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Van Schumanns Celloconcert hoort u een versie voor altviool,
van Bachs Ricercare een orkestversie vol kleur van Weber.
Speciaal voor het Nederlands Kamerorkest orkestreerde
Max Knigge het laatste deel van Bachs Die Kunst der Fuge.
En Schubert liet maar twee delen na van zijn ‘Onvoltooide
symfonie’. Maar was dat ook de versie die hij voor zich zag of
had hij er nog twee delen bij willen schrijven?
Koninklijk thema in kleur
Het is een beroemd verhaal: toen Johann Sebastian Bach op auditie ging
bij Frederik de Grote van Pruisen, speelde de koning - een fervent ﬂuitist
- een eigen thema voor aan Bach. De componist begon direct ingewikkelde
fuga’s te improviseren op het thema. De koning was onder de indruk, maar
Bach wist dat hij nog veel meer kon met de koninklijke melodie. Dus
stuurde Bach de vorst een manuscript na: Das Musikalisches Opfer. De
verzameling, bestaande uit twee ricercari (fuga’s), een triosonate en tien
canons is een echt compositorisch hoogstandje. Met name Ricercare: een
zesstemmige fuga op het oorspronkelijke thema waaraan ook nog allerlei
nieuwe motieven zijn toegevoegd.
Anton Webern was als leerling van Arnold Schönberg dodecafonisch gaan
componeren, een methode waarbij veel technieken die Bach gebruikte in
zijn fuga’s worden toegepast op reeksen die bestaan uit alle twaalf tonen
van het octaaf. Daardoor doorzag Webern de muziek van Bach als geen
ander. Met zijn orkestratie van Ricercare wilde Webern Bachs fuga uit de
18e eeuw halen en naar de moderne luisteraar transporteren. Daarbij
brengt hij het onderlinge verband tussen verschillende motieven naar
voren. Het resultaat is veel meer dan een orkestratie. Het is een studie in
klankkleur, waarbij verschillende noten in een melodie door steeds een
ander instrument gespeeld worden. Tegelijkertijd is het een intrigerend
inkijkje in de complexe machinerie van Bachs compositorische universum.

Geniale gekte?
Over de vraag of Robert Schumann leed aan syﬁlis, manisch-depressief was
of een andere ziekte onder de leden had, is inmiddels meer geschreven dan
over sommige van zijn composities. Dat is niet zo gek, als je bedenkt dat
Schumann als een bezetene dagenlang kon componeren om vervolgens
lange periodes niets te schrijven, aan Felix Mendelssohn over zijn depressies schreef en niet lang na de voltooiing van zijn celloconcert de steenkoude Rijn in sprong, waarna hij de rest van zijn dagen in een gesticht sleet.
Schumann componeerde steeds in korte uitbarstingen. Ook het Celloconcert ontstond in korte tijd: slechts zes dagen had Schumann nodig voor de
schetsen, een week later was het volledig voltooid. Zijn er ziektes die zijn
korte uitbarstingen kunnen verklaren? Het schijnt. Maar de vraag blijft:
kunnen we die vermeende ziekte(s) in Schumanns muziek horen? De een is
overtuigd dat de plotselinge afwisselingen tussen lyrische passages en fel
spanningsvol venijn een resultaat zijn van manisch-depressiviteit. Een ander
verklaart het met Schumanns literaire personages Florestan en Eusebius, of
noemt het ‘gewoon’ Schumanns stijl. Ziek of niet, gecomponeerd in een
manische vlaag of gewoon een beetje monomaan, het celloconcert is uniek,
vernieuwend, en behoort tot de allerbeste romantische celloconcerten.
‘Concertstuk voor cello met orkestbegeleiding’, schreef Schumann boven
de partituur, in plaats van ‘Celloconcert’. Dat heeft enerzijds te maken met
de vorm: in plaats van de traditionele afzonderlijke delen, last Schumann
de drie delen aan elkaar. In stijl en sfeer zijn die opmerkelijk consistent,
terwijl een grote diversiteit aan emoties te ontdekken valt. Anderzijds
benadrukt Schumann met die titel de rol van de cello als gelijke van het
orkest. Dat blijkt uit de inbedding van de solist in het orkest, maar ook uit
het duet van de cellosolist met de eerste cellist van het orkest. Dat het
concert niet alleen op cello goed tot zijn recht komt, had Schumann zelf al
snel door. Hij maakte daarom een versie voor viool en orkest voor de
beroemde violist Joseph Joachim. De stap naar de altviool is dan ook snel
gemaakt en biedt misschien wel het beste van twee werelden.
Onvoltooid?
Johann Sebastian Bach is de absolute meester van het contrapunt. Geen
andere componist kon de strenge regels van het muzikale stemmenvlecht-

