Peter Ouwerkerk I DE GALERU

"Componeren is het zout in de pop
von mijn bestoon"
- Een gesprek met

Jan

Welmers -

Op 22 okober 2005 ontving de componistlàn
Vy'elmèrs de Sweelinckprijs voor ziin gehele
ceuvre. De toekenning aanWelmers was geen
verrassing: hii is de schepper van een veelkleurig
ceuvre, waarin het orgel een bepalende

rol speelt.

Naàst het componeren leidde hii een groot aantal
inmiddels gerenommeerde organisten op, waarbij
nièuwè muzièk en improvisatie spèèrpunten in
zi,n lesprakdjk waren en incidenteel no8 zijn.
ln een openhartig gesprek verteltWelmers

over ziin leermeesters, inspiratiebronnen, kleine
en

trote zorgen over

de orgelcultuur en ziin

toekomstplannen.
.leusd en studie

dat helaàs nooit gedàan-"

lan Welmers kwàm in I 937 ter wereld in een muzikaal
milieu.Zijn moeder wàs, met h€t diploma Gehrëls op
zak muzieklerares op vèrschillèndè làgère scholen.Zijn
vaderwàs beroepsmusicus met eèn biizonderé voorlieíde

W€lmèrs'%der wàs, nàast lieíhebber van Gustav l'íahlea

voor nieuwe muzieLW€lmers:"Hij speeld€,zoals destijds
noggebruikelijkdiverse instrumentèn:viool,piano,orgé1.
Daarnaast was hij ook koordirige.t.lk denk àlleen dat
hij een vergissinS beging door zijn hele levèn in het dorp
Zuidlaren te blijven wonen.Als je je àls musicus wilt
ontwikkel€n, moet je de wijde wereld intrekkèn- Hij heeít

helemaalweg vàn Hugo Distler,en voerde onder meer diens
koormuziek uitwelmers:"Door dat horén van die nieuwe
biizondere klanken werd b,j m'j het zelí schrijven van muziek
ook àl vroeg aangewakkerdl'
ln Groningen dirigeerdeJohan %n der Mèer het
Bachkoo.. waàr ook Distlers en later Rèda\ muziek op
de lessenàr srond."Dàt waren e(hre bpuiEvoerin8en
van werken waarvan, in Redat gerèl, de inkt vàak no8
nat wa§.lk was erdoor Eefrscineerd.ln miin studietijd
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in Groningen was Charles deWdff dirigént van het
Noordnederlinds Philhàrmonisch Orkeslén voerdè d€
nieuwste ork€swerken uitvan lYessiàen en anderen... Elkë

woensdagging ik naar die con€erGn, en was vàakwérkèlijk
verpletterd... Bij mijoÍ'tstond toen heel sneldatSèvoel: dàt
wil ik óok. nièuwe muziek maken..l'

lànwelmers begon z,jn stud,e bijwim vàn Beek
in Gronin8en.Vàn Beek stimuleerde hem al snelte
comPoner€n en eiSen werken te sPelen op eEmens en
concerten. Nà h€t b€Mlen van het DM-diploma vervolgde
hijzijn studie in Utrecht.Tw€e personen waren daar
vàn grotè bétekénís voor ziin ontwikkeling: Cor Kee als
o.gel" en improvisatiedocent enTon de Leeuw als docènt
hedéndaagse muziek. 'Sàmen met Nico van den Hoovèn
volgde ik bij Dè Lëëuw de lessen nieuwe muziek,en we
gingen daar gmàg heèn.lk was €norm van hem onder de
Na hët behalén van ziin Ur4-diploma adv,seerde Kee hem bij
Kèès van Baàrèn in D€n Haag compositi€ te gaan studeren.
Hoèwël Van Baarèn hem niet heel lang les heeft gegeven,
omdat hij na korte tijd ziek w€rd €n in 1970 overleed, had
hij een onuitwisbàrè invloed opWelmers."Bij Kees van
Bààren stond de relàtiè met de traditi€. met het verleden
cenrràal.Alle srudenren moesren aànvÀnkehjL leren In
oude stijl eenstemmige melodieèn te componeren.Ziin
uitgangspunt was dat àls iemànd dat lukte in een historisch
idioom, met een goede op- èn àftouw €n gevoel yoor een
soede spanninssboos, hii dàn ook een aítenne had om dit in

