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Je komt wat tegen als je in je vrije tijd wat rondscharrelt. Ja, anders kan ik het niet noemen, 
die bezoeken aan musea, toevallige concertjes, buiten- en binnenevenementen. Ach je wil er 
opuit en dan ga je maar willekeurig ergens op af. Zo overkwam mij dit enkele weken geleden 
toen ik in de buurt van Apeldoorn, om precies te zijn in Teuge – en toch was ik vóór! – ‘De 
Levenstuinen van het Hontschoten’  ontwaarde en het niet kon laten dit fenomeen met een 
bezoek te vereren. 
 
Eerlijk, schitterende tuin, die in de wervende folder werd aangeprezen als ‘een wondere 
wereld vol westerse en oosterse symbolen die op filosofische wijze het leven van de mens 
verhalen’. Bepaald niet bescheiden, maar soit, eerst maar eens genieten. En dat was het 
ook. Na een lange wandeling langs de fraaie waterpartijen, het oosterse tempeltje, de jungle, 
de subtropische vallei, de standing stones (wat dat ook moge wezen) en ‘tuinen opkleur’ had 
ik weer voldoende natuur opgesnoven. Ach, hier en daar deed het wat kitscherig aan, maar 
een kniesoor die zich daar aan stoort. Vermoeid liet ik me dan ook vallen in een geriefelijke 
rietenstoel in het theepaviljoen en genoot van de mij aangeboden thee. Heerlijk om zo 
ontspannen naar de vele aanwezige vogels te kunnen luisteren.  
 
Hoewel? Zacht op de achtergrond was muziek te horen. En of het nu de sfeer was of de 
mooie bloemen rondom, ik werd gegrepen door de indrukwekkende stem van een contralto, 
ook wel countertenor genoemd, die klassiekachtige liederen ten gehore bracht. De 
begeleiding week af van het gebruikelijke: naast piano was een elektrische gitaar te horen, 
die elektronisch vervormd werd en daardoor een zweverig, echoënd geluid voortbracht. Het 
bracht me in een hemelse stemming, en dat terwijl ik toevallig noch dronken noch onder de 
drugs zat. Dit soort genotsmiddelen zijn me toevallig onbekend. Elke verdachtmaking in die 
richting werp ik verachtelijk van me af! 
 
Waar was ik? O ja, die zangstem! Met gesloten ogen luisterde ik meer dan een uur lang naar 
die stem, die zacht op de achtergrond mij trof en mij in trilling leek te brengen. Spiritueel, dat 
was het woord, ik werd in hogere sferen gebracht door een voor mij onbekende countertenor. 
 
Daar moest ik meer van weten. Om me heen kijkend zag ik in de hoek van het half overdekte 
terras zo’n boerenmeubel staan, die volgens de brochures van Intratuinen als country 
lifestyle worden getypeerd en dus maar meteen van de bijbehorende knetter hoge prijs 
worden voorzien. Op dat meubel stond een stereo-installatie en daarnaast ontwaarde ik een 
geopend plastic cd-doosje. Ah, dat doosje was natuurlijk van de cd die ik hoorde. Als een 
magneet werd ik naar het cd-doosje getrokken en even later nam ik de informatie, die op het 
doosje stond, tot mij. De cd had de titel Close to Silence, de zanger heette Thomas Otten. 
Rechts onder stond New Wave en dat was alles. Gatver, wat een afgang: een Duitser die 
zweverige new wave liederen zingt, dat kan toch niets zijn! Een beetje teleurgesteld reed ik 
naar huis. 
 
Toch bleef de stem van Thomas Otten in m’n hoofd zitten. Een paar dagen later google-de ik 
wat op Internet en zowaar ik vond het één en ander van hem. Wikipedia had een korte 
beschrijving van hem en wat bleek? Thomas Otten is een New Age musicus, die op jonge 
leeftijd piano leerde spelen en in kamerkoren zong. Het bijzondere aan hem was dat hij in 
zijn pubertijd niet de baard in zijn keel kreeg. Zijn stem bleef hoog, vergelijkbaar met die van 
een vrouwelijk alt. Thomas Otten bleek een echte contralto, ook wel countertenor genoemd, 
te zijn. Verder bleek dat hij Fransman (Elzasser?) was. Hoewel hij een carrière als bioloog 
was begonnen, trok muziek hem zo, dat hij koos voor een muzikale carrière. In de 10 jaar die 
volgden ontwikkelde hij zijn stem tot wat hij nu is. In die periode experimenteerde hij met 
verschillende genres, van gregoriaans tot moderne muziek. Door kenners wordt Thomas 
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Otten betiteld als één van de beste countertenors van de wereld.  In die tijd ontmoette hij de 
componist en producer Frédéric Momont en het klikte onmiddellijk tussen hen. Beiden zijn er 
van overtuigd dat muziek niet aan strikte grenzen gebonden zijn. Hun samenwerking is een 
zoektocht geworden naar muziek van grote schoonheid en originaliteit, waarmee een breed 
publiek bereikt kan worden. Kortom, echte cross-overs! 
 
