
Programma

Wolfgang Amadeus Mozart  Klarinettrio in Es, KV 498 ‘Kegelstatt’
1756-1791  - Andante
  - Menuetto & Trio
  - Rondo: Allegretto

Francis Poulenc   Sextet voor blaaskwintet en piano in C
1899-1963  - Allegro vivace
  - Divertissement: Andantino
  - Prestissimo

Wolfgang Amadeus Mozart  Kwintet voor piano en blazers in Es, KV 452
  - Largo - Allegro moderato
  - Larghetto
  - Rondo: Allegretto

Philharmonie Haarlem Kleine Zaal | Zondag 7 november 2021, 15.00 uur

Camerata RCO
Julie Moulin - fluit, Miriam Pastor Burgos - hobo,  
Hein Wiedijk - klarinet, Jos de Lange -  fagot,  
Katy Woolley - hoorn, Santa Vizine -  altviool,  
Thomas Beijer - piano



Toelichting

Een trio, maar niet tijdens het kegelen
‘Komende woensdag zal ik hier mijn Figaro zien en horen, als ik voor die tijd ten minste 
niet doof en blind word, maar misschien word ik het pas na de opera. Uw juffrouw-zuster, 
Signora Dinimininimi, kus ik honderdduizend maal de hand met het verzoek op haar 
nieuwe fortepiano goed vlijtig te zijn – maar deze vermaning is onnodig, want ik moet 
bekennen dat ik nog nooit een leerling heb gehad die zo vlijtig is en zoveel inzet getoond 
heeft als zij, en ik verheug me werkelijk haar met mijn geringe vaardigheid verder te 
onderrichten.’ 

Dat schreef Wolfgang Amadeus Mozart in 1787 vanuit Praag aan zijn goede vriend 
Gottfried von Jacquin. Diens zus, de in de brief genoemde Signora Dinimininimi, was 
Franziska Jacquin (1769–1850), met wie Mozart in huize Jacquin in augustus het jaar 
daarvoor voor het eerst ‘Ein Terzett für klavier, Clarinett und Viola’ had uitgevoerd. 
Daarbij speelde Franziska piano, Mozart altviool en goede vriend en collega Anton 
Stadler klarinet, een door geen enkele componist ooit eerder ingezette combinatie van 
instrumenten. Door een misverstand van uitgever Artaria (of was het PR-beleid?) is 
Mozarts Trio sinds de uitgave in 1788 door het leven gegaan als het Kegelstatt-Trio, het 
Kegelbaan-Trio. Dat was omdat Mozart twee weken vóór het trio Twaalf hoornduo’s had 
gecomponeerd ‘tijdens het kegelen.’ 

Evenals de bezetting is ook de opzet van het trio opvallend. Als eerste deel geen 
gebruikelijk Allegro (levendig), maar een wat beschouwelijk en mijmerend Andante (gaand 
tempo). Typisch voor dit deel van een minuut of zes is ook dat er geen normale reprise 
is met een herhaling van het begin en het vervolg. Ook van het gebruikelijk langzame 
middendeel heeft Mozart afgezien. Daarvoor in de plaats is er een Menuet, maar zonder 
de galante Weense lichtheid. Ernstige peinzende dialogen, met name in het Trio, in een 
van chromatiek doortrokken boeiend contrapuntisch lijnenspel. Als slotdeel is er een 
opgewekt Rondo in zeven coupletten (ook dat is ongebruikelijk bij Mozart) met een 
bloemrijke en opera-achtige afloop. 

Franse esprit voor blazers
Ergens in de jaren van de Tweede Wereldoorlog landde een net voltooid strijkkwartet 
in het Parijse riool bij Place Péreire. Nadat hij het had laten doorspelen, oordeelde de 
componist over zijn geesteskind: ‘rampzalig’. En enige jaren voor zijn dood in 1963 wond 
hij er geen doekjes om: ‘In de open haard met die pianomuziek van me, mijn Cellosonate, 
mijn Vioolsonate en mijn Sinfonietta!’ Het zijn authentieke voorbeelden van de genadeloze 
zelfkritiek van Francis Poulenc. Had hij zich niet ooit getypeerd als een geniaal 
tweederangs componist? In veel van zijn werken is Poulencs componeertrant zo direct, 
dat hij meende over te komen als iemand die zich onmogelijk serieus kon gedragen. Wie 
het huiveringwekkende slot van zijn opera Dialogues des Carmelites kent, weet dat dat 
niet terecht is en dat Poulenc het register van de ironie goed kon uitschakelen. 



Poulenc keek om naar het tijdperk van heldere contouren en klare lijnen, naar de tijd 
van de barok, naar Haydn en Mozart. Hij bevrijdde de ‘Klassieke Muziek’ van haar 
zwaarwichtigheid en permitteerde zich knipogen naar vroeger, naar muziek uit het café 
en de balzaal, net als zijn grote voorbeelden Satie en Stravinsky. Zo ook in zijn Sextuor 
voor fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn en piano. Want de opzet in drie delen is naar 
klassieke voorbeelden, en tussen het levendige eerste en het snelle laatste deel is als 
het ware een boog gespannen, omdat thema’s uit het eerste deel aan het eind van de 
finale weer terugkeren als een aangename herinnering. En daartussenin is dat heerlijke 
onbekommerde ‘divertissement’ (verpozing, vermaak) waarin meteen de pen van Poulenc 
te herkennen is. 

