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 PRAKTISCH

Vooraf 

In 2019 kunt u een uniek project bezoeken: de uitvoering van de 
Voyage to Creation, een groot oratorium gecomponeerd door Jeppe 
Moulijn. Met deze reisgids wordt de Voyage to Creation een heel 
toegankelijke ervaring!  

Om het plezier van een bezoek aan de Voyage nog verder te verhogen, 
worden bovendien de Engelse teksten die de solist en het koor zingen 
in het Nederlands vertaald en als boventitels gepresenteerd tijdens de 
uitvoering. Zo kunt u tijdens het concert de inhoud goed volgen. 

Data en locaties 

U kunt Voyage to Creation bezoeken op twee data in 2019: 

• Zondag 1 december 2019, ’s middags, Stadsgehoorzaal te Leiden. 

• Zaterdag 7 december 2019, ’s avonds, Muziekcentrum van de 
Omroep te Hilversum.  

Meer informatie 

U kunt uw bezoek aan de Voyage to Creation voorbereiden door de 
site te bezoeken. 

Deelnemers 

Voyage to Creation is een project van Toonkunstorkest Leiden, met 
medewerking van solist bariton Michael Wilmering en 4 koren: 
Leiden English Choir, het Kamerkoor van Collegium Musicum, het 
Leiderdorps Kamerkoor en het Leids Projectkoor.

https://www.toonkunstorkestleiden.nl/voyage-to-creation/
https://www.toonkunstorkestleiden.nl/
http://www.michaelwilmering.nl/
http://www.lec.nl/en/leiden-english-choir-welcome/
https://www.collegiummusicum.nl/onze-vereniging/kamerkoor/
https://leiderdorpskamerkoor.nl/
http://www.leidsprojectkoor.nl/
https://www.toonkunstorkestleiden.nl/voyage-to-creation/
https://www.toonkunstorkestleiden.nl/
http://www.michaelwilmering.nl/
http://www.lec.nl/en/leiden-english-choir-welcome/
https://www.collegiummusicum.nl/onze-vereniging/kamerkoor/
https://leiderdorpskamerkoor.nl/
http://www.leidsprojectkoor.nl/
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 INTRODUCTIE

Hoewel ik vind dat kunstwerken voor zichzelf moeten kunnen spreken, denk ik toch dat het inte-
ressant is om vanaf het begin een gids te hebben voor alle achtergronden, expliciete en impliciete 
betekenissen en elementen van het stuk, zowel tekstueel als muzikaal. Het basisidee van de Voya-
ge to Creation is simpel: een toonzetting van het (eerste) Bijbelse scheppingsverhaal (gezongen 
door het koor) gecombineerd met teksten uit Darwins The Voyage of the Beagle (gezongen door 
een bariton-solist).  

Al is het onderwerp nog zo veelomvattend en de opzet monumentaal, het is ook een reis gewor-
den door mijn platenkast, mijn muzikale universum, waar je soms misschien ingewikkelde con-
trapuntische technieken tegenkomt, maar vaker filmmuziekachtig klankspektakel, citaten of stijl-
citaten, variërend van The Planets van Holst en Disney's Jungle Book, tot het werk van Adams of Li-
gety, of zelfs een shanty. 

Het idee voor het schrijven van dit werk ontstond na een anekdote. Als dirigent studeerde ik met 
een orkest Haydns Die Schöpfung in. Na de Vorstellung des Chaos waar het werk mee begint, volgt 
op de tekst “Und es war LICHT” een stralend, overdonderend C-groot akkoord, een epifanie van 
klank. Dit zullen we bij dit project voor de pauze uitvoeren.

OVER JEPPE MOULIJN 

Componist Jeppe Moulijn (1972) neemt u mee op deze muzikale 
reis. 

Als dirigent heeft Jeppe jaren ervaring in symfonisch repertoire, bal-
let en opera, van de klassieke periode tot hedendaagse muziek. 
Soms treedt hij op op internationale podia, maar vaker nog als on-
vermoeibaar inspirator van studenten-, jeugd- en amateurorkesten.  