werk strak naleven en tegelijkertijd de noten een sublieme lading meegeven.
Met Die Kunst der Fuge componeerde Bach een soort staalkaart van de
mogelijkheden van het contrapunt. Systematisch laat hij met een thema zien
wat er allemaal mogelijk is met een fuga of een canon. Een veelvoud van
technieken en stijlen komen in het omvangrijke werk voorbij, in oplopende
moeilijkheidsgraad. Maar halverwege wat het hoogtepunt moest zijn, midden
in de laatste fuga, stoppen de noten. Volgens Bachs zoon Carl Philipp
Emanuel kwam dat omdat Bach stierf terwijl hij eraan werkte. Musicologen
betwijfelen dat, omdat je bij zo’n complexe fuga begint te componeren bij het
einde, waar alle thema’s bij elkaar komen. Als het stuk onvoltooid was, zou
juist het begin moeten ontbreken. Zij denken daarom dat de fuga wel af was,
maar dat Bach overstapte op een ander papier dat vervolgens verloren is
gegaan. Onvoltooid of verloren gegaan, de noten krijgen we er niet mee terug.
Max Knigge gaat daarom gewoon verder waar Bachs manuscript ophoudt en
voltooit Bachs incomplete compositorische hoogstandje.
Symfonisch mysterie
Ook van Franz Schuberts ‘Onvoltooide symfonie’ weten we niet zeker of die
wel onvoltooid is. Schubert was weliswaar aan een derde deel begonnen,
maar later bood hij de eerste twee delen ter uitgave aan als symfonie. Of hij
de intentie had om de laatste twee delen van de symfonie ooit nog toe te
voegen, zullen we waarschijnlijk nooit weten. Vanuit de diepte openen de
celli en bassen mysterieus, de blazers maken het mysterie vervolgens alleen
maar groter. Het landelijke, volkse thema dat in de strijkers volgt verrast met
zijn speelsheid, maar wordt bruut onderbroken. Wederom worden we op het
verkeerde been gezet. Het beeldschone tweede deel staat in groot contrast
met het voorgaande: zangerig, licht en statig tegelijkertijd. Langzaam komt
de muziek tot een climax, om uiteindelijk zachtjes en verstild te eindigen.
U hoort het, Schubert maakte zelfs van een halve symfonie een meesterwerk.
Tekst: Alexander Klapwijk

Biograﬁeën
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 internationale 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.

Lawrence Power, altviool
Al heel jong koos Lawrence Power voor de altviool: ‘Ik was zeven, maar nogal
lang voor mijn leeftijd, dus lag de altviool voor de hand.’ Spijt heeft hij er
nooit van gehad. Al tijdens zijn studie aan de Guildhall School of Music and
Drama in Londen en Juilliard School blonk Power uit. In 1999 viel hij in de
prijzen bij de Primrose International Viola Competition en een jaar later bij
de Maurice Vieux International Viola Competition. Power speelde bij het
London Symphony Orchestra, het Koninklijk Philharmonisch Orkest van
Stockholm en het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Ook
gaf hij veel recitals met onder meer Maxim Vengorov en Joshua Bell. Power
is vast lid van het befaamde Nash Ensemble en het Leopold String Trio. Hij
heeft talloze opnamen gemaakt, waaronder de complete altvioolcomposities
van Hindemith. Maar ook minder bekende muziek van onder anderen Ligeti,
Turnage en een opname met alle werken voor altviool van de Engelse
componist York Bowen. Momenteel is Power vakdocent altviool aan de
Zürcher Hochschule der Künste.

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. Podcastmaker Botte
Jellema gaat met hen in gesprek over
liefde, vreemde situaties, het leven en
natuurlijk klassieke muziek. Klankcast
is te beluisteren in diverse podcastapps of via orkest.nl/klankcast.
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Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl
Mozarts Klarinetconcert
Er bestaat geen beroemder klarinetconcert dan het alom geliefde
Klarinetconcert van Mozart. In dit intieme programma hoort u ook het
Tweede strijksextet van Brahms, waarin hij de romantische erfenis van
Mozart meesterlijk in ere houdt.
vr 3 april 2020, 20.15 u
Philharmonie Haarlem
za 4 april 2020, 20.15 u
ma 6 april 2020, 20.15 u
Het Concertgebouw
Nederlands Kamerorkest
o.l.v. Gordan Nikolić, viool
Rick Huls, klarinet

Kraus - Ouverture in d
Mozart - Klarinetconcert
Brahms - Strijksextet nr. 2

