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De familie Wittgenstein

Paul Wittgenstein groeide op onder extreem intense
omstandigheden. De Wittgensteins waren, na de Rothschilds, de
rĳkste familie van de Oostenrĳks-Hongaarse monarchie. Het
gezin bevond zich in het middelpunt van het culturele leven van
Wenen. Vader Karl was staal-, bank- en wapenmagnaat en een
hartstochtelĳk mecenas van de kunsten. Hĳ gaf opdracht tot
werken van Auguste Rodin en financierde het verenigingsgebouw
van de Wiener Secession. Gustav Klimt schilderde dochter Gretl
Wittgenstein voor haar huwelĳksportret. Muziek was voor de
familie van levensbelang. In Palais Wittgenstein stonden zeven
vleugels, waaronder twee Bösendorfer Imperials. In de Musiksaal,
onder het marmeren beeld van een naakte Beethoven traden
Johannes Brahms, Richard Strauss, Joseph Joachim en Gustav
Mahler op.

De familie Wittgenstein. 2e van links: Paul, Wittgenstein

Twee pianisten kwamen
middenin hun carrière voor een
onmogelĳke keuze te staan: einde
carrière of doorzetten? De
Weense pianist Paul Wittgenstein
verloor in 1914 zĳn rechterarm
aan het front. Onze Folke Nauta
verloor recent het gebruik van
zĳn rechterhand door focale
dystonie. Beiden zetten door met
een onwaarschĳnlĳke
volharding, met de muziek als
apotheose.

Laat ons u meevoeren op een reis
langs verlies, veerkracht, passie
en triomf aan de hand van
kamermuziek die voor Paul
Wittgenstein geschreven is én
voor ons.



maatstaven van het laat Habsburgse
Wenen zĳn dit indrukwekkende
aantallen. Stille getuigen van de
verwrongen familieverhoudingen.

Paul Wittgenstein
Alleen de twee jongste broers Paul en
Ludwig kregen, ontketend door de
dood van hun vader in 1913, de kans
hun hart te volgen en een leven als
musicus en als filosoof op te bouwen.
Op 1 december 1913 gaf Paul zĳn
debuutconcert in de Gouden Zaal van
de Wiener Musikverein, het begin,
hoopte hĳ, van een internationale
carrière als solist. Dat liep echter
anders, toen op 28 juni 1914 een
anarchistische kogel uit Sarajevo de
gezapige schöne blaue Donau in een
stroomversnelling joeg, die de hele
eerste helft van de twintigste eeuw
zou overspoelen. Paul Wittgenstein
hees zich in zĳn regimentsuniform en
besteeg zĳn paard om de eer van de
Habsburgse dynastie te gaan
verdedigen.
Drie weken later werd de pianist
bewusteloos een veldhospitaal in de
buurt van Lviv binnengedragen met
een kogel in zĳn elleboog. Toen hĳ
bĳkwam zag hĳ met één oog zĳn
geamputeerde rechterarm liggen -
achteloos weggesmeten in een hoek -

en keek hĳ met zĳn andere oog in de
loop van een Russisch geweer.
Gekweld door fantoompĳnen en
bittere kou kwam Paul na een tocht
van drie maanden per goederentrein
aan in kamp Omsk. Hĳ was 27, had
de onder Wittgensteins gebruikelĳke
suïcidale gedachten van zich
afgeworpen en was inmiddels
vastbesloten zĳn loopbaan als
concertpianist voort te zetten.

Pauls besluit
Behalve zĳn stĳfkoppige vader had
Paul meer rolmodellen die hem
sterkten in zĳn besluit. Zo kwam hĳ al
tĳdens zĳn tocht door Rusland, op het
dieptepunt van zĳn wanhoop, te
weten dat zĳn blinde mentor Josef
Labor bezig was linkerhandrepertoire
voor hem te schrĳven. Tĳdens zĳn
herstel in Omsk kreeg Paul een boek
toegespeeld van de excentrieke graaf
Géza Zichy, wiens faam als eenhandig
pianist hem bekend was. Het betrof
een geïllustreerde zelfhulpgids; hoe
kreeft te eten met één hand, hoe je
hand te wassen en hoe je ondergoed
aan te trekken met behulp van een
deurknop. Het werk van de grootste
pianovirtuoos van dat moment,
Leopold Godowsky, was voor Paul een
bron van inspiratie. Omdat hĳ niet
kon begrĳpen hoe die het voor elkaar
had gekregen om Chopins hels
moeilĳke Étude Révolutionnaire te
bewerken voor linkerhand, tekende
hĳ met een stuk houtskool op een lege
krat zo precies mogelĳk de witte en de
zwarte toetsen uit. Voor het eerst
begon hĳ weer ‘te spelen‘.
Bewakers en medegevangenen keken
toe hoe hĳ onvermoeibaar roffelend
met zĳn verkleumde vingers alle
stukken die hĳ uit zĳn hoofd kende
uitwerkte tot linkshandige versies.

