
Van zijn vader
Richard Strauss had zijn muzikaliteit niet van een vreemde. Zijn vader 
Franz Strauss was hoornist bij het hoforkest van München. Hij zorgde voor 
een gedegen muzikale opvoeding van zijn zoon en dat wierp zijn vruchten 
af. Al tijdens zijn jaren op de middelbare school schreef Strauss diverse 
veelbelovende composities voor uiteenlopende bezettingen. De meeste 
daarvan werden in kleine kring uitgevoerd, maar dat gold niet voor de 
Serenade op. 7. Hij schreef het in 1881, in het laatste jaar van zijn middel-
bare schooltijd. Het leek alsof er niets mee zou gebeuren totdat Franz 
Wüllner, dirigent van het Münchener hoforkest, het een jaar later via vader 
Strauss onder ogen kreeg en het uitvoerde met de Dresdner Tonkünstler-
verein. Toen ging het balletje rollen. Door deze en enkele andere concerten 
kwam de Serenade onder de aandacht van Hans von Bülow: een van de 
grootste dirigenten van zijn tijd en een goede bekende van Strauss senior. 
Hij was onder de indruk van het werk, zette het op het programma van zijn 
beroemde orkest van Meiningen en nam het zelfs mee op tournee langs 
enkele Duitse steden. Kort daarop benoemde von Bülow de toen 21-jarige 
componist tot zijn opvolger. De carrière van Richard Strauss kon niet meer 
stuk. Natuurlijk kun je een jeugdwerk als de Serenade niet zonder meer 
meten met de grote meesterwerken die hij later zou schrijven. De invloed 
van zijn vader, die in zijn muzikale opvattingen zeer ouderwets was, is 
duidelijk hoorbaar. Met zijn liefl ijke afgeronde thema’s en milde harmo-
nieën ademt het werk de geest van Mozart en Mendelssohn. Behalve dan 
de middelste sectie. Weg is de zoetheid en vriendelijkheid en op het eind 
klinkt een heftige uitbarsting in mineur met een stevige climax. Die enkele 
maten verraden overduidelijk de toekomstige Strauss.

Muzikale genen

Hoe mooi is het als je je muzikale talent van een vroegere

generatie erft. Richard Strauss kreeg het van zijn vader en 

Sjostakovitsj gaf het door aan zijn zoon. Beethoven was minder 

fortuinlijk. Ondanks een muzikale vader moest hij het helemaal 

op eigen kracht doen. Maar dat is hem aardig gelukt.
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Voor zijn zoon
Net als Franz Strauss gaf Dmitri Sjostakovitsj zijn artistieke genen door 
aan zijn kinderen. Hij gaf ze een muzikale opvoeding en stimuleerde ze
om piano te spelen. Hij schreef regelmatig stukjes om te oefenen, maar
liet hen vrij in hun carrière. Dochter Galina koos uiteindelijk voor een 
studie biologie, maar zoon Maxim volgde wel zijn vaders voetsporen.
Toen hij zestien was, componeerde Sjostakovitsj het Concertino voor twee 
piano’s voor hem, dat hij samen met een medeleerling van de muziek-
school uitvoerde. Enkele jaren later was het tijd voor een serieuzer werk. 
Op zijn negentiende verjaardag kreeg Maxim een pianoconcert dat hij kon 
spelen tijdens zijn conservatoriumexamen. In dit Pianoconcert nr. 2 houdt 
Sjostakovitsj subtiel rekening met voor wie het concert geschreven is. In 
technisch opzicht is het niet bepaald eenvoudig, maar muzikaal inhoudelijk 
is het vrij luchtig van aard, zodat ook een jonge muzikant het geheel goed 
kan bevatten. Tussen alle loodzware werken die Sjostakovitsj onder het 
communistisch juk gedwongen moest schrijven, is dit concert een verade-
ming. Hij durft weer even terug te grijpen naar de onbekommerde vrolijk-
heid en humor die zijn vroege werken zo kenmerken. Na een fl itsend 
openingsdeel volgt een prachtige elegie voor de solist, slechts begeleid 
door de strijkers, die hier en daar doet denken aan de romantiek van 
Rachmaninoff. Het laatste deel gaat ervandoor als een snelle strakke dans, 
maar wordt zo nu en dan onderbroken door speelse onregelmatige ritmes. 
Als grap citeert Sjostakovitsj de Franse pianopedagoog Hanon. Zijn 
vingerbrekende oefeningen werden op de Russische conservatoria alom 
gebruikt en ook Maxim moest zich hier doorheen worstelen. Sjostakovitsj 
beschouwde zijn Pianoconcert nr. 2 als een minder belangrijk tussen-
doortje. Maar bij het grote publiek is het zeer geliefd en kreeg het zelfs
een plekje in de Disney-fi lm Fantasia 2000.
En Maxim? Die kreeg vooral bekendheid als dirigent. Hij leidde de première 
van Sjostakovitsj’ laatste symfonie en maakte een opname van al zijn 
symfonieën. Nog steeds is hij een vurig pleitbezorger van zijn vaders 
orkestwerken. En laat zijn zoon Dmitri junior  een uitstekend pianist zijn
die van dit pianoconcert een prachtige opname heeft gemaakt.

