
Dat was nodig, want het Wenen van het fin de siècle was volgens velen 
ontaard in een chaos. Waar voorheen rede en objectiviteit de dienst uit-
maakten, kreeg de mens, als psychologisch wezen met emoties en instinc-
ten, moeite om zijn plaats in de maatschappij te handhaven. Kunstenaars, 
schrijvers, politici en wetenschappers doken daarom massaal in de mense-
lijke psyche, om al haar angsten, verlangens en instincten te ontrafelen en in 
lijn te brengen met de samenleving. Voor muziek was daarbij een belangrijke 
rol wegg elegd: die kon het onderbewuste direct aanspreken en uitdrukken.

Liefdeslied
Enerzijds verwerkte Gustav Mahler de grote thema’s van het leven in zijn 
muziek en wilde daarmee het onderbewustzijn van de luisteraar beroeren. 
Zo is de Vijfde symfonie een epische, spirituele reis van duisternis en dood 
naar stralend licht. Anderzijds zocht hij in zijn muziek naar zijn eigen 
onderbewustzijn. Daarvoor analyseerde hij er uitvoerig op los, uiteraard 
onder begeleiding van Sigmund Freud. Soms kwam er een inzicht met 
terugwerkende kracht. ‘Nu begrijp ik iets van mijn muziek!’, riep Mahler 
eens uit in een gesprek met Freud, nadat die hem fi jntjes had uitgelegd 
hoe allerlei jeugdtrauma’s hun weg hadden gevonden in zijn muziek.
Voor het ‘Adagietto’ uit zijn Vijfde symfonie - misschien wel de mooiste, 
warmste en meest liefdevolle muziek die hij ooit componeerde - hoefde hij 
niet diep in zijn onderbewuste te graven: Mahler was stapelverliefd en net 
getrouwd met Alma Schindler, tot voor kort de meest begeerde vrijgezel van 
Wenen. Mahler was volledig in de wolken en schreef boven het ‘Adagietto’:

Weense zielen

Dit concert neemt ons mee naar het jaar 1900 in Wenen, een 

tijd waarin zo’n beetje iedereen bij Sigmund Freud op de sofa 

lag voor een psychoanalyse. Waar voorheen allerlei mentale 

problemen werden genegeerd, of werden toegeschreven aan 

een fysiek probleem, draaide Freud dat om: mentale en zelfs 

fysieke klachten konden verklaard worden door diep af te dalen 

in de ziel en de herinneringen van de patiënt.
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Programmatoelichting

Schönberg 
 Verklärte Nacht

Mahler 
Adagietto 

o.l.v. Gordan Nikolić, viool
Karin Strobos, mezzosopraan 

vr 15 maart 
Philharmonie Haarlem
vr 22 maart 
Muziekgebouw aan ’t IJ



“Wie ich Dich liebe, Du meine Sonne, 
ich kann mit Worten Dir’s nicht sagen. 
Nur meine Sehnsucht kann ich Dir klagen 
und meine Liebe, meine Wonne!”

Het huwelijk zou al snel stormachtig worden, Mahler tot wanhoop drijven 
en psychische én fysieke klachten veroorzaken die met Freuds hulp 
bezworen moesten worden. Bij het componeren van dit ‘Adagietto’, was 
Mahler echter heel even de gelukkigste man van Wenen.

Verloren liefde
Ook de Lieder eines fahrenden Gesellen komen voort uit liefde, die ditmaal 
niet succesvol was. De liefde voor zijn pianoleerling Johanna Richter brak 
in de knop, op Oudejaarsdag 1884:

‘Gister zat ik alleen met haar en we waren beiden zonder iets te zegg en het 
Nieuwjaar aan het afwachten. Haar gedachten waren niet bij haar gezel-
schap, en toen de klok sloeg, en de tranen over haar wangen rolden, overviel 
me het verschrikkelijke besef dat het niet aan mij was die tranen te drogen. 
(…) Mijn prestatie: ik heb een liederencyclus voor haar geschreven. Ze kent 
ze niet. Wat kunnen ze haar vertellen behalve dat wat ze al weet? De 
liederen zijn bedacht alsof een gezel (een leerling-ambachtsman) een zwaar 
lot heeft getroffen, en hij de wereld in trekt waar hij doelloos ronddoolt.’