Karl Wittgenstein was echter ook een
tirannieke familiepatriarch. Vrouwen
telden niet mee en zĳn zoons werden
geacht in zĳn voetsporen te treden.
Zĳn vrouw Leopoldine was gevoelig
en liefdevol, maar wist niet door Karls
spĳkerharde pantser heen te breken.
Hun oudste dochter Hermine was
Karls lieveling. Zĳ wisten elkaar te
vinden op het gebied van de
beeldende kunst. Maar daar hield het
ook wel op. Tot haar dood woonde ze
in Palais Wittgenstein, in feite nog
altĳd thuis, schuw en onzeker. Toen
haar vader haar op een huisdiner
naast Brahms liet aanzitten verliet ze
van de zenuwen al snel de tafel en
bracht de rest van de avond brakend
van angst op het toilet door.

Over de verhouding tussen haar vader
en moeder schreef ze in 1944 in haar
‘Familienerinnerungen’: ‘Het was
tragisch dat onze ouders ondanks
hun hoge ethische standaard en
plichtsbesef, er niet in slaagden enige
harmonie tot stand te brengen tussen
henzelf en hun kinderen. Ik geloof dat
onze moeder, zoals wĳ haar kenden,
niet helemaal zichzelf meer was.
Waarom ze zo weinig wilskracht en
eigen mening had konden we niet
begrĳpen, en we dachten er niet bĳ
na dat het in het bĳzĳn van mĳn
vader onmogelĳk was die er op na te
houden’

De rol van muziek
Dat gebrek aan harmonie werd
ongetwĳfeld veroorzaakt door de
geforceerde scheiding tussen
gevoelsleven en ambitie. Je zou
kunnen zeggen dat het gevoelsleven
van de Wittgensteins zich beperkte tot
het terrein van de kunsten, met name
de muziek. In zĳn gewaardeerde
familiekroniek The House of
Wittgenstein, a Family at War merkt
Alexander Waugh op dat alle
kinderen muziek beoefenden met een
enthousiasme dat aan het
pathologische grensde; ‘Als er muziek
was, waren ze vrĳ en vriendelĳk.
Getuige de uitbundigheid en de
passie waarmee Paul, Ludwig,
Hermine, Leopoldine, Karl of de
anderen samenzongen of
kamermuziek speelden, zou je het een
toevallige bezoeker niet kwalĳk
nemen als hĳ aannam dat deze
twistzieke, wispelturige, en
gecompliceerde mensen tot de
gelukkigste en de meest saamhorige
gezinnen behoorden van het
Habsburgse Rĳk.’

Ook voor vader Karl, die
gepassioneerd viool speelde, was
muziek een essentieel onderdeel van
het bestaan, maar pas ’s avonds na
het zaken doen. De negen kinderen
hadden stuk voor stuk de muzikale
gaven van hun moeder geërfd, maar
stonden machteloos tegenover de
tirannie van het geld. Van de vĳf
jongens pleegden er drie zeker of
waarschĳnlĳk zelfmoord en werden
de twee anderen hun hele leven
geplaagd door suïcidale impulsen.
Van de drie dochters die de
volwassenheid overleefden, trouwden
er twee; beide echtgenoten werden
krankzinnig en één stierf door zĳn
eigen hand. Zelfs naar de morbide



Terug in Wenen
Toen hĳ eind 1915 in Wenen terug-
keerde lag zĳn leven in alle opzichten
in puin, maar kon hĳ meteen met zĳn
Omsk-arrangementen aan de slag.
Maandenlang, zeven uur per dag
studeerde hĳ; op een echt instrument.
Door ingenieuze pedaal- en
vingerzettingstechnieken wist hĳ zĳn
eenhandige spel weer net zo virtuoos
en wervelend te laten klinken als zĳn
tweehandige debuutconcert in Wenen
en hĳ betrad opnieuw het podium. De
gevreesde criticus Julius Korngold
schreef: ‘Uit het spel van deze
linkerhand klinkt in het geheel geen
weemoed op vanwege het niet
bezitten van een rechterhand, maar
veel meer de triomf dat het ook zo
gemakkelĳk zónder kan.’

Tot 1922 moest Paul Wittgenstein het
doen met zĳn eigen arrangementen,
de stukken van Josef Labor en een
beperkte verzameling bestaande
werken van vóór zĳn ongeluk. Hĳ
begon in te zien dat hĳ geen echte
carrière zou kunnen maken met
alleen deze conservatief-romantische
muziek. Eind 1922 begon hĳ met het
verstrekken van
compositieopdrachten aan
vooraanstaande ‘hedendaagse‘
componisten. Het enorme fortuin dat
hĳ had geërfd kwam goed van pas.
Eerst bestelde Paul vooral
pianoconcerten waarin hĳ als virtuoos
kon schitteren, maar daarna kwam
ook vaker kamermuziek in beeld.

Hoe verging het de familie?
De storm die opstak met de opkomst
van nazi-Duitsland, de Anschluß van
Oostenrĳk en de Neurenberger
rassenwetten waardoor de al
generaties lang katholiek opgevoede
familie Wittgenstein tot Joods werd

verklaard zette de muzikale snaar die
het gezin zo lang bĳ elkaar had
gehouden onder hoogspanning.
In plaats van muziek ging nu het
fortuin dat vader Karl bĳeen had
gebracht de grootste rol spelen, wat
leidde tot ĳskoude conflicten tussen
de broers en zussen, die uiteindelĳk
door advocaten moesten worden
beslecht. De snaar knapte en het gezin
spatte uiteen.
Ludwig gaf alles weg en vestigde zich
in Engeland. De zussen Hermine en
Helene kochten zich ermee een
uitweg uit de situatie waarin ze als
Joods verklaarden verzeild waren
geraakt; In ruil voor al hun goud en
kunstschatten (en een deel van Pauls
bezittingen) verleende Hitler de
Wittgensteins persoonlĳk de status
van ‘Mischling’ waarmee de zussen op
zĳn minst in het vertrouwde Wenen
konden blĳven wonen.
Paul week uit naar Amerika met zĳn
jonge vrouw Hilde Schania en hun
kinderen. Wat er van zĳn fortuin
restte bleef hĳ inzetten als
smeermiddel dat zĳn carrière als
concertpianist draaiende hield.

Het Wittgenstein Project

Tussen originele Beethoven-
partituren en een haarlok van Brahms
ontdekten zĳ een stapel
kamermuziek, speciaal voor de
eenarmige pianist geschreven. Veel
werken waren door hem in première
gebracht in de 20-er en 30-er jaren
van de vorige eeuw en lagen daarna te
wachten.

Wachten op wie? Bĳvoorbeeld op
pianisten die in de loop van hun
carrière het gebruik van hun
rechterhand verloren als gevolg van
een ongeluk of blessure. Op zoek naar
linkerhandrepertoire kregen zĳ bĳ
Wittgenstein nul op het rekest. Zo
ontving Siegfried Rapp op 5 juni 1950
per brief de boodschap: ‘Je bouwt
geen huis, alleen om er iemand
anders in te laten wonen. Ik heb de
werken besteld en betaald, het hele
idee was van mĳ [...]. Maar de
werken waarvoor ik nog steeds de
exclusieve uitvoeringsrechten heb,
blĳven van mĳ zolang ik in het
openbaar speel; dat is alleen maar
juist en eerlĳk. Als ik dood ben of
geen concerten meer geef, zĳn de
werken voor iedereen toegankelĳk,
want ik wil niet dat ze ten koste van
de componist liggen te verstoffen in
bibliotheken.'

Wĳ krĳgen nu voor het eerst een kans
om Wittgensteins gehele

kamermuziekerfenis terug te brengen
op de plek waar hĳ hoort: het
concertpodium. Toen onze pianist
Folke Nauta door focale dystonie aan
de rechterhand als eenhandig pianist
verder moest was Wittgenstein zĳn
voorbeeld, en deze kamermuziekschat
zĳn redding. Complicatie:
Wittgensteins bibliotheek was
verspreid geraakt over de wereld.
Nauta traceerde in Oostenrĳkse en
Engelse archieven de originele
handschriften, met Wittgensteins
woeste aantekeningen er nog in. Daar
de kwintetbezetting piano, klarinet en
strĳktrio in de nagelaten
kamermuziek de rode draad vormde,
benaderde Nauta klarinettist Lars
Wouters van den Oudenweĳer en
Prisma Strĳktrio. De vĳf musici
ontwikkelden samen het Wittgenstein
Project om de muziek weer tot leven
te wekken en Wittgensteins
uitzonderlĳke verhaal van verlies,
veerkracht, passie en triomf te
vertellen.

De concerten
Wittgensteins verhaal is gelaagd en
roept de universele vraag op ‘Hoe
gaat een mens om met tegenslag? De
musici gingen op zoek naar manieren
om die in de concertprogramma’s aan
de orde te stellen. Zĳ riepen de hulp
in van regisseur Ellen Blom. Zĳ zocht

Paul Wittgensteins bibliotheek was veel te lang onbereikbaar voor
de wereld. Iedere musicoloog wist dat de weduwe van de in 1961
overleden pianist en opdrachtgever van het Concerto pour la main
gauche van Maurice Ravel er een schat verborgen hield. Toen zĳ
in 2001 overleed en de monumentale deurven van het landhuis
werden geopend, moeten de eerste bezoekers zich archeologen
hebben gewaand. Zĳ betraden de 19e eeuw.



op haar beurt de samenwerking met
ontwerper Hans Jeths en dichter
Herman van Tongerloo om samen
met hen en de musici aspecten van
dit narratief te belichten. De geest van
Wittgensteins waart door de muziek,
gadegeslagen door stille getuigen.

De fotobeelden van Hans Jeths
Hans Jeths ontwierp twaalf manshoge
fotoportretten voor het Wittgenstein
project. De portretten zĳn geënt op
het fotoarchief van de Roemeense
oorlogsfotograaf Costica Acinte. Ieder
portret werd gecombineerd met een
foto van een lid van de familie
Wittgenstein, een muzikant of
componist, uit het begin van de 20e
eeuw. Er ontstond een unieke
combinatie van historische beelden
en hedendaagse interpretatie. In hun
liminale ruimte staan ze als stille
getuigen in een halve cirkel achter de
musici op het podium. Ze brengen
een eerbetoon aan de figuren uit het
verleden en geven zo een gevoel van
continuïteit en verbondenheid tussen
het verleden en het heden.

Vier nieuwe composities
Het idee ontstond om de muzikale
erfenis van Paul Wittgenstein verder
te trekken, de 21ste eeuw in. We
hebben vier Nederlandse
componisten, Marlĳn Helder, Prach
Boondiskulchok, Primo Ish-Hurwitz
en Jeppe Moulĳn gevraagd om in de
geest van Wittgenstein nieuw werk te
schrĳven voor onze bezetting. Op elk
concert zal een nieuw werk de dialoog
aangaan met het bestaande –
minstens tachtig jaar oude –
repertoire uit Wittgensteins
bibliotheek.

Paul Wittgenstein, de podcast
Lex Bohlmeĳer maakt een
podcastdocumentaire waarin hĳ de
achtergronden belicht. Hĳ schrĳft
erover: Het verhaal van Paul
Wittgenstein is fascinerend. Hĳ wilde
maar een ding: pianist worden. Het
verlies van zĳn rechterarm brengt een
keten van gebeurtenissen op gang (hĳ
leert zichzelf pianospelen met de
linkerhand, om te beginnen) die meer
dan een eeuw later uitmondt in het
Wittgenstein Project. Wat een
verhaal!
Maar het is nog veel rĳker dan die ene
sublieme anekdote. Daarvoor moet je
juist terug in de tĳd. In vĳf podcasts
zal ik de geschiedenis ontvouwen, in
al zĳn facetten, politiek,
maatschappelĳk, artistiek en
psychologisch. Paul Wittgenstein
groeide op in een tĳd die kolkte van
de veranderingen. En ook zĳn leven
staat bol van de spanningen. Het
gezin leed onder de tirannie van de
vader, een staalmagnaat; drie oudere
broers bezweken onder de druk en
pleegden zelfmoord. De Wittgensteins
werden slechts door een ding bĳ
elkaar gehouden: een gedeelde passie
voor de muziek; maar Paul mocht
geen musicus worden, dat was voor
de vader te min. Brahms was een
huisvriend, zĳn muziek diende als
inspirerend voorbeeld; maar ze
werden ingehaald door de tĳd, de
muziekwereld maakte een radicale
omwenteling door waar Paul zich in
zĳn smaak tegen bleef verzetten. En
tenslotte is er de allesoverheersende
beperking van die ene hand naast het
verlangen om te schitteren op de
concertpodia. Het levert het portret
op van een leven op de grens van
bezetenheid en wilskracht.

Een van de fotobeelden van Hans Jeths



Twee dubbelalbums Left Hand
Legacy
In de loop van het project verschĳnen
bĳ COBRA Records twee
dubbelalbums Left Hand Legacy,
met werken die op de concerten ten
gehore worden gebracht. Zĳ bevatten
ondermeer de lang verborgen
gebleven werken van Josef Labor en
Ernest Walker die in de 20-er en 30-
er jaren van de vorige eeuw door Paul
Wittgenstein in première zĳn
gebracht. Ze zĳn daarna nooit meer
gespeeld, laat staan op CD
uitgebracht. Ook werken die wel
eerder uitgegeven en gespeeld zĳn
krĳgen een plek, waardoor
Wittgenstein’s muzikale erfenis voor
het eerst op zo’n grote schaal
gedocumenteerd wordt.

Brieven en een gedicht

Van mijn hand

Mijn beste Paul,

Ik groet je van over de grenzen van mijn ware zijn. Ik heb
herinneringen aan de tijd dat je nog achteloos je veters kon strikken,
je eten kon snijden met het mes dat nog aan de rechterkant van het
bord lag. Toen je je kon aankleden zonder elke handeling te
beredeneren. Toen er nog gewisseld kon worden tussen links en
rechts. Een groet van mij, van wie je al zo lang niets meer hebt
gemerkt. Geen respons meer. En dat wat resteert, dat centrum in
jouw brein, dat nog altijd mijn vingers koestert en in gedachten mee
laat spelen. Is het er nog? Of is het overgelopen naar de linkerhand.
Collaboratie? Bij mij blijft het nooit verdwenen verlangen naar een C
mol 9, de zinderende pijn van het strekken.
Wat hebben we geoefend, wij nog met zijn drieën. Jij, jouw linkerhand
en ik. Ik heb genoten en geleden. De ijzeren discipline, van vader op
zoon, van hand tot hand. Soms voelde ik zeven uur per dag de ivoren
pianotoetsen in alle liggingen, soms nat van het zweet en plakkerig,
dan weer wit gebleekt als de dienstmeid was geweest.

