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Rotterdams Philharmonisch Orkest
Valery Gergiev muzikale leiding

Pjotr Tsjaikovski (1840-1893) 
Fantasie-Ouverture Romeo en Julia 22’

Igor Stravinsky (1882-1971)
Symfonie in drie delen 22’

� Overture - Allegro
� Andante
� Con moto

pauze

Sergej Rachmaninov (1873-1943)
Symfonie nr 2 in e, opus 27 58’

� Largo - Allegro moderato
� Allegro molto
� Adagio
� Allegro vivace



Pjotr Tsjaikovski  
Fantasie-Ouverture Romeo en Julia (1869-70; 1880)

William Shakespeare’s drama ‘Romeo en Julia’ heeft in de
loop van de negentiende en twintigste eeuw talloze compo-
nisten kunnen inspireren; van Hector Berlioz over Charles
Gounod tot Sergej Prokofjev en Leonard Bernstein. Ook
Peter Tsjaikovski’s fantasie-ouverture ‘Romeo en Julia’ vindt
in dit rijtje een plaats. Tsjaikovski’s belangstelling voor de
noodlottige liefdesgeschiedenis van Romeo en Julia brengt
men graag in verband met het ongelukkige liefdesleven van
de componist zelf, meer bepaald met Tsjaikovski’s onbeant-
woorde liefde voor de Belgische sopraan Désirée Artôt, of
ook wel - volgens Tsjaikovski’s broer en biograaf - met zijn
liefde voor zijn oude schoolvriend Vladimir Gerard. Toch
kwam het idee om een groot orkestwerk te baseren op
Shakespeare’s drama niet van Tsjaikovski zelf. Het plan werd
hem in de herfst van 1869, tijdens een bezoek aan Moskou,
ingefluisterd door zijn collega Mily Balakirev (1837-1910).
Balakirev kennen wij vandaag vooral als de leider van de
zogenaamde ‘Grote Vijf’ (ook wel ‘Het Machtige Hoopje’
genoemd). Deze groep van vijf componisten (Borodin, Rimski-
Korsakov, Moessorgski, Cui en Balakirev zelf) beoogde een
authentieke Russische muziek, die volledig geënt was op de
stijlkenmerken van de eigen volksmuziek. Dat Tsjaikovski als
eerder internationaal georiënteerd componist eigenlijk tot
het ‘rivaliserende’ kamp behoorde, belette hem niet om met
Balakirev nauwe vriendschapsbanden te onderhouden.
Beide componisten toonden trouwens veel respect voor
elkaars werk. 
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De bijdrage die Balakirev leverde aan Tsjaikovski’s nieuwe
ouverture bleef niet beperkt tot de reeds genoemde crea-
tieve impuls. Integendeel, toen Tsjaikovski, terug thuisgeko-
men in Sint-Petersburg, aan Balakirev liet weten dat het
componeren van de ouverture niet echt wilde vlotten, ont-
ving hij per post prompt uitgebreid en gedetailleerd advies
van zijn collega. Die stuurde hem ideeën met betrekking tot
het vormschema van het werk, de toonaardrelaties en gaf
zelfs suggesties voor de muzikale thema’s. Tsjaikovski stelde
Balakirevs aanwijzingen erg op prijs. Het hoofdthema van
de ouverture ‘Romeo en Julia’ is bijvoorbeeld herkenbaar als
een uitwerking van een thema dat Balakirev hem had
bezorgd. In vrijwel ieder stadium van het creatieve proces
legde Tsjaikovski zijn compositie ter beoordeling voor aan
Balakirev. Zelfs jaren later, toen Tsjaikovski de ouverture her-
werkte (zowel in 1870 als in 1880), hield hij nog steeds reke-
ning met Balakirevs kritische opmerkingen. Na de eerste uit-
voering verving Tsjaikovski het oorspronkelijk openings-
thema, dat volgens Balakirev “noch schoonheid, noch kracht”
bezat, door een plechtige passage die - zoals Balakirev had
gesuggereerd - moest herinneren aan oude gezangen uit de
orthodoxe kerkmuziek.

