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Verder
De balans
Wim
Henderickx
21,1 kilometer
per uur lopen
is haast bovenmenselijk, leert
een test in de
Bakala Academy
in Leuven.

Wim Henderickx (57) is een van onze belangrijkste
componisten. Dit jaar stond hij op de BBC Proms
in de Royal Albert Hall in Londen. Volgend weekend
worden twee van zijn werken opgevoerd op Transit,
een festival voor nieuwe klassieke muziek in Leuven.
Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.
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Wat zijn uw belangrijkste activa?
‘Mensen. De ruime familie, maar ook mijn medewerkers.
En de rust die ik vind in mijn werkruimte.’
‘Materieel zijn er boeken en partituren. Aan mijn instrumenten ben ik gehecht, maar levensbepalend zijn ze niet.
De muziek is dat wel. Op zich zijn het maar wat klankgolven, maar vanuit menselijk oogpunt is het een manier
van communiceren. Voor mij is muziek geen verstrooiing.
Daarvoor is de intensiteit te groot.’
‘Ik dans graag. Dan kan muziek me wel ontspannen. En
Afrikaanse muziek of percussie hebben een belangrijk fysiek aspect. Maar voor mij staat muziek in de eerste plaats
voor bezinning en reflectie. Mijn eigen muziek is vaak een
spirituele beleving, al bedoel ik dat niet meteen religieus.
Als ik werk, heb ik niet altijd muziek nodig. Dan kan ik ook
erg genieten van stilte.’

den duur niet meer verbeteren. Dus moet
Kipchoge het van de efficiëntie hebben.
En dan kom je uit bij randfactoren, zoals
parcours, materiaal en vooral aerodynamica’, zegt Hespel.
En misschien maakt daar een Belgische
wetenschapper het verschil. Ineos huurde
de specialist Bert Blocken, verbonden aan
de Eindhoven University of Technology
en de KU Leuven, in om de windstromen
rond Kipchoge te berekenen. De exacte
details mag Blocken, die ook veel aerodynamicawerk levert voor het wielerteam
Jumbo-Visma, vanwege zijn contract
niet kwijt. Maar hij schat in dat een zo
gestroomlijnd mogelijke opstelling 1 tot
2 procent winst kan opleveren. En dat kan
dus volstaan.
‘De voordelen die je tegen deze snelheid met aerodynamica kan halen, zijn relatief beperkt. Luchtweerstand is een klein
deel van de puzzel, maar mogelijk wel dat
stukje dat de doorslag geeft’, zegt Blocken.
De oefening bestaat erin Kipchoge
zo ideaal mogelijk uit de wind te zetten.
Dat is de belangrijkste job van de hazen,
meer dan het tempo constant houden.
In Monza liepen ze in een driehoek voor
Kichoge, nu nemen ze een andere geometrische vorm aan. ‘En die komt misschien
verrassend over. Het is in elk geval nooit
eerder gedaan.’
En de auto met tijdsbord die voor hem
uitrijdt, welk voordeel levert die op?
‘Moeilijk te zeggen’, antwoordt Blocken.
‘Achter een auto lopen kan ook nadelig
zijn, afhankelijk van de windstroming. Het
is zeker geen rechttoe rechtaan voordeel.’
Veel aan dit verhaal is compleet arbitrair. De afstand om te beginnen, die puur
gebaseerd is op een historisch toeval. De
exacte marathonafstand werd op de Spelen van 1908 in Londen opgetrokken tot
42,195 meter zodat de lopers voor de aankomst netjes voorbij de koninklijke tribune passeerden. Tijd is al evenzeer arbitrair.
Maar ook de regels zijn dat. En die bepalen nu eenmaal dat de race van Kipchoge niet officieel wordt gehomologeerd.
Zo staat de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) onder meer niet toe dat een

marathonloper drank krijgt aangereikt
vanop de fiets. Eigenlijk moet hij die oppikken van een stilstaande tafel, wat ongeveer een seconde per keer zou kosten.
De hazen vormen ook een probleem:
die mogen volgens de reglementen onderweg niet wisselen.
Hermens haalt zijn schouders op. ‘Die
hazenregel voor stadsmarathons is ook gewoon maar door een kettingroker uit de
duim gezogen. Hetzelfde met die regels
over drank. Maar wij kunnen niet wachten
tot die regels ooit eens gaan veranderen.’

Het is een stunt,
en in die context
moet je de weliswaar
waanzinnige prestatie
van Kipchoge zien.
Peter Hespel,
inspanningsfysioloog

Om die reden komt het eventuele record niet in de tabellen. Er is ook controverse over de schoenen die Kipchoge zal
dragen. Ze zijn een geüpdate versie van de
Vaporfly van Nike. De ZoomX Vaporfly
Next%, levert 4 procent energiebesparing
op dankzij een carbonplaatje in het
schuim van de zool. Dat voordeel is wetenschappelijk onderbouwd. De schoen is in
korte tijd de referentie onder elitelopers
geworden. Het doet denken aan het
Speedo-pak van tien jaar geleden dat
zwemmers opvallend sneller deed gaan en
dat uiteindelijk werd verbannen. Maar de
IAAF mengt zich voorlopig niet in de
kwestie.
De organisatoren zetten de poging in
de markt als een volgende ‘giant leap for