Soms was het tasten intiem. Aan mij als rechterhand de taak om jou
te laten kreunen van genot. Of te krabben waar het jeukte. Maar het
meest was ik dienstbaar op de toetsen. Wij waren de slaven, of moet
ik slaafgemaakten zeggen. En soms, soms voelde ik me vrijgemaakt,
gelukkig. Dan sprongen de vonken er van af. Maar hoe beter jij appels
leerde schillen, hoe verder ik in de mist verdween. Lang was het
klankbeeld nog onvolledig. Jij miste mij, je familie, de componisten,
de muzikanten, het publiek, ze misten mij. Eerlijk gezegd tot mijn
eigen geluk. Ik was er nog in mijn gemis. Een recensent schreef: “Uit
de klanken die hij met zijn linkerhand produceert, spreekt niet de
weemoed van de kunstenaar om het verlies van zijn rechterhand;
veeleer zijn de klanken de uiting van het triomfantelijke gevoel dat hij
zijn verlies zo goed weet te dragen”.

En jij bent mij vergeten. Jouw linkerhand heeft mij ingepikt, misschien
zelfs de herinnering aan mij. Eenzijdigheid is nu verheven tot een
staat van compleetheid, zelfs van bovenmenselijkheid. Jij speelde



volgens iemand uit het publiek door de kracht van je aanslag als twee
tweehandige pianisten! Hoe hard komt dit aan.
Nieuwe stukken worden niet voor mij geschreven, er is geen rouw
meer. En toch is er het verlangen weer aangesloten te zijn.
Ik trek me terug aan gene zijde. Zwaaien kan niet meer. Ik wuif.

Angst of liefde

Fragmenten uit een briefwisseling tussen moeder Leopoldine en
dochter Hermine Wittgenstein

Leopoldine
Jullie vader zou de volgende dag aan een tumor in zijn mond worden
geopereerd. Hij zou hij dat misschien niet overleven. Die avond
trokken Karl en ik ons terug, in het halfduister van de Musiksaal.
Spreken kon hij niet meer, maar woorden gebruikten we toch al
schaars. Hij schoof de pianokruk voor me naar achteren alsof we
zouden gaan dineren. Bijna galant en teder, wat ik niet van hem
kende. Hij pakte zijn viool en zette onze meest geliefde werken in,
eerst Brahms, daarna Beethoven, om af te sluiten met Mozart.
Natuurlijk Mozart. Een lang woordeloos afscheid, geconcentreerd op
onze eigen stem in de partituur en toch samen.
Enkele dagen later stierf hij.

Hermine
Ik heb in die weken gezien hoe jij je terugtrok achter de piano. Dat ik
je kon vinden door te luisteren waar de klanken van de sonates
vandaan kwamen. Dat ik je bijna altijd droevige stemming kon peilen
aan de composities en de wijze van spelen. Je speelde altijd
ingehouden. Maar ik hoor de nuance daar in. Het toucher, bijna per
vinger. Het bewust tikken van je trouwring op de zwarte toetsen. De
wisseling tussen het dansen van je handen en het broodnodige
houvast. Zelfs de elegantie van je mooie handen. Ik weet wanneer ik
je niet moet storen. Wist wanneer ik Paul moest manen minder hard
te spelen. Jij die zo weinig ruimte inneemt.
Ik wist dat ik jouw taak moest overnemen.

Leopoldine
Ik vluchtte in muziek. Zocht de piano op in een uithoek van het paleis
en verloor mezelf, vond in de schoonheid kortstondig troost. Even
verbinding met dat deel van mezelf. Maar losgezongen van het

geheel en een steeds grotere angst openbaarde zich aan mij. Bang
niet meer terug te kunnen keren...
Maar jij haalde me terug. Door de dagelijkse dingen. Uit liefde.

Hermine
Ik weet het niet, mama. Ik zoek nog steeds de sleutel naar bezieling.
Ik kan goed zingen en mezelf begeleiden op de piano. Dat durf ik wel
te zeggen. Een erfenis van jou en papa. Heel verdienstelijk. Maar
waarachtigheid zoek ik in het tekenen en schilderen. Daarin schuilt
mijn verlangen. Soms een duister verlangen. Ik zou me kunnen
verliezen in de onbekende krochten van mijn ziel, onpeilbare dieptes.
In het eindeloze vallen zoals in dromen, waar in de diepte de zee
wacht met honderden kabbelende golfjes en je evenzovele
felgekleurde luchtballonnen passeert. Raak ik mezelf daar kwijt?

Leopoldine
Probeer het niet te begrijpen. Woorden schieten te kort.
Muziek ís. Muziek komt en gaat en neemt mij mee.
En zij blijft over in haar zuiverste vorm.