Dat Tsjaikovski zich voor zijn ouverture liet inspireren door
het verhaal van Romeo en Julia betekent geenszins dat de
compositie Shakespeare’s plot stap voor stap zou navertel-
len met behulp van muzikale middelen. Veeleer blijkt de
ouverture gegoten in een overzichtelijke sonatevorm, die
omkaderd wordt door een inleiding en een coda. De drie
belangrijkste muzikale thema’s waarop de muzikale vorm
gebaseerd is, verwijzen wel naar het verhaal. Zo vertegen-
woordigt het plechtige, quasi-liturgische openingsthema
volgens Tsjaikovski’s briefwisseling het personage van broe-
der Lawrence. De twee contrasterende thema’s (het zoge-
naamde hoofdthema en neventhema) die in het eigenlijke

Allegro-deel worden voorgesteld, staan achtereenvolgens
symbool voor de strijd van de rivaliserende families Monta-
gue en Capulet en voor de liefde van Romeo en Julia. Het
eerstgenoemde ‘strijdthema’ wordt gekarakteriseerd door
snelle afwisselingen van de strijkers en blazers, en bevat
schilderende percussieve effecten die aan zwaardgekletter
moeten herinneren. Het ‘liefdesthema’ is op zijn beurt opge-
vat als een lyrische dialoog tussen de Engelse hoorn en de
strijkers. Terwijl sommige melodieën uit de ouverture door
Balakirev aanvankelijk eerder koel onthaald werden -  de
eerste versie van de inleiding wees hij zoals gezegd af, en
ook de oorspronkelijke slotmaten waren volgens hem “hele-
maal in tegenspraak met het wezen van het drama” - was
hij meteen in de wolken van het liefdesthema: “Dit thema
is zonder meer fascinerend. Ik speel het dikwijls en ik zou je
er heel graag voor willen kussen!” Balakirevs collega Nikolaj
Rimski-Korsakov noemde het thema zelfs één van de mooi-
ste uit de hele Russische muziekgeschiedenis.



Igor Stravinsky
Symfonie in drie delen (1942-45)

Slechts weinig twintigste-eeuwse componisten hebben het
genre van de symfonie zo gevarieerd behandeld als Igor 
Stravinsky. Denken wij aan zijn vroege Symfonie in Es, aan zijn
Symfonieën voor blazers, aan zijn Psalmensymfonie of aan
zijn Symfonie in C; telkens werd het genre van de symfonie
door Stravinsky op een heel nieuwe manier ingevuld. Dit geldt
ook voor Stravinsky’s volgende symfonie, de Symfonie in drie
delen, een werk dat hij componeerde tussen 1942 en 1945 in
opdracht van de New York Philharmonic Symphony Society.
Vergeleken met de vorige symfonieën toont deze symfonie -
overigens de eerste symfonie die Stravinsky volledig in Ameri-
ka componeerde - opnieuw een andere invalshoek. Hoewel
het hier gaat om een tamelijk laat werk - Stravinsky voltooide
de symfonie pas op drieënzestigjarige leeftijd - knoopt hij hier
aan bij de schrijfwijze van zijn vroegere Russische balletten,
meer bepaald bij de energieke, Dionysische stijl van ‘Le sacre
du printemps’ (1913). Dat Stravinsky tijdens het schrijven van
deze symfonie gelijktijdig ook aan een nieuwe orkestratie van
dat oude ballet werkte, is wellicht geen toeval. Ruige, veelto-
nige akkoorden en opzwepende syncopes bepalen in de sym-
fonie opnieuw het muzikale palet. Van duidelijk afgelijnde
muzikale thema’s is er nauwelijks sprake, van een echte moti-
vische verwerking evenmin. In plaats daarvan worden contras-
terende blokken vaak zonder overgang aan elkaar gerijgd.

