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De jury: “Wie zich verdiept in leven en kunst van Robert Holl (1947) stuit voortdurend 
op de nauwe verbondenheid tussen beide. Hoezo leven én kunst? Muziekjournalisten 
uit binnen- en buitenland beschreven al vaak hoe Holl in opera’s en liedrecitals zijn 
materiaal niet zingt, maar belichaamt. De dood in Moessorgski’s Liederen en dansen 
van de dood? De geplaagde trots van Atlas in Schuberts zetting van Heinrich Heines 
gedicht? Waar Holl hem stem geeft, voel je de bezongen twijfels doortrillen in je 
eigen gemoed. Het beste voorbeeld zijn de monologen over leven, kunst en liefde 
van het personage Hans Sachs in Wagners opera Die Meistersinger – in meer 
opzichten Holls levensrol. Wahn, Wahn, überall Wahn! Als toeschouwer had je het 
gevoel dat Sachs (Holl) jou toesprak, dat jíj persoonlijk lering moest trekken uit de 
gezongen woorden. ,,Holl foezelt niet met tonen”, aldus een recensent. ,,Liederen zijn 
voor hem gezongen theater.” 
Hoe werd Robert Holl dé Nederlandse liedzanger van zijn tijd, en ook internationaal 
bezien een van de grootste Schubert- en Wagnerstemmen? En hoe kon het dat we 
hem al zo’n dertig jaar geleden verloren aan het wonderschone Oostenrijkse 
landschap – afgezien van het feit dat hij zich juist daar omringd weet door
natuur en de elementen die Schubert in zijn liederen onweerstaanbaar tot 
klinken bracht? 
In het naoorlogse Rotterdam-Overschie zong de jonge Robert Holl met plezier
in een kerkkoor, totdat het Gregoriaans plaatsmaakte voor de beatmis 
en Holl (reeds als tiener in het bezit van goede smaak) bedankte voor de
eer. Later studeerde hij aan het Rotterdams Conservatorium bij David 
Hollestelle en begin jaren zeventig bij de legendarische bas Hans Hotter in 
München. Maar in de persarchieven dateert de oudste treffer al uit 1967.
,,Robert Holl zorgde voor een even geestig als muzikantesk gezongen
baspartij vol verrassingen”, schreef het Vrije Volk over zijn aandeel in Johan 
Wagenaars De Schipbreuk van de Schoolmeester. En toen Holl in 1971 de 
winnaar werd van het Internationaal Vocalisten Concours in Den Bosch 
noteerde NRC Handelsblad dat ,,de jury terecht lovende woorden had voor zijn 
gevoeligheid, wars van sentimentaliteit, en voor zijn allroundheid”. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdams_Conservatorium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_Vocalisten_Concours_%27s-Hertogenbosch


=VERVOLG=
 Wat volgde is een wereldcarrière als opera- lied en concertzanger, weerspiegeld in een 

enorme discografie. Er zijn albums met liederen van – natuurlijk - Schumann en 
Schubert, maar ook van Brahms, Wolf en de nog altijd onderschatte Pfitzner, geflankeerd 
door geroemde en gekoesterde duo-partners als (onder vele anderen) Rudolf Jansen, 
David Lutz en Andras Schiff. Talrijke opera’s aan de operahuizen in o.a. München, Berlijn, 
Wenen en Hamburg, met als culminatiepunt het Wagner-walhalla Bayreuth. Oratoria 
met iconische dirigenten als Abbado, Barenboim en Harnoncourt. 
Maar zoals voornoemd Wagnerpersonage Hans Sachs zijn ambacht overdraagt op een 
nieuwe generatie, zo ook ontwikkelde Holl zich naast zijn eigen podiumcarrière als een 
pedagoog in hart en nieren. ,,Werken met jonge mensen is voor mij een levensopgave”, 
zei hij eens. Veel zangers noemen hem dan ook een sleutelfiguur in hun eigen 
ontwikkeling – of het nou was door vaste lessen of dankzij een van de vele 
masterclasses die Holl gaf en nog geeft, in Nederland o.a. onder de paraplu van de 
Schubert Stichting en het liedfestival in Zeist. Wie bij zo’n masterclass aanwezig is, 
ervaart hoe hij met onvermoeibare energie de studenten doordringt van het belang van 
de tekst en van een natuurlijke tekstvoordracht; fraseer alsof je spreekt, kort gezegd. En 
dat basale inzicht – een fundament onder Holls eigen grootheid als liedzanger – maakt 
dan werelden van verschil. 
Natuurlijk doceert hij ook over stemgebruik, tempi, de relatie tussen muziek en tekst – 
juist bij Schubert zo onlosmakelijk. Je inleven in de gezongen tekst? Heel graag, maar 
met gedoseerde emotie. Maar uiteindelijk verlaat je zo’n masterclass met het 
gevoel dat onder de noten en de woorden nog iets extra’s is overgedragen, 
een verborgen laag. Hoeveel méér muziek is dan trillende lucht. Dat samen 
musiceren een uiting is van menselijkheid in de allerbeste zin. 
De stad Wenen verleende Holl de eretitel 'Kammersänger'. In Nederland werd 
hij gekroond tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Van de ziekte
die hem trof in 2015, herstelde hij met een stem die nóg indrukwekkender 
naar de allerlaagste regionen kon kelderen. Dat hij daardoor Schuberts 
Grenzen der Menschheit eindelijk in het ware register kan zingen, maakte hem 
aan het lachen. Maar ook dat is een lach met lagen, omdat Holl tot in de 
finesse weet waar Goethes tekst overgaat. 
Begin dit jaar werd hij 75 en nog altijd jaar maakt hij indruk met de intensiteit 
van zijn voordracht tijdens recitals al zijn die, logisch, wel schaarser geworden
En ook als coach in masterclasses is hij nog volop actief; we hebben het hier 
immers niet over een werkend leven maar om een leven met en voor muziek. 
Het is de Edison Stichting een eer Robert Holl de Oeuvreprijs 2022 toe te kennen.


