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Biografieën
Violiste Antje Weithaas studeerde aan de
Hochschule für Musik ‘Hanns Eisler’ in Berlijn
bij Werner Scholz. Ze behoort tot de meest
gevraagde solisten en kamermuzikanten van
haar generatie. Ze gaf concerten met de
meeste radio-orkesten van Duitsland en met
het Deutsches Symphonie-Orchester Berlin,
de Bamberger Symphoniker en talrijke internationale toporkesten. Weithaas speelde
onder leiding van prominente dirigenten
zoals Vladimir Ashkenazy, Sir Neville
Marriner, Yuri Temirkanov, Frans Brüggen,
Christian Zacharias, Bruno Weil ... Met
bevriende collega’s-musici zoals Christian
en Tanja Tetzlaff, Clemens Hagen, Silke
Avenhaus, Sharon Kam, Lars Vogt en Tabea
Zimmermann speelt Anje Weithaas in wisselende kamermuziekformaties. Ze maakt tevens deel uit van het pas opgerichte Arcanto
Quartett met Tabea Zimmermann, Daniel
Sepec en Jean-Guihen Queyras.
Pianiste Silke Avenhaus gaf concerten in de
Wigmore Hall in Londen, Concertgebouw
Amsterdam, Salle Gaveau in Parijs,
Musikverein Wien en in de Philharmonie
van Keulen, München en Berlijn. Ook op
festivals is Silke Avenhaus regelmatig te
gast. Tot haar vaste kamermuziekpartners
behoren Thomas Zehetmair, Irena
Grafenauer, Benjamin Schmid, Tabea
Zimmermann, Quirine Viersen, Antje
Weithaas, Jörg Widmann en het Ensemble
Collage met Sabine Meyer. Silke Avenhaus
geeft les aan de Musikhochschule van
München en verleent haar medewerking aan
‘Rhapsody in School’, een educatief project
van Lars Vogt.

De Nederlandse celliste Quirine Viersen
was laureate van verschillende belangrijke
wedstrijden. Ze won de Young Artist Award
2000, een prijs waaraan een concert met
de Wiener Philharmoniker en dirigent Zubin
Mehta tijdens het Luzerner Festival 2000
was verbonden. Quirine Viersen kreeg haar
eerste cellolessen bij haar vader Yke
Viersen, cellist in het Koninklijk Concertgebouworkest. Ze gaf concerten met orkesten en dirigenten als het Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. Herbert Blomstedt en
Bernard Haitink, Radio Sinfonieorchester
Frankfurt o.l.v. Hugh Wolff, St. Petersburg
Philharmonic Orchestra o.l.v. Valery Gergiev
en Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra
o.l.v. Jean Fournet. Ook in kamermuziekverband is Quirine een veelgevraagd musicus.
Met de pianiste Silke Avenhaus vormt ze
sinds 1996 een succesvol duo.
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Johannes Brahms (1833-1897)
Vioolsonate nr. 1 in G opus 78 (1878/79)
Vivace ma non troppo
Adagio
Allegro molto moderato
Cellosonate nr. 2 in F opus 99 (1886)
Allegro vivace
Adagio affettuoso
Allegro passionato
Allegro molto
— Pauze —
Pianotrio nr. 2 in C opus 87 (1880/82)
Allegro-Animato
Andante con moto
Scherzo. Presto-Poco meno presto
Finale. Allegro giocoso
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Intimiteit en lyriek in
Brahms’ kamermuziek
In tegenstelling tot andere componisten van
zijn tijd was Johannes Brahms van alle markten thuis. Zijn omvangrijke oeuvre bevat
piano- en orgelmuziek, kamermuziek voor
diverse bezettingen, concerti, symfonieën
en andere werken voor orkest, liederen en
koorcomposities, eventueel met solisten en
met of zonder orkestbegeleiding. Toch is
het vooral in het genre van de kamermuziek
dat Brahms het meest in zijn element lijkt
en het is op dit deel van zijn oeuvre dat zijn
succes en reputatie tijdens zijn leven waren
gebaseerd.
Het voornaamste publiek voor die kamermuziek was de bevolkingsklasse waartoe
Brahms ook zelf behoorde: de cultureel
geïnteresseerde burgerij, het zogenaamde
‘Bildungsbürgertum’. Ofschoon echte
concertuitvoeringen door professionele
artiesten ook voorkwamen, was deze muziek
ingebed in een rijke traditie van huiselijk musiceren binnen de familie- en vriendenkring.
Al gaat zij de speeltechnische mogelijkheden van de gemiddelde liefhebber - ook in
de late negentiende eeuw - wellicht ver te
boven, toch is het aanlokkelijk om Brahms’
kamermuziek, in al haar complexiteit,
intimiteit en expressiviteit, te horen als een
klinkende metafoor voor wat zich binnen de
burgerlijke huiskamer afspeelt.
Een essentieel aspect van kamermuziek is
dat er een zekere gelijkwaardigheid bestaat
tussen de verschillende deelnemers. Niet
voor niets beschreef Goethe het strijkkwartet, traditioneel het meest hoogstaande
genre binnen de kamermuziek, ooit als ‘een
gesprek tussen vier verstandige mensen’.
Van de drie composities die vanavond op
het programma staan, is het Pianotrio

