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Schreeuwen en dansen
Het vinnige beginmotief van Willem 
Pijpers Tweede symfonie schept 
meteen duidelijkheid: hier is iemand 
boos. De schreeuw van Pijper, zo 
noemde collega-componist Matthijs 
Vermeulen deze binnenkomer. 
Sindsdien werd Pijpers naam door 
velen met enige vrees uitgesproken. 
Wie niet geschokt was door zijn 
grillige muziek kon zich de oren laten 
wassen door zijn vele tirades tegen het 
gezapige Nederlandse muziekbestel.
Hoe diep ging die boosheid? 
Met zijn vorige symfonie had 
Pijper bewezen dat hij lieflijke 
muziek met een Mahler-achtige 
landelijkheid kon schrijven. Maar 
een Duits-romantische stijl was na 
de Eerste Wereldoorlog voor weinig 
componisten nog houdbaar en 
Pijper verlegde zijn oriëntatie naar 
mediterrane componisten als Ravel 
en Milhaud. Aan dat Franse palet 
voegde hij een fikse scheut Stravinsky 
toe. Het resultaat had een on-
Nederlandse dynamiek en grilligheid, 
en de scheutigheid waarmee hij 
verschillende toonsoorten op elkaar 
liet botsen klonk menige Nederlander 
venijnig modern in de oren. 
Over één ding zijn Pijpers critici en 
zijn liefhebbers het altijd eens geweest: 

Muziek kan een estafettestokje zijn. Stravinsky 
trad met De vuurvogel in de voetsporen van zijn 
leraar Rimski-Korsakov, die ook van grote invloed 
was op Maurice Ravels instrumentatiekunst. En 
zonder Ravel geen Willem Pijper.

Woede,
cocktails
en een
magisch ei

hij hield die kwaadaardige toon nooit 
consequent vol. Sommigen zien dat 
als een tekortkoming, maar juist dat 
onberekenbare temperament geeft 
zijn muziek reliëf en menselijkheid. 
Een blaffende hond die wél bijt is 
ook niet ideaal. De Tweede symfonie 
is in dat opzicht exemplarisch. De 
agressie maakt spoedig plaats voor 
een speelsere toon en neigt soms zelfs 
naar wat muziek uit een (modern) 
sprookjesballet zou kunnen zijn. 

Illegaal feestje
De woede van de Tweede (en, 
spoedig, de Derde) symfonie lijkt 
een pose waarmee Pijper zijn ware 
aard camoufleerde. Hij stierf te jong 
om zichzelf alsnog als grumpy old 
man te bewijzen; bij zijn dood op 
52-jarige leeftijd was de toon van zijn 
muziek milder dan ooit. Je kon het 
zien aankomen: terwijl de eerste helft 
van deze tweedelige symfonie nog 
gekenmerkt wordt door humeurige 
uithalen klinkt de tweede helft eerder 
als een dansfeestje - zij het van een 
tamelijk bizar soort, alsof het een 
clandestiene aangelegenheid betreft. 
Hier flirt Pijper schaamteloos met 
café-jazz, zoals in het walsje dat aan 
het begin opduikt. Nog opvallender 
zijn de nadrukkelijke ‘Spaanse’ dansen 

dirigent Lahav Shani
piano Martha Argerich

Willem Pijper 1894-1947
Symfonie nr. 2 [1921]
• Allegro Maestoso
• Lento

Pauze

Maurice Ravel 1875-1937
Pianoconcert in G [1928-31]
• Allegramente
• Adagio assai
• Presto

Igor Stravinsky 1882-1971
De vuurvogel, tweede concertsuite 
[1919]
• Introductie
• De vuurvogel en zijn dans
• Variaties van de vuurvogel
• Rondedans van de prinsessen
• Helse dans van koning Kasjtsjej
• Wiegenlied
• Finale

Einde concert circa 21.25 uur

Vorige uitvoering door ons orkest:
Pijper Tweede symfonie: sep 1986, 
dirigent Roelof van Driesten
Ravel Pianoconcert in G: jan 2021, 
piano Lucas Debargue, dirigent 
Stéphane Denève (concert zonder 
publiek)
Stravinsky Suite De vuurvogel (1919): 
apr 2013, dirigent Jukka-Pekka Saraste
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Cover: Maurice Ravel, illustratie van 
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Willem Pijper, inkttekening van Hendrik IJkelenstam (1918)



die Pijper tot zijn handelsmerk 
maakte: net als zijn helden Ravel en 
Debussy bediende hij zich flairvol 
van habanera- en tangoritmes zonder 
ooit in Spanje of Latijns-Amerika 
geweest te zijn. Zelfs als de piano 
plots een dreigend ‘klopsignaal’ 
laat horen keert de doem van deel 
één niet terug; meteen focust Pijper 
weer op de dansvloer, nu origineel 
genoeg gecombineerd met de 
klank van een orgel. De bezetting is 
sowieso ongewoon, met onder meer 
mandolines en vier harpen. Blijkbaar 
was Mahler in de verte nog altijd een 
model.
Dat deze Tweede symfonie in het 
Nederland van 1921 verwarrend en 
verfrissend werkte is logisch: zoveel 
gebeurde hier niet. 
Daarbij was het publiek ook lichtelijk 
geïntimideerd doordat Pijper in 
deze symfonie zijn zogenoemde 
‘kiemceltechniek’ introduceerde. Met 
zijn laboratoriumachtige klank wekte 
die term het vermoeden van iets 
splinternieuws en hoogtechnologisch. 
Maar eigenlijk was het juist een heel 
eenvoudige componeermethode - het 
hele werk groeit uit één enkel motief 
van een paar noten - die in aanleg al 
door Liszt, Franck en Debussy was 
gebruikt.

Cocktail
Er is vaak lacherig gedaan over Pijpers 
stilistische ongerijmdheden (zijn 
‘wonderlijke verbintenis tussen kerk 
en nachtclub’, zoals muziekpublicist 
Elmer Schönberger schreef). Maar 
de grote Maurice Ravel maakte 
het niet minder bont. Hij liet zich 
beïnvloeden door ver uiteenlopende 

Je kon het zien aankomen: terwijl de eerste helft 
van deze tweedelige symfonie nog gekenmerkt 
wordt door humeurige uithalen klinkt de 
tweede helft eerder als een dansfeestje

muziekculturen, van Weense walsen 
en zigeunerwijsjes tot muziek uit Azië 
en jazz. Daarnaast was zijn sublieme 
orkestratiekunst sterk beïnvloed door 
de Russische meester-instrumentator 
Nikolaj Rimski-Korsakov.
Het Pianoconcert in G begint met een 
Baskisch getint fiedeldeuntje (een hint 
naar zijn moeders geboortegrond); 
het gaat naadloos over in een 
flamenco-achtig motief van de 
piano en jazzy blazerspartijen. Nog 
verbazingwekkender is de stilistische 
salto in het middendeel: Ravel 
modelleerde het naar het Larghetto 
uit Mozarts Klarinetkwintet, met 
een engelachtige melodie boven een 
wiegende begeleiding. 
Bij mindere componisten zou zulk 
zapgedrag tot een onsamenhangende 
ratjetoe leiden; bij Ravel is het een 
onweerstaanbare cocktail. Het is 
een strenge, oerklassieke vorm die 
de boel bijeenhoudt - iets wat door 
alle sprankel en kleur nauwelijks 
opvalt. Een concert, vond Ravel, 
moet bovenal lichtvoetig en briljant 
zijn. Aanvankelijk had hij het 
Divertissement willen noemen - 
amusementsmuziek dus. En amusant 
is het zeker, niet alleen door de 
acrobatische pianistiek maar ook door 
de bigband-achtige functie van het 
orkest, met glansrollen voor trompet, 
klarinet en piccolo.

Kruisbestuiving
‘Je móet hierheen,’ schreef Ravel 
in 1910 aan een vriend over Igor 
Stravinsky’s ballet De vuurvogel, ‘dit 
gaat nog veel verder dan Rimski-
Korsakov.’ En dat was ook Stravinsky’s 
bedoeling: zijn studietijd bij Rimski 

zat erop en met dit ballet kreeg hij, 
tamelijk onverwachts, de kans zich 
te bewijzen. Op verzoek van Sergej 
Diaghilev, internationaal promotor 
van Russische kunst, componeerde 
hij de muziek bij een gepland 
sprookjesballet. Het onderwerp stond 
al vast, maar het definitieve ballet was 
een bijzonder staaltje kruisbestuiving 
tussen componist, scenarioschrijver, 
vormgever en choreograaf.
Stravinsky’s grillige, vaak messcherpe 
muziek stond haaks op de zwelgende 
romantiek van Tsjaikovski’s balletten 
en de dansers werden bijna radeloos 
van de vele maatwisselingen. Maar het 
Parijse publiek was overdonderd; De 
vuurvogel was het spectaculaire begin 
van Stravinsky’s lange carrière.
Het verhaal is een mix van 
verschillende Russische sprookjes. Een 
Prins, plezierjagend op de mythische 
Vuurvogel, raakt verzeild in het rijk 
van Kasjtsjej, een boze tovenaar die 
meisjes ontvoert en wiens ziel in 
een magisch ei huist. De Vuurvogel, 
buitgemaakt door de Prins, smeekt 
vrijgelaten te worden in ruil voor 
een gunst – een aanbod dat van pas 
komt als de Prins verliefd wordt 
op een van de gevangen meisjes en 
door Kasjtsjej gevangengenomen 
wordt. De Vuurvogel verschijnt en 
laat de tovenaar en diens wachters 
dansen tot ze uitgeput ineen zijgen. 
Daarop vernietigt de Prins het ei met 
Kasjtsjejs ziel en trouwt hij een van de 
bevrijde jongedames: het meisje op 
wie hij verliefd was geworden. 

Michiel Cleij
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Geboren: Buenos Aires, Argentinië

Studie: bij Friedrich Gulda in Oostenrijk; Arturo 
Benedetti Michelangeli, Stefan Askenase

Prijzen: Internationaal Muziekconcours Genève (1957); 
Ferruccio Busoni Concours Bolzano (1957); Praemium 
Imperiale-prijs (2005), Kennedy Center Honor (2016)

Doorbraak: 1965, met het winnen van het 
Internationaal Frederick Chopin Concours in Warschau 

Daarna: gesoleerd bij alle grote orkesten over de hele 
wereld

Kamermuziekpartners: onder meer pianisten Stephen 
Kovacevich, Nicolas Economou, Nelson Freire en 

Alexandre Rabinovich, violist Gidon Kremer, cellist 
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Lahav Shani, Dirigent

Geboren: Tel Aviv, Israël

Huidige positie: chef-dirigent Rotterdams 
Philharmonisch Orkest; music director Israel 

Philharmonic Orchestra

Eerder: vaste gastdirigent Wiener Symphoniker

Studie: piano aan de Buchmann-Mehta School of 
Music Tel Aviv; piano en directie aan de Hochschule 

für Musik ‘Hanns Eisler’ Berlijn; mentor: Daniel 
Barenboim

Doorbraak: 2013, na het behalen van de eerste 
prijs van het Gustav Mahler Dirigentenconcours in 

Bamberg

Daarna: gastdirecties Berliner Staatskapelle, 
Berliner Staatsoper, Wiener Philharmoniker, 

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
Staatskapelle Dresden, Tonhalle Orchester Zürich, 
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Philharmonia 

Orchestra, Philadelphia Orchestra, Pittsburgh 
Symphony Orchestra, Seoul Philharmonic 

Orchestra, Koninklijk Concertgebouworkest

Debuut Rotterdams Philharmonisch: 2016



ORKESTLEDEN
Chef-dirigent
Lahav Shani

Eredirigent
Valery Gergiev
Yannick Nézet-Séguin

Eerste viool
Igor Gruppman,
concertmeester
Marieke Blankestijn,
concertmeester
Quirine Scheffers
Hed Yaron Meyerson
Saskia Otto
Arno Bons
Mireille van der Wart
Shelly Greenberg
Cor van der Linden
Rachel Browne
Maria Dingjan
Marie-José Schrijner
Noëmi Bodden
Petra Visser
Sophia Torrenga
Hadewijch Hofland
Annerien Stuker
Alexandra van Beveren
Koen Stapert

Tweede viool
Charlotte Potgieter
Cecilia Ziano
Frank de Groot
Laurens van Vliet
Tomoko Hara
Elina Staphorsius
Jun Yi Dou
Bob Bruyn
Letizia Sciarone
Eefje Habraken
Maija Reinikainen
Sumire Hara
Wim Ruitenbeek
Babette van den Berg
Melanie Broers

Altviool
Anne Huser
Roman Spitzer
Maartje van Rheeden
Galahad Samson
Kerstin Bonk
Lex Prummel
Janine Baller
Francis Saunders
Veronika Lénártová
Rosalinde Kluck
León van den Berg

Cello
Emanuele Silvestri
Joanna Pachucka
Daniel Petrovitsch
Mario Rio
Gé van Leeuwen
Eelco Beinema
Carla Schrijner
Pepijn Meeuws
Yi-Ting Fang

Contrabas
Matthew Midgley
Ying Lai Green
Jonathan Focquaert
Robert Franenberg
Harke Wiersma
Arjen Leendertz
Ricardo Neto

Fluit
Juliette Hurel
Joséphine Olech
Désirée Woudenberg

Hobo
Remco de Vries
Karel Schoofs
Hans Cartigny
Anja van der Maten

Hobo/althobo
Ron Tijhuis

Klarinet
Julien Hervé
Bruno Bonansea
Jan Jansen

Klarinet/
basklarinet
Romke-Jan Wijmenga

Fagot
Pieter Nuytten
Lola Descours
Marianne Prommel

Fagot/contrafagot
Hans Wisse

Hoorn
David Fernández 
Alonso
Wendy Leliveld
Richard Speetjens
Laurens Otto
Pierre Buizer

Trompet
Giuliano Sommerhalder
Alex Elia
Simon Wierenga
Jos Verspagen

Trombone
Pierre Volders
Alexander Verbeek
Remko de Jager

Tuba
Hendrik-Jan Renes

Pauken/slagwerk
Randy Max
Danny van de Wal
Ronald Ent
Martijn Boom
Adriaan Feyaerts

Harp
Charlotte Sprenkels

vr 18 februari 2022 • 19.30 uur
dirigent en piano Lahav Shani
Mendelssohn Meeresstille und 
glückliche Fahrt
Mozart Pianoconcert nr. 23
Mendelssohn Derde symfonie ‘Schotse’

vr 11 maart 2022 • 20.15 uur
zo 13 maart 2022 • 14.15 uur
dirigent Krzysztof Urbański
cello Sol Gabetta
Lutosławski Kleine suite
Lutosławski Celloconcert
Sjostakovitsj Vijfde symfonie

do 17 maart 2022 • 20.15 uur
vr 18 maart 2022 • 20.15 uur
zo 20 maart 2022 • 14.15 uur
dirigent Stanislav Kochanovsky
viool Simone Lamsma
Moesorgski Nacht op de kale berg
Tsjaikovski Vioolconcert
Tsjaikovski Eerste symfonie 
‘Winterdromen’

do 14 april 2022 • 19.30 uur  
vr 15 april 2022 • 19.30 uur
za 16 april 2022 • 19.30 uur
dirigent Jan Willem de Vriend
sopraan Lydia Teuscher
alt Ingeborg Danz
tenor Jeremy Ovenden
tenor James Gilchrist
bariton Dietrich Henschel 
bas Florian Boesch
koor Laurens Collegium
Bach Matthäus-Passion

vr 22 april 2022 • 19.30 uur  
Wotan Michael Volle
Loge Gerhard Siegel
Alberich Samuel Youn
Mime Thomas Ebenstein
Fricka Karen Cargill
Wagner Das Rheingold

AGENDA