Jeppe componeert bovendien fijnzinnige, even intelligente als wel-
luidende muziek - van een concourswerk voor solo hoorn tot dit 
grootschalige oratorium.  

Daarnaast is Jeppe een arrangeur die zich moeiteloos beweegt in 
alle muziekstijlen en deze stijlen weet te vertalen naar de kleurmo-
gelijkheden van het symfonieorkest. 

Lees meer op jeppemoulijn.com.

https://www.jeppemoulijn.com/
https://www.jeppemoulijn.com/
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Ik refereerde aan dit moment als “de oerknal” - dit tot de onuitsprekelijke woede van een van de 
violisten, afkomstig uit Rijssen, uit een orthodox gereformeerd milieu. Dus ook in de eenentwin-
tigste eeuw, in Nederland, kan het alleen al het ‘vermengen’ van beide wereldbeelden nog leiden 
tot woede en verontwaardiging.  

Mijn visie is dat beide wereldbeelden kunnen samengaan, en elkaar niet uitsluiten - mits religie 
bereid zou zijn heilige boeken niet naar de letter te nemen en de wetenschap bereid zou zijn niet 
alle metafysica onmiddellijk te ridiculiseren. Aan beide kanten berust het onvermogen om hierin 
de ander te erkennen volgens mij uiteindelijk op een gebrek aan verbeeldingskracht, een gebrek 
aan poëzie in de beschouwing van de wereld. Enerzijds is dat een gebrek aan verbeeldingskracht 
om de poëtische, metaforische kracht van het Bijbelse scheppingsverhaal te kunnen zien (door 
het letterlijk te nemen), anderzijds een gebrek aan verbeeldingskracht om te kunnen erkennen 
dat er voor de mensheid meer van belang is dan uitsluitend het empirisch waarneembare.

INTRODUCTIE 

Sun d ay  S e r v i ce  a t  S e a  v an  Au gu stu s  E a r l e ,  d e  e e r s te  s ch e ep s a r t i e s t  v an  d e  B e a g l e .  C apt a i n  Ro b er t  F i t z Roy  ( m i d d en )  
l e e s t  d e  d i ens t  v o o r ;  Cha r l e s  D a r w i n  ( l i n k s o n d er )  v e rd i ept  z i ch  i n  d e  B i j b e l  -  o f  i n  Pr inc ip l e s  o f  G e o l o g y  v an  Ly e l l ?
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INTRODUCTIE 

Mijn oorspronkelijke opzet was dan ook vooral om een stuk te schrijven dat beide visies tracht te 
verenigen. Maar tijdens het werken aan het ‘libretto’, wat vooral bestond uit het maken van een 
keuze uit het werk van Darwin, stuitte ik op een extra dimensie die meer confronterend dan ver-
enigend is: in Genesis 1 geeft God de mens de opdracht te “heersen over de vissen van de zee, de 
vogels in de lucht, het vee, over heel de aarde”. Men kan beargumenteren dat dit tevens een 
‘zorgplicht’ inhoudt, maar de manier waarop de mensheid deze ‘opdracht’ veelal in de praktijk 
heeft gebracht en brengt, niet zelden met de Bijbel in de hand, bedreigt ons nu in ons voortbe-
staan. Darwin beschrijft in zijn reisverslag van 1831-1836 al de soms desastreuze gevolgen van 
menselijk ingrijpen in de natuur. Naar mijn idee is het onmogelijk vandaag de dag de materie van 
de Voyage ter hand te nemen en dit aspect te negeren. Daarom heb ik ook dit spanningsveld op-
genomen in het stuk. 

