
Verknocht aan de klarinet

In 1890 had Brahms het wel zo’n beetje gehad. Hij was inmiddels 56 en 

vond dat hij alles gecomponeerd had wat hij van belang achtte. Maar hij had 

buiten het lot gerekend. Dat bracht hem in maart van 1891 weer naar het 

hof van Meiningen en het beroemde orkest. Hoewel hij de klarinettist van 

het orkest, Richard Mühlfeld, al vaak had gehoord, viel het hem nu pas op 

hoe briljant deze man eigenlijk speelde. De twee kwamen nader tot elkaar 

en werden goede vrienden. 

Brahms gaf Mühlfeld, vanwege zijn prachtige ronde klarinettoon, schertsend 

de bijnaam ‘Fräulein Klarinette’. De vriendschap maakte ook de componist 

in Brahms weer wakker. Nog datzelfde jaar componeerde hij twee werken 

voor Mühlfeld: het Klarinettrio op. 114 en het Klarinetkwintet op. 115. Het 

was het begin van een nieuwe, bescheiden stroom van composities. Ook 

daarna duurde het weer even voordat hij iets nieuws componeerde, maar 

Mühlfeld vergat hij niet. In 1894 componeerde hij twee sonates voor klarinet 

en piano. De klarinettist zag ze voor het eerst in september toen hij Brahms 

in Wenen weer tegenkwam en was verrukt. Natuurlijk volgden er uitvoerin-

gen met Brahms achter de piano: eerst privé voor de graaf van Meiningen, 

kort daarop voor zijn hartsvriendin Clara Schumann en daarna ook regelma-

tig in het openbaar. In beide sonates weet Brahms prachtig de sfeer van de 

klarinet te vangen, met zijn weemoedig donkere klank in de lage en zijn 

vrolijke ronde geluid in de hoge regionen.

Klarinetsonate nr. 1 staat in f mineur, typisch een toonsoort die verbonden 

is met melancholie. Toch is het eerste deel niet alleen somber getint en in 

het tweede deel is de mineur grotendeels verdwenen. Wat volgt is een 
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Geen orkest aan het eind van de 19e eeuw zo beroemd als het 
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Landler in volksmuziekstijl om te eindigen in een uitgelaten rondo.

Brahms bekende ooit aan Mühfeld dat hij, ondanks zijn liefde voor de 

klarinet, het niet aandurfde om een soloconcert voor het instrument te 

schrijven. Dat deed Luciano Berio uiteindelijk voor hem met zijn bewerking 

voor klarinet en orkest. Hij maakte het in 1986 voor het Los Angeles 

Philharmonic Orchestra en de klarinettiste Michele Zukovsky, maar een 

echt klarinetconcert is het niet geworden. Berio houdt zich namelijk 

bescheiden op de achtergrond en laat de sonate geheel in zijn waarde: aan 

de solopartij verandert hij niets en ook de pianopartij volgt hij vrijwel overal 

nauwgezet. Hij voegt slechts enige orkestrale maten aan het begin toe als 

een soort van introductie. Berio toont nog in een ander opzicht zijn eerbied 

voor Brahms. In zijn orkestratie van de pianopartij heeft hij zorgvuldig 

gekeken naar de orkestwerken van Brahms en de wijze waarop hij de 

kleuren en samenklanken van de verschillende instrumenten behandelt. 

Berio weet dat geraffi neerd na te bootsen, je zou bijna denken dat Brahms 

het arrangement zelf heeft gemaakt. Hoor je dan weinig van Berio zelf 

terug? Oppervlakkig gezien misschien wel, maar juist het respect dat hij 

voor Brahms toont, maakt dit arrangement tot een waardevolle compositie.

Gegrepen door oude muziek

De klarinet was aan het eind van zijn leven een nieuwe grote liefde, maar 

Johannes Brahms hield er in zijn leven meer innige muzikale relaties op na. 

