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Biografieën
Jolente De Maeyer studeerde aan de Yehudi
Menuhin School, Royal College of Music
(Londen) en de Hochschule für Musik Hans
Eisler (Berlijn) en vervolgde haar studie
aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth bij
Augustin Dumay. Ze won diverse prijzen
en gaf concerten in Frankrijk, Zwitserland,
Kroatïe, Duitsland, Nederland, Italië, Spanje
en Engeland. Als soliste trad ze op met het
Vlaams Radio Orkest, Symfonieorkest Vlaanderen, Nuove Musiche en Norfolk Symphony
Orchestra.
Wietse Beels studeerde aan het Conservatorium van Antwerpen en Rotterdam. Kamermuziek volgde hij bij het Meloskwartet,
het Alban Berg Kwartet, het Altenberg Trio
Wien en het Florestan Trio. Met zijn ensemble Trio Dor won hij de debuutprijs kamermuziek in 1998 en hij was laureaat van het
concours Castelfidardo (Italië). Met het Narziss und Goldmund Pianotrio behaalde hij in
2003 het Konzertexamen aan de Hochschule
für Musik Köln en won hij de Debuutprijs
Kamermuziek van Jeugd en Muziek.
Wibert Aerts studeerde aan de Koninklijke
conservatoria van Mons en Brussel en aan
de Hochschule der Künste te Berlijn. Van
1998 tot 2000 was hij assistent-concertmeester van het Symfonieorkest Vlaanderen en
van 2000 tot 2002 concertmeester van het
ensemble Musiques Nouvelles. Hij is lid van
het ensemble Het Collectief, gespecialiseerd
in 20e-eeuws repertoire. Daarnaast wordt hij
regelmatig uitgenodigd door andere kamermuziekensembles.

Dimitri Murrath studeerde aan de Yehudi
Menuhin School, de Guildhall School (Londen) en aan het New England Conservatory
(Boston). Hij won diverse prijzen. Concerten
gaf hij onder meer in Italië, Spanje, Zwitserland, Polen, Rusland, Japan en Amerika
in concertzalen zoals de Royal Festival Hall,
Wigmore Hall, Purcell Room en Carnegie
Hall. Hij trad als solist op met het Vlaams
Radio Orkest, de London Mozart Players en
het Yehudi Menuhin School Orchestra.
Mieke De Lauré studeerde aan de Conservatoria van Gent, Antwerpen en Amsterdam.
Zij trad als soliste op met het Orchestre
Philharmonique de Liège, Collegium Instrumentale Brugense, Vlaams Radio Orkest,
Symfonieorkest Vlaanderen, Limburgs
symfonieorkest (NL). Zij was ook lid van het
European Union Youth Orchestra o.l.v. sir
Colin Davis en Bernard Haitink. Als lid van
het Narziss und Goldmund Pianotrio werd ze
nog gecoacht door het Alban Berg Kwartet,
het Altenberg Trio Wien en het Florestan
Trio.
Nikolaas Kende volgde les aan de conservatoria van Antwerpen en Amsterdam. Hij
vervolgde zijn studies aan de Hochschule
für Musik und Theater München bij Elisso
Wirssaladze. Hij was prijswinnaar op diverse
wedstrijden. Hij gaf concerten in Nederland, Duitsland, Bulgarije, Portugal, Italië en
Spanje en maakte zijn debuut in Amerika in
2009. Hij trad als solist op met het Vlaams
Radio Orkest, deFilharmonie en het Symfonieorkest Vlaanderen. Hij was te beluisteren
op radio en televisie.
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kamermuziek

Dit concert wordt opgenomen door Klara.
Dank voor het vermijden van storende geluiden, ook tussen de delen.