een nieuwe stiil te doen.lk denk dat hij daarin gèlijk had.lk
heb daar veel van seleerdl'
Pas als de leerling die eenstemmigheid onder dè knie had,
volgde het schrijven \an streng driestemmig contrapum
\/velmers herinnert zi€hVàn Baaren als een aimabele en
wijze man."Naast zeer kritisch wàs hij ook een stè.k
relativerend persoon.Wat stijlkeuzè betreít liet hijjé geheel
vrij. Hijvenelde eens in een interview dat, als ie bijwijze
van spreken bij hem in de stijl%n Schumann wildè leren
componeren, hijje ook dàarbiiwilde helpen.zelr heeft hij
prachtige werk€n Seschreven, zoàls een Pianoconcert en de
yariozionÍvoor orkest. Hiiwas streng voor zijn studèot€n,
net zoals hij ook voor zichzelízeer streng was. Hët tyPeerde
hem dàt hij,toen hij in de iaren denig de dodecafonie
ontdekte €n ging gebruiken,àlle werken die hijvoor die

periode had gesch reven, vernietigdel
Later begreépWelmërs waarom Cor Keë hem naarvan
Baàren stuurde:"Hun manier van Yverken lag in dezelfde lijn.
Ook bij Kee stond dat contrapunt en het polloon leren
denken centrol. Bij hem l€èrde je drie- en vierst€mmi8e
canons improviseren. Dàar moest ie hàrd oP studereni
echte hersenkrakèrs waren dar Daarnaàst zocht Kee ook
steeds naar nièuwe wegen, in het componeren maar ook
in hèt lèsgèvén. Hij was iemand die tijdens de les zomer
kon zeggen:'Kom.we gaan eruitl Dan zwierven \,{e door
Amsterdam,en wees hij aan: kijk daar woonde Sweelinck,
en daar heeítVondelg€leeíd. Dat was natuurliik niet
zomààr: hii had daar €en bedoelins mee. Hijvenelde van
alles over die kunstènaars. over de cultuur van de stad, en
hoe al die indrukkèn volgens hem een rol moesten spelen
in hetÍunctioneren van een kunstenaàr lk wàs daar heel

In 1966 wonlanwelmers het lmprovisàtieconcours
in Bolsward- Dit concours bestaat nu fliet meei maar
het was in die tiid een belansrijke opstap voor de
internationàle concoursen. Met namé Cor Kee heeft dit
concours belangrijk gemaakcwelmèrs betreurt het dat
her improviseren ir de orgelopleidint de laatsie irren zo
weinig aandacht meér heeft."Daar ziin allerlei redenen voor
te bedenken.lk vermoed dat,in de tiid dat de historische
uiwoeringspràktijk opkv{am, er vanwege het bePerkt€
aantal lesuren een keuze Semaak moestworden en dat
het improviseren steeds meer naar de àchtergrond wèrd
gedrukt. Bezuinigingen spelen daarbiiook een roll'
Aan de àndere kant vindtWelmers dàt het rmProviseren
ook nieuwe impulsen nodig hadiie kunt ni€t steeds vormen
als de fuga en de passacàglia blijven herhalen. Ér moesten
nieuwe richtingen worden gevonden."Met nieUwe imPulsen
bedoel rl, bijvoorbeeld dat het spannend is een Poging
te doen oude vormen naar het heden te vertalen lets
dergelijks zie je ook in de schilderkunst, ik dènk aàn een

s.hilder zo:ls Dalí, dieVermèe. als inspiràtiébron Sebruikt.
Hii veranden dimensies, voest vèrvreemdendè elementen
toe. maar het r€fereert in vormentaal aan de oudè meesters.
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Zo kun je proberen het fenomeen

íuga een nieuwe inyulling

te Seven door v/eliswaar te refereren aàn de fuga, maar
de vorm vooràlte gebruiken als motorisch aspect,àls
bewegingsstroom. De tèchniek wordt dus àangepastije
gebruikt d€ vorm én de poly'oníe, maar met een ander doel.
lèmand alsJoep Straesser heeít hierbij belangriike stappen
Sezetl'

Wdm€rs vindt het wël belangrilk de traditionele fugavorm
ah improyisarie-vingeroeíening te blijven b€studeren, om het
amba.ht te leren beheersen."ln Den Haag moetje €ne'zijds,
tijdens ie eindexamen,je yo.mbewustzijn kunnen laten
horen, maar waar het in feite om gaat is watje er,voorbij
de beheersing van die vorm, met nieuwe speeltechnieken èn
klanken mee doet.le moet met nieuv/e dingen komèn. die te
maken hebben met deze tijd en met deze mààtschappijl'
lemand die destijds het improviseren àltijd bleef stimuleren
was Bert Mafteri"ln Arnhem nam hij het initiatieítot een
improvisàtieopleiding, met geweldige resultaten. Ook hij
zocht nàar nieuwe wegen.Je kon daar ook een diploma
in improviseren halenl'\lr'elmers hoopt dat, nu de oudemuziekpraktijkhausse enigszins tot rust is gekomen, het
improviseren weer belangriiker wordt.'le ziet daar al
signalen yan. Met name in Den HaaS wo.dt doorlos van der
Kooy veel aan improvisatie gedaan,en naar miin idee op een

Docents€hap
Op zijn eigen docentschap aan het Utrechtse
conservatorium kiiktW€lmers met veel plezier terug:"lk
was daar onderdeelvan een Seweldig team.We waren met
ziin vieren: Nico %n den Hooven, Kees mn Houten,Theo
Teunissen en ik.We vulden elkàa. op ideale wijze aan.We
waren vrel heel vers€hillend en er was ook wèl eens wat,
maar v{e lieten elkaar altijd in onze Marde.lk nam vooral
de nieuwe muziek en de,mprovisatie voor mijn rekénint.
We wisselden vaak studenten uit om ze een zo brééd
mogelijke opleiding te sevenl'
"Mijn ervarinS is dat, als ie opleiding is afgelopen,je dan wel
veel baSage hebt, maar dat je moet oppassen dàt dèze niet
saat ov€rheersen.le moet blijven bijleren,ie làten vormèn.
ln die rin wàs hel lesgeven enorm betanCr,jk voor miin
componeren. Door met leerlingen bezig te zijn met oude
én nieuwe meesters werd ook ik gevormd en ging ik anders
schrijven.Vooral Messiaen speelde daàrbij een belànsrijkè

Componeren voor orael
De vraag nàar de toelomst en de onrwil,kelinSsmogelijkheden van het orgelvindt\,velmers heel làstig.
Vroeger was hij íervent voorstander van het verder
ontwikkelen van het orgel. Nu is hij geneigd te zeggen dat
er op dit moment niet echt behoefte is aan een nièuw type
orgel. Hijvolgt de onwikkelingen waarbij met elektrcnica
de orgelkiank wordt gefilterd en beihvloed,op de voet, en
vràagt zich daarbij af waarom je met die mogeliikheden het
instrument nog zou willen veranderen.w'elmers:"Daarbii

is het bestaànde orgel zo rijk vàn klankdat ik denk dat
de mogelijkheden nog lang niet uitAeput zijnl'Hijziet veèl
mogdijkheden in de manier van componeren vàn René

Uijlenhoet,die microíoons ophàngt in het orgel,deze
aansluit op een computer en op die manier live de klank
beilnvloedt en vervormt"Maàr dààrbijSaat hiiwel uit vàn de
klank \an een bestaand orgell'
Welmers schrijít ziin muziek nooit voor een specifiek orgel,
bijvoorbeeld dat in de Nijmeegse Stevenskerk, hét orgel
waar hij jarenlang de vaste besp€ler van wàs. Hèt moet altijd
ook op andere ins$umenten tè spelen ziin:"Uitènàrd is niet
te ontkennen dat dit pràchtiSe instrumentwel altijd heeft
geholpen mijn creativiteitte stimuleren.Toch Probeerde ik
altijd ookandere orgek voor ogen te houdenl'
Het komt maar zeiden voor dàtWelmers een registratie
in de partituur noteert die àllèèn in Niimegen is té
realiseren.In Invocozio,e (1988) schrijft hij een bijzondere
'tierce'-registratie vooi "Vànwege de wonderlijke I 6-voets
samenstelling \an dlt register in Nijmegen is deze rèSistratie
nauwelijks ergens ànders te realiserefl, maar ik vond hèt
toch belàngriik om het al is het maàr ak indicatie,erbij te
zetten. Het klinkt namelijk prachtig. Hier wàs het N,jmeegse
orsel, met ziin unièke kleurenriikdom, dus wel bepalendl'
Naast dit instrument zijn er vele andere invloeden in de
werken van Wëlmers.'Als praktiserend organist beschouw
je de psalmen ah hoSere kunst, net als véel làtere liederen.
le bent als kerkorSanist dus altijd omringd geweest door
ho8ere kunst,in muzikaal maar ook in bouwkundiS opzichr
De kerk met àl haar riten laat haar spoor achterl'
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JanWelmers is niet aan een bepaalde kerkverbonden,
maar beschouwt zichzelí wel als reliSieus.ln zijn werken
sp€€lt deze relitiositeit een rol. Een voo.beeld &armn
is het citeren van d€ tregoriaanseTe Deum-melodie en
andere kerkelijke melodieèn in het werk Li(ht en donker
JJ- Dit stuk is in 1995 en 1996 Seschreven voor de Grote
Kerk inAlkmaàr. Ler telegenherd và- de beplerÍenng vàn
een gedeelte van d€ kerk, en opgedragen aan Hans \an
Nieuwkoop- ln het werk taat het om het wel en wee van
de kerk in de loop %n dè eeuwen."lk hèb vóór ik het
stuk ging schrijven inAlkmaàr de Laurenskèrk bezocht.Van
Nieuwkoop demonstreerde me de vele mogélijkheden van
het instrument.en als vanzelÍontstond daàr het th€ma voor
het nieuwe werk. lk ging mé atoràgen wat er all€màal in die
stàd en in die ruimte vàn gènèntie op tenémtie is tebeurd.
Er hebben zich conflicten afgèspeeld, Senemties kwàmen
en gingen. Dat alles heeft iets met die kerk te màkén gehad.
al die generaties hebben dur hun gelooí beledèn,al die
mensen agen dezelfde íacètÈen €n licht die nu nog de
ruimtè vullen.lk rukte daardoor gefàscineerd. Pas na dat
bezoek kon ik het stuk schrijvénl'
Op verschillende mànieren werden deze gedachten in
het stuk verwerk. Zo komen er een ààntal pàssages
voor waarboven Welmers 'refreinen vàn lèven en dood'
noteerde lzie muziekvoorbeeld l]."Dit verwiist naar de
schriifwiize \an deze passases.ledere toon in de soms
zesstemmiSheid heeft een zekere levensduur,en elke
toon wordt door een andere toon overgenomen.Tonen
word€n geboren en sterven, overlappen en belhvloeden
ëlkaar Dez€ tonen symboliseren Seneraties, die elkaar
iets doorg€vèn.Soms is die lev€nsduur van een noot heel
kort soms làng.zoals dat ook met mensenlevens het Seval
is.ln het pedààl klinkt in kortë noten de grësoriaanseTe
Deum-melodie, die dat alles mét élkaar v€rbindt. Het zijn
ramelijk obiectieve, bijna vlakké passaS€s.lk heb expres
daar geen emotie in aangebràcht; d€ passage staat voor
de gebeurtenissen die zich onophoudelijk en autonoom