Een ervan was zijn passie voor de oude muziek. Hij beschouwde zichzelf als 

de rechtmatige erfgenaam van de degelijke Duitse muziek uit de vroegere 

tijd, tegen de capriolen van vernieuwers als Wagner en Liszt in. Daarin had 

Brahms het tij mee, want juist in de tweede helft van de 19e eeuw was de 

belangstelling voor de muziek uit vorige generaties sterk gegroeid. In 1850 

begon de net opgerichte Bach Gesellschaft met de uitgave van zijn 

complete werk, een indrukwekkende editie waarvan Brahms zelf ook een 

exemplaar bezat. Ook speelde hij, als een van de weinigen in zijn tijd,

werk van Bach en Händel tijdens zijn pianorecitals. Toen hij in 1884 aan

zijn Vierde symfonie begon, zat Bach nog in zijn gedachten. Vooral de

passacaglia aan het slot van de cantate Nach dir Herr verlanget mich 

fascineerde hem. Aan Clara schreef hij: ‘De passacaglia is naar mijn mening 

een van de mooiste en meest onbegrijpelijke muziekvormen. (…) Als ik me 

voorstel dat ik zelf zo’n stuk zou schrijven, dan zou ik gek worden van de 

opwinding en de spanning.’ Brahms waagde het erop en het slot van zijn 

laatste symfonie werd een grote passacaglia, waarbij hij het thema uit Bachs 

cantate enigszins aangepast overnam. Dertig variaties lang laat Brahms 

horen hoe hij het oeroude concept van de passacaglia weet te vertalen naar 

hartstochtelijke romantische muziek. Zijn muzikale vrienden hadden zo hun 

bedenkingen bij de symfonie. Muziekcriticus Eduard Hanslick vertelde 

Brahms: ‘Ik had het gevoel alsof ik door twee ontzettend intelligente mensen 

gemangeld werd.’ Dirigent Hans von Bülow besloot de symfonie eerst maar 

eens een private proefuitvoering te geven. Hij was bang dat het publiek het 

werk veel te academisch zou vinden, maar die vrees was volkomen onge-

grond. De openbare première op 25 oktober 1885 onder leiding van de 

componist werd een doorslaand succes. Kort daarna ging het Hoforkest van 

Meiningen op tournee door Duitsland en Nederland. Brahms kreeg een 

tijdelijke aanstelling als reserve-dirigent zodat hij zijn symfonie overal zelf 

kon dirigeren. Waar hij in de tijd daarna zijn dirigeerstok ook ophief, de 

Vierde stond steevast op het programma. 

Tekst: Kees Wisse



Biografi eën

Marc Albrecht, dirigent
Marc Albrecht is sinds 2011 chef-dirigent van het Nederlands Philharmo-

nisch 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 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 Helden-

leben van Strauss. In 2019 ontving Marc Albrecht de prestigieuze Internatio-

nal Opera Award ‘Conductor of the Year’. Op 15 juni 2020 neemt hij groots 

afscheid met de majestueuze Negende symfonie van Beethoven.

Sabine Meyer, klarinet
Als er iemand is die de klarinet een vooraanstaande plaats op het concert-

podium heeft gegeven, is het Sabine Meyer wel. Haar hele leven ademt 

klarinet. Haar vader speelde klarinet, evenals haar broer en echtgenoot.

Ze studeerde bij Otto Hermann in Stuttgart en Hans Deinzer in Hannover. 

Meyer soleerde onder andere bij het Chicago Symphony Orchestra, het 

London Philharmonic Orchestra en de Wiener Philharmoniker. Ze heeft een 

grote voorliefde voor kamermuziek en gaf talloze recitals met grootheden als 

Heinrich Schiff, Gidon Kremer en Martin Helmchen. Met haar broer en 

echtgenoot vormt ze al jaren het Trio Clarone, waarmee ze veel onbekend 

repertoire en hedendaagse werken uitvoert. Sabine Meyer heeft een groot 

aantal cd’s uitgebracht en ontving maar liefst acht Echo Classic Awards. 

Sinds 1993 is ze professor aan de Hochschule für Musik in Lübeck.

Word Vriend en ontdek meer!
Wij willen dat iedereen van klassieke muziek kan genieten. Met de bijdrage 

van onze Vrienden is dat mogelijk. Jaarlijks bereiken wij jong en oud op 

scholen, in de concertzaal en op bijzondere locaties. En voor onze Vrienden 

doen we graag iets terug. Vrienden reserveren met voorrang hun favoriete 

plaatsen, zijn welkom bij Vriendenconcerten, nemen een kijkje achter de 

schermen en blijven op de hoogte van interessante nieuwtjes, aanbiedingen 

en ontwikkelingen. Vriend bent u al vanaf € 5 per maand. Bekijk alle 

mogelijkheden online en meld u aan via orkest.nl/steun.

Echte verhalen uit het 
orkest
In deze podcastserie laten we horen 

dat musici, dirigenten en zelfs 

componisten ook maar gewoon 

mensen zijn. Podcast maker Botte 

Jellema gaat met hen in gesprek over 

liefde, vreemde situaties, het leven en 

natuurlijk klassieke muziek. Klankcast 

is te beluisteren in diverse podcast-

apps of via orkest.nl/klankcast.
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Johannes Brahms (1833 - 

1897)

Klarinetsonate nr. 1 in f, op. 

120 (1894) arr. voor klarinet 

en orkest Berio (1986)

Allegro appassionato

Andante un poco Adagio

Allegro grazioso

Vivace

Pauze

Johannes Brahms (1833 - 
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(1885)
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ma 2 december 2019, 20.15 u

(einde concert ca. 21.45 u)
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Beethoven Vioolconcert
Bijna 300 keer speelde Christian Tetzlaff het Vioolconcert van Beethoven. 

‘Perfecter kan men dit niet spelen’, constateerde de Duitse pers over dit 

beroemdste vioolconcert aller tijden. Minder bekend maar even enerverend 

is de weelderige Sinfonia Domestica van Richard Strauss, waarmee het 

orkest en chef-dirigent Marc Albrecht op hun top kunnen musiceren.

za 1 februari 2020, 20.15 u

ma 3 februari 2020, 20.15 u

Het Concertgebouw 

Nederlands Philharmonisch Orkest

Marc Albrecht, dirigent

Christian Tetzlaff, viool

Beethoven - Vioolconcert in D

R. Strauss - Sinfonia Domestica
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