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Toelichting programma zondag 27 december 2020 Hoornder kerk Den Hoorn (Texel) 
 
De Russische en Franse muziek van het begin van de twintigste eeuw lijkt ver uit elkaar te liggen. 
De Fransen dompelen zich met Claude Debussy en in mindere mate Maurice Ravel onder in het 
impressionisme, ook al had Debussy een hekel aan deze term, de Russen zetten de lijn voort van 
onder anderen Pjotr Iljitsj Tsjaikovski en experimenteren er daarnaast lustig op los, ook al was 
iemand als Nikolai Medtner niet de grootste avonturier onder de Russische componisten. Waar de 
Fransen met de Mélodie een geheel eigen vorm van het Lied creëerden, bleven de Russen ondanks 
prachtige teksten van Russische dichters veelal dicht bij de Russische volksmuziek. Toch is er een 
stevige band tussen de Russische en de Franse muziek. Zo maakte Claude Debussy volop kennis 
met zijn Russische vakgenoten toen hij als jonge pianodocent verbonden was aan het huishouden 
van Nadezjda von Meck, de ‘beschermvrouwe’ van Tsjaikovski, en meereisde naar Rusland. 
Hoewel een lied als Winteravond van Nikolaj Medtner op tekst van Pushkin een heel andere inhoud 
kent dan de kerstliederen van Debussy en Ravel, liggen de liederen in suggestieve pianolijnen en 
melodische sfeer dichter bij elkaar dan men in eerste instantie vermoedt. Dat blijkt ook uit de 
liederen van pianist en componist Kimball Huigens die vandaag in première gaan. In twee 
suggestieve werken verenigt hij de Russische tongval met een aan de Fransen ontleende brille tot 
een perfecte twee-eenheid. 
 
De Russische componist en pianist Nikolaj Medtner ontbeert nog steeds de nodige erkenning als 
een van de muzikale stemmen van de eerste helft van de twintigste eeuw. Zijn oeuvre dat met vele 
pianowerken, waaronder veertien sonates en drie pianoconcerten, en meer dan honderd liederen 
aanzienlijk te noemen is, wacht nog steeds op ontdekking en brede waardering. Ekaterina Levental 
breekt al jaren een lans voor de melodische gaven van de Russische componist die gecombineerd 
met zeer suggestieve pianopartijen hebben geleid tot vele prachtige en direct aansprekende liederen. 
Medtner, die in 1936 Rusland verliet om zich in Londen te vestigen, groeide op het Rusland van de 
late negentiende eeuw. Hij werd op het Conservatorium van Moskou gekneed tot een succesvol 
pianist en zijn compositieonderricht kreeg hij van Sergej Tanajev. Naast zijn pianoconcerten in de 
geest van zijn goede vriend Sergej Rachmaninoff zijn het vooral zijn liederen waarmee Medtner 
zich onderscheidt. Slapeloosheid op. 37 nr. 1 is een prachtige weergave van een doorwaakte nacht 
en het verstrijken van de tijd met de piano in het begin als een bijna statisch tikkende klok. 
Winteravond op. 13 nr. 1 lijkt vooral een grootse piano-etude waarin de winterstorm woedt, 
terwijl de stem vervolgens de melancholie van het verdrinken van de innerlijke stormen bezingt.  
 
Kimball Huigens timmerde de afgelopen jaren vooral als pianist aan de weg, maar zijn verlangen 
om de muziek, de liederen die hij in zijn hoofd hoorde op te schrijven is al zijn hele leven aanwezig. 
Doorlopend kwam zijn liefde voor poëzie samen met het verlangen een gedicht op muziek te zetten. 
Vooral als het gaat om onzegbare zaken als een Zesde zintuig en dierlijke impressies zoals in 
Nikolaj Gumilovs Olifantje, waarin een circusolifant een metafoor is voor een prille liefde. De taal 
van Huigens is hierbij zoals hij zelf zegt ‘hyper-romantisch, gepassioneerd en over de top’. Toch 
blijft alles zeer navolgbaar in een prettig tonaal gemiddelde en een klank die de beelden uit het 
gedicht zo veel mogelijk in muziek omzet. 
Ook in Zesde Zintuig, eveneens op tekst van de vroeg-twintigste eeuwse Russische dichter Gumilov 
spelen dieren een belangrijke rol. Niet zozeer in de tekst, als wel in de muziek die Huigens baseerde 
op de zang van walvissen. Het zijn conform de walvistaal korte en lange signalen verbonden door 
cruciale stiltes die de zangeres in het eerste nagenoeg a capella gezongen couplet laat horen. Wat 
volgt zijn zowel in de zang als in de piano variaties op deze motieven uit de diepte van de oceaan 
waarbij de stilte en de echo van de frases een steeds grotere rol gaat spelen. Zo vormen deze 
walvismotieven een metafoor voor het ontwaken van het zesde zintuig. 
 
Hoewel het na het werk van de romantische virtuozen en de internationaal geprezen Russische 
pianoschool nagenoeg onmogelijk leek, bracht Claude Debussy aan het einde van de negentiende 



eeuw een revolutie teweeg in de pianotechniek en -muziek. Waar hij in zijn vroegste werken nog 
dicht bij Chopin, Liszt en de mode van de salonmuziek uit de late negentiende eeuw bleef, 
ontwikkelde Debussy vanaf de late negentiende eeuw een geheel eigen stijl en vorm waarin 
symboliek en suggestie de boventoon voeren. Een mooi voorbeeld vormen de twee boeken met 
Images die hij in respectievelijk 1905 en 1908 publiceerde. Debussy was zelf ook overtuigd dat hij 
nieuwe wegen ingeslagen was. ‘Hebt u de Images gespeeld?’, schreef hij aan zijn uitgever nadat hij 
Images Boek I had ingeleverd. ‘Zonder valse bescheidenheid geloof ik dat de drie stukken het goed 
maken en dat ze hun plaats in de pianoliteratuur in zullen nemen. Links van Chopin of rechts van 
Schumann. Zoals u verkiest.’ Een understatement, want zeker het eerste deel, Reflets dans l’eau, 
was met de murmelende arpeggio’s, uitmondend in suggestieve klankwaaiers en het subtiele 
pedaalgebruik absoluut een noviteit.  
Dat Debussy niet alleen met muziek bezig was, maar ook een sociale bewogenheid toonde, bewees 
hij met zijn enige kerstlied dat hij schreef in 1915. In Noël des enfants qui n’ont plus de maison 
bezingt Debussy op eigen tekst het leed van de Franse kinderen die tijdens kerst verweesd en 
dakloos rondzwerven door de effecten van de Eerste Wereldoorlog. Het werk met een rusteloze 
pianobegeleiding waarin de kinderen niet vragen om speelgoed, maar om dagelijks brood, was het 
laatste lied dat Debussy zou schrijven. 
 
Waar Debussy in zijn enige kerstlied serieus stelling nam, behandelt zijn Franse evenknie Maurice 
Ravel, ook op een eigen tekst, de kerstgedachte veel meer met een kwinkslag. Noël des jouets, 
geschreven in 1905 en opgedragen aan de moeder van de Franse politicus Jean Cruppi, is een 
luchtige scene in vijf verzen van schapen rond de kribbe, een Maria in hoepelrok, een sinistere hond 
Beëlzebub die de Christus gemaakt van suikergoed op wil eten waarna de aan koperdraad hangende 
engelen eerst weer voor rust en devotie zorgen en vervolgens voor uitgelaten aanbidding. 
Hoewel Ravel sterk beïnvloed werd door de dertien jaar oudere Debussy, blijkt al uit het verschil in 
de kerstliederen dat de twee echte tegenpolen waren. Debussy zocht naar een persoonlijke, diep 
emotioneel geladen taal, terwijl Ravel zich wat afstandelijker opstelde, beschouwelijker. Wel had 
hij net als Debussy een grote belangstelling voor de muziek uit de Oriënt. De Cinq Mélodies 
Populaires Greques zijn daar een goed voorbeeld van. De vraag om deze werken kwam van 
musicoloog Pierre Aubry die materiaal nodig had om een college over Griekse volksliederen te 
illustreren. Ravel baseerde zich op een collectie wasrollen met Griekse volksmuziek en vond het 
derde lied Quel galant m'est comparable? in een collectie volksliederen die in 1883 in 
Constantinopel gepubliceerd was. De Franse vertaling van de teksten werden gemaakt door zijn 
goede vriend van Griekse afkomst Michel Dimitri Calvocoressi, die Ravel ook wees op deze 
liederen afkomstig van het eiland Chios. Tussen 1904 en 1906 zette de componist verschillende van 
deze Griekse liederen naar zijn hand, want ondanks de Ottomaans/Mediterraanse sfeer, zijn de even 
melancholische als vrolijke liederen vooral door de kleurrijke en beweeglijke pianopartij veel meer 
Ravel dan Grieks. 

