Projectie en sensatiezucht
De nagedachtenis
van Jacqueline du Pré
In de beeldvorming
rond cellolegende
Jacqueline du Pré
buitelen feit en fictie
over elkaar. Waar gaat
het mis? En wie heeft
het meeste recht
om ons uiteindelijke
beeld van ‘Jackie’ te
bepalen?
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Muzikaal icoon
Het is niet moeilijk om te begrijpen hoe celliste Jacqueline du Pré (1945-1987) tot muzikaal icoon heeft kunnen
uitgroeien. Deels heeft dat te maken met haar onbetwiste status als wonderkind: als tiener musiceerde
ze al met de rijpheid van een volwassene en trad ze op
met de grootste dirigenten en orkesten. Bovendien was
ze beeldschoon, vooral vanaf het moment dat ze haar
blonde haar liet groeien en haar feeërieke, meisjesachtige verschijning bij velen associaties opriep met Alice
in Wonderland van Lewis Carroll. Bijzonder was ook
dat ze behoorde tot de eerste generatie vrouwen voor
wie het was toegestaan om cello te spelen in een ‘mannelijke’ pose, wijdbeens met het instrument tussen de
knieën geklemd, iets wat tot de Tweede Wereldoorlog
onbetamelijk werd geacht. Haar intense gezichtsexpressie en bewegingen tijdens het spelen gaven het publiek
de indruk dat Du Pré op het podium de liefde bedreef
met haar cello. Ook haar spel was bijzonder expressief,
soms op het randje van explosief, en wist de emoties van
haar toehoorders vaak hevig te beroeren. Dat gold in het
bijzonder voor haar uitvoering van het Celloconcert van
Elgar, waarvan haar beroemde opname uit 1965 tegenwoordig nog steeds als ijkpunt wordt beschouwd.
In 1967 trouwde Du Pré met de wereldberoemde pianist en dirigent Daniel Barenboim, een sprookjesachtig
huwelijk dat veel aandacht kreeg in de pers, vooral omdat
het ‘gouden koppel’ optrad over de hele wereld. Tot slot is
er nog de tragische wijze waarop Du Pré’s carrière vroegtijdig tot een einde kwam. Op 26-jarige leeftijd, op het
hoogtepunt van haar roem, verloor de celliste het gevoel
in haar vingers, en twee jaar later was ze – als gevolg
van multiple sclerosis – voor de rest van haar leven aan
een rolstoel gekluisterd. Niet alleen verloor ze daarmee
het vermogen om haar dierbare instrument te bespelen, maar bovendien begon haar man nog tijdens haar
leven een verhouding met de Russische pianiste Elena
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Hilary en Jacqueline du Pré
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Bashkirova, waaruit twee kinderen geboren
werden. Dit schrijnende verlies van zowel
droomcarrière als droomhuwelijk, en de verhalen die de ronde deden over de heldhaftige
wijze waarop Du Pré haar lot droeg, droegen bij
aan de sympathie die het grote publiek voelde
voor deze bijzondere vrouw die geknakt was in
de bloei van haar leven en al op 42-jarige leeftijd overleed.
Intieme memoires
Bij wonderkinderen, jonggestorven muzikale
idolen en mooie vrouwen – en vooral bij mensen die alledrie tegelijk zijn – ligt altijd het
gevaar van legendevorming en ‘heiligverklaring’ op de loer, waarbij de persoon in kwestie
ongebreideld wordt verheerlijkt en verheven
boven enige vorm van menselijke feilbaarheid.
Hoezeer Carol Easton, een vriendin van Du
Pré tijdens de laatste vijf jaar van haar leven
en auteur van Jacqueline du Pré. A Biography
(1989), ook haar best doet om de menselijkheid
van de celliste te benadrukken (ze klaagde
weleens, ze voelde zich vaak eenzaam), toch
overheerst na het lezen van haar biografie
de indruk dat Du Pré een wondervrouw was,
geniaal, gepassioneerd, charmant, bescheiden,
altijd goedgehumeurd en met een uitzonderlijke draagkracht. Voor Du Pré’s oudere
zus Hilary en jongere broer Piers was deze
publieke verheerlijking van hun zusje ‘Jackie’
een doorn in het oog. In 1997, tien jaar na haar
dood, besloot het tweetal hun eigen versie
van het verhaal met de wereld te delen onder
de titel A Genius in the Family. An Intimate
Memoir of Jacqueline du Pré. In een interview
met nrc Handelsblad zegt Hilary du Pré daarover: ‘Ik kon opeens niet langer toezien hoe
mijn zuster publiekelijk werd bijgezet op een
manier die alleen te maken had met haar geniale gaven – dezelfde gaven die zo destructief
waren geweest. Niet alleen voor haar persoonlijk, maar ook voor ons als familie.’
De verschijning van A Genius in the Family
ging met een hoop commotie gepaard. Niet
alleen ex-echtgenoot Daniel Barenboim,
maar ook talloze bekende musici die Du Pré
goed hadden gekend namen afstand van de
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Hilary du Pré en haar echtgenoot Christopher Finzi

geval: aan het einde werd Du Pré juist omringd door
vrienden, maar waren haar ouders, broer en zus schromelijk afwezig.

‘intieme memoires’, die in hun beleving een
verwrongen beeld schetsten van de werkelijke
Jacqueline du Pré. Hoewel het boek niet tornt
aan haar uitzonderlijke muzikale talent, wordt
haar karakter minder rooskleurig afgeschilderd: de celliste zou mentaal niet opgewassen
zijn tegen haar succesvolle carrière met eindeloze hoeveelheden optredens, wereldreizen
en hotelovernachtingen, maar zou diep in haar
hart liever het traditionele, huiselijke leven
van haar zus Hilary hebben geleid, met kinderen en een stabiele, altijd beschikbare partner.
Uit jaloezie en emotionele behoeftigheid zou
Jacqueline zelfs Hilary’s echtgenoot Kiffer
seksueel voor zichzelf hebben opgeëist in een
periode waarin ze haar eigen succesvolle echtgenoot Barenboim niet meer bij kon benen.
Kritische vrienden
De kritiek van Du Pré’s muzikale vrienden
betreft niet zozeer de door Hilary en Piers
opgetekende feiten zelf, maar veeleer de weergave daarvan. ‘Het zou kunnen dat de feiten
kloppen’, aldus gitarist John Williams, die tot
haar dood met Du Pré bevriend was. ‘Ik geloof
zeker dat Jackie enorme mentale problemen
had aan het eind van haar leven, en dat ze
met Hilary’s echtgenoot naar bed is gegaan.
Ik denk niet dat het noodzakelijk verkeerd is
om zulke dingen te weten; ik geloof niet dat
een leven verborgen hoeft te blijven. Maar het
hangt ervan af wie het verhaal vertelt’, en in
welke context de feiten worden gepresenteerd.
Volgens Williams heeft Hilary bijvoorbeeld
onterecht verzwegen dat zij en haar man in
‘een pseudo-religieuze sixties-commune’
woonden. ‘Het is verkeerd om te doen alsof er
sprake was van een affaire waarbij de ene zus,
als de Maagd Maria, haar echtgenoot uitleende
aan de ander. Jackie was één van een half
dozijn’ vrouwen met wie Kiffer in die tijd het
bed deelde.
Ook zouden Hilary en Piers in hun memoires
onvoldoende rekening houden met het feit dat
het labiele gedrag van hun zus vermoedelijk
door multiple sclerosis veroorzaakt werd, een
ziekte waaraan ze lange tijd onbewust leed
voordat de diagnose werd gesteld. Daardoor
krijg je als lezer de indruk dat Du Pré een neurotische persoonlijkheid had en kampte met
een burn-out, in plaats van dat MS haar parten
begon te spelen. ‘Eigenlijk heeft ze een vreselijk leven gehad, onze zuster’, aldus Hilary,
die suggereert dat de celliste altijd al labiel,
eenzaam en ongelukkig was geweest. Daarmee
doet ze onrecht aan het bloeiende leven dat Du

Pré vóór het doorbreken van haar ziekte leidde.
Wat Hilary en Piers in hun memoires bovendien verzwijgen, is dat zij Du Pré op haar ziekbed herhaaldelijk
wijsmaakten dat haar MS ‘een straf van God was omdat
ze Christus had verlaten’. (Vanwege haar huwelijk
met Barenboim had de celliste zich tot het Jodendom
bekeerd.) Verklaart deze overtuiging mede de onbarmhartige toon die broer en zus aanslaan in A Genius in
the Family? Of speelt vooral Hilary’s jaloezie een rol,
zoals sommige vrienden van Du Pré beweren? Hilary
musiceerde net als Jacqueline al vanaf jonge leeftijd,
maar haar talent werd overschaduwd door dat van haar
zus. Opmerkelijk is ook dat Hilary en Piers beweren dat
Jacqueline in haar laatste jaren door haar beste vrienden was verlaten, maar dat zijzelf aan het einde een
belangrijke rol in haar leven hadden gespeeld. Volgens
de meeste betrokkenen was echter het omgekeerde het

dat Wilson Barenboim persoonlijk kende
en haar biografie de enige is die door hem is
geautoriseerd? Als lezer zul je het nooit weten,
maar de vraag kan rijzen of vrienden en famiSensatiezucht
lieleden wel de ideale personen zijn om een
Met een beetje goede wil zou je nog kunnen zeggen dat
waarheidsgetrouwe biografie van een succesDu Pré’s heiligverklaring door haar vrienden en de
vol musicus te schrijven. Natuurlijk zijn de
minder rooskleurige vertelling door haar broer en zus
verhalen en herinneringen van naasten essensamen een evenwicht vormen, waaruit het beeld naar
tieel voor een biograaf, maar idealiter ontstaat
voren komt van een wankele, maar beminnelijke vrouw daaruit een gebalanceerd verhaal dat recht
en serieuze musicus. Maar toen in 1998 de verfilming
doet aan álle kanten, waarbij de persoonlijke
van A Genius in the Family verscheen, getiteld Hilary
gevoelens en belangen van de biograaf geen rol
and Jackie, ging deze balans verloren en kreeg een
spelen in de manier waarop individuen in de
reusachtig, wereldwijd publiek een karikaturaal beeld
biografie worden geportretteerd. Du Pré lijkt
voorgeschoteld van Jacquline du Pré als frivole, seksuhet op het gebied van ‘objectieve’ biografen niet
eel gefrustreerde hysterica die bezweken is onder haar
te hebben getroffen. Gelukkig maakte filmmaroem en genialiteit. Het is deze film, waarin de sappigste ker Christopher Nupen in de jaren zestig een
passages uit de memoires nog eens worden uitvergroot, documentaire over haar, waarin de beelden
die Du Pré’s vroegere vrienden pas echt boos en wanvan de jonge, levenslustige, de sterren van de
hopig maakte. In een open brief in de London Times
hemel spelende Du Pré voor zichzelf spreken.
namen onder anderen Yehudi Menuhin, Itzhak PerlEn natuurlijk zijn er haar talloze cd-opnames,
man, Pinchas Zukerman, William Pleeth en Mstislav
niet alleen van het beroemde Elgar CelloRostropovich afstand van de film, omdat het ‘zelfzuchconcert, maar ook van de celloconcerten van
tige, verwende en manipulatieve’ personage ‘niet de
Schumann en Dvořák, die de celliste als haar
Jacqueline du Pré is die wij kenden’. ‘Hadden ze hier niet twee grote favorieten beschouwde. Het is in
mee kunnen wachten tot ik dood ben?’ schijnt Barenhaar hartstochtelijke celloklanken, en niet in
boim te hebben verzucht na het verschijnen van Hilary
roddels, verhalen en projecties, dat de ware
and Jackie, waarvan de sensationele aankondiging luidt: Jacqueline du Pré nog altijd onder ons is.
‘The true story of two sisters who shared a passion, a
info
madness and a man’.
www.cellobiennale.nl
In de film wordt de suggestie van onpartijdigheid
gewekt doordat je afwisselend door de ogen van Hilary
en Jackie kijkt. Je krijgt als kijker de illusie dat hetzelfde
We’ll never let you down
verhaal vanuit twee perspectieven wordt verteld, en
Tijdens de Cello Biënnale gaat op vrijdagmiddag 30 oktober,
niet slechts – zoals in werkelijkheid het geval is – vanuit
14.30 uur in het Bimhuis in Amterdam, We’ll never let you
het perspectief van Hilary alleen. De Jackie uit de film
down in première, een kameropera over de verwrongen
is een uitvergroting van de Jacqueline zoals Hilary haar
beeldvorming rond Jacqueline du Pré, waarvan de muziek
in haar memoires beschreef, vervormd door een waas
is geschreven door componisten René Samson, Mathilde
Wantenaar en Max Knigge. Celliste Doris Hochscheid en
van zusterlijke pijn en projectie. In reactie op de film gaf
bariton Mattijs van de Woerd spelen in de opera de rol van
Barenboim (die in de film en memoires wordt geportwee vrienden van Du Pré. Ze rouwen om haar dood en
tretteerd als een carrièretijger die zijn zieke echtgenote
winden zich op over de roddels die haar zus Hilary en broer
weliswaar van geld voorzag, maar haar voor een andere
Piers de wereld in geslingerd hebben, wat ze associëren
vrouw inruilde) aan Elizabeth Wilson de opdracht om
met het hedendaagse fenomeen ‘fakenieuws’. Hochscheid,
een nieuwe biografie van Jacqueline du Pré te schrijven,
die in de opera afwisselend – en soms tegelijk – spreekt
en cello speelt, vertelt dat ze ‘er niet aan moet denken
waarin niet haar privé-leven, maar haar leven als prodat ik niet meer zou kunnen spelen, omdat er iets in mijn
fessioneel musicus centraal staat. Het resultaat was een
hersenen zou veranderen en ik mijn kracht zou verliezen.
lijvig, academisch boekwerk waarin Du Pré’s muzikale
Wat een afschuwelijke ziekte toch, die MS. En wat een
activiteiten tot in detail beschreven worden. Minder
verlies voor de cellowereld. Dit jaar was Jackie 75 geworden.
sappig om te lezen dan de meer persoonlijke biografie
Wie weet wat ze nog voor bijzondere projecten had kunnen
van Carol Easton of de controversiële familiememoires,
doen, hoe ze zich nog had kunnen ontwikkelen, en wat
maar wel respectvol jegens Jacqueline du Pré als een van
voor muziek er allemaal voor haar geschreven had kunnen
worden. Dat zullen we nooit weten, en dat vind ik echt heel
de grootste solisten uit de twintigste eeuw.
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De ideale biograaf
Opmerkelijk is dat Barenboim er in het boek bijzonder
positief vanaf komt. Is dat terecht, of speelt het feit mee

erg.’ We’ll never let you down is volgens Hochscheid ‘een
liefdevol portret van Jackie’, een tegenwicht voor de lelijke
dingen die haar broer en zus over haar geschreven hebben
en de sensationele draai die filmmaker Anand Tucker daar
vervolgens aan gegeven heeft.
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