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Biografie
Het klavierspel van Markus Groh ‘valt op
door een symbiose van furie en poëzie’,
jubelde onlangs de recensent van de
Frankfurter Allgemeine. De pianist won in
1995 als eerste Duitser de eerste prijs van
de Koningin Elisabethwedstrijd. Groh speelt
vandaag met gerenommeerde orkesten als
het New York Philharmonic Orchestra, het
London Symphony Orchestra, de Bamberger
Symphoniker en het Deutsches Symphonie
Orchester Berlin, en treedt op in belangrijke
zalen als de Londense Wigmore Hall, de
Tonhalle Zürich of het Berlijnse Konzerthaus.
De pianist, die bekend is voor zijn uitgebalanceerde en originele programma’s,
is regelmatig te gast bij internationale
festivals. In 2003 richtte hij ten noorden van
Berlijn zelf het sfeervolle Bebersee Festival
op, dat plaatsvindt in een hangar van een
voormalige militaire luchthaven. Groh woont
in Berlijn en New York.
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Franz Liszt (1811-1886),
Années de Pèlerinage. Première Année: Suisse (1855)
Chapelle de Guillaume Tell
Au Lac de Wallenstadt
Pastorale
Au Bord d’une Source
Orage
Vallée d’Obermann
Eglogue
Le Mal du Pays
Les cloches de Genève: Nocturne
— Pauze —
Johannes Brahms (1833-1897),
Intermezzo in Es opus 117 nr. 1 in Es (1892)
Rhapsodie in E opus 119 nr. 4 in Es (1893)
Variaties en fuga op een thema van Händel opus 24 (1861)
Aria
25 Variaties
Fuga

klavier
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Tussen natuur en cultuur
Natuurbeelden als spiegel
van de ziel in Liszts
Années de Pèlerinage
Omstreeks het midden van de negentiende
eeuw componeerde Franz Liszt zijn drie
bundels Années de Pèlerinage, de eerste
met als thema Zwitserland, de overige twee
met als thema Italië. Stuk voor stuk behoren
zij tot de hoogtepunten van de romantische
pianoliteratuur. Iedere bundel omvat een
verzameling relatief korte maar vaak erg
uiteenlopende klavierstukken, die exemplarisch zijn voor de verschillende aspecten van
Liszts artistieke persoonlijkheid.
Anders dan het traditionele beeld van de
flamboyante romanticus doet vermoeden,
ging Liszt bij de samenstelling van zijn Zwitsere bundel in 1855 niet over één nacht ijs.
Het grootste deel van de collectie bestaat
uit herwerkingen van composities die hij
twintig jaar tevoren had geschreven – uiteraard in Zwitserland – en de titel Album d’un
voyageur had meegegeven. Twee delen
uit de oorspronkelijke collectie werden geschrapt, twee nieuwe (Eglogue en Le mal du
pays) werden toegevoegd.
Met beide titels – Années de Pèlerinage
en Album d’un voyageur – refereert Liszt
aan het typisch romantische beeld van de
‘Wanderer’, de rusteloze zwerver die zich
nergens thuisvoelt en zijn toevlucht zoekt in
de natuur. Hierbij is van het grootste belang
dat de uiterlijke, geografische omzwerving
een metafoor is voor een innerlijke, emotionele zoektocht, en dat de verschillende
natuurbeelden die in de bundel worden
opgeroepen in de eerste plaats spiegels zijn
van de romantische ziel. Au lac de Wallen-

stadt, Pastorale, Au bord d’une source en de
nocturne Les Cloches de Genève zijn inderdaad niet in de eerste plaats verklankingen
van hun titel, maar muzikale meditaties
waarvoor het aangegeven onderwerp louter
als katalysator fungeert.
Opvallend is ook hoe het natuurbeeld dikwijls wordt gemedieerd door de literatuur.
Enerzijds worden de meeste stukken uit de
collectie voorafgegaan door korte of langere
citaten uit het werk van grote literatoren.
Anderzijds bestaan twee van de plaatsen
waarnaar Liszt in zijn titels verwijst helemaal
niet: op wandel in de Zwitserse Alpen zal
de toerist vergeefs op zoek gaan naar de
Chapelle de Guillaume Tell of de Vallée
d’Obermann. Beide stukken zijn zuiver literair
van inspiratie en verwijzen naar respectievelijk Friedrich Schillers toneelstuk Wilhelm Tell
en Etienne de Sénancours roman Obermann.
In de latere Italiaanse Années de Pèlerinage
zou – ten dele uit de aard der zaak – het
zwaartepunt trouwens nog meer verschuiven
van natuur naar cultuur, literatuur en, in de
derde bundel, religiositeit.
Behalve deze expressieve en literaire betekenis behelzen Liszts Années de Pèlerinage
ook een belangrijk technisch aspect. Vooral
in de Zwitserse bundel valt moeilijk naast
het feit te horen dat Liszt – niet toevallig een
van de grootste klaviervirtuozen van zijn tijd
– graag zijn instrument en de ongekende
mogelijkheden ervan voor het voetlicht
plaatst. In dit opzicht is bijvoorbeeld de
imposante sonoriteit van de Chapelle de
Guillaume Tell opmerkelijk, net zoals de parelende virtuositeit in Au bord d’une source.
Ook Orage is niet alleen de evocatie van
een storm in de Alpen – hier wordt de idee
van natuur als spiegel van de ziel trouwens
bijzonder tastbaar – maar ook een verbluffende octavenstudie.

