Mirjam Overlach
Van Piern6 tot Bulsink
Door Joukeline Sizoo

Wie hedendaagse harpmuziek in Nederland op voet volgt, komt onder andere bij Miriam
Overlach uit. De van origine Duitse harpiste, die de winst van o.a. het Vriendenkrans concoL,rs,
het Nederlands Harp Concours 2007 en het Almer:e Kamermuziekconcours 2006 op haar naäm
heeft staan, stak in 2001 de grens over en verblijdt ons sindsdien met verrassende recitals, !
waarin ze niet alleen schittert met de'klassiekers', maar ons ook laat kennismaken met nieuw,
hedendaags repertoire. lk sprak met Miriam over haar komst naar Nederland, haar affrniteit met
hedendaagse muziek en het nieuwe harpconcert van Wilbert Bulsink, dat zij op 12en L3 april in
premiöre al brengen.

Harpdroomland
Voordat we beginnen met het praten over haar huidige
werkzaamheden, wil ik graag weten waar Miriams liefde
en keuze voor de harp vandaan komt. Enthousiast - en met
een prachtige harp op de achtergrond - begint Miriam te

vertellen.
"lk kom oorspronkelijk uit Hannover. ln Noord-Duitsland
heb je niet zo heel veel harpisten, dus je gaat de grens over
en opeens kom in je in een 'harpdroomland' terecht, met
allemaal leuke collega'sl lk had in mjjn jeugd heel weinig
I
contact met andere harpisten. I k deed wel jeugdconcoursen
en dan kom je natuurlijk wat mensen tegen, maar Nederland
was daar dan wel heel spectaculair in voor mijl Wat wel heel
tof is in Duitsland, is dat je goed basisonderwijs hebt in muziek. lk had mijn eerste muzieklessen toen ik vier jaar was.

We hadden een leuke lerares en we begonnen meteen met
noten leren lezen. Toen we zes waren kenden we echt alle
noten. lk heb nooit gedacht: ik moet hier veel voor leren,

want ik vond het altijd leuk"
Waar de meeste kinderen zelf een instrument kiezen, ging
dat bij Miriam anders. Verrassend genoeg was het niet
Miriam zelf, maar haar ouders die de keuze voor harp goed
hadden ingeschat. "Later was er een bijeenkomst met de
ouders, waarin zij de vraag kregen: wat voor instrument
moet het worden? Ze vroegen de ouders om iets te roepen,
waarvan zij dachten dat bij hun kind paste. Mijn ouders
doen niks aan muziek, maar mijn oma wel, zij was pianiste.
Toch zei mijn moeder dat harp misschien wel iets voor mij
zou zijn. Toen zei de lerares: Ja, dat heb ik ook genoteerd

voor Miriaml Dat hadden zij zo bedacht en ik vond dat dan
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ook prima. lk wilde eerst op blokfluit, dus dat heb ik ook
eventjes gedaan, maar de harp is gebleven!"

maar ik wilde dat avontuur gewoon. lk kon ook geen Neder,
lands en er was ook geen Nederlandse cursus, want het was
midden in het jaar. lk heb dat dus zelf moeten leren. Het was

Amsterdam op z'n best
ln 2001 is Miriam naar Amsterdam, de hoofdstad van

allemaal een beetje gek misschien, maar ik wilde dat ontzettend graag en ik was ook echt overdonderd door het niveau

'Harpdroomland', gekomen om te studeren bij Erika Waardenburg. "lk had een lerares in Hannover, die niet aan een

en de vanzelfsprekendheid dat het instrument overal was.
Het was meteen logisch dat je samen kamermuziek deed en

conservatorium les gaf, dus ik moest daar weg. Ik ben gaan
zoeken, maar de keuze in Duitsland was een beetje moeilijk,
want de opleidingen waren heel erg gericht op 6f alleen

hedendaagse muziek speelde op het conservatorium. lk heb
dat als een hele goede tijd ervaren. Het contact ook met je
medestudenten en het internationale eraan, het was echt te

lesgeven öf een operabaan. Dat waren de twee opties. lk
wilde graag veel hedendaagse muziek doen, kamermuziek
spelen, muziektheater ontdekken, dus ik voelde me daar
niet heel erg thuis. Toen zei een kennis van mij Berlijn: 'Ga

gek."

