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Een kerst vol tegenpolen
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IJzig en warm, donker en licht, de maan en de zon. Hoewel elkaars antipo-
den, kunnen deze natuurlijk gevormde paren niet zonder elkaar; samen 
bepalen ze de volgorde en regelmaat van de loop der dingen en gebeurte-
nissen. In de dagelijkse gang van zaken lopen ze elkaar niet voor de voeten, 
maar nemen waardig het stokje van elkaar over en wachten rustig af tot ze 
weer aan de beurt zijn. 
Maar in sprookjes en de fantasie van kunstenaars en musici bestaan licht 
en donker naast elkaar in ijzig warme verhalen en legendes die vooral in 
trek zijn tijdens de kerstperiode.

De wonderbaarlijke duistere nacht
In de kersttijd met zijn eeuwenoude liederen, volksspelen, volksgebruiken 
en rituelen krijgen wonderen een tweede kans. Het is een feest van ver-
wachtingen, zelfs als het gaat over het vallen van een dun laagje sneeuw. 
Alles lijkt mogelijk in de kerstperiode, zoals in de fantasmagorische De 
Nacht voor Kerstmis van Nikolaj Gogol (1809-1852), met een dikke knipoog 
door hem beschreven in de verhalenbundel Avonden op een dorp bij Dikan-
ka. 
Terwijl de dorpelingen zich op de kerst voorbereiden, gebeuren er wonder-
baarlijke dingen: de plaatselijke heks Solocha (tevens de moeder van de 
smid Vakoela) vliegt rond op een bezem om de sterren in haar mouw te 
verstoppen. Ook de duivel verliest geen tijd en bergt de halve maan op in 
zijn zak. De totale duisternis zorgt voor vele verwarrende gebeurtenissen 
en misverstanden. Met een beetje hulp van de duivel lukt het de verliefde 
smid Vakoela zelfs heen en weer naar Sint-Petersburg te vliegen om een 
paar mooie laarsjes van de tsarina voor zijn geliefde Oxana op te halen. 
De taal van Gogols proza is poëtisch, metaforisch en muzikaal. Als eerste 
werd dat opgemerkt door Modest Moesorgski die twee van Gogols verhalen 
van muziek voorzag: De Bruiloft en De Jaarmarkt van Sorotsjinski. Pjotr 
Tsjaikovski en Nikolaj Rimski-Korsakov werden allebei aangetrokken door 
De Nacht voor Kerstmis. Later volgden Dmitri Sjostakovitsj (De Neus, Spelers, 
Sjinel), Alfred Schnittke (De Gogol-suite, filmmuziek Dode zielen) en Rodion 
Sjtsjedrin (Dode zielen).

Kerstavond uitgesteld
Het ontstaan van Rimski-Korsakovs lichte, sprookjesachtige en humoristi-
sche opera is al een wonder op zich. Hoewel een grote liefhebber van 
Gogols personages (ook zijn eerste opera De Meinacht werd geïnspireerd 
door een van diens verhalen), heeft Rimski-Korsakov toch jarenlang ©
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Alles lijkt mogelijk in de kerstperiode. Zo bestaan 
licht en donker naast elkaar in ijzig warme verha-
len en legendes. De Kerstavond Suite van Rimski-
Korsakov en de Helios Ouverture van Nielsen ne-
men de luisteraar bij de hand en leiden u van een 
donkere maanloze nacht naar een stralende zons-
opgang. Kijk na afloop van het concert Een ijzig 
warme kerst nog even naar de hemel. Staan alle 
sterren er nog? 
tekst Olga de Kort-Koulikova

Nikolaj Gogol
>

artikelnovember december januari 59



gewacht tot hij aan zijn Kerstavond begon. Tactvol en collegiaal als hij 
was, wilde hij Pjotr Tsjaikovski – die de opera Tsjerevitsjki (Laarsjes) op 
hetzelfde Gogol-verhaal op zijn naam had staan – niet kwetsen. 
Tegen de tijd van Tsjaikovski’s overlijden was Rimski-Korsakov 
echter niet meer in staat om aan iets nieuws te beginnen. Uitgeput 
door fysieke kwalen en depressies kon hij bijna drie jaar lang geen 
noot op papier zetten. De enorme werkdruk, het uiteenvallen van het 
Machtige Hoopje, levensbedreigende ziektes van familieleden en de 
dood van zijn dochter eisten hun tol. De altijd zo energieke en 
opgewekte componist bracht zijn dagen lusteloos door en wist niet 
wat hij moest ondernemen. In zijn brief aan de muziekcriticus 
Nikolaj Kroeglikov schreef hij op ironische toon dat alles al een keer 
door hem muzikaal was beschreven: ‘zeemeerminnen, Russische 
pastoralen, rituelen, Oosterse muziek, nachten, avonden, zonsop-
gangen, vogeltjes, sterren, wolken, vloedgolven, stormen, overstro-
mingen, boze geesten, heidense goden…’. 
Op een dag was hij wel zo ver. Met zijn lang uitgestelde project Kerst-
avond pakte Rimski-Korsakov de draad weer op. Hij schreef zelf het 
libretto, geheel in overeenstemming met de verhaallijn van Gogol. Bin-
nen enkele maanden was de opera klaar en de componist nam 
hiermee afscheid van zijn crisisjaren. Acht jaar later maakte hij de 
orkestsuite met een selectie uit de meest kleurrijke muziekscènes van 
de opera: de alle wonderen van de wereld belovende ouverture, de 
adembenemende vlucht van de smid Vakoela door de nachtelijke 
hemel, het schertsende gebabbel van glinsterende sterren, de feeste-
lijke polonaise in het paleis, de terugvlucht van Vakoela met de 
laarsjes voor Oxana en de feestelijk luidende klokken van de kerstoch-
tend met zijn eerste zonnestralen.
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Nikolaj Rimski-Korsakov, portret van Valentin Serov, 1898

