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100 jaar 
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tekst: Michiel cleij

Honderd jaar geleden werd Leonard Bernstein geboren: 

componist, dirigent, televisiedocent, showman en bovenal 

inspirator. Wie hem bezig zag kreeg zin in muziek.

‘Ooit moet ik beslissen wat ik wil 
worden als ik groot ben’, aldus Leonard 
Bernstein, 38 jaar oud. Op dat moment 
had hij zich bewezen als componist én 
als dirigent; een definitieve keuze voor 
één van beide stelde hij steeds weer 
uit. Zonder Bernstein had de muziek-
wereld er anders uitgezien – kleurlozer, 
vooral. Zijn concertoptredens waren 
overrompelend: klassieke én moderne-
re muziek maakte hij toegankelijk voor 
een breed publiek, met een aanstekelijk 
enthousiasme. In zijn eigen composities 
– de musical West Side Story voorop – 
sloeg hij een brug tussen populaire 
muziek, jazz en de concertzaal. Ieder-
een die met hem samenwerkte of zijn 
concerten bijwoonde was het erover 
eens: de energie van deze man was 
onweerstaanbaar. Bernstein voelde zijn 
publiek even goed aan als de muziek 
die hij uitvoerde. Bekijk een paar film-
pjes op YouTube en je ziet steeds weer 
twee dingen: zijn gevoel voor swing, 
zelfs wanneer hij Beethoven dirigeert, 
en zijn enorme inlevingsvermogen. 
Muziek is bij hem altijd een rijk gevulde 
tafel die hij met iedereen wil delen - 
nooit een elitair onderonsje.

Bernstein, opgegroeid nabij Boston als 
zoon van russische emigranten, wist 
op zijn tiende dat hij musicus wilde 
worden nadat het gezin een piano 
aanschafte. als Harvardstudent raakte 
hij bevriend met componist aaron 

Copland die hem leerde altijd achter de 
horizon te kijken: klassieke muziek uit 
Europa was waardevol, maar volksmu-
ziek uit amerika en haar buurlanden 
eveneens. Zijn afstudeerscriptie ging 
dan ook over de muzikale identiteit 
van amerika: daarin verdedigde hij het 
muzikale potentieel van het zwarte 
en Latijns-amerikaanse bevolkings-
deel. Bernstein werd assistent van de 
fameuze dirigent Sergei Koussevitzki 
en vanaf dat moment steeg zijn ster 
razendsnel. Op zijn vijfentwintigste 
maakte hij zijn spectaculaire dirigen-
tendebuut bij de New York Philhar-
monic: op het laatste moment moest 
hij de ziek geworden meester Bruno 
Walter vervangen – zonder enige 
voorbereiding. De aanwezige radiomi-
crofoons intimideerden hem niet, het 
concert was een daverend succes en 
de uitzending maakte hem op slag een 
nationale ster.

Volkomen naturel
Een jaar later had hij zich ontpopt 
als componist van een symfonie, een 
ballet en een Broadwayshow: totaal 
verschillende werken, maar overdui-

delijk amerikaanse muziek. Bernstein 
werd slechts indirect door Europese 
componisten beïnvloed; zijn grote 
voorbeelden waren landgenoten uit 
het heden en recente verleden. aaron 
Copland inspireerde zijn vaak exotisch 
aandoende (en joods gekleurde) 
melodiek, en van Marc Blitzstein en 
George Gershwin ‘erfde’ hij het gevoel 
voor theater en show. Maar in welk 
genre Bernstein zich ook uitdrukte, het 
klonk volkomen naturel. Zijn vrienden 
noemden hem 'de man die nooit "nee” 
kan zeggen’ en iets daarvan hoor je te-
rug in zijn muziek: hij gaf toe aan elke 
impuls, van neo-barok tot swing, van 
zwelgend-romantisch tot hoekig-mo-
dern. als er íets was waar Bernstein in 
uitblonk was het wel zijn vermogen om 
verschillende disciplines te combine-
ren – en energiek door te werken (met 
feestjes tussendoor, ook nog) waar een 
ander allang dood was neergevallen. 
Naast zijn concertactiviteiten ontpopte 
hij zich spoedig ook als een charisma-
tische tv-persoonlijkheid die klassieke 
muziek op een onweerstaanbare 
manier ‘uitlegde’ aan jonge (en niet zo 
jonge) kijkers.