Het een kan niet zonder het ander
Hedendaagse muziek is niet voor iedereen weggelegd, maar
voor Miriam wel en als antwoord op mijn vraag wanneer die

nou eens naar Amsterdam. Dat is heel tof. lk ben daar een
keer geweest voor een masterclass. lk ben naar Amsterdam

band met hedendaagse muziek om de hoek kwam kijken,

gegaan om een proefles te gaan nemen bij Erika en vond dat

vertelt Miriam dat dat nog voor haar conservatoriumperio-

ontzettend gaaf! Erwaren meteen heel veel studenten op

de was.

het conservatorium en ik heb er ook lessen beluisterd. Tegelijkertijd was er ook nog eens in Amsterdam de Uitmarkt

"De affiniteit met hedendaagse muziek is nog eerder
begonnen, want ik had in Hannover een lerares die veel bij
Ensemble Modern speelde, een ensemble in Frankfurt en
een van de grote ensembles op het gebied van hedendaag§e

en Sail, dus er waren allemaal festivalactiviteiten, cultuur
en mensen. lk dacht meteen:'Daar moet ik naartoel'. Alles
was theater en muziek, Amsterdam op z'n best, een mooi

weekend en te gekke lessen. lk heb meteen gezegd dat ik

muziek. Zij heeft mij best vroeg, ook toen ik nog niet zo ver
was, stukken van bijvoorbeeld Natra laten spelen, die mij in

wilde komen."

aanraking brachten met hedendaagse muziek. lkvond dat
altijd interessant en spannend en merkte altijd dat ik daar
iets mee had.

Miriam vertelt dat ze in september in Amsterdam was voor
de proefles en dus niet meer een toelatingsexamen kon
doen voor dat schooljaar. Gelukkig kon ze bij de tussentijdse
examens, in januari, terecht en werd zij toegelaten om in

lk heb al heel vroeg afgevraagd, als ik bijvoorbeeld een
sonatine van Dussek speelde, hoe de wereld eruit zag in de
tijd dat dat stuk geschreven werd. Het maakte een soort

februari bij Erika te gaan studeren. "lk heb toen binnen een
maand mijn koffers gepakt en ben vertrokken. lk kwam
midden in het schooljaar aan, ook totaal nai'et met het idee
'Ja, ik ga naar

En?

fantasie los bij mij. lk vroeg me af uit welke tijd die muziek
kwam en daaruit kwamen vragen voort als: 'Maar wat is

Amsterdam!"'.

dan de muziek van nu?' en 'Wat doen de componisten nu?'.
lk heb het ook altijd heel interessant gevonden dat alle ver-

was het studeren zo leuk als je gedacht had? "Dan is dat

natuurlijk wel anders, want een woning zoeken in Amster-

schillende tijden in verband kunnen worden gebracht met
verschillende kleuren op de harp." l k vraag er achteraan:
"Het klinkt alsof je heel nieuwsgierig was?" Miriam geeft

dam is al een ding op zich. lk heb de eerste twee jaar op
negen vierkante meter gewoond, met harp, koelkast en alle
andere dingen erin. lk vond het ontzettend spannend. Ik
was niet echt voorbereid om naar het buitenland te gaan,

hier een kort en krachtig antwoord op: "Jal B6nl". Het is
duidelijk. Haar nieuwsgierigheid is altijd gebleven. "lk ga nog
steeds veel naar concerten. lk vind het dan nog steeds spannend om erachter te komen wat ze nu weer aan het doen

i

zijn. Op de vraag wat Miriam liever speelt, de 'klassiekers' of
nieuwe, hedendaagse muziek, antwoordt Miriam: "Voor mij
kan het een echt niet zonder het ander. lk heb er namelijk
ook lang aan gedacht of ik me niet moest specialiseren, maar
dan merk ik toch dat ik niet zonder die klassieke basis wil.
Als je bijvoorbeeld een Scarlatti of C.P.E. Bach speelt, dan

komt je zo terug

bU de technische basis. Het is goed voor de
handen en de oren en dat, samen met de harmonieön die
je dan hoort in zo'n stuk, brengen me terug naar de'roots'.

lk houd echt heel erg van recitals met enorme contrasten.
Bijvoorbeeld Wat ik na het winnen van het Vriendenkrans
Concours heb gedaan. lk begon dan met Fau16, dan HindeEnsemble Lumoko
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mith, Scarlatti en daarna de Berio Sequenza. Het publiek
wordt dan echt door de stijlen heen geslingerd. Dat is nog
steeds heel erg leuk om te doen!"

Ensemble Lumaka
"Lumaka is ontstaan in de studietijd. Fluitiste Jana Machalett en altvioliste Martina Forni waren echt mijn studievrienden. lnmiddels zijn we op verschillende plekken

terecht gekomen, maar we spelen nog steeds ontzettend
graag samen. Het is net ofje heel vaak samen gedanst hebt.
Je komt gewoon dan heel snel

tot een gezamenlijke richting.

De connectie die wij tijdens het spelen voelen is echt uniek.