Voor ik aan het stuk begon, moest ik één heel groot probleem overwinnen. Het meest explosieve, 
ultieme moment in het hele stuk moest natuurlijk worden: “And God said: Let there be light”. 
Maar als ik de Bijbel slaafs zou volgen, zou dat moment vrijwel aan het begin van het stuk komen. 
Daarmee zou ik dan meteen al mijn compositorische kruit verschieten. Daarom begin ik niet he-
lemaal aan het begin van de Bijbel, maar bewaar ik dat voor een Epiloog. Als je, zoals ik, dit mo-
ment uit de Bijbel interpreteert als een profetische vooruitblik op onze huidige kennis over het 
begin van alles, de oerknal dus, dan is de 19e-eeuwse Darwin als ‘klankbord’ ook niet meer toerei-
kend. In plaats daarvan roep ik de hulp in van astrofysicus Stephen Hawking en een opname van 
zijn beroemde spraaksynthesestem. Dit maakt de vrijheid die ik me veroorloof ten opzichte van 
de Bijbel dramatisch kloppend. Bovendien zijn de eerste en de laatste tekst van het koor nu de-
zelfde. Dat suggereert niet een lineaire vertelling maar eerder een cyclus, een reis rond de wereld, 
die weer uitkomt waar zij begon. 

B ov en :  ke r k  o p  Pap eto a i ,  geteken d  d o o r  Co n r a d  M ar tens ,  d e  o pv o lge r  v an  E a r l e  a l s  s ch e ep s a r t i e s t  v an  d e  B e a g l e .  
D a r w i n  s ch re e f  ov e r  e en  v e rge l i j k b a re  ke r k  o p  Ta h i t i :  “A  l a rge  a i r y  f r am e w o r k  o f  w o o d ;  i t  w a s  f i l l e d  to  e xce s s  
w i th  t i dy  c l e an  p e o p l e  o f  a l l  a ge s  &  s e xe s ”.  ( ©  C am b r i dge  Un iv e r s i t y  L i b r a r y . )

Vo lgen d e  p a g i na :  The  Anc i en t  o f  D ay s ,  W i l l i am  B l a ke .
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 DEEL 1

DE BEAGLE VERTREKT 
Opwinding! Drukte! Allegro con brio: de Beagle licht zijn ankers en vertrekt. 

Ik begin weliswaar niet bij het begin van de Bijbel, maar wel met het begin van Darwins The Voyage 
of the Beagle. Darwin legt uit waar de missie eigenlijk om begonnen was: niet om de evolutietheorie 
te ontdekken, want dat kon hij natuurlijk nog niet bevroeden, maar om de kust van Zuid-Amerika 
en enkele eilanden in de Pacific beter in kaart te brengen en om zeer precieze chronometers over 
de wereldbol te verspreiden, ten behoeve van scheepsnavigatie met de sextant. Brittania ruled the 
waves immers, in de negentiende eeuw.  

Men zegt wel dat kapitein FitzRoy graag een man van intellect mee wilde nemen aan boord om 
niet jaren met alleen ruwe zeebonken aan tafel te zitten, en dat dit een van de argumenten was 
om een natuurwetenschapper mee te nemen. Charles Darwin was de natuurwetenschapper die 
deze kans greep, en zo begon zijn grootse wetenschappelijke avontuur.

H M S  B e a g l e .  O w en  S t an l e y ,  1 8 4 1 .  D a r w i n  s l i ep  m e e s t a l  a an  l an d  a l s  d e  B e a g l e  v o o r  an ker  l a g ,  o m d at  h i j  v e e l  l a s t  
ha d  v an  z e e z i ekte .
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De muziek komt tot rust, de Beagle lijkt misschien wel de nacht in te zeilen. Voor het eerst klinkt 
in twee buisklokken de verminderde kwint (e-bes) die een klanksymbool zal worden voor de da-
geraad, voor het verstrijken van de tijd. Dit klanksymbool keert door het hele stuk terug.  

Het koor zet in: “And there was evening, and there was morning”, een van de meerdere retorische 
elementen in het scheppingsverhaal die telkens terugkeren. (Het scheppingsverhaal is eigenlijk een 
gedicht in zeven strofen.)  

Die retorische elementen bepalen ook de muzikale vorm van het stuk, want ik heb ze allemaal van 
heel herkenbare bijbehorende muzikale elementen voorzien die ook telkens terugkeren. 