Beperking en vrijheid
in Brahms’
Händelvariaties
Samen met Ludwig van Beethoven is Johannes Brahms de absolute grootmeester van
de variatievorm. Van 1854 tot 1863 legde
Brahms zich in zijn pianomuziek zelfs haast
uitsluitend op de variatie toe. Zijn vijf grote
variatiereeksen voor piano dateren uit deze
periode: de Variaties op een thema van
Schumann opus 9 (1854), de Variaties op een
eigen thema opus 21/1 en de Variaties op
een Hongaars lied opus 21/2 (1857 en 1856),
de Händelvariaties opus 24 (1861) en de twee
boeken Paganinivariaties opus 35 (1863/65).
Ook in werken waarin dat niet meteen uit
de titel blijkt, speelt het variatieprincipe bij
Brahms vaak een belangrijke rol, hetzij als
vormpatroon in een deel van een meerdelige
compositie, hetzij als techniek in een stuk
dat voor het overige een ander vormpatroon
volgt. Dat laatste is het geval in veel van zijn
late stukken voor piano, zoals de Klavierstücke opus 117 en 119 (1892 en 1893).
Brahms’ interesse in de variatievorm is
karakteristiek voor zijn ingesteldheid als
componist. Het principe van de variatie is
eenvoudig: een muzikaal uitgangspunt wordt
een aantal keer herhaald, waarbij sommige
elementen gelijk blijven en andere worden
veranderd (gevarieerd). Centraal staat dus
het streven om zoveel mogelijk verscheidenheid – variatie – te puren uit een beperkt
gegeven (in veel gevallen het ‘thema’). Essentieel is daarbij niet de inspiratie – die per definitie van buitenaf komt – maar de vindingrijkheid van de componist, de mate waarin hij in
staat is op eigen kracht iets met het gegeven
materiaal te doen. Het variatieprincipe is
door en door artificieel, kunstmatig in de
positieve zin van het woord. Het is niet de
plaats voor spontane ontboezemingen, maar

biedt des te meer ruimte voor het etaleren
van compositorische hoogstandjes.
De Händelvariaties opus 24 uit 1861 omvatten vijfentwintig variaties en een afsluitende
fuga op een korte en eenvoudige aria uit een
van Georg Friedrich Händels klavecimbelsuites (Händel zelf schreef trouwens vijf
variaties op dezelfde aria). Zoals in de meeste
van Brahms’ variatiereeksen is het niet zozeer
de melodie van het thema, maar de baslijn
ervan die als rode draad doorheen de variaties loopt. Dat geeft de componist een veel
grotere bewegingsvrijheid: boven de bas,
die op kleine omspelingen na vaak essentieel
dezelfde blijft, kan Brahms niet alleen de
oorspronkelijke melodie verwerken, maar
ook volledig nieuwe melodieën componeren. Hetzelfde procedé van de variaties met
gelijkblijvende bas paste J.S. Bach toe in zijn
beroemde Goldbergvariaties, waar Brahms’
Händelvariaties soms sterk aan herinneren
(vergelijk bijvoorbeeld Brahms’ eerste variatie
met die van Bach – andere variaties herinneren dan weer aan Beethovens Diabellivariaties). In enkele van de Händelvariaties
gaat Brahms nog een stap verder: daar blijft
ook de oorspronkelijke baslijn soms achterwege, zodat alleen het onderliggende
harmonische patroon bewaard blijft.
Dankzij deze vrijheid slaagt Brahms erin
opvallend veel afwisseling in zijn variatiereeks
in te bouwen. Sommige variaties hebben de
allure van een romantische concert-etude,
andere zijn melancholische mineurvariaties,
nog andere zijn opgebouwd als canons. Erg
opvallend zijn de variaties in de stijl van een
Hongaarse rapsodie (variatie 13, precies in
het midden van de reeks), van een sicilienne
(nummer 19) en van een triomfmars (nummer
25, gevolgd door de fuga).
Steven Vande Moortele

