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Componist Jeff Hamburg ging in Oekraïne op zoek naar zijn wortels. Als Joden werden zijn grootouders er verjaagd
tijdens de pogroms. Filmmaakster Deborah van Dam volgde hem op zijn zoektocht. De compositie die het resultaat
was, ‘Biografiye’, gaat in première tijdens Festival Classique. Het blijkt meer te zijn dan een privébiografie: het
verhaal van de verloren afkomst vindt overal herkenning.

‘Ik zat in de auto,’ vertelt Deborah van Dam, ‘en hoorde mooie, verstilde muziek op Radio 1. Dat gebeurt niet zo
vaak. De componist van het stuk, Jeff Hamburg, vertelde dat hij van plan was naar Oekraïne te reizen, om het
verhaal van zijn familie te achterhalen. Dat kan een prachtige film opleveren, dacht ik. Ik ging op zoek naar fondsen
om die film te maken.’

Gevlucht uit Khoshchevate
In september 2008 vertrok Jeff met Deborah naar Oekraïne. ‘Het was even wennen met de camera erbij,’ lacht Jeff.
‘Deborah moest me vaak overtuigen om de film überhaupt te laten maken. Ik wilde ook bepaalde dingen niet in de
film hebben, dingen die te persoonlijk waren. In het begin dacht ik: dat kan niet, een film maken van zoiets! Maar ik
ben ontzettend blij en gelukkig met de film die zij gemaakt heeft. Het is een sober beeld geworden, ze heeft er recht
aan gedaan.’

Jeff is opgegroeid in de Verenigde Staten. Over het verleden werd zelden gesproken, alleen Aunt Fanny liet wel
eens iets los: hoe de familie uit Khoshchevate moest vluchten voor de pogroms. In de film is te zien hoe Jeff het
verwaarloosde Joodse kerkhof van Khoshchevate vindt, maar geen graven van zijn eigen familieleden, geen
mensen die hen gekend hebben.

Een plaats die echt bestaat
‘Er was eigenlijk niets concreets te vinden daar. Het belangrijkste dat ik gevonden heb, is het feit dat die plaatsen
bestonden. Dat klinkt een beetje vreemd, maar Khoshchevate was een mythische plek voor mij. Alleen een naam,
zonder betekenis. Als je dan de stad binnenrijdt en je ziet dat bord met die naam in het cyrillisch, dan gaat er iets
door je heen van goh, het is echt. We hebben na veel zoeken de suikerfabriek gevonden waar mijn
overgrootmoeder werkte, en de begraafplaats, mooi en dierbaar.’

Deborah: ‘Het succes van de reis zit hem er vooral in dat Jeff een muzikant heeft gevonden, Vasili Baranovsky, die
nog de Joodse muziek speelt uit de tijd van zijn grootouders. Typerend is dat het uitgerekend een niet-Joodse
muzikant is die deze muziek heeft opgetekend. Je vindt het belangrijkste soms op een rare manier. Het draait erom
dat mensen dingen vastleggen en doorgeven.’

Als weerslag van zijn reis heeft Jeff een stuk gecomponeerd, Biografiye. Voor de compositie heeft hij gebruik
gemaakt van de melodie van een Joodse zegening. ‘Het is een zegening die het gevoel van ongelofelijke openheid,
van het oneindige weergeeft. Het gevoel dat je hebt als je een zonsopgang meemaakt, of in de woestijn loopt.’ Bij
de compositie wordt een gedicht in het Jiddisch van Yakov Glatstein gezongen.

De onbekende ooms en tantes
Biografiye is meer geworden dan Jeffs eigen privébiografie. ‘Het is onvoorstelbaar, de hoeveelheid reacties die ik
heb gekregen. Post, e-mail, zelfs mensen die mij helemaal niet kennen namen de moeite om te bellen, met verhalen
over hun eigen achtergrond. Het viel me op dat daarbij ook veel niet-Joodse mensen waren. Mensen bijvoorbeeld
met een Indonesische achtergrond, die door Biografiye terugdenken aan die ooms en tantes die ze nooit hebben
gekend. Het verhaal van mijn familie is een universeel verhaal. Je denkt dat je families 300, 400 jaar in de tijd terug
kunt volgen, hier in Nederland. Maar heel vaak is dat helemaal niet zo.’

Deborah: ‘De puzzelstukjes van Jeffs individuele reis zijn een universeel muziekstuk geworden.’

Jeff: ‘Persoonlijk heb ik nog nooit meegemaakt dat een stuk op zo’n manier reacties opriep. Maar de filmbeelden
voegen natuurlijk ook veel toe. Als componist ben je bezig met geluid, maar de kracht van het beeld versterkt
precies dat wat ik wil zeggen.’
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Dierbaar
De première is op 12 juni 2009 tijdens het Festival Classique, waar ook de documentaire van Deborah van Dam
vertoond wordt. Waarom een stuk van een Amsterdams-Amerikaans-Oekraïens-Joodse componist in première gaat
in Den Haag? Deborah: ‘De regisseuse komt in elk geval uit Den Haag en werkt er…’

Jeff: ‘De artistieke leiding van het festival was ingenomen met het idee de film en het stuk te combineren. Daarnaast
heb ik zelf gestudeerd aan het conservatorium. Den Haag is wel dierbaar.’

Muzikanten

Jeff Hamburg, Biografiye
Shura Lipovsky: zang
Ivar Berix: klarinet
Elisabeth Perry: viool
Esra Pehlivanli: altviool
Timora Rossler: cello

Documentaire
Bekijk de documentaire via Uitzending Gemist (http://player.omroep.nl/?aflID=9492842)

Zie ook
Website Festival Classique (http://www.festivalclassique.nl)

Den Haag - Jeff Hamburgs ‘Biografiye’ op Festival Classique 2009 http://www.denhaag.nl/home/bewoners/kunst-en-cultuur/to/Jeff-Hambur...

2 van 2 22-08-2011 13:10


