
Een woedend betoog,maar wel met beheersing 
Bijna is het zo ver. Na ruim anderhalf jaar mag Toonkunstkoor Amsterdam op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober weer 
optreden. Het zal voor veel koorleden niet de eerste keer zijn dat ze de 9de Symfonie van Beethoven zingen, maar het 
wordt wel een van de meest memorabele uitvoeringen. Met Tijl Beckand als dirigent, het Residentie Orkest als orkest 
en het nieuwe cultuurcentrum Amare in Den Haag als concertzaal belooft het een groots project te worden. ToniKA 
interviewde Tijl Beckand over hoe dit project tot stand is gekomen, wat hij heeft geleerd van zijn dirigeerlessen en 
welke stijl hij in de loop van dit leerproces heeft ontwikkeld. 
 
 
Hoe heb je de 9de Symfonie van Beethoven leren kennen? 
Ik kwam voor het eerst met de 9de Symfonie van Beethoven in aanraking toen ik als tiener de film Die Hard (1988) 
zag. Daarin kwam ook het Ode an die Freude voor en het stuk greep me meteen aan. Ik wist toen alleen nog dat het 
een symfonie van Beethoven was en ben meteen naar de platenzaak gegaan om symfonie 1 tot en met 9 te lenen. Ik 
heb ze allemaal van begin tot eind beluisterd, tot ik helemaal aan het eind van de 9de Symfonie het slotkoor weer 
hoorde. Het was voor mij het begin van mijn voorliefde voor klassieke muziek. 
 
Hoe is dit project tot stand gekomen? 
Jaren later kon ik mijn voorliefde voor de klassieke muziek met een breder publiek delen in De tiende van Tijl. Het lag 
voor de hand dat ik in het 250ste geboortejaar van Beethoven (2020) aandacht zou besteden aan deze componist. Ik 
had natuurlijk ook een documentaire kunnen maken over zijn leven en zijn werk, maar ik wilde méér doen dan dat. 
Ik wilde zelf het stuk dirigeren waar het voor mij allemaal mee begon, om zo de mensen meer te prikkelen en een 
nieuw publiek aan te spreken. Door mijn werk voor De tiende van Tijl had ik al veel connecties opgebouwd binnen de 
wereld van de klassieke muziek, en het Residentie Orkest en Toonkunstkoor Amsterdam wilden graag meewerken 
aan het project. 

 
 
Wat heb je zoal geleerd tijdens je dirigeerlessen? 
De belangrijkste les is dat je met het bestuderen van muziek nooit klaar bent. Ik had het stuk al 1000 keer gehoord 
en ik dacht dat ik het wel kende, maar bij nader inzien kende ik het toch niet zo goed als ik dacht. Ik heb veel ver-
schillende uitvoeringen beluisterd en ben daardoor steeds dieper in het stuk gekomen.  
 
 



Bij Jules van Hessen heb ik de basis van het dirigeren geleerd: in tweeën, drieën en vieren slaan, oefenen met 
kwintetten en andere kleine groepen musici. De generale repetitie zal de eerste keer zijn dat ik met een volledig 
orkest en volledig koor oefen, dus dat zal wel even anders zijn. 
 
Hoe beïnvloedt het feit dat je geen noten kan lezen je dirigeerstijl? 
Het blijft natuurlijk een uitdaging. Als ik even niet meer weet waar ik ben, kan ik niet terugvallen op de partituur. 
Maar ik zie ook voordelen. Doordat ik nooit naar het blad kijk, sta ik veel meer in contact met de musici. Verder sta 
ik onbevangen in het stuk. Ik ben niet bang dat ik echt de weg kwijt zal raken. Ik ken het stuk goed, de musici ken-
nen het stuk goed en de opbouw van het stuk is vrij helder: een baan om de aarde. 
 
Kun je meer zeggen over de eigen stijl die je hebt ontwikkeld? 
Ik heb zeker een eigen stijl, maar die zit nog grotendeels in mijn hoofd. Ik heb er weinig mee kunnen oefenen in de 
praktijk. Ik heb eerst veel geluisterd naar andere uitvoeringen. Vooral de uitvoering van Leonard Bernstein in 1989, 
kort na de Val van de Muur, heeft me erg getroffen. Maar voor deze tijd vind ik het tempo eigenlijk te langzaam. 
John Elliot Gardiner vind ik weer te snel. Ik ben op zoek gegaan naar een tempo ertussenin. Een met een zekere 
lichtheid en urgentie, maar zonder de majestueuze logheid verloren te laten gaan.  
 
Ik heb een duidelijk gevoel over wat Beethoven met het stuk wil zeggen. Het was de eerste keer in tien jaar dat hij 
iets van zich had laten horen en hij wilde aan iedereen laten zien dat hij er nog was. Het was een afrekening, een 
woedend betoog, maar wel met beheersing. Het samenspel van gevoelens in het eerste deel, de melodielijn die 
telkens van instrument naar instrument verspringt in het tweede deel, het verlangen naar het onbereikbare in het 
derde deel, en tot slot het vierde deel: een uiting van menselijkheid en de mensheid in zijn schoonste vorm. Dat 
alles hoop ik tot uiting te kunnen brengen tijdens de uitvoering. 
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