The Brahms Connexion I:
Eduard Marxsen
Zeven jaar is Johannes Brahms, wanneer hij
pianoles krijgt van Otto Cossel, een leerling
van de Hamburgse pianist, componist en
pedagoog Eduard Marxsen. Cossel was een
degelijk vakman. Het holle virtuozendom –
in die tijd erg in trek – was hem een ‘doorn
in het oor’. De bescheiden Cossel, die het
uitzonderlijke talent van zijn pupil onderkende, acht in 1843 de tijd gekomen om
Johannes, die hij toch niets meer kon leren,
toe te vertrouwen aan Eduard Marxsen.
Aanvankelijk met tegenzin aanvaardt
Marxsen de tienjarige Brahms als leerling
voor piano, maar – gelukkig – wordt hij zich
al vrij vlug bewust van Brahms compositorische talenten. Hij instrueert hem in streng
contrapunt en leert hem de ‘klassieken’ kennen: vooral werken van Bach en Beethoven.
Eduard Marxsen werd geboren op 23 juli
1806 in Nienstedten bij Altona waar zijn
vader organist was. Niettegenstaande hij
voorbestemd was voor het priesterambt
gaf zijn vader hem muziekles en toen hij
op achttienjarige leeftijd voor het eerst in
Hamburg een opera hoorde, besloot hij
zijn roeping als musicus te volgen. Vanaf
dan studeert hij piano bij Johann Heinrich
Clasing in Hamburg en na de dood van zijn
vader in 1830 verruilt hij Hamburg voor
Wenen. Hij studeert er contrapunt bij Ignaz
Seyfried (1776-1841), kapelmeester en
oudleerling van Mozart, en piano bij Carl
Maria von Bocklet, een vriend van
Beethoven en Schubert. Na een verblijf van
zestien maanden te Wenen keert hij terug
naar Hamburg. Op 15 november 1834 geeft
hij er een succesvol concert met onder meer
een keuze uit de achttien werken die hij in
Wenen componeerde. Hij vestigt zich definitief in Hamburg en geniet er een groeiende

reputatie als piano- en compositieleraar.
Naast een aantal symfonieën en ouvertures,
geënt op de klassieke modellen van Haydn
en Mozart, componeert hij ook een operette
Das Forsthaus, verscheidene koorwerken
op patriottische teksten en een groot aantal
pianowerken, vooral variaties en fantasieën.
Leuk is zijn Fantasie ‘alla moda’ über den
Kaffee, gebaseerd op de noten C-A-F-F-E-E,
die in hetzelfde jaar (1831) verscheen van
Schumanns ‘Abegg’-variaties opus 1.
Marxsen was intelligent, spiritueel, eigenzinnig en gereserveerd. Tot op gevorderde
leeftijd schreef hij schelmse en humoristische brieven over het Hamburgse muziekleven aan zijn ondertussen beroemd geworden leerling. Hij was zeer genereus en had
Brahms’ onbemiddelde ouders nooit geld
gevraagd voor zijn vele lessen. Niettegenstaande Brahms ooit zou beweerd hebben
dat hij van Marxsen en zijn geleerde boeken
niets had geleerd, bleef hij met zijn oude
leermeester corresponderen, hij stuurde
hem al zijn manuscripten met de vraag er
eventueel verbeteringen in aan te brengen,
droeg in mei 1882 zijn tweede pianoconcerto opus 83 aan hem op en liet op zijn kosten
de 100 Veränderungen über ein Volkslied
van de toen bijna 77-jarige Marxsen drukken
bij Simrock in Berlijn. Marxsen overleed op
18 november 1887.
Johan Huys

Eduard Marxsen

FOCUS BRAHMS
Het Concertgebouwseizoen 2009-2010 legt een focus op Johannes Brahms, die erin slaagde een
synthese te brengen van romantische expressiviteit, klassieke traditie en idiomen van de volksmuziek.
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Markus Groh
Anima Eterna Brugge / Ronald Brautigam
Tetralyre / Brahms
Tetralyre / Brahms
Plamena Mangova
Brussels Philharmonic / Michel Tabachnik & Jan Michiels
Antje Weithaas, Quirine Viersen, Silke Avenhaus / Brahms
Danel Kwartet / Brahms Integrale
Danel Kwartet / Brahms Integrale
Danel Kwartet / Brahms Integrale
Kammerorchester Basel / Paul Mccreesh / Renaud Capuçon

Concertgebouwcahier
Johannes Brahms
Samen met vijf andere Vlaamse musicologen schreef
Steven Vande Moortele een toegankelijke gids over
Johannes Brahms. De auteurs gaan na wat Brahms leerde van zijn directe voorbeelden Beethoven, Schubert
en Schumann en van oude meesters als Bach en Schütz.
Bovendien analyseren ze hoe Brahms’ even doorwrochte
als verinnerlijkte muziek, niet minder dan de muziek van
zijn tijdgenoot en zogezegde tegenpool Wagner, naar
de toekomst vooruitwijst.
Te koop in het Concertgebouwcafé en aan de
programmabalies.
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