
Violiste Monica Gerntino: 

"LOUIS AN DRIESSEN SCHRIJFT 
NOODZAKELIJKE MUZIEK" 

Muziekgebouw aan 't If viert van 23 tlm 26 mei de 80ste verjaardag van LOUIS

AN DRIESSEN. Violiste MONICA GERMINO speelt MUTED, dat Andriessen samen 
met de componisten van Bang on a Can voor haar componeerde. De solopartij van 

het in 2002 voor haar en zangeres Cristina Zavalloni geschreven dubbelconcert 
La Passione moet ze wegens een gehooraandoening overlaten aan een ander. 

De ccrstc kccr dat Monica Gcrmino muzick spccldc van 
Louis Andriessen was in 1994, tijdens de premiere van 
zijn opera Rosa in het Muziektheater in Amsterdam. Een 
jaar eerder had ze hem persoonlijk leren kennen toen ze 
met een studiebeurs naar Nederland kwam. "Maar in de 
geest had ik hem al eerder ontmoet", vertelt de violiste in 
haar woonkamer met uitzicht op de Amstel. "Dat was 
tijdens mijn masterstudie aan Yale. Hij was er enkele jaren 
eerder gastdocent geweest en de studenten raakten daar 
maar niet over uitgepraat. Een van hen zei: 'Ga je naar 
Nederland? Dan moet je Louis Andriessen opzoeken!' 
En hij gaf me zijn telefoonnummer." 
Zoiets leek haar al te brutaal, want voor haar was 
Andriessen een icoon. "Ik had op Yale een uitvoering 
gehoord van De Staal en viel geestelijk van mijn stoel. 
Ik was een Stravinsky-fanaat en had al diens werken 
gespeeld, van het Vioo!concert tot het strijkkwartet en In 
memoriam Dylan Thomas aan toe. En opeens hoorde ik de 
klank die mi Stravinsky komt. Ik dacht: This is it! Dit is de 
muziek waar ik naar gezocht heb, dit is noodzakelijke 
muziek, die doet iets echts." 

LIFE-CHANGING 

Eenmaal in Nederland om studiemogelijkheden te onder
zoeken ging het al snel kriebelen: "Ik moest gewoon meer 
weten over de moderne muziek hier. Schutterig belde ik 
Louis en hij nodigde me meteen uit 's avonds naar Cafe 
de J aren te komen. Daar trof ik ook enkele van zijn oud
studenten, onder wie Calliope Tsoupaki, Ron Ford en 
David Dramm. Ze waren ontzettend aardig en gaven veel 
tips. Louis raadde me aan te gaan studeren bij Vera Beths 
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag." 
Gretig volgde ze alle adviezen op en een jaar later 
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verhuisde ze naar Amsterdam. Toen ze hem toevallig trof 
bij een concert en hem enthousiast begroette, keek hij haar 
ietwat glazig aan. "Hij had geen idee wie ik was, terwijl de 
kennismaking voor mij life-changing was geweest." Ze kan 
er nu hartelijk om lachen. Bij een volgende ontmoeting 
stelde hij voor samen Bach Sonates te gaan spelen. "Als 
typisch Amerikaanse, ambitieuze student kocht ik meteen 
alle partituren, beluisterde authentieke opnames en bestu
deerde barokversieringen. l\1aar toen ik anderhalve maand 
later meldde dat ik er klaar voor was, reageerde hij lichte
lijk verrast." Het samen repeteren bleek een schot in de 
roos: "Louis speelde prachtig piano en riep ondertussen 
aanwijzingen: 'Hier komt een mooie basnoot!' Ik leerde er 
evenveel van als van het luisteren naar die oude elpees." 
Als Andriessen in 1998 werkt aan Passeggiata in tram in 

America e ritorno voor zang, viool en ensemble denkt hij 
echter niet aan Germino. "Hij vroeg advies aan Rosita 
Wouda van het Schonberg Ensemble, waarin ik af en toe 
spccldc. Zij antwoorddc: '\/Vaarom vraag jc Monica nict?' 
Ik had toen al een fanatisme ontwikkeld om het typische 
Andriessen-geluid te produceren, wat ik omschrijf als een 
superlegato. Een pure, vibratoloze klank, zonder aan te 
zwellen of de stok los te laten, alsof er lijm op de snaren 
zit. Ik voe! me daarbij als een vis in het water. Ik was 
dolgelukkig toen ik een telefoontje kreeg of ik Passeggiata 
in premiere wilde brengen." 
Hierdoor maakt ze ook kennis met de Italiaanse stemkun
stenares Cristina Zavalloni, voor wie Andriessen de zang
partij had gecomponeerd. "We repeteerden op de zolder 
van Louis en hct kliktc onmiddcllijk. Hct was alsof wij 
een mens waren, we gebruikten zelfs dezelfde lichaams
taal. Cristina werd een dierbare vriendin, die vele jaren 
later ook getuige zou zijn bij mijn huwelijk met Louis." 
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