Het cileren van bestaande muziek komt ook in ander
werken voori het meest exrreem in Von Cott wil ich nkht
/ossen - Nochtmuziek uit l988.ln dit w€rk citeertWelmers
leí:erliik fragmenten uit het gelijknàmige koraalvoorspel vàn
Bach.ln het voorwoord s€hrijft hij:'Nachtmuziek \anwege
het Éantastische vermogen om t nachLs het ogenschijnlijk
onverenigbare toch te verenigenl"lk bedoelde daarmee dat
her verschil tussen dag en nàcht ook het verschil is tussen
nuchter realisme overdag en de droomwereld t nachts. Diè
droomwereld is een ander soort reàliteit met een geheèl
eigen waarde, een fantastis€h vermogeÍ dat iedereen bezit
en iedereen kent. Bach lijkt onverenigbaar met een modern
idioom, €n toch kan hetl'
Licht en Donker is €en cyclus van inmiddels 5 omvanSriike
werken. Het laatste deel is nog niet helemaal aí hoewel
het al enkele keren is gespeeld door Piet En der Steen en
trompèttist P€tér vàn Dinther."Na de laatste këér was ik
hoewel ik heel blij Ms mèt de uiwoerinS, nog niet t€vrèden
met het stuk.lk wilde er nog verder aan v{erkenl' U.Ít en
Doíler was nier van Le voren als cyclus geplànd. maar is ir
de loop van de jaren ontstaan. Het eerste deel van Lr.ht
en Donke. is voor saxofoon en slagwerk. Bij dit stuk dàcht
Welmèrs àan de vèrtaling van licht naar klànkklèur.Voor
hèt NV€éde wèrk makte hij in de kerk inAlkmaar weer
8eíascineerd door het spel van het licht in de ruimte."ln elk
làtér werk bleek dit aspèct terug te keren, het liet me niet
loiwat dè viif stukkën ook verbindtzijn de voor iedereen
herkenbaré ups en downs wn het bestaàni de donkere en
de lichtè pèÍiodès vàn hèt levenl' Het bèklemmendst komt
dit naar voren in L,tht en Donker,y, een grootschaliS werk
voor solisten, koor en orgel. Het werk is Sebasèerd oP
frugmenten uit het ààngrijpënde daSboek /íe.krenen van
Dag Hàmmàrskjöld, die in dë jàren vijftig secretaris-generàal
van dèVèrenigde Nàties wàs en ,n l96l vercngeluke
tiidens het uitoefenen van zijn íunctie in Afrika. Na zijn dood
werden zijn dàgboèken gepubliceerd en daaruit bleek dat
hij, met nàme in diè laatste jaren,vreselijk leed onder een
schriinende e€nzaamh€id.

