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Doris Hochscheid cello & Frans van Ruth piano
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Theater Stroud Putten

Doris Hochscheid - cello
Frans van Ruth - piano
Bohuslav Martinů

Variaties op een Slovaaks volksliedje (1959)

(1890-1959)

Henriëtte Bosmans

‘Nuit calme ‘uit Trois Impressions (1928)

(1895-1952)

Fania Chapiro

Cellosonate nr. 2 (1956)

(1926-1994)

Andantino – Allegro ma non troppo – Adagio
Scherzo: Allegretto molto – Tranquillo –
Allegro molto da capo
Allegretto (Hommage à M. Prokofjev)
Presto agitato

Pauze

Vitezslava Kaprálová Ritornello op. 25 (1940)
(1915-1940)

Nikolai Mjaskovski

Sonate nr. 2 in a. kl.t. op. 81 (1948/49)

(1881-1950)

Allegro moderato
Andante cantabile
Allegro con spirito

Doris Hochscheid & Frans van Ruth

Over de Musici
Celliste Doris Hochscheid vormt al vele jaren met pianist Frans van Ruth een duo, dat regelmatig
recitals geeft in binnen-en buitenland. Naast het standaardrepertoire houdt zij zich bezig met een
meerjarenproject gewijd aan Nederlandse muziek voor cello en piano.
Naast uitvoerende musici zijn zij ook docenten. Doris Hochscheid is docent kamermuziek aan het
Conservatorium van Amsterdam en cellodocent aan het University College Rosevelt in Middelburg.
Pianist Frans van Ruth is sinds 1977 hoofd kamermuziek aan het Conservatorium van Amsterdam.
Doris Hochscheid en Frans van Ruth hebben in de loop der jaren een gemeenschappelijk repertoire
opgebouwd van meer dan 150 composities, reikend van de gambasonates van J.S. Bach tot een
toenemend aantal speciaal voor hen geschreven stukken.
In 2007 hebben Doris Hochscheid en Frans van Ruth de Stichting Cellosonate Nederland opgericht
om daarin hun activiteiten op het gebied van Nederlandse muziek onder te brengen. Naast de
samenstelling van een volledige online catalogus van de Nederlandse muziek voor cello en piano
(www.cellosonate.nl) heeft dit geleid tot een uitgebreid cd-project, “Dutch Cello Sonates”. Voor
deze cd-serie ontvingen zij in oktober 2016 in Berlijn de prestigieuze ECHO Klassik Award.
In februari 2017 werden zij voor hun verdiensten voor de Nederlandse muziek door Koning Willem
Alexander benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Inmiddels zijn tussen 2008 en 2018 acht cd’s op het label Audiomax verschenen met Nederlandse
composities voor cello en piano.

Toelichting concert
Doris en Frans beginnen met de variaties op een Slovaaks
volksliedje van Bohuslav Martinů. Hĳ schreef dit stuk in 1959, zĳn
laatste levensjaar. Deze in 1890 in Polička geboren componist geldt
naast Leoš Janáček als de belangrĳkste Tsjechische componist van
de 20e eeuw. Zĳn opleiding aan het Praags conservatorium verliep
uiterst moeizaam, in 1910 werd hĳ wegens ‘onverbeterlĳke
achteloosheid’ definitief weggestuurd. Hĳ besloot om het vak
zichzelf aan te leren, maar in 1923 vertrok hĳ naar Parĳs om verder
te studeren bĳ Albert Roussel. Dankzĳ zĳn uitzonderlĳk talent
slaagde hĳ in zĳn opzet. In Parĳs werd Martinů een van de centrale
figuren van de Parĳse School, een groep componisten uit
uiteenlopende landen die zich in de Franse hoofdstad hadden
gevestigd. In 1931 trad hĳ in het huwelĳk, maar eind jaren dertig
bloeide er een vriendschap op met Vitĕzslava Kaprálová waarvan
we na de pauze nog een compositie kunnen beluisteren. In het
begin van de Tweede Wereldoorlog vertrok Martinů met zĳn vrouw
naar Amerika en hĳ werd in 1952 Amerikaans staatsburger. In 1957
vertrok hĳ naar Zwitserland waar hĳ o.a. zĳn laatste grote werk, de
opera ‘Griekse Passie’, voltooide. Zĳn oeuvre telt meer dan 400
werken met een grote verscheidenheid van vocale stukken tot
meer jazzachtige composities.
Vervolgens kunt u luisteren naar het prachtige en ingetogen Nuit
Calme van Henriëtte Bosmans. Het is een deel uit de Trois
Impressions die zĳ in 1926 schreef. In de periode van 1922 tot 1929
had Henriëtte een relatie met de celliste Frieda Belinfante, die
later in de Tweede Wereldoorlog een belangrĳke rol in het verzet
op zich zou nemen. Duidelĳk is dat gedurende de periode waarin
ze met Frida samenwoonde veel werken voor de cello uit haar pen
vloeiden. Haar tweede celloconcert uit 1923 droeg zĳ op aan
Frieda. Bosmans streefde naar een meer eigentĳdse stĳl en
daarom ging ze in 1927 bĳ Willem Pĳper in de leer. Ze liet zich
inspireren door de muzikale voortrekkers uit haar tĳd, met name
door Debussy, maar vond toch haar eigen weg. Haar muziek is
vooral impressionistisch, met een voorliefde voor onverwachte
wendingen in maat en toonsoort. In 1948 leerde ze de Franse
mezzosopraan Noémie Perugia kennen. Zĳ besloten samen verder
door het leven te gaan. Henriëtte heeft vanaf dat moment bĳna
uitsluitend liederen gecomponeerd. Als begeleider aan de piano
heeft ze vele concerten samen met Noémie gegeven. Ook was ze
muziekmedewerker bĳ het weekblad Vrĳ Nederland en onderhield
ze een uitgebreide correspondentie met Benjamin Britten.
Het laatste werk voor de pauze is van Fania Chapiro. Zĳ werd geboren in 1926 in Surabaya als kind van
een Russisch-Joodse vader en een Nederlandse moeder. Fania studeerde piano in Parĳs bĳ de befaamde
leraar Lazare Lévy. Tĳdens de Tweede Wereldoorlog, die zĳ doorbracht in Den Haag, had ze les van Sem
Dresden. Helaas zĳn al haar composities uit die tĳd verloren gegaan tĳdens het bombardement op Den
Haag. In de periode tussen 1948 en 1953 woonde ze in de Verenigde Staten. Eenmaal terug in Nederland
werd zĳ volledig in beslag genomen door haar gezin, haar optredens en haar leraarschap. Er bleef maar
weinig tĳd over om te componeren. In 1956 componeerde zĳ haar tweede cellosonate en gelukkig is het
manuscript daarvan bewaard gebleven. Het zal een dezer dagen in druk verschĳnen in de collectie
Forbidden Music Regained, een gemeenschappelĳk project van Donemus Publishing, de Leo Smit
Stichting en het Nederlands Muziek Instituut. Het project is mogelĳk gemaakt door financiële steun van
het Investeringsfonds Muziek. Bĳzonder is dat Fania Chapiro op 20 oktober 1988 in onze concertserie in
de hal van het Gemeentehuis in Putten een concert heeft gegeven op haar Broadwood-vleugel met
werken van Beethoven, Schubert, Schumann en Chopin.

Na de pauze hoort u eerst de Ritornello opus 25
van Vitĕzslava Kaprálová. Kaprálová werd in 1915
in Brno geboren, Als wonderkind begon ze op
haar negende met componeren. Op haar
vĳftiende starte ze haar studie aan het Praags
conservatorium bĳ o.a. Viteslav Novak. Zoals
hierboven reeds is genoemd studeerde ze geheel
privé compositie bĳ Martinů. Ze was ook een
goede dirigent. Al in 1937 dirigeerde ze de
Tsjechische Filharmonie en een jaar later het
BBC Symfonieorkest in haar eigen opus 11, de
Militaire Symfonietta. Kort voor haar overlĳden
in 1940 voltooide ze in Parĳs ‘Deux ritournelles
pour violoncello et piano’, het was haar laatste
compositie. Ze werd getroffen door een
bacteriële infectie. Voor het oprukkende Duitse leger uit werd ze naar Montpellier getransporteerd waar
ze korte tĳd later overleed. Het manuscript van Ritornello is zoekgeraakt, maar een kopie van één van
de twee is teruggevonden en dit stuk is in 1941 in Londen voor het eerst uitgevoerd.
Het laatste werk dat op het programma staat
is de 2e cellosonate van Nikolaj Mjaskovski uit
1948/49. Mjaskovski heeft lang geaarzeld
tussen een militaire carrière of zich
toeleggen op zĳn liefde voor de muziek. Op
aanbeveling van Sergej Tanejev volgde hĳ
compositielessen bĳ Reinhold Gliere. In 1907
op 25-jarige leeftĳd koos hĳ definitief voor
de muziek en werd hĳ toegelaten tot het
conservatorium in St. Petersburg, Hĳ
studeerde bĳ Glazoenov, Rimski-Korsakov en
Ljadov, allemaal toen al wereldberoemde
componisten. In 1908 schreef hĳ zĳn eerste
symfonie waarin de invloed van Glazoenov
duidelĳk hoorbaar is. Na een periode in het
leger gedurende de Eerste Wereldoorlog en
de Russische Revolutie werd hĳ professor compositieleer aan het conservatorium in Moskou. Kabalevski
en Chatsjatoerjan behoorden daar tot zĳn leerlingen. Mjaskovski was een harde werker met een grote
productie, Hĳ schreef alleen al 27 symfonieën, 13 strĳkkwartetten en vele andere composities voor
uiteenlopende instrumenten. Ook volgde hĳ alle ontwikkelingen in de moderne muziek en was een
bewonderaar van Stravinsky en Prokofjev. Toch is zĳn eigen stĳl relatief behoudend gebleven. Hĳ hield
vast aan de tonaliteit en beschouwde zich als erfgenaam van Tsjaikovski en Glazoenov. Mjaskovski heeft,
als alle Russische componisten in die tĳd, een bĳdrage geleverd aan de door de autoriteiten gewenste
gelegenheidsmuziek voor propagandistische doeleinden. In de loop van zĳn carrière ontving hĳ diverse
hoge Sovjet-onderscheidingen, waaronder driemaal de Stalinprĳs. Zelfs voor de 2e cellosonate van
vanavond kreeg hĳ een Stalinprĳs. Maar kort daarna, aan het einde van 1948, viel hĳ in ongenade
wegens ‘formalistisch’ componeren. De muziek van deze zeer geëerde en veel gespeelde componist
verdween toen alsnog van de concertpodia in de Sovjet-Unie. Na zĳn dood op 8 augustus 1950 werd hĳ
gerehabiliteerd en kreeg hĳ de eer die hem toekwam. Niettemin wordt zĳn werk tegenwoordig zelden
uitgevoerd.
Leo van Wĳk, september 2021
Foto’s van boven naar beneden: Bohuslav Martinu in 1946, Henriëtte Bosmans, Aram Katsjatoerian en
Nikolai Mjaskovski, Viteslav Kapral met Viteslava Kapralova en Boshuslav Martinu
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Pieter van Loenen viool & Tobias Borsboom piano

Randmeerconcert
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Apostolisch Genootschap Harderwĳk

Pieter van Loenen - viool
Tobias Borsboom - piano
Kurt Schwertsik
(1935-

Unterwegs nach Heiligenstadt op. 114 (2014)

)

Igor Stravinsky

Divertimento ‘le baiser de la fée’ (1928…)

(1882-1971)

PAUZE
Toru Takemitsu

Distance de Fée (1951)

(1930-1996)

Francis Poulenc

Sonate pour violin et piano FP119 (1942/43)

(1899–1963)

1. Allegro con fuoco
2. Intermezzo
3. Presto tragico

Olivier Messiaen

Louange à ‘Immortalité de Jésus (1940)

(1908-1992)

deel 8 uit ‘Quatuor pour la fin du temps’

bovenstaand programma is een wĳziging in de volgorde van de stukken.
Olivier Messiaen is toegevoegd.

Tobias Borsboom
Tobias Borsboom, de pianist met 'een juweel van een toucher' (Trouw), speelt als winnaar van de Dutch Classical Talent
Award sinds 2015 in de concertzalen van Nederland. Tezamen met violist won Piotr Jasiurkowski won hĳ tevens de Dutch
Classical Talent-publieksprĳs. Ook toerde hĳ als solist in Gershwins Pianoconcert in F met het Nederlands Studenten Orkest,
en met zĳn soloprogramma Wanderer in binnen- en buitenland. Zĳn solorecitals geven blĳk van zĳn belangstelling voor
hedendaagse muziek en zĳn debuutalbum Wanderer (Label 7 Mountain Records, 2017) en zĳn cd met Pan van Vítězslav
Novák (Pianoclassics, 2021) is met veel lof in de pers en media onthaald.
Tobias toont zich een veelzĳdig en creatief musicus, die ook op het gebied van kamermuziek zĳn sporen ruimschoots heeft
verdiend. Regelmatige kamermuziekpartners zĳn cellist Lidy Blĳdorp, violist Pieter van Loenen en saxofonist Femke
Steketee. Met celliste Pamela Smits werkt Tobias sinds 2017 samen als programmeur van de concertserie Vriendenconcerten
in de Zuiderkerk van Amsterdam. In 2018 is Tobias Borsboom met pianoduopartner Yukiko Hasegawa uitgekozen als Shizuoka
no Meishutachi (Meesters of Shizuoka) in Japan, met verschillende optredens die daarop volgen.
Ook gaat hĳ graag de samenwerking aan met andere theater- en kunstvormen. Voor seizoen 2018-2019 loopt in
samenwerking met theaterproductiehuis Oorkaan Meneer Tobias en het zwarte monster, een muziekvoorstelling voor
kinderen vanaf vier jaar. Daarnaast is hĳ deel van gezelschap Theatre-Hotel Courage dat in 2017 de Nederlandse theaters
aandoet met A room with a view. Met Jan Brokken speelt hĳ enkele zeer succesvolle vertelconcerten, waaronder Mata Hari
en De rechtvaardigen met Lidy Blĳdorp en De Tuinen van Buitenzorg met pianomuziek van Leopold Godowski en Paul Seelig.
Tobias Borsboom is oprichter en leider van theatergroep De Schubertianen waarin de spelers in de huid kruipen van de
artistieke vrienden van Schubert, en in de voorstelling De Housewarming 1826 houden zĳ een feest ter ere van hun grote
vriend. Vanaf 2021 spelen zĳ Schobert, over de vriendschap tussen Franz Schubert en beste vriend Franz von Schober.
De achterliggende jaren was Tobias eveneens prĳswinnaar op concoursen als het YPF Piano Competition, het Concertgebouw
Entree Kamermuziek Concours en het Prinses Christina Concours en meer. Hĳ voltooide in 2013 zĳn master-opleiding aan het
Conservatorium van Amsterdam bĳ Jan Wĳn. Daarvoor studeerde hĳ aan de Jong talent afdeling van het Utrechts
Conservatorium bĳ Paolo Giacometti. Hĳ volgde masterclasses bĳ internationaal gerenommeerde musici als Maria João
Pires, Klaus Hellwig, Georg Friedrich Schenck, Geoffrey Douglas Madge en Jan Boguslaw Strobel.
Naast zĳn gevarieerde drukke concertleven werkt Tobias Borsboom aan het Conservatorium van Amsterdam als correpetitor.

