
Radiomaker en auteur Pat Donnez over zijn liefde voor Mahler 
‘Je zit op een rollercoaster van emoties’ 
Tijdschrift Vlaamse Opera, Wilfried Eetezonne 
!
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Als hij de vraag krijgt voor een interview over zijn liefde voor Mahler reageert hij 
onmiddellijk voorzichtig. Dat hij geen kenner is, waarschuwt hij. Tot het interview 
zover is en Pat Donnez aan de overkant van de tafel een kaft bovenhaalt met daarin 
informatie over Mahler, compleet met aantekeningen en een dvd met de 
documentaire van Franz Winter: Gustav Mahler: Detaching from the World. Wat een 
gesprek ging worden van pakweg een uurtje werd een boom van ruim twee uur 
over de Vijfde van Mahler, Lieder eines fahrenden Gesellen en… Willy Sommers. 
!
In december reist het Symfonisch Orkest van de Vlaamse Opera onder leiding van 
Chef-dirigent Dmitri Jurowski naar Bakoe in Azerbeidjan waar het op het 
prestigieuze Rostropovisjfestival de Vijfde Symfonie van Mahler speelt en het 
Vioolconcert van Max Bruch. Maar eerst brengen ze de Vijfde ook in Antwerpen 
en Gent met als aperitief  Lieder eines fahrenden Gesellen. 
Eén zitplaats zal dan sowieso al bezet zijn en wel door dichter, schrijver, performer 
maar vooral één van de fijnste radiomakers van het moment: Pat Donnez, bekend 
van onder andere Titaantjes op Radio 1 en nu Berg en Dal op Klara. Tijdens een 
uitzending van De Ambassadeurs, stak hij zijn liefde voor Gustav Mahler niet 
onder stoelen en banken en net dat brengt ons samen. 
‘Ik ben geen culturele omnivoor, geen postmodernistische metroseksueel die alles 
goed vindt, maar ik heb wel een zeer brede smaak,’ steekt hij van wal. ‘Die 
spreidstand gaat van de cellosuites van Bach, die ik in momenten van diepste nood 
kan beluisteren, tot de levensliederen van bijvoorbeeld André Hazes.’ 
!
Waar ergens zit je fascinatie voor Gustav Mahler in dat palet? 
Mahler is voor mij een spiegelpaleis. Een echokamer waarin ik heel veel associaties 
kan horen en soms zaken van mezelf  herken. In Mahler komen veel werelden 
samen: zijn jiddische roots, de volksmuziek uit de Bohemen, die fascinerende 
Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie, het Wenen van Klimt en Kokoschka en 
ook dat hij op de breuklijn zit van de romantiek en de Tweede Weense school. Je 
hoort zijn vernieuwingsdrift zonder te bruuskeren. Hij tast grenzen af  maar wil nog 
geliefd worden door het publiek. Zonder hem hadden Arnold Schönberg en Alban 



Berg geen schijn van kans. (fijntjes) Niet dat ik dat persoonlijk erg zou gevonden 
hebben. 
!
Hoe heb je Mahler leren kennen? 
Wellicht zoals zoveel mensen via de film Death in Venice van Luchino Visconti. Toen 
ik de film voor het eerst zag moet ik even oud geweest zijn als de Tazio, de jongen 
uit de film. Een jaar of  15-16. Het adagio uit de Vijfde Symfonie is er prominent 
aanwezig. Die film heeft me grondig door mekaar geschud en ik herbekijk hem nog 
regelmatig. Die zieke stervende componist die geëlektrificeerd geraakt door en 
misschien verliefd wordt op de schoonheid als laatste redmiddel. Als de oude 
componist Gustav Von Aschenbach dan sterft komt die schoonheid langs hem 
voorbij gewandeld met zo’n achteloosheid – hij merkt de stervende niet eens - dat 
het verscheurend is. Dat alles willen geven voor iemand die er immuun voor is, dat 
totaal gebrek aan communicatie, dat lot dat altijd verkeerd afloopt… Dat zijn zaken 
die ik in Mahler en vooral zijn liederen herken. 
