
In de schaduw van Beethoven
Johannes Brahms was enorm kritisch op zijn eigen composities, op het 
onzekere af. De nalatenschap van de grote Beethoven drukte zwaar op 
Brahms, die vooral erg huiverig was om een symfonie te schrijven. Wie kon 
immers ooit tippen aan Beethovens negen orkestmonumenten? Het 
duurde daardoor jaren voordat Brahms zijn eerste symfonie durfde te 
publiceren: pas na vijftien jaar zwoegen en schrappen ging het manuscript 
naar de uitgever van de inmiddels middelbare componist. Om zich in de 
tussentijd te bekwamen in het schrijven voor orkest, zocht Brahms zijn 
toevlucht bij iets waar hij weinig onzekerheid over voelde: de variatievorm. 
Het is een wat ongrijpbaar genre: heel simpel - neem een melodie of thema 
en herhaal dat steeds op een net andere manier - en juist daardoor 
complex. Zie de luisteraar maar eens met een goed gekozen thema langere 
tijd te boeien. 
Johannes Brahms was heer en meester van de variatievorm. Er zijn bijna 
geen composities waarin hij niet zijn meesterschap op dat principe 
bewijst. Denk bijvoorbeeld aan het derde deel van de Derde symfonie, de 
fi nale van de Vierde of aan het tweede deel van het Strijksextet op. 18. In 
plaats van een thema steeds in andere gedaantes te laten verschijnen, 
benadrukte Brahms met iedere variatie steeds een ander aspect van dat 
thema. Zo ook in de Variaties op een thema van Joseph Haydn. Anders dan 
de titel doet vermoeden, is het hoofdthema van de variaties overigens niet 
van Haydn, maar gaat het om een traditioneel koraal dat Haydn in een 
divertimento voor blaasinstrumenten gebruikte. In de veronderstelling met 
Haydns melodie aan de slag te gaan, maakte Brahms acht variaties op dit 
zogenaamde Sint Antonius Koraal. Die zijn op z’n zachtst gezegd indruk-
wekkend. Vooral de laatste variatie, een passacaglia, is monumentaal. 

Brahms en Kodály

Hoewel Zoltán Kodály vijftig jaar na Johannes Brahms werd 

geboren in Hongarije, zijn er veel paralellen te vinden tussen

de twee componisten. De twee delen de omgang met harmonie,

de liefde voor Hongaarse volksmuziek en een vorm van conser-

vatisme die toch als progressief te omschrijven is.
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Brahms speelt met metrum, tempo, toonaard en kleur en bewijst het 
schrijven voor orkest volledig onder de knie te hebben.

Volksmuziek
De Hongaarse componist Zoltán Kodály was net als zijn landgenoot Béla 
Bartók en de Tsjechische Leoš Janáček een man met een missie: het 
versmelten van traditionele klassieke muziek met Midden-Europese 
volksmuziek. Kodály componeerde heel toegankelijk en was er niet alleen 
op gebrand de volksmuziek de kunstmuziek binnen te smokkelen, maar 
wilde andersom ook de kunstmuziek naar het volk brengen. Bartók 
omschreef het als volgt: ‘Kodály’s composities worden gekarakteriseerd 
door rijke melodische inventies, een perfect gevoel voor vorm en een 
zekere hang naar melancholie en onzekerheid … Zijn muziek is niet 
bepaald wat we nu modern noemen. Het heeft niets te maken met het 
atonale, bitonale en polytonale, alles draait om tonale balans. Zijn idioom 
is toch nieuw, hij zegt dingen die nog nooit gezegd zijn en bewijst daarmee 
dat het tonale systeem zijn bestaansrecht nog niet kwijt is.’ Met de Dansen 
van Galánta bracht Kodály een eerbetoon aan zijn geboortestad Galanta. 
Hij schreef het in 1933 ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het 
symfonieorkest van Boedapest. Het stuk bestaat uit vijf delen die naadloos 
in elkaar overgaan, in elk van de delen speelt zigeunermuziek een belang-
rijke rol.

Pianosymfonie
Bij het ontstaan van wat wij nu als Pianoconcert nr. 1 kennen, speelde de 
onzekerheid van Brahms wederom een grote rol. Hij begon het stuk als een 
compositie voor twee piano’s, maar het resultaat was niet naar zijn zin. Het 
besluit om er dan maar een symfonie van te maken, verergerde de boel 
alleen maar. Toch had hij inmiddels fl ink wat passages en muzikale ideeën 
geschreven waarover hij wel tevreden was. Daarom besloot Brahms een 
piano aan het orkest toe te voegen, bij dat instrument voelde hij zich als 
uitstekend pianist erg op zijn gemak. 
Dat Brahms’ Eerste pianoconcert een soort hybride vorm van symfonie en 
concerto is, wordt wel duidelijk in de orkestopening van het Maestoso. Die 
is bombastisch, spannend, groots en meeslepend. Grimmig zelfs. Pas na 

een minuut of vier komt de piano met wat verlichting, maar de donkere 
muziek keert volop terug. Volgens Brahms’ eerste biograaf Max Kalbeck was 
die grimmige muziek een reactie op de mislukte zelfmoordpoging van Robert 
Schumann, met wie Brahms sinds enige tijd bevriend was. 
In het tweede deel is niet Schumann, maar diens vrouw Clara onderwerp 
van de muziek. Over de relatie tussen Johannes Brahms en Clara Schumann 
is veel geschreven: de vraag of de twee goede vrienden waren of geliefden 
houdt de gemoederen al lange tijd bezig. Brahms omschreef dit liefdevolle 
Adagio als ‘een eerlijk portret van Clara Schumann’ en wie naar de emotio-
nele opening en de warmbloedige climax van dit deel luistert, kan zijn eigen 
conclusies trekken. Brahms voorzag de partituur van dit deel van het 
bovenschrift ‘Benedictus qui venit in nomine Domini’ (‘Gezegend degene die 
in de naam van de Here komt’), wat ook weer een link met Robert Schumann 
doet vermoeden. De fi nale is gebaseerd op Beethovens Derde pianoconcert. 
De energieke piano-opening zet de toon voor de rest van het deel, waarin 
complex contrapunt, spannend orkestwerk en pianistische virtuositeit om 
voorrang strijden, en een Beethoviaanse opgewekte heroïek uiteindelijk het 
laatste woord heeft.

Tekst: Alexander Klapwijk



Biografi eën

Gergely Madaras, dirigent
Gergely Madaras ging als achtjarige in de leer bij de toen hoogbejaarde 
zigeunerviolist Fodor Sándor. ‘Hij leerde me vioolspelen, houthakken, een 
kampvuur maken en me helemaal te verliezen in de muziek.’ Via een studie 
fl uit en compositie kwam hij terecht bij de orkestdirectie. Daarin maakte hij 
de afgelopen jaren verbluffend carrière. Dat bewees hij onder meer als 
fi nalist tijdens het dirigentenconcours van Besançon. Hij dirigeerde onder 
meer het BBC Philharmonic Orchestra, het Orchestra Sinfonica Nazionale 
della RAI en het Houston Symphony Orchestra. Ook in de opera heeft hij 
zijn sporen meer dan verdiend. Twee jaar lang was hij assistent bij de 
English National Opera, waar hij een schat aan ervaring opdeed. Hij leidde 
producties bij onder meer het Grand Théâtre de Genève, de Hongaarse 
Staatsopera en De Nationale Opera. Momenteel is hij chef-dirigent van het 
Orchestre Philharmonique Royal de Liège.

Alexander Gavrylyuk, piano
De Oekraïense Alexander Gavrylyuk begon zijn pianostudie op zevenjarige 
leeftijd en trad twee jaar later voor het eerst op. Hij won concoursen als de 
Horowitz International Piano Competition en de Arthur Rubinstein Masters 
Piano Competition. Bij vrijwel alle grote orkesten in de wereld maakte hij 
zijn opwachting: het New York Philharmonic Orchestra, het Los Angeles 
Philharmonic Orchestra, de Stuttgarter Philharmoniker en het Russisch 
Staats Symfonie. Ook door zijn recitals werd Gavrylyuk bekend. Hij speelde 
in de Londense Wigmore Hall, de Kölner Philharmonie en verscheidene 
malen in de prestigieuze Meesterpianistenserie in Het Concertgebouw. Ook 
ging hij op een uitgebreide tournee met violiste Janine Jansen. Gavrylyuk 
heeft een groot aantal cd’s op zijn naam staan, waaronder een veelgeprezen 
opname van de complete pianoconcerten van Prokofjev met het Sydney 
Symphony Orchestra onder leiding van Vladimir Ashkenazy. 

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.

Afscheidscadeau Marc Albrecht:

Help dirigeertalent naar de top!

Chef-dirigent Marc Albrecht neemt op 15 juni 
afscheid van het Nederlands Philharmonisch 
Orkest, maar niet zonder ons iets na te laten. In 
2015 initieerde hij de functie assistent-dirigent 
om jong dirigeertalent de kans te geven 
vlieguren te maken bij een professioneel orkest. 

Zijn wens is om deze unieke positie aan te blijven bieden, ook na zijn 
vertrek. U kunt dit mogelijk maken! Doneer een zelfgekozen bedrag via de 
QR-code of via orkest.nl/steun.

Het assistent-dirigentschap wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Johannes Brahms (1833 - 
1897)
Variaties op een thema van 
Joseph Haydn in Bes, op. 56a 
(1873)

Theme. Andante
Variation I. Poco più animato 
Variation II. Più vivace
Variation III. Con moto
Variation IV. Andante con 
moto 
Variation V. Vivace 
Variation VI. Vivace
Variation VII. Grazioso
Variation VIII. Presto non 
troppo (Poco presto)
Finale. Andante

Zoltán Kodály (1882 - 1967)
Dansen van Galánta (1933)

Pauze

Johannes Brahms (1833 - 
1897)
Pianoconcert nr. 1 in d, op. 15 
(1858)

Maestoso
Adagio
Rondo: Allegro non troppo
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Extra
NedPhO Anders za 23 mei,
na afloop van het concert
Inleiding zo 24 mei, 13.30 u

Maandag 1 juni begint de losse kaartverkoop voor onze concerten van 
seizoen 2020-2021. Het belooft een bijzonder seizoen te worden waarin 
toekomstig chef-dirigent Lorenzo Viotti tweemaal te horen is. Daarnaast 
keert Hartmut Haenchen terug met Bruckners monumentale Achtste 
symfonie. Tijdens Beethoven 2020 spelen Arthur en Lucas Jussen álle vijf 
pianoconcerten, in de Passietijd klinkt Bachs Johannes-Passion en aan het 
eind van het seizoen kunt u genieten van de spectaculaire en zelden 
uitgevoerde The Planets van Holst.

Het Concertgebouw
Losse kaarten kunt u bestellen via orkest.nl, bij de kassa van de concertzaal 
of via de Concertgebouwlijn: 020 671 83 45 (dagelijks 10 - 17 u, lokaal tarief)

Bekijk de concerten van seizoen 20-21 nu op orkest.nl


