
Lied van de nacht
In 1904 was Gustav Mahler uitgegroeid tot een van de grootste musici van 
zijn tijd. Hij had vooral roem vergaard als leider van de Wiener Philharmoniker 
en de Wiener Hofoper. In het kielzog daarvan kreeg hij ook met zijn 
symfonieën meer succes. In zijn privéleven ging het hem eveneens voor
de wind: verliefd, verloofd, sinds twee jaar getrouwd met zijn aanbeden Alma 
en inmiddels trotse vader van twee kinderen. Ook over zijn uitstekende 
lichamelijke conditie had hij geen klagen, maar wat ging er daadwerkelijk in 
zijn hoofd om? Daar kreeg zelfs Alma maar moeilijk grip op. Zij kon niet 
begrijpen dat hij juist in deze tijd met zijn gelukkige gezin de Kindertoten-
lieder van Rückert, waarin de dichter zijn intense verdriet over zijn overleden 
jonge kinderen uit, op muziek kon zetten. Ook was ze nauw betrokken bij
het scheppingsproces van Symfonie nr. 6. In 1904 voltooide Mahler dit werk, 
maar de sfeer was somber. Niet voor niets kreeg de symfonie de bijnaam 
‘Tragische’: de beroemde, huiveringwekkende hamerslagen van het laatste 
deel leken een ultieme uiting van emotionele uitzichtloosheid. Nog tijdens 
de voltooiing van deze desperate noten ging Mahlers muzikale inspiratie een 
heel andere kant op. Hij maakte de eerste schetsen voor twee delen van een 
nieuwe symfonie. Het werden de twee ‘Nachtmusiken’ die samen met een 
scherzo het hart van Symfonie nr. 7 zouden vormen. Daaromheen schreef
hij later nog een groots openingsdeel en een minstens even grootse fi nale. 
Zo kreeg de symfonie een prachtige, bijna perfecte symmetrische opbouw 
waarin de ‘Nachtmusiken’ centraal staan.

Mahler 7

In de basis is de geschiedenis van Mahlers Symfonie nr. 7 simpel 

geschetst. Mahler begon eraan in 1904 en voltooide het werk 

een jaar later. Wel was hij in 1906 nog uitgebreid bezig met de 

instrumentatie. De première liet nog even op zich wachten. Die 

vond plaats op 19 september 1908 in Praag met het Tsjechisch 

Philharmonisch Orkest, ter ere van het zestigjarig regerings-

jubileum van de Habsburgse keizer Franz Joseph. Maar achter

die nuchtere jaartallen schuilt een veel dramatischer verhaal.
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Ze zijn zo belangrijk dat de symfonie soms wel ‘Lied der Nacht’ genoemd 
wordt, al heeft de componist die titel zelf nooit gebruikt. Natuurlijk verbeeldt 
Mahler hierin de sfeer van de nacht, maar niet alleen als beangstigend 
duister. Hij verbeeldt het vooral als een periode van rust en vredigheid. 
De eerste ‘Nachtmusik’ zou geïnspireerd zijn op Rembrandts Nachtwacht. 
Het stuk heeft inderdaad wel iets van een voorbij marcherende schutterij 
die de nachtelijke stad bewaakt, maar daartussen klinken liefl ijke, rust-
gevende melodieën. Het deel begint en eindigt zelfs met vredelievend 
vogelgekwetter. Het daaropvolgende scherzo is duisterder van karakter: het 
is dansende muziek in een driedelig ritme, soms als een menuet of een 
Landler, maar soms ook als een wals. Mahler gaf het de aanduiding ‘Schat-
tenhaft’ mee. Dit geeft de dans iets spookachtigs en onheilspellends, bijna 
vergelijkbaar met de Danse macabre van Saint-Saëns. Het mooiste deel van 
de nacht komt met de tweede ‘Nachtmusik’. Het is een zwoele serenade van 
mooie melodieën, begeleid door liefl ijke ritmes en getokkel van gitaar en 
mandoline.

Mentale veerkracht
Er wordt wel eens beweerd dat de Zevende symfonie wat ongemakkelijk 
ingeklemd zit tussen zijn machtige broers, de Zesde en de Achtste. Veel 
beter kun je zegg en dat deze symfonie in zijn hoekdelen een prachtige 
organische verbinding vormt met zijn buren. Het openingsdeel draagt, zeker 
met de weemoedige solo van de tenorhoorn in het begin, nog deels de 
tragiek van Symfonie nr. 6 in zich. In de fi nale trekt Mahler alle registers 
open. In muziek die bijna over de top van juichende overmoed getuigt, lijkt
hij haast vooruit te wijzen naar de grootse gelukzaligheid waarmee Symfonie 
nr. 8 met koren en een gigantisch orkest losbarst.
Dit alles kwam niet zonder slag of stoot tot stand. De ‘Nachtmusiken’ 
componeerde hij nog vlot, maar daarna liep hij vast. In de zomer van 1905 
schreef hij aan Alma: ‘Ik kwelde mijzelf twee weken aan een stuk, tot ik er 
depressief van werd. Toen ben ik naar de Dolomieten gegaan. Daar verging 
het mij precies eender en tenslotte gaf ik het op en keerde terug naar huis. 
Ik stapte in de boot om mij naar de overkant te laten varen. Bij de eerste slag 
van de riemen fl itste mij het thema van de aanzet tot het eerste deel door 
het hoofd en in vier weken tijd waren het eerste, derde en vijfde deel 