Ook het concertante karakter is typisch voor deze symfonie, die
op 24 januari 1946 in New York voor het eerst werd uitgevoerd.
Stravinsky had naar eigen zeggen een tijdlang overwogen om
het werk Concerto voor Orkest te dopen, omdat hij het werkIg
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Het trage middendeel van de symfonie (Andante - Interlude:
L’istesso tempo), waarin de harp de piano vervangt als solo-
instrument, en waarin luide instrumenten als trompetten,
trombones, pauken tijdelijk afwezig blijven, heeft het karak-
ter van een intermezzo. Deze muziek was het resultaat van
een (vergeefse) poging van Stravinsky om aan de bak te
komen in Hollywood. Stravinsky had ingestemd muziek te
componeren voor de soundtrack van de film ‘The Song of Ber-
nadette’ (1943), een bewerking van Franz Werfels novelle
over het leven van de heilige Bernadette van Lourdes. Nadat
de samenwerking aan het project werd stopgezet en de film-
makers voor een andere componist kozen, besloot Stravinsky
om de reeds gecomponeerde muziek in zijn nieuwe symfonie
te integreren. De muziek waar hij in dit middendeel gebruik
van maakt, was oorspronkelijk geschreven als begeleidings-
muziek bij de scène ‘The Apparition of the Virgin’.

Het begin van de derde beweging (Con moto) omschreef 
Stravinsky als een muzikale reactie op nieuwsbeelden en
documentaires van marcherende soldaten: “Het hoekige
marsritme, de instrumentatie voor koperblazers, het groteske
crescendo in de tuba - dit alles is verbonden met die afstote-
lijke beelden.” De fuga die een keerpunt vormt binnen dit
derde deel, moest volgens Stravinsky een komisch effect
opwekken, precies zoals ook de “kantelende arrogantie van
de Duitsers toen hun oorlogsmachine faalde”, een komische
indruk op hem maakte. “Zowel de expositie van de fuga als
het slot van de symfonie zijn in mijn plot verbonden met de
opmars van de geallieerden. Het afsluitende, al te commerci-
ële akkoord van Des-groot met toegevoegde sext - in plaats
van het verwachte akkoord van C - verwijst op de een of ande-
re manier naar mijn enthousiasme over de triomf van de geal-
lieerden.”

ontworpen had als een geheel van contrasterende krachten en
principes. Dit blijkt overigens ook uit de orkestratie: in elk van
de drie bewegingen worden één of twee solo-instrumenten
tegenover het orkest geplaatst. In het openingsdeel is dat de
piano, in het rustiger middendeel de harp, en in de finale doen
de piano en harp samen dienst als solo-instrumenten.

Gezien Stravinsky’s vaak geciteerde uitspraak dat de muziek
niet in staat zou zijn om wat dan ook uit te drukken, hoeft
het niet te verbazen dat Stravinsky beklemtoonde dat zijn
Symfonie in drie delen als pure ‘absolute muziek’ beluisterd
diende te worden. Ongewoon is echter dat Stravinsky dit keer
uitgebreid toelichting gaf over de buitenmuzikale gegevens die
hem tijdens de compositie van dit werk inspireerden. In 1963,
tijdens zijn gesprekken met Robert Craft, vertelde Stravinsky
uitvoerig hoe deze symfonie tijdens de Tweede Wereldoorlog
tot stand kwam: “De symfonie is geschreven onder de indruk
van wereldgebeurtenissen. Ik zal niet beweren dat het werk
mijn gevoelens over deze gebeurtenissen tot uitdrukking
brengt, maar wel dat deze gebeurtenissen mijn muzikale ver-
beelding aanspoorden. De indrukken waren niet algemeen of
ideologisch van aard, maar heel specifiek. Elke episode van de
symfonie is in mijn verbeelding verbonden met een heel spe-
cifieke cinematografische impressie van oorlog.” De inspiratie
voor de eerste beweging (Overture - Allegro) was volgens
Stravinsky afkomstig van een film over de “tactiek van de ver-
schroeide aarde”, zoals die in China werd toegepast. Het cen-
trale deel van deze eerste beweging was ontworpen als “een
reeks instrumentale conversaties die een reeks van cinemato-
grafische scènes moesten begeleiden van Chinese arbeiders
die op het veld werkten. De muziek voor klarinet, piano en
strijkers die toeneemt qua intensiteit en volume tot aan de
explosie van de drie akkoorden (...), en die steeds weer
opnieuw begint, was in mijn gedachten helemaal verbonden
met deze Chinese documentaire.”