Hoewel de thematiek afgeleid lijkt te zijn van Schuberts Winterreise, gaat 
Mahler een fl inke stap verder in de verklanking van de beelden en emoties 
in zijn eigenhandig geschreven tekst. De algehele sfeer is mismoedig, met 
bijna manische uitbarstingen van vreugde, vooral als Mahler de pracht van 
de natuur bezingt. Na alle omzwervingen is het namelijk alleen de natuur 
die de gezel wat schoonheid en uiteindelijk zelfs berusting kan brengen. 
Zo zijn we getuige van de verwerking van Mahlers liefdesverdriet. Bewon-
deraar Arnold Schönberg maakte in 1920 een versie voor kamerorkest. De 
intimiteit van de prachtige bewerking brengt verborgen schoonheden aan 
het licht.

Onverklaarbare klanken
Arnold Schönberg was een multitalent. Naast componist was hij lid van de 
beroemde kunstenaarsgroep Der Blaue Reiter en een verdienstelijk schilder. 
Ook was hij een uitvinder: hij bedacht onder meer een schaakspel voor vier 
personen en een methode om tenniswedstrijden te noteren en zo toekomstige 
uitslagen te kunnen voorspellen. Het beroemdst werd hij met zijn muzikale 
uitvinding van de twaalftoonsmuziek, een geheel nieuwe muzikale taal. 
Voordat Schönberg de grootste muziekvernieuwer van de afgelopen eeuw 
werd, was hij een componist met een laat-romantisch, post-Wagneriaans 
signatuur. Met het strijksextet Verklärte Nacht oogstte hij vlak voor de 
eeuwwisseling zijn eerste succes én controverse (van beiden zouden er nog 
vele volgen). Dat succes kwam doordat het simpelweg een heel goed stuk is, 
dat vol chromatiek al vooruitwijst naar zijn atonale werk, maar nog volledig 
binnen de laatromantische klankwereld blijft. De controverse ontstond mede 
door een paar ‘onverklaarbare samenklanken’ die niet met de tonale regels 
strookten. Het grote publiek - dat die regels toch niet tot in de puntjes kende 
- vond dat echter minder problematisch dan het gedicht dat aan het werk ten 
grondslag lag. Vanwege de bundel Weib und Welt waarin het gedicht ‘Verklä-
rte Nacht’ verscheen, werd dichter Richard Dehmel namelijk veroordeeld voor 
obsceniteit en blasfemie. Schönberg volgt het gedicht op de voet en duikt 
diep in de emoties van een nog pril verliefd stel. In vijf stanza’s horen we eerst 
hoe het stelletje door een winters bos wandelt (‘Sehr langsam’ in Schönbergs 
partituur), waarna de vrouw opbiecht zwanger te zijn van een andere man 
(‘Breiter’). De verteller schetst nog even de sfeer (‘Schwer betont‘), om 
vervolgens de man aan het woord te laten. Een hemelse melodie in de eerste 
cello doet daarbij een zekere heiligheid vermoeden. Dat klopt ook wel een 
beetje, want de man vergeeft de vrouw direct en belooft haar zijn liefde en 
trouw (‘Sehr breit und langsam’). In de laatste regels vallen de twee elkaar in 
de armen. Een toonbeeld van liefde, zelfopoffering en vergevingsgezindheid, 
zou je zegg en. Maar het Wenen van het fin de siècle was zo ver nog niet; 
daarvoor zouden nog heel wat sofasessies van Freud en zijn aanhangers 
moeten volgen.

Tekst: Alexander Klapwijk



Biografi eën

Gordan Nikolić, viool/leiding
Sinds 2004 is Gordan Nikolić concertmeester en artistiek leider van het 
Nederlands Kamerorkest. Hij behoort al jaren tot de grootste violisten van 
deze tijd. In 1989 kreeg hij zijn eerste aanstelling als concertmeester bij het 
Orchestre d’Auvergne. Vanaf 1997 tot en met 2017 bekleedde hij dezelfde 
functie bij het London Symphony Orchestra. In de loop van de jaren is hij 
uitgegroeid tot het gezicht van het Nederlands Kamerorkest. Hij staat niet als 
dirigent voor het orkest, maar voert vanaf de eerste lessenaar de musici aan. 
Nikolić wordt regelmatig gevraagd als muzikaal leider bij diverse internatio-
nale gezelschappen, waaronder het Australian Chamber Orchestra, het 
Orchestre de chambre de Genève en het Antwerp Symphony Orchestra.
Naast zijn activiteiten als violist en orkestleider is Nikolić docent aan Codarts 
in Rotterdam. Hij speelt op een Lorenzo Storioni viool uit 1794.

