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Programma
“Verlangen en Verloren”

Gabriel Fauré (1845-1924)
Pelléas et Mélisande - Suite d'orchestre, op. 80
1. Prélude
2. La fileuse
3. Sicilienne
4. La mort de Mélisande

Carl Reinecke (1824-1910)
Concert voor fluit en orkest in D, op. 283
1. Allegro molto moderato
2. Lento e mesto
3. Finale: Moderato

Solist: Wim Markus

Pauze

Léo Delibes (1836-1891)
Le roi s’amuse - Six air de danse dans le style ancien
1. Gaillarde 
2. Pavane
3. Scène du bouquet
4. Lesquercarde
5. Madrigal
6. Passepied
7. Final: Reprise de la gaillarde

Franz Doppler (1821-1883)
Fantaisie pastorale hongroise voor fluit en orkest, op. 26 (bew. A. Krautzsch)

Solist: Wim Markus
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Verlangen en Verloren

Muziek was voor de negentiende-eeuwer niet zomaar een verzameling noten 
waarmee je mooie melodieën, interessante harmonieën en aansprekende rit-
mes mee kon maken. Muziek vertegenwoordigde de uitdrukking van wat niet 
in woorden noch in visuele beelden kon worden uitgedrukt, het onzegbare, 
en daarmee ook het ongezegde: gevoel, emotie en misschien ook wel religie. 
En ook thans ervaren wij muziek vaak zo: in film en televisie vertellen woord 
en beeld het verhaal, de “achtergrondmuziek” verschaft ons de interpretatie, 
de emotie: is het getoonde goed of slecht, bedreigend of bevrijdend, nastre-
venswaard of  af  te keuren?

Vanuit deze observaties is de nauwe relatie tussen muziek en drama – een 
relatie die tot het begin van onze beschaving teruggaat – niet anders dan van-
zelfsprekend. In opera vindt deze relatie zijn meest consequente toepassing, 
maar in tal van andere vormen van toneel en drama speelt muziek evenzeer 
een rol om de emotionele betekenis van wat er op de planken gebeurt reliëf 
en ondersteuning te geven. Componisten hebben zich nimmer te goed ge-
voeld om muziek te schrijven voor deze dienende rol. Wanneer een compo-
nist een toneelstuk met muziek aankleedt, spreekt men in het Engels van “in-
cidental music”, een term die ons te oppervlakkig voorkomt. Het kan gaan 
om muziek ter inleiding, muziek om de sfeer van het drama aan te geven, 
muziek die in het toneelstuk zelf een rol speelt – denk aan een aubade, 
dansmuziek, een mars – en muziek die handelingen op het toneel die zonder 
woorden zijn onderstreept: van sluimer en slaap tot storm en strijd.

Het concert van vandaag laat u twee negentiende-eeuwse voorbeelden van 
toneelmuziek horen: die van Gabriel Fauré voor Pelléas et Mélisande van 
Maurice Maeterlinck en die van Léo Delibes voor Le roi s’amuse van Victor 
Hugo. Twee heel verschillende partituren.

Hoe moet het nu met muziek die noch in titel noch in uitwerking verwijst 
naar menselijk voelen of handelen? Voor de negentiende-eeuwer was het 
onmogelijk muziek te horen zonder een verwijzing te ervaren naar een bete-
kenis, ook als die niet direct in woorden omschreven is. Ongeacht de context 
ervaren wij muziek immers als vrolijk, droevig, meeslepend, spannend, enzo-

5



voorts. Deze “absolute muziek” – denk aan symfonieën, sonates, concerten – 
verwijst naar een abstract betekenisniveau. Reineckes Fluitconcert en Dop-
plers Fantaisie, die het programma completeren, vertegenwoordigen deze 
zijde van de medaille.

Gabriël Fauré: Pelléas et Mélisande: Suite d’orchestre Opus 80 (1898)

Prélude – La Fileuse – Sicilienne – La mort de Mélisande

Gabriël Fauré (1845-1924) is een componist die moei-
lijk te positioneren is in de muziekgeschiedenis: nu eens 
lijkt hij romanticus, dan weer impressionist. Hij laat 
zich weinig gelegen liggen aan verwachtingen of eisen 
met betrekking tot zijn stijl. Dit alles heeft natuurlijk te 
maken met de tijd waarin hij leefde: toen hij zijn eerste 
werken schreef was Debussy nog niet geboren, toen hij 
stierf waren Schoenberg en Strawinski al gevestigde 
namen. Liederen nemen in zijn oeuvre een centrale 

plaats in, maar daarnaast schreef hij muziek voor piano, kamermuziek, gees-
telijke muziek en muziek voor het toneel. In deze laatste categorie is de mu-
ziek voor Maeterlincks Pelléas et Mélisande misschien wel de bekendste, met 
die voor de veel latere Masques et bergamasques als goede tweede.

