ERELID ROBERT HOLL
Door Gustaaf Vossenaar
Het jongste erelid van het Wagner Genootschap is de 74-jarige Robert Holl. Op 24 oktober werd
hem tijdens het Internationaal Lied Festival in Zeist het erelidmaatschap overhandigd door
mede-erelid en voormalig voorzitter Leo Cornelissen.
Het Internationaal Lied Festival is een liedfestival waarvan
Robert Holl vanaf het eerste uur de artistiek leider is. De in
Oostenrijk woonachtige bas-bariton is ontegenzeggelijk een
van de grootste Nederlandse zangers van deze tijd. Sinds de
jaren zeventig heeft hij op zo’n beetje alle grote podia ter
wereld gestaan. Maar naast een zanger is hij inmiddels ook
pedagoog en actief in het overdragen van zijn kennis en
kunde aan een nieuwe generatie. Dit liedfestival, waarvoor
het initiatief in 2015 door Steven Matthijsen werd genomen,
is ontstaan uit de Zeister Muziekdagen waarmee de vorig jaar
overleden Aat Klompenhouwer in Nederland de aandacht op de liedkunst vestigde. Matthijsen en
Klompenhouwer werden in 2015 door Marcel Jansen bij elkaar gebracht en uit deze samenwerking
ontstond een heus internationaal liedfestival dat intussen in Europa hoog staat aangeschreven.
Talentontwikkeling binnen het genre van het klassieke lied is een van de pijlers van dit meerdaagse
festival. Naast uiteenlopende optredens zijn er daarom ook verschillende besloten en openbare
masterclasses.
Voor deze zondag heeft
Robert Holl een eigen
programma samengesteld. In
het eerste deel treedt de
mezzosopraan Rosina Fabius
op met liederen van onder
meer Brahms, Reger en
Bach. Zij wordt op orgel
begeleid door Niels Fisher,
een begenadigd organist. Na
een korte pauze is het de
beurt aan de grootmeester
zelf met een programma
waarin liederen van
Schubert, Brahms, Wolf en
Stephan ten gehore worden
gebracht. De begeleiding op
piano is door de zeer ervaren
Roger Braun, die precies de
nuances aanvoelt die Holl in het lied wil leggen. Want dat is aan Robert Holl met al zijn ervaring wel
toevertrouwd; zeer invoelend de liederen zingen. Soms ontroerend dan weer luid en krachtig. Het is
een genot dat mede gezien zijn leeftijd, hij alles geeft en vrijwel uitgeput na een uur het podium
verlaat.
Het is het moment dat na te zijn bijgekomen hij door Leo Cornelissen kan worden toegesproken. Na
een inleiding waarin voor de aanwezigen het ontstaan van het Wagnergenootschap en de Wagner
beleving in Nederland werd geschetst, richt de voormalig voorzitter zich persoonlijk tot Robert Holl.
Alvorens dit te doen benadrukt Leo Cornelissen dat het erelidmaatschap, nagenoeg uitsluitend, aan
enkele grote Nederlandse kunstenaars toekomt die Wagner in ons land op de kaart zetten. Zij zijn bij

uitstek de promotors voor een bredere bekendheid en appreciatie onder de bevolking van Wagners
werken. Het is de hoogste eer die wij als Wagnergemeenschap in Nederland iemand kunnen verlenen.
Een fragment uit de laudatio;
Beste Robert, niet alleen de hier aanwezigen en de leden van het Wagnergenootschap, maar elke
muziekliefhebber weet, dat jij, al je hele leven, behalve aan het lied, ook aan de opera verknocht bent.
Velen van ons hebben je regelmatig op het toneel mogen meemaken en ook de optredens de laatste jaren bij
de Matinees o.l.v. Jaap van Zweden, staan bij ons in het geheugen gegrift.
Je bent ontegenzeggelijk een van onze allergrootste Nederlandse Wagner-coryfeeën.
Je hebt vele Wagnerrollen vertolkt, zowel in Nederland, als internationaal in welhaast alle grote
operahuizen in Europa en Amerika. Je vertolkingen van Hans Sachs, Koning Marke, Gurnemanz en
Daland zijn fameus. Voor velen van ons ben je de ongeëvenaarde verpersoonlijking geworden van Hans
Sachs zelve.
Landen waar veel belangstelling is voor opera, hebben altijd veel operazangers voortgebracht.
Dat geldt ook voor ons land en ook t.a.v. eigen Wagnerzangers. Die zijn er, de historie terugkijkend, heel
veel geweest. Je staat daarmee in een lange zeer eerbiedwaardige traditie:
Anton van Rooy, Richard van Helvoirt-Pel, Jacques Urlus, Louise Mulder, Gré Brouwenstijn, Arnold van
Mill, Arnold Bezuyen, Hebe Dijkstra, onze ereleden Frank van Aken en Eva-Maria Westbroek.
Met deze te korte opsomming doe ik velen oneer aan, maar dat kan nu even niet anders.
Behalve die optredens hier bij de Nederlandse operagezelschappen en de ZaterdagMatinee, ook een kort
woord over Bayreuth. Als je Wagner zegt, zeg je ook Bayreuth; voor velen, zangers én publiek, nog altijd
het Wagner-Walhalla. In het 145-jarig bestaan van de Festspiele hebben daar in totaal 15 Nederlandse
zangers opgetreden. Met jouw 15 optredens was je een van hen, maar de enige die er enkel de hele grote
titelpersonages vertolkte en dat dan ook nog zo vaak. Dat is geen der anderen zo gegeven geweest. Ook
daarmee ben je uniek onder de Nederlandse Wagnerzangers.
De lange Wagnertraditie in Nederland heeft in de loop der jaren weliswaar heel wat actieve musici en
zangers in dit vakgebied opgeleverd, maar dat is voor het Wagnergenootschap op zich nog geen reden voor
een benoeming tot erelid van het Genootschap.
Daarvoor is in hoge mate bepalend of betrokkene in uitzonderlijke mate heeft bijgedragen aan de
kennismaking en het vertrouwd raken met Wagners muziekwerken door een breed algemeen publiek.
Nederlandse Wagner-ambassadeurs dus, die een langdurige impact hebben weten te realiseren bij grote
delen van de bevolking. Dat is in de praktijk slechts aan weinigen gegeven, maar Robert Holl is absoluut
zo’n persoon.
Het is ons, als Wagnergenootschap Nederland, een grote eer Robert Holl het erelidmaatschap van onze
vereniging te mogen toekennen.

Naast de oorkonde overhandigde Leo hem een exemplaar van het ter gelegenheid van het 150-jarig
bestaan van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis verschenen boek
‘Muziek in de Republiek’. Dit boek, dat niet in de handel verkrijgbaar is, werd geschreven door
emeritus- hoogleraar Muziekgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht, Rudolf Rasch.
Het vormde daarmee een toepasselijke afsluiting van een bijzondere middag in Zeist.

De twee recentste ereleden, Robert Holl en Leo Cornelissen, verenigt