“MuZIEK IS BIj HEM aLTIjD EEN rIjK 
GEvuLDE TafEL DIE HIj MET IEDErEEN WIL 
DELEN - NOOIT EEN ELITaIr ONDErONSjE”
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Leonard Bernstein tijdens zijn ontmoeting 
met Michael Jackson in 1986

Bernstein hanteerde zijn talenten als een 
jongleur. Het hoogtepunt kwam in 1956. 
Naast zijn aanstelling als chef-dirigent 
van de New York Philharmonic voltooide 
hij West Side Story, een musical die 
opera-achtige romantiek verbond met 
Latijns-amerikaanse dans en rock ´n´ 
roll-elementen. Het werd een mijlpaal, 
mede door de eigentijdse thematiek: 
amerika mocht dan een dream factory 
zijn, maar het theater kon niet langer 
de ogen sluiten voor jeugdcriminaliteit 
en immigrantenproblematiek. Behalve 
de opzwepende muziek droeg ook de 
spectaculaire choreografie van jerome 
robbins tot het succes bij; vijfentwintig 
jaar later nog zou Michael jackson zich 
erdoor laten beïnvloeden in de clip van 
zijn megahit Beat It (en kreeg op zijn 
beurt een compliment van de immer 
jeugdige Bernstein, die jackson als één 
van amerika’s meest getalenteerde ster-
ren beschouwde). Sid ramin, één van 

Bernsteins assistenten, zei over de com-
ponist: ‘Bernstein was de renaissance-
componist van de twintigste eeuw. Geen 
ander had zo'n geslaagde combinatie 
kunnen maken van serieuze balletmu-
ziek, klassieke fuga's, pakkende en jazzy 
deuntjes, ontroerende lovesongs en 
cabaret-achtige humor.’

depressies en eenzaamheid
Driemaal werd hij vader nadat hij in 
1954 met de actrice felicia Montealegre 
was getrouwd; ondertussen was zijn 
homoseksualiteit een publiek geheim. 
Zijn intense professionele en sociale 
leven beschermde hem niet tegen de 
depressies en vlagen van eenzaamheid 
die hem regelmatig overvielen. Mede 
daarom voelde hij een speciale band 
met Mahler, de componist die eenzaam-
heid een stem gaf in zijn symfonieën 
en van wiens werken hij veelgeprezen 
plaatopnamen maakte.

uiteindelijk bleek dirigeren zijn ware 
roeping, hoe catchy zijn eigen com-
posities ook waren. In de werken die 
hij na 1960 componeerde - veel waren 
dat er niet - vond hij een nieuw thema 
in zijn getroebleerde relatie met het 
geloof. joodse en Christelijke klanken 
kleuren zijn Derde Symfonie ('Kad-
dish') en het popachtige multimedia-
werk Mass. Kritiek kwam er ook, in het 
bijzonder op zijn glamoureuze levens-
wandel en zijn astronomische honora-
ria: die zouden botsen met zijn linkse 
politieke oriëntatie. Maar altijd bleef 
hij de onvermoeibare bruggenbouwer 
en grensverlegger. Hij stichtte oplei-
dingsinstituten in japan, Duitsland en 
amerika en formeerde na de val van 
de Berlijnse Muur een gelegenheidsor-
kest met musici uit Oost en West. Ook 
de tabaksindustrie kon hem dankbaar 
zijn; zijn immense sigarettenconsump-
tie hield hij tot zijn 72 vol.

100 Jaar 
Leonard Bernstein 

dirigent  Antony Hermus
sopraan  Alexandra Flood
piano  Anastasia Goldberg
klarinet  Rob van der Vlugt

do. 8 maart  
Groningen, De Oosterpoort 20.15 uur

vr. 9 maart  
utrecht, Tivolivredenburg 20.15 uur

za. 10 maart  
Leeuwarden, De Harmonie 20.15 uur

tekst: Walter de boer | beeld: nno

“Leonard Bernstein (1918-1990) was 
een grensverlegger en grensverruimer 
die alle stijlen uit de klassieke mu-
ziek en ver daarbuiten omarmde. Hij 
verbond stijlen en sloot niets uit. Zo 
omarmde hij jazzmuziek, latinomuziek 
en zelfs popmuziek. al die verschil-
lende stijlen liet hij terugkomen in 
zijn muziek en dat is precies wat wij 
als Noord Nederlands Orkest willen 
uitdragen met het programma in het 
kader van 100 jaar Leonard Bernstein; 
het bij elkaar brengen van verschillen-
de stijlen. Het zijn vormen die primair 
misschien niet zoveel met elkaar te 
maken hebben, maar elkaar wel enorm 
versterken en krachtiger maken. Met 
de manier van denken van Bernstein 
heb ik een programma samengesteld 

dat vernieuwend is en verbindingen 
sluit met andere genres. Dus Michael 
jackson in combinatie met ravel, an-
theil en Bernstein. Het leggen van die 
onverwachte verbindingen deden we al 
eerder al met David Bowie, toen we zijn 
muziek verbonden aan richard Strauss 
en Philip Glass. Het Noord Nederlands 
Orkest probeert altijd onderscheidend 
te zijn en dingen te doen die misschien 
niet zo voor de hand liggen. Ik denk 
dat er geen ander orkest is die Michael 
jackson heeft geprogrammeerd in 
het kader van 100 jaar Bernstein. Dit 
programma is buitengewoon serieus en 
echt onderscheidend.”