Karin Strobos, mezzosopraan
Het was een debuut waar elke zanger en zangeres van droomt, maar dat 
Karin Strobos werkelijk overkwam. In mei 2011 viel ze in als Octavian in
Der Rosenkavalier van Strauss bij De Nationale Opera onder leiding van 
Simon Rattle. Het succes was groot en iedereen wist haar ineens te vinden. 
Ze keerde terug bij De Nationale Opera, maar zong ook bij de Nationale 
Reisopera en was enkele jaren vast verbonden aan Opera Zuid. Momenteel 
behoort ze tot de vaste cast van de Opera van het Duitse Essen. Strobos, 
winnares van de Grachtenfestivalprijs 2011, trad op als soliste bij diverse 
orkesten waaronder het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Radio 
Filharmonisch Orkest en het Nederlands Philharmonisch Orkest. Naast dit 
alles is ze een enthousiast recitalzangeres. Over haar stem heeft ze een 
uitgesproken mening: ‘Ik weet dat mijn resonans ‘sopranig’ klinkt en ik heb 
een goede hoogte. Maar mijn laagte mag er echt wezen en ik voel me 
opperbest als ik niet piepend door de hoogte moet.’

Radio-opnamen Radio 4
Het concert van vrijdag 22 maart wordt opgenomen door 
NPO Radio 4 voor het NTR Avondconcert. Kijk voor
meer informatie op radio4.nl/avondconcert.

Geef de liefde voor klassieke muziek door!
Met uw Vriendschap kunnen 5 kinderen jaarlijks bij het orkest op bezoek

Wij willen dat ieder kind in aanraking kan komen met klassieke muziek. 
Met de bijdrage van onze Vrienden is dat mogelijk. Jaarlijks bereiken wij 
duizenden kinderen op scholen en in de concertzaal.
Als Vriend geniet u bovendien van vele voordelen. Zo zijn er per jaar 
meerdere Vriendenconcerten en kunt u een kijkje nemen achter de 
schermen bij het orkest. U bent al vriend vanaf € 37,50 per jaar. Bekijk alle 
mogelijkheden online en meld u aan via orkest.nl/vriend.



Programma

Gustav Mahler (1860 - 1911)
Adagietto uit ‘Symfonie nr. 5’ 
(1902)

Gustav Mahler (1860 - 1911)
Lieder eines fahrenden 
Gesellen arr. A. Schönberg 
voor ensemble (1885)

Wenn mein Schatz Hochzeit 
macht
Ging heut’ morgen übers Feld
Ich hab’ ein glühend Messer
Die zwei blauen Augen

Pauze

Arnold Schönberg
(1874 - 1951)
Verklärte Nacht, op. 4 versie 
voor strijkorkest (1899)

Nederlands Kamerorkest
o.l.v. Gordan Nikolić, viool
Karin Strobos, mezzosopraan

vr 15 maart 2019, 20.15 u
(einde concert ca. 21.50 u)
Philharmonie Haarlem
vr 22 maart 2019, 20.15 u
(einde concert ca. 21.50 u)
Muziekgebouw aan ’t IJ

Extra
Inleiding vr 15 maart, 19.15 u
De Ontmoeting vr 15 maart, 
19.40 u

Zeldzaam talent
De accordeon is zelden op het concertpodium te horen. Over het instrument 
bestaan dan ook allerlei vooroordelen. Maar wie Vincent van Amsterdam – 
winnaar van de Dutch Classical Talent Award 2016 – hoort spelen, is 
gegarandeerd om. Wat een klankrijkdom, wat een veelzijdig instrument. Het 
concert van Piazzolla is oorspronkelijk voor de bandonéon gecomponeerd. 
De energie van de trotse tangodansers die in de muziek zit, klinkt op de 
accordeon alleen maar krachtiger en rijker.

do 2 mei 2019, 20.15 u
Muziekgebouw aan ’t IJ
vr 10 mei 2019, 20.15 u
Philharmonie Haarlem

Nederlands Kamerorkest
o.l.v. Gordan Nikolić, viool
Jan Wierzba, dirigent
Vincent van Amsterdam, 
accordeon

Jeths - Accordeon concerto
Bizet/Shchedrin -
Delen uit ‘Carmen suite’
Piazzolla - Bandonéonconcert 
arr. voor accordeon

Reserveer nu uw volgende concert op www.orkest.nl


