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achtergrond

Zwarte componisten herontdekt Existentiële
pijn en een hemels verlangen
DOOR MYRTHE MEESTER

Zwarte componisten zoals Samuel
Coleridge-Taylor en Florence Price
worden herontdekt. Zij vermengden
klassieke muziek met de klanktaal van
negro spirituals, Amerikaanse slavenliederen vol schrijnende bestaanspijn
en weemoedig verlangen naar de
hemel.

In het werk van componisten als Coleridge-Taylor en Price hoor je niet alleen ellende en trouw, maar ook hoop en de belofte van een beter leven, hier
én in het hiernamaals. | Illustratie: Boris Séméniako - Ikon Images

‘Sometimes I feel like a motherless child’, zo luidt de
titel van een bekende spiritual uit de tijd van de Amerikaanse slavernij. Het is een hartverscheurend lied
waarvan in de twintigste eeuw talloze uitvoeringen
zijn verschenen, zoals die van burgerrechtenactiviste Odetta, die klinkt in Pier Paolo Pasolini’s film Il
vangelo secondo Matteo. Je hoeft zelf geen wees te zijn
om iets te begrijpen van het verdriet waarvan deze
spiritual is doordrenkt. Wie heeft in zijn leven nooit
het gevoel gehad alleen op de wereld te zijn, als een
moederloos kind dat helemaal op zichzelf is teruggeworpen?
Maar in de tijd waarin het lied ontstond, was de tekst
volkomen letterlijk bedoeld: dat jonge kinderen van
hun moeders werden gescheiden, was in de eeuwen
van de slavernij aan de orde van de dag. “Op een van
de verkoopdagen zag ik een moeder haar zeven kinderen naar het veilingblok leiden”, schreef Harriet
Jacobs (1813-1897), de eerste ontsnapte vrouwelijke
slaaf die een autobiografie publiceerde. “Ze wist dat
enkele van hen haar zouden worden afgenomen;

maar ze namen ze allemaal. De kinderen werden verkocht aan een slavenhandelaar en hun moeder werd
gekocht door een man in haar eigen stad. Ze smeekte
de handelaar haar te vertellen waar hij ze heen wilde
brengen, maar hij weigerde.” Sinds ik dit soort
schrijnende verhalen ken, kan ik ‘Sometimes I Feel
Like a Motherless Child’ niet meer zonder kippenvel
en een brok in mijn keel beluisteren.
Sinds de Black Lives Matter-demonstraties bestaat er
in Amerika en Europa hernieuwde aandacht voor de
verschrikkingen van de slavernij, en wordt de roep
om meer diversiteit in geschiedenisboeken, culturele
instellingen en politiek steeds luider. Ook de wereld
van de klassieke muziek, van oudsher een conservatief wit bolwerk, ontkomt daar niet aan. Ineens
verschijnen de namen van talloze zwarte componisten in de programmaboekjes, zoals Samuel Coleridge-Taylor, William Grant Still en Florence Price,
van wie tot voor kort bijna geen enkele klassieke
muziekliefhebber had gehoord.
Opvallend is niet alleen de zeer hoge kwaliteit van

hun muziek, maar ook hun bijzondere harmonische
taal, die afwijkt van wat we in de klassieke concertzaal gewend zijn. En wat blijkt? Die klanktaal grijpt
grotendeels terug op de spiritual, de zwarte volksmuziek uit de slavernijtijd, die van generatie op
generatie is doorgegeven. Een componiste zoals de
recent herontdekte Florence Price (1887-1953) leerde
als jong meisje allerlei spiritualmelodieën van haar
moeder en grootmoeder, en verwerkte die later in
haar klassieke composities. Daarbij liet ze de romantische, lyrische pianotraditie à la Schubert en Chopin
op kunstige wijze samenvloeien met de weemoedige,
soms swingende sound van haar slaafgemaakte voorouders. Een nieuw klassiek genre was geboren.

