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T
wee jaar geleden werd Wil-
lem Jeths (1959) Componist
des Vaderlands. Zijn termijn
zit eropenzijnopvolger staat
klaar:MaykeNas(1972),com-
ponist uit Tilburg. Vandaag
wordt ze officieel geïnstal-
leerd. Een tweegesprek: wat
is de rol van de Componist
desVaderlands?

Jeths: “Je bent ambassadeur voor de Neder-
landse gecomponeerde muziek, zowel de mu-
ziek vannuals hetmuzikale erfgoed.De functie
is door het Bumafonds Cultuur in het leven ge-
roepen om de Nederlandse componist weer op
eenpositievemanier een gezicht te geven,want
wezijn indeaanloopnaarhetkabinet-Rutte I en
daarna toch een beetje weggezet als subsidie-
slurpers. En danwas er nog het volkomen onte-
rechte beeld dat we allemaal onbeluisterbare
pokkeherriemaken.”

Dagennacht
Nas: “Er worden in Nederland door componis-
ten waanzinnig bijzondere dingen gemaakt en
daar is relatiefweinig aandacht voor.Denieuwe
muziek heeft het binnen de kunstensector
zwaar en de algehele politiek-culturele framing
speelt daarbij een rol.Die zit zelfs inmíjnhoofd.
Dat ging ver, hoor, en heeft veel schade aange-
richt. Ik kreeg het gevoel dat ik niet met trots
kan zeggen dat ik componist ben, maar dat ik
me er bijna voor moet verontschuldigen, dat ik
moet uitleggen dat ik dag en nacht werk en niet
opdebankmijnhand ligop tehouden.Waterna
al dat werk uiteindelijk in dat handje valt, is ver
beneden ieders voorstellingsvermogen.”
“Er zijn zoveel misverstanden en zoveel foute
beeldvorming. Ik zie alleen maar keihard wer-
kende mensen om me heen, die zichzelf bin-
nenstebuiten keren om iets moois te geven aan
de wereld. Als daar laatdunkend over wordt ge-
sproken, doet dat echt zeer. Daarwil ik als Com-
ponist des Vaderlands ook iets aan trachten te
doen.Wijmogenals landveelenveel trotserzijn
opwathierwordt gemaakt.”
“De nieuwe muziek heeft in Nederland gou-
den tijden gehad. Onze ensemblecultuur – hal-
leluja! Die heeft in de hele wereld navolging ge-
kregen. Wij waren het mekka voor de nieuwe
muziek.Ensinds 2013 isde zaak stuk.Dathad ik
nooit voor mogelijk gehouden. Eén pennen-
streek enpoef –weg!”
De taak van de Componist des Vaderlands is

‘op de trom roffelen voor de nieuwe muziek uit
Nederland’, vat Jeths samen. Hij heeft dat nu
twee jaar gedaan. Eigenlijk vindt hij die periode
te kort. “De speerpunten die ik had, beginnen
nueenbeetjevormtekrijgen.Maarer isnogveel
te doen. Denk aan het muziekonderwijs, op zo-
wel de lagere als de middelbare school. Of aan
de jonge componisten, die veel minder kansen
krijgendan ik, toen ikhun leeftijd had.”
Nas: “Daar zou ikookgraagaandacht voor vra-
gen. Er zijn inNederland eenpaar componisten
die ervan kunnen leven, maar verder? Mijn
vriend is gemeenteambtenaar; hij verdient
30.000 euro netto per jaar. Dat bedrag heb ik
nooit gehaald. In mijn beste jaar kwam ik tot

22.000 euro, bruto. Datwas ook nog dankzij een
beurs van de Duitse staat. In een slecht jaar, zo-
alsvorig jaar,kwamikop4200eurobruto, inclu-
sief onkosten- en reiskostenvergoeding! Voor
twee revisies van orkestwerken kreeg ik 500 eu-
ro. Zeswekenwerk!”

Door roeienen ruiten
“Ik wil dat er een bewustwording komt over de
inkomstenvankunstenaars.Overacteurskun je
hetzelfde verhaal vertellen. Er heerst een totaal
verkeerd beeld over. Alsof we allemaal bij Gucci
in de P.C. Hooftstraat kunnen shoppen! Dat we
tochblijvencomponeren,komtdooronzedrive.
Dat is onze kracht, maar ook onze zwakte, want
demensen die over het geld gaan, weten dat we
door roeien en ruitenblijven gaan.”
Aan de Componist des Vaderlands hangt de
verwachting te moeten reageren op de actuali-
teit, zegt Nas. Daar worstelt ze mee. Sterker, als
De wereld draait door haar belt voor een ope-
raatje van één minuut, zal ze nee zeggen. Zo
denkt enwerkt zedomwegniet. “Als je kijktnaar
wat er dan in de actualiteit komt, zijn dat over-
wegend dingen waar ik mijn aandacht niet aan
wil besteden. Die megafoon op ellende hoeft
vanmijniet. Ik krijg ernual buikpijnvan. Ikwijs
er veel liever opdat de zon schijnt, of dat de kro-
kussen opkomen. De wereld is veel minder klo-
terig dan we denken. Ik wil me liever op de
schoonheid richten.”
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