DEEL 1. DE BEAGLE VERTREKT

“And God said: Let there be an expanse between the waters to separate water from water”.  Het 
‘uitspansel’ wordt geschapen. Dit is zo poëtisch vaag en onbestemd… Wat voor tekst van Darwin 
moest ik hier in vredesnaam aan koppelen? Een prachtige tekst over het oplichten van de zee 
(door micro-organismen in het water) diende zich aan: terwijl de Beagle door de stikdonkere 
nacht zeilt, licht het zog van het schip spookachtig op. Alleen zeezeilers kennen dit adembene-
mende schouwspel.  

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de celesta om dit verschijnsel in muziek te vangen. De 
muziek bereikt een eerste climax op Gods eerste ‘spreuk’: “Let there be an expanse”. Voor het eerst 
verschijnt er een nieuw voortdurend terugkerend element op de woorden “And it was so”.

Fr a gm ent  v an  h et  p l a fo n d  v an  d e  S i x t i j n s e  K ap e l ,  M i ch e l an ge l o .
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DEEL 1. DE BEAGLE VERTREKT
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DEEL 1. EEN GEOLOGISCHE PASSACAGLIA

EEN GEOLOGISCHE PASSACAGLIA 
Op de derde dag scheidt God zee en land. Darwin laat ik antwoorden met een tekst over geologie 
(zijn eigenlijke metier). “Welke ontstellende krachten zijn hier aan het werk geweest?” vraagt Dar-
win zich af bij het bestuderen van rotsformaties, kloven en gebergten.  

Aan het begin van het stuk is er al een belangrijke melodische frase geïntroduceerd door de bari-
ton, je zou die frase het Beaglethema kunnen noemen. Dat Beaglethema wordt in dit gedeelte 
omgevormd tot een voortdurend herhaald patroon van basnoten. Dit noemt men een passacaglia, 
ook wel chaconne. Passacaglia’s zijn veel te vinden bij Bach, maar ook bijvoorbeeld in Peter Grimes 
van Britten.  

Alleen verandert hier het herhaalde patroon tóch steeds. Er zijn namelijk een ritmisch patroon en 
een melodisch patroon, en het ritmische patroon heeft niet dezelfde lengte als het melodische pa-
troon. Na vier herhalingen van het melodische patroon vallen ze weer samen zoals de eerste keer, 
en dan zet ook telkens het koor weer in, want dán passen ritmisch de woorden “Let the water un-
der the sky be gathered in one place and let dry ground appear”.  

Darwin spreekt van spectaculaire erupties, en die duiken op in koper en slagwerk. Na de ultieme 
vulkaanuitbarsting verschijnt dan voor het eerst weer een nieuw retorisch terugkerend element, 
dit keer op de woorden “And God saw that it was good”. Dit zal een zeer belangrijke rol gaan spe-
len door het hele stuk. 

Antu co - v u l k a an ,  b i j  Ta l c a h u an o ,  R . T.  P r i tch ett .

Vo r i ge  p a g i na :  d e  B e a g l e  b i j  Ti e r r a  d e l  Fu e go ,  f r a gm ent ,  Co n r a d  M ar tens .  
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DEEL 1. IN HET BRAZILIAANSE REGENWOUD: JUNGLE BOOK

IN HET BRAZILIAANSE REGENWOUD: JUNGLE BOOK 
Dan volgt de schepping van flora, dansend in 6/8 maat. Het was niet moeilijk een bijpassende 
tekst van Darwin te vinden: niets overrompelt hem meer dan de adembenemende schoonheid en 
overdaad van het regenwoud in Brazilië. Vóór deze reis had hij Engeland nog nooit verlaten! 

Ik kon de verleiding niet weerstaan om te refereren aan de openingsmuziek van de schitterende 
score van George Bruns voor The Jungle Book van Disney, met prominente altfluit.  

In Darwins tekst hoort daar de lyrische bespiegeling bij dat, ondanks het enorme gezoem van de 
insecten, in de diepten van het woud een totale stilte lijkt te heersen.