omarmen van popmuziek
“Zoals gezegd sloot Bernstein geen 
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muziekstijlen uit. Hij was een ‘omnivoor’ 
die alles omarmde. Dat kwam in het 
bijzonder naar voren in de jaren zestig 
toen hij tijdens de beroemde ‘Harvard 
Lectures” (beroemde lezingen over 
muziek), te kennen gaf een groot pleit-
bezorger te zijn van Charles Ives, een 
belangrijke muziekpionier die in amerika 
niet echt van de grond kwam. Mede 
dankzij Bernstein groeide hij uit tot één 
van de belangrijkste klassieke componis-
ten uit de twintigste eeuw in amerika. 
Wat nog belangrijker en opmerkelijker 
was dat Bernstein tijdens de dezelfde 
lezingenserie met buitengewoon veel 
respect sprak over The Beatles, The 
Kinks en The rolling Stones. Dat terwijl 
er in de toenmalige klassenmaatschappij 
nog conservatieve republikeinse geluiden 
waren van mensen die dachten dat de 
popmuziek een tijdelijk fenomeen was 
van een stelletje nozems dat wel zou 
overwaaien. Bernstein nam de muziek-
stroming serieus en dat is bijzonder, 
want hij werd in die klassenmaatschappij 
gezien als een soort ‘god’. Hij was op dat 
moment al de grootste en belangrijkste 
amerikaanse dirigent die over de hele 
wereld bij de toporkesten dirigeerde en 
een gezegevierd componist was. Terwijl 
anderen er met minachting over spraken, 
was het Bernstein die de popmuziek juist 
als een belangrijke bijdrage zag van de 
diversiteit van het culturele leven.” 

Bernstein en Michael Jackson
“Ook over de jazzmuziek sprak Bernstein 
vol bewondering. Hij gaf de jazzmuziek 
een bodem in amerika. Dat is onder 
andere terug te vinden in zijn werk Pre-
lude, Fugue and Riffs, dat geïnspireerd is 
op Gershwin (ook op het programma). 
Hij was dol op ravel en zoals ravel op 
zijn beurt weer geïnspireerd werd door 
jazz. Bernstein gaf ook de muziek van 
donkere componisten een podium en 
daarom spelen we in dit concert A jazz 
symphony van antheil. 

Bernstein omarmde iedere stijl, maar 
was zeer kritisch. Hij zei: ‘In iedere stijl 
heb je goede muziek en die moet je 
omarmen’. Dat gebeurde ook in 1986 
toen hij op tournee in Los angeles was 
met ‘zijn’ New York Philarmonic, op het 
programma stond toen Brahms en Schu-
bert. Bernstein had zich al eerder heel 
positief uitgesproken over de muziek 

Michael jackson. Het was het moment 
dat de ‘King of Pop’ juist Thriller had 
uitgebracht en z’n Thrillertour had ge-
maakt. Michael jackson was op dat mo-
ment een ‘god’ in de popmuziek. Hij was 
op dat moment de meest getalenteerde 
popster en had een enorme invloed. Net 
als Bernstein was hij een ongekende 
wereldster. Beiden stonden zij op een 
grote sokkel. Dus toen Bernstein in Los 
angeles was, belde hij jacksons’ mana-
ger Quincy jones op met de vraag of 
Michael een dag later zijn concert wilde 
komen bezoeken. Daarop antwoorde jo-
nes het te zullen proberen en Michael de 
vraag voor te leggen. Wel vermeldde hij 
erbij: ‘Het zal lastig worden want Michael 
is nog nooit naar een klassiek concert 
geweest, ookal bewondert hij jou enorm 
om je West Side Story en composities’. 
Na een uur belt jones terug en zegt: 
‘Sorry Lennie (koosnaam van Leonard 
Bernstein), Michael is wel in L.a. maar 
komt niet’. Daarop reageert Bernstein 
resoluut en heeft als antwoord: ‘Luister 
Quincy, ik ben Lennie, jij bent Quincy, 
dus morgen is Michael jackson bij mijn 
concert’. En zo geschiedde. In de pauze 
ging Michael vervolgens naar Bernstein 
in de kleedkamer. Na een omarming, 
kus en een etentje ontstaat een lange 
briefwisseling waarin de twee de 
bewondering voor elkaar uitspreken. 
Die bewondering is ook terug te vinden 
als je kijkt naar de clip van Beat It, dan 
kun je daar in één keer verdomd veel 
overeenkomsten zien met de eerste film 
van de West Side Story!”

Bernstein omarmde andere kunstenaars 
en dat maakt hem tot één van de meest 
bijzondere componisten en dat maakt 
dit concert ook bijzonder. al die ver-
schillende invloeden ga je terugzien en 
horen in dit programma. Het is echt een 
uniek programma met popmuziek, maar 
bovenal Leonard Bernstein.” 
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