Pieter van Loenen
Buitengewoon energiek en diep muzikaal,” was het jurycommentaar van het Nederlandse Vioolconcours, waar Pieter van
Loenen in 2016 de tweede prĳs en de NTR Publieksprĳs won. Sindsdien gaat het hard met deze jonge violist. Hĳ studeerde
af aan het Koninklĳk Conservatorium in Den Haag met een 10 met onderscheiding en ontving hiervoor de Fock-medaille voor
het beste eindexamen. Als solist en als kamermusicus geeft hĳ nu concerten in binnen- en buitenland, recent nog op
tournees naar Amerika en China. In de zomer van 2018 stond hĳ drie weken lang in de schĳnwerpers als Young Artist in
Residence van de Muziekzomer van het Nationaal Jeugdorkest. Afgelopen jaar won Pieter de Dutch Classical Talent
Publieksprĳs 2019, met een soloprogramma dat hĳ in alle grote zalen van Nederland uitvoerde.
Pieter begon op 6-jarige leeftĳd met vioolspelen bĳ Koosje van Haeringen, waarna hĳ studeerde bĳ Vera Beths in Den Haag
en bĳ de Noorse vioolvirtuoos Terje Moe Hansen in Oslo. Al op jonge leeftĳd won Pieter prĳzen op verschillende concoursen,
waaronder de Iordens Viooldagen en het Davina van Wely Vioolconcours. In 2010 won Pieter de eerste prĳs tĳdens de
nationale finale van het Prinses Christina Concours.
Als solist trad Pieter onder meer op met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Nationaal Jeugd Orkest, Domestica
Rotterdam, het Nederlands Studentenorkest, het Jeugdorkest Nederland, het Zuid-Hollands Symfonieorkest en het
Hodonínský Symfonický Orchestr uit Tsjechië. Tot de concerten die hĳ heeft uitgevoerd behoren onder meer de
vioolconcerten van Beethoven, Paganini, Stravinsky en Berg.
Met pianist Tobias Borsboom vormt hĳ een veelgevraagd duo. Ook werkte hĳ samen met ensembles als Amsterdam
Sinfonietta en Ludwig en met Het Nationale Ballet, waar hĳ de muzikale hoofdrol vertolkte in het eerste Virtual Realityballet ter wereld.
Pieter heeft een bĳzondere interesse in hedendaagse muziek. Zo speelde hĳ in 2012 de Sequenza nr. 8 van Luciano Berio op
een nationaal Berio-festival. Ook heeft hĳ verschillende keren de kans gehad om te werken met de befaamde pianist en
dirigent Reinbert de Leeuw. In 2015 vertolkte Pieter de solopartĳ in de Nederlandse première van het dubbelconcert voor
viool en piano van de Deense componist Hans Abrahamsen.
Pieters viool is gebouwd in 2011 door Marc de Sterke. Hĳ speelt met een stok van Eugène Sartory, die hĳ in bruikleen heeft
van het Nationaal Muziekinstrumentenfonds.

Toelichting concert
‘De muziek zit in de stilte tussen de noten.’ Dit fascinerende citaat wordt toegeschreven aan Debussy, hoewel niet te
achterhalen is wanneer en waar hĳ dit zou hebben gezegd of geschreven. Ook Mozart wordt wel genoemd als auteur… Hoe
dan ook, het zet je aan het denken. Pieter van Loenen en Tobias Borsboom gaan in het bĳzondere en afwisselende programma
van vanmiddag op zoek naar de betekenis.
De tienerjaren van Tõru Takemitsu werden overschaduwd door de Tweede
Wereldoorlog en de nasleep daarvan. Hĳ was nog geen 15 jaar toen zĳn
geboorteland Japan zich overgaf; een jaar eerder was hĳ opgeroepen voor militaire
dienst, waardoor hĳ zĳn schoolopleiding had moeten afbreken. Een langdurig
ziekbed maakte dat hĳ de kans kreeg veel naar de westerse muziek te luisteren die
door radiostations van de Amerikaanse bezetter werd uitgezonden. ‘In muziek zĳn’,
zelf muziek maken, werd zĳn levensdoel. In zĳn eerste composities probeerde hĳ
westerse muziek na te volgen, waarbĳ vooral Debussy en Messiaen zĳn grote
voorbeelden waren – niet toevallig twee componisten die zelf beïnvloed waren door
oosterse muziekculturen. Zĳn bittere oorlogsherinneringen maakten dat hĳ zich
aanvankelĳk afkeerde van traditionele Japanse muziek. Pas in de jaren 1960 leerde
hĳ door zĳn contact met John Cage de waarde daarvan inzien en sindsdien
probeerde hĳ bewust Japanse elementen te integreren in zĳn werk.
Distance de Fée (1951) is pas de tweede compositie die Takemitsu voltooide. Het is
geïnspireerd door een gedicht van zĳn oudere landgenoot en vriend, de
surrealistische avant-garde-dichter Shuzo Takiguchi (1903-1979). Het beschrĳft een
vluchtig, ongrĳpbaar en doorzichtig wezentje dat leeft in het labyrint van de lentewind.
Het was in dit stadium van zĳn ontwikkeling Takemitsu’s bedoeling ‘westerse’
muziek te schrĳven, en het is dan ook geen verrassing dat vooral de invloed van
Messiaen heel goed hoorbaar is. Toch klinkt in Distance de Fée ook de Japanse
traditie door, in de vorm van kleine melodische elementen die steeds weer terugkomen maar telkens anders met elkaar
worden gecombineerd.
Na de première in 1910 in Parĳs van zĳn eerste grote ballet De Vuurvogel is Igor Stravinsky nog maar weinig in zĳn Russische
vaderland geweest. De Eerste Wereldoorlog en de revolutie in Rusland maakten hem definitief tot een balling; van 1920 tot
1939 woonde hĳ in Frankrĳk. In zĳn muziek sloeg hĳ een nieuwe weg in: de ritmische energie bleef, maar het revolutionaire
elan en de verwĳzingen naar Russische folklore maakten plaats voor een veel ‘objectievere’ stĳl met elementen die duidelĳk
herkenbaar ontleend waren aan muziek uit vooral de achttiende eeuw. Zo werd hĳ in Frankrĳk de vaandeldrager van het
‘neoclassicisme’.
Dat neoklassieke element is ook sterk aanwezig in Le baiser de la fée, ‘De kus van de fee’, een ballet dat Stravinsky in 1928
schreef in opdracht van de schatrĳke Russisch-Joodse danseres en actrice Ida Rubinstein, die net als hĳ als balling in Frankrĳk
leefde. Muzikaal is het een eerbetoon aan Tsjajkovski: het muzikale materiaal is voor een groot deel ontleend aan onbekende
jeugdwerken van Stravinsky’s grote landgenoot. Het scenario is gebaseerd op een sprookje van Andersen, De Ĳsjonkvrouw.
Een jongeman is bĳ zĳn geboorte gekust door de Ĳsjonkvrouw en daardoor voorbestemd tot onsterfelĳkheid. Als hĳ wil
trouwen lokt de Ĳsjonkvrouw hem weg van zĳn bruid, kust hem opnieuw en neemt hem mee.
Het Divertimento is een bewerking van delen uit de balletmuziek die Stravinsky in 1934 maakte voor de Poolse violist Samuel
Dushkin, met wie hĳ twee jaar eerder had samengewerkt bĳ de compositie van zĳn Vioolconcert.
Kurt Schwertsik is een geboren en getogen Wener. Hĳ besloot al jong dat hĳ componist
wilde worden en begon dus in zĳn geboortestad aan het conservatorium een studie
compositie. Omdat hĳ inzag dat hĳ als instrumentalist makkelĳker in staat zou zĳn een
bestaan op te bouwen, koos hĳ daarnaast voor de hoorn. In de jaren 1950 raakte hĳ nauw
betrokken bĳ de Nieuwe Muziek-beweging; hĳ studeerde enkele jaren bĳ Karlheinz
Stockhausen, een van de boegbeelden. Maar al in de jaren 1960 kwam hĳ tot de ontdekking
dat dit voor hem niet de weg was. Hĳ zag nieuwe mogelĳkheden in de tonaliteit, en
sindsdien ontwikkelde hĳ een eigen stĳl die harmonisch duidelĳk aansluit bĳ de klassiekromantische traditie. Unterwegs nach Heiligenstadt (2014) ontstond als opdracht om een
stuk te schrĳven dat in een programma gecombineerd zou worden met een vioolsonate van
Beethoven. De titel verwĳst naar de diepe mentale crisis die Beethoven doormaakte door
zĳn toenemende doofheid en in 1802 leidde tot een wanhopige brief aan zĳn broers, het
beroemde Heiligenstädter Testament. (Foto van Franz Joseph Morgenbesser Wien)

Francis Poulenc was naast componist ook een uitstekende pianist. Dat
had hĳ te danken aan zĳn studie bĳ Ricardo Viñes, de pianist die de
premières van vele pianowerken van Ravel en Debussy had gespeeld.
Poulenc had al rond 1920 enige naam als componist, o.a. als lid van het
beroemde collectief ‘Les Six’ (‘de Zes’, met o.a. Milhaud en Honegger),
dat een nieuwe, frisse wind door de Franse muziek wilde laten waaien.
Zĳ verzetten zich tegen de gezwollen expressiviteit van de romantische
traditie, maar ook tegen de elitaire verfijning van het symbolisme van
Debussy en Ravel: muziek moest toegankelĳk en speels zĳn. Daarom
maakten zĳ graag gebruik van elementen uit eigentĳdse populaire
genres, zoals de in die tĳd nieuwe jazz en andere dansmuziek. Satie en
Stravinsky waren belangrĳke voorbeelden – bĳ de première van
Stravinsky’s ballet Les Noces speelde Poulenc een van de vier
pianopartĳen. Als componist was hĳ grotendeels autodidact, hĳ dacht
dat scholing misschien afbreuk zou doen aan zĳn spontane creativiteit.
In de jaren 1920 nam hĳ op aanraden van verschillende collega’s toch
privélessen van Charles Koechlin, een geweldige vakman die heel open
stond voor alles wat niet conventioneel was.kleven, ook al is ‘Les Six’ als
groep kort na het enige gezamenlĳke project al uit elkaar gevallen. Dat
beeld is veel te eenzĳdig: veel van Poulencs muziek van na 1930 heeft
een veel serieuzer karakter, wat bĳvoorbeeld blĳkt uit een aantal
religieuze werken.
Een ernstige toon is ook sterk aanwezig in zĳn Sonate voor viool en
piano, die daarin duidelĳk verschilt van zĳn sonates voor
blaasinstrumenten. De vioolsonate heeft Poulenc veel moeite gekost, hĳ
had weinig affiniteit met strĳkinstrumenten. ‘Het monster is af’ schreef
hĳ toen het stuk klaar was. Het was de violiste Ginette Neveu die hem in
1942 ertoe had overgehaald de sonate te schrĳven, en die hem assisteerde bĳ het 'violistisch' maken van haar partĳ. In juni
1943 speelde zĳ de première met Poulenc aan de piano. De sonate is opgedragen aan de nagedachtenis van de in de Spaanse
burgeroorlog vermoorde dichter Federico García Lorca. Boven het tweede deel staat dan ook als motto een versregel van
Lorca: ‘La guitare fait pleurer les songes’, ‘De gitaar brengt de dromen tot tranen’.
Toen hĳ op het conservatorium in Parĳs eerst piano en later
ook compositie studeerde, viel Claude Debussy op door zĳn
verzet tegen de academische regels waaraan hĳ zich volgens
zĳn leraren diende te houden. In plaats daarvan was hĳ
voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om in muziek te
zeggen wat hĳ te zeggen had. Inspiratie vond hĳ vooral bĳ
symbolistische dichters en schilders, die net als hĳ zochten
naar een uiterst verfijnde, nog onbekende schoonheid. Door al
zĳn ontdekkingen zou hĳ uitgroeien tot een soort stamvader
van de twintigste-eeuwse muziek. Zĳn reputatie als
toonaangevend vernieuwer werd in 1894 gevestigd door het
orkestwerk Prélude à l’Après-midi d’un faune.
Het lied Beau Soir (‘Schone Avond’) ontstond enkele jaren
eerder, waarschĳnlĳk omstreeks 1890, en is dus een vroeg
werk. De tekst is een gedicht van Paul Bourget. Het avondlicht
op de rivier en de lauwe bries die over de akkers waait roepen
melancholieke gedachten op: zoals de golf op weg is naar de
zee, zĳn wĳ mensen op weg naar ons eigen einde. Jascha
Heifetz herschreef de muziek voor viool en piano, waarbĳ hĳ
o.a. melodische lĳnen van de oorspronkelĳke pianobegeleiding
in de vioolpartĳ opnam.

Hans Maas
5 oktober 2021
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Tekening Beethoven: Johann Peter Lyser (1803-1870)

Hermitage Kwartet

Randmeerconcert
Zaterdag 6 november 2021, 20.00 uur
Ermelo Oude Kerk

Hermitage Kwartet
Jacobien Rozemond

viool

Floor Le Coultre

viool

Francien Schatborn

altviool

Amber Docters van Leeuwen

cello

Johann Sebastian Bach Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 177 (1732)
(1685–1750)

Bewerking: Carlos Micháns (1993)

Ludwig van Beethoven Strĳkkwartet nr.12 op. 127 in Es(1825)
(1770–1827)

I
II
III
IV

Maestoso – Allegro
Adagio, ma non troppo e molto cantabile
Scherzando vivace
Finale - Allegro assai
PAUZE

Alexander Borodin
(1833–1887)

Strĳkkwartet nr. 2 in D (1881, publ. 1888)
I
II
III
IV

Allegro moderato in D gr.t.
Scherzo. Allegro in F gr.t.
Notturno - Andante in A gr.t.
Finale. Andante – Vivace in D gr.t.

Hermitage Kwartet
Het Hermitage Kwartet is sinds 2015 het vaste festivalkwartet van het Peter de Grote Festival te
Groningen. Op uitnodiging van artistiek leider Paul Komen speelt het Hermitage Kwartet jaarlĳks grote
werken uit het strĳkkwartetrepertoire. Dit werd meteen het eerste jaar met veel enthousiasme
ontvangen. ‘Vlĳmscherp en razend spannend’ schreef het Dagblad van het Noorden over hun première.
Inmiddels geeft het kwartet ook vele concerten buiten het jaarlĳks terugkerende Peter de Grote Festival,
waaronder in de Hermitage Amsterdam en meerdere malen op het Emmy Verhey Festival.
Jacobien en Francien zĳn reeds bĳzonder gerespecteerde musici in het Nederlandse muziekleven. Beiden
vervullen een aanvoerderspositie in topensembles van Nederland (Amsterdam Sinfonietta en het Radio
Filharmonisch Orkest) en staan daarnaast met diverse grote solisten en kamermusici op nationale en
internationale podia.
Floor Le Coultre is met onderscheiding afgestudeerd aan het Koninklĳk Conservatorium Den Haag en
heeft veel prĳzen op haar naam staan. Inmiddels treedt zĳ veel op als kamermusicus op internationale
festivals.
Amber Docters van Leeuwen, bekend onder andere als prĳswinnares van de Cello Biënnale 2008, treedt
veelvuldig op als soliste waarbĳ zĳ zoekt naar het grensvlak tussen theater en kamermuziek.

Feitje: Floor Le Coultre trad al eens
bĳ ons op, al zullen weinigen zich dat
waarschĳnlĳk herinneren. Zĳ speelde bĳ
het ‘Jonge Talenten’concert dat wĳ in 2006
met medewerking van Erika Waardenburg
organiseerden in de Catharinakapel.

Foto Stella Zake:
Francien Schatborn (boven)
https://nl.wikipedia.org/wiki/
Francien_Schatborn
Amber Docters van Leeuwen (links)
https://www.facebook.com/
AmberDoctersvanLeeuwen/
Jacobien Rozemond (rechts)
https://www.jacobienrozemond.nl/
Floor Le Coultre (onder)
https://www.floorlecoultre.nl/

Toelichting concert
Johann Sebastian Bach. Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 177 (bewerking Carlos Micháns, 1993)
Een concert met Bach, Beethoven en ... Borodin, met de Rus als de verrassende derde ‘B’. Maar vreemd
is het eigenlĳk allerminst. Borodins grote inspiratie voor zĳn strĳkkwartetten waren de late
strĳkkwartetten van Beethoven, die zelf weer Bach als ‘Urvater der Harmonie’ beschreef. Alleen voor
strĳkkwartetten was het bĳ Bach nog wat te vroeg. Het strĳkkwartet deed pas echt goed zĳn intrede als
een ensemble dankzĳ de 69 werken die Haydn er voor schreef. Het vraagt dus nog een vierde
‘geïnspireerde’ persoon om ook een werk van Bach voor strĳkkwartet ten gehore te brengen.
En die vierde persoon is Carlos Micháns (1950). Een geboren Argentĳn
die sinds de jaren 80 in Nederland woont en werkt. Micháns doorliep
zĳn opleiding als componist en dirigent in Argentinië en na het
afronden van zĳn opleidingen leek hĳ zeker van een muzikale carrière
in Argentinië. De politieke onlusten van de jaren 70 maakten daar
echter abrupt een einde aan. Na zich kort te hebben georiënteerd op
een leven buiten de muziek stopte hĳ tĳdelĳk met componeren. In
1981 kreeg hĳ een beurs om in Nederland te studeren en te werken.
Naast zĳn eigen werk, waarin hĳ zowel Zuid-Amerikaanse als
Aziatische invloeden verwerkte, bewerkte hĳ in 1993 de beroemde
Bach cantate ‘Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’. Het is ook door anderen
voor een veelheid aan bezettingen bewerkt. Vandaag dus als
strĳkkwartet en dat vormt een prachtig stemmig voorspel voor de
brede openingsakkoorden van Beethovens eerste late kwartet.
Ludwig van Beethoven. Strĳkkwartet nr. 12 op. 127 (1825)
“Omdat ik een even gepassioneerde amateur als een bewonderaar
van uw talent ben, neem ik de vrĳheid om u te schrĳven om te
vragen of u een, twee of drie nieuwe kwartetten zou willen
componeren. Ik zal u graag betalen voor de moeite, welk bedrag u
ook passend acht.”

Carlos Michans en Lavinia Meĳer (2010)

Deze woorden, die de jonge Russische prins Nikolai Borissovitsj Galitzin in 1822 in het Frans aan
Beethoven schreef, liggen aan de basis van de legendarische ‘late’ strĳkkwartetten. Beethoven die de
opdracht aannam, had rond die tĳd zowel zĳn laatste pianosonates als de Missa Solemnis afgerond. Hĳ
was op dat moment nog volop bezig met het schrĳven van zĳn monumentale Negende Symfonie. Het
duurde dan ook waarschĳnlĳk tot 1824, het jaar dat de Negende in première ging, voordat Beethoven
daadwerkelĳk aan de slag ging met de opdracht van de prins. Galitzin was zelf overigens een
verdienstelĳk amateurcellist en trad al eerder als mecenas voor Beethoven op.
Er zĳn aanwĳzingen dat Beethoven, na een ‘strĳkkwartetten-stilte’ van 12 jaar, in 1822 zelf ook al
begonnen was met het schetsen van een nieuw strĳkkwartet. Feit is wel dat Beethoven in die periode
van zĳn leven weinig medische ellende werd bespaard. Naast zĳn
doofheid had hĳ ook andere steeds verergerende lichamelĳke kwalen.
Uiteindelĳk componeerde Beethoven drie strĳkkwartetten voor de
Prins (opus 127, 130 & 132), en daarna nog twee nieuwe kwartetten
(opus 131 & 135). Misschien wel de meest revolutionaire van zĳn late
kwartetten. De ‘Grosse Füge’ hebben we eigenlĳk ook nog aan de
opdracht van de prins te danken, omdat dit eendelige strĳkkwartet
zĳn leven begon als het slotdeel van opus 130. Beethovens uitgever
drong er echter bĳ hem op aan om een andere finale voor opus 130 te
schrĳven. Zowel het publiek als de musici konden maar moeilĳk hun
weg vinden in dit gigantische slotdeel. Beethoven stemde daar mee in
en de ‘Grosse Füge’ werd los als opus 133 uitgegeven. Het verzoek van
de prins leidde dus eigenlĳk tot vier strĳkkwartetten.
Het blĳft bĳna ongelofelĳk dat Beethoven vervolgens in zo’n relatief
korte tĳd (1824-1826) al zĳn legendarische late strĳkkwartetten
schreef, die ook zĳn laatste werken voor zĳn overlĳden in 1827 zĳn.
Nikolai Galitzin (1794-1866)

Op het programma staat vandaag het eerste (opus 127) uit de serie, dat uit vier delen bestaat. Het
openingsdeel draagt al meteen een wonderlĳke spanning in zich door de opening met brede en grootste
akkoorden, die nog een aantal keren terugkeren om het lichtere en speelser thema plots te
onderbreken, het is toch het speelsere thema dat het deel afsluit. Het openingsdeel wordt opgevolgd
door het ruim een kwartier durende prachtige langzame adagio, dat een eenvoudige melodie als
uitgangspunt heeft en waar Beethoven door allerlei variaties een hypnotiserend deel van maakt. Het
scherzo dat het derde deel vormt, is daarmee een groot contrast, maar net zo Beethoviaans. Het is
vurig, ritmisch, soms bĳna als hollen en stilstaan, dat toewerkt naar een verrassend bĳna
gefragmenteerd en grappig slot. In het vierde deel speelt Beethoven helemaal met een enorme wending
in het slot. Het hele deel lĳkt opgewekt naar het einde toe te werken, om vlak voor het einde ineens in
te houden en via een aantal trillers plotsklaps een andere maatsoort en toonsoort te vinden. Net als je
denkt dat het allemaal ‘logisch’ wordt, kiest Beethoven wéér een nieuwe weg.
Alexander Borodin. Strĳkkwartet nr. 2 (1881)
Beethovens late strĳkkwartetten zĳn tot op de dag van vandaag eindeloze bronnen van inspiratie en
verwondering gebleven. Zo ook voor de Russische componist Alexander Borodin (1833-1887), die met zĳn
fascinatie en bewondering voor de late strĳkkwartetten zĳn tĳd tot op zekere hoogte vooruit was; voor
de meeste luisteraars in 1881 waren juist die late kwartetten nog een mysterieuze niet veroverde
wereld. Zĳn eerste strĳkkwartet droeg niet voor niets de ondertitel ‘op een thema van Beethoven’. Die
openlĳke verbintenis met de ‘westerse’ of Duitse klassieke muziektraditie was des te opmerkelĳker,
omdat hĳ zich met onder andere Rimsky-Korsakov en Moessorgsky hard maakte voor een eigen ‘Aziatisch’
geluid en het westerse gehalte van hun tĳdgenoot Tsjaikovski bekritiseerde.
Borodin was net als veel van zĳn Russische kompanen overigens een ‘hobbycomponist’. Hĳ componeerde
in zĳn vrĳe tĳd, terwĳl hĳ in zĳn
‘normale’ leven een succesvol arts en
briljant chemicus was. Veel tĳd voor
componeren had hĳ niet en het kostte
hem dan ook meestal jaren om een
enkele compositie tot een einde te
brengen. Dat gold voor al zĳn beroemde
werken, inclusief de opera Prins Igor en
het beroemde symfonische gedicht ‘In de
steppen van centraal Azie’. Zĳn tweede
strĳkkwartet dat vandaag gespeeld
wordt, vormt daar echter een
uitzondering op. Borodin schreef het in
slechts een paar maanden tĳdens een
zomervakantie en droeg het werk op aan
zĳn vrouw en hun vĳfentwintigste
huwelĳks-jubileum. Er zĳn schrĳvers die
suggereren dat de prominente cello- en
eerste vioolpartĳen Borodin en zĳn
vrouw vertegenwoordigen.
Alexander Borodin in 1877 (midden boven) een van de oprichters
Net als Beethoven kiest hĳ voor de
van het Russisch Chemisch Genootschap
traditionele vier delen. Het eerste deel opent met een dromerige melodie. In het scherzo horen we twee
golvende walsachtige dansen. Het derde deel bevat het prachtige ingetogen en beroemd geworden
Notturno. Het deel dankt zĳn faam ook aan het feit dat het is opgenomen in de zeer populaire musical
Kismet (*) uit 1953, die grotendeels op muziek van Borodin leunde. Het heerlĳke slotdeel, dat misschien
nog wel het meeste aan Beethoven doet denken, rondt het werk af met een prachtig warmbloedig
slotakkoord. Niet met de verrassing van de ‘Beethoven’ maar even heerlĳk.
Eelco van Wĳk, oktober 2021
(*) https://en.wikipedia.org/wiki/Kismet_(musical)
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Jacqueline Imminkhuizen

Ensemble Fantasticus

Randmeerconcert
Zaterdag 29 januari 2022 19:30 u.
Ermelo Oude Kerk

Ensemble Fantasticus
‘Heinrich Biber en tĳdgenoten’
Allesandro Stradella

Sinfonia a 2 in d kl.t.

(1639/43-1682)

Heinrich Ignaz Franz Biber
(1644-1704)

Biber (niet zeker) of
Augustinus Kertzinger

Sonate III De Geboorte (viool & continuo)
Sonate X De Kruisiging (viool & continuo)
Passacaglia (viool solo)
Sonate (viola da gamba)

(onbekend-1678)

PAUZE

Dietrich Buxtehude

Triosonate op. 1 nr. 3 BuxWV 254

(ca. 1637–1707)

Arcangelo Corelli

Op. 5 nr. 12 ‘La Folia’ (viool en continuo)

(1653–1713)

Johann Jacob Froberger
(1626-1667)

(*)

Suite in e kl. t. FbWV 607 (klavecimbel)
Allemande
Gigue
Courante
Sarabande

Ensemble Fantasticus
Het ensemble Fantasticus speelt barokmuziek op historische instrumenten. Een optreden van Fantasticus
is een creatie waarbĳ oude muziek een urgente en tevens relevante rol speelt voor hedendaagse
luisteraars. Fantasticus gelooft in verbinding met het publiek en ziet ieder concert als een gezamenlĳke
ontdekkingsreis waarbĳ intensiteit en intimiteit een grote rol spelen. Kennis van de Barokke stĳl,
expertise in de instrumenten en een passie om een verhaal te vertellen zĳn de handelsmerken van het
muziekspel van Fantasticus.
Fantasticus is een Amsterdams gezelschap dat vanaf 2010 in meerdere belangrĳke concertzalen en
festivals in Europa heeft opgetreden. Ook hebben zĳ meerdere hoog gewaardeerde platen opgenomen
onder het label Resonus Classics. De BBC vergeleek Fantasticus met ‘The young Andrew Manze and his
collaborators’ en noemde hen een geliefde toevoeging aan de vroege muziekscene. De opname van
‘Tartini & Veracini’ ontving een vĳf-sterren-recensie in de Volkskrant. Een registratie van de nooit eerder
opgenomen complete Op.12-kwartetten door Louis-Gabriel Guillemain werd - met als speciale gast de
wereldberoemde traverso-speler Wilbert Hazelzet - in augustus 2018 uitgebracht. Gramophone magazine
lauwerde deze opname als fabelachtig.
De naam van het ensemble verwĳst naar hun grootste bron van inspiratie; de mysterieuze en virtuoze
muziek uit het midden van de 17e eeuw bekend als de 'stylus fantasticus'. Buxtehude en Biber zĳn
prominent aanwezig in hun repertoire, evenals muziek voor viool en viola da gamba in het algemeen.
Rie Kimura
Barok violiste Rie Kimura is afkomstig uit Japan. Ze won de Premio Bonporti Baroque Violin Competition in
Italië, waar ze ook de publieksprĳs ontving. Haar solo vioolspel werd geprezen vanwege “strong
personality imbued with expression and rhetoric.” Haar uitstekende vaardigheden als
kamermuziekmusicus maken dat ze als violiste erg in trek is. Naast Fantasticus speelt Rie regelmatig met
ensembles als Amsterdam Baroque Orchestra, Bach Collegium Japan, Apollo Ensemble en De Nederlandse
Bachvereniging.
Haar eerste solo-opname van sonates van Tartini en Veracini verscheen in 2014 bĳ Resonus Classics en
kreeg een zeldzame 5-sterren recensie in De Volkskrant. Rie studeerde barokviool bĳ Lucy van Dael aan
het Conservatorium van Amsterdam, waar ze cum laude afstudeerde. Zo won meerdere prĳzen,
waaronder de eerste prĳs van de Yamanashi Early Music Competition (Japan) en verschillende
ensembleprĳzen op de oude muziek competities van Brugge en Amsterdam. Sinds enige tĳd vormt zĳ met
klavecinist en fortepianist Pieter-Jan Belder een kamermuziekduo. Zĳ namen voor Resonus Classics de
complete werken van C.P.E. Bach op die in binnen- en buitenland enthousiast ontvangen werd. De
Volkskrant rekende deze productie tot een van de 50 beste cd opnames van 2017.
Robert Smith
Robert Smith is een viola-da-gamba-speler en barokcellist uit Yorkshire, Engeland. In 2012 won hĳ het
Bach-Abel-Wettbewerb; een viola-da-gamba-concours in Köthen. Sindsdien is Robert een veelgevraagd
basso-continuo-speler en solist en toert hĳ vanuit zĳn woonplaats Amsterdam door heel Europa. Robert
treedt op met diverse vooraanstaande ensembles en orkesten, zoals met het Amsterdam Baroque
Orchestra o.l.v. Ton Koopman en het Koninklĳk Concertgebouworkest. Met zĳn eigen kamermuziekensemble Fantasticus heeft hĳ meerdere veelgeprezen cd's opgenomen voor het label Resonus Classics.
Robert speelt op een viola da gamba gemaakt door Pierre Bohr in Milaan. Zĳn barokcello werd gemaakt
door Guust Francois en heeft hĳ in bruikleen van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Hĳ studeerde
viola de gamba bĳ Mieneke van der Velden (Amsterdam) en Paolo Pandolfo (Basel) en barokcello bĳ
Wouter Möller, Jaap ter Linden en Viola de Hoog.
Pieter-Jan Belder
Pieter-Jan Belder studeerde blokfluit en klavecimbel aan de conservatoria van Den Haag en Amsterdam.
In 1990 behaalde hĳ voor beide instrumenten het diploma Uitvoerend Musicus. Sindsdien treedt hĳ
veelvuldig op in binnen- en buitenland. Vanaf 1989 was hĳ vaste medewerker van het Radio Kamer Orkest
waar hĳ werkte o.l.v. onder andere Frans Brüggen, Ton Koopman en Philippe Herreweghe. Daarnaast is hĳ
als continuospeler actief in diverse ensembles, waaronder de Nederlandse Bachvereniging, het Orkest van
de 18e Eeuw en zĳn eigen ensemble Musica Amphion. Verder begeleidde hĳ solisten als Johannette
Zomer, Peter Kooĳ, Rémy Baudet, Nico van der Meel, Sigiswald Kuyken, Harry van der Kamp, Wilbert
Hazelzet en Saskia Coolen.
De uitgebreide versie staat op website https://fantasticus.art/promoter-portal/

Stylus Fantasticus
Het ensemble van vandaag ontleent zĳn naam aan het zeventiende-eeuwse begrip ‘stylus fantasticus’. Het is afkomstig van
de ‘universele geleerde’ Athanasius Kircher (1602-1680), een Duitse jezuïet die een groot deel van zĳn leven in Rome
werkte. Volgens hem is ‘de fantastische stĳl geschikt voor instrumenten. Het is de meest vrĳe en onbelemmerde manier van
componeren, niet gebonden aan woorden of een melodisch gegeven’. Vocale muziek was immers altĳd gebaseerd een tekst,
en componisten gebruikten vaak bestaande muzikale thema’s als basis, ook bĳ instrumentale muziek. Bĳna een eeuw na
Kircher werkte Mattheson, een tĳdgenoot van Bach, de beschrĳving nog wat uit: de stylus fantasticus is een manier van
‘zingen of spelen die voortkomt uit het vrĳe genie, als het ware geïmproviseerd’, waarbĳ de componist of uitvoerende
musicus de grillen van zĳn invallen volgt. Dat zo’n stĳl wel degelĳk kan samengaan met hechte, zelfs monumentale
structuren bewĳst dit volledig zeventiende-eeuwse programma.
Bĳna alle instrumentale kamermuziek uit deze periode is bedoeld voor strĳkinstrumenten. In dit concert worden die
instrumenten bespeeld in hun ‘authentieke’ vorm. Een barokviool verschilt in veel opzichten van zĳn moderne tegenhanger.
De meeste muziekliefhebbers weten wel dat violen vroeger darmsnaren hadden, maar velen zĳn zich er niet van bewust dat
modernere materialen voor de snaren pas in de twintigste eeuw en vooral na 1945 in gebruik werden genomen. Andere
belangrĳke veranderingen onderging de viool al veel eerder, in de eerste helft van de negentiende eeuw, om virtuozer spel
en een grotere toon mogelĳk te maken. Violen kregen o.a. een hogere kam en een langere toets, en de stand van de hals
ten opzichte van de klankkast werd anders. Daarnaast kwam er een kinsteun, waarmee het instrument voortdurend tussen
kin en schouder kan worden vastgehouden. Ook violen van grote zeventiende-eeuwse meestervioolbouwers zoals Amati,
Guarneri en Stradivarius werden in de negentiende eeuw ‘gerestaureerd’ in overeenstemming met de eisen van de tĳd. Als
op zo’n oude Amati – die in de zeventiende eeuw gloednieuw was! – weer darmsnaren worden gezet, is het instrument dus
nog lang geen barokviool.
De viool en de andere instrumenten van het moderne strĳkkwartet, altviool en cello, behoren allemaal tot dezelfde ‘familie
van violen’, die zich in de zestiende eeuw had ontwikkeld. Daarnaast is in dit concert ook een viola da gamba (‘beenviool’)
te horen, een vertegenwoordiger van een andere tak in de evolutie van strĳkinstrumenten, die ook in de zestiende eeuw was
ontstaan. Net als de instrumenten van de vioolfamilie werden viola da gamba’s in verschillende groottes gebouwd. Voor
ensembles van viola da gamba’s van verschillende afmetingen is in de zestiende en zeventiende eeuw veel prachtige muziek
geschreven. Rond 1700 werd vooral de bas-versie – die in toonhoogte vergelĳkbaar is met de cello – wel gebruikt als soloinstrument, met name in Frankrĳk, of als versterking van de baspartĳ. Tussen 1700 en 1750 raakten de viola da gamba’s
geleidelĳk in onbruik, de vioolfamilie voldeed meer aan de veranderende muzikale smaak.
Een van de meest in het oog springende verschillen tussen violen en viola da gamba’s is misschien wel dat de toets (de strook
die op de hals is gelĳmd, waartegen de speler met zĳn vingers de snaar drukt om een hogere toon te maken) op viola da
gamba’s voorzien is van frets, net als bĳ een gitaar. De frets van een viola da gamba zĳn stukjes darm die om de hals zĳn
gebonden. Ze hebben grote invloed op de intonatie (zuiverheid) van de toon, maar ook op de toonkwaliteit.
Een ander opvallend kenmerk van viola da gamba’s is het aantal snaren, meestal zes of zelfs zeven, terwĳl violen het met
vier snaren moeten doen. De manier waarop viola da gamba’s worden gestemd houdt daarmee verband: als je op een lage
snaar do, re, mi speelt, kun je de fa alweer op de naastliggende snaar spelen, ook weer net als op een gitaar. De leden van
de vioolfamilie worden ‘in kwinten’ gestemd: als je op een lage snaar een toonladder begint te spelen, kun je pas bĳ de sol
naar de volgende snaar. Zo zĳn er zĳn nog veel meer verschillen tussen violen en viola da gamba’s, die allemaal van grote
betekenis zĳn voor de speelmogelĳkheden en de klankkwaliteit.
Heinrich Ignaz Franz Biber werd geboren in Wartenberg (nu Stráž pod
Ralskem), een Duitstalig stadje in het Noorden van Bohemen (Tsjechië). Hoewel
hĳ geen concertreizen maakte had hĳ al jong een grote reputatie als
vioolvirtuoos. In 1670 vestigde hĳ zich in Salzburg, waar hĳ ging werken in
dienst van de vorst-aartsbisschop. Hĳ zou er de rest van zĳn leven blĳven,
uiteindelĳk als kapelmeester. In die functie schreef hĳ een indrukwekkend
oeuvre, met o.a. veel religieuze muziek, zoals de beroemde en monumentale
Missa Salisburgensis voor 16 stemmen en 37 instrumentalisten, maar ook
instrumentale muziek voor verschillende bezettingen. In 1690 verhief keizer
Leopold I hem in de adelstand; Biber mocht zich voortaan ‘Biber von Bibern’
noemen.
Als violist beschikte Biber over een fabelachtige techniek, zowel wat betreft de
streek als het positiespel, waarin hĳ zĳn Italiaanse tĳdgenoten ver vooruit was.
De bundel ‘Rosenkranz-sonates’, waaruit we vandaag drie werken horen,
bestaat uit vĳftien sonates voor viool en basso continuo, met als afsluiting een
Passacaglia voor viool solo. Biber schreef ze waarschĳnlĳk als muzikale
omlĳsting en illustratie voor de bĳeenkomsten van de Rozenkransbroederschap
in Salzburg. Ze zĳn opgedragen aan zĳn werkgever, aartsbisschop Gandolph, de

drĳvende kracht van de broederschap. Tĳdens de bĳeenkomsten werd gebeden aan de hand van de rozenkrans, het
traditionele gebedssnoer, aangevuld met meditaties over vĳf ‘Geheimen’ of ‘Mysteries’ van de dag. In een complete cyclus
van drie dagen worden op de eerste dag de vĳf ‘Blĳde Geheimen’, de volgende dag de vĳf ‘Droevige Geheimen’ en ten slotte
de vĳf ‘Glorievolle Geheimen’ overwogen. Iedere sonate wordt in het prachtige handschrift voorafgegaan door een
pentekening, die een van de rozenkransgeheimen uitbeeldt. Zo staat Sonate III in het teken van het Derde Blĳde Geheim, de
Geboorte van Jezus, Sonate X hoort bĳ het Vĳfde Droevige Geheim, de Kruisiging.
Met uitzondering van de eerste sonate schrĳft Biber bĳ alle sonates een afwĳkende stemming van de viool voor: ‘scordatura’.
In Sonate III bĳvoorbeeld, in b klein, moet de de laagste snaar, de G-snaar, als B worden gestemd (twee tonen hoger), de Dsnaar als Fis, de A-snaar als B (een toon omhoog, en een octaaf hoger dan de laagste snaar) en de E-snaar als D (een toon
omlaag). Dat heeft een enorme invloed op de resonans van het instrument en dus op de klankkleur van de toon, vooral bĳ
losse snaren. Maar ook voor de speelmogelĳkheden zĳn de gevolgen groot, en Biber maakt daar dankbaar gebruik van: als
twee of drie snaren tegelĳk worden aangestreken, kunnen door deze stemming akkoorden worden gespeeld die met de
normale stemming volkomen onmogelĳk zouden zĳn. Sonate III bestaat uit een openingsdeel met het opschrift ‘sonata’, het
tweede is een kort ‘presto’ (snel), het derde een ‘Courante’ (een dans in driedelige maatsoort, vgl. de suite van Froberger)
met een ‘Double’ (variatie van de Courante) en een afsluitend langzaam ‘Adagio’.
De enige afwĳking in de stemming van Sonate X is dat de E-snaar ook nu een D moet worden, een octaaf boven de normale Dsnaar. Weer benut Biber volop de bĳzondere mogelĳkheden. De toonsoort is nu g klein, waarin de zo belangrĳke vĳfde toon D
nu twee losse snaren heeft. Het opschrift van het eerste deel is hier ‘Praeludium’ (voorspel). Dit wordt gevolgd door een
‘Aria’ met enkele variaties, die variëren in tempo en karakter.
Als sluitstuk van de cyclus van vĳftien sonates heeft Biber een Passacaglia voor viool solo toegevoegd. Voor het eerst sinds de
eerste sonate is de viool normaal gestemd. De pentekening aan het begin stelt een engel voor, die een kind bĳ de hand neemt
en de weg wĳst: het beeld van de beschermengel, die de mens helpt om op het goede pad te blĳven. Vermoed wordt dan ook
dat de Passacaglia is bedoeld voor de feestdag van de beschermengel op 2 oktober.
Het belangrĳkse kenmerk van een passacaglia is de ‘basso ostinato’, een basmelodie die aan het begin wordt gepresenteerd
en daarna voortdurend wordt herhaald, terwĳl andere partĳen daarboven tegenmelodieën spelen. Het is dus bĳ uitstek een
polyfone vorm, die hier op een onbegeleid melodie-instrument moet worden verwezenlĳkt! Bibers baspatroon is heel
traditioneel: de eerste vier tonen van de dalende toonladder van g klein, die meer dan zestig keer worden herhaald. De
variaties vormen samen een meesterlĳk opgebouwd, grandioos geheel, waarin de grenzen van de mogelĳkheden van de viool –
en de bespeler! – worden opgezocht.
Op het programma staat ook één sonate voor viola da gamba en basso continuo. De componist is niet met zekerheid bekend;
het zou Biber kunnen zĳn, maar ook zĳn oudere tĳdgenoot Augustinus Kertzinger, een Benedictĳner monnik die eerst als
kapelmeester verbonden was aan de kathedraal in Praag en later aan de Stephansdom in Wenen, waar hĳ in 1678 overleed. De
sonate bestaat uit een groot aantal korte episodes, soms heel vrĳ, soms in een regelmatig tempo of zelfs dansachtig, grillig,
virtuoos – kortom, de stylus fantasticus bĳ uitstek.
De oudste componist op het programma is Johann Jakob Froberger. Hĳ werd
geboren in Stuttgart, waar zĳn vader zanger en later kapelmeester was aan het hof
van de hertog van Württemberg. Het lag dus voor de hand dat ook Johann Jakob
musicus zou worden. Wie naast zĳn vader zĳn leermeesters waren is niet zeker;
misschien heeft hĳ in Stuttgart ook les gehad van een van de Engelse luitisten die aan
het hof verbonden waren. In 1634 vertrok de achttienjarige Froberger naar Wenen,
waar hĳ zanger werd in de keizerlĳke kapel. Drie jaar later werd hĳ hoforganist,
maar hĳ kreeg al gauw verlof om in Rome te gaan studeren bĳ de grote organist
Frescobaldi. Terug in Wenen werkte hĳ enkele jaren als organist en kamermusicus.
Tĳdens een tweede verblĳf in Rome heeft Froberger waarschĳnlĳk o.a. gestudeerd
bĳ de al eerder genoemde Athanasius Kircher. In de volgende jaren maakte hĳ vanuit
Wenen vele reizen, o.a. naar Dresden, Antwerpen, Londen en Parĳs – vermoedelĳk
niet alleen om op te treden en musici ontmoeten, maar ook om in opdracht van de
keizer informatie te verzamelen. In Parĳs maakte hĳ kennis met o.a. de clavecinisten
Louis Couperin en Jacques Champion de Chambonnières. Naar hun voorbeeld begon
hĳ als eerste in het Duitse taalbegied suites voor klavecimbel te schrĳven, reeksen
gestileerde dansen. Hĳ was ook de eerste wiens suites altĳd dezelfde dansen bevatten: een Allemande (rustig, tweedelige
maatsoort), een Courante (matig snel, driedelige maat), een Sarabande (langzaam, driedelige maat) en een Gigue (snelle
tweedelige maat). Dezelfde dansen dienden als uitgangspunt voor volgende generaties Duitse componisten van
klavecimbelsuites, onder wie J.S. Bach. Froberger hield er geen vaste volgorde op na, zoals blĳkt uit de Suite in e klein die
vandaag op het programma staat. In zĳn schrĳfwĳze voor klavecimbel imiteert hĳ ook de ‘style brisé’ (‘gebroken stĳl’) van
zĳn Franse voorbeelden: de tonen van de verschillende stemmen worden vaak na elkaar aangeslagen, zoals op een luit.

Dietrich Buxtehude geldt als de belangrĳkste componist van de Noord-Duitse orgelschool in de Barok. Hĳ kwam eigenlĳk uit
Denemarken; misschien werd hĳ geboren in Helsingborg, een stad aan het smalste punt van de Sont, die toen Deens was maar
tegenwoordig in Zweden ligt, maar het kan ook in Helsingør zĳn geweest, pal tegenover Helsingborg aan de Deense kant van
de Sont. Buxtehudes vader was organist in Helsingør, en van hem moet hĳ het vak hebben geleerd. Hĳ begon zĳn eigen
loopbaan als organist in Helsingborg en Helsingør, tot hĳ in 1668 benoemd werd aan de Marienkirche in de ‘vrĳe rĳksstad’ en
Hanzestad Lübeck. Daar kon hĳ zich volledig ontplooien, ook als componist van cantates, oratoria en instrumentale
kamermuziek. Hĳ werd heel beroemd door de ‘Abendmusiken’ die hĳ in de adventsperiode organiseerde, waarschĳnlĳk de
eerste echte concertserie in Europa. Het programma van zo'n Avondmuziek bestond uit orgelmuziek, oratorium-achtige
stukken en instrumentale ensemblemuziek. Buxtehudes faam was zo groot, dat de toen twintigjarige Johann Sebastian Bach
er in 1705 een voetreis van Arnstadt in Thüringen naar Lübeck voor over had, meer dan 400 kilometer, om Buxtehude te
kunnen horen en zoveel mogelĳk van hem te leren. Dat verblĳf in Lübeck heef op Bach grote invloed gehad.
Op het toppunt van zĳn roem kon Buxtehude het zich veroorloven bundels eigen ensemblemuziek te laten drukken. Zĳn
Triosonates op. 1 – uitgegeven in 1694, hĳ was al 57 – zĳn geschreven voor viool, viola da gamba en basso continuo en wĳken
daarmee af van de Italiaanse ‘standaard’ van twee violen en b.c. Net als andere triosonates uit deze periode wordt het
langzame openingsdeel gevolgd door een aantal delen met ieder een eigen tempo, maatsoort en karakter. Bĳzonder aan op. 1
nr. 3 is de chromatiek van de elkaar imiterende partĳen in het vĳfde deel, een Largo (‘breed’). Het daarop volgende Presto
(‘snel’), zou het laatste deel kunnen zĳn, maar heel verrassend heeft Buxtehude er als besluit nog een expressief, weer
chromatisch Lento (‘langzaam’) aan toegevoegd.
De familie van Alessandro Stradella behoorde tot de lagere adel in Toscane, maar
werd geboren in Bologna (Lombardĳe, Noord-Italië). Hĳ leerde het muziekvak –
zingen, vioolspelen, componeren – waarschĳnlĳk van zĳn ouders en verschillende
leermeesters in zĳn geboortestad. Hĳ was actief als ‘vrĳ musicus’: hĳ trad op en
nam allerlei opdrachten aan, maar anders dan de meeste van zĳn vakgenoten niet n
loondienst. Door moeilĳkheden waarin hĳ verwikkeld raakte – financiële
malversaties, maar ook relaties met vrouwen – was hĳ verschillende keren
gedwongen zĳn werkterrein verplaatsen, van Rome naar Venetië, Turĳn en
uiteindelĳk Genua. Daar werd hĳ uiteindelĳk het slachtoffer van huurmoordenaars,
die een van zĳn vĳanden op hem had afgestuurd.
Stradella was vooral bekend als componist van geestelĳke vocale muziek, opera’s en
andere vormen van muziektheater, en had veel invloed op jongere generaties, o.a.
Händel. Zĳn instrumentale muziek bestaat grotendeels uit ‘sinfonia’s’ voor één of
twee violen en basso continuo. De titel ‘sinfonia’ houdt eigenlĳk niets anders in dan
dat het zuiver instrumentale muziek is, net als de titel ‘sonate’, die al gauw gebruikelĳk zou worden voor dit soort stukken.
Stradella’s sinfonia’s verlopen meestal volgens het patroon van ‘kerksonates’ uit de latere barok: een aantal delen met
verschillende tempi en karakters, waarvan het eerste langzaam en het laatste snel gaat. Een van de snelle delen is opgezet
als een fuga: het thema dat het stuk zal beheersen wordt ingezet door één van de partĳen (de viool), even later geïmiteerd
door de ander (de bas).
La Folia van Arcangelo Corelli mochten we enkele jaren geleden horen in een
bewerking voor rietkwintet; vandaag is de originele versie aan de beurt. Corelli is de
jongste van de componisten in dit programma. Hĳ is een van de weinige
componisten uit de Barok van wie uitsluitend instrumentale muziek bekend is:
concerti grossi, triosonates en solosonates met basso continuo. Hĳ was een
uitstekende violist, maar blonk in zĳn spel meer uit door expressiviteit en goede
smaak dan door pure virtuositeit. Hĳ werkte het grootste deel van zĳn leven in
Rome in dienst van verschillende kerkelĳke autoriteiten en was daarnaast de
leermeester van een flink aantal jonge musici. La Folia is in 1700 uitgegeven als
laatste onderdeel van Corelli’s bundel van twaalf ‘Suonati’ voor viool en basso
continuo op. 5, maar misschien was het stuk al meer dan 20 jaar eerder geschreven.
Het is geen gewone sonate, maar een monumentale reeks variaties op een in die tĳd
bekend thema, dat ook door veel andere componisten is gebruikt, tot Rachmaninoff
toe. Het thema bestaat uit de hoofdlĳn van een melodie met het bĳbehorende
baspatroon. Aan het begin van La Folia horen we het thema in zuivere vorm. In de
variaties die hierop volgen wordt vaak de melodie gevarieerd, soms de bas, en soms
wisselen figuren in de twee partĳen elkaar snel af. Ook tempo en maatsoort
veranderen. Ondanks al die verscheidenheid vormt het stuk een indrukwekkend
geheel.
Hans Maas
19 januari 2022
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Rubens Consort - Mozart Kwintetten