The  J ung l e  B o o k ,  D i sn e y.
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DEEL 1. ZON, MAAN EN STERREN

ZON, MAAN EN STERREN 
De dans van de flora bouwt op naar een climax. Intrigerend genoeg rept de Bijbel nu pas over de 
schepping van zon, maan en sterren: ná de derde dag, ná de schepping van het licht, het uitspan-
sel, land en zee en plantaardig leven. 

Darwin ‘antwoordt’ met een bespiegeling over totale eenzaamheid en afzondering, het gevoel aan 
het einde van de wereld te zijn. Dit heeft hij opgetekend in Tierra del Fuego: inderdaad een soort 
einde van de wereld. Dit gevoel was op zijn sterkst als Darwin de wacht hield, ’s nachts bij de ten-
ten van zijn slapende medereizigers, onder een fonkelende sterrenhemel. In de wereld van 1832, 
met nog genoeg witte plekken op de wereldkaart, was hij op dat moment dan ook niet minder 
geïsoleerd dan heden een astronaut op Mars zou zijn. 

Hier begint in drie fluiten een herhalende cyclus van akkoorden, die opbouwt naar een grote cli-
max voor het hele orkest. Het koor bezingt dan vrijwel a capella de schepping van zon en maan, 
dag en nacht.  

Dit zal in de epiloog helemaal aan het eind zeer logisch terugkeren, want ook bij de schepping van 
het licht (de ‘oerknal’) wordt al gerept van licht en duisternis, dag en nacht. Zo geeft mijn ‘kunst-
greep’ met de volgorde van de Bijbel ook de kans voor een mooi cyclisch terugkerende muzikale 
vorm.  

Het terugkerende element op “God saw that it was good” klinkt uit tot totale verstilling, het koor 
uiteindelijk neuriënd met gesloten mond. De verminderde kwint in de buisklokken symboliseert 
weer het verstrijken van een nieuwe dag, en zo komt het eerste deel tot een mystiek slot.

Fr a gm ent  v an  h et  p l a fo n d  v an  d e  S i x t i j n s e  K ap e l ,  M i ch e l an ge l o .



�14

 DEEL 2

NIEUW-ZEELAND: DE BEAGLE IS HALVERWEGE 
Het tweede deel begint met een korte flitsende orkestinleiding waarin het begin van het stuk en 
andere thema's terugkeren. Er volgt een lange monoloog van Darwin, begeleid door een grote 
fluitsolo als een zwoele zeebries.  

Deze monoloog handelt over de onmetelijkheid van de Stille Oceaan die hij nu eindelijk overge-
stoken heeft; over hoe hij zich als kind de meridiaan aan de andere kant van de wereld voorstelde 
als een daadwerkelijke grens; over de vluchtigheid van al dit soort herinneringen…  

En eindelijk, eindelijk, verzucht Darwin, is “nu elke afgelegde zeemijl er weer één minder tot Enge-
land”. Ook hier kon ik de verleiding van een citaat niet weerstaan: het thema van de Enigma Varia-
ties van Elgar symboliseert hier heimwee naar Engeland.

H i p p a h ,  N i euw -Ze e l an d ,  R . T.  P r i tch ett .
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DEEL 2. VOGELS EN VISSEN, EN DE ZEEKAT

VOGELS EN VISSEN, EN DE ZEEKAT 
Tegen het einde van deze monoloog kondigt het koor weer een nieuwe dag aan en God laat de 
zeeën krioelen van het leven. Ik maak hier dankbaar ritmisch gebruik van het Engelse woord voor 
krioelen: to teem.  

Ook in het orkest krioelt en tinkelt het van de effecten van glockenspiel, pizzicato en col-legno.  

