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Voorwoord
Beste lezer,
Tijdens het seizoen 2009-2010 brengt het Concertgebouw met Focus
Brahms hulde aan een van de belangrijkste componisten uit de negentiende eeuw. Johannes Brahms is dan ook het onderwerp van dit derde
Concertgebouwcahier. Hoofdredacteur Steven Vande Moortele bracht
een schare specialisten in stelling om de veelzijdige en uitermate boeiende aspecten van Brahms’ oeuvre toe te lichten.
Het geluk van de schrijver is de gedachte die helemaal gevoel, is
het gevoel dat helemaal gedachte kan worden.
(Thomas Mann, Der Tod in Venedig)
Johannes Brahms neemt een aparte plaats in de muziekgeschiedenis
in. Hij synthetiseerde de kunstmuziek van Palestrina en Bach tot Beethoven en Schubert, maar kijkt met zijn compositorische vernieuwingen
niettemin ver vooruit. Ondanks en dankzij haar vernuftige structuur
spreekt uit Brahms’ muziek een intense emotie. Uit een minimum aan
middelen puurt deze componist een maximale expressie.
Dit Concertgebouwcahier wil u de kracht van Brahms’ muziek laten
ontdekken. Na een verhelderende inleiding en een overzichtelijke biografie gaan de essays verder in op achtereenvolgens Brahms’ kamermuziek, liederen, pianoliteratuur, koorwerken en orkestwerken.
Oprechte dank gaat uit naar de auteurs Steven Vande Moortele,
Ignace Bossuyt, Pieter Bergé, Jan Christiaens, Kristof Boucquet en
Simon Van Damme.
Veel lees- en luistergenot,
Jeroen Vanacker
Artistiek directeur Concertgebouw Brugge
Afbeelding 1 — Brahms op wandel in de vroege jaren 1890.
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Brahms en de blik
naar binnen

Steven Vande Moortele

“Aimez-vous Brahms?” Het is met deze vraag dat Paule, de negenendertigjarige heldin uit de roman van Françoise Sagan, op een zondag in
Parijs wordt uitgenodigd door de vijftien jaar jongere Simon voor wie
zij enkele hoofdstukken later haar minnaar zal verlaten. Houdt Paule
van Brahms? Zij weet het zelf niet goed. Veel meer dan dat een van
zijn concerti de B-kant van een plaat met een ouverture van Wagner
vult – wat overigens eerder onwaarschijnlijk is – kan zij zich in eerste
instantie niets over hem herinneren. Simon, zo besluit Paule nog diezelfde avond tijdens het concert in de Salle Pleyel, houdt in ieder geval
wel van Brahms: “En voyant son expression”, zo schrijft Sagan, “Paule
pensa qu’il devait être vraiment mélomane”.
In werkelijkheid is Simon bij het luisteren niet met zijn gedachten bij
Brahms, maar bij zichzelf en – vooral – bij haar. Ook op Paule heeft
Brahms in de eerste plaats het effect dat zij met zichzelf wordt geconfronteerd. De vraag of zij van Brahms houdt, maakt een hele reeks
andere vragen los, over haarzelf, over haar leven en over wat zij met
dat leven wil gaan doen. Veel heeft Sagans roman – dat is bekend –
voor het overige niet met Brahms te maken. Maar ook de sceptische
lezer zal moeten toegeven dat haar referentie aan Brahms goed gekozen is – de vraag “Aimez-vous Bruckner?” bijvoorbeeld was een stuk
minder toepasselijk geweest. Want Brahms’ muziek is van dien aard dat
zij mensen naar binnen doet kijken: doordat zij zelf inherent introvert
is, maakt zij wie haar beluistert ingetogen eerder dan uitgelaten en zet
zij aan tot beschouwen eerder dan tot handelen; het is muziek voor de
avond, eerder dan voor de ochtend.
—
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Johannes Brahms (1833-1897) was een van de meest productieve
componisten van zijn tijd. Naast de 122 composities met een ‘officieel’
opusnummer schreef hij een groot aantal werken zonder opusnummer
(in het Duits ‘Werke ohne Opuszahl’, afgekort WoO), meestal muziek
voor zang of piano die soms wel, soms niet tijdens zijn leven werd
gepubliceerd. In kwaliteit en populariteit moeten die werken, waartoe
onder meer de onvolprezen Hongaarse dansen behoren, niet noodzakelijk voor de andere onderdoen. Bovendien heeft Brahms zich als weinig andere componisten toegelegd op nagenoeg alle muzikale genres
en bezettingen die in zijn tijd courant waren: piano- en orgelmuziek in
allerlei vormen, kamermuziek voor diverse bezettingen van twee tot
zes toets-, strijk- of blaasinstrumenten, concerti, symfonieën en andere
werken voor orkest, liederen voor één, twee of vier zangers met pianobegeleiding en werken voor koor, eventueel met solisten en met of
zonder orkestbegeleiding. Wat diversiteit betreft, wordt Brahms onder
zijn tijdgenoten alleen overtroffen door Antonín Dvořák, die niet alleen
voor alle genoemde bezettingen schreef, maar zich daarnaast ook aan
de opera en het symfonisch gedicht wijdde, twee genres waar Brahms
zich altijd ver van heeft gehouden.
Dit boek stelt de veelheid en diversiteit van Brahms’ oeuvre in verschillende etappes voor: het bevat teksten van zes musicologen die elk een
ander aspect ervan belichten. Ignace Bossuyt geeft in zijn kroniek een
overzicht van Brahms’ leven, de plaats daarin van zijn werken en zijn
ontmoetingen met musici en andere personen die belangrijk waren in
zijn omgeving. De volgende vijf hoofdstukken spitsen zich toe op de
voornaamste groepen van werken binnen Brahms’ oeuvre: Pieter Bergé
heeft het over de kamermuziek, Kristof Boucquet over de liederen, Jan
Christiaens over de composities voor piano, Simon Van Damme over
de werken voor koor, en Steven Vande Moortele over Brahms’ symfonische muziek. Deze hoofdstukken situeren elk genre zowel binnen
Brahms’ oeuvre als binnen een ruimere context, schetsen een beeld van
de verschillende werkgroepen in hun samenhang en verscheidenheid
en gaan in op een aantal exemplarische composities.
De lezer die de verschillende teksten naast en door elkaar leest, zal
merken dat daarin een veelheid aan perspectieven met elkaar worden geconfronteerd. Op het eerste zicht heeft dat te maken met de

Afbeelding 2 — Ter gelegenheid van Brahms’ bezoek aan Schumann in 1853 liet deze laatste van de jonge
componist drie portrettekeningen maken door de Franse kunstenaar Jean-Joseph Bonaventure Laurens
(1801-1890). Laurens was behalve beeldend kunstenaar ook archeoloog, geoloog en muzikant en stond in
contact met verschillende vooraanstaande componisten van zijn tijd.
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verschillen in aanpak: sommige auteurs kiezen voor een meer analytische insteek, waarbij de muzikale kenmerken van Brahms’ composities centraal staan, anderen opteren voor een historische benadering.
Sommigen leggen de nadruk op ontwikkelingen binnen het oeuvre van
Brahms zelf, anderen situeren zijn werk in de muziekgeschiedenis van
de negentiende eeuw en nog anderen kaderen Brahms’ muziek in de
politieke, sociale en intellectuele geschiedenis van zijn tijd. Maar er is
meer: het valt op dat in sommige teksten de klemtoon wordt gelegd
op de conservatieve aspecten van Brahms’ oeuvre, terwijl in andere net
wordt geargumenteerd dat hij zijn tijd vooruit was en in nog andere
wordt getoond hoezeer Brahms wel een componist van zijn tijd was.
Het beeld van Brahms dat de lezer zo uit elk van de teksten krijgt, is
subjectief. Net als in de roman van Sagan doet Brahms’ muziek de auteurs eerst naar binnen kijken. Wanneer zij vervolgens hun tekst schrijven, brengen zij hun persoonlijke voorkeuren, interesses en zelfs nauwelijks verborgen musicologische agenda’s mee. Dat is allemaal niets
bijzonders – zo gaat het nu eenmaal bij het schrijven over muziek –
maar het is goed dat de lezer zich ervan bewust is.
Het is het voorrecht van degene die de inleiding schrijft dat hij kan
stellen dat alle hierboven aangehaalde en schijnbaar onverenigbare
inschattingen van Brahms correct zijn: net omdat zijn muziek tegelijk
conservatief en progressief is, is zij bij uitstek van haar tijd. In eerste
instantie springen wellicht vooral de conservatieve trekken van Brahms’
muziek in het oor. Alle muziek van Brahms klinkt ‘laat’ – anders gezegd:
weinig ervan klinkt jeugdig. Veel luisteraars associëren haar onwillekeurig met de bekendste portretten van de componist, waarop die te zien
is met een weelderige baard. Brahms liet zijn fameuze baard echter
pas staan in 1878 – op een moment dat hij al meer dan de helft van
zijn werken had gecomponeerd. Toch is de verleiding haast onweerstaanbaar om de ernst en gestrengheid die Brahms’ baard uitstraalt te
projecteren op de muziek die hij in zijn baardloze jaren schreef. Zelfs
zijn allereerste werken, de pianosonates, liederen en kamermuziek die
hij in 1853 aan Robert Schumann voorlegde, klinken niet als het werk
van de schone jongeling met de zinnelijke mond en de lange haren
die nochtans op een door Schumann bestelde tekening uit datzelfde
jaar staan geportretteerd (zie afbeelding 2); de jonge Brahms ziet eruit

alsof hij misschien wel Liszts Liebesträume had kunnen schrijven, maar
niet zijn eigen Eerste Pianosonate.
De indruk van laatheid wordt in de hand gewerkt doordat Brahms zich
in al zijn werken consequent bedient van een klanken- en vormentaal
die ouder is dan hijzelf: niet toevallig noemt men hem vaak een ‘klassiek’ romanticus. Bovendien is hij ook zowat de laatste componist (of
tenminste de laatste componist van zijn envergure) om dat te doen. In
die zin sluit hij een tijdperk af; componisten van de volgende generatie,
zoals Gustav Mahler, Richard Strauss en hun jongere tijdgenoot Arnold
Schönberg – componisten die aan het begin van hun loopbaan stonden
toen Brahms de zijne afsloot – waren met heel andere dingen bezig.
Onder meer omwille van zijn conservatieve ingesteldheid vond Brahms’
muziek gretig aftrek bij de bevolkingsklasse waartoe hij ook zelf
behoorde: de cultureel geïnteresseerde burgerij, het zogenaamde
‘Bildungsbürgertum’. Nadat zij in de eerste helft van de negentiende
eeuw over heel Europa zonder veel succes revoluties had ontketend,
werd de burgerij na 1848 de facto van de politieke macht uitgesloten. Een gevolg daarvan was dat zij zich op zichzelf ging terugplooien
en haar aandacht verlegde naar enerzijds het vergaren van economische macht en rijkdom en anderzijds de kunsten. Kunst en bij uitstek
de muziek waren voor de burgerij in Brahms’ tijd dan ook meer dan
een tijdverdrijf, een representatiemiddel of zelfs een middel tot vorming van de eigen identiteit: zij vormden een ersatz voor het politieke
debat. Het is geen toeval dat net in de tweede helft van de negentiende eeuw de ‘musikalischer Parteienstreit’ ontbrandde tussen de
vooruitstrevende ‘Neudeutsche Schule’ rond Liszt en Wagner en de
meer conservatieve musici voor wie Brahms als boegbeeld gold.
De confrontatie met Wagner in het bijzonder scherpt het profiel van
Brahms als behoudsgezind componist verder aan: zijn conservatisme
wordt immers een strijdpunt, een bastion dat moest worden verdedigd
tegen Wagners al te voortvarende vernieuwingsdrang. Maar ook wat
betreft de manier waarop zij in de wereld stonden, kan het contrast
tussen beide componisten niet groter zijn. Wagner was een revolutionair van 1848, leidde het leven van een ‘bohémien de luxe’ en rekende
op de steun van visionaire monarchen om zijn grootse plannen (en zijn
gebrekkig gevoerde persoonlijke financiële huishoudkunde) mogelijk
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te maken. Brahms daarentegen was, zijn nationalistische sympathieën
daargelaten, politiek apathisch en verdiende zijn brood als kleine zelfstandige, die het met concerteren, dirigeren en componeren verdiende
geld zorgvuldig in aandelen belegde.
Brahms’ positie als een van de culturele iconen van de laatnegentiendeeeuwse burgerij ligt aan de basis van het succes van zijn muziek tijdens
zijn leven en na zijn dood. Noch zijn burgerlijke levenswandel noch zijn
manifeste conservatisme zijn echter afdoende verklaringen voor het
feit dat zijn muziek zo door de burgerij werd omarmd. Veel belangrijker
is dat zijn muziek het burgerlijke wereldbeeld als het ware weerspiegelt: net zoals de burgerij in de tweede helft van de negentiende eeuw
plooit Brahms’ muziek zich op zichzelf terug. Zij keert de blik naar binnen en sluit daardoor wonderwel aan bij de situatie van een burgerij
die, om met Hannah Arendt te spreken, noodgedwongen een vita contemplativa boven een vita activa moest verkiezen.
Paradoxaal genoeg vormt net deze blik naar binnen de mogelijkheidsvoorwaarde voor geheel andere en voor velen onvermoede aspecten
van Brahms’ muziek: haar complexiteit, haar radicaliteit, haar moderniteit. Binnenin Brahms’ muziek, onder haar onmiddellijk waarneembare
façade, spelen zich dingen af waar componisten uit de twintigste eeuw
zich blijvend door zouden laten inspireren.

historische klimaat van haar tijd. Maar dat zij mooi is en ontroert en dat
de luisteraar er stil van wordt: ho maar. En dat is niet eens zo onverstandig van die auteurs. Want wat muziek mensen te vertellen heeft, is
in woorden niet te vatten. Haar begrijpen gaat slechts op één manier:
door ernaar te luisteren. Maar met alle wijsheid die in de volgende
bladzijden is vergaard, gaat dat zonder twijfel beter.

—
Veel mensen houden van Brahms: zijn muziek behoort tot de meest
gespeelde en beluisterde uit het grote klassiek-romantische repertoire.
Maar komt dat door de factoren die hierboven zijn aangehaald? Dat
valt te betwijfelen. Wie van Brahms houdt, doet dat in de regel niet
omwille van ’s mans weliswaar bewonderenswaardige vlijt, zijn veelzijdigheid en zijn historisch belang, maar omdat hij of zij Brahms’ muziek
mooi vindt, omdat zij hem of haar raakt, en omdat hij of zij ervan geniet
om met en net zoals Brahms’ muziek de blik naar binnen te keren. Het
zal de lezer opvallen dat die aspecten – net die aspecten die er voor
veel melomanen toe doen – in dit boek nauwelijks aan bod komen. De
auteurs van de essays beschrijven omstandig en vakkundig hoe goed
Brahms’ muziek wel in elkaar steekt, hoe interessant zij wel is vanuit
muziekhistorisch oogpunt en hoezeer zij wel resoneert met het cultuur-

Afbeelding 3 — Deze foto, genomen in 1896 door Maria Fellinger, is een van de allerlaatste van Brahms.
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Hamburg (1833-1862)
Ignace Bossuyt
1833 — Op 7 mei wordt Johannes Brahms in Hamburg geboren als
zoon van stadsmusicus Johann Jacob Brahms (1806-1872) en Johanna
Henrica Christiana Nissen (1789-1865). Johann Jacob was in 1830 gehuwd met zijn zeventien jaar oudere vrouw, vijf jaar nadat hij zich in
Hamburg had gevestigd en zijn aanvankelijk bescheiden maatschappelijke status geleidelijk had weten te verbeteren. In 1831 werd een
dochter Elisabeth (†1892) geboren, in 1835 volgde een jongere broer
Friedrich (†1886), die in Hamburg klavierleraar werd. Johann Jacob
was een getalenteerd musicus en bespeelde meerdere instrumenten
(vooral contrabas, maar ook viool, altviool, cello, dwarsfluit en hoorn).
Hij bemerkt al heel snel het muzikale talent van zijn oudste zoon, die
over een absoluut gehoor blijkt te beschikken en voor zichzelf een
notatiesysteem ontwikkelt nog voor hij zijn eerste muzieklessen krijgt.
1840 — De zevenjarige Brahms krijgt zijn eerste klavieronderricht bij
Otto Cossel, een leerling van de gezaghebbende Hamburgse musicus
Eduard Marxsen. Hij maakt er kennis met de klaviermuziek van onder
meer Johann Sebastian Bach en Franz Schubert.
1842 — Tot 1848 loopt Brahms school in de ‘Bürgerschule’.
1843 — Na Brahms’ eerste optreden als wonderkindpianist in een concert met kamermuziek, krijgen zijn ouders het verleidelijke aanbod om
hem in Amerika te laten optreden. Als gevolg van de hevige tegenkanting van Cossel en diens belofte hun zoon te introduceren bij Marxsen
zien Brahms’ ouders af van deze concerttournee.
1845 — Dankzij Cossel kan Brahms een voltijdse muziekopleiding
volgen bij Marxsen, die hem naast klavieronderricht ook compositie
onderwijst. Bij Marxsen wordt hij ingewijd in de muziek van Ludwig van
Beethoven. Brahms’ snelle vorderingen ontlokken Marxsen in 1847,
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bij de dood van Felix Mendelssohn, de volgende bewonderende uitspraak over de veertienjarige: “Een meester van de kunst heeft ons
verlaten, een grotere ontbloeit in Brahms.” Een van de basisprincipes
van Marxsens pedagogische methode is de bewerking van bestaande melodieën. Dat zal bij Brahms levenslang blijven nawerken, onder
meer in de talrijke arrangementen van volksliederen.
1848 — De vijftienjarige Brahms geeft zijn eerste soloconcert als
pianist, met, zoals toen gebruikelijk, een heel divers programma: een
fuga van Bach naast een fantasie op aria’s uit Rossini’s Wilhelm Tell en
werken van componisten die vandaag totaal vergeten zijn (fragmenten
uit een pianoconcerto, een serenade voor de linkerhand en een virtuoze etude). Brahms woont een uitvoering bij van het vioolconcerto
van Beethoven door Joseph Joachim. Door passerende vluchtelingen uit Hongarije na de opstand van 1848 raakt hij gefascineerd door
zigeunermuziek (csardas, alla zingarese). Hij komt ook in contact met
de Hongaarse violist Eduard Reményi. Van de late jaren veertig dateert
ook zijn typisch romantische interesse voor de folklore. Hij verzamelt
volksliederen en volksverhalen. Daarnaast verdiept Brahms zich obsessioneel in de klassieke en eigentijdse literatuur, onder meer E.T.A.
Hoff-mann en Jean Paul, twee boegbeelden van de romantische
beweging.
1849 — Brahms treedt een tweede maal publiek op, met succes. Op
zijn programma staan onder meer Beethovens Waldsteinsonate en een
eigen compositie (een fantasie op een bekende wals). De Hamburgse
pers is lovend over zijn spel (“De jonge virtuoos gaf een uitstekende
demonstratie van zijn artistieke vooruitgang. De uitvoering van de
sonate van Beethoven bewees dat hij zich met succes heeft gewaagd
aan de studie van de klassieken”). De positieve reacties stellen hem
een voorspoedige carrière als pianovirtuoos in het verschiet.
1850 — Brahms is actief als pianoleraar en begint liederen en kamermuziek te componeren. Hij mist een ontmoeting met de familie
Schumann tijdens hun bezoek aan Hamburg. Componeren wordt zijn
voornaamste levensdoel, al stellen zijn leraar Marxsen en zijn ouders

vanuit financieel oogpunt een carrière als pianovirtuoos voorop. Honderd jaar na het overlijden van J.S. Bach wordt de ‘Bach-Gesellschaft’
opgericht, die zich inzet voor de uitgave van de opera omnia van de
componist. Brahms zal hier in 1856 op intekenen.
1851 — Brahms schrijft het Scherzo in mi groot (het latere op. 4) voor
piano.
1852 — Brahms componeert de Pianosonate in fa klein (het latere op. 2)
en liederen.
1853 — De Pianosonate in do groot (het latere op. 1) ontstaat. Tijdens
een uitgebreide concerttournee tussen april en december ontmoet
Brahms in Hannover Joachim, in Weimar Franz Liszt en in Düsseldorf
Robert en Clara Schumann. De contacten met deze vooraanstaande
musici zijn van doorslaggevende betekenis voor Brahms’ verdere ontwikkeling. Joachim wordt een vriend voor het leven (zij het dat de
vriendschap ook zwaar onder druk kwam te staan, cf. infra), Liszt vormt
met zijn aanhangers (de ‘Neudeutsche Schule’) de tegenpool van
Brahms’ eigen esthetica en de familie Schumann wordt voor Brahms
zowel op menselijk als op artistiek gebied een onschatbare steunpilaar.
Tijdens het verblijf bij de Schumanns ontstaat een gemeenschappelijke
compositie voor Joachim: een vioolsonate op diens typisch romantisch
motto ‘Frei aber einsam’ (in Duitse notennamen F – A – E of of fa –
la – mi). Albert Dietrich, een Schumannadept, componeerde het eerste deel, Schumann de delen twee en vier, Brahms het derde deel. In
het Neue Zeitschrift für Musik schrijft Schumann onder de titel ‘Neue
Bahnen’ een profetisch artikel over Brahms (zie afbeelding 4). Op zijn
voorspraak publiceert de befaamde uitgeverij Breitkopf & Härtel in
Leipzig de eerste opusnummers van Brahms: in 1853 de Pianosonate
op. 1 en de Liederen op. 3 en op. 6, in 1854 de Pianosonates op. 2 en
op. 5, het Scherzo op. 4, de Liederen op. 7 en de Variaties op een thema
van Robert Schumann op. 9. Joachim wordt vereerd met de opdracht
van de Sonate op. 1, Clara Schumann van de Sonate op. 2 en de Variaties op. 9. In Leipzig maakt Brahms kennis met Hector Berlioz en met
pianovirtuoos Ignaz Moscheles.
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1854 — Brahms leert in Leipzig dirigent Hans von Bülow kennen. Hij
componeert de vier Ballades voor Piano op. 10. Na de zelfmoordpoging van Schumann op 27 februari en zijn opname in een psychiatrische inrichting in Endenich (bij Bonn) reist Brahms naar Clara
Schumann in Düsseldorf.
1855 — Na zijn verblijf in Düsseldorf onderneemt Brahms een concertreis met Clara Schumann en Joachim, het begin van zijn rijkgevulde
carrière als pianist en dirigent. In Danzig wordt het Eerste Pianotrio op.
8 uitgevoerd.
1856 — Een sonate voor twee piano’s wordt omgewerkt tot het Eerste Pianoconcerto op. 15. Brahms voltooit de eerste versie van het
Pianokwartet in do klein op. 60. Hij verblijft enige tijd in Bonn bij de
stervende Schumann, die op 29 juli overlijdt. De dood van zijn geliefde mentor luidt voor Brahms een crisisperiode in, waarbij vooral de
keuze tussen een leven in artistieke vrijheid en onafhankelijkheid enerzijds en anderzijds een huwelijksband, in het voetspoor van ‘die guten Leute’, hem voor een dilemma plaatst. Tot 1860 wordt niets meer
gepubliceerd. Uiteindelijk kiest hij voor een onafhankelijk bestaan van
‘echter Musikant’, gebaseerd op respect voor diverse historische tradities (het volkslied, het contrapunt uit de renaissance en de barok, de
vormen van de Weense klassiek). Levenslang blijft Brahms een hechte
vriendschapsrelatie onderhouden met de veertien jaar oudere Clara
Schumann. In maart 1876 schreef hij haar: “Ik hou meer van u dan van
mezelf, of van wat of wie dan ook in deze wereld.”
1857 — Brahms wijdt zich aan onderwijs en compositie in Hamburg.
Dankzij de tussenkomst van Clara Schumann krijgt hij zijn eerste vaste aanstelling als pianist, koordirigent en pianoleraar aan het hof van
Detmold (nabij Hannover) waar hij tot 1859 jaarlijks enkele maanden
(van september tot december) muzikale verplichtingen heeft.

Afbeelding 4 — Het begin van Robert Schumanns artikel ‘Neue Bahnen’ op de voorpagina van het Neue
Zeitschrift für Musik van 28 oktober 1853. Schumann richtte het tijdschrift op in 1834 en bleef er tot 1843
hoofdredacteur. In 1844 werd hij opgevolgd door Franz Brendel, een aanhanger van de ‘Neudeutsche
Schule’. Het artikel over Brahms was het eerste dat Schumann voor het Neue Zeitschrift schreef sinds hij er
geen hoofdredacteur meer was.

1858 — Brahms schrijft een aantal volksliedbewerkingen, een Ave
Maria op. 12 en het Begräbnisgesang op. 13. Tijdens zijn verblijf in
Göttingen in de zomer verlooft hij zich, zij het slechts voor korte tijd,
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met Agathe von Siebold, de dochter van een universiteitsprofessor (cf.
infra). Händelbiograaf Friedrich Chrysander begint de ‘Händel-Gesamtausgabe’. Brahms werkt er naderhand aan mee.
1859 — Het Eerste Pianoconcerto gaat in première in Hannover, met
Brahms als pianist en Joachim als dirigent. Een overrompelend succes is het niet, net zo min als de tweede uitvoering in Leipzig. Beide
ervaringen scherpen Brahms’ zelfkritische houding aan. Hij voltooit de
Eerste Serenade voor orkest op. 11, die in Hamburg wordt uitgevoerd.
In Hamburg sticht hij ook een vrouwenkoor, wat resulteert in een aantal composities voor vrouwenstemmen, zoals volksliedbewerkingen,
de vier Gesänge voor vrouwenkoor, twee hoorns en harp op. 17, en
andere koorwerken (opp. 27, 37 en 44).
1860 — De Tweede Serenade voor orkest op. 16 gaat in première in
Hamburg, het Eerste Strijksextet op. 18 in Hannover. Brahms is medeondertekenaar van een esthetisch manifest tegen de ‘Neudeutsche
Schule’ van Liszt en zijn kring. Het manifest wordt, met slechts vier
namen (onder meer ook die van Joachim), vroegtijdig gepubliceerd
door de Berliner Echo, zodat het zijn effect totaal mist. Na dit ietwat
ongelukkig geplande protest zal Brahms publiek geen stelling meer
innemen in muziekesthetische kwesties. Desalniettemin wordt hij vanaf
dan beschouwd als een van de ferventste tegenstanders van de nieuwlichterij van de ‘Neudeutschen’.
1861 — In de komende jaren legt Brahms zich vooral toe op kamermuziek, liederen en werken voor klavier. In 1861 ontstaan de Händelvariaties voor piano op. 24, de Schumannvariaties voor piano vierhandig op. 23, het Eerste Pianokwartet op. 25 en de meeste liederen uit
de cyclus Die schöne Magelone op. 33. Brahms treedt op als begeleider van de internationaal vermaarde bariton Julius Stockhausen in volledige liederencycli van Schubert, Beethoven en Schumann, wat voor
het Hamburgse concertpubliek een nieuwigheid was. Hij geeft zijn
activiteiten met het vrouwenkoor op.

1862 — Brahms begint aan het Pianokwintet op. 34 dat hij, na versies
voor uiteenlopende bezettingen, voltooit in 1865, en aan de Eerste
Symfonie, die pas in 1876 wordt afgewerkt. Hij reist voor het eerst naar
Wenen, waar onder meer het pas voltooide Tweede Pianokwartet op.
26 met succes wordt uitgevoerd. Hij geniet er dadelijk de steun van
Joseph Helmesberger, directeur van het conservatorium en een van
de meest gezaghebbende musici van de stad. Met pianist Carl Tausig
deelt hij de interesse voor de muziek van Richard Wagner. In Wenen
begint zich een fervente Brahmskring te vormen – en meteen ook een
groep tegenstanders van zijn kunst. Tot zijn vriendenkring behoren
componisten Karl Goldmark en Peter Cornelius, en de invloedrijke – en
geduchte – muziekcriticus Eduard Hanslick. Ook Gustav Nottebohm,
een componist, geleerde en kenner van het werk van Beethoven en
Schubert, behoort tot de kring. Daarnaast verschaft Carl Ferdinand
Pohl, archivaris van de ‘Gesellschaft der Musikfreunde’, hem toegang
tot het historische repertoire. Brahms werkt mee aan de ‘Gesamtausgabe’ van het werk van Beethoven. Stockhausen wordt aangesteld als
dirigent van het Hamburgs Filharmonisch Orkest, een functie waarop
Brahms zijn hoop had gesteld. Ondanks Brahms’ ontgoocheling leidt
dit niet tot een verstoring van hun vriendschap (hij draagt in 1865 de
liederencyclus Die schöne Magelone aan hem op).
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1863 — Brahms wordt aangesteld als dirigent van de ‘Wiener Singakademie’ voor de jaren 1863-64. De Paganinivariaties voor piano op.
35 gaan in première. De ‘Wiener Singverein’ van de ‘Gesellschaft der
Musikfreunde’, gedirigeerd door Johann Herbeck, wordt een geduchte concurrent van de ‘Singakademie’. Brahms’ eerste concert is een
muzikale geloofsbelijdenis: een cantate van Bach, eigen volksliedbewerkingen en koorwerken van Beethoven en Schumann. Brahms programmeert voorts onder meer repertoire uit de renaissance.
1864 — Brahms maakt in Wenen kennis met Wagner, die hem later
in een heftig artikel zal aanvallen (cf. infra). Voor zover bekend hebben beiden elkaar later niet meer ontmoet. Brahms bewonderde wel
Wagners muziek, maar was beducht voor haar verpletterende invloed
op de jongere generatie en op het muziekleven in het algemeen. Ondanks het succes van de ‘Wiener Singakademie’ en de aangeboden
verlenging van zijn contract met drie jaar neemt Brahms ontslag. Tot
1872 brengt hij de zomer meestal door in Baden-Baden om te componeren (dicht bij het zomerverblijf van Clara Schumann). Hij maakt
kennis met Hermann Levi, kapelmeester in Karlsruhe en een van de
vurigste verdedigers van zijn werk.
1865 — Op 2 februari overlijdt Brahms’ moeder in Hamburg, een gebeurtenis die hem diep raakt. In het melancholische langzame deel van
het Hoorntrio op. 40 herdenkt hij haar met een citaat uit het volkslied
Dort in den Weiden steht ein Haus. Hij onderneemt concertreizen door
Zwitserland en Duitsland en componeert de Hongaarse dansen voor
piano vierhandig en de Walsen op. 39 voor pianoduo. Hij voltooit het
Pianokwintet op. 34 (na verschillende versies voor strijkkwintet en als
sonate voor twee piano’s). Als andere kamermuziekwerken ontstaan de
Eerste Cellosonate op. 38 en het Tweede Strijksextet op. 36. Een melodische frase op de noten la – sol – la – si – mi (in Duitse notennamen
a-g-a-h-e) in het eerste deel refereert mogelijk aan de voornaam van
zijn jeugdliefde Agathe von Siebold. Brahms zou zich in verband met
dit werk hebben laten ontvallen: “Da habe ich mich von meiner letzten
Liebe losgemacht.”

1866 — Brahms treedt op in Zwitserland, samen met Joachim. Hij werkt
intensief aan Ein deutsches Requiem op. 45, waarvan hij zes van de
zeven delen afwerkt. Zijn vader gaat een tweede huwelijk aan. Brahms
zal steeds uitstekende contacten onderhouden met zijn stiefmoeder en
haar zoon. Zijn kennissenkring breidt zich uit met de componist en befaamde organist Theodor Kirchner, de dichter Joseph Viktor Widmann,
de chirurg en amateurmusicus Theodor Billroth en de dirigent Viktor
Hegar, die meer dan honderd uitvoeringen van Brahms’ werk gaf.
1867 — Voor de ‘Mozart-Gesamtausgabe’ verzorgt Brahms de redactie van het Requiem KV 626. Hij onderneemt concertreizen naar
Oostenrijk. De eerste drie delen van Ein deutsches Requiem worden in
Wenen uitgevoerd. Na de pensionering van Stockhausen wordt Brahms
andermaal gepasseerd als directeur van het Hamburgs Filharmonisch
Orkest. Hij is heel ontgoocheld over zijn geboortestad.
1868 — Samen met Stockhausen geeft Brahms een reeks concerten
in Duitsland en Denemarken. Het (voorlopig nog zesdelige) Deutsches
Requiem gaat in Bremen in première. Het werk zal een van Brahms’
grootste successen worden.
1869 — In Wenen heeft de eerste uitvoering plaats van de cantate
Rinaldo op. 50, op een tekst van Goethe. De eindversie van Ein deutsches Requiem (in zeven delen) staat op het programma in Leipzig.
Deze compositie betekent de definitieve doorbraak van Brahms als
componist, ook buiten het Duitse taalgebied. In Wenen en Boedapest
concerteert hij met Stockhausen. Hij vestigt zich definitief in Wenen,
waar de firma Fritz Simrock zijn vaste, nagenoeg exclusieve uitgeverij
wordt. Naast het succes van Ein deutsches Requiem draagt vooral ook
de populariteit van de Hongaarse dansen bij tot Brahms’ faam als componist. In de geest van Schuberts walsen componeert hij een eerste
reeks van achttien walsen voor piano vierhandig (en zang ad libitum)
(Liebeslieder op. 52).
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negentien jaar, het Derde Pianokwartet op. 60. In het meer populaire
genre schrijft hij een tweede reeks van vijftien walsen voor vocaal kwartet en piano vierhandig (Neue Liebeslieder op. 65).

1870 — De Alt-Rhapsodie op. 53, op een fragment uit Goethes Harzreise im Winter, wordt voor het eerst uitgevoerd in Jena. Brahms woont
in München uitvoeringen bij van Wagners Das Rheingold en Die Walküre.
1871 — Ein deutsches Requiem kent in diverse Duitse steden (Bremen,
Keulen, Wiesbaden, Karlsruhe) veel bijval. Na de beëindiging van de
Frans-Duitse oorlog in het voordeel van Duitsland componeert Brahms
het Triumphlied op. 55, op enkele verzen uit het Bijbelse Boek der
Openbaring, en draagt het op aan keizer Wilhelm I van Pruisen. In hetzelfde jaar voltooit hij het Schicksalslied op. 54, op tekst van Hölderlin.
1872 — Zijn vader overlijdt in Hamburg. Brahms wordt artistiek directeur van de ‘Gesellschaft der Musikfreunde’, zijn derde en laatste vaste
aanstelling. Hij krijgt de leiding over het orkest en het koor, waarvan
hij de amateurs vervangt door professionele zangers. Zijn repertoire,
dat zich uitstrekt van de renaissance tot de eigen tijd, is van hoog artistiek niveau en veeleisend voor uitvoerders, wat hem niet altijd in dank
wordt afgenomen.
1873 — Brahms woont in Bonn het Schumannfestival bij, dat onder
leiding staat van Joachim. Hij componeert de Variaties op een thema
van Haydn op. 56a, een van zijn populairste werken en een overtuigende demonstratie van zijn beheersing van het symfonisch orkest.
Van hetzelfde werk maakt hij ook een versie voor twee piano’s (op.
56b). Daarnaast voltooit hij na jarenlang zoeken en tasten de eerste
strijkkwartetten die hij waardig acht openbaar te maken: het opus 51
nr. 1 en 2. Hij draagt ze op aan Billroth. Hij komt in contact met muziekhistoricus Philipp Spitta, de auteur van een indrukwekkende biografie
van J.S. Bach.
1874 — Brahms sluit een hechte vriendschap met het echtpaar
Elisabet en Heinrich von Herzogenberg, een getalenteerde componist, en met zijn latere biograaf Max Kalbeck. Widmann probeert hem
vanaf nu tot op het einde van de jaren tachtig tevergeefs te overtuigen
om een opera te componeren. Brahms wordt door koning Ludwig van
Beieren bekroond met de ‘Orde van Maximiliaan’. Hij voltooit, na
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1875 — Vanaf dit jaar begint Brahms een reeks belangrijke concertreizen tijdens de wintermaanden, met op het programma vooral eigen composities. Hij neemt ontslag bij de ‘Gesellschaft’ om zich volledig aan het componeren te wijden. Intussen is hij een componist van
Europese faam geworden, met een zestigtal werken op zijn naam.
1876 — Brahms bezoekt Nederland, waar hij nieuwe vrienden maakt,
onder meer de fysioloog Theodor Wilhelm Engelmann, aan wie hij zijn
Derde Strijkkwartet op. 67 opdraagt. Hij werkt eindelijk zijn Eerste Symfonie op. 68 af, die in Karlsruhe in première gaat. Met dit werk doet
hij een meesterzet tegenover de Wagnerclan (in hetzelfde jaar waarin
Wagner in Wenen het hoogtepunt van zijn roem bereikte). Onderhandelingen voor de functie van muziekdirecteur in Düsseldorf mislukken.
1877 — Tijdens dit en de twee volgende jaren is Brahms bijzonder
productief. Zijn Tweede Symfonie op. 73 wordt in Wenen uitgevoerd.
Het voorjaar is een ware ‘liederenlente’: hij componeert vier cycli van
in totaal 23 liederen, opp. 69-72.

Afbeelding 5 — Brahms in 1883. Aan de Zwitserse auteur Joseph Widmann zei hij ooit: “Met een geschoren
kin nemen de mensen je ofwel voor een acteur ofwel voor een priester.”

1878 — Pas van dit jaar dateert de beroemde baard waarmee Brahms
op grond van de bekendste portretten wordt geassocieerd (zie afbeelding 5). Hij wijst het aanbod voor de functie van Thomascantor in Leipzig af. Hij vindt een mentor in dirigent Hans von Bülow, wellicht de
grootste dirigent van zijn tijd, die zowel Wagner en Liszt als Beethoven
en Brahms verdedigt. Zelf steunt Brahms de jonge Antonín Dvořák,
wiens werk hij bewondert. In de liedkunst van Hugo Wolf kan hij zich
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echter niet vinden. Wolf wordt een van zijn felste tegenstanders.
Samen met Theodor Billroth, een van zijn meest verknochte vrienden,
reist Brahms naar Italië. Hij staat in bewondering voor het land, maar
niet voor de muziek. Hij werkt mee aan de uitgave van de werken van
Frédéric Chopin en componeert de acht Klavierstücke op. 76, zijn eerste solowerk voor piano sinds 1865.
1879 — Het Vioolconcerto op. 77 gaat in Leipzig in première met
Joachim als solist. Met dezelfde Joachim onderneemt Brahms een concerttournee door Hongarije, Transsylvanië en Polen. Aan de universiteit
van Breslau wordt hij geëerd met een doctoraat honoris causa (drie jaar
eerder had hij een gelijkaardige titel van de universiteit van Cambridge
geweigerd omdat hij opzag tegen de zeereis). Uit dank componeert hij
de Akademische Festouvertüre op. 80. Wagner, die zich gepasseerd
voelt, schrijft een venijnige bijdrage tegen Brahms (‘Über das Dichten
und Komponieren’), zonder hem evenwel bij naam te noemen. Onmiddellijk na de feestouverture ontstaat de Tragische Ouvertüre op. 81.
In hetzelfde jaar voltooit Brahms de Eerste Vioolsonate op. 78 en de
twee Rhapsodien voor piano op. 79, die hij opdraagt aan Elisabet von
Herzogenberg. Hij werkt intensief mee aan de door Clara Schumann
opgezette uitgave van het werk van haar man.
1880 — In de zomer verblijft Brahms in Ischl, waar hij de walsenkoning
Johann Strauss jr. ontmoet.
1881 — Het komt tot een breuk met Joachim naar aanleiding van
diens echtscheiding. Brahms concerteert in Nederland en Hongarije,
waar hij Liszt een tweede keer ontmoet. Vanaf 1881 verblijft hij geregeld in Meiningen, waar Bülow hem zijn vermaarde orkest ter beschikking stelt. Hij componeert de Nänie op. 82, ter nagedachtenis van
de door hem bewonderde schilder Anselm Feuerbach. Het Tweede
Pianoconcerto op. 83 gaat in première in Pest. Hij draagt het op aan
zijn leermeester Eduard Marxsen.

1882 — Brahms reist door Duitsland en Nederland met de uitvoering
van zijn Tweede Pianoconcerto. Hij voltooit het Tweede Pianotrio op.
87 en het Eerste Strijkkwintet op. 88.
1883 — Na het overlijden van Wagner wordt Brahms de meest toonaangevende componist in het Duitse taalgebied. Hij voltooit de Derde
Symfonie op. 90. De uitvoering in Wenen leidt, net zoals die van de
Vierde twee jaar later, tot giftige commentaren van Wolf. In een recensie schrijft Wolf: “In een enkele cimbaalslag uit een van de werken van
Liszt zit er meer ziel en gevoel dan in alle drie de symfonieën en de
serenades van Brahms.”
1884 — Brahms weigert het aanbod om muziekdirecteur van de stad
Keulen te worden. Hij verblijft enige tijd in Italië. Hij treedt op als
begeleidend pianist van zangeres Hermine Spies, een leerlinge van
Stockhausen.
1885 — In Meiningen gaat de Vierde Symfonie op. 98 in première.
Wolf over de Vierde Symfonie: “De kunst om te componeren zonder
ideeën heeft stellig in Brahms haar meest waardevolle voorvechter
gevonden. Zoals de lieve God begrijpt ook Brahms de kunst om uit
het niets iets te creëren.” Brahms maakt kennis met de jonge Richard
Strauss. Met het orkest van Meiningen onderneemt hij een concertreis
naar Nederland.
1886 — Brahms wordt erevoorzitter van de ‘Wiener TonkünstlerVerein’. Van dit productieve jaar dateren de Tweede Cellosonate op.
99, de Tweede en Derde Vioolsonate opp. 100 en 108 en het Derde
Pianotrio op. 101.
1887 — Brahms verzoent zich met Joachim en componeert het
Dubbelconcerto voor viool en cello op. 102. Joachim speelt de solistische vioolpartij op de première in Keulen, Brahms dirigeert. Als vocaal
werk ontstaat een reeks Zigeunerlieder op. 103, voor vier zangers en
piano, op Duitse vertalingen van volkse Hongaarse teksten.
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1888 — In Leipzig ontmoet Brahms Peter Tchaikovsky en Edvard
Grieg. Hij redigeert vanaf dit jaar de symfonieën van Schubert voor de
‘Gesamtausgabe’ van diens werk.
1889 — Brahms wordt ereburger van zijn geboortestad Hamburg. Als
dank componeert hij de Fest- und Gedencksprüche op. 109, op teksten uit de Bijbel. Hij draagt ze op aan de burgemeester van Hamburg.
1890 — Brahms beëindigt het Tweede Strijkkwintet op. 111 en neemt
zich voor om niet meer te componeren.
1891 — Brahms stelt een eerste versie van zijn testament op. De kennismaking met de klarinettist Richard Mühlfeld zet hem opnieuw aan
tot componeren. Hij legt zich toe op kamermuziek met klarinet en
schrijft het Trio voor klarinet, cello en piano op. 114 en het Klarinetkwintet op. 115.
1892 — Brahms revideert een aantal pianowerken en brengt ze samen
in vier bundels (opp. 116-119).

1896 — Brahms treedt voor het laatst in het publiek op als dirigent:
in Berlijn dirigeert hij zijn beide pianoconcerti. Naar aanleiding van de
fatale beroerte van Clara Schumann in maart componeert hij de Vier
ernste Gesänge voor basstem en piano, op. 121, op teksten uit de
Bijbel. Hij draagt ze op aan Klinger. Clara’s overlijden op 20 mei is voor
Brahms een zware slag. Zijn gezondheid gaat sterk achteruit: de diagnose is leverkanker. Hij volgt een kuur in Karlsbad. In Ischl onderhoudt
hij zich met Gustav Mahler over de volgens hem negatieve evolutie van
de muziek. Als allerlaatste compositie ontstaat nog de reeks van Elf
Choralvorspiele voor orgel op. 122.
1897 — Op 7 maart woont Brahms zijn laatste publieke concert bij,
met een begeesterende uitvoering van de Vierde Symfonie. Het concert staat onder leiding van Hans Richter, een van de internationaal
meest vermaarde dirigenten rond de eeuwwisseling, die zowel het
werk van Brahms en Dvořák propageerde als dat van Wagner en Anton
Bruckner. Brahms overlijdt op 3 april en wordt drie dagen later publiek
begraven. Op de dag van zijn begrafenis hangen op alle schepen in de
haven van Hamburg de vlaggen halfstok. Brahms’ lichaam wordt bijgezet in een eregraf op het Zentralfriedhof in Wenen, nabij de stoffelijke
resten van Beethoven en Schubert.

1893 — Samen met Widmann reist Brahms naar Italië.
1894 — Enkele van Brahms’ intieme vrienden overlijden: Spitta, Billroth
en Bülow. Hij publiceert de Deutsche Volkslieder in zeven delen. Hij
weigert koeltjes het aanbod om dirigent te worden van de Hamburgse
Filharmonie. Schilder Max Klinger, die heel wat titelpagina’s van uitgaven van Brahms had verlucht, laat zich door zijn werk inspireren in een
reeks etsen, gravures en lithografieën met de titel Brahms-Phantasie.
1895 — Brahms onderneemt een tournee door Duitsland met
Mühlfeld, die de solopartij uitvoert van de twee Klarinetsonates op.
120. Ter ere van Brahms worden meerdere muziekfestivals georganiseerd. In Meiningen staan de drie grote 'B’s' op het programma: Bach,
Beethoven en Brahms.
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Op een spotprent uit 1890, verschenen in het Weense tijdschrift
Figaro, wordt Johannes Brahms afgebeeld als een religieuze hoogwaardigheidsbekleder (zie afbeelding 6). Getooid in toga, koorhemd
en baret staat de componist somber voor zich uit te staren, de rechterarm pontificaal opgeheven. Zijn hoofd is groter dan zijn romp, waardoor hij oogt als een gnoom: potsierlijk in zijn proporties, tragikomisch
in zijn pose. Aan zijn enkels staat een andere dwerg, kaal van scherpzinnigheid en fronsend van bewondering: Eduard Hanslick, de gevreesde
Weense criticus, die Brahms bewierookt met dezelfde toewijding waarmee hij anderen gewoonlijk met vitriool overgiet.
Voor een componist uit de tweede helft van de negentiende eeuw
moet er, alvast in de ogen van de tekenaar, nauwelijks een grotere
afgang denkbaar geweest zijn dan om als prelaat te worden voorgesteld. In de heerlijke eenzijdigheid die de spotter zich kan veroorloven,
geldt zo’n godsfunctionaris immers als een symbool van verstard traditionalisme, even toegewijd als oubollig, even sereen als vervelend.
Aldus is hij een absolute tegenpool van het ideaaltype van de ‘kunstenaar’ dat zich in de loop van de negentiende eeuw was gaan vormen: de kunstenaar als beeldenstormer, veeleer dan als standbeeld; de
kunstenaar als anticonformist, noodlotsbelijder, brokkenmaker, heiligehuisjes-sloper, burgerbelediger en bovenal – en vervat in dit alles – onverbiddelijke toekomstprofeet.
Muziekhistorisch gesproken was Brahms inderdaad niet de meest progressieve componist van zijn generatie. Zowat al zijn stilistische karakteristieken liggen in het rechtstreekse verlengde van de vroegromantische toonkunst of grijpen zelfs terug op nog oudere verworvenheden.
Qua genres en vormprincipes sluit hij haast naadloos aan bij conventies
die al voor zijn geboorte golden, schijnbaar achteloos en zonder een
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zweem van artistieke schaamte. Brahms liet de profeten van de toekomstmuziek grotendeels voor wat ze waren. Hij toonde zich bepaald
niet onder de indruk van de premissen die ze stelden, noch van de
implicaties die erin vervat lagen. Voor hem was er blijkbaar geen historische noodzaak om de symfonie te transformeren tot ‘symfonisch
gedicht’ of de opera tot ‘muziekdrama’, laat staan om de ‘kamer’ te
verlaten ten gunste van de grote, op virtuositeit of overdaad gefocuste
concertzaal.
De kamer verlaten was inderdaad wel het allerlaatste wat Brahms zou
overwogen hebben, hoezeer de kamermuziek in zijn tijd ook gold als
hét achterhaalde genre bij uitstek. Richard Wagner bijvoorbeeld, de
waarachtige vaandeldrager van het muzikale modernisme, schreef zijn
laatste kamermuziekwerk toen hij amper zestien was (1829), en zorgde
er al dan niet opzettelijk voor dat het werk daarna onvindbaar bleef.
Spitsbroeder (en schoonvader) Franz Liszt boetseerde niet meer dan
een handvol gelegenheidskamerwerkjes zonder verdere importantie.
Richard Strauss, veruit de gewichtigste erfgenaam van Wagner, zou
later, net als zijn naamgenoot, zijn kamermuzikale aspiraties afschudden
samen met zijn adolescentie. Wie ‘in’ wilde zijn, diende zich elders waar
te maken dan in de intimiteit van de kamer. Stormrammen sluiten geen
deuren, ze breken ze open; ze denderen door, met steeds steviger gebaren, steeds krachtiger middelen. Voor zover de kamer dan toch niet
helemaal verlaten werd, werden ook daar extra bouwmaterialen aangevoerd: de puur instrumentale genres moesten steeds meer ruimte laten
aan de verdere ontbolstering van het lied: alvast het woord zou aan de
loutere kamerklank nieuwe diepgang kunnen ontlokken.
Wat dat laatste aspect betreft, is Brahms overigens wel degelijk een
volbloed romanticus. Meer dan de helft van zijn werken is vocaal, de
meerderheid daarvan sololiederen. Maar daarnaast bleef hij dus ook
zijn hele leven trouw aan de ‘klassieke’ kamermuziek. Tussen 1854
en 1895 schreef hij niet minder dan vierentwintig werken, goed voor
tweeëntwintig opusnummers (zie schema 1).1 Dat aantal is vergelijkbaar met het aantal composities dat hij naliet voor piano (tweeëntwintig) en ligt beduidend hoger dan de som van al zijn orkestrale werken
samen (dertien).

Afbeelding 6 — ‘Eduard Hanslick beweihräuchert die Statue des heiligen Johannes Brahms’ (Eduard Hanslick bewierookt het standbeeld van de heilige Johannes Brahms), karikatuur van Theo Zasche in Figaro, nr.
11, 1890.
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1 — De data in het schema verwijzen naar de
jaren waarin Brahms’ composities gepubliceerd werden. In de meeste gevallen is er een
tijdsverloop van maximaal een jaar tussen de
voltooiing van een compositie en de uitgave
ervan.
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De kamermuziekcomposities zelf worden gewoonlijk onderverdeeld
in werken zonder en werken met piano. De eerste groep bestaat uit
drie strijkkwartetten, twee strijkkwintetten, twee strijksextetten en een
klarinetkwintet; de tweede groep omvat enkele sonates voor soloinstrument en piano (drie voor viool, twee voor cello, en twee voor
klarinet), enkele composities voor piano en strijkers (drie pianotrio’s,
drie pianokwartetten en een pianokwintet) en twee composities voor
eerder ongebruikelijke bezettingen (respectievelijk viool, hoorn en
piano, en klarinet, cello en piano). Uit de opsomming blijkt duidelijk
dat geen enkel genre echt overheerst. Veeleer blijkt Brahms er de
voorkeur aan gegeven te hebben om de mogelijkheden van verschillende bezettingen te exploreren. Wat daarbij opvalt, is dat – op de
twee cellosonates na – zijn aandacht voor een specifiek genre steeds
relatief geconcentreerd is in de tijd. Dat wordt aangegeven door de
vlakken met gekleurde achtergrond in het schema. In drie gevallen is
die concentratie nog explicieter, namelijk in de twee Pianokwartetten
opp. 25 en 26, de twee Strijkkwartetten op. 51, en de Klarinetsonates
op. 120. Hier gaat het om werken die nagenoeg gelijktijdig geconcipieerd en gecomponeerd werden, en als zodanig ook heel manifest
Brahms’ focus op een specifiek genre aanduiden.2 A fortiori geldt dat
laatste voor de werken uit opp. 114, 115 en 120 (cf. de groene omlijning rechtsonder in het schema). Weliswaar gaat het hier om drie
verschillende genres, maar in elk ervan is een centrale rol toebedeeld
aan de klarinet, een keuze die samenhangt met Brahms’ vriendschap
met de Duitse klarinettist Richard Mühlfeld.
Uit het schema blijkt voorts dat in de circa veertig jaar waarin Brahms
kamermuziek componeerde, drie uitgesproken productieve periodes
kunnen worden onderscheiden: de eerste loopt van 1861 tot 1866
(zeven werken in zes jaar), de tweede van 1873 tot 1882 (zeven werken in tien jaar), en de derde van 1887 tot 1895 (tien werken in negen
jaar, inclusief de grondige revisie van opus 8 uit 1854). Deze driedeling
is niet gebaseerd op significante stilistische breuken, maar enkel en
alleen op de feitelijke productiviteit van de componist. Brahms mag
tijdens zijn leven dan al een permanente interesse voor kamermuziek
gekoesterd hebben, dat resulteerde niet in een even permanente output ervan. Periodes waarin hij weinig composities gepubliceerd zag,
wijzen nochtans niet noodzakelijk op een gebrek aan creativiteit of

Schema 1 — Overzicht van de spreiding van Brahms’ kamermuziekwerken in de tijd. De linkerkolom
vermeldt de jaartallen, de tweede rij van boven het totaal aantal werken dat Brahms in een genre heeft
gecomponeerd. De overige getallen zijn de opusnummers van composities die Brahms in een bepaald jaar
componeerde.
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2 — Ook aan de eerste twee delen van het
Derde Pianokwartet op. 60 werkte Brahms
overigens in dezelfde periode, met name al
vanaf 1855.
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werkkracht. Om slechts één voorbeeld te geven: aan de voltooiing van
de eerste twee Strijkkwartetten (op. 51) gaat een ontstaansgeschiedenis vooraf die zich uitstrekt van 1865 tot 1873, en daarin zijn nog
niet eens de ‘meer dan twintig kwartetten’ verrekend die Brahms naar
eigen zeggen componeerde vooraleer hij uiteindelijk met een voltooid
kwartet naar buiten durfde treden! Daarnaast speelt natuurlijk toch
ook mee dat Brahms’ aandacht in bepaalde periodes eerder op andere
genres gericht was. Tussen 1876 en 1887 bijvoorbeeld – een periode
van meer dan tien jaar waarin Brahms slechts drie kamermuziekwerken
publiceerde – werden zijn vier symfonieën gecreëerd, evenals zijn Concerto voor viool en zijn Tweede Pianoconcerto.
—
De kamermuziek van Brahms wordt, ondanks haar grote diversiteit qua
genres en haar brede spreiding in de tijd, gekenmerkt door een onwrikbare muzikale eenheid. Weliswaar kunnen de werken qua sfeer erg
verschillen – al is een ernstige ondertoon zelden veraf – toch vertonen
ze allemaal een uitgesproken tendens naar intensiteit en concentratie.
Brahms’ kamermuziek is van de eerste tot de laatste noot doorwrocht,
ongeacht of ze nu pittig klinkt of getormenteerd, verhakkeld of melodieus. Telkens opnieuw vertrekt de componist vanuit een muzikale
basisidee die enerzijds heel eenvoudig en beknopt is, maar anderzijds
een waaier aan compositorische mogelijkheden inhoudt. Zelden of
nooit gunt Brahms zichzelf de vrijheid om zomaar nieuwe thematische
ingevingen doorheen zijn muzikale structuren te verweven; hij volhardt,
meer dan welke negentiende-eeuwse componist ook, in zijn uitgangspunten, die hij in tientallen, zo niet honderden gedaantes weet te
transformeren. Door deze strenge werkwijze is elk fragment in iedere compositie wezenlijk onvervreemdbaar: iedere frase, iedere maat,
ieder motief draagt het DNA van de compositie die het mee gestalte
geeft; elke noot hoort organisch bij zijn compositorische omgeving
zoals een haar of huidschilfer bij een uniek lichaam.
Dit alles kan wellicht enigszins verduidelijkt worden aan de hand van
een analogie met de ‘gewone’ taal. Stel dat een werk begint met het
motief ‘Johannes Brahms’. Niet moeilijk is het om daarbij herkenbare
varianten te bedenken zoals ‘Joh. Brahms’, ‘J. Brahms’ of kortweg

‘Brahms’; verderop, wanneer het basismotief al voldoende duidelijk
is voorgesteld, komen ook alternatieven als ‘Johannes Br.’, ‘Johannes
B.’ of zelfs ‘J.B.’ in aanmerking, daar ze aan verwantschap met het
origineel niets te wensen overlaten. Ook omkeringen zoals ‘Brahms
Johannes’ of het dyslectisch vervormde ‘Jehonnas Bramhs’ blijven
inzichtelijk herkenbaar, evenals verkapte of gerekte gestalten als
‘Jo-han-nes Brahms’ of ‘Jooo-hannes Braaaahms’. De enigermate
scherpzinnige observator zal zelfs bij ‘Jhnns Brhms’ nauwelijks moeilijkheden ondervinden, bij het Hebreeuws ogende ‘Smharb Sennahoj’
mogelijk al iets meer. Nog moeilijker wordt het ongetwijfeld bij ‘oae a’,
al blijft de logische verhouding tot het origineel dezelfde als bij ‘Jhnns
Brhms’. Ten slotte is ‘a eao’ vrijwel volstrekt onherkenbaar geworden,
al is deze motivische variant nog altijd maar twee logische stappen van
het oorspronkelijke model verwijderd (‘lees van rechts naar links’ en
‘schrap de medeklinkers’).
In geen tijd zijn hier vijftien alternatieven aangebracht, die in principe
ook nog eens elk kunnen worden uitgewerkt in hoofdletters of klein
kapitaal, vetgedrukt en/of italiek, om nog maar helemaal te zwijgen
van alle mogelijk beschikbare lettertypes. Kortom, het potentieel van
een onooglijk motiefje is nagenoeg onuitputtelijk. Essentieel daarbij is
natuurlijk wel dat de onderliggende identiteit van alle varianten fundamenteel onveranderd blijft; alle vormen refereren aan ‘Johannes
Brahms’, meer of minder hoor- of herkenbaar, maar onverminderd logisch. Precies op die manier gaat Brahms ook als componist te werk: hij
kiest een uitgangspunt, keert het op alle denkbare manieren binnenstebuiten, vergroot en verkleint het, verdicht en verdunt het, laat het
krimpen, rekt het uit, en combineert ten slotte de vele varianten in een
netwerk dat een onwaarschijnlijke hechtheid vertoont. Voor een luisteraar is het misschien geen evidentie om dit motievenspel volledig te
bevatten, en voorzeker is het veel minder eenvoudig om muzikale verwantschappen te herkennen dan verbale. Maar dat neemt niet weg dat
de verbanden er zijn, dat ze mee de kern uitmaken van Brahms’ muzikale constructies – zeker in zijn kamermuziek –, en dat een luisteraar
deze essentiële werkwijze ook makkelijker kan waarnemen (en intenser
beleven) zodra hij of zij van zijn bestaan en functioneren overtuigd is.
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Neem bijvoorbeeld het openingsmotief van het Eerste Strijkkwartet
(op. 51 nr. 1) (zie afbeelding 7): krachtig steekt de eerste viool van
wal met een opwaartse beweging van gepunte ritmes, die op het einde
omgebogen wordt in een (relatief) grote sprong neerwaarts, gekoppeld aan een ritmische vertraging (in gewone taal zou dit bijvoorbeeld
kunnen klinken als ‘cōm-pŏ- st-Jŏ-hān-nĕs-Brāāh-āhms!’). Meteen
daarna wordt het motief tweemaal hernomen, zij het ditmaal zonder
de kop (‘Jŏ-hān-nĕs-Brāāh-āhms’ × 2); vervolgens blijft enkel nog de
gepunte ritmiek over (‘Jŏ-hān-nĕs-Brāhms’ × 3); in de laatste formulering ten slotte wordt de laatste noot van het vorige motief opgesplitst
in twee afzonderlijke noten, die ook nog eens extra beklemtoond worden (‘Jŏ-hān-nĕs-Brāh-āhms!’). In het verdere verloop van dit 260
maten lange deel blijft deze basisgedachte nagenoeg doorlopend de
aandacht naar zich toe trekken, in alle mogelijke gedaantes en varianten, maar vrijwel altijd gekoppeld aan de heel herkenbare ritmiek.
Nu eens duikt het op als hardnekkig ostinato, dan weer gaan de vier
partijen met elkaar een gevecht aan door verschillende kopvarianten
stijgend en dalend tegen elkaar te laten opbotsen. Als klap op de vuurpijl zet Brahms hetzelfde motiefje ook nog eens aan het begin van het
laatste deel van zijn kwartet: met hetzelfde basismateriaal werkt hij
dus nog een volledig nieuw deel van 247 maten uit, alsof het motiefje
na het openingsallegro nog lang niet al zijn kruit verschoten had.
Een essentiële karakteristiek van de hierboven beschreven motivische dichtheid is het totale engagement van alle betrokken partijen in
iedere individuele compositie. De zogenaamde ‘gelijkwaardigheid van
de stemmen’ – een adagium dat ook vaak wordt aangehaald om de
evolutie in Haydns en Beethovens kamermuziek te beschrijven – is bij
Brahms een volstrekte evidentie geworden. In de werken voor twee
instrumenten (de sonates) komt de aandacht – zeker in de perceptie –
nog enigszins vanzelf op de vermeende solist te liggen, maar zodra
er drie of meer stemmen in het geding zijn, verdwijnt deze hiërarchie helemaal. Ongeacht of het gaat om ‘homogene’ of ‘heterogene’
samenstellingen (bijvoorbeeld werken voor uitsluitend strijkers versus
werken voor strijkers en piano), steeds opnieuw behandelt Brahms het
instrumentarium als één groot coherent instrument. Weliswaar gaat

Afbeelding 7 — Inzet van het Eerste Strijkkwartet op. 51 nr. 1 in Brahms’ autograaf.

het daarbij om een instrument met verschillende registers, klankkleuren, speelmogelijkheden enzovoort, om een instrument ook waarvan
de verschillende eigenschappen zowel in conflict kunnen treden als
samenwerken, maar in wezen blijft het steeds één homogene, alles
genererende klankbron. Strijkkwartetten, pianotrio’s of welk ensemble
ook functioneren als het ware als de vingers van een hand: zoals deze
zich enkel vanuit de handpalm kunnen plooien, spreiden, strekken, verstrengelen of tot een vuist ballen, zo ook kan een ensemble tal van
gedaanten aannemen waarbij iedere individuele gestalte steeds gerelateerd blijft aan het achterliggende geheel.
Een van de meest typerende technieken die Brahms in dit samenspel
hanteert, betreft de manipulatie van de tijdsperceptie. Heel vaak organiseert hij zijn muzikale processen zodanig dat de muziek niet gedomineerd wordt door een of andere stabiele metrische puls, maar eerder de allure krijgt van een constant fluctuerend organisme. Brahms’
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muziek ‘tikt’ meestal niet, ze stroomt, nu eens wat sneller, dan weer
wat langzamer. Vaak zijn er op een en dezelfde plaats van een muzikaal
verloop zelfs verschillende snelheden vast te stellen in de afzonderlijke partijen, precies zoals zich in een bergrivier aan de ene kant een
stroomversnelling kan voordoen, terwijl aan de andere kant het water
onverstoord verder kabbelt of lijkt stil te staan. De indruk die deze
werkwijze wekt, is er een van grotere flexibiliteit en natuurlijkheid, terwijl de constructie die er de mogelijkheidsvoorwaarde van uitmaakt
juist heel technisch en ingenieus is. Op alle niveaus is immers een
minutieuze en zelfstandige tijdsorganisatie nodig, terwijl de verschillende niveaus ook moeten concorderen in een totaalbeeld dat beweeglijkheid en souplesse suggereert.

Voor diegenen die graag even inzage krijgen in Brahms’ interne keuken
in dit verband, biedt een kleine analyse van het begin van zijn Eerste
Vioolsonate (op. 78) een mooi voorbeeld. Dit werk begint in de maat van 
 .
Traditioneel wordt deze maatsoort onderverdeeld per drie tellen (2 × 3)
of per twee (3 × 2): in het eerste geval liggen de accenten op de eerste
en de vierde tel (één–twee–drie / vier–vijf–zes), in het tweede geval op
de eerste, de derde en de vijfde (één–twee / drie–vier / vijf–zes). In de
sonate lopen de viool- en de pianopartij aanvankelijk parallel: de piano
speelt twee akkoorden per maat (2 × 3 tellen), de viool heft daarboven
een aarzelende melodie aan, waarvan de zwaartepunten mooi samenvallen met de klavierakkoorden. Na deze inleidende maten komen er in de
piano golvende begeleidingsfiguren die nog steeds per halve maat georganiseerd zijn. De viool pakt nu uit met een meer vloeiende melodische
lijn die samengesteld is uit ritmische eenheden die hiermee soms corresponderen (2 × 3), maar meestal niet (3 × 2). Zowel in de puls van de
vioolpartij zelf als in de verhouding tussen de viool- en de pianopartij
zijn er dus verschuivingen die ingaan tegen de geometrische logica van
een stabiel kloppende puls (zie schema 2). Daar komt nog bij dat de
meest hoorbare muzikale lijn – de frasering van de melodie in de viool –
volgens een nóg ander metrisch patroon verloopt: de eerste twee frasen
van het thema (respectievelijk de presentatie van het zogenaamde ‘model’ en de herhaling ervan) nemen telkens anderhalve maat in beslag
(negen tellen), zodat de eerste drie maten in feite in twee gelijke helften

verdeeld worden. De verschillende muzikale lagen volgen dus allemaal
een eigen bewegingslogica, die enerzijds past in een duidelijk gedefinieerd basisschema, maar die tevens en vooral aanleiding geeft tot de
ontplooiing van een buitengewoon flexibel klinkend tijdsverloop.3
6
4

Viool

Piano

Ritmische
Eenheden
Ritmische
Eenheden

m. 12

m. 13

9
(eerste zinsdeel)
4
2
4

2
4

2
4

3
4
3
8

3
4

3
4
3
8

3
8

2
4

3
4
3
8

3
8

m. 14,15,16,17

9
(eerste zinsdeel)
4
2
4

2
4

3
4
3
8

3
8

3
4

3
4
3
8

3
8

2
4

3
4
3
8

3
8

m. 18

6
4

4
4

2
4

2
4

3
4
3
8

3
8

2
4

3
4
3
8

3
8

2
4
2
4

2
4

3
4
3
8

3
8

3
4
3
8

3
8

3
8

Schema 2 — metrisch schema van mm. 11-18 uit het eerste deel van Brahms’ Eerste Vioolsonate op. 78.
Iedere verticale streep wijst op een puls. De vette lijnen verwijzen naar de gewoonlijk sowieso beklemtoonde puls aan het begin van iedere nieuwe maat.

—
De meerderheid van Brahms’ kamermuziekwerken bestaat uit vier delen (zie schema 3). Volledig in overeenstemming met de klassieke traditie is een dergelijke ‘sonatecyclus’ samengesteld uit een snel openingsen slotdeel, met daar tussenin een langzame en een dansgerelateerde
beweging. Voor zover er toch enkele driedelige werken zijn, betreft
het – op het Derde Strijkkwartet op. 88 na, en volledig in de lijn van de
achttiende- en negentiende-eeuwse conventies – sonates. Opmerkelijk is voorts dat in twee van de vijf driedelige werken het middendeel
zowel de karakteristieken draagt van een langzaam als van een dansgerelateerd deel. Meer bepaald in op. 88 en in de Tweede Vioolsonate
op. 100 opteert Brahms voor een vijfledig middendeel, waarvan de
onpare segmenten in een langzaam tempo verlopen terwijl de pare
segmenten een scherzokarakter vertonen.
Conform de klassiek-romantische traditie zijn de eerste delen van nagenoeg al Brahms’ kamermuziekwerken sonatevormen.4 Deze koningin van de klassieke vormen heeft een drieledige opbouw. Eerst worden twee verschillende (maar bij Brahms wel vaak verwante) thema’s
voorgesteld in de expositie: het hoofdthema weerklinkt in de basistoonaard, het neventhema in een contrasterende harmonische regio.
Daarna volgt een sectie waarin het materiaal uit de expositie verder
wordt ontwikkeld in een regenboog van verschillende harmonische
3 — Voor wie nog een stapje verder wil gaan: de golvende figuur
in de bas (3 × 2) bestaat telkens uit zes achtste noten. Deze zes
noten kunnen zelf nog eens opgesplitst worden in twee kleinere
groepjes van drie. Daardoor is er op een achterliggend niveau
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m. 11
Frasering

3
nog een kleine puls extra per drie achtste noten ( 8 ). Deze puls
zorgt – afhankelijk van de aandacht die een uitvoerder eraan
besteedt – voor een extra element van densiteit in het metrischritmische totaalbeeld.

4 — De enige uitzondering
is het Hoorntrio op. 40,
waarvan het openingsdeel
is opgebouwd als een vijfledige liedvorm.

Brahms' kamermuziek

omgevingen (doorwerking). Ten slotte worden in de reprise de vorm
en de inhoud van de expositie hernomen in een enigszins uitgevlakt
harmonisch landschap, vaak met enkele varianten en een finale uitbreiding (coda). Karakteristiek voor de sonatevorm is zijn tendens naar
ontwikkeling. Zeker bij Brahms is er een heel sterke lineaire ‘drive’ die
van de ene gestalte naar de andere glijdt en daarbij vaak de strikte
demarcaties mijdt. In zekere zin sluit deze formele werkwijze goed aan
bij Brahms’ eerder beschreven omgang met tijd: de klemtoon ligt niet
op de glasheldere afbakening, maar op de continuïteit van het verloop.
Daarom zal Brahms, uitgerekend op plaatsen die traditioneel als ankerpunten fungeren, vaak technieken gebruiken die de impliciete cesuren
als het ware overwoekeren. Het grondplan blijft op die manier wel klassiek, maar de uitwerking geeft aan het geheel toch een uitgesproken
romantische dimensie.
Zoals eerder aangegeven zijn de twee centrale delen respectievelijk
een langzaam en een dansgerelateerd deel. In de meeste gevallen
komen ze ook daadwerkelijk in deze volgorde voor, maar soms – meer
bepaald in zes werken – komt het dansdeel eerst. In de langzame
delen ligt de focus veelal op de melodische ontplooiing. Qua formele
ontwikkeling manifesteert Brahms zich ook hier als een traditionalist.
De overgrote meerderheid van zijn langzame delen is opgevat als een
liedvorm, daarnaast komen ook vier variatiereeksen voor. Bij de liedvormen kunnen nog verschillende types onderscheiden worden, waarbij telkens het contrasteren van twee basiselementen als uitgangspunt
fungeert. In de drieledige liedvorm, die het vaakst voorkomt, gaat het
daarbij om de ternaire basisstructuur aba’, in de vierledige om de binaire basisstructuur aba’b’. In de variatiereeksen – een discipline waarin
Brahms een van de grootste meesters is uit de hele muziekgeschiedenis – wordt het contrast niet gegenereerd door twee uitgangspunten
te confronteren, maar wel door hetzelfde basismateriaal telkens te
herformuleren, zonder echter aan de onderliggende structuur van het
model te tornen (a-a1-a2-a3…). Traditioneel wordt de variatievorm als
enigszins inferieur beschouwd, maar zeker in het geval van Brahms is
het de vorm bij uitstek om aan te tonen hoezeer de variatie van binnenuit – i.e. conform de hierboven beschreven uitwerking van het muzikale
basismateriaal – aanleiding kan geven tot een diversiteit aan klank-

resultaten. Wie de proef op de som wil nemen, moet bijvoorbeeld maar
eens de eerste variatie van het derde deel van de Tweede Klarinetsonate (op. 120 nr. 2) vergelijken met het oorspronkelijke model: door
het uitpuren van de melodische lijnen en het uitdunnen van de textuur
(klarinet versus eenstemmig klavier!), en door een minimale metrische
ingreep in de relatie tussen de partijen (waardoor elke inzet in de piano
net ná een inzet in de klarinet komt) verschijnt een verrassend moderne
klankwereld, die zelfs begrijpelijk maakt waarom iemand als Schönberg
in het begin van de twintigste eeuw Brahms zulke uitgesproken progressieve allures toemat.
Ook wat de dansdelen betreft, nestelt Brahms zich in bestaande conventies. In twee werken sluit hij nog aan bij de classicistische gewoonte
om het derde deel als een menuet uit te werken, dat wil zeggen als een
galante dans in een beheerste driekwartsmaat. In de meerderheid van
zijn kamermuziekwerken trekt Brahms evenwel de beethoveniaanse
kaart door voor een scherzo te opteren. Soms benoemt hij zijn composities ook effectief zo, in andere gevallen verkiest hij een andere titel,
ofschoon ook deze werken nog veelal op de leest van het negentiendeeeuwse scherzo geschoeid zijn. Ook komt het voor dat deze delen een
minder uitgesproken of slechts gedeeltelijke dansconnotatie hebben.
Mede door hun positie in het geheel van de sonatecyclus blijven ze
echter ook dan impliciet met het traditionele dansdeel verbonden. In
vergelijking met het menuet is het scherzo iets scherper en vinniger,
maar het heeft wel dezelfde basisstructuur. Grosso modo komt die
overeen met het drieledige lied (aba’), zij het dan met dit belangrijke
onderscheid dat het centrale b-deel echt een op zich staand vormsegment is. Het heeft meestal niet alleen een andere toonaard, maar ook
een ander metrum, een ander tempo en een andere klankkleurfocus.
Traditioneel is het dansdeel bij uitstek de plaats waar met metrum en
ritme geëxperimenteerd wordt, precies omdat de link met de activiteit
van het dansen hier juist een zekere regelmaat lijkt te stipuleren. Deze
paradox blijkt ook duidelijk uit Brahms’ handelswijze ter zake. Met veel
gretigheid zoekt hij allerhande conflicten op die enerzijds de concrete
dansbaarheid hypothekeren, maar anderzijds het concept van dansmuziek naar een hoger niveau van muzikale abstractie weten te verheffen.
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De grootste diversiteit qua vormen treedt op in de slotdelen: zowel
sonatevormen, rondovormen, sonate-rondovormen als variatievormen
komen voor. Kenschetsend voor de rondovormen is dat het hoofdthema er minstens drie keer in terugkeert in zijn (min of meer) oorspronkelijke gedaante en toonaard, afgewisseld met contrasterende
elementen (bijvoorbeeld aba’b’a” of aba’ca”). Indien centraal in het
rondo een doorwerking voorkomt, spreekt men van een sonate-rondo
(aba’–dw–a”b’a”’). Slechts in de helft van de slotdelen hanteert Brahms
een echt ‘zuivere’ vorm (acht sonatevormen, drie rondo’s en drie variatiereeksen). In de andere gevallen ontwerpt hij structuren die verwant
zijn aan de sonatevorm en de rondovorm, maar die toch ook vaak weer
niet helemaal beantwoorden aan het standaardtype van de sonaterondovorm. Op zich zijn die formele finesses misschien niet zo enorm
belangrijk, maar ze hebben wel een onbetwistbare impact op de werking van Brahms’ muziek. In de mate dat het omzeilen van breekpunten
beantwoordt aan zijn zorg om zijn muziek te laten doorstromen, dragen ook deze finesses immers bij tot de verwerkelijking van de daarbij
horende perceptiewijze.

Ook het vasthouden aan een traditioneel vormpatroon staat een sterke emotionaliteit allerminst in de weg, aangezien ‘vorm’ hoe dan ook
maar één weg is waarlangs de expressie zich kan laten kanaliseren en
omdat heldere vormen niet per definitie aan beheerste emoties gestalte geven. Kortom, hoezeer Brahms’ muziek ook doordrongen is van
de genoemde karakteristieken, haar inherente doorwrochtheid en haar
verwevenheid met gevestigde normen is nooit een doel op zich; zij
staat nooit in functie van een louter intellectueel genoegen, al kan ze
dat wel in hoge mate verschaffen. Veeleer dient zij een uitgesproken,
door en door romantische emotionaliteit, die mogelijk minder davert
dan die van vele tijdgenoten, maar daarom niet minder intens is. Als
zodanig wordt Brahms’ (kamer)muziek geschraagd door een uiterst
fascinerende paradox, die de simplistische tegenstelling tussen ratio
en emotie het nakijken geeft: zij is meeslepend ondanks én dankzij
haar ingewikkeldheid, emotioneel ondanks én dankzij haar doordachtheid, soepel ondanks én dankzij haar minutieuze organisatie.

—
De hierboven beschreven eigenschappen van Brahms’ muziek lijken
twee gangbare oordelen over zijn compositiekunst sterk te bevestigen: de motivische dichtheid en de gelaagde tijdsorganisatie wijzen op
haar complexiteit en inherente doorwrochtheid, terwijl de (relatief) traditionele vormbehandeling een duidelijk conservatisme verraadt. Deze
gangbare oordelen blijken dus wel terecht, maar ze zijn ook erg eenzijdig. In de mate immers dat al deze aspecten in de eerste plaats middelen zijn in functie van een specifieke vorm van emotionele expressie,
zijn ze ondergeschikt aan deze expressie, en deze expressie zélf is noch
ingewikkeld, noch oubollig. Zoals hierboven al werd aangegeven kan
bijvoorbeeld een complexe organisatie van de verschillende tijdslagen
in een compositie aanleiding geven tot een uiterst soepel muzikaal verloop. Op een vergelijkbare manier kan een doorwrochte motivische
constructie resulteren in een klankbeeld dat vooral omwille van zijn turbulenties indruk maakt, ongeacht of de motivische kern van die turbulenties voor iedereen zo transparant, laat staan logisch traceerbaar is.
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opus

genre

snel

81

Klaviertrio 1
(si groot)

82

Klaviertrio 1
(si groot)

18

Strijksextet 1
(si@ groot)

25

Pianokwartet 1
(sol klein)

26

bis

langzaam

dans

snel

1. Allegro con moto

So

3. Adagio non troppo

L3

2. Scherzo: Allegro molto /
Più lento

Sc

1. Allegro con brio

So

3. Adagio

L3

2. Scherzo: Allegro molto /
Meno allegro

4. Finale: Allegro molto
agitato

S/R

Sc

4. Finale: Allegro

S/R
Ro

So

2. Andante ma moderato

Va

3. Scherzo: Allegro molto /
Animato

Sc

4. Rondo: Poco allegretto e
grazioso

1. Allegro

So

3. Andante con moto –
Animato

L3

2. Intermezzo: Allegro ma non
troppo / Animato

Sc

4. Rondo alla Zingarese

Ro

Pianokwartet 2
(la groot)

1. Allegro non troppo

So

2. Poco adagio

Ro

3. Scherzo: Poco Allegro

Sc

4. Finale: Allegro

S/R

34

Pianokwintet 1
(fa klein)

1. Allegro non troppo

So

2. Andante, un poco Adagio

L3

3. Scherzo: Allegro

Sc

4. Finale

So

36

Strijksextet 2
(sol groot)

1. Allegro non troppo

So

Va

2. Scherzo: Allegro non
troppo / Presto giocoso

Sc

4. Poco Allegro

So

38

Cellosonate 1
(mi klein)

1. Allegro non troppo

So

2. Allegretto quasi Minuetto

Me

3. Allegro

So

40

Hoorntrio
(mi@ groot)

1. Andante / Poco più
animato

Ro
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Strijkkwartet 1
(do klein)

1. Allegro

So
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Strijkkwartet 2
(la klein)

1. Allegro non troppo

So

60

Klavierkwartet 3
(do klein)

1. Allegro non troppo

So

67

Strijkkwartet 3
(si@ groot)

1. Vivace

78

Vioolsonate 1
(sol groot)

1. Vivace ma non troppo

87

Klaviertrio 2
(do groot)

1. Allegro

So

88

Strijkkwintet 1
(fa groot)

1. Allegro non troppo ma
con brio

So

99

Cellosonate 2
(fa groot)

1. Allegro vivace

So

100

Vioolsonate 2
(la groot)

1. Allegro amabile

So

101

Klaviertrio 3
(do klein)

1. Allegro energico

So

3. Andante grazioso

L3

108

Vioolsonate 3
(re klein)

1. Allegro

So

2. Adagio

111

Strijkkwintet 2
(sol groot)

1. Allegro non troppo ma
con brio

So

114

Klarinettrio
(la klein)

1. Allegro

So

115

Klarinetkwintet
(re groot)

1. Allegro

So

120/1

Klarinetsonate 1
(fa klein)

1. Allegro appassionato

120/2

Klarinetsonate 2
(mi@ groot)

1. Allegro amabile

1. Allegro ma non troppo

3. Adagio

3. Adagio mesto

L3

2. Scherzo: Allegro / Molto
meno allegro

Sc

4. Finale: Allegro con brio

So

2. Romanze: Poco adagio

L4

3. Allegretto molto moderato
e comodo / Un poco più
animato

Sc

4. Allegro

So

2. Andante moderato

L4

3. Quasi Minuetto, moderato
/ Allegretto vivace

Me

4. Finale: Allegro non assai –
Più vivace

S/R

3. Andante

L3

2. Scherzo: Allegro

Sc

4. Finale: Allegro comodo

So

So

2. Andante

L3

3. Agitato (Allegretto non
troppo)

Me

4. Poco Allegretto con
Variazioni

Va

So

2. Adagio / Più andante

L4

3. Allegro molto moderato

S/R

Sc

4. Finale: Allegro giocoso

S/R

!5!

3[4]. Allegro energico

So

Sc

4. Allegro molto

S/R

!5!

3[4]. Allegretto grazioso
(quasi andante)

S/R

2. Presto non assai

Sc

4. Allegro molto

So

L4

3. Un poco presto e con
sentimento

Sc

4. Presto agitato

S/R

2. Adagio

L3

3. Un poco allegretto

Sc

4. Vivace ma non troppo
presto

Ro

2. Adagio

S/R

3.Andantino grazioso

Sc

4. Allegro

S/R

2. Adagio

L3

3. Andantino / Presto non
assai, ma con sentimento

Sc

4. Con moto

Va

So

2. Andante un poco Adagio

L3

3. Allegretto grazioso

Sc

4. Vivace

S/R

So

3. Andante con moto

Va

2. Allegro appassionato /
Sostenuto

Sc

Schema 3 — Overzicht van de verschillende delen van alle kamermuziekwerken van Johannes
Brahms, met aanduiding van hun onderliggende vormpatroon. So = sonatevorm; L3 = drieledig
lied (aba’); L4 = vierledig lied (abab’); !5! = vijfledige compositie met afwisseling van scherzodelen
en langzame delen (aba’b’a”b”); Sc = scherzo; Va = variatievorm; Ro = rondo; S/R = compositie
die zowel typische So- als Ro-delen bevat. De aanduiding van de vormpatronen is in vele gevallen
overigens niet absoluut, maar verwijst dan naar het meest verwante patroon. Het Arabische cijfer
voor de titel van ieder deel geeft de plaats van het deel in de compositie aan.

2. Andante con moto

Va

3. Scherzo: Presto / Poco
meno presto

2[–3]. Grave ed appassionato / Allegretto vivace / Presto
2. Adagio affettuoso

L3

3. Allegro passionato

2[– 3]. Andante tranquillo / Vivace
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"Wie Melodien zieht es
mir leise durch den Sinn"

Kristof Boucquet

In augustus 1886, tijdens zijn zomerverblijf in Hofstetten am Thunersee,
koos Johannes Brahms als tekst voor een nieuwe liedcompositie een
gedicht van zijn goede vriend Klaus Groth. Toen Hermine Spies, in
die jaren de bevoorrechte zangeres van vele van Brahms’ liederen, de
componist in september in Zwitserland bezocht, zag ze het manuscript
van deze nieuwe compositie op zijn piano staan. Het werd al snel een
van haar favoriete liederen, wat Brahms ertoe aanzette om twee jaar
later, bij de publicatie van de Fünf Lieder op. 105, deze compositie een
ereplaats te geven als openingslied.

Wie Melodien zieht es
Mir leise durch den Sinn,
Wie Frühlingsblumen blüht es,
Und schwebt wie Duft dahin.
Doch kommt das Wort und fasst es
Und führt es vor das Aug’,
Wie Nebelgrau erblasst es
Und schwindet wie ein Hauch.
Und dennoch ruht im Reime
Verborgen wohl ein Duft,
Den mild aus stillem Keime
Ein feuchtes Auge ruft.
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Afbeelding 8 — De eerste pagina van Brahms’ lied ‘Wie Melodien zieht es’ op tekst van Klaus Groth. De
autograaf van dit lied is verloren gegaan. De partituur die is afgebeeld is die uit de editie van Brahms' verzameld werk, die in 1925 en 1926 in opdracht van de ‘Gesellschaft der Musikfreunde in Wien’ bij Breitkopf &
Härtel in zesentwintig delen werd uitgegeven door Hans Gál en Eusebius Mandyszewski.

Het gedicht van Groth leest als een beknopte poëtica waarin de verschillende stadia en de moeilijkheden van het dichten tot uitdrukking
komen. De dichter wordt aanvankelijk geïnspireerd door een onbestemd gevoel, ongrijpbaar als de klank van een zachte melodie en
vluchtig als de geur van lentebloemen. Wanneer hij vervolgens dat
gevoel in woorden poogt te vatten en concreet voor ogen wil stellen, lijkt die oorspronkelijke inspiratie te verbleken en telkens opnieuw
aan zijn greep te ontsnappen. Toch zijn de vele, schijnbaar vruchteloze
pogingen van de dichter niet vergeefs: wanneer het gedicht eenmaal
op papier staat, blijkt iets van dat onbestembare gevoel in het rijm
verborgen te zitten, dat enkel door een gevoelige, fijnbesnaarde lezer
tot leven kan worden gewekt.
Deze tekst van Groth kan niet alleen als een weergave van het creatieve
proces bij het dichten worden geïnterpreteerd, maar is ook perfect toepasbaar op de liedesthetica van Brahms. Net als Groth heeft Brahms
vaak het efemere en toevallige karakter van de allereerste muzikale
inspiratie onder woorden gebracht. “Een goede inval is een geschenk
van God”, zou Brahms volgens Arnold Schönberg hebben gezegd, en
hij voegde er met een verwijzing naar Goethes Faust aan toe: “Erwirb
es, um es zu besitzen.” (“Verwerf het om het te bezitten.”)1 Met deze
toevoeging wees Brahms op de noodzaak om nooit genoegen te nemen met de spontane opwelling zoals die bij de eerste lectuur van een
gedicht kan opkomen, maar om elk muzikaal idee zorgvuldig te doordenken en er alle mogelijke consequenties uit te trekken. Nadat de
componist zich op die manier het muzikale materiaal volkomen eigen
had gemaakt, keerde er in de uiteindelijke compositie vaak onverwacht
iets van de spontaniteit van de oorspronkelijke inval terug.
Het gedicht van Groth werpt op nog een andere wijze licht op de betekenis van het lied in het oeuvre van Brahms. De laatste vier verzen
spreken over een verborgen essentie die stil in de kiem van het gedicht
ligt te rusten totdat ze door een gevoelige toeschouwer (‘ein feuchtes
Auge’) tot leven wordt gewekt. Als erg zorgvuldige lezer van talloze
poëziebundels was Brahms ervan overtuigd dat muziek iets kon en
moest toevoegen aan het gedicht, een verborgen betekenis die niet
door de woorden tot uitdrukking kon worden gebracht. In het ideale
lied konden de woorden zelfs worden weggelaten en was de gehele
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1 — Arnold Schönberg, ‘Heart and Brain in
Music’, Style and Idea, ed. Leonard Stein,
(Londen 1975), 67.
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betekenis van de compositie afleidbaar uit de muziek zelf. Met betrekking tot het lied ‘Wie Melodien zieht es’ manifesteert dit zich op een
erg aanschouwelijke wijze: tijdens dezelfde maand augustus van 1886
verwerkte Brahms de melodie van dit nieuwe lied in de eerste beweging
van zijn Tweede Vioolsonate op. 100. Aangezien beide composities op
hetzelfde moment werden geconcipieerd en zo nauw met elkaar zijn
verweven, is het zelfs mogelijk dat deze melodie oorspronkelijk voor zijn
vioolsonate werd uitgedacht en pas naderhand, nadat Brahms het gedicht van Groth had ontdekt, ook een passende uitwerking in deze liedcompositie ontving. In elk geval wijst deze onderlinge toenadering van
het lied en de instrumentale compositie op een tendens die erg karakteristiek is voor het wezen van Brahms’ liedesthetica, waarbij ook de vocale
muziek haar autonome aanspraken wil waarmaken en ernaar streeft om
zich esthetisch tot het niveau van de absolute muziek te verheffen.
—
Brahms heeft zijn hele leven liederen gecomponeerd: vanaf zijn eerste
gepubliceerde collectie, de Sechs Gesänge op. 3 uit 1853, tot aan de
Vier ernste Gesänge op. 121 uit 1896, is dit genre in alle fasen van zijn
compositorische ontwikkeling vertegenwoordigd. Toch valt moeilijk
in te schatten hoeveel liederen Brahms precies heeft geschreven. Dat
hangt samen met de weinig eenduidige afbakening van wat in Brahms’
oeuvre als kunstlied kan gelden. Een eerste, nog erg duidelijke indeling is mogelijk op basis van de bezetting: de overgrote meerderheid
van zijn liederen componeerde Brahms voor zangstem en piano, waarbij hij alleen in de Zwei Gesänge op. 91 uit 1884 een altviool als tweede
instrument toevoegde. Een geringere, maar niet te verwaarlozen rol
spelen de duetten en kwartetten in zijn werklijst, bedoeld voor een
groep van twee of vier zangers ondersteund door de piano. Tot slot zijn
er de vele koorliederen en de liederen met orkestbegeleiding, zoals
het Schicksalslied op. 54 voor koor en orkest.
Wanneer we ons tot de eerstgenoemde groep van sololiederen beperken, dan situeert het probleem van de afbakening zich vooral in
het onderscheid tussen ‘volkslied’ en ‘kunstlied’. Beide categorieën
worden naadloos verbonden door de vele liederen ‘im Volkston’, waar
de scheidingslijn tussen overgeleverd model uit de volkstraditie en

zelfstandige uitwerking of hercompositie niet ondubbelzinnig te trekken valt. Wanneer toch aan deze strikte (en dus kunstmatige) afbakening wordt vastgehouden, dan behoren ongeveer tweehonderd van
Brahms’ sololiederen tot de esthetisch meer zelfstandige categorie van
het kunstlied, en ongeveer honderd liederen tot het volkslied (deze
laatste overwegend zonder opusnummer). Brahms gebruikte verschillende benamingen voor zijn liedpublicaties: sommige bundels verschenen onder de noemer ‘Gesänge’, andere dragen de naam ‘Lieder’,
‘Gedichte’ of ‘Romanzen’. Ook hier vertegenwoordigen de diverse
termen geen duidelijk afgebakende categorieën: enkel in het laatste
geval verraadt de titel iets van de thematiek van de gedichten.
Veelal verzamelde Brahms verschillende liedcomposities in één collectie, zonder dat de samen gepubliceerde liederen door duidelijke
tekstuele of muzikale eigenschappen zijn verbonden. Af en toe zijn er
uitzonderingen op deze regel: zo worden het vijfde en zesde lied van
de Lieder und Gesänge op. 63 uit 1874 (beide op tekst van Felix Schumann) gepaard door hun titel ‘Junge Lieder I’ en ‘Junge Lieder II’ en
delen ook het zevende tot negende lied van deze bundel dezelfde titel
(‘Heimweh’ I tot III) op basis van hun gemeenschappelijke tekstdichter
(Klaus Groth).
Opvallend is het haast volledig ontbreken van liedcycli in Brahms’
werklijst. Anders dan zijn bewonderde voorbeelden Schubert en
Schumann liet Brahms zich zelden inspireren door de verhaallijn en
de psychologische evolutie van gedichtencycli zoals die van Wilhelm
Müller, Heinrich Heine of Joseph von Eichendorff. Enkel zijn Romanzen op. 33 behoren tot de categorie van de liedcylus. Brahms greep
hiervoor terug naar de middeleeuwse verhaalstof van Die schöne
Magelone zoals die in 1797 door Ludwig Tieck werd uitgewerkt. Voor
zijn liedcyclus selecteerde hij vijftien van de achttien ‘Romanzen’ die
Tieck in zijn verhaal had ingelast. Wanneer Brahms’ Romanzen echter
buiten hun literaire context worden gezongen, dan gaat er onvermijdelijk iets van de oorspronkelijke samenhang en de psychologische
evolutie van de gedichten verloren. Naast deze Romanzen worden ook
Brahms’ laatste liederen, de Vier ernste Gesänge op. 121, omwille van
hun thematische samenhang (dood en lijden) en hun homogene muzikale behandeling vaak als cyclus beschouwd.
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De grote betekenis van het liedgenre in Brahms’ oeuvre hangt onlosmakelijk samen met de historische en sociologische context waarin zijn
liederen tot stand kwamen. De bloei van het Duitse lied in de negentiende eeuw verloopt parallel met de opkomst van de bevolkingsgroep
voor wie het genre was bestemd: de liberale burgerij. Het lied kwam
daarbij tegemoet aan het verlangen naar verinnerlijking en zelfreflectie dat bij deze bevolkingsgroep leefde. Na de neergeslagen Parijse
en Duitse vrijheidsrevoluties van 1848 begon een fase van restauratie
waarin de burgerij elke politieke invloed op de maatschappij werd ontzegd. Des te meer speelde ze een rol in de economische en financiële
opbloei: het was vooral de burger die profiteerde van de door hem gerealiseerde industriële revolutie en de ontwikkeling van het bankwezen.
De enorme kapitalen die daarbij werden verworven, konden bij uitstek
worden geïnvesteerd in culturele activiteiten, als compensatie voor de
politieke onmacht en als profileringsdrang van de zelfbewuste burger.
Brahms’ kamermuziek en liederen vonden dan ook een gretige receptie
bij de burgerij die de culturele verfijning hoog in het vaandel had.
—
Niet alleen het doelpubliek, maar ook de tekstauteurs van Brahms’ liederen behoorden veelal tot de bevolkingslaag van de ‘gebildete’ burgerij. Als representatief voor de door Brahms getoonzette dichters kan
hier opnieuw Klaus Groth (1819-1899) worden aangehaald, de auteur
van ‘Wie Melodien zieht es’. Als zoon van een molenaar werd Groth
aanvankelijk leraar aan een meisjesschool in zijn geboortestad Heide.
De publicatie van zijn dichtbundel Quickborn in 1852 maakte hem op
slag beroemd en bracht hem naar de universiteit van Kiel, waar hij zich
jarenlang inzette voor de studie van de Nederduitse grammatica en
orthografie. In 1866 leidde dat tot zijn benoeming tot professor in de
Duitse taal en literatuur. Samen met vele andere van Brahms’ tekstauteurs (zoals Georg Friedrich Daumer, Paul Heyse, Gottfried Keller of
Friedrich Rückert) staat Groth op die manier symbool voor het typische ‘Bildungsbürgertum’ dat zich vanuit bescheiden afkomst wist op
te werken dankzij individuele prestaties en verdiensten.
De teksten van Brahms’ liederen weerspiegelen in hun thematiek dan
ook het zelfbeeld dat door deze bevolkingslaag werd gecultiveerd.

Centraal staan de liefde en het hiermee verbonden thema van de
trouw, naast gevoelens van eenzaamheid en somberheid als gevolg
van het ontbreken van die trouw. Paradigmatisch in dit opzicht is de
tekst van het eerste gepubliceerde lied van Brahms, Liebestreu op. 3
nr. 1 op tekst van Robert Reinick. In dit gedicht wordt een meisje door
haar moeder aangespoord om nu eindelijk haar trouw aan de verdwenen geliefde op te geven, iets wat het meisje consequent weigert: “O
Mutter und splittert der Fels auch im Wind, meine Treue, die hält ihn
aus.” Een gelijkaardige thematiek is te vinden in het lied Anklänge op.
7 nr. 3 op tekst van Eichendorff, waarin wordt beschreven hoe in een
eenzaam huis middenin het woud een meisje zit te spinnen aan haar
bruiloftskleed. Dit ogenschijnlijk banale tafereel wordt door Brahms op
een zodanig dramatische wijze muzikaal vormgegeven, dat elke twijfel
rond de ernst en tragiek van dit thema verdwijnt.
Brahms’ keuze voor dit gedicht van Eichendorff is in zekere zin atypisch
voor de door hem bevoorrechte lyriek: samen met Goethe, Heine en
Mörike behoort deze dichter immers tot het selecte groepje van grote
namen uit de wereldpoëzie, dat zeker niet het talrijkst is vertegenwoordigd in Brahms’ liedoeuvre (anders dan bij Schumann of Hugo Wolf). Dit
grotendeels vermijden van de olympiërs uit de dichtkunst werd Brahms
vaak aangewreven als een bewijs van zijn weinig verfijnde literaire smaak.
Toch is Brahms’ voorkeur voor minder hoogstaande poëzie niet zozeer
het onvrijwillige resultaat van een beperkte en eenzijdige vorming als
musicus, als wel een bewuste keuze. Brahms was ervan overtuigd dat gedichten van auteurs als Goethe geen toevoeging van muziek behoefden:
hun op zich al volmaakte vorm en afwerking verdroeg geen muzikale
omlijsting. Deze overtuiging verwoordde hij in een gesprek met zanger
Georg Henschel over de Goetheliederen van Schubert: “De laatste strofe
van Schuberts ‘Suleika’-lied is de enige plaats waar ik moet toegeven
dat de woorden van Goethe door de muziek nog aan uitdrukkingskracht
winnen. Voor het overige kan ik dat van geen enkel ander gedicht van
Goethe beweren. Die zijn alle zo volmaakt, dat muziek hier niets kan
beginnen.” Bij het werk van poetae minores zag Brahms daarentegen
wél een rol voor de muziek weggelegd: hier kon de toonzetting de als
het ware ‘opengelaten’ ruimte van de tekst invullen door een muzikale
transformatie van de centrale ideeën van het gedicht.
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Brahms’ grote belangstelling voor literatuur wordt aangetoond door zijn
uitvoerige nagelaten bibliotheek. In een brief van december 1853 bekende hij aan Hedwig von Holstein: “Ik investeer al mijn geld in boeken,
boeken zijn mijn hoogste genot. Van kindsbeen af heb ik zoveel gelezen
als ik maar kon, en ik ben daarbij zonder begeleiding van het slechtste tot het beste doorgedrongen.” Deze behoefte aan lectuur en zelfstudie reflecteerde Brahms’ verlangen om zijn beperkte opleiding op
eigen kracht aan te vullen. Net als vele van zijn tekstdichters was ook
Brahms immers een ‘Aufsteiger’, iemand die zijn bescheiden afkomst
wist te overstijgen door persoonlijke talenten en zo toegang vond tot
de hogere burgerij. Tot deze sociale opgang behoorde ook een brede
culturele ontwikkeling, en de aanwezigheid van het werk van Goethe,
Shakespeare, Lessing en Byron in Brahms’ bibliotheek getuigt van zijn
wens om aan deze verwachting te voldoen. Naast de klassieke werken
uit de wereldliteratuur bevatte zijn bibliotheek een grote collectie aan
volkspoëzie en traditionele teksten. Het was vooral deze collectie die
Brahms als componist wist te inspireren, in overeenstemming met zijn
liedesthetica en met het ideaal dat Brahms van het liedgenre koesterde.
—
Dat ideaal herkende Brahms in het ‘volkslied’. Zijn esthetische voorkeur in dit opzicht liet hij duidelijk blijken in een brief aan Clara
Schumann van 27 januari 1860: “Het lied vaart momenteel zo’n verkeerde koers, dat men zich één ideaal niet vast genoeg kan inprenten.
En dat ideaal is voor mij het volkslied.” In deze brief moet het woord
‘ideaal’ letterlijk worden genomen: inderdaad ging het bij Brahms’
voorkeur voor het volkslied eerder om een ideaal dan om een daadwerkelijk gegeven realiteit. Het zou immers erg moeilijk zijn om een
bestand aan liederen aan te wijzen dat alle aanspraken die Brahms met
zijn ideaal van het volkslied verbond op concrete wijze in vervulling
brengt. De kenmerken van dit ‘ideale’ volkslied behouden steeds een
abstract karakter, waarbij een onderscheid dient te worden gemaakt
tussen een compositorische en een ethische component. Op compositorisch vlak toont dit model een voorkeur voor een eenvoudige en
periodische melodie (in te delen in symmetrische groepen van vier maten of hun veelvoud), een weinig complexe harmonie en een strofische

opbouw (met de terugkeer van dezelfde muziek in de verschillende
tekststrofes). Op ethisch vlak gaat dit model gepaard met de eisen
van eenvoud en authenticiteit, als weerspiegeling van het ware of liever gedroomde, utopische volkskarakter. Om die reden definieerde de
Duitse musicoloog Carl Dahlhaus de negentiende-eeuwse volksliedesthetica als een ‘utopische Anthropologie’.2
Brahms’ voorliefde voor het volkslied past binnen twee tendensen die
de negentiende eeuw beheersen. In de eerste plaats is er het streven
naar een nationale identiteit, waarbij de economische en later ook
politieke eenmaking van de vele Duitse staten hand in hand ging met
het zoeken of zo nodig construeren van een gemeenschappelijk cultureel verleden. Dat ook Brahms niet ongevoelig bleef voor het nationale
pathos dat werd gewekt door de oorlog van Pruisen tegen Frankrijk en
door de daaropvolgende stichting van het Duitse keizerrijk door Bismarck
in 1871, bewijst niet alleen zijn opdracht van het Triumphlied op. 55 aan
‘Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser Wilhelm I’, maar ook een brief
aan Theodor Billroth uit 1871 waarin hij zijn vreugde bij zijn vertrek uit
Wenen en bij zijn tocht door het nieuwe Duitse keizerrijk onder woorden brengt: “Met wat voor gedachten en gevoelens reist men door het
heerlijke land! Hoe bewogen en ontroerd, hoe vrolijk en trots! Mij zal het
levenslang achtervolgen dat ik vorig jaar verhinderd werd naar Duitsland
te komen; maar nu geniet ik dan ook als een kind.”
In de tweede plaats werd de belangstelling voor het volkslied gewekt
door de opkomende literaire en historische wetenschappen. Al tijdens
de verlichting had Johann Gottfried Herder een poging ondernomen
om de authentieke volkstraditie te bewaren in zijn Stimmen der Völker
in Liedern, een streefdoel dat in de negentiende eeuw werd voortgezet in Des Knaben Wunderhorn van L. Achim von Arnim en Clemens
Brentano en in de volkspoëzie van Ludwig Uhland. Het grootste deel
van de aangetroffen modellen uit het verleden werd daarbij onderworpen aan een grondige herwerking en stilisering, en niet zelden zijn de
teksten zelfs volledig nieuwe creaties van hun ‘verzamelaars’. Onder
invloed van de academisering in de tweede helft van de negentiende
eeuw moest deze tendens tot ‘verdichting’ geleidelijk wijken voor het
verlangen om de originele bronnen zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke staat te herstellen.
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2 — Carl Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts, (Neues Handbuch der Musikwissenschaft, 6), (Laaber 1980), 87.
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In zijn gebruik van deze erfenis streefde Brahms niet zozeer naar
authenticiteit, als wel naar kwaliteit van het muzikale materiaal. Hij
kantte zich hevig tegen de opkomende positivistische tendensen in de
literatuur- en muziekwetenschap, zoals hij die aantrof in de volksliedcollecties Deutscher Liederhort van Ludwig Erk (1856) en Altdeutsches
Liederbuch van Franz Magnus Böhme (1877). Deze auteurs lieten de
historische echtheid primeren op de muzikale kwaliteit van de liederen, wat Brahms de commentaar ontlokte: ‘Vindt u in het hele werk
van Böhme ook maar één maat muziek die u enigszins interesseert, ja
zelfs maar ontroert?’ In plaats daarvan koos Brahms als bron voor zijn
bewerkingen van volksliederen de collectie Deutsche Volkslieder mit
ihren Original-Weisen van Florentin von Zuccalmaglio uit 1840.
Naast zijn vele koorbewerkingen kreeg Brahms’ voorliefde voor het
volkslied uiting in twee omvangrijke publicaties voor zangstem en
piano die hij zonder opusnummer liet verschijnen. In 1858 publiceerde
hij de Volks-Kinderlieder, opgedragen aan de kinderen van Robert en
Clara Schumann. In 1894 werd deze bundel gevolgd door negenenveertig Deutsche Volkslieder in zeven volumes. Los van deze als volksliederen verschenen collecties bevatten ook vele van Brahms’ officiële
liedpublicaties composities ‘im Volkston’, waarbij de componist erin
slaagt om het idioom van het volkslied op integere wijze na te bootsen. Zo leunen de Sieben Lieder und Gesänge op. 48 uit 1868 nauw
aan bij de kenmerken van het volksliedideaal in hun strofische opbouw,
de dominantie van de gesloten melodie en de weinig complexe harmonische begeleidingspatronen. De keuze voor deze uitwerking hangt
samen met de geselecteerde tekstmodellen, die bij twee liederen (‘Der
Gang zum Liebchen’ en ‘Gold überwiegt die Liebe’) teruggaan op een
Boheems populair model en bij twee andere liederen (‘Der Überläufer’
en ‘Liebesklage des Mädchens’) uit Des Knaben Wunderhorn werden
geput. Erg opmerkelijk is het zesde lied ‘Vergangen ist mir Glück und
Heil’: het ‘altdeutsche’ gedicht inspireerde Brahms tot een muzikale
weergave in koraalstijl, waarbij alle akkoorden in grondligging verschijnen en elke frase wordt afgesloten door een akkoord waarin de terts
ontbreekt. Het oude tekstmodel deed Brahms hier teruggrijpen naar
een muzikale stijl die hij had ontmoet in koraalzettingen uit 1600 van
Lukas Osiander en Leonhard Lechner.

Brahms’ ideaal van het volkslied manifesteert zich niet alleen in liederen die duidelijk teruggaan op een traditioneel model of die gebruikmaken van een eeuwenoude tekst, maar blijft ook herkenbaar in
zijn meer zelfstandige liederen op een eigentijdse tekst. In dit opzicht
bezet zijn liedesthetica een van beide polen die in de tweede helft van
de negentiende eeuw het muzikale veld in Duitsland en Oostenrijk verdeelden. Het conflict tussen de ‘klassieke’ traditie en de ‘Neudeutsche
Schule’ beperkte zich immers niet tot de strijd om de absolute muziek
en de symfonie versus het symfonisch gedicht en het muziekdrama,
maar kreeg ook een eigen gedaante binnen een genre dat in beide
richtingen even sterk was vertegenwoordigd: het lied. De ‘Neudeutsche’ opvatting van het lied wordt vooral geassocieerd met het werk
van Hugo Wolf. De liederen van Wolf onderscheiden zich al bij een
eerste beluistering door hun sterke gerichtheid op de psychologische
evolutie van het gedicht en het expressiegehalte van afzonderlijke
frasen en woorden. Wolf vertrekt vanuit een verheven declamatie van
de tekst, waarbij elke inhoudelijke stemmingsomslag zijn dramatische
weerspiegeling in de toonzetting vindt. De geslotenheid van de muzikale vorm en van de melodische lijn wordt daarbij opgeofferd aan een
zo pregnant mogelijke weergave van de expressieve inhoud en het
spraakritme. Om dat expressieve gehalte op te voeren, aarzelt Wolf
niet om de meest geavanceerde harmonische technieken uit de muziek
van Wagner en Liszt in dienst te stellen van de tekstduiding. Wolf koos
dan ook bij voorkeur gedichten van Mörike, Eichendorff en Goethe die
dit zoeken naar nieuwe klanken en originele vondsten stimuleerden.
Anders dan Wolf vertrok Brahms nooit vanuit de expressieve kracht
van afzonderlijke woorden en frasen, maar steeds vanuit de totaalstemming van het gedicht. In dit licht wordt ook zijn voorkeur voor de
strofische vorm duidelijk. Aangezien hij hoofdzakelijk recht wilde doen
aan de globale gevoelsinhoud van zijn tekstmodel, liet Brahms in de
overgrote meerderheid van zijn liederen de muzikale vorm corresponderen met de strofische indeling van de tekst. Eerder dan voor een letterlijke herneming van dezelfde muziek voor elke strofe koos Brahms
echter in de meeste gevallen voor subtiele variaties in de afzonderlijke
strofes of voor een contrasterend middensegment (‘aba-vorm’). Deze
strofische vormopbouw bood Brahms het voordeel dat hij zich tot op

—
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zekere hoogte kon bevrijden van de successieve tijdsdimensie van het
gedicht: terwijl Wolf in de muzikale transformatie van elke stemmingswisseling noodzakelijk het chronologische verloop van de tekst moest
respecteren, kon Brahms vanuit zijn oriëntatie op het geheel zijn lied
een meer autonome vorm verlenen, die in de eerste plaats werd gedicteerd door zuiver muzikaal-structurele eisen.
Deze eisen manifesteren zich in de complexe motivische en contrapuntische samenhang van vele liederen, door middel van technieken die
voorheen voor de instrumentale, absolute muziek waren voorbehouden.
Het reeds vermelde lied Liebestreu op. 3 nr. 1 is in dit opzicht profetisch voor Brahms’ hele liedoeuvre: bij de opening van deze compositie
treden de zangpartij en de baspartij in nauwe interactie door de uitwisseling van eenzelfde motivische figuur van drie noten (geput uit de openingswoorden ‘O versenk’) die doorheen het gehele lied wordt aangehouden. Een ander voorbeeld van de motivische verstrengeling tussen
de afzonderlijke partijen biedt Mein wundes Herz op. 59 nr. 7 (opnieuw
op tekst van Klaus Groth), waar de begeleidingsfiguur is afgeleid uit de
ritmische diminutie van de zangpartij (zodat de melodie uit de zanglijn
met gehalveerde notenwaarden terugkeert in de piano).
Dergelijke muzikale subtiliteiten weerspiegelen Brahms’ strenge
arbeidsethos als componist. Hoewel Brahms weinig mededeelzaam
was over zijn werkmethode en hij de vele schetsen die inzage zouden
kunnen verlenen in zijn compositorische atelier eigenhandig heeft vernietigd, is over zijn werkwijze als liedcomponist toch heel wat te leren
uit gesprekken die door vrienden op schrift werden gesteld. Tijdens
een van die gesprekken met Georg Henschel komt daarbij Brahms’
achterdocht tegen elke spontane muzikale inval naar voren, zoals die
al bij de bespreking van Groths gedicht ‘Wie Melodien zieht es’ werd
gesuggereerd:
“Dat wat men eigenlijk een vondst noemt, met andere woorden een
werkelijk idee, is bij wijze van spreken een ingeving van hogerhand,
inspiratie. Daarvoor kan ik dus zelf niet verantwoordelijk worden
gesteld. Vanaf dat moment kan ik dit ‘geschenk’ niet genoeg verachten, ik moet het door onophoudelijke arbeid tot mijn rechtmatig, goed verworven eigendom maken. En dat neemt vaak veel tijd

in beslag. Met de gedachte is het als met een zaadkorrel: zij komt
in het innerlijke onbewust tot ontkieming. Wanneer ik de openingsfrase van een lied heb gevonden, dan klap ik het boek dicht, ga
wandelen of begin aan iets anders en denk er soms een half jaar niet
meer aan terug. Er gaat echter niets verloren. Wanneer ik er na een
lange periode op terugkom, dan heeft het onverwachts gestalte
aangenomen, en nu pas kan ik beginnen met het eigenlijke werk.”3
Ook uit Brahms’ gesprekken met Gustav Jenner, de enige leerling die
hij in 1888 enkele maanden onderricht verleende, valt veel te leren
over de manier waarop zijn liederen gestalte kregen vooraleer hij ze
aan het papier toevertrouwde.4 Zo spoorde hij Jenner aan het gedicht
van een liedcompositie eerst lange tijd in het hoofd mee te dragen
en regelmatig luidop te reciteren, om zijn tekstmodel zo zorgvuldig
mogelijk te leren kennen op vlak van vorm, metrum en tekstuele pauzes. Bij een andere gelegenheid bedekte Brahms tijdens het voorspelen van een van Jenners liedpogingen de bovenste notenbalk van
de begeleidingspartij, zodat alleen de zangpartij en de baslijn zichtbaar bleven, terwijl hij met een veelbetekenende glimlach te kennen
gaf: “Ik lees alleen dit.”
Deze klemtoon op het naakte fundament, het skelet van de muzikale
structuur, treedt in Brahms’ late periode naar voren in zijn vermogen
om met een minimum aan muzikaal materiaal een maximum aan expressieve kracht en formele samenhang te bereiken. Dit vermogen
werd door Arnold Schönberg als een van Brahms’ grootste verdiensten
geprezen: “Ökonomie und dennoch: Reichtum.” (“Economie en toch
nog rijkdom.”) Deze rijkdom, ontwikkeld uit een minimaal uitgangspunt, werd door Schönberg in zijn in vele opzichten baanbrekende essay ‘Brahms the Progressive’ uit 1933-47 nauwgezet aan het licht gebracht in een analyse van ‘O Tod, wie bitter bist du’, het derde van de
Vier ernste Gesänge op. 121. Ook het lied waarmee deze bespreking
begon, Wie Melodien zieht es op. 105 nr. 1 (zie afbeelding 8), belichaamt alle essentiële kenmerken van Brahms’ late stijl. Er kan worden
gewezen op de volmaakte vorm van de zangmelodie, waarbij de stijgende intervallen in evenwicht worden gehouden door de daaropvolgende dalende lijnen, of op de versmelting van melodie en begeleiding
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3 — Max Kalbeck, Johannes Brahms (Berlijn
1904-14), dl. 2, 178-179.

4 — Gustav Jenner, Johannes Brahms als
Mensch, Lehrer und Künstler (Marburg 1905).
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op basis van de gemeenschappelijke akkoordpatronen. Typerend is
ook de voorkeur voor asymmetrische frasen van vijf of zeven maten,
die samen toch weer de klassieke periodische structuren opleveren.
In dit lied blijft Brahms trouw aan de strofische vorm, maar streeft hij
tegelijkertijd naar subtiele variatie: terwijl de beginmaten telkens bewaard blijven, is er aan het slot van elke strofe een tonale uitwijking in
navolging van de tekst (met een expressieve mineurkleur aan het slot
van de tweede strofe op ‘und schwindet wie ein Hauch’ en met een
kleurrijke tertsrelatie in de derde strofe op ‘ein feuchtes Auge ruft’).
Dit lied dankt zijn kracht bovenal aan zijn erg natuurlijke, ongekunstelde eenvoud, ondanks het grote meesterschap dat elke maat van
deze compositie verraadt. De manier waarop Brahms in dit en andere
late liederen met steeds minder middelen steeds meer tot uitdrukking
weet te brengen, is een paradox die alleen werkelijk grote componisten kunnen opgeven.

Afbeelding 9 — Brahms in de bibliotheek van zijn vriend Viktor von Miller zu Aichholz in Wenen, met de
neus in de boeken (1894).
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De toets doorstaan
Jan Christiaens
Op tekeningen van Brahms aan de piano is te zien hoe de componist
met ernstige blik diep in de toets grijpt en het volle gewicht van zijn
armen gebruikt om een rijkere sonoriteit voort te brengen (zie afbeelding 10). Dat laatste is een aspect dat Brahms in zijn pianomuziek ten
volle heeft uitgebuit: compacte akkoorden en sonore bastonen zijn
schering en inslag in zijn klavierwerk. De zoektocht naar een grotere
sonoriteit was overigens ook de drijfveer van de toenmalige ontwikkelingen in de pianobouw. Tussen 1830 en 1860 boekten met name
de Engelse (Broadwood) en de Franse (Pleyel, Erard) pianobouwers
grote vooruitgang op dit vlak, niet alleen door verbeteringen aan de
mechaniek, maar ook door het gebruik van een gietijzeren frame uit
één stuk, wat een veel grotere snaarspanning en dito klankvolume mogelijk maakte. Ook al waren de piano’s die Brahms zelf bezat eerder
ouderwets – hij erfde in 1856 een Conrad Graf van Robert Schumann
en vanaf 1872 bespeelde hij een Streicher –, voor zijn optredens als
concertpianist was hij steeds op zoek naar instrumenten die de meest
recente vernieuwingen in de pianobouw incorporeerden. Uit zijn briefwisseling valt bovendien op te maken dat Brahms erop gebrand was
de nieuwste instrumenten telkens zo vlug mogelijk zelf uit te proberen. Het heeft er dan ook alle schijn van dat de piano met voorsprong
Brahms’ geprefereerde instrument was.
En toch componeerde Brahms relatief weinig voor piano solo, zeker in vergelijking met andere pianist-componisten zoals Robert
Schumann, Frédéric Chopin en Franz Liszt, die net als Brahms naast hun
activiteiten als componist een loopbaan als uitvoerend pianist ambieerden. Slechts vijftien van zijn 122 opusnummers zijn voor piano.1 De
tweehandige pianomuziek van Brahms kan ingedeeld worden in drie
duidelijk van elkaar onderscheiden periodes, waarin hij zijn aandacht
telkens hoofdzakelijk aan een bepaald genre wijdde. Als jonge twintiger concentreerde Brahms zich gedurende enkele jaren (1851-1853)
op de pianosonate. Hij betrad de muzikale wereld met andere woorden
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1 — Daarnaast schreef Brahms ook een aantal
werken voor twee piano’s of voor piano vierhandig en werd een deel van zijn productie
niet voorzien van een opusnummer.
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niet als een revolutionair die muzikale vormen en genres opnieuw wilde
uitvinden, maar als een erfgenaam van het Weense classicisme, in het
bijzonder van Beethoven. Vreemd genoeg liet de twintigjarige Brahms
de pianosonate in 1853, het jaar waarin hij zijn derde en laatste sonate
voltooide, al voor wat zij was. Ook al bleef Brahms tot op hoge leeftijd duosonates (voor viool, cello en klarinet) componeren, naar het
genre van de pianosonate keerde de pianist Brahms niet meer terug.
De Variaties op een thema van Schumann op. 9 uit 1854 luidden de
tweede periode in (1854-1865). Afgezien van de Ballades op. 10 zette
Brahms tussen 1854 en 1863 alleen variatiereeksen op papier: naast
de genoemde bundel ook de Variaties op een eigen thema op. 21/1
en de Variaties op een Hongaars lied op. 21/2, de Händelvariaties op.
24 en de twee boeken Paganinivariaties op. 35. In deze periode ging
zijn aandacht steeds meer uit naar contrapuntische technieken, een
gedroomd middel om een gegeven thema in steeds wisselende zettingen te laten verschijnen. Na de compositie van de zestien Walsen
op. 39 (1865) waarmee de tweede periode wordt afgesloten, duurde
het meer dan tien jaar eer Brahms weer voor piano solo componeerde. In zijn late pianowerken (1878-1893), allemaal relatief korte klavierstukken, zijn toenemende concentratie en indikking van de muzikale vorm de sleutelwoorden. Anders dan hun titels rapsodie, fantasie,
intermezzo, ballade of capriccio doen vermoeden, gaat het hier niet
om dromerige ontboezemingen. De late klavierstukken zijn in vele
opzichten veeleer als toekomstmuziek te beschouwen. Brahms formuleerde immers compositorische uitdagingen waarop de volgende
generaties componisten volop geteerd hebben.
—

Afbeelding 10 — De schilder Willy von Beckerath (1868-1938) was de zoon van een vriend van Brahms. In
1899 – twee jaar na Brahms’ dood – maakte hij dit waterverfschilderij van de componist aan de vleugel.

Ten tijde van het Weense classicisme was het een ongeschreven wet
dat een beginnend componist zich diende te bewijzen in de belangrijkste genres, zijnde het strijkkwartet, de symfonie en de pianosonate.
Al omstreeks Brahms’ geboortejaar 1833 echter was de interesse voor
de pianosonate, vooral bij uitvoerders maar ook bij componisten, al fel
getaand. Zo moest Felix Mendelssohn bij een bezoek aan München in
1830 tot zijn grote consternatie vaststellen dat de beste concertpianisten van de stad nauwelijks wisten dat Mozart, Haydn en Beethoven
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die Brahms componeerde, blijkt bijvoorbeeld hoezeer hij erin slaagt
de verschillende segmenten van deze beweging tot een coherent en
overtuigend geheel samen te smeden (zie afbeelding 11).
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ook pianomuziek gecomponeerd hadden. Vormde de pianosonate
rond 1800 nog de ruggengraat van het repertoire van elke pianist,
dan was het drie decennia later zonder meer opzienbarend wanneer
een beroemde virtuoos naast de vele bravourestukken ook een pianosonate (of een beweging daaruit) ten gehore bracht. Zelfs grote pianisten als Chopin, Liszt en Clara Schumann hadden amper Beethovensonates op hun repertoire. Het tij begon pas te keren rond 1860, voornamelijk onder invloed van pianist Hans von Bülow, die in plaats van het
gebruikelijke potpourrirecital steevast voor doordachte programma’s
koos, opgebouwd rond een of meerdere pianosonates. Rond 1850
zaten muziekuitgevers en publiek in ieder geval nog niet te wachten op
pianosonates van een jonge componist.
Dat Brahms uitgerekend met de publicatie van enkele pianosonates zijn
naam als componist probeerde te vestigen, lijkt dan ook op het eerste
gezicht een vrijwillige keuze voor een bestaan in de anonimiteit. Terwijl
zijn tijdgenoten de pianosonate meewarig bekeken als een reliek uit
een vervlogen tijdperk en onverdeeld de nieuwe romantische esthetiek
van het lyrisch klavierstuk aanhingen, worstelde de jonge Brahms met
het gevoel een erfgenaam van het compositorische denken van Beethoven te zijn. Zijn eerste gepubliceerde compositie, de Pianosonate
op. 1, spreekt in dit verband boekdelen: de openingsmaten van dit
werk zijn qua ritmiek en gestiek opmerkelijk gelijklopend met het begin
van Beethovens Hammerklavier-sonate. Bovendien hield Brahms zich in
zijn pianosonates aan de klassieke normen voor het aantal bewegingen
(behalve in de Derde Pianosonate, die geen vier maar vijf bewegingen
telt), hun vorm en hun muzikaal karakter.2 Uiterlijk heeft het er dus alle
schijn van dat Brahms, door zijn streng vormgevoel dat geënt is op klassieke patronen, eerder achteruit dan vooruit keek als componist.
Toch zou het onjuist zijn Brahms op basis van de keuze voor een klassiek genre als een conservatief componist te bestempelen, een beeld
dat tot de jaren 1930 nochtans dominant was in de musicologische
literatuur. Zijn erfschuld ten opzichte van Beethoven blijkt in diezelfde
pianosonates immers evenzeer garant te staan voor een omgang met
het thematisch en motivisch materiaal die zonder meer vooruitstrevend
en modern mag genoemd worden. Uit de eerste beweging van de
Sonate op. 2 (november 1852), chronologisch de eerste pianosonate

Afbeelding 11 — De eerste bladzijde van de autograaf van Brahms’ Pianosonate op. 2 in fa klein, een van
Brahms’ allereerste bewaarde werken.

Zo kan de volledige expositie verklaard worden vanuit het openingsmotief uit de eerste maat, waarvan het tertsinterval (la – si – do) de
ruggengraat vormt. Zowel het hoofdthema, het neventhema, de brug
tussen die twee, als de slotgroep van de expositie kunnen bij nader
inzien geduid worden als afleidingen uit en variaties op het karakteristieke melodische patroon van het openingsmotief. Niet alleen binnen de afzonderlijke bewegingen, maar ook tussen de verschillende
delen van de sonate zijn motivische kruisverbanden te bespeuren. In
het thema van de tweede beweging, een andante met drie variaties,
duikt de stijgende terts weer op, hier evenwel aangevuld met een vierde
toon (si – do – re – la). Dit viertonige motief wordt in de tweede maat
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2 — Een inleiding op Brahms' vormentaal is te
vinden op blz. 43-52 van het essay van Pieter
Bergé in deze bundel.
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beantwoord met een soortgelijk viertonig motief, waarin de melodie
van richting is veranderd (dalende in plaats van stijgende terts) en
in een ander octaafregister klinkt. Het toonmateriaal van deze twee
maten wordt door Brahms letterlijk overgenomen in de volgende beweging, het scherzo, waar het evenwel een ander karakter krijgt door
de veranderde ritmiek en dynamiek, de specifieke zetting en het snelle
tempo. De toonafstanden en de octaafsprong tussen de twee viertonige
motieven blijven echter wel behouden.
De techniek waarbij uit een kleine melodische cel steeds nieuwe varianten ontwikkeld worden zodat uiteindelijk een grote thematische
coherentie en integratie wordt bereikt, is duidelijk van beethoveniaanse signatuur. Brahms voerde deze motivisch-thematische arbeid echter zo radicaal door dat hij het negentiende-eeuwse boegbeeld werd
van deze spaarzame en economische vorm van compositie. Hij slaagde
erin motivische zuinigheid en melodische rijkdom met elkaar te verzoenen. Ook verzekerde hij op die manier de integratie en de samenhang van zijn composities, zowel op kleine als op grote schaal. Al het
hoorbare is immers op de een of andere manier afgeleid van dezelfde
basisgestalte. Zo wordt zowel het concrete muzikale verloop als de
grootschalige vorm van zijn werken overspannen door een netwerk van
directe of eerder impliciete thematische verwijzingen. Componist
Arnold Schönberg vestigde in 1933 – honderd jaar na de geboorte
van Brahms – in een radiotoespraak de aandacht op het modernistisch potentieel van dit en andere procedés, en stelde zo het traditionele Brahmsbeeld van de muziekwetenschap bij.3 In zijn toespraak
had Schönberg vooral lof voor de manier waarop in Brahms’ muziek
de muzikale ideeën in een en dezelfde adem hun eigen vormgeving
voortbrengen en zo ingesleten formele en harmonische patronen van
zich afschudden. Ook muziekfilosoof Theodor W. Adorno wees in die
tijd op de blijvende actualiteit van Brahms’ muziek: “Uit een enkel basismotief ontwikkelt hij onophoudelijk nieuwe melodieën, zonder zich
daarbij ook maar één vrije, in constructief opzicht toevallige noot te
permitteren.”4
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3 — De radiovoordracht die Schönberg op 12
februari 1933 voor de Frankfurter Rundfunk
hield, draagt de veelzeggende titel ‘Brahms,
der Fortschrittliche’. De tekst werd jaren later
in het Engels herwerkt als ‘Brahms the Progressive’ en uiteindelijk gepubliceerd in Style
& Idea, het boek dat zowat alle theoretische
teksten van Schönberg bundelt.

Toen Brahms in de herfst van 1853 Robert en Clara Schumann bezocht
in Düsseldorf, speelde hij hen voor uit zijn Pianosonates opp. 1 en 2;
van de Derde Pianosonate (op. 5) waren toen al twee bewegingen afgewerkt (II. Andante en IV. Intermezzo). Schumann, die voordien de
toekomst van het genre pianosonate nogal somber had ingeschat,
was razend enthousiast over Brahms’ composities. Hij deed verslag
van Brahms’ bezoek in een beroemd artikel met de veelzeggende titel
‘Neue Bahnen’ dat hij in het door hem opgerichte Neue Zeitschrift für
Musik publiceerde. Hij typeerde Brahms onder meer als ‘een volledig
bewapende Minerva, geboren uit het hoofd van Jupiter’, een soort
kant-en-klaar genie dus, dat al op twintigjarige leeftijd niet veel meer
te leren had. De volgende passage is in deze context het citeren waard:
“Zittend aan het klavier begon hij wonderbare gebieden te onthullen. In steeds meer toverachtige kringen werden wij meegezogen.
Daarbij kwam een hoogst geniaal spel, dat de piano veranderde in
een orkest van weeklagende en luid jubelende stemmen. Het waren
sonates, meer versluierde symfonieën…”
Aan het oordeel van Schumann, die als componist maar ook als voormalig hoofdredacteur van het belangrijkste Duitse muziektijdschrift de
muzikale actualiteit op de voet volgde, mag gerust veel belang gehecht worden. De lezer komt niet alleen iets te weten over de pianistieke kwaliteiten van Brahms: Schumann wijst ook op een intrigerende
ambiguïteit in Brahms’ pianosonates, een dubbelzinnigheid die vooral
in de Derde Pianosonate aan de oppervlakte komt. Enerzijds was de
piano voor de jonge Brahms het medium waarin hij zich als componist
het best kon uitleven, niet het minst omdat hij het instrument als uitvoerder erg goed kende en aanvoelde. Vanaf zijn elfde had Brahms namelijk pianoles gekregen van pedagoog Eduard Marxsen, die de basis
legde voor een solide en virtuoze pianotechniek. Maar anderzijds blijkt
uit zijn vroege pianomuziek, en bij uitstek uit de Derde Sonate, dat
Brahms toen al aasde op een muzikale expressiviteit met symfonische,
orkestrale allures. Het is alsof Brahms’ vroege pianowerken zwanger
zijn van nog ongecomponeerde orkestwerken.
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(1934), Musikalische Schriften, V, (Gesammelte
Schriften, 18), (Frankfurt am Main 1984) 200203 (hier 202).
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De openingsgeste van de Derde Pianosonate spreekt in dit verband
boekdelen: de donderende forte-bassen schragen een compact thema
dat in het heldere discantregister voorgesteld wordt (m. 1–6). Als een
bedreven orkestrator vult Brahms in de volgende maten (m. 7–16) de
witruimte tussen deze twee uiterste registers van het pianoklavier in
met een pianissimo-motief in het sonore mediumregister van het klavier. De zoektocht naar orkestrale klankvolheid blijkt echter niet alleen
uit de uitgekiende balans tussen de verschillende registers, waarbij een
statement in het lagere register volgens een responsoriale logica een
antwoord in het hogere register uitlokt. Ook de manier waarop Brahms
in de slotmaten van met name de eerste, tweede en vijfde beweging
gebroken akkoorden voorschrijft die een breed toonbereik bestrijken,
staaft Schumanns bewering dat de pianosonates eerder ‘versluierde
symfonieën’ zijn. De onderhuidse symfonische aspiraties van de jonge
Brahms zijn wellicht het meest hoorbaar in de vierde beweging, een
kort Intermezzo dat Brahms als een terugblik naar de trage beweging
(cf. de ondertitel Rückblick) tussen het scherzo en de finale van de
derde pianosonate schoof. Het motief in de linkerhand, een snelle triool gevolgd door een achtste noot, klinkt als een paukenroffel. Even
weinig verbeelding is nodig om in de marche funèbre-achtige melodie
de sonoriteit van sombere koperblazers te horen.
—
Voor een componist die al in zijn eerste pianowerken van de motivischthematische arbeid zijn handelsmerk had gemaakt, is het genre van
de variatiereeks op een thema een gedroomd medium. Nadat Brahms
in 1853 zijn Derde Pianosonate had voltooid, richtte hij zijn aandacht
het volgende decennium bijna exclusief op de variatievorm. Tussen
1854 en 1863 componeerde hij vijf relatief uitgebreide variatiereeksen.
Overigens had hij zijn voorliefde voor dit genre al eerder laten blijken:
de trage bewegingen van zijn eerste twee pianosonates zijn opgevat
als een thema met variaties. De variatievorm is het enige genre waarover Brahms zich – helemaal tegen zijn gewoonte in – in zijn correspondentie duidelijk heeft uitgesproken. In een brief aan Joseph Joachim
uit 1856 schrijft hij dat “de moderne componisten – wij dus – angstvallig vasthouden aan het melodische thema. Daardoor maken we er niets

nieuws van. Integendeel, we overladen de melodie alleen maar. Zo
wordt ze nauwelijks herkenbaar.” Ook al zijn deze ideeën in de eerste
plaats bedoeld als opmerkingen bij een compositie van Joachim, toch
kunnen ze ook als een weergave van Brahms’ eigen standpunt gelezen
worden. In die zin vormt de brief het theoretische uitgangspunt voor
de Variaties op. 21, in het bijzonder de eerste bundel (op. 21/1), die
in de eerste weken van 1857 gecomponeerd werd. Brahms oefende
zich in beide bundels volop in het verkrijgen van een grotere vrijheid
in de bovenstemmen door strakker vast te houden aan de baslijn van
het thema. Tegen 1869 had hij voldoende expertise opgebouwd in de
variatievorm om zijn esthetische keuzes stellig te verdedigen in een
brief aan criticus Adolf Schubring: “In een thema voor een variatiereeks
is het bijna uitsluitend de bas die van betekenis is voor mij. Maar die
is dan ook heilig, het is het vaste fundament waarop ik mijn verhaal
bouw. Indien ik alleen maar de melodie varieer, creëer ik enkel iets
bevalligs of aangenaams. Indien ik echter de baslijn van het thema als
fundament gebruik, dan vind ik iets waarlijk nieuws uit en ontdek ik
nieuwe melodieën.” Brahms koos in zijn variaties met andere woorden
voor het behoud van de baslijn van het originele thema, als een stabiele harmonische achtergrond die des te ingrijpender variaties op de
(melodisch-thematische) voorgrond toelaat.
Van deze bottom-upbenadering bevat de eerste variatiereeks, de
Variaties op een thema van Robert Schumann op. 9, al enkele kiemen.
Brahms componeerde zijn opus 9 als een steunbetuiging aan Clara
Schumann, nadat haar man in februari 1854, kort na Brahms’ bezoek
aan de Schumanns, een eerste zelfmoordpoging had ondernomen
door in de Rijn te springen. ‘Kleine Variationen über ein Thema von Ihm.
Ihr zugeeignet’, zo verraadt het opschrift op Brahms’ manuscript zijn
genegenheid voor Clara. Gezien de omstandigheden is het niet zo verwonderlijk dat Brahms deze variatiereeks niet afsloot met een virtuoze
climax, maar met een aangrijpend adagio in een pianissimo-dynamiek.
In die laatste variatie houdt hij alleen de baslijn van Schumanns thema
over. De spaarzame akkoorden die hij toevoegde, hebben klaarblijkelijk als enige functie de wijziging van mineur naar majeur in het licht
te stellen. Hoezeer Brahms na zijn eerste bezoek aan de Schumanns
wel onder de indruk was van de meester, blijkt uit het feit dat hij in
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dit werk twee aspecten van diens persoonlijkheid aan het woord laat,
net als Schumann (in de gestalte van Florestan en Eusebius) pleegde
te doen. Variaties die getuigen van een klassieke strengheid ondertekende Brahms met Br., de lichtere en fantasierijke daarentegen signeerde hij met K. (voor Kreisler, componist en alter ego van de schrijver
E.T.A. Hoffmann).5 Dat het respecteren van het harmonische grondplan
van het originele thema Brahms’ inventiviteit eerder stimuleerde dan
inhibeerde, moge blijken uit enkele variaties waarin Brahms ingenieuze contrapuntische technieken toepast: de tremolandobegeleiding in
de achtste variatie blijkt een canonische imitatie (op een afstand van
twee maten) te zijn van de melodie in de rechterhand; in de eerste acht
maten van de tiende variatie zijn de sopraan- en baslijn elkaars exacte
spiegeling; de vijftiende variatie ten slotte presenteert een canonische
imitatie op sextafstand tussen de sopraan en de bas.
‘Mijn lievelingswerk’, zo omschreef Brahms de bundel met vijfentwintig
Variaties op een thema van Händel op. 24 uit 1861. Elementen die al in
de vorige variatiereeksen aanwezig waren, worden hier verder geradicaliseerd. De canonische imitatie (variaties 6 en 16) is nog consequenter
doorgevoerd en de waaier aan referenties naar karakteristieke pianostijlen werd verder uitgebreid. Variaties in de stijl van etudes (nummers
4, 15, 21 en 24), karakterstukken (5 en 12), Hongaarse rapsodieën (13)
en een triomfmars (variatie 25, deel 1) passeren de revue. Opmerkelijk
is bovendien Brahms’ toegenomen aandacht voor de binnenstemmen
(de chromatiek in de linkerhand van variatie 2!) alsook voor sterk geprofileerde elementen in de linkerhand, die de pianist toelaten om in
de herhalingen telkens andere klemtonen te leggen. De laatste variatie
wordt afgesloten met een grandioze fuga waarvan het thema bestaat
uit een omspeling van de eerste drie noten van Händels thema.
Nauwelijks twee jaar later voltooide Brahms zijn laatste variatiereeks
voor piano solo, die hij zelf als ‘Studien für Klavier’ (op. 35) bestempelde. De variaties werden gecomponeerd in de winter van 1862-63, kort
na Brahms’ aankomst in Wenen. Daar leerde hij een van de beroemdste
leerlingen van Liszt kennen, de Poolse pianovirtuoos Carl Tausig, aan
wie hij zijn nieuwe reeks variaties opdroeg. Voor zijn Variaties op. 35
koos hij het Capriccio nummer 24 voor viool solo van Niccolò Paganini
als thema, ook al had Brahms – in tegenstelling tot Schumann en Liszt –
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5 — Hoffmann (1776-1822) voerde de overgevoelige componist Johannes Kreisler ten
tonele in enkele van zijn novelles. Ook Schumanns pianobundel Kreisleriana (1838) is geïnspireerd op dit personage.

de ‘duivelskunstenaar’, die was gestorven in 1840, zelf nooit horen
spelen. In Brahms’ handen werd de aandacht voor speeltechniek – een
aspect dat toen vaak aanleiding gaf tot indrukwekkende, maar au fond
oninteressante composities – geen alibi voor muziek van een bedenkelijk allooi. Alleen al het feit dat Brahms opteerde voor een cyclisch
gesloten werk in de traditionele variatievorm – en niet voor afzonderlijke concertstudies – wijst erop dat hij deze variaties niet alleen als
speeltechnische, maar evenzeer als compositorische studies opvatte.
Desalniettemin zijn de uitdagingen voor de uitvoerder niet min: niet
voor niets bestempelde Clara Schumann de variaties als ‘Hexen-Variationen’.
In 1865, twee jaar na de voltooiing van de eerste versie, herwerkte
Brahms de variaties, mede op aanraden van Clara Schumann. Hij voegde enkele nieuwe variaties toe en splitste het geheel op in twee zelfstandige bundels van elk veertien variaties. Aangezien elk van de twee
boeken begint met het thema en eindigt met een coda waarin de virtuositeit op de spits gedreven wordt, mag men veronderstellen dat het
niet in Brahms’ bedoeling lag dat ze na elkaar uitgevoerd zouden worden. Opmerkelijk is dat Brahms in het tweede boek de vioolschriftuur
van het oorspronkelijke thema meer beklemtoont. In de zesde variatie
bijvoorbeeld zijn de korte voorslagen in de linkerhand een duidelijke
imitatie van het pizzicato met de linkerhand waarin Paganini zo uitblonk; in de achtste variatie vraagt Brahms om de staccato-noten ‘quasipizzicato’ te spelen. Zowat alle courante speeltechnische problemen
komen in de Paganinivariaties aan bod, van snelle handenwisselingen
(I, 14), octaafspel (II, 11), trillers in de linkerhand (I, 4) en glissandi in
octaven (I, 13) tot grote melodische sprongen (I, 8) en razendsnelle
gebroken akkoorden (II, 6 & 10).
Brahms introduceerde in zijn Paganinivariaties echter ook een belangrijk nieuw aspect, dat tot dan toe niet echt als een speeltechnisch probleem werd beschouwd: de ritmische complexiteit. In een aantal variaties ligt de klemtoon namelijk niet zozeer op de fysieke realisatie van het
notenbeeld, maar op de correcte mentale voorstelling van elkaar doorkruisende ritmes. Ook op het vlak van de speeltechniek blijkt Brahms
aldus onvermoed toekomstgericht te zijn. Door het mentaal concipiëren van complexe ritmische patronen in de lijst van speeltechnische
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problemen op te nemen, is hij een voorloper van twintigste-eeuwse
componisten als György Ligeti en Conlon Nancarrow, die in hun etudes
precies op dit aspect verder zijn doorgegaan.

Enkele voorbeelden: Brahms hield ervan om simultaan twee contrasterende ritmische onderverdelingen van een bepaalde maatsoort – bijvoorbeeld tweeledig tegenover drieledig – te hanteren, wat een fascinerend spel van verspringende ritmische accenten oplevert. De meest
courante (en mildste) vorm van elkaar doorkruisende ritmes is de
twee-tegen-drieritmiek. In de tweede variatie uit het tweede boek bijvoorbeeld speelt de rechterhand twee achtste noten per tel, tegenover
drie in de linkerhand. Complexer wordt het wanneer de rechter- en de
linkerhand in een andere maatsoort genoteerd zijn, zoals in variatie
zeven uit het tweede boek. Daar speelt de rechterhand per tweekwartsmaat vier achtste noten, tegenover drie (elk verder onderverdeeld in
drie zestienden) in de linkerhand.
Gedurende heel zijn loopbaan bleef Brahms intensief bezig met de
speeltechniek van de piano, niet alleen vanuit zijn positie als concertpianist maar ook als leraar. Terwijl de speeltechniek in de Paganinivariaties belichaamd is in de gedaante van een compositie met hoge artistieke aanspraken, treedt het didactische element in de 51 Übungen
für Pianoforte uit de jaren 1850 en 1860 (WoO 6, gepubliceerd in 1893)
pretentieloos op de voorgrond. Deze bundel, waarin Brahms op een
efficiënte, ongecompliceerde manier enkele speeltechnische problemen belicht, biedt een mooie inkijk in zijn persoonlijke ervaringen als
uitvoerder en pianoleraar.
—
Na de publicatie van de Paganinivariaties duurde het dertien jaar eer
Brahms weer voor piano solo componeerde. Uit de late klavierwerken
(1878–1893) blijkt dat zich in tussentijd een belangrijke evolutie heeft
voorgedaan in zijn muzikaal denken. Nadat hij in 1854 het genre van
de pianosonate achter zich had gelaten, gaf hij vanaf 1878 ook de grote meerdelige en cyclische vorm op. De late pianowerken zijn zonder
uitzondering relatief korte, afzonderlijke klavierstukken die zijn gebun

in een eerder los samenhangende, suiteachtige verzameling van twee
tot acht stukken. Brahms had zijn affiniteit met het romantische klavierstuk al vroeg in zijn loopbaan getoond, in de Ballades op. 10 uit 1854.
Voor de benaming van zijn klavierstukken viel hij, met uitzondering van
de twee Rhapsodien op. 79, steevast terug op dezelfde vier termen:
intermezzo, capriccio, ballade en fantasie. Het zou echter verkeerd zijn
hieruit te besluiten dat de klavierstukken doorslagjes zijn van enkele
steeds terugkerende muzikale archetypes, ook al is het vormpatroon
nagenoeg zonder uitzondering drieledig (aba-vorm). Uit de correspondentie van Brahms blijkt dat hij anderen geregeld om suggesties vroeg
voor de benaming van zijn klavierstukken, wat aangeeft dat hij niet
echt op zoek was naar een precieze en trefzekere aanduiding van een
bepaald muzikaal karakter.
De Acht Klavierstukken op. 76 uit 1878, Brahms’ eerste instrumentale
composities in miniatuurvorm, vormen het scharnierpunt naar zijn late
klavierstijl. In het vijfde stuk uit de bundel (Capriccio) drijft Brahms de
ritmische ambiguïteit zozeer op de spits dat er geregeld sprake is van
botsende tijdspatronen.

In de openingsmaten suggereert de melodielijn met drie tonen per
maat een driekwartsmaat, terwijl de baslijn ondubbelzinnig in  genoteerd is. De harmonisch onstabiele binnenstem bemiddelt tussen de
twee niveaus in zoverre het constante patroon van achtste noten de
facto onverschillig is tegenover de twee ritmische organisaties, en zich
derhalve met evenveel gemak in beide laat invoegen (zie voorbeeld 1).
melodie

binnenstem

baslijn

Voorbeeld 1 — drie ritmische niveaus bij het begin van Brahms’ op. 78 nr. 5.

89
88

Brahms' pianomuziek

In de coda van dit stuk (m. 111 en volgende) creëert Brahms een geweldige spanningsopbouw met een melodisch patroon van vijf achtste
noten, dat daarmee ingaat tegen de maatsoort . Na drie herhalingen breidt hij het patroon uit tot zes en daarna negen noten, zodat de
ritmische structuur uiteindelijk weer in fase gebracht wordt met het
metrum (zie voorbeeld 2).

Voorbeeld 2 — verschuivende metrische patronen in de coda van Brahms’ op. 78 nr. 5.

Een soortgelijk voorbeeld van ritmische accentverschuiving, maar dan
heel systematisch doorgevoerd, is te vinden in het Capriccio (nr. 1) uit
de Fantasieën op. 116 (1892). Daar plaatst Brahms, in de context van
een -maat waar het accent normalerwijs op de eerste tel valt, systematisch een accent op de derde tel, niet alleen met een sforzato-accent,
maar ook door telkens precies op die zwakke tel een nieuwe harmonie
te geven. Daardoor ontstaat er een sterke tegenstrijdigheid tussen hoe
de muziek in de partituur genoteerd is en hoe ze daadwerkelijk gehoord wordt.
Niet alleen op het vlak van de ritmische organisatie, ook wat betreft
de harmonie worden in de late klavierstukken tendensen uit het vroegere werk verder doorgedreven. Symptomatisch voor dit aspect is het
Intermezzo (nr. 6) uit de Zes Klavierstukken op. 118 (1893). Het basismotief bestaat wellicht niet toevallig uit de eerste vier tonen van het
Dies Irae uit de gregoriaanse dodenmis. In de twee a-secties van dit
stuk in aba-vorm wordt dit motief voortdurend geprojecteerd tegen
een achtergrond van harmonische instabiliteit. Brahms plaatst bovendien onophoudelijk nieuwe harmonieën onder het motief, zonder dat
deze omzwervingen ook maar ergens tenderen naar een cadens die
de tonaliteit zou bevestigen. Daartoe maakt Brahms dankbaar gebruik
van het verminderd septiemakkoord, een viertonig akkoord dat geen
duidelijke verankering heeft in één bepaalde toonaard, en derhalve op
een aantal verschillende manieren kan oplossen in een meer stabiel

akkoord. Net dat laatste vermijdt Brahms echter in dit klavierstuk. Hij
laat het ene septiemakkoord op het andere volgen en cultiveert zodoende de harmonische meerduidigheid ervan. Ook hier toont Brahms
zich van zijn modernste kant, met name door de manier waarop hij,
weliswaar binnen een stabiel vormpatroon, op harmonisch vlak niet
kiest voor cadenserende geslotenheid, maar eerder voor instabiliteit
en meerduidigheid. De obsessie met het Dies Irae-motief leidt in dit
klavierstuk helemaal niet tot statische of repetitieve muziek. Integendeel, tegen de jaren 1890 was de gereedschapskoffer van Brahms’
motivisch-thematische arbeid dermate goed uitgerust dat de concentratie op één basismotief juist de pulserende energie en de voorwaartse drive van de muziek aanvuurt.
In alle late klavierstukken neigt Brahms overigens naar een steeds grotere verdichting van de motivisch-thematische arbeid. Zo kan nagenoeg
elke noot van het Intermezzo (nr. 2) uit de Vier Klavierstukken op. 119
(1893) teruggevoerd worden op het zestonig basismotief (si – do – sol
– si – la – fa) uit de eerste maten. In het b-segment (m. 36 en volgende)
ondergaat het ritmisch geprofileerde motief een complete gedaanteverwisseling, en verschijnt het als een elegante lyrische wals. Terecht
sprak Adorno naar aanleiding van deze muziek van Brahms’ bijna meditatieve ‘verzinking’ (‘Versenkung’) in het muzikale materiaal. Dankzij de
gedifferentieerde transformatieprocessen bereikt de motivisch-thematische arbeid de kleinste vertakkingen van zijn composities, zodat er bijna
geen noot meer klinkt die niet op de een of andere manier ‘thematisch’
is. Voeg bij deze heel verdichte, quasi ingekookte motivische arbeid
Brahms’ cultivering van harmonische meerduidigheid, en het wordt begrijpelijk waarom Schönberg precies in de late klaviercycli van Brahms
heel wat aanknopingspunten vond voor zijn eigen compositorisch denken. Brahms’ diepzinnige blik op de afbeeldingen van de componist
achter het klavier zou wel eens op iets meer dan een nors karakter kunnen wijzen. Zijn blik op het muzikale materiaal dat hij van Beethoven had
geërfd, bovenal op de motivisch-thematische arbeid, was zonder meer
diepzinnig. Juist daarom is zijn muziek zo diep van zin, dat grote componisten uit de twintigste eeuw niet zonder trots hun erfschuld betalen
aan de meester van de muzikale spaarzaamheid. Brahms’ klaviermuziek
heeft de toets van de muziekgeschiedenis doorstaan.
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Zoo d'ouden
zongen...

Simon Van Damme

In de lente van 1863 werd Johannes Brahms door de leden van de
Weense ‘Singakademie’, een van de twee grote stadskoren, verkozen
tot hun nieuwe dirigent. Daarvoor ruilde de dertigjarige componist
het muziekleven van zijn eigen geboortestad Hamburg voor dat van
het mondaine Wenen. Amper zes weken na de start van het nieuwe
seizoen bracht Brahms met het koor een eerste concert met muziek
van Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann
en enkele liederen van hemzelf. Het optreden werd op applaus en lovende kritieken onthaald en Brahms werd, na de interne spanningen bij
het koor en gezien de hevige concurrentiestrijd met de rivaliserende
‘Singverein’, gevierd als de ‘redder van de Singakademie’.
Veel bekoelder waren echter de reacties na het tweede concert, zoals
blijkt uit een brief van Clara Schumann aan de nieuwe dirigent (20 januari 1864):
“Ik moest helaas vernemen dat je tweede concert niet zo werd gesmaakt, dat jullie onvoldoende hebben gerepeteerd – waarom heb
je het niet uitgesteld? Ik hoorde ook dat je van die oude kerkgezangen hebt gedaan waar het Weense publiek niet van houdt – is
dat waar?”
Met die ‘oude kerkgezangen’ doelde Schumann op enkele oudere
koorwerken van onder andere Giovanni Gabrieli en Heinrich Schütz die
Brahms deze keer had geprogrammeerd (naast werken van opnieuw
Bach en Beethoven, maar ook van Felix Mendelssohn-Bartholdy). Een
belangrijk verschil met het eerste concert, en allicht ook een reden
voor die repertoirekeuze, was het ontbreken van een orkest. Om financiële redenen werd geopteerd voor een volledig a-capellaprogramma.
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Het is echter nog maar de vraag of Brahms daar erg rouwig om was.
Zijn hele leven is hij immers gefascineerd geweest door de zuivere
koormuziek zoals die sedert de renaissance is geschreven. Hoewel uit
bovenstaand briefcitaat valt op te maken dat die interesse niet helemaal overeenkwam met de toenmalige smaak van het Weense concertpubliek, is het toch opvallend in welke mate Brahms dergelijke muziek
tijdens zijn leven verzamelde en uitvoerde. Voorts vertonen ook zijn
eigen composities sporen van technieken en stijlen uit die oude muziek. Brahms integreert daarbij de historische muzikale erfenis die tijdens de negentiende eeuw werd herontdekt in zijn eigen compositiestijl die desondanks niet aan eigentijdse kracht moet inboeten.
De koorwerken van Brahms vallen uiteen in composities met en zonder
instrumentale begeleiding. Tot beide categorieën behoren zowel wereldlijke als geestelijke composities, gebaseerd op poëtische, volkse,
Bijbelse of liturgische teksten. De a-capellawerken (liederen, romances, canons en religieuze gezangen) zijn doorgaans relatief kleinschalig qua opzet, al hebben sommige motetten een grotere, meerdelige
structuur. De composities met begeleiding zijn vaak monumentaler
opgevat, onder andere door de toevoeging van een orkest, maar ook
van vocale solisten. Dergelijke werken behoren tot het oratorium- of
cantateachtige type (zoals de uitgebreide cantate Rinaldo op. 50, het
händeliaanse Triumphlied op. 55 of de Rapsodie voor alt solo, mannenkoor en orkest op. 53 – de zogenaamde Alt-Rhapsodie). Soms is
de begeleiding beperkt tot het orgel, de piano, of een klein ensemble (zoals de blazerssectie in Begräbnisgesang op. 13). In veel van zijn
vocale werken is de invloed van de oude muziek duidelijk merkbaar, en
dat geldt a fortiori voor zijn geestelijke koormuziek die hieronder meer
in detail wordt besproken.
—
In de loop van zijn carrière heeft Brahms, in de eerste plaats nochtans
pianist, verschillende keren voor het koor gestaan. Vóór hij in Wenen
een jaar de ‘Singakademie’ leidde (hij mocht langer blijven, maar verkoos zelf op te stappen), was hij tewerkgesteld als pianoleraar aan het
hof van Detmold, waar hij ook het plaatselijke amateurkoor onder zijn
hoede kreeg. Tegelijkertijd dirigeerde hij in Hamburg een vrouwenkoor

dat hij zelf had opgericht in 1859. Hoewel zijn brieven getuigen van
enige onwennigheid als koordirigent, omschreef Brahms die periode
als een van de mooiste van zijn leven. Zijn intrede in Europa’s muzikale
hoofdstad mag dan wel cruciaal geweest zijn voor zijn verdere muzikale loopbaan, toch was het voor de jonge Brahms persoonlijk wellicht geen sinecure om de spontane adoratie van de Hamburgse dames
achter zich te laten en zich in de Weense krabbenmand te wagen met
al zijn sociale weerhaken. Aan muziekcriticus Eduard Hanslick schreef
Brahms over het aanvaarden van zijn functie bij de ‘Singakademie’ dat
het toch een bijzondere stap was “seine Freiheit das erstemal wegzugeben”. In Wenen zou hij, zoals gezegd, een jaar de ‘Singakademie’
leiden en later, van 1872 tot 1875, artistiek directeur worden van het
‘Gesellschaft für Musikfreunde’, het beroemde muzikale instituut dat
doorgaans kortweg de ‘Musikverein’ wordt genoemd en waartoe ook
de ‘Singverein’ behoorde.
Met zijn activiteiten als koordirigent is Brahms een van de weinige componisten uit zijn tijd die actief voeling had met het koorzingen, een tijdverdrijf dat tijdens de negentiende eeuw bijzonder populair wordt in
burgerlijke middens. Instituten als de ‘Singakademie’ of de ‘Singverein’
getuigen van die opgang. Beide koren werden opgericht in 1858 en
bestaan vandaag nog steeds. Anders dan de meeste orkesten uit die
periode bestonden de koren uit dilettanten, liefhebbers in de positieve
zin van het woord. Het koorleven als verenigingsleven illustreerde dan
ook de democratisering van het muziekbedrijf. Muziek was niet langer
een voorrecht van rijke hoven en edellieden, maar werd een zaak van
(gegoede) burgers. Daarenboven past het idee van gezamenlijk musiceren in een soort humanistisch streven naar burgerlijke samenhang.
Verschillende stemmen dragen letterlijk bij tot één gemeenschappelijke
harmonie, met het klinkende resultaat als intermenselijke symbiose.
Als uiting van burger- en gemeenschapszin weerspiegelt het koorzingen enkele van de idealen die met de Franse Revolutie kwamen
bovendrijven. Het negentiende-eeuwse gedachtegoed werd verder
eveneens gevoed door specifiek romantische ideeën, zoals de liefde
voor het onbekende, het verleden, het mysterieuze. Ook op dat vlak
toonde de koormuziek zich een geschikt medium, dat toegang gaf tot
een historisch of mythisch verleden of een andere soort fantasiewereld.
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Dat is bijvoorbeeld te merken in het uitgebreide gamma van volksliederen voor meerstemmig koor, met legendarische of sprookjesachtige thema’s. Binnen dat repertoire zijn naast de gemengde standaardbezetting ook afzonderlijke mannen- en vrouwenkoren populair. De
specifieke klank van het romantische mannenkoor leende zich voor de
uiting van het volkse en patriottische gedachtegoed, terwijl de meer
gevoelige sonoriteit – Brahms schrijft zelf over een ‘zilveren klank’ – van
enkel damesstemmen toeliet dromerige sferen op te roepen.
Ook Brahms droeg bij tot het genre van het volkslied voor koor, met
meerdere bewerkingen van traditionele Duitse liederen of zettingen
van wereldlijke gedichten. Een bijzondere vermelding verdienen de
vier Gesänge op. 17 voor driestemmig vrouwenkoor, met begeleiding
van harp en hoorns, gecomponeerd in 1860. Op vier teksten van verschillende dichters (waaronder een Shakespearevertaling en een deel
uit de Schotse Ossian-saga) schakelt Brahms de ongewone, kleurrijke
bezetting in om de bezongen taferelen muzikaal tot leven te wekken.
Die evocaties gaan van schijnbaar onschuldige natuurbeelden (zoals
‘Der Gärtner’) tot dramatische scènes, zoals het afsluitende ‘Gesang
aus Fingal’ waarin het dameskoor de dood van de legendarische held
Trenar met veel gevoel beweent.
—
De romantische fascinatie voor het verleden uit zich niet enkel in historische of historiserende thema’s binnen de literatuur en de vocale
muziek die op dat tekstmateriaal is gebaseerd. Typisch voor de negentiende eeuw is ook de herontdekking van muziek uit het verleden. Een
mijlpaal is uiteraard de reconstructie van Bachs Matthäus-Passion door
Mendelssohn in 1829. Die heruitvoering staat symbool voor de steeds
groter wordende interesse voor niet alleen Bach maar ook andere componisten uit de barok en de renaissance. Als koordirigent plaatst ook
Brahms, zoals reeds beschreven, oude muziek op het programma. In
het kielzog van de interesse voor Bach bij zowel uitvoerders als publiek
volgt vanaf het midden van de negentiende eeuw in regelmatige afleveringen de uitgave van het verzamelde oeuvre van Bach en diens
tijdgenoot Georg Friedrich Händel, evenals van Schütz, de grondlegger van de Duitse barok. Ook de late renaissance is vertegenwoordigd

met de editie van de werken van Giovanni Pierluigi da Palestrina en
Orlandus Lassus. Gericht op de ontsluiting van het ‘nationale’ erfgoed
zijn de zogenaamde ‘Denkmäler’, reeksen waarin de muziek van bepaalde landen systematisch wordt uitgegeven. Zowel voor de Denkmäler deutscher Tonkunst (vanaf 1892) als voor de Denkmäler der Tonkunst in Oesterreich (vanaf 1894) behoort Brahms tot de stichters van
de uitgavenreeksen.
De receptie van het historische repertoire beperkte zich niet tot uitvoeringen en edities. De hernieuwde liefde voor oude muziek liet ook
sporen na in de negentiende-eeuwse compositiepraktijk. In religieuze kringen kende de laatzestiende-eeuwse kerkmuziek zoals die van
Palestrina zelfs een bijzonder succes. Diverse stemmen pleitten voor
een versobering van de muziek ten dienste van de liturgie. De ‘edele
eenvoud’ van de a-capellamissen van Palestrina werd daarbij vooropgesteld als ideaal klankbeeld. Ook auteur en musicus E.T.A. Hoffmann
is dat idee genegen. In een bijdrage voor de Allgemeine Musikalische
Zeitung (jaargang 1814) met als titel ‘Alte und neue Kirchenmusik’ formuleert hij het als volgt:
“Zonder enige vorm van versiering, zonder melodische schwung
volgen meestal volmaakte, welluidende akkoorden elkaar op, die
door hun kracht en koenheid het gemoed met onnoembaar geweld
aangrijpen en tot het hoogste verheffen.”
De stijl die Hoffmann beschrijft, harmonisch en zonder opvallende versieringen of al te veel melodische schwung, is inderdaad die van de
‘zuivere’ polyfonie van de late renaissance en de vroege zeventiende
eeuw. Hoffmanns taalgebruik en de kwaliteiten die hij de zogenaamde Palestrinastijl toedicht, zijn echter op en top negentiende-eeuws:
het gaat om muzikale kracht en vermetelheid die het gemoed ‘met
onnoembaar geweld’ kunnen verheffen tot het hogere doel van de
muziek in kwestie.
Hoewel bepaalde componisten ook daadwerkelijk overgaan tot het
maken van stijlkopieën van de oude kerkmuziek (het ‘Cecilianisme’),
nemen de meeste religieuze werken wel bepaalde elementen uit de
oude muziek over, maar bedienen ze zich verder ontegensprekelijk van
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een negentiende-eeuwse toonspraak. In feite kan zelfs worden gesteld
dat de interessantste resultaten net diegene zijn die meer zijn dan een
poging tot restauratie (lees: een weinig origineel afkooksel) van late
renaissancewerken. Zoals dat qua thematiek het geval is in Hoffmanns
tekst, zo infiltreert dus ook in muzikale zin het romantische discours al
snel in de kerkmuziek van het type ‘vieux-neuf’. Net omwille van hun
overwegend negentiende-eeuwse ingesteldheid kunnen componisten
als Mendelssohn en Brahms dan ook niet tot het Cecilianisme worden
gerekend. Wel dragen hun religieuze werken sporen van de belangstelling voor de oude polyfonie, al is die dan vaak verruimd tot de
muziek van de barok, tot en met Bach en Händel, naast die van de late
zestiende eeuw.
—
Brahms’ compositorische interesse voor de oude muziek blijkt in de
eerste plaats uit de inhoud van zijn bibliotheek, die na zijn dood volgens zijn eigen wens werd overgelaten aan de ‘Musikverein’. Onder de
partituren in zijn bezit waren niet alleen de gepubliceerde afleveringen
van de eerder vermelde verzamelreeksen (Bach, Händel, Schütz, de
‘Denkmäler’), maar bevonden zich ook afzonderlijke edities van werken
van deze en vele andere componisten uit het verleden. De ‘souterliedekens’ (psalmen) van de Vlaamse polyfonist Jacobus Clemens non
Papa zijn daarbij tot de oudste werken te rekenen. Verder behoorden
tot zijn collectie ook verschillende motetten van Lassus en Palestrina,
evenals zeventiende-eeuwse composities uit voornamelijk Duitsland en
Italië (zoals bijvoorbeeld het beroemde achtstemmige Crucifixus van
Antonio Lotti, oratoria van Giacomo Carissimi en werken van Samuel
Scheidt).
Naast gedrukte uitgaven bezat Brahms echter ook een grote hoeveelheid eigen transcripties van muziek van diezelfde componisten en hun
tijdgenoten. Met zijn handgeschreven kopieën van bijvoorbeeld enkele van Palestrina’s missen of motetten van Giovanni Gabrieli loopt
hij daarmee vooruit op de latere edities van hun werken. Een reden
waarom Brahms zich de moeite getroostte om de muziek letterlijk
en eigenhandig over te pennen, is net het feit dat veel oude muziek
nog niet in druk beschikbaar was. Ook een gebrek aan middelen om

nieuwe partituren te kopen, blijkt aan de basis te hebben gelegen van
deze tijdrovende klus. Bovenal was het overschrijven van muziek voor
Brahms echter een manier om ze letterlijk in de vingers te krijgen. Wat
hem dreef was niet zozeer verzamelwoede als wel de fascinatie voor de
oude polyfone stijl en het verlangen om de technieken ervan zelf ook
onder de knie te krijgen.
Brahms’ interesse voor oude muziek was al op jonge leeftijd aanwezig. Wanneer hij als twintigjarige op tournee met violist Eduard
Reményi kennismaakt met diens collega Joseph Joachim en met
Robert en Clara Schumann, heeft hij al een pakketje eigengemaakte
kopieën bij zich. Onder impuls van de Schumanns blijft Brahms zich
verdiepen in het oudere repertoire. Wanneer Robert in 1854 wordt opgenomen, reist Brahms naar Düsseldorf om er bij Clara te verblijven. Bij
die gelegenheid begint hij de bibliotheek van zijn vriend te ordenen en
te bestuderen, om opnieuw eigen afschriften te maken van de composities die hem bijzonder interesseren. Wanneer hij na Schumanns dood
met Clara en haar kinderen op vakantie is in Zwitserland laat hij de kans
niet liggen om in Einsiedeln enkele werken te kopiëren in de rijkelijke
bibliotheek van de plaatselijke abdij.
Naast het verzamelen van repertoire legt Brahms zich ook toe op
de intensieve studie van het contrapunt, de compositietechniek die
cruciaal is voor de muziek van de renaissance tot Bach. Zijn interesse
voor het contrapunt, waarbij, anders dan bij de harmonieleer, de combinatie van verschillende individuele melodieën centraal staat, deelt
Brahms met zijn vriend Joachim in een uitgebreide correspondentie uit
de jaren vijftig. Samen wisselen ze onder meer contrapuntoefeningen
uit, die er in de eerste plaats op gericht zijn een gegeven melodie te
voorzien van een tegenstem volgens bepaalde regels van de kunst.
Cruciaal is daarbij het streefdoel om iedere stem als zelfstandige partij
te behandelen zodat er geen sprake meer is van één hoofdmelodie
met begeleiding, maar wel van een meerstemmigheid waarbinnen alle
partners gelijkwaardig zijn. Een techniek die dat als geen andere in
de verf zet, is die waarbij alle stemmen gebaseerd zijn op hetzelfde
materiaal en elkaar dus muzikaal imiteren. Het toppunt daarvan is
een canon: alle partijen zingen exact hetzelfde, maar doordat ze niet
allemaal tegelijk inzetten, ontstaat er een meerstemmigheid (die echter
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nog steeds moet voldoen aan de regels die bepalen welke samenklanken zijn toegelaten en in welke volgorde). In een schetsboek met als
titel ‘Octaven und Quinten’ (naar de twee belangrijkste samenklanken
binnen het contrapunt) hield Brahms een lijst bij van korte passages uit
composities van de late renaissance tot zijn eigen tijd waarin de regels
van het contrapunt strikt genomen werden overtreden.
—
Sommige van Brahms' contrapuntstudies resulteerden in volwaardige
composities die uiteraard de sporen dragen van zijn interesse voor de
nobele technieken van het oude repertoire. In 1891 bundelt hij dertien
canons voor gelijke stemmen (op. 113) die hij had bijeen gecomponeerd sedert de jaren vijftig. Brahms combineert in zijn canons duidelijk zijn compositietechnische interesse met de algemene kenmerken
van het kleine koorlied uit zijn tijd. Qua structuur zijn het allemaal contrapuntische hoogstandjes, maar de teksten zijn zowel van dichters als
Johann Wolfgang von Goethe en Friedrich Rückert als ontleend aan
de volksmuziek. Over de muzikale kwaliteiten van zijn canons schrijft
Brahms aan Joachim dat ze niet zozeer opgevat zijn als muziek om
te beluisteren, maar wel als muziek om zelf te zingen. Het gaat met
andere woorden om studies die hij interessant achtte voor een uitvoerderspubliek. Een uitzondering vindt Brahms het nummer dertien,
‘Einförmig ist der Liebe Gram’, dat – wanneer het tenminste met het
nodige enthousiasme wordt gezongen – nog tot een goed klinkend effect kan leiden. Die laatste canon noemt hij trouwens ‘Der Leiermann’,
verwijzend naar de melodie die letterlijk het laatste lied uit Franz Schuberts Winterreise citeert.
Een vroeg koorwerk dat eveneens de canontechniek hoog in het vaandel heeft (en zelfs vermeldt in de titel), is de Missa canonica, gecomponeerd in 1856. Deze compositie neemt de teksten van de laatste
drie delen van de Latijnse mis als uitgangspunt: Sanctus, Benedictus
en Agnus Dei. Het begin van het Benedictus heeft de best hoorbare canonstructuur: één stem begint, al gauw gevolgd door andere
stemmen met dezelfde melodie (een opgaande lijn). Het Agnus Dei
maakt gebruik van een vorm die verwant is aan de canon, maar nog
iets doordachter: de fuga. Daarbij begint opnieuw één stem met een

herkenbaar thema (het ‘subject’) dat de anderen vervolgens een na een
overnemen. Terwijl de tweede stem echter het thema brengt, heeft de
eerste stem een tegenthema (het ‘contrasubject’), dat op zijn beurt tijdens het verdere verloop door de anderen wordt overgenomen. In het
Agnus Dei van de Missa canonica is het thema duidelijk hoorbaar op de
tekst ‘Agnus Dei qui tollis peccata mundi’. Het tegenthema volgt dan
op ‘miserere nobis’. Hoewel de fugatechniek meteen barokke referenties oproept (denk aan de vele orgelfuga’s van Bach), is Brahms’ toepassing ervan romantisch. Zowel het thema als het tegenthema krijgen
door enkele bijzondere toonafstanden en subtiele verhogingen en verlagingen van de melodie een bijna smachtend karakter, dat uiteraard
past bij de smeekbede die de tekst eigenlijk is. Helemaal negentiendeeeuws is het Sanctus, dat begint met een mysterieus unisono waaruit
de harmonie zich langzaam losmaakt en via stapsgewijze progressies
de verheven sfeer van het ‘Heilig, heilig’ openbaart.
In 1877 herwerkte Brahms veel materiaal uit de Missa canonica in het
motet Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen op. 74/1. De
teksten van deze vierdelige compositie komen uit verschillende Bijbelboeken. De klacht bij het begin is ontleend aan het verhaal van Job,
het tweede deel is een vers uit de lamentaties en het derde komt uit
de brief van Jakobus (die opnieuw verwijst naar Job). Het vierde deel
is een koraal op tekst van Luther, dat ook in de traditionele koraalstijl is
getoonzet: vierstemmig, harmonisch, met ritmisch quasi gelijklopende
partijen en een duidelijke indeling in verzen. In de andere delen komt,
zoals gezegd, materiaal terug uit de Missa canonica. Het meest herkenbaar is opnieuw de canon uit het Benedictus, die nu is ingeschakeld in
het tweede en derde deel. De fuga uit het Agnus Dei vormt dan weer
de basis voor het begin. Brahms voegt echter een belangrijk element
toe. Bij het begin, op het einde en tweemaal tussenin onderbreekt hij
de contrapuntische stroom om het koor gemeenschappelijk ‘Warum?’
te laten zingen. Dat brengt niet alleen structuur aan in het lange eerste
deel, maar plaatst ook de tekstuele hamvraag van het motet hoorbaar
op de voorgrond.
Van een heel andere orde is het tweede motet, O Heiland, reiss die
Himmel auf, dat in 1878 onder hetzelfde opusnummer als Warum
werd uitgegeven (op. 74/2) maar vroeger werd gecomponeerd (begin
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jaren zestig). Rode draad doorheen de hele compositie is het populaire
adventslied waaraan het motet ook zijn titel ontleent. In iedere strofe
verwerkt Brahms de originele melodie, maar steeds op een andere
(contrapuntische) wijze. De eerste strofe is een korte, wat onrustige
canon alla breve (genoteerd in witte noten). Daarna volgen twee strofen waarbij de vertrouwde melodie in een van de stemmen zit (respectievelijk de sopraan en de tenor), terwijl de andere partijen antwoorden
met omspelingen in snellere notenwaarden. In de vierde strofe schuilt
de melodie in de bas, maar wordt ze enigszins gevarieerd in functie
van andere harmonieën die Brahms hier gaat opzoeken. De sfeer is ook
gewijzigd ten opzichte van wat voorafging doordat het initiële ‘tempo
giusto’ is ingeruild voor een meer lineair adagio. De vijfde en laatste
strofe is weer allegro en mondt uit in een virtuoos ‘Amen’.
Door de alomtegenwoordige band met een bestaande kerkmelodie
leunt O Heiland, reiss die Himmel auf in feite aan bij de Duitse traditie
van de gevarieerde koraalbewerkingen die ook Bach al in zijn vocale
muziek liet doorklinken. In een ander motet van Brahms, eveneens gecomponeerd in de jaren zestig, is die band met het koraal ook bijzonder
duidelijk. Waar een soortgelijke zetting op het einde van Warum (deel
vier) zich nog van het barokke idioom onderscheidt door bepaalde harmonische keuzes en een adagio als slot, klinkt Es ist das Heil alsof het
zo uit een cantate of een motet van Bach is geplukt. Na die homofone
koraalzetting volgt dan een fuga die eveneens volledig in het verlengde
ligt van de oude stijl. Geheel volgens de regels van de kunst klinkt verder tussen de herhaalde parafrases van de originele melodie het koraal
in bredere waarden in de eerste baspartij. Slechts op het einde plaatst
Brahms zijn ontegensprekelijk negentiende-eeuwse handtekening: op
de slotwoorden ‘er ist der Mittler worden’ wordt de sfeer plots ‘sostenuto’ en krijgen melodie en textuur een meer aarzelend en zoekend
karakter. Toch kan Brahms het niet laten om aan de hand van een uitgewisseld tweenotenmotief bij het begin van die slotpassage te verwijzen
naar het duet uit Bachs cantate BWV 4, Christ lag in Todesbanden, die
ook precies één koraal als uitgangspunt neemt.
Brahms’ latere a-capellakoorwerken, de Fest- und Gedenksprüche
op. 109 en de Drei Motetten op. 110 (beide gepubliceerd in 1890),
vertonen de invloed van Schütz, wiens Sämtliche Werke begonnen

Afbeelding 12 — Laura Garbe, Marie en Betty Völckers en Marie Reuter, vier van de leden van Brahms’
dameskoor in Hamburg. In zijn werken voor vrouwenkoor nam dit ‘Mädchen-Quartett’ meestal de solointerventies voor zijn rekening; bovendien schreef Brahms voor hen een reeks vierstemmige liederen.
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te verschijnen vanaf 1872. De contrapuntische stijl maakt plaats voor
een meer gebalde sonoriteit met een voorkeur voor een grote bezetting. Brahms laat zich daarbij duidelijk inspireren door Schütz’ dubbelkorige werken en het belang dat deze zeventiende-eeuwse componist hechtte aan een directe en krachtige declamatie van de tekst. De
eerste twee van de drie Fest- und Gedenksprüche beginnen duidelijk
met de dialoog tussen twee vierstemmige koren. De snelle afwisseling en overlapping tussen beide groepen geeft de composities hun
stuwing, en de kracht van de homofone dictie is met name effectief op
de tekst van het tweede voorbeeld die gewag maakt van ‘ein starker
Gewappneter’. In de achtstemmigheid kiest Brahms regelmatig ook
voor andere combinaties. Soms laat hij de vier mannenstemmen klinken tegenover de vier vrouwenstemmen, terwijl bij andere passages
de participatie van iedereen bijdraagt tot de gewenste breedvoerige
sonoriteit. De rijkdom van de romantische koorklank wordt bijvoorbeeld uitgespeeld bij het gebed om vrede, waarmee deze composities
besluiten. Ook het derde deel maakt gebruik van die welluidende stijl.
Door aandacht te besteden aan goed zingbare melodische bogen en
de harmonische spanning te blijven voeden, weet Brahms ervoor te
zorgen dat het sonore resultaat niet als een statische massa ter plaatse
blijft, maar steeds voorwaarts beweegt als een golvend klanktapijt.
Ook de Drei Motetten op. 110 trekken zowel de kaart van de onomwonden declamatie als van het bewust opzoeken van schijnbaar eindeloze melodische lijnen. De creativiteit waarmee Brahms het achtstemmige koor behandelt, blijkt al meteen uit de eerste zin van het eerste
motet, Ich aber bin elend, und mir ist wehe. Beide sopraanpartijen
brengen samen een expressieve melodie, met aangepaste sprongen
op de sleutelwoorden ‘elend’ en ‘wehe’, terwijl de mannenstemmen
van beide koren een vierstemmige begeleiding vormen. Voor het vervolg van dit motet kiest Brahms voor de reguliere dialoog van vier
tegen vier, maar plaatst hij de volledige tekst in het eerste koor terwijl
het tweede de woorden ‘Herr, Herr, Gott’ als een soort echo blijft herhalen. Dat muzikale aandringen leidt dan tot de achtstemmige finale
op de tekst ‘Gott, deine Hilfe schütze mich’. De letterlijke climax is de
hoge la op het woord ‘Gott’ in de eerste sopraan die muzikaal werkelijk
als een overtreffende trap het crescendo tot zijn hoogtepunt voert.

Het contrast tussen het eerste en het tweede van de Drei Motetten kan
nauwelijks groter zijn. Terwijl het eerste zowel qua bezetting als qua
opzet nagenoeg alle registers opentrekt, is het tweede vierstemmig en
in de stijl van een homofone koraalbewerking met een eenvoudige herhalingsstructuur. Die keuze staat natuurlijk in functie van de tekst, een
eerder persoonlijk gebed. Dat maakt van de Drei Motetten ook een
drieluik met twee achtstemmige motetten als hoekdelen en een meer
sobere zetting als midden. Het rechtlijnige begin van het derde motet,
Wenn wir in höchsten Nöten sein, met enkel het eerste koor, doet aanvankelijk vermoeden dat de koraalstijl uit nummer twee aangehouden
blijft. Het antwoord van de heren van het tweede koor maakt echter
duidelijk dat er opnieuw meer op komst is en ook de imitatieve inzetten
die daarop volgen, wijzen op een meer uitgewerkte aanpak. Uiteindelijk
houdt het laatste motet het midden tussen de directe expressie van
het vorige deel en de dubbelkorige breedsprakerigheid van het eerste.
—
Van de koorwerken van Brahms met orkest en solisten is Ein deutsches Requiem op. 45 wellicht het bekendste. Deze groots opgevatte compositie voor sopraan en bariton solo, koor en orkest was al
tijdens Brahms’ leven een succes en behoort tot op vandaag samen
met Bachs passies, Händels Messiah en Mozarts Requiem tot de canon
van de koormuziek. Brahms deed er elf jaar over om de zeven delen
te componeren en voegde het vijfde, ‘Ihr habt nun Traurigkeit’ (met
sopraan solo), pas toe na de eerste uitvoering in 1868. Wat Ein deutsches Requiem zo speciaal maakt in zijn genre is de tekstkeuze. Hoewel
het gaat om een compositie ter nagedachtenis van de doden neemt
Brahms niet de Latijnse tekst van de dodenmis als uitgangspunt. Hij
selecteerde uiteenlopende passages uit Luthers’ Bijbelvertaling (vandaar de kwalificatie ‘deutsches’), met bijzondere aandacht voor de
stervensthematiek. Daarbij opteerde hij bewust niet voor een traditionele eschatologische lezing in het licht van het laatste oordeel en de
offerdood van Christus, maar veeleer voor een humanistische inslag,
met vergankelijkheid, troost en hoop als kernthema's. In de aanloop
naar de première gaf Brahms te kennen dat hij zijn requiem in plaats
van ‘Duits’ ook wel ‘humaan’ had kunnen noemen.
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Muzikaal munt het werk uit door een breed gamma van stijlen en technieken die niettemin geïntegreerd zijn in een overkoepelende sereniteit
eigen aan een requiem. Het begin- en slotdeel, op de parallelle teksten
‘Selig sind, die da Leid tragen’ (uit Jezus’ zaligsprekingen) en ‘Selig sind
die Toten’ (uit de Apocalyps), trekken de kaart van de breedvoerige romantische koorklank, ondersteund door warme sonoriteiten van het orkest. Een contrast vormt het tweede deel, een dodenmars en met een gebald unisono door het koor op de omineuze woorden ‘Denn alles Fleisch
es ist wie Gras’. De sfeer klaart enigszins op wanneer het gras en de bloemen (verdord weliswaar) worden bezongen, en ook later op de tekst ‘Seid
nun geduldig’, maar de vergankelijkheidsmars slaat telkens terug, en wel
in alle hevigheid. Eenzelfde energieke uitbarsting klinkt wanneer er in het
zesde deel, ‘Denn wir haben hie keine bleibende Statt’, sprake is van de
bazuinen die bij de opstanding van de doden zullen schallen. Niet toevallig wordt dat moment mee ingeleid door de bariton, een referentie aan
Händel die in zijn Messiah dezelfde tekst (‘Behold, I tell you a mystery...
The trumpet shall sound’) muzikaal beroemd maakte.
Waar de genoemde passages ontegensprekelijk blijk geven van de romantische behandeling van koor en orkest (met als model het slotdeel
van Beethovens Negende Symfonie), verraden de fugatische eindes
van het tweede, derde, vierde en zesde deel de invloed van de oude
muziek. Bij het vierde deel, ‘Wie lieblich sind deine Wohnungen’ gaat
het om een kleine fugatische uitweiding na een hoofdzakelijk homofone zetting (de eenvoudigste van het werk), en ook bij het tweede deel
kan bezwaarlijk worden gesproken van een echte fuga (Brahms speelt
handig met enkele vermeende thema-inzetten, maar brengt in functie
van de tekst, de uitroep ‘ewige Freude’ of de verzuchting ‘Schmerz
und Seufzen’, toch het hele koor terug samen). Het derde en het zesde
deel eindigen daarentegen wel met koorfuga’s naar händeliaans model
(maar met een romantische melodie- en harmonievoering), voorzien
van een orkestbegeleiding die mee aanzwelt terwijl in het koor steeds
meer inzetten van thema’s en tegenthema’s opduiken. De oude fugatechniek wordt dus functioneel gebruikt om een meer tijdloos effect,
namelijk dat van climaxwerking, te bereiken. Uit Ein deutsches Requiem
blijkt dan ook eens te meer hoe Brahms een synthese realiseert tussen
het muzikale verleden en heden van de negentiende eeuw.

Het mag duidelijk zijn dat Brahms’ fascinatie voor oude muziek een
grote invloed heeft gehad op zijn eigen composities. Traditionele procedés als canon en fuga zijn aanwezig in zijn koorwerken, evenals, in
ruimere zin, een grote aandacht voor de individuele stemvoering van
iedere partij, zoals dat hoort in de contrapuntische stijl. Technische
kennis deed Brahms hiervoor op door het verzamelen, bestuderen
en uitvoeren van composities van oude meesters, van de renaissance
tot Bach. Ook zijn persoonlijke studie van het contrapunt maakte hem
vertrouwd met het elegant combineren van verschillende melodieën.
Bovenal weet hij echter de oude technieken in te passen in een discours dat hem als een componist van zijn eigen tijd typeert. Hij toont
zich dus een romanticus die elementen uit het verleden incorporeert
in zijn negentiende-eeuwse taal, met zin voor expressie, schommelend
tussen intimiteit en groot vertoon. Zoals zijn instrumentale muziek getuigt zijn koormuziek dan ook van compositietechnische finesse die de
muzikale overtuigingskracht niet in de weg staat, maar net verstevigt
en aanscherpt.

—
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Afbeelding 13 — De teksten voor Ein deutsches Requiem, genoteerd in Brahms’ handschrift op een vel
muziekpapier. Duidelijk te zien is hoe Brahms twijfelde over de volgorde van delen vier en vijf.
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Symfonieën voor het
microscopische oor

Steven Vande Moortele

Begin oktober 1885 kreeg Johannes Brahms een brief van Elisabet von
Herzogenberg. Zij was de echtgenote van componist Heinrich von Herzogenberg (een vriend van Brahms) en ook zelf een erg bekwame muzikante die Brahms bijzonder hoog inschatte. Zoals hij wel vaker deed,
had hij haar het manuscript van zijn nieuwste compositie – de Vierde
Symfonie – opgestuurd en gevraagd wat zij ervan vond. Het antwoord
van Herzogenberg verdient het om uitgebreid geciteerd te worden:
“Er zit zoveel in dat men haast als een ontdekker en natuurwetenschapper juicht als men alle kunstigheden van uw schepping op het
spoor komt. Maar dat is ook het punt waar een zekere twijfel de kop
opsteekt… Mij lijkt het alsof net deze schepping te zeer is berekend
op het oog van de microscopicus, alsof de schoonheden niet voor
elke eenvoudige liefhebber zomaar voor het grijpen liggen, en alsof
het een kleine wereld is voor de slimmen en wetenden, waartoe het
volk, dat in het donker vertoeft, maar beperkt toegang heeft.”
Herzogenbergs commentaar raakt het hart van Brahms’ symfonische
muziek die, behalve de vier symfonieën, ook twee serenades, vier
concerti, twee ouvertures en de Variaties op een thema van Haydn
omvat. Brahms’ symfonische muziek is, zoals Herzogenberg nauwelijks
omwonden stelt, inderdaad vaak te moeilijk voor het publiek waarvoor
ze is bedoeld en gaat daarmee voorbij aan de essentie van het begrip
‘symfonisch’ zoals dat in de negentiende eeuw werd gedefinieerd. In
veel van Brahms’ werken met orkest is daardoor een constante spanning aanwezig tussen wat het werk hoort te zijn – wat het publiek ervan
verwacht – en wat Brahms ermee wil doen. Die spanning is niet zozeer
een tekortkoming als wel een wezenskenmerk van Brahms’ symfonische
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muziek: datgene wat haar unieke positie in de geschiedenis van de
instrumentale muziek in de negentiende eeuw bepaalt.
—
Een muzikale compositie ontstaat niet in een vacuüm, maar binnen een
context van al bestaande werken. Die context creëert enerzijds voor
de luisteraar een verwachtingshorizon en legt anderzijds de al dan niet
uitgesproken conventies vast die een componist geacht wordt te volgen. Wil de componist door zijn publiek begrepen worden, dan dient
hij zich minstens in zekere mate aan die conventies te houden; wil hij
ook als een origineel kunstenaar worden beschouwd, dan zal hij tegelijk diezelfde conventies minstens tot op zekere hoogte naar zijn hand
moeten zetten.
De genreconventies van de symfonische muziek in de negentiende eeuw zijn in grote mate gebaseerd op de negen symfonieën die
Ludwig van Beethoven in de eerste decennia van de eeuw componeerde. Die conventies hebben in de eerste plaats betrekking op een aantal
uiterlijke kenmerken. Een symfonie is een compositie voor orkest en
bestaat in de regel uit vier delen in een bepaalde volgorde: een snel
eerste deel in sonatevorm, meestal met langzame inleiding; een langzaam en vaak diepzinnig of expressief tweede deel; een snel scherzo in
drieledige maatsoort en met een in oorsprong dansachtig karakter; en
ten slotte een snelle finale. De twee middendelen (het langzame deel
en het scherzo) kunnen eventueel van plaats wisselen.1
Even belangrijk is de manier waarop dat schema wordt ingevuld, en
het is vooral in de ontwikkeling van deze zogenaamde ‘symfonische
stijl’ dat Beethoven een centrale rol heeft gespeeld. Bovendien is het
deze stijl die later in de negentiende eeuw ook buiten het genre van de
symfonie in de strikte zin (en zelfs buiten de symfonische muziek in de
ruime zin) zijn invloed zou doen gelden. Kort samengevat behelst de
symfonische stijl volgende aspecten. Ten eerste houdt hij in dat zowel
de symfonie in haar geheel als de delen ervan ruim geproportioneerd
zijn; men schrijft geen symfonie van tien minuutjes. Ten tweede is ‘symfonische’ muziek intrinsiek orkestraal gedacht en bevat zij ideeën die
enkel door een orkest (en niet door bijvoorbeeld een piano of een
strijkkwartet) kunnen worden vertolkt. Beide aspecten samen liggen
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1 — De vormen die Brahms gebruikt in zijn
symfonische muziek verschillen niet wezenlijk
van die in zijn kamermuziek. Voor een overzicht van Brahms’ vormen, zie blz. 49-52 in het
essay van Pieter Bergé.

aan de basis van het monumentale karakter van zoveel negentiendeeeuwse symfonieën. Van groot belang is ten slotte dat er een organische band bestaat tussen de delen en het geheel, zodat de grote vorm
groeit uit een beperkte hoeveelheid muzikaal basismateriaal. Daarmee
hangt samen dat de verschillende delen van een symfonie bij voorkeur meer zijn dan een willekeurige collectie, met elkaar in een organisch verband staan en eventueel zelfs over de delen heen met elkaar
samenhangen. Tot die samenhang draagt ook de nadrukkelijke gerichtheid op het einde bij die veel symfonieën kenmerkt en waarbij de
finale als bekroning van het hele werk verschijnt.
De symfonie vervulde in de negentiende eeuw een welbepaalde maatschappelijke functie. Kort na het begin van de eeuw ontwikkelde zij
zich, zeker in Duitstalig Europa, tot het meest vooraanstaande publieke
genre van de instrumentale muziek; een symfonie wordt per definitie
gespeeld voor een talrijk publiek in een grote ruimte. Mede onder invloed van de ideeën die enkele jaren eerder door de Franse Revolutie
waren verspreid, werd het symfonisch concert een metafoor voor de
volksvergadering, een forum waar burgers van alle rang en stand elkaar als ‘vrijen en gelijken’ konden ontmoeten. Beethovens symfonieën
in het bijzonder zijn wel vergeleken met muzikale redevoeringen die
zich richten tot de hele mensheid; zij zijn drager van een universele
humanistische boodschap en het medium bij uitstek voor de uitdrukking van het grootse, het plechtige en het verhevene; ze verklanken
een democratisch ideaal dat de negentiende eeuw nooit in de praktijk
wist te brengen.
Deze maatschappelijke rol heeft een impact op de manier waarop
een symfonie er muzikaal uitziet. Om, naar het woord van de Duitse
muziekcriticus Paul Bekker, ‘gemeenschapsvormend’ te zijn, moet een
symfonie gesteld zijn in een toonspraak die zowel de kenner als de
liefhebber aanspreekt. Die voorwaarde beperkt de mogelijkheden
tot compositorische finesses in een symfonie aanzienlijk en onderscheidt het genre fundamenteel van bijvoorbeeld het strijkkwartet en,
bij uitbreiding, de kamermuziek in het algemeen. In het strijkkwartet,
hét genre voor de kenner, staat in principe geen maat op de intrinsieke moeilijkheid van wat er wordt gezegd. Dat die limiet er voor de
symfonie wel was, betekent vanzelfsprekend niet dat zij helemaal geen
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ruimte bood voor technisch vernuft: thematische concentratie en overkoepelende samenhang zijn, zoals gezegd, centrale conventies van het
genre. Altijd echter blijft de afwerking van de details ondergeschikt
aan het grote gebaar en de meeslepende retoriek: een symfonie wordt
niet geschilderd met een fijn penseel, maar met de grove borstel;
haar luisteraar bedient zich, om voort te borduren op de metafoor van
Herzogenberg, niet van een microscoop, maar van een verrekijker.
Een van de redenen waarom Beethovens symfonieën zo invloedrijk
waren, is dat zij de delicate verhouding tussen een gesofisticeerde
achterliggende structuur en een direct toegankelijke façade op eminente wijze realiseren. In de decennia na Beethovens dood bleven
zijn symfonieën dan ook de maatstaf waaraan iedere nieuwe symfonie
werd gemeten. Dat maakte het er voor componisten van de volgende
generaties niet makkelijker op. Zij hadden de grootste moeite om een
balans te vinden tussen trouw aan de genreconventies en persoonlijke
originaliteit. De genreconventies van de symfonie waren zozeer met
de symfonieën van Beethoven vereenzelvigd geraakt dat het leek alsof
daar niets zinvols meer aan kon worden toegevoegd. Zelfs componisten als Felix Mendelssohn en Robert Schumann, wier symfonieën tot
op heden een plaats in het repertoire hebben weten te behouden,
hadden de grootste twijfels over de kwaliteit van hun symfonieën.
Alleen extravagante stukken uit het buitenland, zoals de Symphonie fantastique van de Fransman Hector Berlioz, slaagden erin uit de
massaproductie naar voren te springen.
Vanaf 1850 bereikte de crisis van de symfonie een dieptepunt. De
Duitse musicoloog Carl Dahlhaus spreekt in dit verband van de ‘dode
tijd van de symfonie’. Natuurlijk is het niet zo dat componisten plots
ophouden symfonieën te schrijven, al valt wel op dat het aantal nieuwe
symfonieën na 1850 dramatisch zakt. Belangrijker is echter, zo argumenteert Dahlhaus, dat na Schumann geen enkele symfonie van allure
meer werd geschreven voor een periode van bijna twintig jaar. Tegelijk
met de crisis van de symfonie ontstaat het fenomeen van de ‘symfonisering’ van andere genres, waarbij de symfonische stijl ook buiten de
symfonie zelf ingang vindt. Het gaat daarbij niet alleen om het nieuwe
genre van het symfonisch gedicht, een eendelig orkestwerk gelieerd
aan een buitenmuzikaal programma dat door Liszt en velen met hem

werd beschouwd als de enige uitweg uit de impasse waarin de symfonie was verzeild geraakt. Ook in reeds bestaande genres, zoals het concerto, laat de invloed van de symfonische stijl zich steeds meer voelen.
—
Net op dat moment verschijnt Brahms ten tonele. In 1853 legt de
jonge componist enkele van zijn eerste werken – liederen, piano- en
kamermuziek – voor aan Schumann. Die is daarvan zo onder de indruk
dat hij meteen voor het gezaghebbende Neue Zeitschrift für Musik
een artikel schrijft met de titel ‘Neue Bahnen’, waarin hij Brahms lanceert als de grote belofte van de Duitse muziek. In dat artikel roept
Schumann Brahms in nauwelijks mis te verstane (zij het ietwat gezwollen) bewoordingen op om zich voortaan niet meer met genres voor
kleine bezetting bezig te houden, maar de zieltogende symfonie nieuw
leven in te blazen:
“Als hij zijn toverstaf daarheen zou laten zinken, waar hem de machten van de massa’s, in het koor en het orkest, hun kracht ter beschikking stellen, dan staan ons nog wonderbare blikken in de geheimen
van de geestenwereld te wachten.”
Niets wijst er aanvankelijk op dat Brahms’ weg naar de symfonie lang
en lastig zou worden. Integendeel, de jonge Brahms was ambitieus
genoeg om het mandaat dat hij van Schumann had gekregen ernstig
te nemen. In 1854 begon hij aan de bewerking van een eerder geschreven sonate voor twee piano’s tot een symfonie. Over sonate noch
symfonie is veel bekend: Brahms had de gewoonte zijn schetsen te
vernietigen. Toch zijn er aanwijzigen dat Brahms niets minder dan een
koorsymfonie ambieerde in de lijn van de Negende van Beethoven
(en dus Schumanns suggestie om voor ‘koor en orkest’ te schrijven
letterlijk nam). Het schrijven voor orkest viel hem echter onverwacht
zwaar en hij liet het hele plan varen. Alleen wat het eerste deel van
de symfonie had moeten worden, werd in 1859 in sterk gewijzigde
vorm en met veel moeite voltooid als het openingsdeel van het Eerste
Pianoconcerto (de overige twee delen van het concerto hebben niets
met de eerdere sonate/symfonie te maken; Brahms zou een tweede
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deel van de sonate later wel hergebruiken in Ein deutsches Requiem).
In de twee Serenades, zijn enige andere orkestwerken uit de jaren vijftig, loopt Brahms met een boogje om het genre van de symfonie heen,
en van zijn plan om de Eerste Serenade tot een symfonie uit te werken
kwam nooit iets in huis.
Het loont de moeite om wat langer stil te staan bij Brahms’ Eerste
Pianoconcerto, wellicht het meest weerbarstige van al zijn werken
met orkest. Relevanter dan dat het geen symfonie is, is immers hoe
symfonisch het desalniettemin klinkt. Meer dan enig ander werk van
Brahms illustreert dit concerto hoezeer aspecten van de symfonische
stijl na het midden van de negentiende eeuw in andere genres dan
de symfonie zelf binnendringen. Vooral het eerste deel is van waarlijk
symfonische allure en staat mijlenver van wat een luisteraar anno 1859
van een concerto verwachtte. Wat onmiddellijk in het oor springt is de
ernstige toon: dit is muziek met een boodschap, geen onderhoudend
spektakelstuk. De opvallende afwezigheid van virtuoos vertoon, zeker
in vergelijking met andere pianoconcerti uit dezelfde tijd, hangt daarmee samen. Het is niet zo dat het de solopartij in Brahms’ concerto
aan technische uitdagingen ontbeert, maar wel dat de moeilijkheid
ervan niet wordt geëtaleerd. De pianistieke mogelijkheden van de solist staan volledig ten dienste van het muzikale discours.
Niet minder schatplichtig aan de symfonie is het monumentale karakter
van het deel. Doorslaggevend is daarbij niet zozeer de tijdsduur; hoewel die zeker aanzienlijk is (het deel duurt ongeveer twintig minuten),
overschrijdt ze die van het eerste deel van bijvoorbeeld het Pianoconcerto van Schumann niet eens zo ver. Belangrijker is dat Brahms die
tijdsduur invult met thema’s die vaak essentieel orkestraal van karakter
zijn. Voor sommige ervan valt het moeilijk om ze in een andere instrumentatie voor te stellen, zelfs al worden de meeste ervan in de loop
van het deel natuurlijk ook door de piano gespeeld. Treffend is in dat
opzicht dat Brahms zelf de omwerking van zijn sonate voor twee piano’s
tot symfonie en later concerto verdedigde door te stellen dat hij voor
de verklanking van zijn ideeën 'niet genoeg [had] aan twee piano’s.'
Ongebruikelijk voor een concerto – maar niet voor een symfonie – is
ten slotte de concentratie op een beperkt aantal thema’s en motieven, die voortdurend worden gevarieerd en ook onderling vaak met

elkaar samenhangen. Bij momenten overstijgt Brahms’ concerto aan
complexiteit zelfs datgene wat in de symfonie gebruikelijk was. Om
daarvan slechts één voorbeeld te geven: nadat het hoofdthema door
het orkest wordt voorgesteld onmiddellijk bij het begin, keert het nog
vijf keer weer, maar nooit in dezelfde gedaante, zelfs niet waar dat het
meest voor de hand zou liggen, namelijk bij de inzet van de reprise.
In plaats daarvan spant Brahms over het hele deel een reeks variaties,
waarin telkens een ander aspect van het thema wordt ontwikkeld.
Om al deze redenen – de diepe ernst, de afwezigheid van virtuositeit, de orkestrale monumentaliteit en het doorwrochte karakter – was
Brahms’ Eerste Pianoconcerto aanvankelijk allerminst een succes (de
tweede uitvoering was zelfs een complete flop; “nog geen drie mensen deden de moeite om te klappen”, schreef Brahms na afloop aan
Clara Schumann). De ontgoocheling moet diep zijn geweest en heeft
er zeker toe bijgedragen dat Brahms het genre van de symfonie in de
jaren daarna met de grootste schroom zou benaderen.
Nochtans begint Brahms enkele jaren later opnieuw aan een symfonie:
in de lente van 1862 schrijft hij een vroege versie van wat wij nu kennen
als het eerste deel van de Eerste Symfonie. Om onduidelijke redenen
schuift hij dit project echter aan de kant. In de plaats legt hij zich de
volgende jaren toe op het componeren van liederen, kamermuziek en
grootschalige werken voor koor en orkest. Pas meer dan tien jaar later,
in 1873, voltooit hij met de Variaties op een thema van Haydn zijn volgende orkestwerk.
In 1876 volgt dan Brahms’ doorbraak als symfonicus. De première van
zijn eindelijk voltooide Eerste Symfonie was een evenement waarop de
ogen van de hele muzikale wereld waren gericht. Als betrof het een
ultieme poging om de opdracht die hij van Schumann had gekregen te
volbrengen, gaat Brahms in deze symfonie uitdrukkelijk en met open
vizier de confrontatie aan met de erfenis van Beethoven.

Cruciaal daarbij is wat Brahms doet in zijn finale. Die begint met een
langzame inleiding waarin, na de dramatische aanhef, twee opvallende
thema’s worden voorgesteld: de zogenaamde ‘Alphornruf’ (eerst gespeeld door de hoorn, vervolgens door de fluit) en, onmiddellijk daarna,
een plechtige koraalmelodie in de trombones en fagotten; afsluitend

121
120

Brahms' orkestmuziek

keert de ‘Alphornruf’ nog eens terug. Daarop volgt de expositie van
wat een sonatevorm lijkt te zijn. Die expositie begint met een hymnisch
thema dat opvallende en nauwelijks toevallige gelijkenissen vertoont
met het thema uit de finale van Beethovens Negende Symfonie (het was
in dit verband dat Brahms de aandachtige luisteraar, die hem toevertrouwde dat zijn thema toch ‘een opmerkelijke gelijkenis’ vertoonde
met dat van Beethoven, antwoordde: “En nog veel opmerkelijker is dat
iedere ezel dat ook meteen hoort.”) Bij het begin van de doorwerking
komt dat thema onverwacht terug, maar op de plaatsen waar de luisteraar het wel zou verwachten, blijft het achterwege en wordt het vervangen door een van de twee thema’s uit de inleiding: door de ‘Alphornruf’
bij de inzet van de reprise, door het koraal in de coda. De symboliek van
Brahms’ demarche is duidelijk: hij neemt afstand van het beethoveniaanse model van de symfonie door het thema in de stijl van Beethoven
te overschrijven met eigen thema’s die meer uitgesproken romantisch
zijn (en verwijzen naar enerzijds de natuur, anderzijds de religie).
—
Met de Eerste Symfonie is de ban gebroken. In de tien jaar daarna volgen de grote symfonische werken elkaar in sneltempo op: de Tweede
Symfonie in 1877, het Vioolconcerto in 1878, de Akademische Fest-Ouvertüre en de Tragische Ouvertüre in 1880, het Tweede Pianoconcerto
in 1881, de Derde Symfonie in 1883, de Vierde in 1885, en ten slotte
het Dubbelconcerto voor viool en cello in 1887. Ook al zijn niet al deze
werken onaangevochten meesterwerken (vooral de Fest-Ouvertüre en
het Dubbelconcerto zijn om diverse redenen bekritiseerd), toch vestigt
Brahms met deze werkgroep zijn reputatie als symfonicus.
Opvallend is wel dat al deze werken een geluid laten horen dat erg
anders klinkt dan de Eerste Symfonie. Brahms’ Eerste is meteen zijn
laatste echt ‘symfonische’ symfonie – niet toevallig lag het woord van
‘Beethovens Tiende’ meteen na de première in alle monden bestorven.
Maar net daarom is het geen typische Brahmssymfonie. Pas vanaf de
Tweede Symfonie treedt Brahms’ hoogstpersoonlijke symfonische stijl
naar voren, die er paradoxaal genoeg in bestaat dat hij erg onsymfonisch is. Die stijl kan worden beschreven als een combinatie van enerzijds een nadrukkelijk thematische arbeidswijze die Brahms overneemt

van Beethoven en anderzijds een uitgesproken lyrische toon die hij aan
Schubert ontleent.2 Terwijl de thematische arbeidswijze een typisch
fenomeen is van de instrumentale muziek, vindt de lyrische toon zijn
oorsprong in het romantisch lied. Het verwondert dan ook niet dat bij
een dergelijke lyrische schrijfwijze de nadruk ligt op de ontplooiing van
de melodie eerder dan op de uitbouw van de muzikale vorm en dat
zij zich eerder leent tot de expressie van intieme emoties dan tot het
stellen van grote gebaren. Op zich is de invloed van Schuberts lyriek
op de symfonie geen nieuw fenomeen bij Brahms – Schumann bijvoorbeeld liet zich al voor sommige van zijn symfonieën inspireren door de
Negende van Schubert, die hij rond Nieuwjaar 1839 had ontdekt op de
zolder van Schuberts broer Ferdinand – maar Brahms is wel de eerste
om de lyriek van Schubert met het thematisch denken van Beethoven
te combineren. Een synthese tussen Beethoven en Schubert had Brahms
de voorbije decennia al weten te realiseren in zijn kamermuziekwerken,
die vaak tegelijk zingen en ‘arbeiden’. Bij de transplantatie van die synthese naar het symfonische medium bleven echter ook de dichtheid,
intensiteit en moeilijkheid bewaard die zo kenmerkend zijn voor zijn
kamermuziek. De uitgesproken lyrische toon is dus niet het enige wat
Brahms’ symfonieën vanaf de Tweede onderscheidt van veel andere
negentiende-eeuwse werken binnen dat genre. Net als in de kamermuziek, maar anders dan in de traditionele symfonische stijl, vormt bovendien de thematisch-motivische arbeid à la Beethoven niet langer de
onderliggende structuur die de luisteraar indien nodig kan negeren: in
plaats daarvan treedt hij op de voorgrond en eist hij alle aandacht op.
Brahms’ symfonieën zijn kamermuzikaal in plaats van monumentaal en
introvert in plaats van extravert. Het zijn deze kenmerken die hen zo
uniek maken. Brahms betaalt echter een prijs voor zijn persoonlijke
oplossing van het ‘probleem’ van de symfonie na Beethoven: door de
dubbele kaart van de lyriek en de thematische arbeid te trekken, moet
hij verzaken aan de gangbare symfonische stijl. Het is geen toeval dat
Herzogenberg in haar eerder geciteerde brief specifiek betrekking
neemt op het eerste deel van de Vierde Symfonie om dat aan de kaak
te stellen: in geen van Brahms’ symfonieën gaan de diepe lyriek en de
kamermuzikale doorwrochtheid meer ten koste van de echt symfonische stijl dan daar. Wat Herzogenberg laakt aan de Vierde Symfonie is
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Afbeelding 14 — Een prentbriefkaart van Pörtschach am Wörthersee, waar Brahms zijn Tweede Symfonie
componeerde. Daaronder de openingsmaten van diezelfde symfonie, met de twee motieven die aan de
basis liggen van het hele eerste deel.

echter aan te treffen in elk ander symfonisch werk van Brahms na de
Eerste Symfonie – met uitzondering van de Akademische Fest-Ouvertüre (en in mindere mate het Vioolconcerto).
Een erg goed voorbeeld van Brahms’ zingend arbeidende symfonische
stijl is het eerste deel van de Tweede Symfonie. Deze symfonie als geheel
omvat een eerder snel eerste deel in sonatevorm, een langzaam tweede
deel, een dansachtig derde deel waarin een matig en een snel tempo elkaar afwisselen, en een snelle finale. De nadruk ligt daarbij erg duidelijk
op het eerste (en niet op het laatste) deel, iets wat uitzonderlijk is voor
een symfonie in de negentiende eeuw en in ieder geval erg verschilt van
Brahms’ Eerste. Dat verschil in nadruk blijkt alleen al uit de tijdsduur van
de verschillende delen: het eerste deel duurt met zijn ongeveer twintig
minuten (tenminste als Brahms’ instructie om de expositie te herhalen
wordt nageleefd) twee keer zo lang als de finale. Het tweede deel duurt
net iets langer dan de finale, het derde deel dan weer net iets korter dan
de helft daarvan. Ook het soortelijk gewicht van de muziek is het zwaarst
in het eerste deel, en in iets mindere mate in het tweede deel.

Dat soortelijk gewicht valt de luisteraar die voor het eerst de Tweede
Symfonie hoort beginnen misschien niet meteen op. Veel meer in het
oor springen immers, vanaf de eerste maten, de bijzonder intense
lyriek en de breed uitgezongen melodische lijnen. Doordat daarbij
hoorns en houtblazers prominent op de voorgrond treden, maakt de
muziek een pastorale en erg ontspannen indruk. Het is verleidelijk die
indruk in verband te brengen met het feit dat Brahms zijn Tweede grotendeels schreef tijdens een zomervakantie aan de Wörthersee, een
streek waarvan hij zelf zei dat ze “zo dik bezaaid is met melodieën dat
je moet opletten om er niet op te trappen” (zie afbeelding 14). Veel
minder opvallend is dat Brahms die schijnbaar spontaan opwellende
melodieën opbouwt door middel van een doorgedreven proces van
thematische arbeid. Elk ervan bestaat nagenoeg volledig uit de constante herhaling, variatie en manipulatie van twee onooglijke motieven
van elk drie noten lang: de inzet in de allereerste maat van de celli en
contrabassen (re – do – re) en die van de eerste hoorn (fa – (hoge)la
– (lage)la) onmiddellijk daarna. Hoever Brahms durft te gaan in de concentratie op die motieven blijkt al wanneer na enkele maten de eerste
violen en altviolen een lang uitgesponnen dalende lijn inzetten die uitsluitend uit een reeks in elkaar hakende variaties van het drienotenmotief uit de eerste maat bestaat. In het verdere verloop van de expositie treden beide motieven steeds meer op de voorgrond.

Bemerk bijvoorbeeld hoe de opeenvolgende inzetten in de brug (de
overgang van hoofd- naar neventhema vanaf m. 44) elkaar steeds
dichter op de hielen zitten en stuk voor stuk hetzelfde motief van drie
noten als uitgangspunt nemen; hoe daarna, bij het eerste dynamische
hoogtepunt van het werk (m. 59), beide motieven op verschillende
manieren met elkaar worden gecombineerd (eerst het ene motief in
de boven- en het andere in de onderstemmen, daarna omgekeerd);
hoe Brahms vervolgens een van die motieven isoleert om de overgang
te maken naar een lichtvoetige passage (m. 66) waarin net dat motief in de blazers centraal staat; hoe in diezelfde lichtvoetige passage
de strijkers ook het andere motief weer in het spel brengen; hoe
dat andere motief in de begeleiding van de violen blijft nazinderen
wanneer de celli en altviolen het wondermooie neventhema inzetten
(m. 82); hoe ook de meer stormachtige passage na de herhaling van
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dat neventhema door de houtblazers varianten van beide motieven bevat; en hoe uiteindelijk de finale terugkeer van het neventhema (m.
156) wordt versierd door een elegante lijn – eerst in de fluit, dan in de
eerste violen – die motivisch nog steeds uit dezelfde drie noten bestaat
die in de allereerste maat van het stuk weerklonken.
Hoe origineel Brahms’ symfonische stijl wel is, wordt duidelijk door een
vergelijking van het eerste deel van zijn Tweede Symfonie met dat van de
Zesde Symfonie van zijn jongere tijdgenoot en protegé Antonín Dvořák
(1841–1904). Dvořák schreef zijn Zesde in 1880, nauwelijks drie jaar na
Brahms’ Tweede, en de parallellen tussen beide symfonieën zijn talrijk,
vooral in het eerste deel en de finale. Het eerste deel van Dvořáks Zesde
is niet alleen even lyrisch als dat van Brahms’ Tweede, het staat bovendien in dezelfde toonaard en maatsoort en ademt dezelfde pastorale
sfeer. Qua melodische vinding en compositorisch vakmanschap moet
Dvořák op geen enkel moment voor Brahms onderdoen. Maar het eerste
deel van zijn Zesde Symfonie is, ondanks alle gelijkenissen met dat van
Brahms’ Tweede, veel meer uitgesproken symfonisch van stijl. Thematisch-motivische arbeid is aanwezig, maar in veel beperktere mate dan bij
Brahms en bovendien op een zodanige manier dat hij zich niet opdringt;
de luisteraar die hem niet horen wil en zich liever laat meeslepen door de
melodische rijkdom van Dvořáks symfonie, kan hem negeren.
Bij Brahms ligt dat anders. Belangrijk voor Brahms’ positie in de geschiedenis van de symfonie is dat alleen nog het begin van zijn Tweede een
dergelijke beluistering op twee niveaus toelaat: de kenner die daar behagen in schept, kan Brahms’ spel met motieven volgen, maar wie dat
niet doet, mist niets van de essentie. Al gauw echter wordt die laatste
optie minder aantrekkelijk; naarmate de expositie vordert, treedt het
netwerk van motieven zozeer op de voorgrond, dat de luisteraar die er
zich niet bewust van is, niet hoort waar het eigenlijk om te doen is. Het
is met andere woorden niet langer zo dat wie goed luistert meer hoort,
maar wel dat wie niet oplet, de kern van de zaak dreigt te missen. En
dat is een attitude die vóór Brahms werd verwacht van de toehoorder bij
een kamermuziekwerk, maar niet van de bezoeker van een symfonisch
concert. Voor het eerst in de geschiedenis van de symfonie is bij Brahms
het bezit van een microscopisch oor geen luxe, maar een noodzaak.

Afbeelding 15 — Brahms tijdens het dirigeren van zijn Akademische Fest-Ouvertüre. Tekeningen van Willy
von Beckerath uit 1895.
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Afbeelding 16 — Brahms’ Ankunft im Himmel, tekening van Otto Böhler uit1897. Brahms (links onderaan)
wordt begroet door Robert Schumann. Ook Bruckner begeeft zich (enigszins verrassend) enthousiast in
zijn richting, op de voet gevolgd door Mendelssohn, Schubert, Liszt (die zich duidelijk door Schubert moet
laten overhalen), Bülow en Berlioz. Aan het orgel zit Bach, links van hem staan Weber en Wagner, rechts
Beethoven en Mozart.
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