Van zichzelf
Ook Ludwig van Beethoven kreeg het muzikale DNA van zijn vader mee, maar 
veel heeft hij er in eerste instantie niet aan gehad. Johann van Beethoven 
was zanger in dienst van de aartsbisschop en keurvorst van Keulen, maar 
door zijn alcoholisme bakte hij er niet veel van. Hij herkende de muzikale 
begaafdheid van zijn zoon, maar ging daar zo hardhandig mee om dat het 
weinig resultaat had. Ook latere leraren konden weinig met de onstuimige 
jongeman beginnen, waardoor hij vrijwel geheel autodidact was. Het werkte 
in zijn voordeel. Juist omdat hij nauwelijks beïnvloed werd door een leer-
meester kon hij zijn muzikale talenten vrij ontwikkelen en groeide hij uit tot 
de meest vooruitstrevende, maar ook de beroemdste componist van zijn tijd. 
In 1813 vergrootte Beethoven zijn roem met een bijzonder concert in 
oktober van dat jaar. Tot tweemaal toe, in 1805 en 1809, hadden de troepen 
van Napoleon fl ink huisgehouden in Wenen. Niet verwonderlijk dat de 
stemming in de stad buitengewoon anti-Frans was. Toen het Oostenrijkse 
leger eind oktober bij Hanau een slag tegen het Franse leger verloren had, 
organiseerde Beethoven een benefi etconcert voor de gewonde soldaten. 
Hoogtepunt van de avond was het spectaculaire Wellingtons Sieg, waarin 
Beethoven met veel bombarie de overwinning op de Fransen bij het Spaanse 
Vitoria op muziek had gezet. Het werd met groot gejuich ontvangen, evenals 
de Symfonie nr. 7 die tijdens dit concert ten doop werd gehouden. Vooral het 
langzame tweede deel vond veel bijval en moest herhaald worden. Was het 
niet een prachtige treurmars, een gevoelig in memoriam ter ere van de 
gesneuvelde Oostenrijkse soldaten in Hanau? De avond kon niet meer stuk, 
evenals de faam van Beethoven die met dit evenement tot ongekende 
hoogte was gestegen.

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.

Dejan Lazić, piano
Dejan Lazić werd geboren in Kroatië en groeide op in Salzburg, waar hij zijn 
opleiding volgde aan het Mozarteum. Hij speelde bij het City of Birmingham 
Symphony Orchestra, het Chicago Symphony Orchestra en het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. Lazić is al jaren een vertrouwd gezicht bij het 
Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest en was zelfs 
twee jaar lang succesvol artist-in-residence bij het Nederlands Kamerorkest. 
Behalve uitvoerend musicus is Dejan Lazić ook componist. In 2017 ging zijn 
eerste orkestwerk, het symfonisch gedicht Mozart en Salieri, in première bij 
het Indianapolis Symphony Orchestra. Het zijn twee disciplines die volgens 
Lazić hand in hand gaan. ‘Als pianist probeer ik me altijd voor te stellen wat 
een componist bij een stuk dacht, voelde en wilde overbrengen. Als je dan 
zelf componeert, is het makkelijker in de gedachtewereld van componisten 
te duiken.’

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.



Programma

Richard Strauss (1864 -
1949)
Serenade voor blazers in Es,
op. 7 (1881)

Andante

Dmitri Sjostakovitsj (1906 - 
1975)
Pianoconcert nr. 2 in F,
op. 102 (1957)

Allegro
Andante
Allegro

Pauze

Ludwig van Beethoven (1770 
- 1827)
Symfonie nr. 7 in A, op. 92 (1812)

Poco sostenuto - vivace
Allegretto
Presto
Allegro con brio

Nederlands Kamerorkest
o.l.v. Gordan Nikolić, viool
Dejan Lazić, piano

vr 14 februari 2020, 20.15 u
Muziekgebouw aan ’t IJ
za 15 februari 2020, 20.15 u
TAQA Theater de Vest
zo 23 februari 2020, 14.15 u
Het Concertgebouw
vr 28 februari 2020, 20.15 u
Philharmonie Haarlem
(einde concert ca. 16.15 u en
22.15 u)

Extra
Muziekcafé za 15, vr 28 februari, 
19.40 u

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

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl


