
Beroemd in Londen

Haydn bleef niet lang werkloos. Nog voor het jaar voorbij was, kreeg hij 

bezoek van impresario Johann Peter Solomon die hem uitnodigde om mee 

te gaan naar Londen. In Engeland was er een bloeiend openbaar muziek-

leven en de muziek van Haydn was er, zonder dat hij dit wist, erg populair 

geworden. In januari 1791 zette Haydn voet aan wal in Engeland. Hij was 

aangenaam verrast over zijn bekendheid en had nauwelijks tijd om bij alle 

aangeboden feestjes en diners aanwezig te zijn. Er moest namelijk ook 

gewerkt worden, want het Engelse publiek verwachtte nieuwe composities 

van hem. Het seizoen voor openbare concerten was erg kort in Londen en 

speelde zich vooral in het voorjaar af. In 1791 componeerde Haydn al 

enkele symfonieën, maar pas op 17 februari 1792 klonk de eerste daarvan 

met groot succes tijdens een concert in de Hanover Square Rooms.

Het waren niet alleen symfonieën waar het publiek naar uitkeek. In deze 

dagen was vooral de sinfonia concertante populair: een soloconcert waar 

niet een, maar twee of meer solisten optraden. Het publiek genoot van de 

solisten die samen de muziek naar grotere hoogtes tilden. Juist op dit 

gebied kreeg Haydn een geduchte concurrent, want Solomon was niet de 

enige concertmanager in Londen. Ook de uit Duitsland afkomstige violist 

en orkestleider Wilhelm Cramer organiseerde abonnementsconcerten in

de stad. Zijn grote troef was Ignace Joseph Pleyel, nota bene een vroegere 

leerling van Haydn, die uitblonk in het schrijven van concertante muziek. 

Haydn kon niet achterblijven en componeerde binnen twee weken zijn 

Sinfonia Concertante. De compositie heeft een originele combinatie van 

Het beste van Haydn

Ontslagen na bijna dertig jaar trouwe dienst. Het overkwam 

Joseph Haydn. Van 1761 tot 1790 werkte hij aan het hof van 

vorst Nikolaus I van Esterházy en schreef onvermoeibaar talloze 

symfonieën, opera’s en strijkkwartetten. In 1790 overleed de 

vorst. Zijn opvolger Anton II had weinig belangstelling voor 

muziek, hief de hofkapel op en ontsloeg Haydn. Voor het eerst 

in zijn leven was de componist werkloos. 
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instrumenten met een hoog en een laag strijkinstrument tegenover een 

hoog en een laag dubbelrietinstrument. Het biedt de mogelijkheid tot 

allerlei verschillende combinaties terwijl de totaalklank van de vier solisten 

toch een eenheid blijft. In het werk haalt Haydn de nodige kleine streken 

uit die kenmerkend zijn voor veel van zijn muziek. Zo zetten de solisten al 

in, nog voordat het orkest de introductie heeft afgerond en wordt het 

fl itsende rondothema van het laatste deel onderbroken door een bedacht-

zaam recitatief in operastijl van de violist. Deze heeft overigens in die fi nale 

hier en daar een klein streepje voor op de ander solisten. Hoe kon het ook 

anders, het was tenslotte Solomon zelf die deze partij voor zijn rekening 

nam. ‘Profound, airy, affecting and original’, schreef de Morning Herald de 

dag na het concert. Haydn kon tevreden zijn, hij had de concurrentie 

verslagen.

Allerlaatste symfonie

Beladen met roem en zes nieuwe symfonieën op zak vertrok Haydn begin 

mei 1792 uit Londen, maar het bleef niet bij deze ene reis. Begin januari 

1794 ging hij samen met Solomon weer terug naar Londen voor een nieuwe 

serie concerten. Ook nu componeerde hij een zestal symfonieën. De laatste 

daarvan beleefde zijn première op 4 mei 1795 in het Londense Haymarket 

Theatre tijdens een benefi etconcert waar grotendeels werken van zijn hand 

werden uitgevoerd. Haydn schreef naderhand in zijn dagboek: ‘Het hele 

publiek was verrukt en ik ook. Ik verdiende die avond 4000 pond. Zoiets kan 

men alleen in Engeland beleven.’ Deze Symfonie in D, zijn 104e, was de 

allerlaatste die hij in zijn leven componeerde. Hij was inmiddels 63, voor die 

tijd een respectabele leeftijd. Even overwoog hij om in Londen te blijven en 

Engels staatsburger te worden, maar in augustus 1795 keerde hij toch terug 

naar Wenen. Hier zou hij de laatste jaren van zijn leven in voorspoed slijten.

Grieg de violist

Van huis uit was Edvard Grieg pianist. In zijn oeuvre speelt de piano dan 

ook een overheersende rol. Ook voor de viool was vaak een belangrijke rol 

wegg elegd; het was tenslotte de beroemde Noorse violist Ole Bull die de 

ouders van Grieg overhaalde hun getalenteerde zoon aan het conservato-

rium in Leipzig te laten studeren. Bovendien is het belangrijkste Noorse 

volksinstrument de Hardangerviool, een instrument dat Grieg graag na bootste 

in zijn vele op volksmuziek geïnspireerde composities. Die volks muziek speelt 

ook in zijn drie vioolsonates een belangrijke rol. Dat was al zo in Vioolsonate 

nr. 1 uit 1865, maar de twee jaar later geschreven Vioolsonate nr. 2 was er 

helemaal van doordrenkt. Zijn leraar Niels Gade vond het stuk zelfs te Noors. 

Pas 20 jaar later componeerde hij zijn Viool sonate nr. 3. Die was bepaald niet 

minder Noors dan zijn voorganger, maar Grieg wist de diverse volksmuziek-

elementen aan elkaar te smeden tot een hechte en afgeronde structuur. 

Tijdens de première in het Gewandhaus in Leipzig begeleidde hij zelf de 

befaamde violist Adolph Brodsky. Het stuk was direct een groot succes en 

binnen enkele maanden na de eerste uitvoering waren er al 1500 exemplaren 

van de bladmuziek verkocht. Het is verbazingwekkend dat Grieg, die zoveel 

affi niteit met de viool had, nooit een vioolconcert heeft geschreven. De 

Noorse violist Henning Kragg erud loste dit gemis simpel en doeltreffend op 

door Griegs viool sonates te bewerken voor viool en kamer orkest. Om de 

intimiteit van kamermuziek te bewaren, gaat hij uit van een klein strijkorkest, 

waar hij slechts vier hout blazers aan toevoegt. Juist dat geeft de begeleiding 

dat beetje extra kleur en contrast wat ook kenmerkend is voor de oorspronke-

lijke pianopartij.

Tekst: Kees Wisse



Biografi eën

Gordan Nikolić, viool/leiding
Sinds 2004 is Gordan Nikolić concertmeester en muzikaal 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. Van 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 professor aan het 

Royal College of Music en de Guildhall School of Music in Londen en docent 

aan Codarts Rotterdam. Hij speelt op een Lorenzo Storioni viool uit 1794.

Henning Kragg erud, viool
Henning Kragg erud werd in 1973 in Oslo geboren en studeerde bij Camilla 

Wicks en Emanuel Hurwitz. Na zijn opleiding kreeg Kragg erud al snel 

bekendheid als soloviolist. Hij soleerde onder meer bij het Deens Nationaal 

Symfonieorkest, het Baltimore Symphony Orchestra en het Tonkünstler-

Orchester Niederösterreich. Daarnaast trad hij op in zalen als de Wigmore 

Hall in Londen en het Berliner Konzerthaus. Hij werkte samen met Camerata 

Salzburg en Janine Jansen tijdens de Salzburger Mozartwoche en een 

tournee door Duitsland. Zijn opname van enkele vioolconcerten van Mozart 

leverde hem een Echo Klassik Award op. Momenteel is hij leider van het 

kamerorkest van de in Noorwegen gevestigde Arktisk Filharmoni. Ook is hij 

docent aan het Royal Northern College of Music in Manchester.

Jeroen Soors, hobo
Jeroen Soors studeerde bij Luk Nielandt aan het Koninklijk Vlaams 

Conservatorium in Antwerpen, waar hij in 2008 zijn master behaalde.

Hij specialiseerde zich bij Thomas Indermühle in Karlsruhe en bij Jacques 

Tys en David Walter in Parijs. Tijdens zijn studie was Jeroen lid van het 

European Union Youth Orchestra en het Gustav Mahler Jugendorchester. 

Als solo-hoboïst speelde hij bij Het Gelders Orkest, de Radio Kamer

Filharmonie en het Residentie Orkest. Sinds 2016 is Jeroen aanvoerder 

hobo bij het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest. 

Remko Edelaar, fagot
Remko Edelaar studeerde fagot aan het Koninklijk Conservatorium in

Den Haag bij Johan Steinmann en volgde masterclasses bij Sergio Azzolini 

en Daniele Damiano. Tijdens zijn studie won hij meerdere prijzen op 

concoursen. Sinds 2003 is hij solofagottist van het Nederlands Philharmo-

nisch Orkest|Nederlands Kamerorkest. Daarnaast is hij lid van 

Asko|Schönberg en het Wendingen Ensemble. Met deze ensembles 

maakte hij vele opnamen, waaronder de Sonate voor fagot van Willem 

Frederik Bon. Ook is hij fagottist van het Farkas Quintet Amsterdam, 

waarmee hij in 2004 het Nationaal Kamermuziek Concours Almere won.

Sietse-Jan Weijenberg, cello
Sietse-Jan Weijenberg studeerde cello aan de conservatoria van Groningen 

en Parijs en volgde masterclasses bij János Starker en Natalia Gutman. In 

2009 bereikte hij als eerste Nederlander de fi nale van het Rostropovich 

Concours. In datzelfde jaar won hij met zijn trio Demian de eerste prijs bij 

het internationale Maria Canals Pianotrio-concours. Sietse-Jan Weijenberg 

is bij diverse orkesten actief geweest als cello-aanvoerder, waaronder het 

Residentie Orkest, het Noord Nederlands Orkest en het Koninklijk 

Concertgebouworkest. In 2013 kreeg hij als zodanig een vaste positie bij 

het Nederlands Kamerorkest. 
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Joseph Haydn (1732 – 1809)

Sinfonia Concertante in Bes 

voor hobo, fagot, viool, cello 

en orkest (1792)

Allegro

Andante

Finale: Allegro con spirito

Edvard Grieg (1843 – 1907)

Vioolsonate nr. 3 in c, op. 45 

(1886) arr. voor viool en 

kamerorkest H. Kraggerud / 

B. Lund

Allegro molto ed appassio-

nato

Allegretto espressivo alla 

Romanza

Allegro animato

Pauze

Joseph Haydn (1732 – 1809) 

Symfonie nr. 104 in D 

‘London’ (1795)

Adagio - Allegro

Andante

Menuetto: Allegro

Finale: Spirituoso
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Het Concertgebouw

(einde concert ca. 22.15 u)

Extra

Muziekcafé vr 8, ma 11 

november, 19.40 u

Met Welkom bij het Orkest nodigen we duizenden kinderen uit om bij ons 

orkest op bezoek te komen. Ze leren dat klassieke muziek gemaakt wordt 

door echte mensen, op echte instrumenten en in een echt orkest. Het 

project vereist onder meer 66 musici, een dirigent, een presentator, vlogs, 

livestreams, klasbezoeken en voorbereidende lessen. Voor de lessen is nog

€ 25.000 nodig. Helpt u mee de kinderen klaar te stomen voor een echt 

concert? Doneren kan eenvoudig online via orkest.nl/welkom of scan de 

Tikkie QR-code met uw telefoon.

Crowdfundactie:

Lever een bijdrage aan Welkom bij het Orkest!

Stappen bij de Tikkie QR-code:

Stap 1:   Open de Tikkie app, QR-scanner app

of bij iPhone uw camera

Stap 2: Scan de QR-code

Stap 3: Volg de stappen in beeld

Stap 4: De donatie is veilig gedaan! 


