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OVER DE MUSICI
Het Isabelle van Keulen Ensemble is in 2011 
opgericht en is sindsdien niet meer weg te 
denken van de internationale concertpodia 
en festivals. Een serie van succesvolle 
concerten in onder meer het Amsterdamse 
Concertgebouw, op het Rheingau Musik 
Festival, het Schleswig Holstein Musik 
Festival en het Delft Chamber Music 
Festival, tekenden voor de lancering van 
het Isabelle van Keulen Ensemble. Het 
ensemble heeft inmiddels vier zeer positief 
ontvangen tango nuevo CD’s uitgebracht.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Uit: Goldbergvariaties (1741)
Aria

Dubbelconcert voor twee violen 
en strijkorkest in d, BWV 1043 (1731)

Ástor Piazzolla (1921-1992)
La Camorra I (1989)

Suite del Ángel (1962-1965)
Introducción al Ángel
Milonga del Ángel
La Muerte del Ángel
Resurrección del Ángel

Fuga y Misterio (1968)

Isabelle van Keulen viool • Christian Gerber bandoneon 
Ulrike Payer piano • Rüdiger Ludwig contrabas
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In 2011 volgde violist Isabelle van Keulen 
haar hart en richtte een tango-ensemble op. 
Het kwartet legt zich vooral toe op de tango 
nuevo (‘nieuwe tango’) van Ástor Piazzolla. 
De gloedvolle en hartstochtelijke Argentijnse 
muziek en de vioolklanken van Bach hebben 
meer gemeen dan je zou kunnen denken. 
Bandoneonspeler Piazzolla componeerde 
ook tangomuziek voor strijkorkesten en werkte 
veel met strijkorkesten samen. Zo hadden de 
concerten van Piazzolla, zonder zang of 
dans, vaak meer weg van kamermuziek.

Bach in het café
Het is haast niet voor te stellen, Bach die als 
derde keus wordt aangenomen als Thomaskantor 
in Leipzig. Toch was het zo: Telemann en 
Graupner bedankten voor de post en Bach 
werd als muzikaal leider van de Thomasschule 
de spil in het muziekleven van Leipzig. Het 
leverde een enorme hoeveelheid werken op; 
alleen al in de eerste twee jaar van zijn dienst-
verband schreef Bach voor elke zondag een 
nieuwe cantate. Daarnaast gaf hij veel les, leidde 
hij vier koren en werkte hij voor de universiteit. 
Alsof de agenda nog niet overvol was, nam hij 
later ook nog het Collegium Musicum over. Dat 
orkest bestond uit pro fessionele musici en 
studenten aan de universiteit en gaf wekelijks 
concerten. De publieke concertzaal zou zich pas 
later ontwikkelen en dus gaf Bach met zijn orkest 
wekelijks concerten in een café. Waarschijnlijk 
heeft hij voor één van deze gelegenheden zijn 
dubbelconcert voor twee violen en strijkorkest 
gecomponeerd. Hoewel de setting bij deze 
concerten aanzienlijk minder verheven was dan 
de Thomaskirche waar Bach elke zondag was, 
is de religie in zijn muziek nooit ver weg. 
De toonsoort van het concert, d mineur, stond 
symbool voor religieuze toewijding. Het tweede 
deel staat in F majeur, dat de rust van de hemel 
representeerde.
De ritmische vitaliteit en de ingenieuze manier 
waarop Bach in het concert de beide solopartijen 
laat samenklinken maakten het al snel tot een 
zeer geliefd stuk. Zoals gebruikelijk in de barok 
heeft Bach het eerste deel in een ritornello-
vorm gecomponeerd, waarin het orkest het 
‘refrein’ speelt, afgewisseld met solosecties 
voor de twee violen. In het middendeel imiteren 
de twee soloviolen elkaar veelvuldig, alsof ze 
een intiem liefdesduet uitvoeren. Het orkest 
zorgt met een voortdurend kort-lang ritme voor 
de begeleiding. In het laatste deel gebruikt Bach 
opnieuw de ritornellovorm, maar met meer 
interactie tussen de solisten en het orkest dan 

in het eerste deel. Zelfs de lage strijkers, die 
doorgaans vooral de functie van harmonische 
ondersteuning hebben, raken verwikkeld in 
een subliem contrapunt met de solisten.

Een muzikaal slaapmutsje
Hoewel Bach zeer werd gewaardeerd in Leipzig 
en er uiteindelijk tot zijn dood zou blijven, was 
hij rond 1740 enige tijd op zoek naar een nieuwe 
werkplek. Hij toonde zijn Goldbergvariaties
aan een graaf in Dresden en hoopte daar zo 
een baan te vinden. Daar kleeft een mooi verhaal 
aan, al zullen we nooit helemaal zeker weten 
wat er waar van is. De graaf in kwestie, Hermann 
Karl von Keyserlinck, was vaak ziek en kon dan 
maar moeilijk in slaap komen. Aan zijn 
persoonlijke klavecinist, wonderkind Johann 
Gottlieb Goldberg, de taak om de nachtelijke 
uren achter het klavecimbel door te brengen 
en zo de graaf in slaap te spelen. Dat de graaf 
alleen het beste goed genoeg achtte voor zich-
zelf blijkt wel uit het feit dat hij Goldberg af 
en toe les liet nemen bij niemand minder dan 
Bach. En uit het feit dat hij uitgerekend aan 
Bach liet weten dat hij ‘zachte en vrolijke muziek’ 
wilde als slaapmuziek. Bach zou de stille hint 
hebben begrepen en één van zijn grootste 
meesterwerken hebben gecomponeerd: 
de Goldbergvariaties. 
Hoewel het verhaal zeker is geromantiseerd 
– de variaties zijn lang niet altijd zacht en vrolijk 
– heeft Bach het werk wel aan de graaf getoond 
en heeft Goldberg ze voor hem gespeeld. 
De aria, waar het stuk mee begint en eindigt, 
heeft een prachtige melodie, maar juist het 
harmonische patroon vormt de basis voor de 
variaties. De dertig variaties zijn bijzonder 
geliefd, maar het is de aria, een rijkversierde 
sarabande, die door velen als het hoogtepunt 
van de Goldbergvariaties wordt gezien. 

