
Wonderkind
Felix Mendelssohn was een wonderkind en door de fi nanciële situatie van 
zijn familie kon hij bij de beste leraren studeren. Toen bleek dat de muziek 
zijn grootste talent was, kreeg hij zelfs een privé-orkest tot zijn beschikking. 
Daarmee gaf hij concerten in huize Mendelssohn, ten overstaan van de 
culturele elite van Berlijn. Voor deze gelegenheden schreef hij tussen zijn 
twaalfde en veertiende een fl ink aantal strijkerssymfonieën. Door hun 
Haydn’esque lichtvoetigheid, melodische inventiviteit en frisse energie, 
gonsde al snel rond dat er een nieuwe Mozart was opgestaan. De kleine 
symfonieën waren niet bedoeld om uit te geven en kregen dan ook geen 
opusnummers mee. Stilistisch ligg en ze nog ver van zijn volwassen 
symfonieën af. Dat is geen kwestie van jeugdige onkunde, maar het 
resultaat van Mendelssohns grote bewondering voor de muziek van Bach, 
Haydn, Mozart en Weber. De korte driedelige Strijkersymfonie nr. 6 zit 
bomvol goede ideeën, geweldige melodieën en technisch vernuft. Dat deze 
muziek van de hand van een twaalfjarige komt, is onvoorstelbaar.

Neoklassiek
Half monnik, half gangster, zo werd Francis Poulenc ooit treffend omschre-
ven. Hij stond bekend om zijn prachtige melodieën, die hij schreef in een tijd 
waarin de melodie juist plaats maakte voor een dromerig impressionisme. 
Niet bij Poulenc. De monnik in hem schreef de mooiste melodieën, maar 
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de gangster Poulenc weet steeds als het bijna te mooi wordt, met een 
welgeplaatste dissonant de luisteraar weer bij de les te houden. Het is het 
domein tussen waken en dromen waarin Poulenc op zijn best is. Zijn 
Sinfonietta uit 1947 is uitgesproken neoklassiek. Ook Poulenc zocht zijn 
inspiratie bij componisten als Haydn, Mozart en Weber, maar vooral ook bij 
Mendelssohn. Diens frisse, zorgeloze energie is onmiskenbaar terug te 
horen in deze Sinfonietta. Dat begint al in het onstuimige Allegro con 
fuoco. Wanneer Poulenc zijn talent voor brede, meeslepende melodieën 
weer eens de vrije loop laat, horen we daar ook een zoete vleug van 
Korngolds Hollywood. Het Molto vivace dat erop volgt heeft veel weg van 
Poulencs Les Biches, het erotisch getinte ballet dat in 1924 tot zijn grote 
doorbraak leidde. Het Andante cantabile meandert liefl ijk en met grote 
schoonheid richting het slotdeel. Daarin horen we de sprankeling van 
Mendelssohns ouvertures, Poulencs verfi jnde humor, decadente dansen 
en Hollywood-romantiek terug. 

Meesterwerk
Mendelssohns eerste échte volwassen compositie, het energieke Octet, 
schreef hij toen hij zestien was. De concertouverture A Midsummer Night’s 
Dream componeerde hij op zijn zeventiende. Niet lang daarna volgden
Die Hebriden, de kleurrijke Schotse symfonie en nog veel meer steengoede 
stukken. De jonge Mendelssohn was een groot componist.
Maar zoals veel wonderkinderen op latere leeftijd maar matige kunstenaars 
worden, leek het ook met Mendelssohn artistiek bergafwaarts te gaan. Veel 
van de muziek die hij als dertiger schreef, miste de glans en de frisheid van 
zijn jeugdwerken. En toen kwam het Vioolconcert in e. In 1838 kondigde 
Mendelssohn aan dat hij een vioolconcert zou gaan schrijven voor zijn 
vriend Ferdinand David. Het moest een concerto worden dat zijn eerste 
poging, het opusloze en inmiddels ‘vergeten’ Vioolconcert in d uit 1821 
ruimschoots zou overtreffen. Die belofte loste hij pas zes jaar later in, met 
wat zijn laatste grote werk voor orkest zou blijken.
Niet zijn eigen vroege concerto, maar de schaduw van Beethovens on-
metelijk populaire vioolconcert bemoeilijkte hem het componeren. Zou 
Mendelssohn, de meest klassieke van de romantische componisten, zich 
daarom ineens van zijn vooruitstrevende kant laten zien? Wilde hij opbok-

sen tegen de grote Beethoven? Zich op zijn minst van hem onderscheiden? 
Wellicht. Want zijn vioolconcert klinkt weliswaar klassiek-romantisch en de 
driedelige structuur (snel-langzaam-snel) in klassieke vorm (sonatevorm, 
liedvorm, sonate-rondo) is ogenschijnlijk keurig volgens de regels. Maar het 
zit vol interessante vernieuwingen, die veel navolging hebben gekregen.
Zo valt de solist direct met de deur in huis, zonder dat daar de gebruikelijke 
orkestintroductie aan voorafgaat. En de cadens, opvallend vroeg in het eerste 
deel, is volledig uitgeschreven. Het was tot dan toe gebruikelijk dat de solist 
die cadens zelf kon invullen, wat violisten graag aangrepen om hun virtuosi-
teit te laten zien. Dat liep wel eens uit de hand en daarom besloot Mendels-
sohn de regie in eigen hand te houden. Niet de solist, maar de componist 
bepaalt hier - voor het eerst - de samenhang tussen de cadens en de rest 
van de compositie. Dat zou al snel de norm worden. Ook vernieuwend is de 
overgang tussen de delen. Het concert is volledig doorgecomponeerd: na het 
eerste deel verbindt een eenzame fagot het slotakkoord met het tweede deel. 
En ook na dat Andante valt er geen pauze, maar volgt - via een tussenstuk -
een trompetfanfare die de eigenlijke fi nale inluidt.
Maar boven al die interessante vernieuwingen zijn het vooral de tedere 
warmte en innerlijke diepgang die dit vioolconcert zo geliefd maken. Want, 
zoals de grote violist Joseph Joachim het ooit zei: ‘Er zijn vier grote Duitse 
vioolconcerten. Het grootste en meest onbuigbare is van Beethoven. Dat van 
Brahms wedijvert daarmee in zijn ernst. Het verleidelijkste en rijkste schreef 
Bruch. Maar het meest verinnerlijkte, het sieraad van het hart, blijft het 
concert van Mendelssohn.’  

Tekst: Alexander Klapwijk
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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.

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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Extra
Muziekcafé do 14 mei, 19.40 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


