
Duncan Ward 
is goud waard

Een sleutelmaand voor philharmonie zuidnederland. September is 
een periode van afscheid nemen en welkom zeggen. Nieuwe chef 
Duncan Ward neemt definitief het stokje over van Dmitri Liss. Voor 
24 en 25 september hebben Ward en het orkest een prikkelend 
inauguratieconcert bekokstoofd. Ward blikt alvast vooruit.

tekst Mark van de Voort

foto's Hugo Thomassen
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CONCERTTIP
Concert:
Inauguratieconcert Duncan 
Ward, zie pag. 66
Ducan Ward dirigeert Brahms' 
mooiste, zie pag. 70

Een visitekaartje om u tegen te zeggen. 
Bij je inauguratieconcert als nieuwe 
chef-dirigent moeten alle details 
kloppen. De Britse dirigent Duncan 
Ward is niet over een nacht ijs gegaan. 

Iedereen bij philharmonie zuidnederland kijkt 
reikhalzend uit naar het startschot van het nieuwe 
seizoen. Het orkest heeft goud in handen. Met zijn 
jeugdig elan, grenzeloze nieuwsgierigheid en indruk-
wekkende arbeidsethos is Duncan Ward (32) een 
waardige opvolger van Dmitri Liss. 
Ward leerde het orkest kennen toen hij in moest vallen 
voor Liss. Op het concertprogramma stond onder 
meer het hondsmoeilijke Jeux van Claude Debussy. 
Het was liefde op het eerste gehoor. ‘Ongelofelijk span-
nend maar het orkest pakte het ontzettend vlot op. 
Een rijk en fris coloriet, de sensitiviteit van de klank, 
het was er allemaal. Het orkest voelt zich helemaal 
thuis in het Franse repertoire en je kon echt op de 
details gaan werken’, herinnert Ward zich nog de 
eerste succesvolle speeddate. Aan de telefoon vanuit 
zijn woonplaats Keulen steekt hij zijn enthousiasme 
voor zijn nieuwe avontuur niet onder stoelen of 
banken. Met philharmonie nederland deelt Ward een 
innige band die hij de komende seizoenen verder uit 
wil bouwen met een eigenzinnige en brede program-
mering. ‘Wanneer je een nieuwe relatie met een orkest 
opbouwt is het in de eerste plaats essentieel om het 
orkestrale kernrepertoire aan te pakken. Vioolconcer-
ten van Tsjaikovski en Beethoven, de Derde Symfonie 
van Brahms en de Negende Symfonie van Dvořák. Neem 
nou zo’n Brahms-symfonie of zijn Deutsches Requiem. 
Prachtige muziek waar ik dol op ben. Voor mij is het 
universeel helende muziek.’ 

Componeren
Daarnaast richt Ward zijn pijlen op minder bekende 
klassiekers. Komend seizoen staat er veel muziek van 
César Franck op het programma maar ook een 
onbekend juweeltje van Charles Koechlin, getiteld Vers 
la voûte étoilée, nocturne. ‘Eén van mijn mooiste 

ontdekkingen van de laatste jaren. Gek genoeg speelt 
bijna niemand dit orkestwerk. Een stuk vol extreme 
registers en weelderige harmonieën dat naar een 
overdonderende climax toewerkt.’
Nieuw eigentijds repertoire prijkt ook op de lesse-
naars. ‘Omdat ik zelf actief ben als componist ben ik 
absoluut gefascineerd door wat er momenteel in 
Nederland en daarbuiten gecomponeerd wordt. 
Componeren en dirigeren is een lastige combinatie. 
Voor componeren moet je echt tijd en ruimte vrijma-
ken, ook in je hoofd. De focus ligt bij mij voorlopig op 
het dirigeren’, geeft Ward toe. ‘Maar ik ben nog jong. 
Ik kwam laatst collega-componist en dirigent George 
Benjamin tegen. In zijn beginjaren stortte Benjamin 
zich ook volledig op het dirigeren. Decennia later is 
het compleet andersom en schrijft hij veel operamu-
ziek. We zullen zien wat er voor mij in het vat zit.’ 
In de toekomst hoopt Ward het Oost-Europese 
repertoire meer te gaan verkennen met het orkest. ‘De 
oeuvres van Béla Bartók en Leoš Janáček herbergen 
zoveel moois. Bij deze componisten hoor je hun diepe 
wortels in de volksmuziek. Ritmisch complexe en 
aanstekelijke composities die mensen recht in het hart 
raken. Van jongs af aan voel ik een diepe band met 
volksmuziek, jazz en dans gerelateerde muziek. Vitale 
muziek zonder pretenties en academisch voorbehoud, 
dat leeft onder iedereen.’

Breed spectrum
Wards inauguratieconcerten van 24 en 25 september 
worden dan ook bekroond met het Concert voor orkest 
van Béla Bartók. ‘Tijdens zo’n debuutconcert wil je een 
zo breed mogelijk spectrum aan muziek presenteren. 
Ik kon niet om Bartóks meesterwerk heen. Eén van de 
beste stukken van de twintigste eeuw. Een ware 
achtbaanrit die de toehoorders direct aanspreekt. Ik 
verheug me vooral op het extatische laatste deel. Geen 
mooiere manier om mijn eerste concert te beëindigen.’ 
Duncan Ward en philharmonie zuidnederland trappen 
af met een veelbetekenend deel uit Haydns Die 
Schöpfung. ‘Ik zou me een leven zonder Haydn niet 
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het klavecimbel. Ik werkte ontzettend hard en dook 
diep in de partituren. Energie is bij mij nooit een 
probleem geweest.’ 
Cruciale ervaringen deed Ward op tijdens verschillen-
de dirigeermasterclasses. Zo mocht de jonge Duncan 
de kunsten afkijken bij Valery Gergiev en het London 
Symphony Orchestra. ‘Als je daar dan ineens voor 
staat, kijk je je ogen uit. Alsof er een Rolls-Royce 
voorrijdt. De kleinste beweging met de hand, vinger of 
wenkbrauw is al genoeg om de orkestklank te verande-
ren. Een buitengewone ervaring.’ 

Buitenkans
Nog indrukwekkender was het opleidingstraject dat 
Ward als eerste mocht volgen bij de Berliner Philhar-
moniker. ‘Eigenlijk ongelofelijk, maar chef-dirigent 
Simon Rattle creëerde deze buitenkans voor me. Een 
van de eerste repetities die ik bijwoonde was een 
concertante uitvoering van Wagners Die Walküre. De 
strijkersgroep was die ochtend aan de beurt. Gedurende 
de repetitie merkte ik dat de frasering van de strijkers 
niet helemaal klopte. “Moet ik dat nu gaan vertellen?”, 
vroeg ik me vertwijfeld af. Ik trok de stoute schoenen 
aan en zocht Rattle in de pauze op in de kleedkamer. 
Uiteindelijk zong ik voor wat er volgens mij mis was. “Je 
hebt helemaal gelijk”, antwoordde Rattle meteen. Na de 
pauze vertelde hij de orkestleden doodleuk wat er 
volgens mij schortte aan de frasering. Wauw, dat een 
maestro als Rattle openstaat voor ideeën van een 
broekie. Dat was een absolute inspiratie voor me.’
De ervaringen in Engeland en Duitsland openden Wards 
ogen voor de verschillende muziekculturen. ‘In het 
Verenigd Koninkrijk kunnen orkestmusici een partituur 
heel vlot in zich opnemen. Daar zijn het echt experts in. 
Vandaar dat er in Engeland ook zoveel filmscores 
worden opgenomen. In Berlijn was het een heel ander 
verhaal. De eerste repetities zijn vaak een waar slagveld, 
zo vertelde Rattle me met een knipoog. Versta me niet 
verkeerd: al deze musici zijn goden op hun instrument. 
Maar bij een Duits orkest is het een langzaam rijpings-
proces. Uiteindelijk bereiken ze een soort meta-kamer-
muziekniveau waarin alle details kloppen.’ 
En hoe schaalt hij de muziekcultuur van een Neder-

