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Verdwaald in je smartphone, opgefokt door 
voorbijvliegende appjes en naarstig zoekend 
naar nieuwe impulsen. De 21ste-eeuwse mens is 

in een stroomversnelling van informatieflitsen en mailtjes 
beland. Die digitale versnelling lijkt ons tijdwinst op te 
leveren, maar houdt de mens tegelijkertijd in een mentale 
wurggreep. In boeken als Stil de Tijd van Joke Hermsen en 
Leven in Tijden van Versnelling van Hartmut 
Rosa wordt druk gezinspeeld op deze ontre-
gelde levenswijze. 
De Nederlandse componist Jan van de Putte 
is gefascineerd door onze doorgedraaide tijd. 
In zijn recente Razende Stilstand voor het 
Stolz Quartet verwijst hij al naar de versnelde 
maalstroom waar de mens zich aan heeft 
overgegeven. ‘In dit werk heb ik deze drukke 
levensaard proberen te verklanken. Het is een 
snelheid die stilstaat. Het lijkt of alles in bewe-
ging is, maar in werkelijkheid gebeurt er niets 
wezenlijks. In mijn vroege ensemblewerk 
Es Schweigt zie je musici bijvoorbeeld druk 
zwoegen op één toon. Die zinloosheid boeit 
me.’ Van de Putte raakte een keer in gesprek met iemand 
die een toppositie bekleedde. ‘Zijn levensfilosofie was dat 
je alles in de gaten moest houden. De poten onder je be-
staan kunnen zomaar onder je vandaan gezaagd worden. 
Die onrust proef je bij veel mensen.’
De in Parijs verblijvende Van de Putte beleeft een vrucht-
bare periode. Hij voltooide zijn imposante Pessoa-cyclus 

Bamboleamos no Mundo (‘Wij waggelen door de we-
reld’) dat eind vorig jaar op cd verscheen. Tijdens 
November Music gaan twee werken in première. 
Voor het gerenommeerde Klangforum Wien 
schrijft Van de Putte een werk dat nog intenser de 
raderen van onze woelige wereld blootlegt. De ronkende 
titel van het tweedelige klankritueel spreekt boekdelen, 

en is een citaat van de Franse schrijver Théop-
hile Gautier: Cette Agitation Perpétuelle, Cette 
Turbulence Sans But (‘Deze eeuwigdurende 
opwinding, deze hectiek zonder doel’). ‘De 
Klangforum-musici wandelen in een net iets 
te snel tempo het podium op. Als toeschouwer 
bekruipt je het gevoel dat er iets niet klopt. 
Dan schakelen ze plots over naar het eerste 
deel dat zich als één grote onrust ontpopt. 
Melodieën springen heen en weer. Vanuit die 
onrust ontstaat in het tweede deel quasi-bewe-
gingsloze muziek. Eén groot dalend akkoord.’ 
Zijn liefde voor bewegingstheater en pantomi-
me is in veel stukken traceerbaar. ‘Musici die 
kijken, het bladeren door een partituur, het is 

voor mij allemaal muziek. Het is alsof de muziek zichzelf 
ontdekt.’ 
Theatrale surprises zijn ook te verwachten tijdens de 
nieuwe solo voor celliste Katharina Gross. Het spectacu-
laire Vorsicht, Katharina! herbergt talloze mysterieuze 
acties. ‘Bij het componeren voel en speel ik die acties. Al 
mijn muziek komt uit mijn lichaam.’

Louterende 
klankwoelingen

Componist Jan van de Putte wil diep doordringen
in onze hectische tijdsgeest. Tijdens November Music gaan twee werken van hem in première.

DOOR MARK VAN DE VOORT

Jan van de Putte door 
Klangforum Wien
Verkadefabriek,
vrijdag 9 november,
19 uur (part 1) en
21 uur (part II)

Ook in première
Vorsicht, Katharina! 
door Katharina Gross
Design Museum,
4 november 13.30 uur
en 15.30 uur
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