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modern klassiek • Johan Bakker

De naam van Nils Frahm staat 
op de cover, maar het album 
werd samengesteld door lief-
hebbers van zijn werk. In 2012 
nam de Duitse pianist-compo-
nist Screws op, na een val 
waarbij hij een vinger brak. 
Frahm componeerde negen 
minimalistische pianostukken 
voor evenzoveel vingers. Hij 
bespeelde op die cd een gepre-
pareerde piano en voegde 
elektronische effecten toe. Het 
resultaat was kalmerende me-
ditatieve pianomuziek die veel 
mensen raakte. Frahm stimu-
leerde zijn luisteraars actief 
aan de slag te gaan met de 
Screws-composities als uit-
gangspunt. De respons was 
ongekend: Frahm ontving meer 
dan 300 inzendingen. Hij se-
lecteerde van ieder van de ne-

gen stukken niet alleen de 
beste, maar zorgde er tevens 
voor dat het geheel een cohe-
rent album zou opleveren. Het 
resultaat (met bijdragen van 
Keith Kennifen en Fred Yadda-
den) is experimenteler en ver-
vreemdender dan het oor-
spronkelijke Screws. Elektrische 
gitaar, cello en voorzichtige 
beats vullen Frahms dromerige 
pianospel aan. 

 + ideaal album voor medita-
tieve momenten

 - verbindt klassieke muziek 
met hedendaags klinkende 
effecten

 - voegt niets wezenlijks toe 
aan het al bestaande album 
Screws

Screws Reworked
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pop / klassiek • Roel Sikkema

Een orgel kun je voor heel an-
dere muziek gebruiken dan het 
begeleiden van psalmen en 
gezangen. Maar kun je er ook 
popmuziek op spelen? Henk 
Veldman laat op deze cd horen 
dat dit prima kan, zonder ba-
naal te worden. Als je maar de 
goede muziek uitzoekt en die 
smaakvol arrangeert. En dan 
natuurlijk nog een orgel uit-
zoekt waarop deze muziek 
goed kan klinken. Samen met 
sopraan Marjon Strijk maakte 
hij deze boeiende cd, waarop 
ze zestien bekende en minder 
bekende popsongs vooral uit 
hun jeugd (de jaren zeventig 
en tachtig) laten horen. De 
twee hebben er een muzikaal 
interessante cd van gemaakt. 
Marjon Strijk heeft een prach-
tige stem die ze op haar eigen 

manier inzet. Ze heeft – te-
recht – niet geprobeerd pop-
zangeressen te imiteren. Veld-
man maakte schitterende 
arrangementen waarop het 
Naberorgel in de Amersfoortse 
Sint-Joriskerk in talrijke kleur-
schakeringen te horen is. De 
twee zijn prima op elkaar inge-
speeld, alleen komt Strijk soms 
wat volume tekort als Veldman 
het orgel sterk laat klinken. 
Voor liefhebbers van deze mu-
ziek is deze cd een feest van 
herkenning. 

 + Marjon Strijk heeft een 
prachtige stem

 + mooie arrangementen, 
puntgaaf gespeeld

 - een enkele keer is de 
begeleiding iets te sterk

Saving All My Love 
For You. Popsongs 

in een klassiek jasje
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Paul van der Feen (1978) is de enige 
christelijke muzikant in het wereld-
beroemde Metropole Orkest: ‘Het is 
een voorrecht om in dit orkest te 
spelen’, zegt de saxofonist. ‘Het 
Metropole Orkest kent zijn gelijke 
niet op het gebied van lichte 
muziek.’ 