Zonsondergang bij Kaap Sounion, Tempel van 
Poseidon aan de Egeïsche Zee
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Gogols wonderlijke De Nacht voor Kerstmis, 
met zijn verwachtingen en warme en ijzige 
humor, heeft Rimski-Korsakov letterlijk 
gered. Met zijn muziek zou hij de woorden 
van Nikolaj Gogol kunnen ondertekenen: 
‘Als de muziek ons verlaat, wat moet er dan 
van onze wereld terechtkomen?’

De rijzende zon
De duivel van Rimski-Korsakov deed veel 
moeite om de maan te stelen en de wereld 
in de duisternis te storten. De Deense 
componist Carl Nielsen koos op zijn beurt 

de duisternis als uitgangs-
punt voor zijn ouverture 
over de zonnegod Helios. 
Het idee en de eerste 
schetsen van deze zonaan-
biddende compositie 
ontstonden bij Nielsen in de 
gloeiende Atheense zon, 
waaronder zijn vrouw Anne 
Marie als een van de eerste 
beeldhouwers kopieën van 
Griekse beelden uit het 
Acropolis Museum maakte. 

Als twee noorderlingen konden ze geen 
genoeg krijgen van de zuidelijke zonsop-
gangen. Aan de Egeïsche Zee genoten ze 
van de warme zonnestralen en spectacu-
laire zonsondergangen.
Al zijn indrukken en bewondering voor de 
stralende Griekse zon vertaalde Nielsen in 
muzikale sfeerbeelden. Hij creëerde zijn 
eigen zonsopgang en zonsondergang: met 
de langzame overgang vanuit het donker 
naar de eerste lichtflitsen, de ontwakende 
zonsopgang met de steeds groeiende en aan 
kracht winnende zonnestralen, gevolgd 
door het dovende licht van de zonsonder-
gang. Een ware muzikale illustratie van het 
verloop van de reis van Helios in zijn wagen, 
die stap voor stap in de muziek te volgen is: 

‘Stillness and darkness – Then the sun rises to 
joyous songs of praise – Wanders its golden 
way – quietly sinks in the sea.’

Deze tekst schreef de Deen zelf als pro-
gramma bij zijn ouverture, die hij in 1903 
aan zijn Nederlandse vriend, de componist 
Julius Röntgen opdroeg. Nielsen, een 
uitstekend orkestrator, violist en trombo-
nist vanaf zijn kinderjaren, maakte in al zijn 

werken, inclusief de zes symfonieën, kundig 
gebruik van alle klankkleuren van strijkers 
en blazers. Het klankspel werd meteen al bij 
de première enthousiast onthaald door het 
publiek. Critici merkten wel eens droogjes 
op dat voor een stuk waarin de zon de 
hoofdrol speelt, de muziek opmerkelijk 
weinig ‘echt schijnende en verwarmende 
zon’ toont. Carl Nielsen kon de verwijten 
wel aan, want zijn critici schreven ze onder 
de ijzige, bleke, noordelijke zon en hadden 
waarschijnlijk nog nooit aan de oevers van 
de zonovergoten Egeïsche Zee gestaan. Hij 
nam alle uitnodigingen om de ouverture te 
dirigeren graag aan en maakte de tijd nog 
mee dat zijn Helios de meest gespeelde 
Deense compositie ter wereld werd.

Verrassende kerstconnectie
Helios en de smid Vakoela, de schijnende 
zon en de donkere maanloze nacht, warmte 
en winterse kou. Hoewel de symboliek van 
Griekse mythen over de wedergeboren zon 
en het verdwijnen van een donkere nacht 
mijlenver van de uitbundige Slavische 
kerstnachtvieringen lijken te liggen, is ook 
hier een verrassende kerstconnectie te 
vinden. Tijdens zijn werk aan Kerstavond 
bestudeerde Rimski-Korsakov namelijk de 
oude Slavische gebruiken rondom de 
geboorte van de zon na de winterse zonne-
stilstand die later in het christelijke kerst-
feest ‘opgelost’ werden. 
Het is raadzaam om na afloop van het 
concert, als je de donkere nacht inloopt, af 
en toe even naar de hemel te kijken. Staan 
er nog genoeg sterren of vliegt de onderne-
mende en onweerstaanbare Solocha weer 
rond om de glinsterende lichtjes in haar 
mouw te stoppen? Ze heeft weinig tijd, want 
de nacht is zo voorbij en dan begint Helios 
aan zijn reis over de hemel. 

“ De Griekse zon 
vertaalde Nielsen 
in muzikale 
sfeerbeelden”

Ouverture voor orkest opus 17 
‘Helios Ouverture’ van Nielsen en 
Suite uit de opera ‘De Nacht voor 

Kerstmis’ van Rimski-Korsakov > 
zie pagina 44

Carl Nielsen
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