Is dit eigenlijk wel
kamermuziek?
Onder kamermuziek verstaan we vandaag
meestal muziek voor een klein instrumentaal
ensemble waarin iedere speler een unieke
partij toebedeeld krijgt. In essentie verwijst
de term naar intieme, zorgvuldig geconstrueerde en subtiele muziek. Uiterlijk vertoon
en holle virtuositeit zijn hier niet aan de orde.
Kamermuziek is (vooral sinds de strijkkwartetten van Beethoven en Brahms) intellectueel
hoogstaande muziek.
Het Parijs van de laatste decennia van de
negentiende eeuw was niet meteen de beste
biotoop voor fijnzinnige kamermuziekliefhebbers. Alleen al het recordaantal operagebouwen en theaters wees erop hoe sterk de stad
wel in de ban was van alles wat met opera,
theater en groots vertoon te maken hadden.
De opera’s van Meyerbeer, Gounod en
Wagner waren razend populair. Orkesten die
zich toch nog ontfermden over puur instrumentale muziek, beperkten hun repertoire
vaak tot een handvol werken en konden niet
anders dan ook samen te werken met stersolisten uit het operacircuit. De leraars aan
het Parijse conservatorium die zich kritisch
durfden uitlaten over het operarepertoire,
kregen het hard te verduren.
Niet voor niets werd in 1871 de Société Nationale de Musique opgericht. Componisten
zoals Camille Saint-Saëns en César Franck
konden het niet langer verkroppen dat de
opera’s van Wagner populairder waren dan
de nieuwe Franse muziek. Daarbij kwam nog
dat, als er dan al puur instrumentale (kamer)
muziek werd uitgevoerd, het accent lag
op salonmuziek en op het Weens-klassieke
repertoire. Redenen genoeg dus voor SaintSaëns en de zijnen om van het promoten van
de nieuwe Franse kamermuziek een topprio-

riteit te maken. Het is tijdens een van de concerten van de Société Nationale de Musique
dat in 1879 ook het Pianokwintet in f van
César Franck (1822-1890) gecreëerd werd.
In de periode waarin Franck zijn Pianokwintet
componeerde, hoopte hij stilletjes op een
post als orgel- en (liever nog) compositieleraar aan het Parijse conservatorium. Vandaar
dat hij er alles aan gedaan heeft om van dit
werk een indrukwekkende en samenhangende constructie te maken. Coherentie
tussen de delen onderling is er niet enkel
door gemeenschappelijk thematisch materiaal, maar ook door een ingenieus spel van
toonaarden en modulaties. Die baanbrekende monumentaliteit wordt nog opgedreven door de uitersten die Franck opzoekt
qua harmonische spanning en expressie. In
november 1874 had Franck voor het eerst
de prelude tot Tristan und Isolde van Richard
Wagner gehoord. De extreem spannende en
intense harmonie van Wagners muziek paste
volledig in zijn kraam en zou hem blijvend
beïnvloeden.
Het publiek reageerde laaiend enthousiast.
Na een uitvoering in Brussel sprak niemand
minder dan François-Auguste Gevaert (de
toenmalige directeur van het Brusselse
conservatorium) de legendarische woorden:
‘Monsieur Franck, vous avez transformé la
musique de chambre. Par vous une voie nouvelle est ouverte.’ Minstens één man was het
met al die lof niet eens. Camille Saint-Saëns,
die nota bene zelf achter de piano zat tijdens
de creatie van het kwintet, was geschokt
omwille van de overdreven expressiviteit en
emotionele wildheid van het werk. Bij wijze
van statement had hij na het concert de aan
hem opgedragen partituur op de piano laten
staan. Saint-Saëns vreesde voor een verval
van de kamermuziek nu de traditionele, transparante vormen en de abstractie ervan in het

gedrang kwamen. Zelfs Franz Liszt (die onder
meer met zijn pianosonate toch vergelijkbare
wegen bewandeld had) noemde Francks
kwintet stilistisch ontoelaatbaar en nefast
voor de pure kamermuziek.

werken nemen niet enkel qua vorm en intensiteit monumentale proporties aan, ook de
behandeling van de instrumenten doet soms
veel meer denken aan een symfonisch orkest
dan aan een kamermuziekgezelschap.