Er volgt een tekst van Darwin over een van de meest bizarre beesten van de de zee: de cuttlefish 
ofwel zeekat. De zeekat is een inktvis met het vermogen om zijn vorm en kleur aan te passen aan 
de zeeboden waar hij overheen zwemt. Het dier kan bovendien zijn prooien totaal hypnotiseren 
met ontstellende lichteffecten op zijn huid. In muziek tracht ik hem te vangen met glibberige non-
vibrato akkoorden in de violen, oplichtende celesta-arpeggio's, een bubbelende basklarinet en een 
knorrende contrafagot.

Ze ek at ,  M i ch e l l e  C l a r ke .
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DEEL 2. MASTODONTENMARS

MASTODONTENMARS 
Dan is het de beurt aan de landdieren, het vee en het wild.  

In Patagonië heeft Darwin spectaculaire vondsten gedaan. Hij vond botten van reeds lang uitge-
storven gigantische en bizarre beesten, zoals de toxodon: een knaagdier met de afmetingen van 
een olifant.  

Hun dreunende poten marcheren in pauken, grote trom en contrabassen. Jurassic Park is niet ver 
weg. 

B ov en :  s ke l e t  v an  e en  toxo d o n .  O n d er :  d e  toxo d o n  e et  D a r w i ns  d a g b o ek  o p  ( Pe l y co s au r 2 4 ,  D e v i ant  Ar t ) .

https://www.deviantart.com/pelycosaur24/art/Charles-Darwin-and-his-Toxodon-484562240
https://www.deviantart.com/pelycosaur24/art/Charles-Darwin-and-his-Toxodon-484562240
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DEEL 2. DE MENS EN DE VERDRIJVING UIT HET PARADIJS
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DEEL 2. DE MENS EN DE VERDRIJVING UIT HET PARADIJS

DE MENS EN DE VERDRIJVING UIT HET PARADIJS 
Zodra in dit stuk de mens ten tonele verschijnt, zijn er voor de luisteraar vele verwijzingen en be-
tekenissen te ontdekken. Wie de Bijbel ook maar een beetje kent, weet dat de verdrijving uit de 
Hof van Eden pas ná de eerste zeven dagen van het scheppingsverhaal komt, en daarmee dus bui-
ten het bestek van dit werk valt. Toch is ook de verdrijving uit het paradijs in zekere zin aanwezig 
in het stuk.  

De eerste verschijning van de mens in het scheppingsverhaal heb ik gekoppeld aan Darwins ver-
slag van zijn bezoek aan Tahiti. Voor hem benaderde Tahiti de Hof van Eden. Darwin beschrijft uit-
gebreid de schitterende, ranke, elegant getatoeëerde lichamen van de Tahitianen, bijna op het 
homo-erotische af. De manier waarop de tatoeages de curves van het lichaam volgen, omschrijft 
hij: “like a noble tree embraced by a delicate creeper”.  

Ik dacht hierbij aan de beroemde schilderijen van Tahitianen van Paul Gauguin - wellicht leidde 
dat mede tot de Debussy-achtige lyrische muziek in deze passage.

Vo r i ge  p a g i na :  M ata  Mu a ,  P au l  G au gu i n .   
O n d er :  h ut j e s  o p  Ta h i t i ,  Co n r a d  M ar tens  ( ©  C am b r i dge  Un iv e r s i t y  L i b r a r y . )
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DEEL 2. DE MENS EN DE VERDRIJVING UIT HET PARADIJS

Maar uit de verte klinkt tegelijkertijd al dreiging. De trompetten moeten de concertzaal hier verla-
ten en spelen wie aus weiter Ferne op de gang de tonen c-g-c (opstijgend), waarbij ze overduidelijk 
het begin van Strauss' Also Sprach Zarathustra citeren. Dit stuk is in 2001: A Space Odyssey van Stanley 
Kubrick gebruikt als klanksymbool voor de dageraad der mensheid.  

Maar met Zarathustra haal je ook Nietzsche aan boord, en de Übermensch, en “God is dood” - kort-
om: de menselijke overmoed en zelfoverschatting, zijn wil tot onderwerping van zijn omgeving, 
waarmee hij wellicht zichzelf uit het paradijs verdreef. Dit vormt een centraal punt in het werk.   