Randmeerconcert
Zaterdag 19 februari 2022 19:30 u.
Ermelo Oude Kerk

Rubens Consort (kwintet)
Sarah Kapustin viool, Felicia Bao viool,Roeland Jagers cello,
Elin Haver altviool, Thĳmen Tempelaars cello
Wolfgang Amadeus Mozart

Strĳkkwintet nr. 4 KV 516 in g kl.t. (1787)

(1756-1791)

1. Allegro
2. Menuetto. Allegretto
3. Adagio ma non troppo
4. Adagio
5. Allegro

PAUZE
Wolfgang Amadeus Mozart

Strĳkkwintet nr. 3 KV 515 in C gr.t. (1787)

(1756-1791)

1. Allegro
2. Menuetto. Allegro - Trio
3. Andante
4. Allegro

Dit concert is mede mogelĳk gemaakt door de Gilles Hondius Foundation

Rubens Consort (kwintet)
Het Rubens Consort is een flexibel en eigentĳds collectief van bevriende topmusici, met een
gedeelde passie en specialisatie voor kamermuziek. Geworteld in de rĳke samenspeltraditie en
geraffineerde klankcultuur van het voormalige Rubens Quartet, vertolken de leden van het
Consort in kleine en grotere formaties meesterwerken uit alle eeuwen van de
muziekgeschiedenis. De musici studeerden aan gerenommeerde instituten in de VS en Europa, en
brengen in het Consort de rĳkdommen van deze uiteenlopende muzikale stromingen samen.
Jaarlĳks brengt de formatie drie à vier hoogwaardige concertprogramma’s waarin de kern van
drie strĳkers afwisselend wordt aangevuld met andere instrumenten.
Na zestien prachtige seizoenen hebben de leden van het Rubens Quartet besloten hun intensieve
carrière als strĳkkwartet in 2016 te beëindigen. De musici kĳken met voldoening en dankbaarheid
terug op deze tropenjaren; een betere scholing voor de specifieke finesses van het kamermuziekvak hadden ze zich niet kunnen wensen. De flexibele inzetbaarheid van de musici in verschillende
muzikale formaties naast het strĳkkwartet - een van de sterke punten van het Rubens Quartet - is
met de oprichting van het Rubens Consort een rode draad geworden. Met de keuze voor variatie
wordt ook recht gedaan aan de wensen en mogelĳkheden op de actuele kamermuziekmarkt.
Ook op educatief terrein is het Rubens Consort actief, getuige de kamermuziekmodule The art of
perception: the perception of art (workshops op middelbare scholen in het hele land) en het
Rubens Consort Kamermuziek Lab, in samenwerking met het Prinses Christina Concours.
Het Rubens Quartet studeerde drie jaar fulltime aan de Nederlandse StrĳkKwartet Academie en
rondde daarna zĳn studie cum laude af aan de Hanns Eisler Hochschule in Berlĳn. Tĳdens deze
studies werd het kwartet intensief begeleid door wereldberoemde internationale
kamermuziekspecialisten, waaronder de leden van het Amadeus, Juilliard en Hagen Quartet.
Het kwartet behaalde diverse prĳzen op nationale en internationale strĳkkwartetconcoursen. Op
het eigen label RQ zĳn twee internationaal geprezen cd’s verschenen: het componistenportret
Rondom Roukens, en een album met de integrale fluitkwartetten van Mozart samen met Marieke
Schneemann.
De musici bespelen instrumenten uit de collectie van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.
“They are first-rate instrumentalists, communicative performers of great musicality, and they
have a fine sense of style.” - Walter Levin
Meer informatie over de musici op:
https://www.rubensconsort.nl/
http://www.sarahkapustin.com/
https://www.haver.nu/?p=1716#comment-36071 en https://www.elinhaver.nl/
https://www.facebook.com/felicia.bao.56

Er zĳn nog geen foto’s van de huidige samenstelling van het kwintet. Deze plaatjes komen van Facebook e.d.
Geen fotografen bekend.
Achtereenvolgens: Felicia Bao, Elin Haver, Roeland Jagers, Sarah Kapustin. Geen foto van Thĳmen Tempelaars.

Enkele notities bĳ het concert
Twee topwerken van Mozart staan op het programma. We krĳgen de twee grote
strĳkkwintetten uit Mozarts laatste periode te horen. Eén ervan behoort tot de mooiste
muziek die ooit geschreven is. Van dit concert zul je nog dagen nagenieten! Deze stukken
hebben we nog nooit op een Randmeerconcert kunnen beluisteren.
Wat is de geschiedenis van het
strĳkkwintet, een ensemble met vĳf
strĳkers? Haydn heeft het
strĳkkwartet uitgevonden, en een
flink aantal mooie kwartetten
nagelaten. Mozart heeft dat in
kwaliteit minstens geëvenaard, onder
andere met de zes aan Haydn
opgedragen kwartetten. Mozart en de
24 jaar oudere Haydn leefden toen
beiden regelmatig in Wenen en
kenden elkaar. Ze hebben samen de
twee altvioolpartĳen gespeeld bĳ
uitvoeringen van deze kwintetten.
De uitvinding van Haydn betreft met name de gelĳkwaardigheid van de vier stemmen in
het strĳkkwartet. De tussenstemmen, 2e viool en altviool, zĳn er niet alleen om de
harmonie vorm te geven. Zĳ hebben ook eigen bĳdragen in de melodie, kunnen ook
solistisch tevoorschĳn komen.
Er zĳn bĳzonder veel strĳkkwartetten geschreven. En bĳ veel componisten horen die tot
hun beste werken. Wĳ hebben bĳ de Randmeerconcerten daar heel veel voorbeelden van
kunnen horen in strĳkkwartetten van Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn,
enzovoort.
Toch bleek er bĳ componisten soms behoefte aan een vĳfde stem. Dan breid je het
strĳkkwartet dus met een extra strĳker uit. Daarbĳ zien we twee mogelĳkheden: een
extra altviool of een extra cello. De extra cello zien we bĳ Boccherini en bĳ Schubert.
(Het strĳkkwintet van Schubert is misschien wel het allermooiste stuk dat ooit
geschreven is.)
Mozart en Brahms kozen als vĳfde instrument de altviool. Dan krĳg je dus een
strĳkkwintet met 2 violen, 2 altviolen en 1 cello. Het is bĳ dit concert dus heel
interessant om te kunnen zien en horen wat die tweede altviool teweeg brengt in het
samenspel: hoe verhoudt die zich tot de eerste altviool? Hoe verhouden ze zich samen
tot de violen? Wat doen zĳ ieder afzonderlĳk of samen met de cello? Krĳgt de eerste
altviool net zoveel mooie solo's als
de eerste viool en de cello? Dat
zĳn interessante vragen om af en
toe aan te denken bĳ het
luisteren naar deze kwintetten.
Mozart's vader was een
gerespecteerd en goed musicus en
componist in Salzburg. Hĳ was,
zoals iedere musicus, in dienst van
een vorst of hoge geestelĳke, in
zĳn geval de aartsbisschop. Hĳ
had een beroemd boek geschreven
over het vioolspelen. Hĳ zag al
heel snel dat zĳn zoontje

Wolfgang een heel bĳzondere aanleg had. Op zĳn zesde kon Wolfgang al heel goed
pianospelen, en op de piano improviseren. Vader besloot om zĳn leven in dienst te stellen
van de ontwikkeling van zĳn zoon. Zĳ gingen op reis door Duitsland, Frankrĳk, Italië,
Engeland (met ook moeder en oudere zus), en ook Nederland. Tussen zĳn zesde en
zeventiende jaar waren zĳ ongeveer de helft van de tĳd onderweg. Er moest uiteraard
ook geld verdiend worden. Dat deden ze door het wonderkind op de hoven van adellĳke
personen zĳn kunsten te laten vertonen. Daarbĳ verraste Wolfgang de mensen dikwĳls
door de ongelooflĳke snelheid waarmee hĳ nieuwe dingen onder de knie kreeg. Ook deed
hĳ een schat aan ervaring op, bĳvoorbeeld met de verschillen in muziekcultuur. Eigenlĳk
zocht zĳn vader een hof waar zĳn zoon en hĳ in dienst genomen zouden worden, maar
dat is hem niet gelukt.
Mozart begon met serieus componeren toen hĳ ongeveer 10 jaar oud was. Hĳ kon,
bĳvoorbeeld tĳdens de lange tochten in de postkoetsen, hele stukken in zĳn hoofd
bedenken, die hĳ later vrĳwel zonder verbeteringen in één keer uitschreef. Ook werd hĳ
uitgedaagd om stukken na één keer beluisteren op te schrĳven. Als hĳ iets echt nieuws
tegen kwam, dan was hĳ in staat om er onmiddellĳk een verbetering in aan te brengen.
Kortom, hĳ was als kind al een genie in een mate die ons voorstellingsvermogen te boven
gaat.
Na al dat reizen trad Mozart ook in dienst van de aartsbisschop in Salzburg. Maar hĳ kon
daar niet meer aarden en voelde zich in een harnas gedrukt. Hĳ nam in 1781 ontslag,
hoewel zĳn vader daar erg op tegen was. Mozart ging naar Wenen, waar hĳ zich als
beroepsmusicus vrĳ vestigde, dat wil zeggen: niet in dienst van een vorstelĳk persoon. Hĳ
had daar succes mee, was beroemd en verdiende goed. Met name had hĳ veel succes als
pianist in zĳn eigen pianoconcerten. De partituren ervan verkochten ook heel goed.
Helaas kon hĳ niet zo goed met geld omgaan. Maar hĳ had wel, onder andere via de
Vrĳmetselarĳ waar hĳ lid van was,
veel rĳke vrienden die hem in geval
van tegenslag financieel
ondersteunden. Het bĳzondere aan
Mozart is dat hĳ uitblonk in zo veel
genres. Hĳ heeft geweldige opera's
geschreven, fantastische sonates
voor viool en piano, prima
pianosonates, ongelooflĳk mooie
pianoconcerten, prachtige missen,
en geweldige symfonieën en
strĳkkwartetten. En dan ook nog
deze indrukwekkende
strĳkkwintetten, en ga zo maar
door. In al die genres stak hĳ boven
al zĳn tĳdgenoten uit.
Mozart is in Wenen getrouwd met Constance, die hem lang overleefd heeft en zĳn
nalatenschap kon beheren. Ze kregen kinderen, waarvan er één ook componeerde.
Mozart hield een lĳst bĳ van de stukken die hĳ schreef. Die lĳst is later door musicoloog
Köchel uitgebreid tot alle werken van Mozart. De nummering in die lĳst is de Köchel
Verzeichnis (KV). Zo zĳn de stukken op dit programma KV 515 en KV 516. Mozart schreef
zes strĳkkwintetten, alle met een extra altviool. Eén jeugdwerk en vĳf werken in zĳn tien
Weense jaren.
Iets over de kwintetten zelf. Mozart schreef deze twee kwintetten kort na elkaar in het
voorjaar van 1787. Hĳ had enorm succes gehad in Praag met zĳn opera 'Le nozze di Figaro'
(De bruiloft van Figaro) en werkte aan de opera 'Don Giovanni' (Don Juan), ook voor Praag.

Hĳ was toen als componist op zĳn top. Tussendoor had hĳ tĳd voor deze kwintetten.
Vermoedelĳk verwachtte hĳ aan de verkoop daarvan te verdienen, maar dat viel helaas
nogal tegen, mogelĳk door de recessie als gevolg van de dreigende oorlog met de Turken.
Mozart werd ook geïnspireerd door Michael Haydn, de jongere broer van Joseph, die een
aantal succesvolle strĳkkwintetten had geschreven.
Dikwĳls werkte Mozart kort na elkaar aan twee soortgelĳke werken die nogal
contrasteren, in toonsoort en in majeur of mineur. Een jaar na het schrĳven van deze
kwintetten schreef hĳ in één week na elkaar zĳn beroemde laatste twee symfonieën, de
40e in C majeur en de 41e in g mineur. Dat zĳn dezelfde toonsoorten als bĳ deze twee
kwintetten.
KV 515 heeft als toonsoort C majeur, en is een zonnig en overvloedig werk. Het begint
met het langste deel dat vóór Beethoven is geschreven. Dit deel duurt ongeveer 17
minuten. Eerste viool en cello hebben het hoogste woord. In het tweede deel gaan eerste
viool en eerste altviool een ontroerende dialoog aan. Het menuet is licht en toch serieus,
met een dansend trio waarin majeur en mineur elkaar afwisselen op een manier die
Schubert later vervolmaakte. Het vierde deel is feestelĳk. Het hele kwintet duurt
ongeveer 37 minuten.
KV 516 heeft als toonsoort g mineur. Houd je vast als Mozart in mineur componeert; dit is
een duister en melancholiek werk. En heel erg ontroerend. De eerste viool opent, de
eerste altviool neemt het over, en dat blĳft zo doorgaan.
Licht en donker wisselen elkaar af in het tweede deel, het menuet.
Het tedere adagio wordt gespeeld met dempers op de snaren. Het grĳpt je bĳ de strot,
neigt naar wanhoop, maar aan het eind omhelzen viool en altviool elkaar. Het vierde deel
blĳft in de inleiding in de langzame sfeer. Daarna lĳkt het erop dat het stuk duister zal
eindigen. Maar dat doet Mozart ons niet aan; hĳ eindigt in een stralend, dansend,
hoopgevend G majeur.
Wouter Molendĳk.
Afbeelding 1. Mozart en Haydn op een 19e eeuwse romantische ansichtkaart.
Afbeelding 2. Nannerl, Wolfgang, moeder Mozart (die 2 jaar eerder was overleden) en
vader Leopold. Geschilderd door Johann Nepomuk della Croce rond 1780.
Afbeelding 3. Herinneringsplaat van Frans Mozart in Augsburg, overgrootvader van
Wolfgang Amadeus Mozart.
Weetjes:
Hĳ oefende het beroep uit van meester-metselaar. (Voor veel ambachten in Duitsland is
het ‘Meister’ diploma nog steeds verplicht!). Dat zĳn achterkleinzoon Wolfgang Amadeus
later toetrad tot de vrĳmetselaarsorde kon hĳ natuurlĳk niet weten, maar het is wel
frappant!
Wie iets meer wil weten over de voorouders van de componist, vindt hierna een artikel
uit Wikipedia (uit het Duits vertaald door Google). Ook is er een boek verschenen over de
‘vergeten’ voorouders van Mozart. Dit boek is nog steeds te koop.
https://www.jpc.de/jpcng/books/detail/-/art/bernhard-graf-mozarts-vergessenevorfahren/hnum/9190698.