Paul van der Feen verbaast zich over het feit 
dat mensen die zich in het dagelijks leven in-
tensief met muziek bezighouden zo weinig af-
finiteit hebben met religie: ‘God lijkt op dit 
moment de grote afwezige in Nederland, zeker 
binnen de culturele voorhoede. Grote vragen 
als: “Waarom leef ik?” hoor je niet meer. Wat 
overblijft, is politieke correctheid. Geen mens 
durft nog af te wijken. Als iemand van de mu-
ziek van Bach houdt, zegt hij of zij daar meteen 
achteraan: “Maar ik ben niet gelovig hoor!” Het 
christendom is in het verdachtenbankje te-
rechtgekomen. Je kunt nog beter toegeven dat 
je op kinderen valt. Zelfs als je voorzichtig op-
pert dat er mogelijk een Schepper aan de basis 
van het bestaan heeft gestaan, word je nauwe-
lijks serieus genomen.’
Toch ziet Van der Feen, die onlangs met zijn 
eigen groep het lovend ontvangen album 
Odyssee maakte, onder een jongere generatie 
musici een voorzichtige verandering: ‘Waar 
vijftigers zich ontworstelen aan de naweeën 
van de verzuiling, staan dertigers neutraler te-
genover de grote verhalen. De afgelopen weken 
heb ik, toevallig of niet, met verschillende jon-
ge Nederlandse muzikanten gepraat over ‘het 
hogere’. Mensen zijn naar Gods beeld gescha-
pen of ze dat nu willen of niet. Mensen zullen 
dus altijd nieuwsgierig blijven naar God.’ 

cultuur
Paul van der Feen beheerst zijn instrument 
goed, hij is breed inzetbaar en hij wordt ge-

waardeerd in de wereld van de geïmproviseer-
de muziek. Hij speelde met John Scofield, 
Trijntje Oosterhuis en met Elvis Costello. Zijn 
collega’s kennen zijn achtergrond maar accep-
teren die omdat hij er niet mee te koop loopt. 
Van der Feen groeide op in een gezin met acht 
kinderen in Middelburg, waar hij de gerefor-
meerde basisschool bezocht. Zijn ouders zijn 
gelovig, maar sloten zich niet aan bij een kerk. 
‘Om die reden was ik op school al een buiten-
beentje. Mijn vader was kritisch. Geen enkele 
kerk voldeed aan de manier waarop hij zijn ge-
loof beleefde. Hij benadert de Bijbel verstande-
lijk. Mijn moeder is juist een sociale vrouw. Zij 
brengt haar geloof in praktijk door anderen te 
helpen. Ze reist bijvoorbeeld naar Brazilië en 
doet daar aan ontwikkelingsprojecten mee.’
Naast het geloof was cultuur belangrijk in het 
gezin Van der Feen. ‘Muziek en kunst gaan over 

de vragen van het leven. Het was volstrekt nor-
maal dat ik met enkele broers in de muziekwe-
reld terechtkwam. De kunst is de plaats waar 
mensen als John Coltrane en Vincent van Gogh 
hun verwondering over de schepping vorm ga-
ven. Voor Coltrane en Van Gogh betekende dat 
een dagelijkse strijd. Ik zie hen als de ultieme 
kunstenaars die offers brachten voor hun werk. 
Ze zochten intensief naar God in hun kunst. 
Van Gogh heeft die zoektocht prachtig beschre-
ven in de brieven aan zijn broer Theo.’ 
Die passie mist Van der Feen in de huidige 
kunstwereld: ‘De jazz is ziek. Conservatoria le-
veren technisch gezien uitstekende muzikan-
ten af, maar het innerlijke vuur ontbreekt. Ie-
mand als Joshua Redman is een van de beste 

saxonisten die ik ken; hij speelt meeslepend en 
brengt zijn publiek in vervoering. Maar wat 
Redman doet, past binnen een kader. Bij hem 
en vele anderen ontbreekt de spiritualiteit. Mo-
derne muzikanten hebben de mysterieuze laag 
van de jazz afgehaald; niet het zoeken naar de 
kern van het bestaan staat centraal, maar het 
indruk maken op leeftijdgenoten. Muzikanten 
willen geen puurheid maar erkenning.’

‘Dit gebrek aan metafysica is funest voor de 
kunst’. aldus Van der Feen. ‘Als niets meer uit-
stijgt boven het alledaagse is ook kunst zinloos 
geworden. Sinds mijn vijftiende denk ik na 
over het verband tussen God en muziek. Twin-
tig jaar lang ging ik voornamelijk om met mu-
zikanten. Ik kreeg echter steeds meer de be-
hoefte mijn horizon te verbreden. Het geloof is 
geen zaak van mijn binnenwereld. In de we-

Als je opgeleid bent aan een conservatorium, kun je prima professioneel muziek maken. Maar als je 
niet nadenkt over de grote vragen van het leven, mis je iets belangrijks, zegt Paul van der Feen. 
muziek • Johan Bakker beeld Franceska Patella

Muziek is een wonder

Paul van der Feen

‘Muzikanten willen 
geen puurheid maar 
erkenning.’