Uiteindelijk komt het Strauss-citaat dreigend in zijn volledigheid tevoorschijn, voorzien van ande-
re, duisterder, harmonieën dan het origineel. Het is te horen op de tekst van het koor, waarin them 
verwijst naar de mensen: “And let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over 
the livestock, over all the earth and over all the creatures that move along the ground”.  

Strauss' Zarathustra verschijnt hier letterlijk, maar waar het origineel een glorieuze bekroning in C-
groot krijgt, blijft hier slechts 1 piccolo moederziel alleen achter, wat leidt naar het centrale en 
meest intieme moment van het stuk.

Af b e e l d i n g  v an  Z a r ath u st r a  
( Zo ro a s te r )  i n  C l av i s  A r t i s ,  e en  

a l ch em is t i s ch  man u s c r i p t  ge -
p u b l i ce e rd  ro n d  1 8 0 0 .  

Z a r ath u st r a / Zo ro a s te r  w a s  e en  
I r a ans e  p ro fe et  u i t  d e  1 4 e  

e euw  v. C . ,  en  g ro n d l e g ge r  v an  
e en  e i gen  go ds d i ens t :  h et  

z o ro a s t r i sm e .
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DEEL 2. DE MENS EN DE VERDRIJVING UIT HET PARADIJS

Hoezeer Darwin ook verrukt was van het Braziliaanse regenwoud, hij zwoer er nooit meer een 
voet te zetten, om één reden: zijn afschuw over de omgang van de Brazilianen met de uit Afrika 
meegenomen slaven.  

Hij vertelt een anekdote die op hem een diepe indruk 
maakte. Op een veerboot probeerde hij, met handen en 
voeten, met een zwarte slaaf te communiceren. Deze be-
greep er niets van, en dacht dat Darwin woedend op hem 
was en dat hem nu klappen te wachten stonden. Maar 
dan gebeurt het: in plaats van die klappen af te weren, laat 
de slaaf zijn handen vallen. Darwin realiseert zich plotse-
ling dat deze man getraind is om afranselingen door zijn 
meester lijdzaam te ondergaan, zonder verzet: “This man 
had been trained to a degradation lower than the slavery 
of the most helpless animal”. Darwin schrijft “I shall never 
forget my feelings of surprise, disgust and shame”.  

Dit wordt gecombineerd met “And God created man in 
his own image” in het koor. De textuur in de muziek is hier 
uitgedund tot kamermuziek, met een solistische rol voor 
piccolo, harp en eenzaam zachtjes trommelende bongo's. 

Lo k a l e  b e v o l k i n g  ( ge en  s l av en )  v an  Gre go r y  B ay,  Pat a go n i ë ,  Co n r a d  M ar tens .  ( ©  C am b r i dge  Un iv e r s i t y  L i b r a r y . )

D e z e  a f b e e l d i n g  w erd  v e e l  geb ru i kt  
b i j  tek s ten  te gen  s l av e rn i j .  H et  w a s  

h et  z e ge l  v an  d e  S o c i et y  fo r  th e  
Ab o l i t i o n  o f  S l av e r y  i n  E n g l an d  i n  d e  

j a ren  1 7 8 0 .
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DEEL 2. HET TEMMEN VAN HET WILDE PAARD

HET TEMMEN VAN HET WILDE PAARD 
Nogmaals geeft de Bijbel de mens de opdracht al het leven op aarde aan zich te onderwerpen. 
Men kan hiervoor nauwelijks een betere metafoor vinden dan Darwins huiveringwekkende verslag 
van de wijze waarop de Gaucho's in Patagonië wilde paarden temmen voor menselijk gebruik. Zij 
doen dit door hun poten samen te binden, wat hen belet weer op te staan. Zo breken de Gaucho’s 
de wil van de paarden door middel van vreselijke angst, pijn en hulpeloosheid, tot ze schuimen 
van het zweet.  