Hermine
Heb je Paul horen spelen mamma? Beuken was het, het drillen van
die linkerhand. Zonder genade zocht hij zijn waarachtigheid. Hij gaat
langs het ravijn, scheert langs de rotsen, zonder zichzelf kwijt te
raken. Maar het scheelt niet veel. Ik hoor, ik luister en langzaam durf
ik hem te begrijpen. Is het angst of liefde? Het is liefde mamma.
Tweehandig kon hij die niet vinden. Hij was net als ik verdienstelijk.
Maar nu hoor ik zijn verlangen nooit meer stoppen. De muziek heeft
hem gevonden in zijn linkerhand. Dit is Pauls openbaring.
Hij heeft de sleutel in handen.

De kwestie Strauss

Beste Richard,

Ik neem aan dat ik je mag tutoyeren, je hebt immers regelmatig bij
ons in het ouderlijk huis in Wenen gelogeerd. Je weet dat ik het
concert dat je voor me geschreven hebt; Parergon zur Sinfonia
Domestica, een grote schoonheid toedicht. Ondanks de door het
publiek zeer gewaardeerde uitvoeringen daarvan heb ik toch de
partituur hier en daar gewijzigd en je verzocht thema’s van orkest
over te hevelen naar piano. Maar ik ben nog steeds niet overtuigd.



De kern van het ontbreken van brille in het stuk, van sensatie en
duizeling ligt in het vertrekpunt van jouw compositie en jouw
gedachten daarover. Ik ervaar jouw creatie als een tweehandige
compositie waar de partij van de rechterhand uit is geschreven. Een
gemankeerde partij! Je hebt de techniek van het componeren als
leidend principe gebruikt, terwijl bij het componeren de essentie
bestaat uit het overbrengen van de muziek!
Zie de piano als éenhandig instrument. Alsof er geen tweehandige
piano bestaat! Vergeet de rechterhand; die is er niet en nooit
geweest.

Verplaats je eens in de eenhandige piano. De linkerhand. Hoe legt,
vleit, of werpt die zich neer op de toetsen? De duim zoekt een toets
en zet zich af in de buurt van het centrum, het hart van het klavier. De
duim, de spil, rechts van de andere vingers. De pink richt zich op de
diepte, lagere tonen, bassen. Duim en pink, schrap zetten en
springen. De pink als pijl, de duim als boog. De voet als verbinder met
de pedalen als vegers op de ijsbaan. De spanning tussen duim en
pink die de andere vingers hun plaats wijst. De wijsvinger als
plaatsvervangend hoofd, als afdelingschef over middelvinger en
ringvinger, de wegbereiders, de arbeiders met hun persoonlijke
voorkeuren voor witte, maar meestal zwarte toetsen. De opgelegde
discipline. Geen afstand inschatten, maar zuiver weten. Soldaten zijn
het. De ringvinger met het metalen brilletje, wat voorzichtig, tastend,
zoekend naar zijn rol. De middelvinger, eigenwijs, antiautoritair, altijd
moeite met gezag. Hij heeft zich leren voegen, uren-, dagen- en
jarenlang. Maar nog altijd sluimert het verzet.

Dat wil ik horen Richard! Deze vijf vingers zijn genoeg. Wellicht al
teveel! Realiseer je dat de tweehandige piano ooit is ontwikkeld als
solo instrument. Als Ersatzmittel om zonder orkest begeleiding te
realiseren. De eenhandige piano neemt een andere rol in in het
geheel. Er ontstaat ruimte voor de andere instrumenten, nieuwe
kleuren, nieuwe stemmen. Vijf vingers is genoeg Herr Strauss.
Mijn hart snakt naar een nieuwe compositie van uw hand voor orkest
en eenhandige piano. Voor u de kans om de nieuwe mogelijkheden te
benutten voor het overbrengen van wat zich wil laten horen…

Uw toegenegen Paul Wittgenstein

Dienaars

aangeraakt door jullie stemmen,
grommend in gesloten monden
voel ik een oud verlangen
hangen in de stijfheid van
de tijd

klop het stof van je af
klop de leeftijd van je af
verenig persoonlijkheden
zodat je met twee oren hoort
ga maar zitten

als de jas niet mee wil buigen
als het corset niet mee wil geven
als de buikriem strak staat
op het twee na laatste gaatje
blijf maar staan

naakt en kwetsbaar zijn de handen
ontroostbaar de zachte holte tussen
duim en wijsvinger
licht gekromd onopgemerkt
in schoonheid verlegen

rechterhanden zoeken steun
op eigen houtje
linkerhanden langs de flanken
bescheiden in zichzelf
een brief, een bloem, half in een jaszak
verstopt op een rug
verstrengeld
en dan die ene hand, die go between
tussen sigaret en lippen

ik roep jullie binnen
kom pluk de wolken uit de lucht
laaf je aan de tonen
alle gedachten zĳn hier klanken
zelfs je ogen zullen horen
hier heerst het, zoemt
en wĳ zĳn de dienaars



Prisma Strĳktrio staat garant voor 7 eeuwen
strĳktriomuziek op het scherp van de snede.
Virtuoos, hartstochtelĳk en stĳlbewust
combineert het trio de hechtheid van een
strĳkkwartet met de flair van drie gelouterde
musici die elkaar feilloos aanvoelen. Het trio
programmeert inventief; Stevig verankerd in de
klassieke strĳktraditie vertolkt het muziek uit
heel de wereld en van alle tĳden, bekend en
onbekend. Sinds de oprichting in 2002 staan
kwaliteit, inspiratie en contact met het publiek
voorop.