voor kunnen stellen. Een totaal genie. Iedere ochtend 
speel ik wel wat Haydn om op te warmen. Zijn muziek 
is eindeloos inventief.’ Van Die Schöpfung speelt het 
orkest het deel Chaos. ‘De chaos van de schepping 
voelt heel actueel. We komen net allemaal uit een alles 
ontregelende pandemie geklauterd. Haydns muziek 
klinkt ook zo ongelofelijk modern. Een perfect 
startschot voor mijn reis met het orkest.’ 
Eigentijdse muziek ontbreekt vanzelfsprekend niet. 
Willem Jeths componeerde een symfonische suite van 
zijn laatste succesopera Ritratto. Ondanks coronaperi-
kelen ging zijn opera vorig jaar oktober alsnog in 
première. Een weelderige opera met een even rijke 
orkestscore. Het operaverhaal is om van te smullen. 
Aan het begin van de twintigste eeuw nodigt de 
puissant rijke Italiaanse kunstmuze Luisa Casati alle 
artistieke coryfeeën van die tijd uit op haar party’s. 
‘Een prachtig onderwerp dat naadloos aansluit bij ons 
concert’, verwacht Ward. ‘Dat zijn typisch van die 
highsocietyparty’s waar een componist als Ravel heeft 
rondgehangen.’ Ravels muziek brengt je terug naar die 
tijd. Ook tijdens het inauguratieconcert. ‘Van Ravel 
voeren we zijn hoogst sensitieve Pianoconcert in G uit. 
Cédric Tiberghien is de ideale pianist om deze 
partituur met ons nieuw leven in te blazen.’

Charisma
Gek genoeg kreeg Duncan Ward zijn ongebreidelde 
passie voor muziek niet direct vanuit huis mee. De 
passie voor muziek zat al diep in hemzelf geworteld. 
Op zijn twaalfde begon hij spelenderwijs met dirige-
ren en componeerde hij zelfs zijn eerste schoolmusical 
Alice in Wonderland. Varend op instinct en praktisch 
inzicht, gekoppeld aan een karrenvracht aan charisma 
en talent wist Ward zich het dirigeren en componeren 
eigen te maken. ‘Al die muzikale activiteiten kwamen 
heel organisch en natuurlijk uit mezelf voort’, merkte 
Ward. ‘Aan de University of Manchester kreeg ik later 
alle kansen. Ik mocht het studentenorkest dirigeren 
en de keuze was aan mij. Van Sjostakovitsj’ Eerste 
Symfonie en Sinfonietta van Janáček tot modern werk 
van James MacMillan. Tijdens de kerstperiode 
dirigeerde ik zelfs Corelli’s kerstconcerto vanachter 

lands orkest als philharmonie zuidnederland in? 
‘Hoogstwaarschijnlijk precies in het midden, zoals het 
moet zijn’, glimlacht hij. ‘We hebben sowieso meer 
repetitieruimte dan in het Verenigd Koninkrijk, en het 
langzame, subtiele rijpingsproces zie ik hier ook terug.’

Groot sociaal hart
Met Duncan Ward haalt philharmonie zuidnederland 
een dirigent in huis met een stevig kloppend, sociaal 
hart. Als zeventienjarige toog hij al naar India om daar 
een educatief muziekproject op touw te zetten voor 
schoolkinderen. Hij ging later aan de slag met 
Streetwise Opera tijdens de Olympische Spelen van 
2012 in Londen. Voor het gezelschap Streetwise Opera 
leidde hij een operakoor van driehonderd zangers die 
in het verleden hebben gekampt met dakloosheid. 
Duncan Ward dirigeerde meermaals het multiculture-
le MIAGI Youth Orchestra uit Zuid-Afrika, en blijft zich 
onvermoeibaar inzetten voor educatieve projecten.
Ook als chef-dirigent van philharmonie zuidnederland 
wil Ward zich sterk maken voor maatschappelijke 
projecten. ‘Gemeenschapsplannen en educatieve 
ideeën zijn er genoeg. Ik wil daar erg graag deel van uit 
maken’, geeft Ward aan. ‘Een belangrijk doel blijft om 
een jonger publiek te trekken. Mijn jeugdige voorko-
men is misschien al een pluspunt’, grapt hij. Plannen 
zijn Ward en het orkest al aan het uitdokteren. Hij 
licht een tipje van de sluier op: ‘Een mooi idee dat is 
geopperd is de zogenaamde Symphonic Mob. Hiervoor 
gaan we als orkest een samenwerking aan met lokale 
amateurmusici. Tijdens zo’n Mob geven we optredens 
in grote winkelcentra of in de binnenstad. Een 
geweldige manier om je als orkest aan de stad te laten 
zien. Dan mag je gerust uit volle borst verkondigen: 
“Hier zijn we, en het orkest is er voor jou en voor 
iedereen”.’ 

11

COVERSTORYdeKlank deKlank

10

COVERSTORY

Een belangrijk doel blijft om jongeren 
te trekken. Mijn jeugdige voorkomen

is misschien al een pluspunt