De nieuwe tango
Wie Ástor Piazzolla zegt, zegt tango nuevo, 
oftewel de nieuwe tango. In die nieuwe stijl 
liet Piazzolla tango en klassieke muziek 
samen smelten. De basis bleef de oorspronkelijke 
tango, maar de werken werden langer en 
complexer. Piazzolla liet traditionele 
tango instrumenten samenspelen met een 

symfonieorkest en elektronische instrumenten 
en hij schreef veel tempowisselingen binnen één 
stuk. Piazzolla’s tango was niet alleen meer 
dans muziek, maar ook luistermuziek. Europa 
omarmde de tango nuevo snel, maar in Argentinië 
heeft het aanzienlijk langer geduurd, met als 
dieptepunt een massale vechtpartij bij een 
concert waarin twee bandoneons in een symfonie-
orkest waren geplaatst.
La Camorra is een goed voorbeeld van de tango 
nuevo. De duur en meerdeligheid van het werk 
getuigen van Piazzolla’s ambitie de grenzen van 
de traditionele tango te verleggen. Hij liet zich 
bij het schrijven van de driedelige suite inspireren 
door de gelijknamige Italiaanse criminele 
organisatie, die al sinds de zeventiende eeuw 
bestaat. De componist nam het werk zelf op 
met zijn Quinteto Nuevo Tango (het nieuwe 
tangokwintet), waarin hij de bandoneon 
be speelde, en beschreef het als 
“het beste dat ik ooit heb gedaan”. 

Voor hetzelfde ensemble schreef Piazzolla zijn 
Suite del Ángel (‘Engelensuite’). Hij schreef de 
suite toen hij na een studieperiode in Parijs was 
teruggekeerd in Argentinië. Oorspronkelijk 
diende het werk als muziek bij het toneelstuk 
Tango del Ángel van Alberto Rodríguez Muñoz. 
Het toneelstuk gaat over “een engel die de 
gebroken geesten van mensen probeert te 
genezen in een huis in Buenos Aires, om 
vervolgens te sterven in een mesgevecht”. 
Na de introductie volgt het meest sentimentele 
deel van de suite, Milonga del Ángel. Milonga 
is een Argentijnse dans, verwant aan de tango. 
Enkele bandoneonsolo’s zorgen voor het 
nostalgische karakter van het deel, dat 
gaandeweg steeds emotioneler en intenser wordt. 
La Muerte del Ángel (‘Dood van de Engel’) 
had Piazzolla al geschreven voordat de 
samenwerking met Rodríguez Muñoz ontstond. 
Dit deel is wederom een prachtig voorbeeld 
van hoe Piazzolla verschillende muziekstijlen 
combineert. Hij doet dat door een driestemmige 

fuga met daarin de nodige jazzklanken te 
schrijven, terwijl ook de tango erin doorklinkt. 
In het toneelstuk verklankt dit deel hoe de engel 
wordt aangevallen en sterft in een gevecht. 
Het afsluitende deel, Resurrección del Ángel
(‘Wederopstanding van de Engel’), schreef 
Piazzolla enkele jaren na de overige delen en 
met een vrolijk thema en veel versieringen heeft 
de engel in ieder geval in de muziek een 
gelukkig einde.
Zoals de titel al verraadt, is ook in Fuga y Misterio
uit Piazzolla’s ‘operita’ (operaatje) Maria de Buenos 
Aires goed te horen hoe de componist stijlen 
met elkaar mengt. In de context van een 
klassieke fuga spelen de meeste instrumenten 
tangoritmes, terwijl het slagwerk zijn ritmes juist 
weer ontleent aan de jazzmuziek. In het ‘misterio’ 
klinkt een lyrische, langzame melodie die lijkt 
op het thema van Maria uit de opera.  
Piazzolla’s nieuwsgierigheid naar andere muziek-
stijlen dan de tango heeft hem tot één van 
kleurrijkste componisten van de twintigste eeuw 
gemaakt. Het bracht hem naar Europa voor een 
studieperiode bij de vermaarde pedagoge 
Nadia Boulanger. Toen hij voor haar een tango 
speelde, was Boulangers reactie: “Ástor, uw 
klassieke stukken zijn goed geschreven, maar 
de ware Piazzolla is hier. Laat hem nooit achter”. 
Piazzolla nam de raad ter harte: hij heeft de 
Argentijnse muziek nooit verlaten, maar wel 
verrijkt. En de klassieke muziek ook. 

Bart de Graaf

DE ARIA UIT BACHS 
GOLDBERGVARIATIES WORDT DOOR 

VELEN ALS HET HOOGTEPUNT VAN DIT 
MUZIEKWERK GEZIEN.

PIAZZOLLA LIET TRADITIONELE 
TANGOINSTRUMENTEN SAMENSPELEN 

MET EEN SYMFONIEORKEST EN 
ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN.