Prisma is te horen op talloze (inter-) nationale
podia als het Concertgebouw, De Doelen,
Muziekgebouw aan ’t Ĳ, festivals als het
Grachtenfestival, Wonderfeel en November
Music, en op radio en tv. Prisma’s eerste album
Voyage werd bekroond met een 10 in Luister en
het album La Muse ontving The Album of the
Year 2021 Award van NativeDSD, wereldwĳd
platform voor hoge-kwaliteitsreleases.

Musici
Pianist Folke Nauta studeerde af met een 10
met onderscheiding aan het Amsterdams
Conservatorium. Pers en publiek roemen Folke
Nauta met name om zĳn natuurlĳke en
geconcentreerde manier van musiceren. Als solist
speelde hĳ in alle grote zalen in Nederland, en in
o.a. Noorwegen, Engeland, Duitsland en
Frankrĳk. Hĳ maakte diverse cd-opnamen en
won nationale en internationale prĳzen. Nadat
zĳn rechterhand werd getroffen door focale
dystonie focust hĳ zich op het opsporen en
uitvoeren van linkerhand repertoire, zowel
solistisch als kamermuziek.

De Nederlandse klarinettist Lars Wouters van
den Oudenweĳer won een Fulbright-beurs om
bĳ Charles Neidich te studeren aan de Juilliard
School in New York. Na het winnen van
verschillende eerste prĳzen op internationale
concoursen, maakte hĳ in 1999 zĳn succesvolle
debuut in het Amsterdamse Concertgebouw.
Sindsdien heeft hĳ vele solo- en
kamermuziekoptredens gegeven op grote podia
over de hele wereld met toonaangevende
orkesten en ensembles. In 2003 werd zĳn
debuut-cd bekroond met een Edison.
Andere cd's volgden met muziek van
MacMillan, Mamlok, Hindemith,
Brahms en Reger. Deze opnames
kregen lovende kritieken van de
internationale muziekpers.



Vanaf haar 11e studeerdeMarlĳn Helder aan de
conservatoria van Den Haag, Rotterdam en
Amsterdam. Haar werken variëren van solo, tot
kamermuziek en grote werken voor orkest. In 2012
publiceerde Universal Edition Vienna de orkestratie
van Mahler’s pianokwartet, die Helder in opdracht
van het Rotterdams Philharmonisch Orkest schreef.
Sindsdien arrangeert en orkestreert zĳ vaker
beroemde klassieke composities in opdracht. De
kamerorkestversie van Debussy’s La Mer is
inmiddels over heel de wereld uitgevoerd. In 2010
ging haar eerste opera in premiere in Taiwan.
“Compositie studeren, piano studeren, voor mĳ
ging het nooit over die specifieke disciplines, of
specifiek over klassieke muziek trouwens. Het ging
altĳd over creëren, schĳnbaar onmogelĳke dingen
laten gebeuren, communiceren, muzikant zĳn.”

Primo Ish-Hurwitz (2001) studeert compositie
aan het Conservatorium van Amsterdam bĳ Willem
Jeths en Meriç Artaç. In 2019 was hĳ te gast bĳ
Podium Witteman met zĳn werk De Ketelmannen
voor het Jong Nederlands Blazers Ensemble. In
2022 werd zĳn lied Listen bekroond met de
gedeelde eerste prĳs van de International Alba Rosa
Viëtor Composition Competition in het
Muziekgebouw aan ’t Ĳ. Zĳn muziek was ook te
horen in onder meer het Concertgebouw, De
Doelen, TivoliVredenburg, Amare, November Music
en in het buitenland. Naast componist is Ish-
Hurwitz initiator en artistiek leider van
Toonzetters, even prĳswinnende
concertvoorstelling en album rond twvintig
Nederlandse componisten van zĳn eigen generatie.

Componisten
Het werk van Jeppe Moulĳn laat zich
omschrĳven als expressief, rĳk aan instrumentale
kleur, gedetailleerd en toegankelĳk zonder hier
doelbewust naar te streven. In veel van zĳn werken
speelt de menselĳke stem en de poëzie een
belangrĳke rol. Maar vooral is Moulĳns werk
doordesemd van zĳn jarenlange ervaring als
dirigent, en daarmee van een muzikale traditie van
Bach tot heden.
Jeppe Moulĳn studeerde compositie bĳ Diderik
Wagenaar aan het Koninklĳk Conservatorium in
Den Haag. Hĳ kreeg instrumentatielessen van
Louis Andriessen en muziektheorie van Theo
Verbeĳ.
In Moulĳns werk vindt men verre echo's van de
laatromantiek, en invloeden van componisten als
John Adams, Adès, en Britten Moulĳn omschrĳft
zichzelf als een 'lucide romanticus'.