Gek genoeg zijn er maar 4 cd’s van Thomas Otten bekend, t.w.: 

o Close to Silence, 2000 
o Portraits, 2003 
o Open Wings, 2007 
o Collection, 2008 

Dat was het dan, wat nu gedaan? Natuurlijk, even langs Donner in Rotterdam, die heeft alles 
wat op muziekgebied denkbaar is, toch? Mis, ze wisten van het bestaan van Thomas Otten, 
maar geen cd’s van hem in hun collectie. Eventueel konden die apart besteld worden, maar 
dan zou het een weekje of wat duren voordat deze beschikbaar was. Balen, wat een 
teleurstelling! 
 
Dat kon ik toch niet op me laten zitten! Avonden was ik aan het googlelen en eindelijk vond ik 
op YouTube - waar anders? – 3 filmpjes, die ik keer op keer op mijn PC afspeelde. Voor de 
PC bezitters onder ons hieronder de hyperlinks: 
 
Espiritu:  http://www.youtube.com/watch?v=9AJ5nPv3G6o&feature=related  
Côte d’opale 1: http://www.youtube.com/watch?v=ayt2_ycp2d8&feature=related 
Côte d’opale 2:  http://www.youtube.com/watch?v=dUNtxkhHOfo&feature=related 
 
Eigenlijk ben ik benieuwd naar de mening van onze koorleden. Is Thomas Otten werkelijk 
een countertenor van wereldklasse of is het weer zo’n vaag ‘New Wave’-figuur, met alleen 
maar wat show?  Ik voor mij heb mijn mening al gevormd: een bijzonder stem in een 
bijzondere zoektocht naar grensoverschrijdende muziek. Zo, dat heb ik weer eens mooi 
gezegd! 
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Korte Historie countertenor 
 
Hoe komt men er nu bij om mannen als nep-alt te laten zingen? Een echte (vrouwelijke) alt is 
toch altijd beter? Daar moet wat achter zitten! Welnu, dat is ook zo. 
 
Tot in de Renaissance hield men zich in de Katholieke kerk strikt aan de regels, die de 
discipel Paulus in zijn 1e brief aan de Korintiërs 14, vers 34 schreef: ‘Mulieres in ecclesiis 
taceant.‘ Mocht u denken dat het hier handelt over muildieren, dan zit u er compleet naast! 
Vrij vertaald uit het Latijns betekent het: ‘Vrouwen moeten in de kerk hun mond houden.’ 
Schande, maar het was niet anders. Ook nu nog wordt deze Bijbeltekst in christelijk 
orthodoxe kringen te pas, meestal te onpas, gebruikt om vrouwen hun, aan de man 
ondergeschikte, plaats te wijzen. Kortom, vrouwen mochten tijdens de kerkdienst niet zingen! 
 
Om die reden kregen countertenoren een prominente rol in de 
liturgische muziek. In de opera speelden countertenoren aanvankelijk 
nauwelijks een rol. Dat veranderde toen castraten rollen kregen 
toebedeeld, zoals bij de eerste uitvoeringen van Orfeo van Monteverdi 
in het jaar 1607. In Italiaanse kerkoren was de castraat een bekend verschijnsel: hij verving 



de falsettist en de trebel. De laatst bekende sopraan falsettist in Rome was Giovanni de 
Sanctos, een Spanjaard, die overleed in 1625. 
 
 In de Italiaanse opera bleef tot het einde van de 17e eeuw de castraat domineren, in 
Frankrijk daarentegen gaf men de voorkeur aan de countertenor. Ook in Engeland was dit 
het geval. In de Fair Queen (1692) van Purcell werden de hoofdrollen door countertenoren 
gezongen. 
 
In onze tijd is de countertenor een veel gevraagde zanger, waarvoor door bekende 
componisten tal van werken, variërende van liederencycli tot opera’s en musicals, zijn 
geschreven.  
 
In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was Afred Deller  het Engelse icoon van de 
countertenor. Benjamin Britten schreef speciaal voor hem de hoofdrol van Oberon in A 
Midsummer Night’s Dream (1960). De countertenor James Bowman speelde de rol van 
Apollo in Death in Venice (1973). In de VS behaalde de countertenor Russell Oberlin,  
ondanks de geringe belangstelling voor alle klassieke muziek, grote successen en effende 
daarmee de weg voor de moderne countertenor.  
 
Tegenwoordig is er veel vraag naar countertenoren, en heus niet alleen voor de rol van Orfeo 
in Orfeo ed Euridice van Gluck. Ook Handel heeft verschillende opera’s geschreven, waarin 
hoofdrollen voor countertenoren zijn weggelegd, zoals  in Giulio Cesare in Egitto, Orlando en 
Rodelinda. 
 
Vele moderne componisten hebben werken voor countertenoren gemaakt. Hieronder een 
kleine opsomming: 

o Edgar in Aribert Reimann's Lear (1978) 
o de titelrol in Akhnaten van  Philip Glass(1983) 
o Trinculo in The Tempest van Thomas Adès (2004). 

Mannenensembles, zoals Chantecleer en de King’s Singers, maken veel gebruik van de 
countertenorstem in allerlei muziekgenres, waaronder middeleeuwse muziek, gospel en zelfs 
volksliedjes. 
 
Tot slot mag niet onvermeld blijven dat ook de rock muziek zijn countertenoren kent. De 
meest bekenden zijn wel Freddie Mercury en Roger Meddows-Taylor van Queen. 
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