Wij zijn indertijd met Debussy begonnen en hebben het
hele repertoire erom heen gespeeld. Voor een gelegenheid
zijn we een keer uitgebreid naar het kwintet van Pierre
Jamet, dus metviool en cello erbij. Dan krijg je een strijktrio,
fluit en harp. Daar heb je 6cht zoveel mooi repertoire voor,
dat we dachten:'Daar moeten we ook mee doorgaan'.
lnmiddels hebben we een nieuwe cellist (Charles Watt) en
violiste (Saskia Viersen).
Afgelopen herfst hebben we een cd uitgebracht,'Sepia
& Amaranth', met daarop twee kwintetten van Piern6 en

trio's, want we spelen als kwintet, maar ook in verschillende

triobezettingen.
Waar we toch gauw op uitkomen is de tijd van het kwintet
van Pierre Jamet, omdat hij toen in Parijs, in de jaren 20,
veel opdrachten heeft gegeven voor zijn nieuwe bezetting.
Uiteindelijk is er vanuit ons ook een fascinatie voor die tijd
ontstaan, omdat harp in Parijs toen zo groot was met Tour-

Morianne Smit en Miriom Overlach

het niet laten en merk toch even op dat het wel heel handig
is om een componist als vriend te hebbenl Miriam vindt dit
eigenlijk ook. "Ja! Handig he? lk vroeg hem om maar wat te

nier, Reni6 en andere harpisten die daar rondliepen. Dat

waren ook spannende tijden in Europa. Het was een periode
net na de oorlog en het waren de 'roaring 20's'. Zo keken we
dus naar een groter plaatje. We hebben ook een progrämmä, 'Visionaire Timbres', dat draait om een concert wat Rosa

schrijven en toen heeft hij iets verzonnen. I k had daarvoor
een tijdlang veel geimproviseerd, dus zelf met klanken
geöxperimenteerd en dan ook binnen dejazzenfree-jazz
muziek. lk heb toen zelf steeds weer gekeken welke klanken

Spier heeft gegeven in de kleine zaal van het Concertgebouw. Op het programma stonden hedendaagse en moder-

en technieken ik nog kon ontdekken. Daarbij heb ik iets

eventjes om lachen. Ravel en Debussy modern? Ach, in die

gedaan op de laagste bassnaren van de harp, namelijk een
soort (hele hoge) flageoletten maken. Zal ik het even laten

tijd natuurlijk wel. "En er was ook een premiöre van een stuk
van Leo Smit voor altviool, fluit en harp. lk vond dat allemaal

horen?" Graag natuurlijk! Miriam loopt even naar haar harp
en begint met het produceren van en geluid op de harp. Het

erg interessant en we hebben hier een soort toneelconcert

Wilbert Bulsink, de vriend van Miriam, schreef voor haar

bijzonder en voor mij ook een mooi geluid. De klank
van een verzachte en verhoogde bassnaartoon, met voorafgaand een duidelijk horende attack. lk krijg er ook een
omschrijving bij, hoe ze het speelt. Wat opvallend is, is dat
ze ook haar nagels erbij gebruikt om er een scherper geluid

en Ed Spanjaard het harpconcert "Spelingen". Het concert

van te maken. "Wilbert heeft deze techniek gebruikt om een

ne werken. Eigenlijk Ravel en Debussy!" We moeten hier

is een

omheen gebouwd, waarin we terug gaan naar die tijd."

Bulsink

gaat op

!2 en 73 april in premiöre, met Miriam

stuk mee te schrijven. Daar is weer een ander stuk uit voort

als soliste,

samen met het Orkest van het Oosten onder leiding van Ed

gekomen, want hij heeft om het stuk heen een begeleiding

Spanjaard. Hoe is dit stuk ontstaan?

voor een heel klein ensemble geschreven. Dat hebben we
uitgevoerd met Ed Spanjaard, t'wee jaar terug in Cairo,

"De basis is eigenlijk een heel klein stukje geweest wat
Wilbert in2073 voor mij geschreven heeft. lk had toen voor
een programma nog vijf minuten aan muziek nodig, hedendaags, en toen vroeg ik:'Kun je niet iets schrijven?'." lk kan

met een hedendaags ensemble in Egypte. Daarna heeft Ed
Spanjaard gezegd:'lk wil dat jullie dat uitbreiden voor sym-
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fonieorkest. Dit kan een deel zijn en daar komen dan andere
delen achteraan.' En dat is wat we nu gedaan hebbenl Ed is
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concert, weet ik zeker dat er ook een aantal harpisten zijn
die hun hart zullen ophalen bij het horen van de'gewone
harp'. Miriam geeft hier gehoor aan. "Na al die technieken

hoor je het gewone harpgeluid zo anders, zo fris en nieuw. lk
denk zelf ook steeds: 'wat heeft het toch opeens een klank
en een nagalm'. Het stuk is een ode aan het instrument en

mogelijkheden ervan."
Dus een stuk gebaseerd op de technieken die Miriam heeft
bedacht. ls zij dan ook de medecomponist? "Nee, dat niet.

Wilbert

is echt iemand die vanuit constructies werkt. Hij
heeft precies in zijn hoofd hoe het moet zijn en hoe het
klopt, maar ik ben wel de redigerende factor. Bijna dagelijks
veranderen we nog iets aan het stuk, omdat bijvoorbeeld
een noot niet lekker ligt of omdat we meer body in de klank

nodig hebben op bepaalde plekken. lk heb input gegeven,
maar het stuk is wel zijn stuk."

Toekomst
Miriam heeft in de tussentijd al zoveel gespeeld, geöxperimenteerd en verkend. lk vraag mij af of er nog aspecten zijn
van de hedendaagse muziek die ze zou willen ontdekken.

Sponzentesten

vanaf dit seizoen chef bij het Orkest van het Oosten, dus
heeft dit stuk daar mee naartoe genomen.

"Uhm...... Poeh.... Uhm....". Ok, dus ze heeft h66l veel gedaän.
Töch heeft nog dingen op haar lijstje staan. "Het is misschien ook iets wat zich steeds verder na verder uit zich zelf

h'rj

We hebben dus gekeken naar de andere delen en het 2e
deel draait om de techniek waarbij je met een spons over

ontwikkelt. Je komt bij een bepaald punt en dan doe je weer
iets anders of nieuws of je ontwikkelt door. Het ontstaat uit
iets. Komende zomer ga ik wel met te gekke componist uit
Berlijn werken, Johannes Kreidler,66n van de entfant ter-

de snaren gaat." Jullie begrijpen, ik moest enigszins fronsen. Een spons over de snaren? Een spons gebruikje om

ribles uit de Duitse componistenscöne, die een stuk schrijft
met video. De premiöre is tijdens de Gaudeamus Mu-

schoon te ma ken, toch? I nderdaad I En zo is de techniek ook

ziekweek in september in Utrecht. lk heb ook zin om meer in
muziektheater te duiken en een heel Iijstje met mensen met

ontstaan! "lk had typ-ex op mijn snaren voor een andere
techniek, waarschijnlijk flageoletten, en toen ben ik de harp
gaan poetsen en dat gaf geluid." lk heb het geluk dat ik ook

die ik graag een keer samen wil werken.. Verder wil ik ook
met Lumaka verder werken aan de kwintetten en zelf mooie

deze bijzondere techniek te horen en te zien krijg. Miriam

bewerkingen maken."

loopt even naar keuken, want dat is toch nog de plek waar
de sponzen zich bevinden in haar huis. De spons wordt
vochtig gemaakt en ze steekt van wal. Waar ik dacht dat

En dan komen we nog op het concert dat Miriam, samen
met harpiste Marianne Smit, op het Dutch Harp Festival
gaat spelen:'Freude' van Karlheinz Stockhausen. "Marianne
en Esther Kooi, die het eerst met Marianne speelde, hebben
een jaar lang met Stockhausen gewerkt aan de totstandko-

er een zacht, ijl geluid zou komen, komt er een verrassend
scherp, bijna snerpend geluid uit. Er wordt bij gezegd: "lk

heb het geluid natuurlijk wel verfijnd in de tussentijd." Dat
duidelijk, want met het grootste gemak voert Miriam

{s

ming ervan. Omdat dit werk van Stockhausen ook internationaalvaak gevraagd wordt en Marianne, omdat Esther
was gestopt, een nieuwe partner zocht, ben ik haar nieuwe
partner geworden. lk heb vorig jaar op het landgoed van

beheerst de techniek uit. Tijdens het ontwikkelen van de
techniek is er een heuze sponzentest- en selectie geweest.
Sponzen uit verschillende winkels zijn zorgvuldig getest. De
winnaar? De spons van Albert Heijn.

Stockhausen een tijdlang gewerkt om alles, een stuk van
40 minuten, uit mijn hoofd te leren met alles erop en eraan,

Wat mij inmiddels duidelijk is geworden, is dat de delen van
Bulsinks'Spelingen' als basis de verschillende technieken
hebben, die Miriam heeft ontdekt. Het 3e deel, zo vertelt
Miriam, wordt gespeeld met een harp waar een doek door
de snaren heen zit, een xylo-effect. "Helemaal op het eind

dus dan zat ik daar af en toe weer twee weken. Zo is dat

tot

stand gekomen."

Voor iemand die lang na moet denken over wat ze nog wil
ontdekken op de harp, komt er een hoop uit. Dat is maar
goed ook, waht dan kunnen wij nog lang concerten bezoe-

van het 3e deel magje ook nog de gewone harp horen."
Hoewel ik enorm geinteresseerd ben geraakt in de ver-

ken van Miriam. Wel alles op z'n tijd, want zoals Miriam zelf

schillende technieken en vooral de toepassing ervan in het

zei: "Je kunt gelukkig niet alles tegelijk!".
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