Als dirigent aan het Moskouse Bolsjoj-Theater had Sergej
Rachmaninov heel wat verplichtingen, die hem er naar zijn
gevoel van weerhielden voldoende tijd te besteden aan zijn
echte roeping: de compositie. Om die reden, en mogelijk
ook omdat er in de eerste jaren van de twintigste eeuw
geleidelijk politieke onlusten de kop op staken, besloot
Rachmaninov in 1905 Rusland tijdelijk te verlaten en zich
samen met zijn echtgenote en dochtertje in de Duitse stad
Dresden te vestigen. Deze cultuurstad, die destijds ook op
heel wat andere kunstenaars en musici een grote aantrek-
kingskracht uitoefende, zou voor de volgende drie jaar hun
nieuwe thuishaven worden. Het is grotendeels in deze stad
dat Rachmaninovs Tweede Symfonie in e opus 27 ontstond. 

Het componeren van een Tweede Symfonie was voor 
Rachmaninov niet zo vanzelfsprekend. Het legendarische
debacle van zijn Eerste Symfonie, in 1897 in Sint-Petersburg,
stond hem ongetwijfeld in het geheugen gegrift. Het fiasco
van de eerste uitvoering - door een criticus omschreven als
“een muzikale versie van de Zeven Plagen van Egypte, zoals
die in de hel wel geapprecieerd zou kunnen worden” - had
bij Rachmaninov tot een immense creatieve crisis geleid. Drie
jaar lang was hij er nauwelijks in geslaagd een noot op
papier te zetten en pas na heel wat hypnose-sessies bij een
psychotherapeut was hij de crisis te boven gekomen. Dat de
Tweede Symfonie vrij moeizaam tot stand kwam, hoeft dus
niet te verbazen. 

Zoals de meeste andere werken die Rachmaninov in Dresden

Sergej Rachmaninov  
Symfonie nr 2 in e, opus 27 (1906-07)
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componeerde, is ook deze symfonie een monumentaal,
breed uitgesponnen werk. Het is de langste en tevens meest
ambitieuze symfonie van de componist, en geldt als één van
de meest grootschalige Russische symfonieën van vóór de
Sovjetperiode. Die indruk van monumentaliteit wordt nog
verstrekt door de dichte polyfonie en de wat zwaar geladen
orkestratie, die overigens een grote rijkdom aan klankkleu-
ren herbergt. Wat de grote opbouw van de symfonie
betreft, bleef Rachmaninov trouw aan de vierdelige vorm,
met het scherzo op de tweede plaats. Qua karakter is het
werk door en door romantisch. 

In tegenstelling tot de Eerste Symfonie werd de Tweede
Symfonie van meet af aan met veel lof onthaald. Vooral de
emotionele kracht van de schijnbaar eindeloze, lyrische
melodielijnen werd geprezen. In de pers werd de bijnaam
“Russische Lyrische Symfonie” gesuggereerd, “zo direct en
waarachtig zijn immers de thema’s, zo natuurlijk en spon-
taan ontwikkelen zij zich in de loop van het werk”. De onge-
breidelde emotionele expressie en de romantische lyriek
gaan echter niet ten koste van de solide vormstructuur. De
vier bewegingen worden aan de hand van onderlinge the-
matische connecties samengesmeed. Zo fungeert het ope-
ningsthema van de trage inleiding als een ‘motto-thema’,
dat in de volgende bewegingen steeds weer opnieuw de
kop opsteekt onder steeds nieuwe gedaanten. Bovendien
mondt de slotbeweging uit in een apotheose, waarin de ver-
schillende thema’s uit de voorafgaande delen verenigd wor-
den. 