Dit nerveuze relaas wordt voorzien van galopperende ritmes in de strijkers en de kleine trom. Ook 
panisch gehinnik is te horen in hoge klarinetten en es-klarinet, en zelfs de zweep ontbreekt niet. 
Herhaaldelijk breekt het koor ruw in met “Rule over the fish of the sea and the birds of the air! 
Rule over every living creature!”.  

De spanning die hier is opgeroepen, moet zich ontladen in een bevrijdend Es-groot. Muzikaal ge-
zien is dit een reprise van de eerste climax in het eerste deel. Nu verklankt het de bevrijding van 
het paard, dat na zijn kwelling eindelijk weg kan galopperen - al is dat in gevangenschap.  

De muziek klinkt uit. God belooft mens en dier te voeden met alle gewassen. Er klinken herinne-
ringen aan de muziek die hoorde bij de schepping van flora en fauna. De muziek wordt steeds 
meer verstild, als voorbereiding op de tekst die a capella door een klein kamerkoor wordt gezon-
gen: “God saw all that he had made, and it was very good”. Dit gaat over in de epiloog.

Pa a rd  To m my  m et  D a r w i n  o p  z ’n  ru g .
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DEEL 2. ER ZIJ LICHT: DE BIG BANG. 
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ER ZIJ LICHT: DE BIG BANG 
God wordt in meerdere religies wel voorgesteld als het absolute niets, het begin- en eindpunt van 
alles. De epiloog begint met een meer dan een minuut aangehouden F# als verklanking van het 
‘nulpunt’. Sopranen en alten reciteren op deze toon ritmisch vrij en onafhankelijk van elkaar het 
echte begin van het scheppingsverhaal: “In den beginne…”  

Gedurende dit nulpunt klinkt ook een opname van de befaamde spraaksynthesestem van de vol-
ledig verlamde astrofysicus Stephen Hawking, wiens onderzoek onder meer de theorie van de oer-
knal met waarnemingen heeft kunnen staven. Hij waagt zich hier aan bespiegelingen over wat er 
'daarvoor' geweest kan zijn, wat voor de mens eigenlijk niet te bevatten is. Hij zegt dat zijn meest 
geliefde hypothese is dat "the universe was created spontaneously out of absolutely nothing".  
Dichter bij het exacte snijpunt van wetenschap en religie kan men niet komen.  

Eindelijk is daar dan het moment van het licht: de Big Bang. Was het bij Haydn, zoals we eerder za-
gen, een C-majeur drieklank, hier zijn het alle 7 tonen van de C-groot toonladder: alle witte toet-
sen van de piano tegelijk. Als een oplichtende supernova verschijnen in hobo's en klarinetten ook 
de overige tonen, de 5 ‘zwarte toetsen’. Daarmee klinken dus alle 12 tonen tegelijk, zoals wit licht 
bestaat uit het spectrum van álle kleuren licht. De krioelende figuren in de strijkers vertragen ge-
leidelijk: het universum expandeert en koelt af.  

Er klinkt een reprise van de muziek bij de schepping van zon, maan en sterren in deel 1. God zag 
dat het licht goed was en scheidde het licht en het duister van de nacht.  

Nu volgt een nieuwe dageraad, de eerste inzet van het koor keert terug: “And there was evening, 
and there was morning”. De cirkel is rond. De Beagle is de wereld rondgevaren en nadert haar 
thuishaven. Hoe te eindigen? Ik heb gekozen voor een hoopvol accent: een schitterende tekst van 
Darwin die vertelt hoe de Beagle, zeilend tien mijl uit de kust, plots is omgeven door wolken vlin-
ders, symbool van wedergeboorte, zo ver het oog reikt. “Het sneeuwt vlinders!” roepen de zee-
mannen. Alle drie de fluiten nemen de piccolo ter hand, zachtjes vlinderend in het lage register.  

In één piccolo klinkt tot slot de melodische frase die je het Beaglethema zou kunnen noemen. De 
bariton (Darwin) droomt neuriënd weg en de muziek lost etherisch op in het niets.

DEEL 2. ER ZIJ LICHT: DE BIG BANG
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