De in Bangkok geboren Prach Boondiskulchok
is actief als componist en pianist in heel Europa en
Thailand. Hĳ is een van de oprichters van het Linos
Piano Trio, winnaar van de German Record Critics
Award 2021. Zĳn spel wordt geprezen als "een van
het meest fantasierĳke, inventieve en glorieus
verrassende" (The Strad, 2021). Prachs composities
omvatten Night Suite (2014) geprezen door George
Benjamin voor zĳn "vindingrĳkheid en
verbeeldingskracht", Ritus (2019) voor Endellion
String Quartet's 40th Anniversary, en Ligatures
(2021) voor IMS Prussia Cove. Aankomende
premières in 2023 zĳn onder meer Piano Trio II
voor het Brundibar Festival, Karmic Songs for
Camerata Variabile. Als geëngageerd pedagoog en
wetenschapper is Prach componist-onderzoeker
aan het Orpheus Instituut en doceert hĳ aan the
Royal College of Music en de School voor Jong
Talent van het Koninklĳk Conservatorium Den
Haag.



Na werkzaam geweest te zĳn als docent drama,
actrice, theaterschrĳver en regisseur richtte Ellen
Blom zich op film. Vanaf 1990 maakt zĳ tv-
programma’s voor de NPO, zowel fictie als
documentaire. Voor haar film ‘de grotten van Han’
kreeg zĳ een gouden kalf. Zĳ is artistiek leider van
Stichting Utrechts Requiem. Deze Stichting
realiseert multidisciplinaire projecten die het
culturele en het sociale domein verbinden. In 2022
leidde dat tot de ‘Utrechtse Stadscantate’ samen
met componist Harry de Wit die ook de filmmuziek
schreef voor haar film Parallel (2019).

Theatermaker en vormgeverHans Jeths werkt op
het grensgebied van fysiek en beeldend theater met
fotografie, film, beeldende kunst, storytelling,
meditatie en poëzie. Hĳ is opgeleid als fysiek
performer, theaterdocent, lichaamsgericht
therapeut en systeemopsteller. Daarnaast begeleidt
hĳ creatieve en artistieke professionals bĳ de
ontwikkeling van hun identiteit, autonomie en
uitstraling in het bedrĳfsleven en het
kunstvakonderwĳs. Centraal in zĳn werk staat de
fascinatie voor hoe beweging kan worden gevoeld
voordat deze wordt geactualiseerd.

Herman van Tongerloo is al vanaf de jaren 80
componist/liedtekstschrĳver voor vele bands
geweest, waarin hĳ tevens uitvoerend muzikant was
(zang, saxofoon). Daarnaast schreef hĳ voor derden
musicals en liedjesprogramma’s. In 2016 won hĳ de
eerste prĳs voor de ‘beste Utrechtse smartlap’. De
laatste 7 jaar is hĳ als vaste librettist betrokken bĳ
het Utrechts Requiem. Als dichter heeft Van
Tongerloo drie bundels uitgegeven. Op dit moment
toert hĳ rond met zĳn band Stadsgenoten met een
door hem geschreven programma over bekende
Utrechters. Onlangs schreef hĳ nog binnen een
schrĳverscollectief met Arthur Japin, Ronald
Giphart en Manon Uphoff een onderdeel van de
Utrechtse Stadscantate.

Lex Bohlmeĳer is opgeleid als letterkundige en
dramaturg. Tegenwoordig presenteert hĳ twee
programma’s op NPO Klassiek: Passaggio Late
Night (dagelĳks) en Diskotabel (op zondagmiddag).
Sinds 2014 verzorgt hĳ voor De Correspondent
tweewekelĳks een interview, in de vorm van een
podcast. Die serie is getiteld: Goede gesprekken, en
telt al meer dan 300 afleveringen. Hĳ was een
aantal jaren als danser verbonden aan de
Compagnie de Dance l’Esquisse te Parĳs. Hĳ
schreef toneelstukken, gebaseerd op documentair
materiaal, en tevens een paar libretti voor
muziektheater. Tenslotte is hĳ actief als
dagvoorzitter en presentator bĳ debatten,
congressen en concerten.
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Prisma Trio
Meer informatie over Het Wittgenstein Project en de
actuele speellijst vindt u op onze website. Ook kunt
u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief:
www.prismatrio.nl
info@prismatrio.nl

De fotobeelden van Hans Jeths
De 12 fotobeelden zijn te bekijken en te koop:
http://fotografie.hansjeths.nl

Album bestellen

Gesigneerde albums zijn verkrijgbaar
in de pauze en na afloop van het
concert.
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