Rotterdams Philharmonisch Orkest
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest vormt het muzikale hart van Rotter-
dam. Al snel na de oprichting in 1918 ontwikkelde het ensemble zich tot
een van de toonaangevende orkesten van Nederland. Met de aanstelling in
1973 van de destijds zeer jonge dirigent Edo de Waart werd het orkest
omhooggestuwd tot een ensemble van internationaal aanzien. Onder zijn
leiding maakte het orkest vele prachtige opnamen en succesvolle tournees.
Sinds 1995 is het de gevierde Russische dirigent Valery Gergiev die de scep-
ter zwaait over het Rotterdams Philharmonisch. Het Rotterdam Philharmonic
Gergiev Festival dat hij initieerde, is inmiddels uitgegroeid tot een van de
paradepaardjes van het orkest. Het repertoire van het Rotterdams Philhar-
monisch Orkest bestrijkt alle periodes van de muziekgeschiedenis. Daarnaast
wordt steeds intensiever de muziek verkend die zich op of voorbij de klas-
sieke grenzen bevindt. Met het geven van compositieopdrachten en het uit-
voeren van premières houdt het Rotterdams Philharmonisch nadrukkelijk
voeling met de hedendaagse muziek. Ook bouwt het orkest aan een opera-
traditie. Over de producties die in samenwerking met de Nederlandse Opera
tot stand komen, zijn publiek en pers onverdeeld enthousiast. 

Valery Gergiev
Valery Gergiev werd in 1953 geboren in Moskou. In Orschonikidse studeer-
de hij piano en directie. Deze laatste studie voltooide hij aan het Sint-Peter-
burgse Rimski Korsakov Conservatorium bij Ilya Musin. Drieëntwintig jaar
jong won hij het Herbert von Karajan Concours in Berlijn. Als assistent van
Yuri Temirkanov werkte hij aan het Kirov Theater. Van 1981 tot en met 1985
leidde hij het Armeens Staatsorkest. In 1987 maakte Gergiev zijn debuut in
Nederland tijdens de Vara-Matinee in het Amsterdamse Concertgebouw.
Een jaar later volgde zijn eerst concert met het Rotterdams Philharmonisch
Orkest. De samenwerking beviel zo goed dat Gergiev benoemd werd tot
vaste gastdirigent. Uitnodigingen van andere vooraanstaande symfonieor-
kesten volgden: onder andere het New York Philharmonic Orchestra, de Ber-
liner en de Wiener Philharmoniker, de Royal Philharmonic, het Los Angeles
Symphony en het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Sinds 1995 is Gergiev
als chef-dirigent aan het Rotterdams Philharmonisch verbonden. Gergiev is
zowel chef van het Rotterdams Philharmonisch als artistiek leider en chef-
dirigent van het Koor en Orkest van het Mariinski Theater in Sint-Petersburg.
Gergiev is tevens het artistieke brein achter het Witte Nachten Festival in
Sint-Petersburg en het Mikkeli-Festival in Finland. In Rotterdam initieerde hij
in 1996 het Gergiev Festival. Verschillende thema's komen op deze festivals
aan de orde, bijvoorbeeld Extase & Verstilling, Tragische Liefde en Vallende
Maskers. De afgelopen jaren stond onder andere muziek van Prokofjev, Sjos-
takovitsj, Beethoven, Tsjaikovski, Strauss en Liszt op het programma. Tijdens
het Gergiev Drieluik in september 2000 bracht de dirigent zijn beide orkes-
ten samen: het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Orkest van het
Mariinski Theater gaven onder zijn bezielende leiding een memorabele uit-
voering van Sjostakovitsj' Zevende Symfonie. De samenwerking tussen beide
orkesten is ook in 2004 tijdens de negende editie van het Gergiev Festival
voortgezet.
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