Paul Janssen 
 
Ekaterina Levental werd geboren in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan, een republiek in de 
voormalige Sovjet-Unie. Zij studeerde zang aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag en harp 
aan de Conservatoria van Enschede, Detmold (Duitsland) en Rotterdam. Voor beide behaalde zij 
het cum laude haar masterdiploma. 
 
Ekaterina maakt op dit moment carrière als operazangeres en theaterperformer. Zij werkt mee aan 
de producties van verschillende operahuizen en muziektheatergezelschappen en maakt eigen 
theaterproducties waarin zij haar talenten en mogelijkheden combineert. Zo werkte ze als soliste 
met opera- en muziektheatergezelschappen als De Nationale Opera, LOD Gent België, Opera 
Trionfo, Jan Fabre/Troubleyn België, Hollands Diep Dordrecht, Opera Spanga, Veenfabriek 
Leiden, Jeugdtheater Sonnevanck, Opera Nijetrijne, Holland Opera, Toneelhuis Antwerpen, 
Silbersee, LeineRoebana, Diamantfabriek en anderen. 



Ekaterina vormt samen met harpiste Eva Tebbe het Duo Bilitis, waarmee ze diverse internationale 
prijzen won.  
 
Samen met Chris Koolmees ontwikkelt Ekaterina onder de naam LEKS Compagnie diverse 
muziektheaterprojecten waaronder het autobiografische drieluik De Weg – De Grens - 
Schoppenvrouw, Pierrot Lunaire 2.0 en La Voix Humaine FaceTime. 
 
Kimball Huigens studeerde piano aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij deed examen eerste 
en tweede fase met Håkon Austbø als leraar. Daarnaast volgde hij lessen bij o.a. Bernd Brackman, 
Peter Feuchtwanger en Rudolf Jansen. Ook volgde hij in Berlijn masterclasses bij Yelena Richter, 
lerares aan het Moskou’s conservatorium. 
Kimball geeft regelmatig concerten met zangers waaronder vele malen voor de Vrienden van het 
Lied. Hij werkt ook regelmatig als koorbegeleider en repetitor bij opera producties. Kimball speelt 
regelmatig kamermuziekconcerten met tal van solisten uit het Concertgebouworkest, het 
Mondriaan kwartet en met leden van het Nederlands Philharmonisch Orkest. 
In 2006 voerde Kimball het pianosolorepertoire van Dmitri Sjostakovitsj uit en 
organiseerde hij een festival met diens kamermuziek, liederen en een kameropera in Amsterdam, in 
o.a. de Beurs van Berlage, het Concertgebouw en het Muziekgebouw aan ’t IJ. 
Kimball speelt ook regelmatig pianorecitals met romantisch en modern solorepertoire. 
Tot zijn favoriete componisten behoren Bach, Beethoven, Brahms, Bartok en Messiaen. Van 
verschillende hedendaagse componisten bracht Kimball de nederlandse of de wereldpremière. Dat 
eerste gold b.v. voor Thomas Larchers pianomuziek. Met Sinfonietta Amsterdam en met cellist Jean 
Guihen Queyras bracht hij de wereldpremière van Thomas Larchers 'Ouroboros' in het 
Muziekgebouw aan 't IJ en daarna door heel Europa. 
De laatste jaren heeft Kimball meer tijd gemaakt om zijn eigen composities te schrijven en uit te 
voeren, waarvoor de plannen al lang liggen te rijpen. 
 

http://www.koolmees.net/
https://www.leks.nu/