Franz Mozart (bouwmeester)

Franz Mozart (gedoopt op 3 oktober 1649 in Augsburg ; † 1693 of 1694 aldaar) was
een meester-metselaar uit de barokperiode en de grootvader van Leopold Mozart , dus ook
overgrootvader van Wolfgang Amadeus Mozart .

Oorsprong en broers en zussen
De meester-metselaar Franz Mozart was de zoon van de bouwmeester David Mozart , die tĳdens
de Dertigjarige Oorlog naar Augsburg emigreerde , de stamvader van de Mozartfamilie van
kunstenaars , die een aantal kerkelijke gebouwen in de omgeving van Augsburg bouwde en ook
werkte voor de bankiers Fugger . Terwĳl zĳn broer Hans Georg Mozart als voorman bij het
kapittel van de Dom van Augsburg werkte, zĳn er slechts enkele documenten, die bĳ naam
kunnen worden toegewezen over de bouwactiviteiten van Franz Mozart, bewaard gebleven. Een
andere broer van Mozart, Daniel (1645-1683), de oudste, was ook een metselaar, er is niet meer
bekend over hem. Mozarts jongere broer David (1653-1710) trad toe tot een religieuze orde, zĳn
jongste broer Johann Michael (1655-1718) werd beeldhouwer in Wenen. Daarnaast had Franz
Mozart vier zusters.

Carrière
Aangenomen wordt dat Mozart, net als zĳn broer Hans Georg, zĳn leertĳd doorbracht bĳ zĳn
vader David. In deze periode vond een gebeurtenis plaats die ernstige gevolgen had kunnen
hebben, en misschien ook heeft gehad, voor de verdere carrière van Franz Mozart. In 1677 hielp
Franz Mozart het lĳk van een beulsknecht te begraven, wat destĳds als oneervol werd
beschouwd. Dit had kunnen leiden tot een verlies aan aanzien en als gevolg daarvan tot het niet
krijgen van bouwcontracten. Sommige auteurs schrijven een veronderstelde verarming van
Mozart toe aan dit incident.
In 1681 slaagde Mozart met succes voor het meester-metselaar examen; in hetzelfde jaar
verhuisde hĳ naar de Fuggerei (een van de alleroudste vormen van sociale woningbouw in de
wereld).Als funderingsbouwer was hĳ tot aan zijn dood verantwoordelĳk voor bouwprojecten in
deze nederzetting.

Armoede proefschrift
Sommige auteurs zien de verhuizing naar de Fuggerei, een vroeg gesponsorde nederzetting
voor de minder bedeelden, als een indicatie van de verarming van Mozart en nemen aan dat de
oorzaak een verlies van burgerlĳk aanzien was, als gevolg van de onwettige begrafenis van de
beulsknecht tĳdens de leertĳd van Mozart . [1] Tegen de veronderstelling van verarming in spreekt
echter dat zijn broer Hans Georg ook de bewuste begrafenis bĳwoonde, maar later in zĳn
woonplaats zeer succesvol werd; een aanvankelĳk opgelegde boete werd kwijtgescholden aan
de twee broers. [2]Een ander argument tegen de aanname van verarming is dat Franz Mozart in
oktober 1681, het jaar waarin hij naar de Fuggerei verhuisde, voor het meesters-examen
slaagde, en al in het bezit was van het meesters-diploma dat hem het recht gaf om het vak uit te
oefenen. Zĳn vader en zijn broer Hans Georg leefden ook nog, beiden bekende bouwers in de
stad. De Augsburgse lokale historicus Adolf Layer gaat ervan uit dat Mozarts positie als

fundamentbouwer leidde tot een veilig levensonderhoud door middel van goedbetaalde
opdrachten - die echter tegenwoordig geen van alle bĳ naam aan Franz Mozart kunnen worden
toegeschreven. Volgens de veronderstelling van Layer vond de verhuizing plaats omdat de
positie van de bouwmeester verband hield met het recht om in de Fuggerei te wonen en dus met
een mogelĳkheid tot goedkope huisvesting.
Een gedenkplaat op huis nr. 14 in de "Mittlere Gasse" van de Fuggerei herdenkt het verblijf van
Franz Mozart , hier wordt het onzekere 1693 gegeven als het einde van het verblĳf.

Huwelĳk en nakomelingen
Franz Mozart was sinds februari 1678 getrouwd met Anna Haerrer uit Oberbuch bĳ Isen . Het
echtpaar kreeg twee zonen en een dochter. Na de dood van zĳn vader stond de zoon van Franz
Mozart, Johann Georg (1679-1736) onder de voogdij van zĳn oom Hans Georg Mozart. Hĳ leerde
het boekbinden en werd de vader van Leopold Mozart en grootvader van Wolfgang Amadeus
Mozart. Zĳn tweede zoon, ook Franz Mozart genoemd , werd beeldhouwer; er wordt
aangenomen dat hĳ na de dood van zĳn vader naar Wenen werd gestuurd om bĳ zĳn oom
Johann Michael te gaan wonen, die misschien zĳn leraar als beeldhouwer was.

Film
Ondergedompeld in de eeuwigheid, Augsburg - de Beierse stad van Mozart, filmdocumentatie
door Bernhard Graf , BR 2011, een zoektocht naar aanwĳzingen over Franz Mozart en zĳn
familieleden.
•
•

Mozart - het waargebeurde verhaal van Bernhard Graf , BR 2012, een documentaire
over Franz Mozart en zijn familieleden.
Mozart's Secrets, documentaire film van Bernhard Graf , BR 2019, een zoektocht naar
sporen van Franz Mozart en zĳn familieleden.

Literatuur
•
•
•
•
•
•

Pere Forés Badia: Arbres genealògics de Mozart
Bernhard Graf: De vergeten voorouders van Mozart. Een familie van kunstenaars uit
Augsburg en Schwaben, Allitera Verlag, München 2019, ISBN 978-3-96233-132-0 .
Ulrich Graf Fugger von Glött: De Fuggerei - De oudste sociale nederzetting ter wereld ,
Augsburg 2003
Martin Kluger : WA Mozart en Augsburg. Voorouders, woonplaats en eerste
liefde . context Medien und Verlag, Augsburg 2007, ISBN 978-3-939645-05-4 .
Adolf Layer : De Augsburgse kunstenaarsfamilie Mozart, uitgeverij Die Brigg,
Augsburg zonder jaar
Gudila Freifrau von Pölnitz-Kehr (red.): De Fuggerei , 11e editie, Augsburg 2000

Specificaties
1. bijv . B. Gudila Freifrau von Pölnitz-Kehr (red.): De Fuggerei . 11e druk, Augsburg
2000, blz. 21.
2. ^ Gabriele Krist-Krug: Hans Georg Mozart (1647-1719). Barokke bouwmeester van
een beroemde familie uit Augsburg: leven en werk , Wißner, Augsburg 2006, ISBN
3-89639-522-X
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Frank Bridge Kwartet
Jacob Plooĳ viool, Örzse Adam altviool,
Florien Hamer cello, Hans van Beelen piano
‘Vroeg symfonisch voor vier’

Gustav Mahler

Pianokwartet in a kl.t. (1876)

(1860–1911)

Nicht zu schnell

Frank Bridge

Phantasy Piece in fis kl.t. (1910)

(1879-1941)

- Andante con moto
- Allegro vivace
- Andante con moto

Pauze

Frank Bridge

Pianokwartet in c kl.t. (1902)

(1879–1941)

- Allegro non troppo
- Scherzo: Presto
- Poco adagio
- Presto

Frank Bridge Kwartet
Het Frank Bridge Pianokwartet speelt sinds 2018 samen. De vier bevriende en ervaren internationaal
actieve musici delen een grote liefde voor het pianokwartetrepertoire. Een minder bekend en minder
uitgevoerd repertoire dat prachtige kamermuziekwerken voor een bĳzondere combinatie van
instrumenten bevat.
Het Frank Bridge Pianokwartet legt zich toe op het uitvoeren van pianokwartetten uit heel diverse
stĳlperiodes, van de Weense klassieken tot 20ste-eeuwse werken.
Het kwartet is vernoemd naar Frank Bridge, wiens werk Fantasy Piece, een van de eerste stukken was dat
het kwartet speelde en bĳ allen een zeer geliefd werk is.
Brontekst: Stichting Oosterkerk, zie aldaar voor uitgebreide informatie over de musici.
https://www.oosterkerk-amsterdam.nl/performer/frank-bridge-pianokwartet/

Florien Hamer cello

Hans van Beelen piano

Örzse Adam altviool

Jacob Plooĳ viool

Enkele notities bĳ het concert
Drie werken voor pianokwartet
Toen Gustav Mahler in 1876 begon te werken aan zĳn pianokwartet was hĳ pas vĳftien of zestien jaar.
Het liep tegen het einde van zĳn eerste jaar aan het conservatorium in Wenen, waar hĳ piano en
compositie studeerde. Hĳ was een briljante student: in dat eerste jaar verwerkte hĳ de leerstof van
drie jaar. Dat hĳ zich later zou ontwikkelen tot een van de grootste dirigenten van zĳn tĳd en tot de
componist van monumentale symfonieën en prachtige orkestliederen hebben sommigen misschien toen
al vermoed. Aan het enige deel van het kwartet dat hĳ voltooid heeft is in ieder geval goed te horen,
dat hĳ veel in zĳn mars had en bovendien vastbesloten was de wereld alles te zeggen wat hĳ in muziek
te zeggen had. Als dat nog niet met een groot symfonieorkest kon, moest het maar met een
pianokwartet. Bĳ de première, tĳdens een concert van het conservatorium, zat hĳ zelf aan de piano.
De geweldige emotionele lading van zĳn latere werk kondigt zich al aan: bĳ de eerste inzet van de
strĳkers, na acht maten, staat ‘met hartstocht’, even later is de aanwĳzing ‘zeer hartstochtelĳk’. Maar
Mahler was zich er blĳkbaar ook al van bewust dat die emotionaliteit gedragen moest worden door een
beheerste structuur. Daarin volgt Mahler de traditionele opbouw voor een eerste deel van een symfonie
of kamermuziekwerk, waarbĳ opvalt dat zĳn grote spanningsbogen niet gemaakt zĳn met lang
uitgesponnen melodieën, maar voornamelĳk met behulp van twee kernachtige motieven. Het eerste
daarvan, dat meteen aan het begin heel laag in de piano klinkt, omvat maar drie noten. Het wordt later
in het stuk ook twee en vier keer zo snel gespeeld, zogenoemde ‘verkleiningen’.
Of Mahler nog gewerkt heeft aan
andere delen voor zĳn
pianokwartet weten we niet, en
waarschĳnlĳk is dit eerste deel
na de première tĳdens Mahlers
leven nooit meer gespeeld.
Jarenlang was alleen bekend dat
hĳ het geschreven had, maar
werd algemeen aangenomen dat
hĳ het net als ander jeugdwerk
later vernietigd had. Pas in de
jaren 1970 kwam de partituur
weer tevoorschĳn, en kon het
weer tot een uitvoering en ook
een radio-opname komen. Een
sleutelrol daarbĳ speelden Klaas
Boon, destĳds solo-altviolist van
het Concertgebouworkest, en
Marius Flothuis, in dezelfde tĳd
artistiek leider van dit orkest,
waar Mahler tĳdens zĳn leven
zo’n sterke band mee had gehad.
De Engelse componist Frank Bridge was tot enkele jaren geleden meer bekend als leermeester van
Benjamin Britten dan om zĳn eigen muziek. Tegenwoordig wordt zĳn werk weer meer gespeeld, ook in
de Randmeerconcerten: in 2015 stond zĳn cellosonate op het programma, in 2019 dezelfde Phantasy
voor pianokwartet als vandaag.
Bridge werd geboren in Brighton, waar zĳn vader werkte als violist en dirigent van een theaterorkest.
Onder het toeziend oog van zĳn vader – die ook de nodige druk moet hebben uitgeoefend – begon Frank
al jong viool te spelen, arrangementen voor zĳn vaders orkest te maken en te dirigeren. Voor zĳn
vakopleiding ging hĳ naar Londen, waar hĳ aan de Royal College of Music viool, directie en compositie
studeerde. Dat laatste deed hĳ bĳ Charles Stanford, die bekend stond als buitengewoon streng. Het
schĳnt hem later heel wat moeite gekost te hebben om zich van het oordeel van de zeer conservatieve
Stanford te bevrĳden, maar hĳ had zich onder zĳn leermeester wel een geweldig vakmanschap eigen
gemaakt en geleerd zichzelf de hoogst mogelĳke eisen te stellen. Dat was ook een belangrĳk aspect van
zĳn eigen lessen aan Britten.
De carrière van Bridge als componist verliep aanvankelĳk moeizaam. In de eerste werken na zĳn
studietĳd sloot hĳ aan bĳ de laat-romantische ‘pastorale’ stĳl die toen in Engeland in de mode was:
lieflĳke muziek, vaak geïnspireerd op de natuur, met name het Engelse landschap. Maar toen Bridge
meer zĳn eigen weg ging werd zĳn werk al gauw te modern gevonden. Hĳ moest in zĳn onderhoud
voorzien met altviool spelen (hĳ maakte deel uit van verschillende gerenommeerde strĳkkwartetten),
dirigeren en lesgeven. Pas toen hĳ in de jaren 1920 kennis had gemaakt met de schatrĳke Amerikaanse
weduwe Elizabeth Sprague Coolidge, die hem een toelage gaf, kon hĳ zich helemaal aan het
componeren wĳden (in de tĳd dat Britten bĳ hem studeerde was die nog zĳn enige leerling).

Bridge voltooide zĳn Phantasy in fis klein voor
pianokwartet in juni 1910; in de voorafgaande
jaren had hĳ al stukken met dezelfde titel
geschreven voor strĳkkwartet en pianotrio. De
aanleiding voor alle drie was een
compositieconcours, dat sinds 1905 jaarlĳks
werd uitgeschreven door William Wilson
Cobbett, een rĳke zakenman, amateurviolist
en kamermuziekliefhebber. De inzendingen
moesten aan duidelĳke eisen voldoen: het
hoogstens een kwartier durende werk moest
uit één deel bestaan, duidelĳke
tegenstellingen bevatten en toch een sterke
samenhang vertonen. Die eisen moeten Bridge
gestimuleerd hebben nieuwe wegen te zoeken
– het was de tĳd waarin hĳ zich losmaakte van
de invloed van zĳn leermeester en op zoek was
naar een meer persoonlĳke stĳl. De
uitdrukkingswereld van de Phantasy is nog
laat-romantisch, maar de melodische en
harmonische taal is al veel vrĳer. De
onderdelen, met zeer verschillende tempi en
karakters, gaan zonder onderbreking in elkaar
over, zoals in veel negentiende-eeuwse
symfonische gedichten voor orkest. De opzet is
veel vrĳer dan in de klassieke structuren van
het Pianokwartet dat hierna op het programma
staat, maar Bridge is er overtuigend in
geslaagd het hele stuk met al zĳn tegenstellingen te ontwikkelen vanuit een zeer beperkt aantal
thematische ideeën, die meteen aan het begin worden gepresenteerd en die in de loop van het stuk
ingrĳpende gedaanteveranderingen ondergaan.
Het Pianokwartet in c klein is een groot werk, dat de jonge Frank Bridge schreef in 1902, onder het
toeziende en zeer kritische oog van zĳn leermeester Charles Stanford. Het sluit nog nauw aan bĳ de
muziek van de meer traditioneel ingestelde romantici. Vooral de invloed van Brahms is goed te horen:
hevige emotionele ontboezemingen, maar in een zorgvuldig beheerste, aan de klassieken (Beethoven!)
ontleende vormgeving. Niettemin heeft Bridge een eigen geluid. Het eerste deel zet in met een energiek
hoofdthema, waarop later een meer lyrisch en zangerig tweede thema volgt. Het tweede deel is een
pittig, soms flitsend scherzo in de gebruikelĳke driedelige maatsoort, met een veel rustiger middendeel.
Het langzame derde deel wordt beheerst door een prachtige lied-achtige melodie, die eerst wordt
gepresenteerd en uitgewerkt door de strĳkers. Het laatste deel is een fel Presto (‘snel’) met geweldige,
dramatische contrasten.
Hans Maas
maart 2022
Foto’s:
Mengelberg, Mahler en Diepenbrock (Stadsarchief Amsterdam)
Frank Bridge met zĳn vrouw Ethel achter de piano
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Accordeonduo Toeac

Randmeerconcert
Zondag 3 april 2022 14.00 u.
Apostolisch Genootschap Harderwĳk

Accordeonduo Toeac
Reneé Bekkers & Pieternel Berkers

‘Ben bĳ Bach’
Astor Piazzolla

S’il vous plaît

(1921-1992)

Johann Sebastian Bach

Passacaglia en Fuga in c kl.t. BWV 582 (1706/13)

(1685-1750)

Benjamin de Murashkin

Suite Dreams (2021)

(1981- )

- Prelude - Allemande - Courante
- Sarabande - Gigue

Astor Piazzolla

Oblivion (1984)
Pauze

Gerard Belion

(It takes 2) to Tango (2011)

(1952- )

Modeste Moussorgski

Delen uit ‘Schilderĳententoonstelling’ (1874)

(1839-1881)

Johann Sebastian Bach

Brandenburg Concert nr. 3 in G gr.t. BWV 1048 (1721)
- zonder tempo aanduiding (Allegro)
- Adagio
- Allegro

Sebastian Klein
(1978- )

Caricias – Tango Nuovo (2002)

Accordeonduo Toeac

http://www.toeac.nl/
http://www.toeac.nl/Duo-Toeac/nl-NL/shop.aspx

Enkele aantekeningen bĳ het concert
We horen vanmiddag een aantal bewerkingen van bekende werken uit het klassieke repertoire en een aantal
specifiek voor twee accordeons geschreven stukken.
De accordeon behoort tot de groep van aerofonen en dankt zĳn naam aan de constructie van het mechaniek van
de knoppen voor de linkerhand. Door een gecompliceerd mechaniek wordt door de akkoordknoppen een drietal
tonen tegelĳk geproduceerd: een akkoord. Er zĳn twee soorten accordeons, één met een pianoklavier voor de
rechterhand en één met een knoppensysteem voor de rechterhand. Alleen de speelwĳze is verschillend, de klank
en mogelĳkheden zĳn gelĳk. De accordeon werkt volgens hetzelfde principe als de mondharmonica. Via
doorslaande tongen, die in trilling komen als er lucht langs stroomt, wordt geluid geproduceerd. Bĳ de
mondharmonica is de toonhoogte verschillend bĳ zuigen of blazen, maar de accordeon is niet wisseltonig. Bĳ
trekken en duwen wordt dezelfde toon geproduceerd.
In China werd het principe van de doorslaande tong al eeuwen geleden toegepast in mondorgels als de Sheng. In
Europa wordt voor het eerst in 1618 melding gemaakt van een doorslaande tong in een werk van Michael
Praetorius. In 1821 kwam Friederich Buschmann op het idee om een serie doorslaande tongen op een klankhout
te bevestigen. Aanblazen met de mond leverde in eerste instantie een stemapparaat op, dat hĳ verder
ontwikkelde tot een mondharmonica. In 1829 vroeg Cyrillis Demian in Wenen octrooi aan voor zĳn diatonische
accordeon. Hĳ noemde zĳn uitvinding “Accordion” omdat het instrument vier tonen tegelĳk met de
melodietonen ten gehore bracht. In 1880 kreeg het instrument grotere bekendheid, met name omdat in Duitsland
het instrument verder door ontwikkeld werd.
Het Duo Toeac bewerkte zelf het derde Brandenburgs concert BWV 1048 en de Passacaglia en Fuga BWV 582 van
Johann Sebastian Bach. De Passacaglia is een vroeg orgelwerk van Bach, waarschĳnlĳk geschreven in Arnstadt
(ergens tussen 1706 en 1713) kort na Bachs terugkeer uit Lübeck. Daar maakte hĳ kennis met overeenkomstige
werken van Dietrich Buxtehude. Het herhaalde basthema, waarop het werk is gebaseerd en dat ook dienstdoet
als thema voor de Fuga, is mogelĳk afgeleid van een kort werk van de Franse componist André Raison. Ook is
Bach duidelĳk beïnvloed door de chaconnes van Pachelbel. Bach slaagt erin op overtuigende wĳze een
versmelting van Noordduitse en Franse tradities te bewerkstelligen.
Het derde Brandenburgse concert BWV1040 stamt uit 1721. Bach was toen in dienst van Prins Leopold van AnhaltKöthen, maar hĳ heeft deze concerten niet in opdracht van Leopold geschreven. Waarschĳnlĳk stammen ze al
van voor 1717 toen Bach werkzaam was aan het hof van hertog Willem Ernst van Saksen-Weimar. Het langzame
middendeel ontbreekt. Er staan slechts twee lange akkoorden in de partituur, mogelĳk bedoeld als een afsluiting
van een niet uitgeschreven cadens. Het eerste deel van dit concert gebruikte Bach later als sinfonia voor zĳn
cantate Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte (BWV 174).

De brief waarmee Bach zĳn Brandenburgse concerten opdraagt aan markgraaf Christian Ludwig von Brandenburg. Zoals
toen gebruikelĳk, in het Frans!

Van Astor Piazzolla, de koning van het bandoneon, spelen Renée en Pieternel ‘S’il vous plaît’ en ‘Oblivion’.
In 1874 componeerde Modeste Moussorgski, na een bezoek aan een herdenkingstentoonstelling van schilderĳen van
de kort daarvoor overleden Russische kunstenaar Victor Hartman, zĳn pianocyclus ‘Schilderĳen van een
Tentoonstelling’. In 1922 maakte Maurice Ravel een fantastische orkestbewerking van dit stuk, maar nu horen van
enkele delen een bewerking voor twee accordeons.
Een drietal hedendaagse componisten in dit programma geniet minder algemene bekendheid, maar binnen de
kring van accordeonisten zĳn ze wel degelĳk goed bekend.
Benjamin de Murashkin werd in 1981 geboren in Denemarken. Hĳ verhuisde al snel met zĳn ouders naar Australië,
maar keerde op 21-jarige leeftĳd terug naar zĳn geboorteland. Hĳ studeerde compositie aan de universiteit van
Melbourne en rondde zĳn studie af in 2014 aan de Koninklĳke Deense Academie voor muziek. Murashkin heeft een
heel breed repertoire. Hĳ schreef instrumentale solostukken, muziek voor kleine ensembles en een serie korte
concerten voor strĳkers met solistische partĳen voor altfluit, accordeon en viool. Van 2014 tot 2018 was hĳ
componist in residence bĳ het Filharmonisch orkest in Kopenhagen. In 2021 schreef hĳ voor het Duo Toeac het stuk
‘Suite Dreams’. Het is een wispelturige terugblik op een vroeger tĳdperk, opnieuw bekeken door een moderne
bril.
Gerard Beljon werd in 1952 in Utrecht geboren. Studeerde luit en gitaar aan de conservatoria van Utrecht en Den
Haag. Na die studie legde hĳ zich toe op compositie, waarvoor hĳ verder studeerde bĳ Daan Manneke aan het
Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Hĳ heeft een veelheid van composities op zĳn naam staan, meest voor
kleine ensembles en solo-instrumenten, maar ook voor kamerkoor. Duidelĳke en begrĳpelĳke structuren zĳn een
belangrĳk uitgangspunt voor de composities van Gerard Beljon. Regelmatig komt ook de accordeon in zĳn
composities aan bod als solo- of begeleidingsinstrument. In 2011 schreef hĳ ‘(It takes 2) to tango’ voor twee
accordeons.
Sebastian Klein werd geboren in 1978. In 2002 schreef hĳ ‘Caricias-Tango Nuevo’ voor twee accordeons. Later
werd deze compositie door Marc Belder bewerkt voor accordeonorkest. Maar vanmiddag horen we de originele
versie. Het werk bevat prachtige melodische lĳnen, die met veel passie gespeeld moeten worden. Het middendeel
bestaat uit een stapeling van akkoorden, waardoor de compositie extra krachtig wordt. Daarna keert de melodie
terug, die eindigt in een eenzame, melancholische sfeer.

Leo van Wĳk, maart 2022

Pigini Nova Accordeon waarop het Accordeonduo Toeac speelt.
Linkerhand

Rechterhand

58 melodiebassen

5 rĳen, 106 parelmoerknoppen, 64 tonen

3-korig, 5 registers + octaafkoppeling

4-korig, cassotto (2)

120 standaardbassen

15 registers, 5 + 3 (multiswitch) kinregister

7-korig, 5 registers + octaafkoppeling

Afmeting: 46,5 x 23,5 cm
Gewicht: 13,4 kg
https://www.pigini.nl/webwinkel/accordeons/professional/nova/
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Ekaterina Levental

Randmeerconcert
Zaterdag 23 april 2022 20.00 u.
Veluvine Nunspeet

‘De Weg’
LEKS compagnie met
Ekaterina Levental - mezzosopraan en harp
Chris Koolmees - regie
In deze persoonlĳke muziekvoorstelling neemt zangeres en harpiste Ekaterina Levental u
mee op de weg die zĳ als tiener aflegde. De weg, die leidde van land naar land, toen zĳ
en haar familie, vanwege het oplaaiend antisemitisme na het uiteenvallen van de
Sovjetunie, niet in Oezbekistan konden blĳven.
Ekaterina speelt harp, zingt, danst en vertelt over haar afkomst en hoe die van de ene
dag op de andere bepalend werd in het alledaagse leven. Hoe ze haar weg zocht naar het
sprookje, zoals ze dat kende uit het theater. Gedreven door een onuitputtelĳke
veerkracht en hoop. Prachtige muziek illustreert in dit solo concert de emotionele kant
van de vlucht.
Een veelbewogen weg naar de toekomst en nu actueler dan ooit!

Foto voorblad is van Chris Koolmees (uit Ekaterina Leventals programma ‘De Grens’)

Op zaterdagavond 14 mei 2022 is er een inhaalconcert in De Verbeelding in Zeewolde.
Aanvang: 20.00 uur. U kunt dan alsnog genieten van het Pianorecital dat Camiel Boomsma op 28
november van het vorig jaar daar zou uitvoeren en vanwege corona moest worden afgelast.
Hĳ speelt werken van G. Hamm, F. Mendelssohn, J. Brahms, A. Pärt, Cl. Debussy, F. Chopin en F.
Schubert.

Ekaterina Levental
Ekaterina Levental werd geboren in
Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan, een
republiek in de voormalige Sovjet Unie. Zĳ
studeerde zang aan het Koninklĳk
Conservatorium Den Haag en harp aan de
Conservatoria van Enschede, Detmold
(Duitsland) en Rotterdam. Voor beide
behaalde zĳ het cum laude haar master
diploma. Ekaterina maakt op dit moment
carrière als operazangeres en
theaterperformer.
Zĳ werkt mee aan de producties van
verschillende operahuizen en
muziektheatergezelschappen en maakt
eigen theaterproducties waarin zĳ haar
talenten en mogelĳkheden combineert. Zo
werkte ze als soliste met opera- en
muziektheatergezelschappen als De
Nationale Opera, LOD Gent België, Opera
Trionfo, Jan Fabre/Troubleyn België,
Hollands Diep Dordrecht, Opera Spanga,
Veenfabriek Leiden, Jeugdtheater
Sonnevanck, Opera Nĳetrĳne, Holland
Opera, Toneelhuis Antwerpen, Silbersee,
LeineRoebana, Diamantfabriek en anderen.
Samen met harpiste Eva Tebbe vormt ze het succesvolle duo, Duo Bilitis, waarmee ze diverse
internationale prĳzen won. Het duo treedt veelvuldig op in Nederland en het buitenland en heeft drie
CD’s uitgebracht op het label ‘Brilliant Classics/Foreign Media’. De nieuwe CD ‘Rêveries de Bilitis’,
gebaseerd op het werk van Claude Debussy is in 2018 met veel succes ontvangen door het publiek en de
pers.
In 2015 maakte Ekaterina haar debuut bĳ de Nationale
Opera in de rol van Melibea in Reimsreisje (Il Viaggio a
Reims) van Gioacchino Rossini.
Haar recente werkzaamheden waren onder andere
hoofdrol in de Opera Turan Dokht bĳ het Holland
Festival (World Opera LAB), opera ‘King Lear’ (in de rol
van Goneril) met Holland Opera, een toer met de solo
voorstellingen ‘De Weg’, ‘De Grens’ en
‘Schoppenvrouw in België en Nederland en de rol van
‘Die Frau’ in de opera ‘Menuet’ (LOD Gent).
Samen met Chris Koolmees ontwikkelt Ekaterina onder
de naam LEKS Compagnie diverse
muziektheaterprojecten zoals Pierrot Lunaire 2.0, La
Voix Humaine FaceTime en het autobiografische drieluik
De Weg – De Grens – Schoppenvouw.
Ekaterina heeft een Salvi Arianna harp uit de collectie
van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds in
bruikleen.
https://www.muziekinstrumentenfonds.nl/
nieuws?taal=nl
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Pianorecital Camiel Boomsma

Randmeerconcert
Zaterdag 14 mei 2022 20.00 u.
De Verbeelding Zeewolde

Camiel Boomsma piano
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Prelude en Fuga nr. 24 in b kl.t. BWV 869 (1722/23)

Gerhard Hamm
(1835–1904)

Uit zes Klavierstücke in Liedform op. 18
1. Als ich dich sah 2. Könnt es sein. 3. War ich bei dir.
Uit Bagatellen op. 12
2. Scherzo 3. Capriccio

Frédéric Chopin
(1810–1849)

Nocturne op. 55 nr. 2 in E gr.t. (1843)

Johannes Brahms
(1833–1897)

Ballades op.10, nr. 4 in B gr.t. (1854)

Wagner/Liszt
(1813-1883/1811-1886)

Isolde’s Liebestod
Pauze

Franz Schubert
(1797–1828)

Sonate in Bes gr.t. D 960 (1828, uitgegeven 1838/39)
I
Allegro molto moderato
II
Andante sostenuto - Trio
III
Scherzo: Allegro vivace con delicatezza
IV
Allegro ma non troppo - Presto

Camiel Boomsma
Camiel Boomsma wordt door pers en publiek geroemd om zĳn opmerkelĳke maturiteit, zĳn buitengewoon
mooie sound en unieke touch. Zĳn persoonlĳke en unieke manier van spelen heeft hem op vele mooie
podia gebracht. Boomsma trad op in de meeste belangrĳke nationale concertzalen en op vele
prestigieuze internationale podia, series en festivals, waaronder het Concertgebouw in Amsterdam,
Schloss Elmau, Teatro la Fenice in Venetië, het Grachtenfestival Amsterdam, waar hĳ een van de
genomineerden was in 2018.Hĳ trad live op televisie op bĳ programma's zoals 'Vrĳe Geluiden' van de
VPRO.
Camiel Boomsma heeft succesvol samengewerkt met een aantal gerenommeerde musici, waaronder
pianist Severin von Eckardstein , met wie hĳ duorecitals heeft uitgevoerd. Als onderdeel van een
uitgebreide recital tournee door China, trad hĳ op in zes prestigieuze concertzalen. Hĳ is opnieuw
uitgenodigd om er te spelen. Boomsma is een regelmatige gast op international festivals. Als een
kamermuziekspeler, heeft Camiel uitgevoerd in alle mogelĳke formaties met cellist Michael Stirling,
musici van het Radio Filharmonisch Orkest, violist Joris van Rĳn, ensemble Club Classique en violist
Joseph Puglia, onder anderen . Op dit moment heeft Camiel ook een duo met clarinetist Marieke Vos, met
wie hĳ het opzetten van de stichting 'Stichting Mirantibus' in 2020.
De ' Wagner Reis ' van Camiel Boomsma wordt wereldwĳd zeer geprezen. I n 2013, ontving hĳ een
prestigieuze beurs van de International Wagner Stiftung, die hem de gelegenheid om in Bayreuth de
Wagner Festspiele bĳ te wonen. In datzelfde jaar maakte hĳ zĳn gewaagde albumdebuut, waarvoor hĳ
vele zelden uitgevoerde pianotranscripties ontdekte. Op zo'n jonge leeftĳd verraste hĳ pers en publiek
met zĳn diepe begrip voor Wagners muziek. Zĳn opnames ' Transcripties voor piano' en ' Porazzi' voor
Etcetera Records , ontvingen mooie reviews in BBC Music Magazine, Diapason, Trouw, NRC, De Volkskrant
en vele andere publicaties .
Voor zĳn album Mĳmeringen in 2017, koos hĳ uit het poëtische en romantische repertoire van Chopin en
Schubert, waarvan het publiek enorm onder de indruk was. Dit album is uitgebracht op Challenge Records
International en is vergeleken met opnames van Radu Lupu en Marc-André Hamelin. De Volkskrant
schreef: 'Boomsma vingers hebben een fluwelen touch'.
Zĳn laatste album Unfold, met werken van Liszt en Schubert, werd door de pers met veel lof ontvangen.
In juni 2021 bracht Camiel zĳn nieuwe album 'Rediscovered' uit, gewĳd aan de vergeten muziek van de
Nederlandse componist Gerhard Hamm (1835-1904), dat met veel enthousiasme en interesse werd
ontvangen door de pers.

