
Concerttoelichting

Herdenkingsconcert
kamermuziek

za 14 mei 2022 • 13.27 uur



PROGRAMMA

piano Lahav Shani
viool Michael Barenboim
cello Daniel Petrovitsch

Arnold Schönberg
Verklärte Nacht, op. 4 [1899], 
(bewerking pianotrio Eduard 
Steuermann)
Sehr langsam - Breiter - Schwer 
betont - Sehr breit und langsam - 
Sehr ruhig

piano Lahav Shani
viool Cecilia Ziona en Saskia Otten
altviool Galahad Samson
cello Pepijn Meeuws

Dmitri Sjostakovitsj 
Pianokwintet in g, op. 57 [1940]
• Prelude. Lento
• Fuga. Adagio
• Scherzo. Allegretto
• Intermezzo. Lento
• Finale. Allegretto 

Einde concert circa 14.40 uur

De Hoogstraat na het bombardement van 14 mei 1940.



Toch waren deze eigenzinnige 
geesten niet constant in 
gevecht, en dat hoor je hier. 
In Sjostakovitsj’ Pianokwintet 
staan muzikaal vakmanschap 
en speelplezier voorop. En in 
Verklärte Nacht is Schönberg nog 
geen schuimbekkende modernist, 
maar een laatromanticus die 
weelderige noten schrijft.

Onderhuidse spanning
Verklärte Nacht staat nog dicht bij 
het smeu•ge palet van zijn grote 
inspirator Johannes Brahms – iets 
wat al opvalt in de oorspronkelijke 
versie voor strijksextet, maar 
nog duidelijker blijkt uit de 
hier gespeelde bewerking voor 
pianotrio – een zeer Brahms-
achtige bezetting. Maar terwijl 
Brahms nog stevig verankerd was 
in de klassieke majeur-mineur-
tonaliteit zoekt Schönberg de 
grenzen op: zijn harmonische 
palet is moderner en ‘vreemder’. 
Een paar jaar later zou hij de 
stap naar atonaliteit maken en 
voor grote opschudding zorgen. 
Hier beperkt hij zich nog tot het 
suggereren van onderhuidse 
spanning. 
En daarmee past de muziek 
perfect bij het culturele klimaat 
in Wenen rond 1900. De paleizen 
stonden er nog en de koffiehuizen 
deden goede zaken, maar de glans 
was er af. Armoede, uitbuiting 
en antisemitisme tierden welig, 
al dweepte de burgerij nog volop 
met het nostalgische imago van 
het oude keizerrijk en de Weense 
wals. Hier toonde Sigmund 
Freud de duistere kant van de 
menselijke psyche en provoceerde 
architect Adolf Loos met vrijwel 
ornamentloze bouwwerken. 
En hier vond Schönberg 
een groeiende behoefte om 
negentiende-eeuwse mooimakerij 
een scherp randje te geven

Eigenzinnige 
geesten
Wanneer componisten tegen de 
stroom in zwemmen is dat meestal 
goed te horen. In het oeuvre van Dmitri 
Sjostakovitsj wisselen een gekwelde toon 
en geforceerde vrolijkheid elkaar af: het 
directe resultaat van zijn voortdurende 
worsteling met het Sovjetregime. En 
Arnold Schönberg verklaarde met zijn 
schokkende, extreem dissonante toontaal 
de oorlog aan het gevestigde Weense 
muziekleven dat hij als ‘door en door 
verziekt’ beschouwde.



Maanovergoten
Uitgangspunt van de compositie 
is een gedicht van Richard 
Dehmel, over een buitenechtelijke 
zwangerschap – iets wat in het 
toenmalige Wenen schandelijk 
en decadent werd gevonden maar 
ook in hogere kringen schering en 
inslag was. 
Het onheilspellende begin 
schildert een maanovergoten 
landschap waarin een vrouw 
haar man bekent het kind van 
een ander te dragen. Maar 
de dreiging mondt uit in een 
gloedvol betoog voor ‘universele 
liefde’. Schönberg volgt de sfeer 
van de tekst vrij gedetailleerd; 
enkele tekstregels zijn zelfs 
letterlijk op muziek gezet, wat 
resulteert in melodielijnen van 
onregelmatige lengte. Samen met 
de wrange harmonieën klinken 
die soms alsof Brahms hier onder 
invloed componeerde, of in 
dementerende toestand – al is het 
voor onze hedendaagse oren een 
vriendelijk, sierlijk werk.
Bij het conservatievere deel van 
Schönbergs publiek gingen in 
elk geval meteen alarmbellen 
af; missie geslaagd. Zelfs 
een tamelijk avontuurlijk 
componist als Gustav Mahler 
had bedenkingen, al formuleerde 
hij die beleefd: ‘Verklärte Nacht 
bevalt me niet,’ schreef hij, ‘maar 
het kan zijn dat ik het stuk niet 
begrijp.’
Zo’n twintig jaar later had 
Schönberg zijn roeping als 
muziekvernieuwer ingelost en 
organiseerde hij zelf concertseries 
om het werk van geestverwanten 
te promoten. Zijn huispianist 
was Eduard Steuermann, die van 
Verklärte Nacht een effectieve 
bewerking voor pianotrio 
maakte om het stuk in bredere 
kring bekendheid te geven. 
Wonderlijk klinkt die versie 

welluidender dan het origineel: 
een romige pianistiek vervangt 
de grofkorreligheid van het 
oorspronkelijke strijksextet. 
Maar dat maakt de muziek niet 
minder geslaagd.

IJzersterke noten
Ook Dmitri Sjostakovitsj 
excelleert in wrijving, maar 
die is bij hem van andere aard: 
niet de componist lag dwars, 
maar zijn omgeving. Zeker 
tijdens het bewind van Stalin 
dicteerde het Sovjetregime wat 
componisten moesten en niet 
mochten – wat kunstenaars in 
feite tot marionetten maakte. 
Als Sjostakovitsj zich in zo’n 
rol had thuis gevoeld lag hij nu 
misschien naamloos begraven 
onder de immense stapel 
Sovjetkitsch die in die dagen 
bij elkaar gecomponeerd werd. 
In plaats daarvan maakte hij 
de spanning tussen artistieke 
vrijheid en staatsdwang 
pijnlijk hoorbaar, en werd 
hij wereldberoemd. Tot op 
de dag van vandaag wordt 
gediscussieerd over de mate 
waarin hij dissident dan wel 
meeloper was – huldigde of 
bespotte hij het Sovjet-ideaal met 
al die triomfantelijke marsjes? – 
en daardoor is de documentaire 
waarde van zijn muziek alleen 
maar groter geworden.
De keerzijde is dat je Sjostakovitsj 
soms meer als geschiedschrijver 
dan als componist gaat zien, 
en dat voyeurisme op de loer 
ligt. Wanneer je in elk stuk op 
zoek gaat naar bijbedoelingen 
en geheime agenda’s dreig je de 
ijzersterke noten uit het oog te 
verliezen. En dat is zonde, zeker 
bij het Pianokwintet uit 1940 – 
een aanstekelijk stuk waarin 
het decor van Sovjet-Rusland 
volledig vervaagt.

Circus
Opdrachtgever was het Moskouse 
Beethovenkwartet, inhakend 
op het succes van Sjostakovitsj’ 
Eerste strijkkwartet. Dat was een 
fris, lenteachtig werk waarin 
niets doorklonk van de dreun 
die de componist onlangs te 
incasseren kreeg: hij was officieel 
berispt vanwege zijn moderne 
componeerstijl.
Met het Pianokwintet nam 
Sjostakovitsj geen risico. Hij 
vermeed verwijzingen naar de 
actualiteit en knoopte dankbaar 
aan bij de geaccepteerde 
muziektraditie. De bestaande 
kwintetten van onder anderen 
Schumann en Brahms hadden 
hem tot voorbeeld kunnen 
dienen, maar hij greep verder 
terug: vooral Bach is een ijkpunt, 
zeker in de eerste twee delen. 
Beide hebben de beproefde vorm 
van een prelude en fuga.
Deel drie is een flamboyant 
scherzo – en het hoogtepunt van 
het werk, zoals al bij de première 
bleek. Als er al een moment is 
waar Sjostakovitsj persoonlijke 
grieven vertolkt, is het in het 
klagende Lento. Maar langzame 
delen lenen zich sowieso goed 
voor ontboezemingen, en 
helemaal bij een Rus.
Het directe succes van de 
Finale had een extra reden: het 
eerste thema van de strijkers 
is een traditioneel deuntje uit 
het Russische circus. Voor één 
partijbons was het allemaal 
te westers, te decadent, en te 
frivool. Hij drong aan op een 
boycot, maar kreeg niemand 
mee. Het Pianokwintet werd zó 
onweerstaanbaar gevonden dat 
Sjostakovitsj een staatsprijs kreeg 
en plots een fors geldbedrag rijker 
was.