mankind’. Critici spreken van een ‘commerciële stunt’. Alsof een loopje wordt
genomen met de evolutie. Met wat meer
geduld is de kans groot dat de komende
decennia een loper opduikt die er in een
gewone wedstrijd de 99 seconden afpitst
die Kipchoges wereldrecord nog van de
2 uurgrens scheiden.
De grens tussen waar de sport eindigt
en waar de wetenschap het overneemt,
wordt voor sommigen te vaag. Ook voor
Hespel. ‘De artificiële voordelen zijn me
iets te groot. Het is een stunt, en in die
context moet je de weliswaar waanzinnige
prestatie van Kipchoge zien. Liever zou
ik de mijlpaal in competitieverband zien.
Stel dat je Kipchoge en Bekele tegen
elkaar uitspeelt. Dan mogen ze nog alle
hazen gebruiken die ze nodig hebben,
je blijft wel binnen de natuurlijke evolutie.
Nu heb je een officieel wereldrecord dat
geminimaliseerd dreigt te worden door
een stunt.’
‘Hij moet het wel helemaal zelf doen,
hoor. Hij wordt niet gedragen’, pareert
Hermens. ‘Het is niet zo dat je Kipchoge
schoenen aandoet, er wat koolhydraten inkapt en hem dan maar lekker laat rennen.
Kipchoge is zelf ook een perfectionist die
erg begaan is met de wetenschap. We laten
ons leiden door nieuwe inzichten. Maar je
kan natuurlijk ook de vooruitgang stopzetten en allemaal weer op blote voeten
gaan lopen...’
Caesar ziet in de sport ruimte genoeg
om naast normale races ook ‘eenmalige
topevents met een freaky doel’ te houden.
‘Veel kanttekeningen zijn niet onterecht.
Maar zulke events zijn fascinerend, interessant en fun. En ook emotioneel. Je ziet
de beste loper van zijn generatie, die hierna misschien alleen nog de Spelen van Tokio volgend jaar zal lopen.’
En Kipchoge zelf, de man die het uiteindelijk moet doen? Volgens zijn entourage is hij als een laser gefocust op het
doel. In een van zijn jongste blogposts
schreef hij: ‘Ik geloof dat ik verder kan
gaan dan wat mogelijk wordt geacht. Ik
hoop vooral dat ik mensen over de hele
wereld kan inspireren.’
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Wie heeft in u geïnvesteerd?
‘Ik kom uit een zakenfamilie. Begrijpen waarom ik voor
een artistiek leven koos, was voor mijn ouders niet gemakkelijk, maar ze hebben er altijd achter gestaan. Ook ik run
een bedrijf, maar dan een artistiek. Mijn vrouw Bea heeft
zich mee in mijn leven gegooid. Zij verzorgt mijn communicatie en doet het management.’
‘Mijn medewerkers investeren enorm in mij en in mijn
oeuvre, het ‘Grote Project’. Nu werk ik aan een opera. Zoiets
alleen doen is ondenkbaar. Er zijn mensen voor multimedia, dramaturgie, scenografie, enzovoort.’
‘Voorts is er mijn uitgever Norsk Musikforlag in Oslo. En
eerder waren leraars en professoren onwaarschijnlijk belangrijk. Ik denk aan mijn compositieleraar Willem Kersters en aan Louis Cauberghs in mijn vorming als musicus.
Later waren er ook mensen zoals Jerry Aerts van de Singel,
Jan Caeyers van de Beethoven Academie en Guy Coolen
van Muziektheater Transparant.’
‘Ik heb niet het gevoel dat ik een lopende schuld tors. Ik
probeer heel loyaal te zijn tegenover wie in mij investeert.’
Investeert u in anderen?
‘Zeker. Ik ben docent aan de conservatoria van Antwerpen
en Amsterdam. Sinds 2000 geef ik in de zomer ook de internationale compositiestage Soundmine. Het vraagt veel
tijd en energie. Maar wat ik aan respect en vertrouwen
terugkrijg, maakt alles goed. Door
die dingen te doen
blijf ik ook zelf bij. Ik kom uit
mijn vertrouwde biotoop en
blijf alert.’
‘Op familiaal vlak investeer ik in
mijn drie kinderen. Componeren
vergt veel tijd en als ik ermee bezig ben, ben ik niet altijd de aangenaamste persoon. Maar van
bij hun geboorte heb ik hen betrokken bij mijn artistieke leven,
en stap ik er ook geregeld uit.’

In het
artistieke
proces
ga ik vaak
door een hel.

Gaat u soms in het rood?
‘Dat is onvermijdelijk. Fysiek in
het rood gaan los ik vrij snel op
door te rusten of te wandelen.
Mentaal is het iets moeilijker.
In het artistieke proces ga ik vaak
door een hel. Ervaring leert me
dat te kanaliseren. Geregeld wat
afstand nemen is essentieel. Daar
heb ik mensen voor. Hulp van
buitenaf was nooit nodig.’

Wie zit in uw raad van bestuur?
‘Mijn vrouw en mijn kinderen.
Mijn medewerkers vertrouw ik
door en door. Zij mogen alles
zeggen. Kritiek krijg ik liever
vooraf van hen dan later van
bezoekers of de pers. Privéraadgevers en professionele adviseurs probeer ik wel te scheiden.’

Schrijft u weleens mensen af?
‘Nee. Ik kan hard en cru zijn, maar iedereen verdient een
tweede kans. En een derde.’
Is uw balans in evenwicht?
‘Ik streef naar een zekere tevredenheid, met het respect
en de weerklank die ik krijg op nationale en internationale
podia. Het gaat dan niet om mij, wel om de werken. Maar
ik wil graag nog vooruit, met in gedachte het ‘Grote Werk’
- opera’s, grote symfonieën, orkestwerken. Ik wil mijn
oeuvre nog groter maken. Mijn tijd verdeel ik over mijn familiaal en mijn professioneel leven, maar misschien neem
ik er iets te weinig van voor mezelf. Vroeger maakte ik veel
grote reizen, voor de muziek en voor mezelf. Dat wil ik
weer gaan doen. Ik ben bijzonder nieuwsgierig naar Iran
en de Perzische cultuur.’
BERT VOET