Ook het Concerto voor viool, piano en strijkkwartet in D opus 21 (1889-1891) van Ernest
Chausson (1855-1899) moet op Saint-Saëns’
zwarte lijst van de kamermuziek gestaan
hebben. De titel geeft al aan dat het hier niet
gaat om kamermuziek in de zin van muziek
met zes evenwaardige partijen. Eigenlijk spelen de violist en de pianist onderling kamermuziek tegen een kwartetachtergrond.

Maar uiteraard ontwikkelde Chausson ook
een eigen identiteit. Meer dan zijn leraar
experimenteerde hij met bezettingen. Zo
is een concerto voor viool, piano en strijkkwartet natuurlijk best origineel. Eerder al
had Chausson plannen gemaakt voor een
Tredecetto voor vocaal kwartet, strijkkwartet,
blaaskwartet en contrabas. Verder getuigt
Chaussons muziek van een doorgedreven
ritmische verfijning. Dat zijn werken soms iets
sentimenteel hebben, wordt vaak in verband
gebracht met het beschermde, chique Parijse
milieu waarin hij opgroeide.

Nog meer dan zijn leraar Franck, was
Chausson in de ban geraakt van de muziek
van Wagner. Tot driemaal toe zou Chausson
op bedevaart trekken naar Bayreuth om er
een aantal Wagneropera’s te beluisteren.
Chausson was als ‘onofficiële’ leerling bij
Franck beland nadat hij gedemotiveerd was
geraakt in de klas van de al te traditionele
Massenet. Onder invloed van Massenet
zouden Chaussons vroegste composities
nog fris en harmonisch elegant en sober zijn.
Maar van zodra hij Franck frequenteerde en
tegelijk ook vurig Wagneriaan werd, gaf hij
zich ten volle over aan de hyperspannende
chromatische harmonie.
Qua taal vertonen Francks Pianokwintet en
Chaussons Concerto heel wat gelijkenissen.
Ook Chausson heeft de uiterste zorg besteed
aan de macrostructuur van zijn werk. Uit zijn
compositieschetsen kon men afleiden dat hij
maandenlang werkte aan de coherentie van
het thematisch materiaal (dat alweer in alle
delen terugkomt) alvorens officieel te starten
met het componeren. Ook qua harmonische
schrijfwijze en de daarmee samenhangende
intensiteit doet Chaussons Concerto erg
Franckiaans (en Wagneriaans) aan. Beide

Chausson betitelde zijn opus 21 bewust als
‘Concert’. Blijkt dat hij op een bepaald moment zelf vond dat hij met zijn gedweep met
Wagner misschien net iets te ver ging. Met
dit ‘Concert’ zocht hij alvast heel duidelijk
aansluiting bij de aloude Franse transparante
en evenwichtige manier van componeren.
Niet toevallig had hij zich voordat hij het
componeren van zijn Concerto aanvatte,
beziggehouden met het transcriberen van
muziek van Lully en Rameau.
Het Concerto werd gecreëerd in 1892 in
Brussel. Motor achter de uitvoering was de
legendarische violist Eugène Ysaÿe. ‘Mijn muziek is voor België gemaakt’, zei Chausson,
om zijn tevredenheid over de uitstekende
kwaliteit van de uitvoerders uit te drukken.
Elise Simoens

