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Orkest Zuid geat relat¡e aen

met wetenschap in

'Zoeken in de oersoep'.

doot
Dophne Broers

Ode aan
het leven

Fñ
III

keerde aanname. Over deze en an-
dere (al dan niet foutieve) aama-
mes zal het nog vaal gaan djdens
het gesprek, Maar ook: ove¡ ver-
liefdheid. over het onßtaan van
nieuw leven. Over het geluid van
een kleine nom dat uitgroeit lol
een symfoníe. Ove¡ de overeen-
komsten tussen composities van
Bach en moleculaire smtcn¡ren.
In 'Zoeken in de oersoep' draait
het namelijk om de verbinding rus-
sen muziek en wetenschap. Voor
het nieuwe project vzn het Eindho-
vense Orkest Zuid werkte ardstiek
leider (en dirþnt) Jos van de
Bnak samen met prof dr. Ben Me-

.

rÊ SvstÉmerL
Meijer geeft zondag een lezing tii-
dens'Zoeken in de oersoep'r. Met

hoogæpunt: Lowlands", venelt hii

Jos van de Braak, dirigent Orkest Zuíd (links) samen met prof. dr. Bert Me

in zijn vol boeken gesrouwde kan-
toor in het Helix-gebouw van de
TU/e. ,,ledereen vraagt zich afhoe
leven ontstaat. En steeds meer
mensen zijn geinteresseerd in
duurzame technologieëq onder
mee¡ omdat onze energiebronnen
oÞ ra.ken. Wetenschappers zijn oP

dir moment bezig met het ontnfe-
len van het mysterie van de cel. Zo-
dat we die kunnen maniPuleren
en weer opbouwery waardoor we
in de toekomst misschien zelß in
staar ziin om zelfolie æ maken."

Dat is

iezelf
n feest

van met elkaar communice¡ende
moleculen. De losse elemendes
\¡r'aarmee alles is opgebouwd, kun-
nen we nog wel begriipen. Maar
hoe ze er als een maauchaPPij ge-

zamenlijk voor zoqgen dat het
funcdoneen, is een mysterie. Te
gecompliceerd. Hoe het in elkaar
zit, is niet te verklaren door een
optelsom van alle elementies te

maken."

wat is jouw ultíeme doel?

,,Een primitieve cel maken. De
meest simpele die er is, de Bacte-

consequendes dat het niet te over-
zien is. fe kunt niet zo maa¡ onge-
straft dingen weghalen uit een cel

en het weer proberen oP æ bou-
wen- Misschien is het wel gewoon
te ingewikkeld voor mensen Zo'n
cel onrafelen, dat staat gelijk aan
het onderzoeken v¿¡ alle lefters
uit alle boeken ær wereld. En ik
doe met mijn team jaren over een
alinea."

Lijkt me erg
neigíng om
oooíen?

iNee natuurliik niet! Alles wat wii
weten, heeft ons verder gebnchr

¡en dan moeten we volhouden lk

korøichtig. Die zeggen: geen olie
meer? Dan bouwen we gewoon
elektrische auto's. Maa¡ dan denk
ik: ohia? En waar haal ie die
elekricireit* dan vandaan? Ik

muzieknoten Toch?"
)os van de Braak denkt even díeP

na ,,\¡erlieftl, dac gaat misschienijer, hooglenar aan de TU/e. foto Kæs Martens



Bert Mei¡er: ,,ledereen vraagt zich af hoe leven ontstâat." foto i{ASA

'Zoeken in de Oersoep'
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Orkest Zuid werd vorig jaar opge-
richl Het symfonisdre blaaso¡kest
heeft Eindhoven als thuisbasis.
Een van de missies van Jos van de
Braak (naast oprichter en arristiek
leider ook dirþnt van Orkest

wat ver. Mau ik heb er wel veel ge-
voelens voor, ja."

En heb je ook iets met moleculen?

,,Ik weet er weinig vaq maar miin
vak heeft wel veel raakvlaklen
me¡ het vak van Bert Op meerde-
re gebieden. De orkestleden zijn ei-
genliik ook een soon van moleor-
len Elk instrument is een onder-
deel om tot een geheel te komen
Muzieknoten zelfzijn ook bouw-
stenen van een groter systeem.
Met muzieknoten maak je van
niem iets levends. We hebben
voor het programma bewust voor
muziekstukken gekozen die van
iets kleins -net als een cel- uit-
groeien tot iets groots. De Bolero
van Ravel is daar natuurliik een
mooi voorbeeld var¡ maar ook de
manier waarop Bach de fuga ge-
bn:itt om tot iets complex te ko-
merl. Bovendien staat er een canta-
te op het programma die speciaal
in opdracht van dit programma is
geschreven door Monique Krtis:

:;ile5¡:=¡-¡.;1:;. ;e rÌ':r.r:..' ::-:1:.- :-

Zuid) is om samen te werken met
andere kunswormen, onderwiis
en weænsc-trappen. 'Zoeken in de
Oersoep' is het eeme proiect waa-
in zo'n combinatie wordt ge-
maakr Op het programa saan

Grief of Gnvity."

Waar gaat dat ouerT

,,Het is een prachtþ verhaal. Een
lieftlesgeschiedenis, nßsen twee
personages: Awareness -het be-
wustzijn dat ons allemaal ver-
binde en Gravþ -de zwaarte-
kr¿ch¿"
Ben Meijer heeft ondertussen een
enorme glinlacl op zíin gezichr
,,Mooi toch dat dit in Eindhoven
geheurt lcadíng in technology ß
meer dan alleen maar appanaries
maken."

*Oereoep: ln 1 953 deden wetenschap-
per Miller en Urey een qperiment,
marbii ze aantoonden dat er bouwste-
nen van eiwitten kunnen ontstaan als

¡e s¡mpele stoffen -water, ammoniak,
waterstof en metiaan- onder speciale
omstand¡gheden mengt. Binnen een

week ontstonden er namel¡jk aminozu-
ren in deze oersoep.
*Lithium is een grondstof voor het ma-
ken wn accu's.
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de Passacaglia en Fuga BWv 582
van ]ohann Sebastian Bach, Grief
oF Gravíty van Monique Krüs op
rckst van lrma AchterL I¡s Prélu-
des van Fra¡z Lis¿t en de Boléro
van Maurice Ravel.