Een noviteit van Mozart
Het volgende werk is eveneens voor blazers, en ook met een piano als middelpunt: het 
Kwintet in Es KV 452 voor piano en blazers uit 1784 van Mozart. Natuurlijk had hij in zijn 
pianoconcerten ook partijen voor blazers geschreven, die in de loop van de jaren steeds 
meer een eigen leven gingen leiden apart van de strijkers. Maar met dit Kwintet had 
hij een ware noviteit geschapen qua bezetting, een echt blazersfeest, maar wel met 
het klavier als centrale aanjager. Qua vorm is het daarom eigenlijk een klavierconcert 
met vier blazers, vergelijkbaar met de kleinschalige klavierconcerten die Mozart met 
alleen strijkkwartet uitvoerde: a quattro. Na de première op 1 april 1784 in het Weense 
Burgtheater deed Mozart verslag aan zijn vader Leopold in Salzburg: ‘Ik had twee 
concerten gecomponeerd en nog een kwintet, dat een geweldig applaus kreeg: zelf 
beschouw ik het als het beste werk dat ik ooit heb geschreven. Wat had ik graag gewild 
dat u het had kunnen horen. Het werd bovendien schitterend gespeeld! Eerlijk gezegd 
was ik doodop na zoveel gespeeld te hebben, maar het strekt me tot eer dat het publiek 
er niet moe van werd.’

Clemens Romijn



Biografie

Camerata RCO
Camerata RCO is een ensemble van kamermuziekspelers afkomstig uit het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest. Het ensemble varieert qua bezetting en geeft concerten in 
binnen- en buitenland en is geregeld te gast in Spaarndam, Dordrecht,  het festival 
Amfiteatrof in Levanto, in Tokio, Seoul, Wenen, Rome, Turijn en New York en Minsk. 
Camerata RCO maakte diverse radio- en tv-uitzendingen en nam cd’s op met muziek van 
Corelli, Mozart, Mendelssohn en Ravel. Een hoogtepunt was optreden in de Grote Zaal 
van het Concertgebouw tijdens de Robeco Summernights samen met Alexei Ogrintchouk. 
Het ensemble maakte tournee langs Franse zomerfestivals met een bewerking van 
Mahlers Vierde symfonie o.l.v. Lucas Macías Navarro. En in september 2014 verscheen de 
cd-opname van Mahlers Negende symfonie in bewerking door Klaus Simon o.l.v. Gustavo 
Gimeno. Ook maakte Camerata RCO een cd-opname van Mahlers Vierde symfonie in 
bewerking door Erwin Stein. De cd-opname met het Octet van Schubert is een van de 
favorieten van Camerata RCO omdat het een prachtige weerspiegeling van het ensemble 
is: philharmonische kamermuziek

Thomas Beijer
Met het winnen van het Young Pianist Foundation Nationaal Pianoconcours in 2007, 
plaatste Thomas Beijer zich aan de top van een nieuwe generatie jonge pianisten in 
Nederland. De internationale jury omschreef hem als “een zeer interessante muzikale 
persoonlijkheid met onderscheidende ideeën over muziek. Een waar kunstenaar.” 
Sindsdien gaf Beijer recitals in Europa, Azië en de Verenigde Staten, en werkte hij als 
solist samen met dirigenten als Neeme Järvi, Gustavo Gimeno, Ed Spanjaard, Bas Wiegers 
en Lucas Macías Navarro.

Beijer is een gepassioneerd kamermusicus en speelt samen met onder andere celliste 
Quirine Viersen, violiste Simone Lamsma en zangeressen Judith van Wanroij, Barbara 
Kozelj en Laetitia Gerards. Hij een vaste gast bij Camerata RCO. In 2009 verscheen 
Beijers eerste cd, met daarop werken van Brahms. Daarna volgden cd’s met muziek van 
o.a. Albéniz, De Falla, Granados, Mozart, Rachmaninov, Ravel, Rudolf Escher en Frank 
Martin, alsook zijn eigen composities. Op zijn meest recente cd soleert hij in Poulenc’s 
pianoconcert Aubade, dat hij opnam samen met Camerata RCO en dirigent Yu Lu. 

Naast zijn carrière als pianist en componist, is Thomas Beijer actief als schrijver en 
tekenaar. In 2017 debuteerde hij bij uitgeverij Prometheus met de novelle Geen Jalapeños. 
Momenteel werkt hij aan een bundel essays over muziek, die in het najaar van 2021 
zal verschijnen. Sinds 2019 is Thomas Beijer artistiek directeur van de Young Pianist 
Foundation.