!
Vreemd dat het adagio altijd met dood wordt geassocieerd. Met de film Death in 
Venice, het is een hit op beroemde begrafenissen en ook tijdens 
herdenkingsconcerten voor 9/11 duikt het op. Terwijl juist de eerste beweging van 
de symfonie een funeraire mars is en Mahler het adagio componeerde in volle 
verliefdheid voor Alma Schindler. 
De Vijfde is tot stand gekomen tijdens een zeldzame periode van geluk in zijn 
leven. Hij had zijn componeerhuisje in Karinthië, hij had een fantastische baan, zijn 
Alma en al twee kinderen. Maar hij had ook van de arts een serieuze waarschuwing 
gekregen over zijn hartklep, wat hem later fataal zou worden. Hij was door het oog 
van de naald gekropen, had de dood al in zijn adem. Als je daar doorkomt kan je of  
creatief  blokkeren of  juist grootste dingen gaan doen zoals Anthony Burgess die A 
Clockwork Orange schreef  nadat hij hoorde dat hij nog een jaar te leven had. Zo is 
dat ook met de Vijfde. Je hebt die lijkgang, die begrafenisstoet van de eerste 
beweging dat opbouwt naar dat spetterende en levenslustige scherzo. Overigens het 
langste dat hij geschreven heeft. Dan krijg je dat verliefde adagio om vervolgens 
naar die overweldigende finale te gaan. Herbert von Karajan zei dat je eigenlijk 
tijdens de hele finale je adem moest inhouden.  Voor Von Karajan was geen 
inspanning te veel.  (lacht) De vijfde is een emotionele rollercoaster van zeventig 
minuten. En je zit de hele tijd op het puntje van je stoel, alsof  je naar een 
spannende film kijkt. 
!
Wat vindt u van de dichter Mahler in Lieder eines fahrenden Gesellen? 



Als toondichter is hij meesterlijk, maar wat hij presteert als dichter is… charmant. 
Wie gedichten in opperste verliefdheid schrijft, komt nooit verder dan 
karamellenverzen, je schrijft ze als je verliefdheid voorbij is, of  als ze nog moet 
komen.  Hier zien we de dichter die een frustrerende verliefdheid koestert voor een 
zangeres. Hij zit er nog middenin. Je kan dan schrijven zoals Jan Engelman deed 
over de operazangeres Vera Janacopoulos: ‘Ambrosia, wat vloeit mij aan?/uw 
schedelveld is koeler maan/en alle appels blozen.’ Wat dicht Mahler: ‘Wenn mein 
Schatz Hochzeit macht/Fröhliche Hochzeit macht/Hab’ich meinen traurigen Tag!’ 
Dat is niet meteen met een Nobelprijs in het achterhoofd. (Lacht) Wat ik nu ga 
zeggen, zeg ik met zeer veel respect voor beiden maar Willy Sommers doet het niet 
veel slechter.  
!
Excuseer? 
(begint te zingen): ‘Bruiloftsklokken luiden/Maar 't is niet voor mij/Mensen lachen, 
wuiven/Maar 't is niet naar mij/Het is naar jou, en naar een ander/Die ander is dan 
nog m'n beste vriend…’ (lacht) Mahler schrijft ook over twee ogen zo blauw en het 
leven dat mooi is. 
Hij beschrijft zijn diepste gevoelens maar vertaalt die op een zeer toegankelijke 
manier. Het zijn makkelijke versjes. Maar dan eindigt hij briljant met het prachtige 
beeld van de verliefde, verdwaalde zwerver die rust vindt bij een lindeboom. Wat 
een beeld! Hij lokt je heel de tijd mee en plots lees je dit en er staat niet meer wat er 
staat. Dat is dan weer de sublieme Mahler. Zo ervaar ik hem.’ 
 


