
Toelichting: “All that we love is bound for the past”. 

In 2010 was de Engelse auteur David Mitchell prominent in Nederland 
Aanwezig. Zijn roman “De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet” kwam als 
eerste uit in Nederland, uiteraard in Nederlandse vertaling. 
Daarnaast presenteerde de Nationale Reisopera in mei en juni van dat jaar een aantal 
voorstellingen van de opera “Wake” ter gelegenheid van de herdenking van de 
vuurwerkramp in Enschede. 
Ik kreeg David zover om het libretto te schrijven. René Uijlenhoet (elektronica) en ik 
schreven de muziek. 
Tijdens de voorbereidingen voor de productie van “Wake” werd ik gebeld door de 
Nederlandse kunstenaar Willem Snitker. Hij wilde mij een exclusieve serie van 
achttien gravures cadeau doen, die hij gemaakt had bij even zo korte Haiku-achtige 
teksten van David Mitchell die in uiterst beknopte vorm handelen over hetzelfde 
onderwerp als zijn grote roman. 
Door ze alle achttien op muziek te zetten voor mezzo-sopraan en piano-trio geef ik dit 
cadeau nu (met aanvulling) door aan het jubilerende en onvolprezen Osiris-trio. 
Evenals Mitchell’s roman speelt alles zich af op en om het eilandje Decima waar zich 
gedurende zo’n 250 jaar een exclusief Nederlandse handelspost bevond. 
Slechts onder strikte voorwaarden mochten de mannen in dienst van de V.O.C. het 
eilandje en hun fort verlaten om zich op het Japanse vaste land te begeven. Omdat de 
V.O.C. slechts sporadisch een schip naar Japan stuurde werkte het eiland als een 
gevangenis. 
Daar speelt “Decima and the court journey” zich af; Achttien tweeregelige 
“gedichtjes” van tussen de 7 en 12 lettergrepen per regel. Ze hebben zoals gezegd 
dezelfde beknoptheid als een Haiku, maar anders dan de Haiku roepen ze geen 
natuurbeelden op, maar suggereren eigenlijk stuk voor stuk een mogelijk plot voor 
een roman. 
De sfeer is die van geheimhouding, spionage, roddel, verboden contacten, 
onderdrukte verlangens, verveling, melancholie en heimwee. 
Omdat de laatste prevaleren heb ik (met David’s toestemming) mijn compositie “All 
that we love is bound for the past” gedoopt, zijnde de laatste regel van de cyclus. 
Op het moment dat ik deze toelichting schrijf, ben ik nog druk bezig met componeren. 
Daarom wil en kan ik nog niet zoveel over de muziek zeggen behalve dat muziek en 
tekst nauw met elkaar verbonden zijn en ik het als mijn taak beschouw om voor elk 
van de achttien stukjes een nieuwe vondst te hebben. Dat betekent dat ik streef naar 
verscheidenheid op de korte baan en hoop en bid dat de eenheid min of meer vanzelf 
ontstaat. 
Je zou ook kunnen zeggen dat ik het graag aan U, de luisteraar overlaat om uw eigen 
verhaal te (re) construeren uit wat eigenlijk bestaat uit een bonte verzameling 
suggestieve “snapshots”. 

Klaas de Vries, componist.