voltooid.’ De symfonie getuigt van een ongeloofl ijke mentale veerkracht.
Had hij de uiterst sombere Symfonie nr. 6 geschreven in de tijd dat het leven 
hem toelachte, nu was het precies andersom. In de jaren tussen de voltooiing 
van de Zevende en de première werd hem maar weinig ellende bespaard. 
Eerst bij de Wiener Philharmoniker en later ook bij de Hofoper was men hem 
vaak vijandig gezind en moest hij na enkele jaren teleurgesteld afhaken. Tot 
overmaat van ramp kreeg de atletische Mahler te horen dat hij een ernstige 
hartkwaal had en dat enige sportieve activiteit voortaan uitgesloten was. Het 
allerergste kwam in de zomer van 1907 toen zijn oudste dochter op vierjarige 
leeftijd overleed aan roodvonk en difterie. Hoewel diep geraakt, had Mahler 
de moed om alle rampspoed te trotseren. De première van de Zevende in 
Praag was een groot succes en met Symfonie nr. 8 wist hij een grootsheid te 
bereiken die geen andere symfonie ooit geëvenaard heeft. Daarmee is 
Symfonie nr. 7, ontstaan in een periode van grote hoogten en diepe dalen in 
zijn leven, wellicht de meest persoonlijke symfonie in zijn oeuvre.

Tekst: Kees Wisse 
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Marc Albrecht, dirigent
Marc Albrecht is sinds 2011 chef-dirigent van het Nederlands Philhar-
monisch Orkest|Nederlands Kamerorkest en De Nationale Opera en is
dat nog tot het einde van dit seizoen. Naast gastdirecties bij onder meer
de Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker en het Koninklijk 
Concertgebouw orkest, leidde hij vanaf 2006 tot aan zijn komst naar 
Amsterdam het Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Over de hele 
wereld is Marc Albrecht een uiterst gewild operadirigent. Hij was te gast bij 
de Bayreuther Festspiele in Wagners Der fliegende Holländer. Ook dirigeerde 
hij bij prestigieuze operahuizen, waaronder Theater an der Wien, La Scala 
Milaan, Deutsche Oper Berlin en het Opernhaus Zürich. Marc Albrecht en 
het Nederlands Philharmonisch Orkest brachten diverse opnamen uit, 
waaronder Mahlers orkestliederen en Vierde symfonie en de complete 
Elektra en Ein Heldenleben van Strauss. In 2019 ontving Marc Albrecht de 
prestigieuze International Opera Award ‘Conductor of the Year’. Op 15 juni 
2020  neemt hij groots afscheid met de majestueuze Negende symfonie van 
Beethoven.

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 veel 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.

Nieuw!  Klankcast - echte verhalen uit het orkest
Deze podcast laat horen dat musici, dirigenten en zelfs componisten ook 
maar gewoon mensen zijn. Podcastmaker Botte Jellema gaat met hen in 
gesprek over liefde, vreemde situaties, het leven en natuurlijk klassieke 
muziek. In de eerste afl everingen zijn altviolist Laura van der Stoep, 
klarinettist Herman Draaisma en violist Bas Treub te horen. Klankcast is 
vanaf nu te beluisteren in diverse podcast-apps of via orkest.nl/klankcast.
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Gustav Mahler (1860 - 1911)
Symfonie nr. 7 in e (1904 - 
1906)

Langsam (Adagio) - Allegro 
risoluto ma non troppo
Nachtmusik: Allegro moderato
Scherzo: Schattenhaft 
Nachtmusik: Andante amoroso
Rondo - Finale: Allegro 
ordinario

Dit concert heeft geen pauze 

Nederlands
Philharmonisch Orkest
Marc Albrecht, dirigent

za 12 oktober 2019, 20.15 u
(einde concert ca. 21.40 u)
Het Concertgebouw
zo 13 oktober 2019, 14.15 u
(einde concert ca. 15.40 u)
Het Concertgebouw

Extra
Inleiding zo 13 okt, 13.30 u

Het beste van Haydn
Vier musici uit het Nederlands Kamerorkest spelen Haydns Sinfonia
Concertante. Een waar feest op het podium: vier solo-instrumenten - hobo, 
fagot, cello en viool - spelen om wie de mooiste melodie krijgt. Meesterviolist 
Henning Kragg erud soleert in een eigen arrangement van Griegs Derde 
Vioolsonate. Het orkest sluit af met Haydns Londense Symfonie nr. 104.

vr 8 november 2019, 20.15 u
Philharmonie Haarlem
zo 10 november 2019, 14.15 u
ma 11 november 2019, 20.15 u
Het Concertgebouw

Nederlands Kamerorkest
o.l.v. Gordan Nikolić, viool Remko Edelaar, fagot
Henning Kragg erud, viool Sietse-Jan Weijenberg, cello
Toon Durville, hobo

Haydn - Sinfonia Concertante voor hobo, fagot, cello en viool
Grieg - Sonate voor viool en kamerorkest nr. 3 arr. H. Kraggerud / B. Lund
Haydn - Symfonie nr. 104 ‘London’

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl


