. The ultimate stillness of 
the last string quartet Shostakovich wrote is diamet-
rically opposite to the relentless hardness of the three 
Compositions by Ustvolskaya (also known as ‘the com-
poser with the hammer’). Where Shostakovich’s quiet 
and vulnerable elegies seem resigned to approaching 
death, Ustvolskaya seems to storm the concrete gates of 
heaven. Her relentless music sounds unshakeable. But be-
hind all the violence there is most of all an unfathomable 
vulnerability, as if the composer is doomed for eternity 
to persevere in desperation. You’re in for an impressive, 
confrontational and in any case absolutely unique musi-
cal experience. The forces alone are dizzying: piano, per-
cussion ‘coffin’, 8 double basses, 4 bassoons, 4 flutes, bass 
tuba and piccolo.