opus 87 het werk waar de verschillende
instrumenten het duidelijkst op gelijke voet
staan. Dat is geen toeval: in het algemeen is
het zo dat Brahms’ kamermuziekwerken met
een bezetting van drie of meer uitvoerders
zich meestal richten naar de stilistische conventies van het strijkkwartet. In het Pianotrio
opus 87 uit die invloed zich trouwens niet
alleen in de gelijkwaardigheid van de stemmen, maar ook in de aandacht die Brahms
besteedt aan de muzikale constructie op
grote schaal. Vooral het eerste deel is opgebouwd als een ‘grote’ vorm: de sonatevorm
fungeert er niet alleen als een raamwerk dat
de inhoud samenhoudt, maar eist tegelijkertijd ook zelf de aandacht op.
Ook in de werken voor één strijkinstrument
en piano kan er niet zonder meer sprake
zijn van een solist die door de piano wordt
begeleid: dat is maar één van de mogelijke
situaties die elkaar in de loop van een compositie afwisselen. Zo speelt bij het begin
van de Vioolsonate opus 78 de viool een
melodie die door de piano wordt begeleid,
aanvankelijk in eenvoudige akkoorden, daarna in een meer beweeglijke textuur. Elders
zijn de rollen omgedraaid, zo bijvoorbeeld
bij het begin van de doorwerking, waar
de melodie van het begin wordt gespeeld
door de piano en het de viool is die voor de
begeleiding zorgt. Wanneer de piano het
tweede deel alleen begint, dan is dat niet
met een inleiding – een voorbereiding naar
het moment waarop de viool inzet – maar
met het centrale thema waar alles in de rest
van het deel om draait.
Een ander kenmerkend aspect van Brahms’
kamermuziek, en met name van de sonates,
is dat ze van lyriek is doordrongen. Puur
muzikaal gesproken wil dat zeggen dat veel
van zijn melodieën klinken alsof ze eigenlijk
thuishoren in liederen, zij hebben een can-

tabel, ‘zingbaar’ karakter. In een bredere zin
wijst de lyrische natuur van veel van Brahms’
kamermuziek echter ook naar iets wat
essentieel is voor haar expressiviteit: vaak
staat zij opvallend dicht bij de wereld van de
dichter, die, anders dan de toneelschrijver
of de romancier, niet verhaalt over externe
personages en gebeurtenissen, maar slechts
uiting wil geven aan zijn eigen innerlijk.
Meer dan in andere genres kan de luisteraar
bij kamermuziek het gevoel krijgen tot de
intimi van de componist te behoren.
Lyrische momenten komen in elk van de
vanavond gespeelde werken voor, luister
bijvoorbeeld naar het tweede thema in het
eerste deel van het Pianotrio opus 87, of
naar de melodie van de cello in het langzame deel uit de Cellosonate opus 99. Meer
dan elders is een lyrische stemming alomtegenwoordig in de Vioolsonate opus 78. Dat
gaat van de openingsmelodie van het eerste
deel, die in cantabiliteit nog wordt overtroffen door het tweede thema in datzelfde
deel, tot de expliciete verwijzingen in de
finale. Het hoofdthema en het dominante
begeleidingsmotief in de finale zijn ontleend
aan Brahms’ eerder gecomponeerde liederen Regenlied en Nachklang opus 59 (nummers 3 en 4), op gedichten van zijn vriend
Klaus Groth. Dit gaf deze sonate overigens
de bijnaam ‘Regenlied-sonate’.
In vergelijking met de Vioolsonate klinkt de
Cellosonate opus 99 een stuk weerbarstiger.
Hier toont Brahms zich van zijn meest intellectualistische kant. Vooral het eerste deel
van deze sonate is een doorwrocht werkstuk
waarin een beperkt aantal korte motieven voortdurend wordt getransformeerd.
Niet zonder reden kon Arnold Schönberg
meer dan dertig jaar na Brahms’ dood, ter
legitimering van zijn eigen als ontoegankelijk beschouwde stijl, naar het begin van

Brahms’ Cellosonate opus 99 verwijzen
als voorbeeld van ‘moeilijke’ muziek. Een
bijkomende complicatie is dat Brahms in dit
deel het maataccent voortdurend verschuift
en de luisteraar daarmee bewust oriënteert.
Nochtans kan diezelfde luisteraar ook hier
zwelgen in de volle en sonore klank van de
cello, die in combinatie met de rusteloze
begeleiding van de piano, tot een stormachtige en gepassioneerde klankwereld leidt.
De overige delen van de cellosonate worden
stap voor stap lichter verteerbaar van stijl.
De finale klinkt bij momenten zelfs enigszins speels en uitgelaten, niet in de laatste
plaats bij het frappante (en voor Brahms
erg ongewone) klankeffect kort voor het
einde, wanneer de cello een variant van het
hoofdthema in pizzicato (dat wil zeggen met
geplukte in plaats van aangestreken snaren)
speelt.
Steven Vande Moortele

The Brahms Connexion V
Theodor Billroth (1829–1894)
1865 was voor Brahms een jaar gevuld met
concertactiviteiten in West-Duitse steden en
in Zwitserland: Winterthur, Basel en Zürich.
Daar geraakte hij bevriend met Friedrich
Hegar, dirigent van het Zürcher Allgemeinen
Musikvereins, met de dichter Gottfried
Keller, het echtpaar Wesendonck en Theodor
Billroth, chirurg en directeur van de
Chirurgischen Klinik. Deze in Bergen op het
eiland Rügen geboren en later beroemd
geworden chirurg, genoot een gedegen
muzikale opleiding. Hij was een uitstekend
pianist en speelde bovendien regelmatig
tweede viool of altviool in strijkkwartetten.
In 1897 werd hij professor chirurgie aan
de universiteit van Wenen. Samen met de
beruchte criticus E. Hanslick bleef Billroth
tot het einde van zijn leven met Brahms
bevriend. Brahms beschouwde hem als een
volwaardige gesprekspartner en hechtte veel
belang aan zijn meestal deskundig oordeel,
niettegenstaande de energieke en doortastende Billroth dit met een apodictische
zekerheid verkondigde. Brahms was eerder
een eeuwige twijfelaar, Billroth neigde naar
despotisme. Dit stond hun vriendschap niet
in de weg en verhinderde hen niet om samen
heel wat buitenlandse reizen te ondernemen.
Hun correspondentie (1865 tot 1894) is de
beste getuigenis van hun onverbrekelijke
vriendschapsband, alhoewel op het einde van
Billroths leven het contact tussen hen beide
fel verminderde.

Twee strijkkwartetten uit het opus 51 werden
aan Billroth opgedragen en bijna alle kamermuziekwerken van Brahms beleefden hun
allereerste uitvoering in het muzieksalon van
Billroths woning in de Weense Alserstrasse.
Dit was lange tijd de plaats bij uitstek waar
kunstenaars en wetenschappers elkaar ontmoetten.
Tijdens de Frans-Pruisische oorlog (1870-71)
opereerde Billroth in de Duitse lazaretten
aan de Rijn. Sedertdien werd hij algemeen
beschouwd als de specialist inzake krijgsgeneeskunde. Hij publiceerde vele werken
over chirurgie, waaronder het voor die tijd
baanbrekende Die allgemeine chirurgische
Pathologie und Therapie, dat vele vertalingen
kende, zelfs in het Japans. Billroth was tevens
medeauteur van het tussen 1865 en 1886 in
Stuttgart verschenen vier banden omvattende standaardwerk Handbuch der allgemeinen
und speziellen Chirurgie mit Einschluss der
topographischen Anatomie, Operations- und
Verbandlehre.
Johan Huys

Johannes Brahms

DO 08.04.10 / 20.00 /
KAMERMUZIEKZAAL
STÉPHANE DEGOUT / LIEDRECITAL
Stéphane Degout heeft een van de mooiste stemmen
van het moment. Dit liedrecital, waarin zowel Poulenc,
Chabrier als Dvořák de muzikale erfgenamen van
Schubert blijken te zijn, biedt ons de kans de diverse
aspecten van Degouts muzikale persoonlijkheid te horen.

ZA 17.04.10 OM 20.00 / ZO 18.04.2010
OM 11.00 EN 15.00 /
KAMERMUZIEKZAAL
DANEL KWARTET /
BRAHMS INTEGRALE
Na de integrale uitvoering van de strijkkwartetten van
Dmitri Shostakovich vorig seizoen, focust het Danel
Kwartet nu op de kwartetten en kwintetten van Johannes
Brahms. Heel wat commentatoren beweren dat Brahms in
zijn kamermuziek de essentie van zijn creatieve persoonlijkheid wist uit te drukken.
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