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Biografie
Het Danel Kwartet vertolkt muziek van
Haydn tot hedendaagse componisten. Met
meer dan 80 concerten per jaar en talloze
cd-opnames is het kwartet een gevestigde
waarde binnen de internationale muziekscene. Ze zijn een veel gevraagde en graag
geziene gast in prestigieuze instellingen
als Sapporo Concert Hall in Japan, het
Concertgebouw Amsterdam en Wigmore
Hall in Londen. In eigen land verzorgt het
kwartet vaak de creaties van nieuwe werken
van Vlaamse en Nederlandse componisten.
Meermaals waren zij laureaat van internationale muziekwedstrijden. Het kwartet
toont ook belangstelling voor amateurmusici en verbreedt op regelmatige basis
zijn horizon via uitwisselingen met andere
musici en kunstenaars.
Paul De Clerck was lid van ‘I Fiamminghi’
o.l.v. Rudolf Werthen. In 1982 werd hij
altviool solo bij het Symfonisch Orkest van
De Munt. Later legt hij zich als free-lance
musicus toe op kamermuziek en hedendaagse muziek, o.a. bij Ensemble Modern. Hij
is lid van Ictus en werkt regelmatig samen
met andere ensembles en orkesten. Tijdens
de voorbije jaren hield Paul de Clerck zich
intensief bezig met historische uitvoeringspraktijk. Als acteur-musicus verleende hij zijn
medewerking aan de theatergezelschappen Needcompany, Dito Dito en Stan. Hij is
docent altviool aan het conservatorium van
Brussel en aan het IMEP te Namen.

Daniel Blumenthal werd in Landstuhl
(Duitsland) geboren, maar is van
Amerikaanse afkomst. Hij behaalde
diploma’s aan de University of Michigan
en aan de Juilliard School in New York.
Daniel Blumenthal werd laureaat in talrijke
internationale wedstrijden: Sydney en Leeds
in 1981, Genève en Busoni in 1982, en de
Koningin Elisabethwedstrijd in 1983. Hij
verwierf internationale faam zowel als solist,
concertsolist als kamermusicus. Hij doceert
piano aan het conservatorium in Brussel.
In 1995 was hij jurylid aan de Koningin
Elisabethwedstrijd. Hij is prof aan het Thy
Masterclass Chamber Music Festival en nam
meer dan 80 CD’s op.
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Johannes Brahms (1833-1897)

za 17.04 / 20.00

zo 18.04 / 12.30

Strijkkwartet nr. 1 in c opus 51, 1 (1873)

Brahms Brunch (in forum 6)

- Allegro
- Romanze
- Allegro molto moderato e comodo

zo 18.04 / 14.00

- Allegro, alla breve

‘Johannes Brahms: leven en werk’
Lezing door Jan Christiaens

— Pauze —
Pianokwintet in f opus 34 (1861 - 1862)
- Allegro non troppo
- Andante, un poco adagio
- Scherzo
- Finale

zo 18.04 / 15.00
Strijkkwartet nr. 3 in Bes opus 67 (1875)
- Vivace
- Andante
- Agitato
- Poco allegretto con variazioni

zo 18.04 / 11.00
Strijkkwartet nr. 2 in a opus 51, 2 (1873)
- Allegro non troppo
- Andante moderato
- Quasi minuetto
- Allegro non assai
— Pauze —
Strijkkwintet nr. 1 in F opus 88 (1882)
- Allegro non troppo, ma con brio
- Grave ed appassionato
- Allegro energico

— Pauze —
Strijkkwintet nr. 2 in G opus 111 (1890)
- Allegro non troppo, ma con brio
- Adagio
- Un poco allegretto
- Vivace, ma non troppo presto

De kamermuziek van Brahms
1. OVERZICHTJE
Johannes Brahms (1833-1897) schreef in
totaal zeven kamermuziekwerken waarin uitsluitend strijkinstrumenten voorkomen: drie
strijkkwartetten, twee strijkkwintetten en
twee strijksextetten. Opmerkelijk is dat hij
zich met deze drie verschillende genres ‘achtereenvolgens’ heeft beziggehouden. Eerst
concentreerde hij zich op het wat minder
gebruikelijke – en daarom mogelijk ook wat
minder ‘riskante’ – genre van het strijksextet
(opus 18 in 1861, opus 36 in 1866). Daarna
focuste hij zich op het strijkkwartet, dat toen
al geruime tijd gold als hét koninginnegenre
binnen de kamermuziek (opus 51, nrs. 1 en
2 in 1873, opus 67 in 1876). Ten slotte legde
hij zich toe op het strijkkwintet (opus 88 in
1882 en opus 111 in 1891).
2. DELEN
Zoals in feite alle instrumentale werken van
Brahms, hebben ook zijn kamercomposities voor strijkers een relatief traditionele
structuur: ze zijn opgebouwd als vierdelige
‘sonatecycli’. Concreet betekent dit dat de
composities beginnen en eindigen met een
snel deel, en dat daartussen twee delen
voorkomen, waarvan er één meestal langzaam is, en het andere een (enigszins) dansend karakter heeft. Met uitzondering van
het tweede strijksextet komt het langzame
deel steeds op de tweede plaats. Een erg
apart geval vormt het eerste strijkkwintet.
Strikt genomen bestaat dit werk namelijk
slechts uit drie delen: het centrale deel is
evenwel zelf onderverdeeld in verschillende
kleinere segmenten waarvan sommige een
langzaam en lyrisch karakter hebben, andere
een dansend. Op die manier blijven de twee
karakters toch duidelijk vertegenwoordigd
in de centrale regio van de compositie (zie
verder onder punt 4).

3. VORMPATRONEN
Even traditioneel als in de globale opbouw
van zijn werken, gaat Brahms ook te werk
in de keuze van de vormpatronen voor
de individuele delen van zijn composities.
De eerste delen zijn steevast opgevat als
sonatevormen, de langzame delen hebben
meestal een liedvorm. De dansdelen hebben
een traditionele, drieledige basisvorm, en de
slotdelen zijn ofwel opnieuw sonatevormen,
ofwel rondo’s. Variatievormen kunnen op
verschillende plaatsen voorkomen. In dit repertoire vinden we ze terug in de langzame
delen van de strijksextetten en in het snelle
slotdeel van het laatste strijkkwartet. Voor
een verdere toelichting bij de specifieke
karakteristieken van de verschillende vormtypes wordt verwezen naar het Concertgebouwcahier over Brahms, p. 49-51. Hier volstaat het erop te wijzen hoezeer een zekere
basiskennis van de belangrijkste vormpatronen een meerwaarde kan zijn in de benadering van de muziek van Brahms en vele
anderen. Vormpatronen fungeren immers
als plattegronden of wegbeschrijvingen, die
de luisteraar houvast geven. Diegene die
een vorm kan horen, ‘weet’ voortdurend
– alvast minstens bij benadering – waar hij
zich ergens in een werk bevindt. Hij kan een
gevoeligheid ontwikkelen voor het concrete
parcours die een componist uitstippelt. Vanuit zijn vertrouwdheid met de basiskaart kan
hij zich laten verwonderen door de beslissingen die een componist op zijn pad durft
te nemen. Nu eens lijkt het alsof die zich laat
meeslepen door de nodeloze omzwervingen
van een malafide taxichauffeur, dan weer
alsof hij de overhaaste inhaalmanoeuvres
voltrekt van een te laat vertrokken bestelwagen. Alle muziek – of in ieder geval elk werk
van Brahms – legt een traject af dat perfect
beschrijfbaar is. Maar om dat parcours ook
echt te kunnen volgen en er de mogelijke
(al dan niet bedoelde) betekenissen van

te bevroeden, is vormbesef een absolute
basisvoorwaarde.
4. DE STRIJKKWARTETTEN
Brahms’ eerste twee strijkkwartetten
dragen hetzelfde opusnummer (51). Op de
twee late klarinetsonates (opus 121) na is
dat een unicum in zijn kamermuziekrepertoire. Door deze expliciete samenvoeging sluit
Brahms aan bij een barokke, klassieke en
vroegromantische traditie om verschillende
composities in één bundel uit te geven. In
de klassieke periode ging het vaak om zes
werken (bv. Mozarts zogenaamde Haydnkwartetten), in de vroege romantiek eerder
om drie (bv. Beethovens Razumovsky-kwartetten, opus 59). Later werd er minder en
minder in bundel(tje)s gewerkt, maar kwam
het wel nog vaak voor dat twee composities,
ook al hadden ze een verschillend opusnummer, toch als twee-eenheid geconcipieerd
waren (bv. Beethovens vioolsonates opus 23
en opus 24). Brahms’ opus 51 is wellicht ook
op te vatten als zo’n twee-eenheid (met dan
wel maar één opusnummer). Karakteristiek
voor zo’n twee-eenheid zijn overigens eerder de contrasten dan de overeenkomsten.
Centraal staat de idee om met dezelfde basismiddelen twee totaal tegengestelde artefacten te scheppen. Zo is het eerste kwartet
een toonbeeld van dramatische spanning en
ontwikkeling, terwijl het tweede fungeert als
de lyrische tegenpool daarvan. Niet zonder
betekenis in dit verband is het feit dat de
kwartetten in dezelfde periode geschreven
zijn, en wellicht ook ‘door elkaar’. Overigens
heeft Brahms – in zijn befaamde vrees om in
de voetsporen van zijn grote voorgangers
te treden - aan zijn eerste kwartetten niet
minder dan acht jaar gewroet en gevijld. Althans wat het eerste kwartet betreft bestaat
hierover absolute zekerheid. Men gaat er
echter gewoonlijk vanuit dat ook het tweede
kwartet een dergelijke lange ontwikkelings-

geschiedenis heeft gekend. Het derde (en
dus laatste) strijkkwartet (opus 67) werd
pas drie jaar later gecomponeerd, en wordt
vaak beschouwd als een compositie die in
zekere zin een complement vormt ten aanzien van het tegengestelde broederpaar van
opus 51. Met betrekking tot de eerste twee
kwartetten mag er dan inderdaad al sprake
zijn van grote karaktertegenstellingen, beide
werken zijn wel geschreven in een mineurtoonaard. De enigszins sombere sonoriteiten
die hiermee sowieso verbonden zijn, worden
in opus 67 als het ware helemaal opgefleurd. Het kwartet in la groot is inderdaad
een van Brahms’ meest zonovergoten en
onbekommerdste composities. Of het nu
de hoornimitaties zijn in het eerste deel, de
onverstoorbare melodische lengten uit het
Andante of de vindingrijke variaties op het
haast klassieke thema van het slotdeel, alles
lijkt te ademen en te stralen als de zomer
zelf waarin het werk geschreven werd.
5. STRIJKKWINTETTEN
Strijkkwintetten komen in de muziekgeschiedenis in twee gestalten voor: uitgangspunt
is het strijkkwartet (twee violen, altviool en
cello), maar de vraag is welk instrument hieraan wordt toegevoegd: een tweede altviool,
of een tweede cello? Mozart (zelf violist
en altviolist) gaat steevast aan de slag met
een tweede altviool, Boccherini (zelf een
vooraanstaand cellovirtuoos) al even stelselmatig met een tweede cello. (Van dit laatste
kan u trouwens zelf getuige zijn tijdens het
aankomende iBOCCHERINI-festival in het
Concertgebouw op 4, 5 en 6 juni!) Brahms
sluit zich in zijn strijkkwintetten aan bij de
Mozarttraditie, wat op zich weinig verbazing
wekt. Een van de markantste eigenschappen
van al Brahms’ muziek is immers de tendens
om een dicht motivisch net uit te tekenen in
de zogenaamde ‘middenstemmen’, d.w.z.
in de stemmen die qua toonhoogte in het

middenregister zitten (in tegenstelling tot
bv. de cello, die van nature uit een basinstrument is). Brahms houdt ervan sonoriteiten te
creëren die gekenmerkt worden door een
intense volheid, en daartoe leent de altviool
zich binnen de context van een kwintet
beter dan de cello. Het eerste strijkkwintet
is in meerdere opzichten een merkwaardig
werk. Hierboven werd er al op gewezen dat
het slechts uit drie delen bestaat, doordat
het centrale deel de gebruikelijke twee
centrale delen in feite met elkaar combineert (punt 2). Ook opmerkelijk daarbij is
dat dit centrale deel in een andere toonaard
eindigt, dan het begint (voor de kenners:
van do kruis klein naar la groot). Binnen de
context van de 19e-eeuwse harmonie is
dat een hoogst opmerkelijk gebeuren, een
beetje alsof je bij een ritje op een achtbaan
uiteindelijk op een vreemd perron zou
belanden. Mogelijk is deze wending op te
vatten als een extra indicatie voor het feit
dat het deel echt wel ‘dubbelfunctioneel’
is opgevat. Meerduidig is ook de stijl van
het eerste strijkkwintet. In het eerste deel
komt een duidelijk romantische Brahms
op de voorgrond, die in grote trekken een
pastoraal landschap uittekent. In het tweede
deel vertrekt de componist van thema’s uit
twee werken die hij al vele jaren eerder (in
1854) geschreven had voor klavier, en die
een uitgesproken barokke identiteit hebben
(een ‘sarabande’ en een ‘gavotte’). Het barokke aspect leeft ten slotte ook voort in de
fuga (of aanzet tot fuga) in het laatste deel,
maar hier wordt het archaïsche gegeven
dan weer geconformeerd aan de eigentijdse
normen, met name de sonatevorm. Ook
het tweede strijkkwintet, opus 111 wordt
gekenmerkt door een zekere stilistische – zij
het totaal andere – gevarieerdheid. Sommigen beschouwen dit kwintet als Brahms’
meest kosmopolitische werk, precies omdat
het zoveel verschillende muzikale gedaanten

aanneemt. Het begin van de compositie bijvoorbeeld, waarbij een cellomelodie vanuit
een tremolo roekeloos de hoogte ingeslingerd wordt, doet uitgesproken symfonisch en
zelfs Richard-Straussiaans aan. Ook verderop
in het werk blijft een stevige Weense smaak
aanwezig, hetzij in de gedaante van een
zinderend lyrische pathos (eerste deel),
hetzij in de wat weeë walsigheid van het Un
poco allegretto. Haast onvergelijkbaar met
deze klankwerelden is dan weer de pittig
springende zigeneurstijl, die het laatste
deel doorstuwt en die Brahms’ bekende
belangstelling voor volkse (in het bijzonder
Hongaarse) muziek zeer mooi etaleert.
Pieter Bergé

Danel Kwartet © Derrek Trillo

vr 04.06.10 t/m zo 06.06.10 /
Concertgebouw
iBOCCHERINI! / Festival
Een weekend lang richt het Concertgebouw de schijnwerpers op het rijke oeuvre van Luigi Boccherini. Centrale
figuur Roel Dieltiens omringt zich met muzikale geestverwanten voor een mooie selectie van muzikale ontdekkingen én beroemde werken als het Menuet, de Fandango en
het Stabat Mater. Zoals steeds zorgt het
Concertgebouw voor een boeiende omkadering.

CONCERTGEBOUWCAFÉ
Het Concertgebouwcafé is de ideale ontmoetingsplaats
voor cultuurliefhebbers. Het rookvrije café met uitzicht op
’t Zand is bovendien een goede plek om tijdens de dag
te genieten van de verwenkoffie of het ruime aanbod van
lunches. Open van woensdag tot zaterdag vanaf 11 uur
en bovendien op dagen met een voorstelling vanaf een
uur voor aanvang.

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