"De citat€n van bestaande melodieé. sten voor wat er
door dé eëuwen heen in de kerk gebeurt. Het oeroude
grègoriaanse T€ Deum stamt van ver voor de reÍormati€
en sp€ek een grot€ rol door de hele kerkeschiedènis. De
reformatie voegde aan het Sregoriaans nieuwe lied€ren
toe.Aàn het eind van het werk citeèr ik ënk€le Yan deze
liederen, daar waar het stuk als hët ware aíbrokkelt' [zie
muzrekvoorbeeld 21. De kerk als instituut kíri$ rmmers
grote klappen te verwerken.Die lièderen klinken echter
maar door en door,totdat ook deze verdwijnen €n alleen
de Te Deum-melodie overblijíU'
Het stuk eindigt met de refreinen vàn leven €n dood,en
heeít een open einde."we weten immërs nietwàar het
allemaal heengaat. Het stuk kan hier ook geen antwoord
op Seven; het enige wat we weten is dat die Seneràties
blijven komen en Saanl'

Niet alleen minimalmuziek
\nr'elmers is de schepper vàn een bijzonder veelkleurig
ceuvre.Toch is hij bij dè meeste orSanisten bekend ak
'de componisr van minrmal musrc . Hij vindt dat,ammer
omdàt het de€hts een dèel is van wat hij heeft gesch reYen:
"LoudoÍe Dominum sràmt uit 1979: daarnà h€b ik heelwat
stukken geschreven die volstrek anders zijn samengesteld.
Her bliikt echter dat mijn minimal-stukken het Íneest
worden gespeeld,op een bepaalde mànier roèSankelijker
ziin dan andere werken en ook school hebben gemaakti
anderen namen de techniek, vooral improviserénderwiis,
over. Zo blijft dat etiket jammergenoeg aan mii kleven.lk
ben namelijk niet iemand dié lange tiid in dezelÍde stiil kan
werken;op een gegeven mom€nt zoek ik naa. íet§ anders.

Dat zit kennelijk in mijn karakterl
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ln een tijd wàarin de maatschappij razendsnel verandert,
veranden ook de .omponeerstijl van Welmers."Mijn
stukken zijn èèn reflectie vàn de wereld om mii heen. Het
is dus vanzelfsprekend dat mijn muzikale hands€hrift mee
Toch kun je spreken van een herkenbare'welmers'-stijl, al
mlnrfesteert deze /i h op allerler verschillende manreren
Een eement dat in zijn hele ceuvre aanwezig is en op die
manier àllè werken met elkaar verbindt, is een terugkerende
behoëfte ààn herhaling.

De lriht en Donler-cyclus s,zoals Li. het nu kln ovelzien.
afgerond.Voor de komende periode probeen hij eerst
rust te zoeken en te bepalen welke ri(htlns hij wil inslaan:
"Componeren is het zout in de pap van miin bestaan; het
is het moeilijkste maar ook het mooiste wat er isl' Nu
her lever ru5flger rs geworden, krjtt h,i mer veel genoe8en
nur de ontwikkelingen van zijn oLrd-studenten."Velèn van
hen zijn nu de pleitbezorgers van eiSentijdse muziek en ik
vind het fantastisch om onderde€l van dié keten te ziin. Dar
sommiSen ook componeren, verhe(]8t mij enorml'
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Naast het componeren is er tegenwoordig meer tijd voor
het contact met de natuui het e.op uittrekken, het geniets
van zijn prachtige varentuin èn zo de wisselingen van de
seizoenen te bèleven- 'Di€ riikdom is immens en het geeft
me het sporadischè Seluksgevoel. Daarbij ervaar ik het
werken mer mensen. bjvoorbeeld àan de urtvoerinB vàn een
van mijn stukken.als bijzonder vitaliserend. Het is leeuaam
en eenvoudigweg fijn om met mensen te werken. Na mijn
pensionering is mijn leven natuu rlijker geworden. Het
gestresste van vroègèr is Srotendeels verdwenen. Er is meér
tijd voor van alles en nog wàt.èn het is een zeer prettig
gevo€l dat ik tot nu toe muzièk kan schriiven als ik datwil.
Dat, vaak latènt àanweziSe. gevoel verhoogt de kwaliteir van
leven, en ik hoop het op die manier nog lang vol te houdenl

De foto\ von lonwelmerr zijn semookt daot Peter ouweLke*.