Foto’s Hans van der Woerd

Enkele notities bĳ het concert
Camiel Boomsma brengt een prachtig programma, met hoogtepunten van de pianomuziek, met name uit de
romantiek. Dit wordt genieten in De Verbeelding: aan verbeelding zal het u deze middag niet ontbreken!
Het zwaartepunt van dit recital is de geweldige, lange sonate van Schubert. Die begint met een prachtige, heel
rustige melodie. Het programma voor de pauze bereidt u voor op deze fantastische sonate. Dit wordt een zeer
interessant pianorecital.
Camiel Boomsma vindt het belangrĳk om de klassieke muziekcanon te verrĳken door onbekende componisten
te laten herleven. De muziek van de Nederlandse componisten Gerhard Hamm (1838-1904) en zĳn zoon
Karel Hamm (1876-1937) kwam toevallig op het pad van Boomsma. Hĳ zegt daarover: 'Na een recital gaf
Carl Hamm, directe familie, mĳ een stapel partituren. Toen ik de stukken doorspeelde, werd ik getroffen door
de fijnzinnigheid en de verhalende kracht. De veelzĳdige componist Gerhard Hamm, geboren in 1835 in Trier
verhuisde later naar Venlo. Hĳ was een zeer belangrĳke figuur in het culturele leven in het zuiden. Hĳ was
leraar en dirigent. Zowel Gerhard als zĳn zoon Karel hebben een grote muzikale nalatenschap; van
kamermuziek tot liederen en van orkestwerken tot stukken voor solo piano.'
Camiel heeft een cd uitgebracht met werken van deze vader en zoon Hamm, met o.a. deze stukken. U kunt ze
op YouTube beluisteren, gespeeld door Camiel.
In het Nederlands zĳn de titels van de eerste drie stukken: 1. Toen ik je zag; 2. Zou het kunnen zĳn; 3. Was ik
bĳ jou. (Van de volgende drie zĳn de titels: 4. Vraag; 5. Ik wil van jou zĳn; 6. Nu ben jĳ van mĳ).
De betekenis van bagatel in de taal is: niemendalletje, grapje. In de muziek is het een sfeerstuk. De
beroemdste bagatel in de muziek is 'Für Elise' van Beethoven.

Foto: Gerard Hamm

Karel Hamm

Johannes Brahms schreef in zĳn beginjaren als componist vooral pianomuziek, zoals de vier ballades opus
10. Brahms was een uitstekend pianist, die als kind al in kroegen in Hamburg geld verdient met piano spelen.
De vierde ballade uit opus 10 is een mysterieus, verstild stuk, dat met een prachtige melodie begint. Het is al
rustiger dan de liederen van Mendelssohn.
Nocturne is afgeleid uit het Italiaanse notturno, kleine nachtmuziek, die bĳvoorbeeld Mozart en Haydn
schreven. In de romantiek werden nachtgedichten geschreven. De Iers-Russische componist John Field, 28 jaar
ouder dan Chopin, schreef als eerste nocturnes voor de piano, vanaf 1812. Chopin heeft de nocturne
overgenomen van John Field.
De twee ontmoetten elkaar in 1832 nadat Chopin vĳf nocturnes had geschreven.
Frédéric Chopin componeert al op zĳn zevende jaar en speelt voor publiek op zĳn achtste. Zĳn ouders zĳn
niet heel rĳk, zĳn vader had de bescheiden functie van huisleraar bĳ een rĳke familie. De ouders zien vroeg de
talenten van Frédéric en spannen zich in om hem een brede scholing te bieden. Hĳ emigreert als 20-jarige uit
Polen naar Parĳs, en mist daar steeds zĳn vaderland.
Hĳ was een begaafd pianist en heeft als componist grote bĳdragen geleverd aan het verder ontwikkelen van de
techniek van het pianospelen.
Chopin's nocturnes zĳn geliefde werken. Het zĳn sfeerstukken die globaal de volgende vorm hebben: ze
beginnen met een dromerige melodie, vaak in mineur, met mooie harmonieën in de begeleiding. Na een tĳdje
onderbreekt Chopin de rust met een wat heftiger middendeel, waarna het rustige begin terug komt.
In de muziekgeschiedenis zĳn een aantal werken aan te wĳzen die grote invloed hebben gehad. De opera
'Tristan und Isolde' van Richard Wagner is daar een voorbeeld van. Met deze opera heeft Wagner een
geheel nieuw idioom geïntroduceerd voor het componeren. Uiteindelĳk leidde dat tot de grote veranderingen in
de harmonie aan het begin van de 20e eeuw.
Wagner schreef de opera tussen 1856 en 1859. De eerste uitvoering vond plaats in München in 1865. Het werk
werd in eerste instantie als onspeelbaar geacht.
Het voorspel is dan ook beroemd geworden als mĳlpaal in de vernieuwing. De harmonie komt niet meer tot
rust in een slotakkoord. Dat was nog nooit vertoond: aan het eind van ieder liedje (of muziekstuk) kom het tot
rust in wat de grondtoon wordt genoemd. Zo weten we dat het is afgelopen, dat is voor ons een natuurlĳk

einde. De opera duurt 4,5 uur. Er is in het 2e bedrĳf een liefdesduet van 45 minuten. Als je de tekst daarvan niet
kent, is het saai, als je de tekst wel kent, valt er veel te genieten.
Tristan is een held uit eerdere gevechten. Isolde is een prinses die beloofd is aan de koning van Ierland. Tristan
brengt Isolde naar Ierland op een schip. Tristan en Isolde worden hevig verliefd op elkaar, hoewel dat eigenlĳk
niet mag. Er is per ongeluk een toverdrank voor nodig om ze in elkaars armen te drĳven. Aan het eind van de
opera is Tristan uit Ierland naar zĳn kasteel in Bretagne gebracht, zwaar gewond na een gevecht. Isolde is hem
achterna gezeild, ze is intussen te weten gekomen hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren. Zĳ arriveert in het
kasteel van Tristan op het moment dat hĳ stervende is, en hĳ sterft dan ook in haar armen. Dat is zo
aangrĳpend voor haar, dat ook zĳ sterft van verdriet. Dat heet dan ook Isolde's liefdesdood.
Het begin van de tekst van Isolde kent iedere Wagner liefhebber uit zĳn hoofd. (zie voor de tekst hiervoor
verderop). Voor de relatie tussen Liszt en Wagner is hier helaas niet voldoende ruimte.

Cosima en Richard Wagner met rechts Frans Liszt. Schilderĳ door W. Beckmann (19e eeuw).

De ouders van Franz Schubert kregen zestien kinderen, van wie er slechts vĳf hun eerste verjaardag haalden.
Zĳ woonden in een voorstad van Wenen. Schubert had als jongetje een mooie stem. Hĳ werd als 11-jarige in
het hofkoor opgenomen. Daar werd hĳ opgeleid in de muziek. Hĳ maakt er vrienden voor het leven. Schubert
heeft nooit veel geld verdiend met zĳn composities. Hĳ woonde bĳ vrienden, afwisselend bĳ de een of bĳ de
ander. Hĳ had een zwakke gezondheid, was te dik, dronk te veel en leed aan syfilis (als zovelen in die tĳd, een
toen niet te genezen aandoening).
Schubert zag in Wenen Beethoven op straat lopen, de grootste componist van zĳn tĳd en wereldberoemd. Hĳ
heeft hem één keer ontmoet, kort voor diens dood. Schubert stierf ruim een jaar later, nog steeds arm en door
weinigen gekend. Net als Beethoven bleef hĳ ongehuwd. Schubert's leven was dus heel anders, en dat geldt ook
voor zĳn werken: bĳ Schubert staat lyriek voorop, waar Beethoven zo meesterlĳk de vorm beheerst.
Schubert moet met een onwaarschĳnlĳke inzet dag in dag uit gecomponeerd hebben, aan meer stukken
tegelĳkertĳd. Maar van zĳn muziek wordt weinig gepubliceerd, daarom verdient hĳ zo weinig. Hĳ is geen
virtuoos op een instrument en mist het theaterinstinct voor een succesvolle opera. Hĳ geeft wat lessen, maar
verkoopt zĳn muziek voor te weinig geld aan uitgevers. Pas in het jaar van zĳn dood kan hĳ zelf een piano
kopen. In dat jaar, 1828, schrĳft hĳ kort voor zĳn dood drie pianosonates, waarvan deze sonate in Bes de
laatste is.
Ruim 10 jaar na zĳn overlĳden krĳgt Robert Schumann de partituren van deze drie laatste sonates in handen.
Door zĳn bemoeienis verschĳnen ze voor het eerst in 1839 in druk. (De prachtige Drei Klavierstücke zĳn
anoniem(!) in 1867 door de invloed van Brahms uitgegeven!) Maar pas ver in de 20e eeuw hebben deze sonates
de populariteit gekregen die ze nu hebben.
De sonate is een wonderbaarlĳk mooi stuk. Het duurt ruim 35 minuten, en nog langer als de herhalingen
gespeeld worden. Het eerste deel heeft als aanduiding 'erg gematigd'. Er is nogal wat discussie geweest over het
tempo van dat deel. Het werd soms zo langzaam gespeeld, dat het haast meditatieve muziek wordt. Het is de
vraag of Schubert dat bedoeld heeft. Het prachtige langzame deel (gedragen in een gaande beweging) is lyrisch
met een pittig ritmisch element. Het derde deel (opgewekt, snel en delicaat) brengt je weer op aarde. Het vierde
deel (opgewekt maar niet te snel) nodigt uit tot bewegen.
Wouter Molendĳk, 1 mei 2022

Begin van de liedtekst van Isoldes Liebestod (vertaling door Wouter Molendĳk)

Mild und leise
wie er lächelt,
wie das Auge
hold er öffnet, seht ihr's, Freunde?
Säh't ihr's nicht?
Immer lichter
wie er leuchtet,
sternumstrahlet
hoch sich hebt?
Seht ihr's nicht?
Wie das Herz ihm
mutig schwillt,
voll und hehr
im Busen ihm quillt?

Mild en zacht
hoe hĳ lacht,
hoe hĳ zĳn oog
liefelĳk opent, zien jullie 't, vrienden?
Zien jullie het niet?
Steeds lichter,
hoe hĳ oplicht,
door sterren omstraald
zich opheft?
Zien jullie dat niet?
Hoe zĳn hart
opzwelt van moed,
vol en verheven
in zĳn borst voor hem slaat?

Wie den Lippen,
wonnig mild,
süsser Atem
sanft entweht: Freunde! Seht!
Fühlt und seht ihr's nicht?

Hoe uit zĳn lippen,
heerlĳk mild,
zoete adem hem
zachtjes verlaat: Vrienden! Kĳk dan!
Voelen en zien jullie dat niet?

(Einde van de liedtekst hierna)

In dem wogenden Schwall,
in dem tönenden Schall,
in des Weltatems
wehendem All, ertrinken,
versinken, unbewusst, höchste Lust!

In de golvende zwelling,
in het weerklinken van de echo,
in de wereldadem
van het bezeerde heelal,
verdrinken,
verzinken,
buiten bewustzĳn,
opperste lust

Door Wouter Molendĳk uitgezochte muziekvoorbeelden bĳ de toelichting.
Camiel Boomsma - 4 Clavierstücke in Liedform Op.18/ Gerhard Hamm @ Kröller-Müller museum Otterlo
https://www.youtube.com/watch?v=FXp965IzKzI
Pianist Camiel Boomsma speelt werk van de Nederlands componisten Karel Hamm en Gerard Hamm in het Kröller-Müller
Museum in Otterlo.
1. Karel Hamm, Romanze
2. Gerhard Hamm uit ‘Verloren!’ Clavierstücke in Liedform op.18:
nr. 1 Als ich dich sah!
nr. 2 Könnt’ es sein!
nr. 3 Wär ich bei dir!
nr. 4 Frage
3. Gerhard Hamm uit Bagatellen op.12:
nr. 3 Capriccio
nr. 4 Melodie
nr. 5 Arriette
https://www.vpro.nl/vrĳe-geluiden/media~WO_VPRO_16530167~vpro-vrĳe-geluiden-sessies-camiel-boomsma-inkr%C3%B6ller-m%C3%BCller-museum-otterlo~.html
Brahms - Michelangeli, Ballade Op.10 No 4 in B major
https://www.youtube.com/watch?v=KNqjr8Z_O2I
Chopin Nocturne op.55 No.2 door Elisabeth Kounalaki
https://www.youtube.com/watch?v=X8XXU17IqLA
Van de Schubert sonate geven we twee opnamen, die erg verschillend zĳn.
Schubert Piano Sonata, D 960 door András Schiff
https://www.youtube.com/watch?v=oCn0PjPHdrc
Schubert: Piano Sonata, D 960 (& Schumann: Kinderszenen) door Horowitz
https://www.youtube.com/watch?v=NAHVV_rLwYs
En een paar extras over Wagner/Liszt (APK)
Het Wagner Museum in Bayreuth
https://www.wagnermuseum.de/en/
De schilder Rogelio de Egusquiza (1845-1915) was bevriend met Richard Wagner en hĳ maakte het schilderĳ met Tristan
en Isolde op de voorgaande bladzĳde.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rogelio_de_Egusquiza
Hĳ was een zeer bekwaam schilder, zoals hier is te zien (KLIK hier vanwege de lange link)
Een blog van Christine Stevenson over pianomuziek.
https://notesfromapianist.wordpress.com/2018/05/22/on-wagners-birthday-liebestod-from-tristan-und-isolde-wagner-liszt/
Zĳ geeft ook 2 links naar twee uitvoeringen de Listz versie van Isoldes Liebestod door resp. Horowirz en Hamelin.
Een uitvoering door Vladimir Horowitz, enkele dagen voor zĳn dood.
https://www.youtube.com/watch?v=hAi7dnvNCw0
Een uitvoering door Marc-André Hamelin met daarnaast de bladmuziek.
https://www.youtube.com/watch?v=x9BO-YzSvLs
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