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Feestelijk hoboconcert
Dat Joseph Haydn het Hoboconcert in C heeft geschreven, is onwaarschijnlijk. 
In het oorspronkelijke manuscript staat zijn naam op het titelblad, maar is 
geschreven in een ander handschrift dan de rest van de tekst. Een ander 
argument tegen zijn auteurschap is dat het niet voorkomt in de catalogus die 
Haydn zelf bijhield van zijn composities. Tegenwoordig wordt het werk toege-
schreven aan Ignaz Malzat, een tijdgenoot van Haydn die als hoboïst werkte 
aan het hof in Salzburg en Passau. Bijzonder aan dit populaire hoboconcert is 
de orkestbezetting. Die was in de 18e eeuw, zeker voor houtblazersconcerten, 
redelijk bescheiden. In dit geval pakt de componist stevig uit met hoorns, 
trompetten en zelfs pauken. Waarvoor het werk ook geschreven is, het was in 
ieder geval een feestelijke aangelegenheid.

Devotielied
Johannes Brahms was verrukt toen hij van Haydn een aantal divertimenti met 
de naam Feldparthien onder ogen kreeg. Het waren werken voor het militaire 
blaasorkest van de vorst van Esterházy waar Haydn in dienst was. Vooral het 
plechtige koraal in het laatste divertimento met als opschrift ‘St. Anthoni’ 
ontroerde hem en hij besloot het te gebruiken voor een reeks variaties. In 
eerste instantie voor twee piano’s, maar kort daarna ook in een versie voor 
orkest. Dat Haydn het koraal niet zelf heeft bedacht, is evident. Het was in zijn 
tijd al een bekend en geliefd devotielied. Maar zelfs de complete Feldparthien 
zijn niet van Haydns hand. De militaire kapel van de vorst had voortdurend 
zoveel behoefte aan nieuwe muziek, dat Haydn het niet allemaal zelf kon 
behappen. Deze zes divertimenti heeft hij dan ook van een andere componist 
overgeschreven en daarom zette hij er zijn naam niet boven. Wie ze dan wel 
gecomponeerd heeft, zal altijd een raadsel blijven.

Tekst: Kees Wisse

Haydn zonder Haydn

Een groot deel van dit concert staat in het teken van Haydn.
Maar van de Oostenrijkse meester is geen noot te horen.

Onvoltooide rapsodie
Elise Hall was waarschijnlijk de eerste grote vrouwelijke virtuoos op de saxofoon 
sinds Adolphe Sax het instrument rond 1845 ontwikkelde. Wel klaagde zij over 
het geringe repertoire dat voor de saxofoon beschikbaar was en schreef 
diverse componisten aan met de vraag iets voor haar te schrijven. In 1901 
hapte Debussy toe, mede omdat zijn financiële situatie op dat moment erg 
slecht was en Hall vooruitbetaalde. Maar na zijn toezegging werd het stil, 
ondanks voortdurend aandringen van de opdrachtgeefster. Pas in 1903 had 
Debussy een half uitgewerkt ontwerp van een rapsodie af, die hij - tot grote 
woede van Hall - verkocht aan zijn uitgever Durand. En daar bleef het bij. Pas 
na zijn dood in 1918 maakte de componist Roger-Ducasse er een stuk voor 
saxofoon en orkest van. Voor mevrouw Hall maakte dat niet meer uit. Zij was 
inmiddels zo doof geworden, dat ze niet meer in staat was saxofoon te spelen. 
De Franse hoboïst Gilles Silvestrini maakte van de rapsodie een arrangement 
voor de Engelse hoorn, dat bijna net zo bekend is geworden als het origineel.

Haydn in Amerika
Voor een nieuwe compositie liet de Zweedse componist Albert Schnelzer zich 
in eerste instantie inspireren door de muzikale wereld van Haydn, maar 
gaandeweg verschoof zijn focus naar de befaamde Amerikaanse regisseur Tim 
Burton. Schnelzer bewonderde de filmmaker die als een echt straatschoffie 
opgroeide in Burbank, een voorstad van Los Angeles. In A Freak in Burbank 
schildert hij de vrolijke ondeugende jeugd van Burton met in zijn achterhoofd 
de humor die zo kenmerkend is voor de muziek van Haydn. De vraag die 
Schnelzer zich stelde bij het componeren: zou de 18e-eeuwse Haydn overle-
ven in een 20e-eeuwse Amerikaanse stad? Het antwoord laat hij over aan de 
luisteraar.