IN DE VERGETELHEID

Price leefde ten tijde van de Harlem Renaissance,
een heropleving van Afro-Amerikaanse cultuur in
het vroeg-twintigste-eeuwse Amerika. Zwarte Amerikanen gingen op zoek naar hun wortels, wat tot
uiting kwam in alle domeinen van de kunst. Net als
Price lieten ook componisten als William Grant Still
(1895-1978) en Margaret Bonds (1913-1972) zich door
de spirituals van hun voorouders inspireren. Beluister bijvoorbeeld eens het melancholische Adagio uit
Stills Afro-American Symphony of Bonds’ driedelige
Spiritual Suite voor piano.
In hun eigen tijd waren Price, Bonds en Still redelijk
succesvol en werd hun muziek uitgevoerd op grote
podia, maar na hun dood raakte die in de vergetelheid. Chef-dirigente Karina Canellakis van het Radio
Filharmonisch Orkest, een van de eerste dirigenten
in Nederland die werken van zwarte componisten op
het programma zette, zegt daarover: “In de klassieke
muziekwereld is lange tijd een beetje neergekeken
op muziek van zwarte componisten, ze zou te eenvoudig klinken. Alles wat met blues te maken heeft
of thema’s heeft uit negro spirituals zou tweederangs
zijn, vergeleken met Brahms en Wagner.”
Zelf is ze het daar hartgrondig mee oneens. “We
hebben het over een andere manier van compone-
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ren, een andere benadering van harmonie en melodie. Het is zo belangrijk om te erkennen hoeveel
schoonheid deze muziek bevat.”
De componist die de meeste spirituals heeft getransformeerd tot klassieke composities, is de Britse
Samuel Coleridge-Taylor (1875-1912), wiens vader
afstamde van Afro-Amerikaanse slaven. In eerste
instantie componeerde Coleridge-Taylor symfonieën
en cantates in de Europese klassiek-romantische
stijl, waaraan hij de bijnaam Black Mahler dankte.
Maar tijdens zijn reizen naar de Verenigde Staten
kwam hij in aanraking met de spirituals van zijn
voorouders, die hem zó raakten dat hij besloot zijn
24 favorieten te bewerken voor piano. Het resultaat
werd in 1905 gepubliceerd onder de titel Twenty-Four
Negro Melodies.

BIJBELSE THEMA'S

Niet alleen ‘Sometimes I Feel Like a Motherless
Child’, maar ook andere spirituals uit deze bundel
hebben een aangrijpend verhaal. Zo schijnt het lied
‘I’m Troubled in Mind’ te zijn gezongen door een
huilende slaaf die door zijn eigenaar was afgeranseld, en met zijn droevige gezang iedereen die naar
hem luisterde tot tranen toe wist te roeren. ‘Wade
in the Water’ is een zogenaamd ‘codelied’, waarmee
slaafgemaakten verborgen boodschappen overbrachten over manieren om te ontsnappen. Wie tijdens
zijn ontsnappingspoging door het water waadde,
liet geen geursporen achter die door speurhonden
konden worden getraceerd.
Behalve de ontberingen van de slavernij spelen ook
bijbelse thema’s een belangrijke rol in de spiritualmuziek. In het Oude Testament komen veel personages voor die zwaar op de proef worden gesteld door

God voordat ze het Beloofde Land mogen binnengaan. Zulke verhalen inspireerden slaafgemaakten
om hun eigen ellende als een goddelijke beproeving
op te vatten, waarvoor ze uiteindelijk met hemelse
vrijheid zouden worden beloond.
Zo gaat de spiritual ‘Deep River’, waarvan Coleridge-Taylor een bijzonder poëtische bewerking
maakte, over de rivier de Jordaan, waar Jozua het
volk van God doorheen moest leiden “to that promised land, where all is peace”. Tegelijk was de Jordaan
een verborgen symbool voor de rivier de Ohio, die
het vrije noorden van Amerika scheidde van het
zuiden, waar de slavernij nog niet was afgeschaft.
“That promised land” had dus een hemelse én een
aardse betekenis.
Florence Price baseerde haar eerste Fantasie nègre op
de spiritual ‘Sinner, Please Don’t Let This Harvest
Pass’. Die moedigde slaafgemaakten aan om tot hun
dood (de ‘oogst’) op Jezus te blijven vertrouwen.
“I know that my redeemer lives”, zo begint het tweede
couplet: ik weet dat mijn verlosser leeft.
Spirituals zijn dus niet alleen liederen van ellende
en rouw, maar ook van hoop en de belofte van een
beter leven, hier én in het hiernamaals. Dat hoor je
duidelijk terug in de afwisselend melancholische en
opgewekte melodieën van componisten zoals Coleridge-Taylor, Bonds, Still en Price, die het verdienen
om definitief in de canon van de klassieke muziek te
worden opgenomen. “De geschiedenis van zwarten
is rijk en pijnlijk”, zegt dirigente Cannelakis. “Deze
stukken, en het feit dat ze geschreven zijn door
Afro-Amerikaanse componisten, kunnen ons ervan
bewust maken hoe we een medelevend persoon
kunnen zijn en ons leren begrijpen dat we elkaars
gelijken zijn.” b

Zelf luisteren
Wie zich wil verdiepen in de het werk van de
genoemde componisten, kan bijvoorbeeld
terecht op de albums Roots (van violist Randall
Goosby), Fantasie Nègre (van pianiste Samantha
Ege) en Summertime (van pianiste Isata Kanneh-Mason).
Een luistertip is ook Kanneh-Masons uiterst
doorleefde en bij vlagen dramatische uitvoering
van ‘Sometimes I feel like a motherless child’, die
te vinden is op YouTube.

Florence Price | Foto: University of
Arkansas Libraries

Samuel Coleridge-Taylor
| Foto: Wikimedia Commons
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EEN MOEILIJK
HUWELIJK

Je hoeft geen kenner van de Amerikaanse Kerk te zijn
om te weten dat ze in de conservatieve hoek ervan
geen fan zijn van paus Franciscus (waarbij het soms
moeilijk is je aan de indruk te onttrekken dat dat
gevoel wederzijds is). Het verbaast dan ook niet dat in
de conservatieve Wall Street Journal onlangs een groot
stuk verscheen over de vraag of Franciscus op een
schisma aanstuurt. Er is kerkelijk gezien een wereld
van verschil tussen bijvoorbeeld Europa en Afrika.
Wat in Duitsland speelt, vindt geen enkele anklang in

Afrika. Intussen groeit de Kerk in Afrika and krimpt ze
in Europa. De Journal vatte de oorzaak van een mogelijke komende breuk daarom samen met een citaat
van historicus Philip Jenkins. Hij merkt op dat “als je in
het Vaticaan zit en naar deze kwestie kijkt, en denkt:
er zijn een paar miljoen heel rijke, maar zeer nominale katholieken in Europa, en veel meer echt gepassioneerde gelovigen die bereid zijn voor hun geloof
te sterven in Afrika, en je moet kiezen, het antwoord
voor de hand ligt”.
Maar ook minder intense zaken dan de keuze tussen
martelaarschap en lauw westers geloof veroorzaken
frictie. De ontevredenheid met de paus bubbelde in
alle heftigheid naar de oppervlakte naar aanleiding
van zijn motu proprio over de tridentijnse liturgie.
Het zal niemand verbazen dat de conservatieve commentator George Weigel scherp was in zijn kritiek.
Hij schreef dat het document “theologisch onsamenhangend is, pastorale verdeeldheid zaait en onnodig
wreed is - en een treurig voorbeeld van het liberale
pesten dat de laatste tijd maar al te gangbaar is
geworden in Rome”. Hij was niet alleen. Ross Douthat,
de conservatieve columnist van de New York Times die
zeker geen ideologische scherpslijper is, kwam venij-

nig uit de hoek. Refererend aan een geliefd thema van
deze paus schreef hij dat voor sommigen alles klaarblijkelijk een zaak is van begeleiden en begrip, “maar
voor anderen is het er een van het langzaam wurgen
van hun riten”. Zijn teleurstelling werd gedeeld door
de sympathieke filosofen Jennifer Frey en Rachel Lu.
Zij zijn meer orthodox katholiek dan politiek conservatief, maar hadden beiden moeite met de beslissing
van de paus. Ze zijn beiden bekeerlingen en een van
de dingen die hen aansprak in de Kerk, was de esthetiek en mystiek van de tridentijnse Mis.
Als ‘Novus Ordo-persoon’ voel ik me niet persoonlijk
betrokken bij deze rel, al ben ik dan een liefhebber
van gregoriaanse zang en de oude Latijnse teksten.
De zaak maakt wel opnieuw duidelijk dat de relatie
tussen Rome en veel van de meer orthodoxe kerkgangers hier in de VS niet bepaald gezond is. De
conservatieven dichten de paus maar al te graag en
gauw allerlei kwalijke beweegredenen en motivaties
toe. Aan de andere kant zou het toch ook geen kwaad
kunnen als conservatieve Amerikaanse katholieken
eens iets meer uit Rome te horen krijgen dan het
verwijt dat ze allemaal maar ouderwetse, enge, rigide
traditionalisten zijn.