César Franck
Een overlijdensbericht
César Franck, de Franse componist van Belgische origine, die organist van Ste. Clotilde
was en orgelleraar aan het Parijse conservatorium, overleed in Parijs op 8 november
1890. Het Franse weekblad voor Muziek,
Theater en Schone Kunsten Le Monde Artiste
publiceerde op de eerste pagina van het 46e
nummer van de 30e jaargang (16 november
1890) een passend in memoriam waarin de
auteur, Charles Malherbe, zijn grote waardering en bewondering voor de composities
van de toen erg omstreden Franck niet onder
stoelen of banken stak. Dit blijkt al duidelijk
uit de eenvoudige openingszin van zijn in
memoriam: ‘La musique française vient de
perdre une de ses gloires, un maître: César
Franck.’ De vergelijking die de auteur maakt
tussen Francks composities en het werk van
enkele beroemde schilders uit het verleden
is wel erg opvallend. Malherbe is van oordeel
dat Franck in zekere zin niet van deze tijd is
(‘deze tijd’ is uiteraard de tweede helft van
de 19e eeuw).

Rebecca of Les Béatitudes. Zelfs in zijn nietreligieuze werken zoals Psyché, hoort men
nog de zachtmoedige gelovige, de zuivere
idealist.’
Zo gaat het nog een tijdje door. Volgens
Malherbe heeft Francks oeuvre meer van
Puvis de Chavanne dan van Delacroix en
zocht hij in de eerste plaats ‘grandeur’ en
‘simpicité de la ligne’. Over de ‘eenvoud’
van Francks begrafenis was de auteur minder
enthousiast: er waren veel vrienden en
ex-leerlingen, maar geen officiële afvaardiging van het conservatorium waar hij toch
zovele jaren had lesgegeven. Emanuel
Chabrier sprak, in naam van de Societé
Nationale, waarvan Franck voorzitter was,
enkele ontroerende woorden en na amper
twee woorden van M. Camille Benoît in naam
van Francks leerlingen, vielen de aardkluiten
op de nederige kist, zo vermeldt Malherbe.
Maar, zo vervolgt hij, de toekomst heeft haar
geheimen. ‘Il recevra le tribut d’hommages
qu’on viendra payer au mort tandis qu’on le
devait au vivant.’
En zo weze het!

‘Hij roept als het ware de herinnering op aan
die schilders die, levend in de beschouwing
van de ideale schoonheid de aardse vreugden en tegenslagen minachtten, verlangden
naar “gene zijde” en al hun mogelijkheden
en krachten op één punt concentreerden:
de realisatie van hun al half waargenomen
droom. Men zou hem kunnen vergelijken
met sommige schilders uit een ver verleden:
Memling, Mantegna of Fra Angelico … Zij
gaven uitdrukking aan het leven maar toonden de dood en dikwijls slaagden ze erin,
door hun compositorische en expressieve
vindingrijkheid, de filosofische gedachte die
hen bezielde en hun hand leidde, te verduidelijken. Ook César Franck liet ons prachtige
fresco’s na met de namen Ruth, Rédemption,

Johan Huys

Graf van César Franck op de begraafplaats Montparnasse

WO 03.03.10 / 20.00 / CONCERTZAAL
ANIMA ETERNA BRUGGE, SERGEI
ISTOMIN & THOMAS BAUER / PARIS
Anima Eterna Brugge zet - na Ravel en Berlioz - zijn muzikale exploratie van het Franse repertoire voort. Ditmaal
ligt de focus op César Francks monumentale symfonie,
aangevuld met het bekende L’apprenti sorcier van Dukas.
Ook bariton Thomas Bauer en cellist Sergei Istomin vergezellen ons op deze citytrip naar het Parijs van weleer.

CONCERTGEBOUWCAFÉ
Het Concertgebouwcafé is de ideale ontmoetingsplaats
voor concertliefhebbers. Het rookvrije café met uitzicht
op ‘t Zand is bovendien een goede plek om tijdens de
dag te genieten van de verwenkoffie. We verwelkomen u
graag met een uitgebreide wijnkaart en een ruim aanbod
van lunches. Op dagen met voorstellingen is het café
altijd open.

WWW.CONCERTGEBOUW.BE
+32 70 22 33 02
IN&UIT BRUGGE, ‘t zand 34, 8000 brugge