Michiel Cleij





OrkestledenAgenda
do 19 mei 2022 • 20.15 uur 
vr 20 mei 2022 • 20.15 uur
dirigent Tarmo Peltokoski
piano Yuja Wang
Rachmaninov Eerste pianoconcert
Rachmaninov Paganini-rapsodie 
Sibelius Tweede symfonie

zo 29 mei 2022 • 10.30 uur
Jurriaanse Zaal
viool Eefje Habraken en Victor 
Andrey
altviool Rosalinde Kluck
cello Daniel Petrovitch
presentator Milou Adjanga
Ravel Sonate voor viool en cello
Debussy Strijkkwartet

zo 29 mei 2022 • 10.30 uur
Jurriaanse Zaal
viool Eefje Habraken en Victor 
Andrey
altviool Rosalinde Kluck
cello Daniel Petrovitsch
presentator Milou Adjanga
Ravel Sonate voor viool en cello
Debussy Strijkkwartet

ICCR: Opera
wo 1 juni 2022 • 10.00 en 
19.00 uur
dirigenten Finalisten ICCR
sopraan Kelly Poukens
mezzosopraan Claire Barnett-
Jones
mezzosopraan Florieke Beelen
tenor Anton Kuzenok
bariton Raoul Steffani
koor Laurens Collegium Rotterdam
Bizet Carmen (delen)
 
ICCR: Symfonisch
vr 3 juni 2022 • 10.00 en 
19.00 uur
dirigenten Finalisten ICCR
Tsjaikovski Zesde symfonie 
‘Pathétique’ (deel III en IV)
Mahler Vierde symfonie (deel I)
Roukens Eerste symfonie 
‘Kaleidoscopische’ (deel III)
Sjostakovitsj Vijfde symfonie (deel I)

Chef-dirigent
Lahav Shani

Eredirigent
Yannick Nézet-Séguin

Eerste viool
Igor Gruppman,
concertmeester
Marieke Blankestijn,
concertmeester
Quirine Scheffers
Hed Yaron Meyerson
Saskia Otto
Arno Bons
Mireille van der Wart
Shelly Greenberg
Cor van der Linden
Rachel Browne
Maria Dingjan
Marie-José Schrijner
Noëmi Bodden
Petra Visser
Sophia Torrenga
Hadewijch Hofland
Annerien Stuker
Alexandra van 
Beveren
Koen Stapert

Tweede viool
Charlotte Potgieter
Cecilia Ziano
Frank de Groot
Laurens van Vliet
Tomoko Hara
Elina Staphorsius
Jun Yi Dou
Bob Bruyn
Letizia Sciarone
Eefje Habraken
Maija Reinikainen
Sumire Hara
Wim Ruitenbeek
Babette van den Berg
Melanie Broers

Altviool
Anne Huser
Roman Spitzer
Maartje van Rheeden
Galahad Samson
Kerstin Bonk
Lex Prummel
Janine Baller
Francis Saunders
Veronika Lénártová
Rosalinde Kluck
León van den Berg

Cello
Emanuele Silvestri
Joanna Pachucka
Daniel Petrovitsch
Mario Rio
Gé van Leeuwen
Eelco Beinema
Carla Schrijner
Pepijn Meeuws
Yi-Ting Fang

Contrabas
Matthew Midgley
Ying Lai Green
Jonathan Focquaert
Robert Franenberg
Harke Wiersma
Arjen Leendertz
Ricardo Neto

Fluit
Juliette Hurel
Joséphine Olech
Désirée Woudenberg

Hobo
Remco de Vries
Karel Schoofs
Hans Cartigny
Anja van der Maten

Hobo/althobo
Ron Tijhuis

Klarinet
Julien Hervé
Bruno Bonansea
Jan Jansen

Klarinet/
basklarinet
Romke-Jan Wijmenga

Fagot
Pieter Nuytten
Lola Descours
Marianne Prommel

Fagot/
contrafagot
Hans Wisse

Hoorn
David Fernández 
Alonso
Wendy Leliveld
Richard Speetjens
Laurens Otto
Pierre Buizer

Trompet
Giuliano 
Sommerhalder
Alex Elia
Simon Wierenga
Jos Verspagen

Trombone
Pierre Volders
Alexander Verbeek
Remko de Jager

Tuba
Hendrik-Jan Renes

Pauken/slagwerk
Randy Max
Danny van de Wal
Ronald Ent
Martijn Boom
Adriaan Feyaerts

Harp
Charlotte Sprenkels