De in Gent geboren en getogen maar Franstalige schrijver Maurice Maeter-
linck (1862-1949) geldt als een vertegenwoordiger van het symbolisme, een 
stroming die tegen het einde van de negentiende eeuw in Frankrijk opkwam 
als reactie tegen het realisme: het gaat in het leven niet om de waarneembare 
dingen om ons heen maar om de gedachten, de ideeën of wat dan ook dat 
daar áchter ligt. Maeterlinck schreef gedichten, essays en romans maar heeft 
zijn roem toch te danken aan dat ene toneelstuk Pelléas et Mélisande, in 1893 
in Parijs in première gegaan, waarin conflicten die zich in het innerlijk van 
een mens kunnen afspelen centraal staan. Het verhaal is eenvoudig verteld: 
Golaud, kleinzoon van koning Arkel, treft Mélisande tijdens een jacht in het 
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bos. Hij wordt verliefd en neemt haar mee naar het kasteel van zijn grootva-
der. Maar daar ontmoet Mélisande Golauds halfbroer Pelléas en onmiddellijk 
ontluikt de liefde tussen de twee. Als de jaloerse Golaud dit bemerkt doodt 
hij Pelléas, hij trouwt met Mélisande, maar dit brengt hem geen geluk. Zij 
sterft in het kraambed.

Faurés muziek voor Pelléas et Mélisande, geschreven voor de uitvoering van 
het toneelstuk in Londen, in Engelse vertaling, leidt de verschillende bedrij-
ven van het stuk in. Het eerste deel van de orkestsuite is de Prélude, die aan 
het eigenlijke toneelstuk voorafgaat, en die de toon moet zetten van het to-
neelstuk: vooralsnog blijmoedig maar al met een ondertoon van komend on-
heil. La fileuse (de spinster) opent de derde acte, wanneer we Mélisande in 
Arkels kasteel aan het spinnewiel zien. Faurés muziek maakt het spinnen 
hoorbaar. De Sicilienne die volgt behoort tot de bekendste muziek van Fauré: 
de sierlijke, wiegende melodie heeft via tal van bewerkingen zijn weg door de 
hele wereld heen gevonden. Het stuk is gesitueerd aan het begin van de vierde 
acte, wanneer alles tussen de twee geliefden nog goed lijkt te komen. La mort 
de Mélisande leidt de laatste acte in, die gewijd is aan de tragische dood van 
Mélisande.

Carl Reinecke: Concert voor fluit en orkest Opus 283

Allegro moderato – Lento e mesto – Finale Moderato

Met Carl Reinecke (1824-1910) gaan wij van Frankrijk 
naar Duitsland, en wisselen we de dromerige sfeer van 
Fauré in voor Duitse klassieke degelijkheid. Reinecke 
leerde het muziekvak van zijn vader, reisde vervolgens 
als pianist en dirigent door heel Europa alvorens zich, 
na korte tijd in Keulen en Barmen te hebben gewerkt, in 
Leipzig te vestigen waar hij aan het Conservatorium 
doceerde. Hoewel nu niet algemeen bekend, werd hij in 
zijn eigen tijd wijd en zijd gewaardeerd en geroemd, 
omdat hij de beste tradities van Mendelssohn en Schu-

7



mann voortzette. Zijn composities kunnen als typisch Duitse romantiek wor-
den gekarakteriseerd. Melodieus, harmonisch gevarieerd, altijd boeiend. Zijn 
opera’s hebben de geschiedenis niet overleefd, maar zijn koor en orkestwer-
ken, zijn pianomuziek en zijn kamermuziek worden nog steeds gespeeld.

De fluitsonate Undine is nu wellicht Reineckes bekendste werk, met zijn 
Concert voor fluit en orkest in D groot Opus 283, dat u vanavond hoort, op 
een goede tweede plaats. Reinecke schreef het in 1908, meer dan vijftig jaar 
na zijn eerste composities. Het concert volgt traditionele vormen, begint met 
een openingsdeel in de klassieke sonatevorm, waarop een langzaam (en 
droevig: mesto) middendeel volgt, terwijl besloten wordt met een finale die 
weer een klassieke vorm laat zien: een rondo, waarbij een vast thema steeds 
terugkeert, afgewisseld met vrij gevormde passages van een ander karakter. 
Maar Reinecke past binnen deze traditionele vormen een melodiek en een 
harmoniek toe die door de chromatiek en de veelvuldige en plotselinge mo-
dulaties geheel bij de tijd is. De traditionele harmoniek wordt hier tot het ui-
terste opgerekt, maar de stap naar de atonaliteit, die Schönberg enkele jaren 
later zou nemen, heeft Reinecke nooit gemaakt. Aan de solist worden de 
hoogste eisen van concentratie gesteld, om de veelvuldige langgerekte melo-
dische lijnen boeiend te houden. In de Romantiek zijn fluitconcerten niet dik 
gezaaid: onder deze kan dat van Reinecke wel als het mooiste gelden.

Léo Delibes: Le roi s’amuse: Six airs de danse dans le style ancien (1882)

Gaillarde – Pavane – Scène du bouquet – Lesquercarde – Madrigal – Passepied –  
Final: Reprise de la gaillarde

Na de pauze keren we naar Frankrijk terug. Léo Delibes 
(1836-1891) begon zijn muzikale loopbaan als koorknaap 
en organist in Parijs, maar het waren toch de lichtere vo-
cale en instrumentale genres waarbij hij zich als een vis in 
het water voelde, operette en ballet in de eerste plaats. 
Tegenwoordig kennen we hem vooral als de componist 
van het ballet Coppélia en de opera Lakmé, twee werken 
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die al direct een groot succes waren. Delibes´ muziek kan worden gekarakte-
riseerd als geestig, charmant, kleurrijk, licht. Deze epitheta zijn zeker ook 
van toepassing op de muziek die hij schreef voor het toneelstuk Le roi s’amu-
se – De koning vermaakt zich – van Frankrijks beroemdste schrijver uit de 
negentiende eeuw, Victor Hugo (1802-1885).

Het verhaal rond Hugo’s Le roi s’amuse zou zelf onderwerp van een toneel-
stuk kunnen zijn. Hugo schreef het stuk in 1832; het beschrijft de erotische 
escapades van koning Frans I, regerend vorst van Frankrijk in de eerste helft 
van de zestiende eeuw. Maar de censuur zag in het stuk verwijzingen naar de 
toenmalige vorst, koning Louis Philippe, en verbood het stuk onmiddellijk na 
de première op 22 november 1832. Hugo spande een rechtzaak aan, verloor 
deze, en Le roi s’amuse kreeg een opvoeringsverbod van vijftig jaar. Maar de 
zaak droeg in niet geringe mate bij aan zijn roem in het vroeg-negentiende-
eeuwse Frankrijk. Verdi’s Rigoletto is een omwerking van Le roi s’amuse, en 
ook hij zou er een probleem mee krijgen: de plot moest naar Mantua worden 
verplaatst om de Oostenrijkse keizer te vrijwaren voor problemen met Fran-
krijk. (Venetië, waar de opera in première ging, werd in 1843 door Oostenrijk 
bestuurd.)

Het verhaal van Le roi s’amuse is niet geheel vrij van morbiditeit. Triboulet, 
hofnar van koning Frans I, kan zich niet vinden in des konings belangstelling 
voor zijn dochter Blanche. Hij stuurt een moordenaar op hem af om hem te 
doden, maar deze doodt Blanche, die zich in manskleren had vermomd. Als 
Triboulet meent het lijk van de koning in de Seine te gaan werpen is het het 
ontzielde lichaam van zijn dochter dat zich in de zak bevindt.

Vijftig jaar na dato kon het stuk dus weer worden opgevoerd en dat gebeurde 
inderdaad: op 22 november 1882 vond in de Comédie Française in Parijs de 
tweede première plaats, nu voorzien van muziek door Delibes. Het zijn zes 
korte stukken die de verschillende scènes van het eerste bedrijf, een feest – om 
niet te zeggen een orgie – in het paleis van de koning, inleiden. Dit bedrijf 
staat nog geheel in het teken van algemene vrolijkheid. Het drama dat zich 
later zal voltrekken is nog niet voelbaar.

Omdat Le roi s’amuse zich moet afspelen in de vroege zestiende eeuw, heeft 
Delibes gekozen voor composities “in de oude stijl” en inderdaad klinkt veel 
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als “renaissance-muziek”. Maar Delibes’ orkestratie maakt er toch echt ne-
gentiende eeuw van. Achtereenvolgens horen wij een Gaillarde (een snelle 
dans in driedelig metrum), een Pavane (een statige dans in tweedelig metrum, 
hier gebaseerd op de melodie van het lied Belle qui tient ma vie), “Lesquer-
cardes” (een bewerking van de zestiende-eeuwse pavane met deze naam, 
waarvan de betekenis onbekend is), een Madrigal (in de zestiende eeuw een 
vocaal genre, hier instrumentaal, maar lyrisch van aard) en een Passepied 
(een levendige dans in tweedelig metrum). Tussendoor is er nog de muziek 
die de “Scène du bouquet” begeleidt: een van de aanwezige dames laat haar 
boeket vallen om de aandacht van de koning te krijgen (hetgeen haar lukt). 
Tot slot wordt de Gaillarde in verkorte vorm herhaald.

Franz Doppler: Fantaisie pastorale hongroise Opus 26 voor fluit en orkest 
(ca. 1860)

Franz Doppler (1821-1883) brengt ons nog verder uit 
Frankrijk weg dan Reinecke: hij werd geboren in Lem-
berg in de noordoosthoek van de Oostenrijks-Hongaar-
se dubbelmonarchie, tegenwoordig de stad L’viv in 
westelijk Oekraine, oorspronkelijk Pools gebied.  Dop-
pler – niet die van het Doppler-effect, dat was Christian 
Johann Doppler (1803-1853, geen familie) – leerde het 
muziekvak, net als Reinecke, van zijn vader. Hij legde 
zich toe op het fluitspel en zou uitgroeien tot een van 
de belangrijkste bespelers van dit instrument van zijn 
tijd, samen met zijn jongere broer Karl Doppler (1825-1900): ze maakten ge-
regeld gezamenlijke concertreizen. Franz kon echter meer dan alleen maar 
fluitspelen: hij was tevens een bekwaam docent, dirigent en componist. Hij 
was lange tijd verbonden aan de opera in Boedapest en later ook aan die in 
Wenen, in deze laatste stad ook aan het conservatorium.
Natuurlijk speelt in Dopplers compositorisch oeuvre de fluit een belangrijke 
rol, maar hij schreef ook opera’s (die goed werden ontvangen), balletmuziek, 
pianomuziek en hij is bekend vanwege zijn orkestratie van een reeks Hon-
gaarse Rhapsodieën van Franz Liszt. Zijn Oost-Europese afkomst heeft hij in 
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zijn werk niet verloochend: een deel van zijn opera’s is op Hongaarse tekst en 
veel van zijn werk heeft wat men een gypsy flavour zou kunnen noemen: me-
lodieën met overmatige intervallen, opzwepende ritmes een veel quasi-im-
provisatie. Zeker gelden deze kenmerken voor de Fantaisie Pastorale Hon-
groise Opus 26, oorspronkelijk voor fluit en piano geschreven, maar vandaag 
te horen in een versie voor fluit en orkest, bewerkt door A. Krautzsch. Een 
waardige afsluiting van dit concert.

Rudolf  Rasch

De fluitist Wim Markus studeerde 
aan het conservatorium te Utrecht bij 
Adriaan Bonsel en Tom Reinders. 
Daarnaast studeerde hij muziekwe-
tenschap in Utrecht. Hij is verbonden 
aan de Zeister Muziekschool als do-
cent fluit, en aan het conservatorium 
te Amsterdam als docent 20ste eeuwse 
muziek. Hij publiceert regelmatig in 
het tijdschrift Mens en Melodie en is 
als fluitist actief in ensembles. Sinds 2003 speelt hij in het KamerOrkest 
Driebergen.

Albert van Eeghen bracht zijn jeugd grotendeels door 
in Ethiopië en Kenia. Hij begon op vierjarige leeftijd 
viool te spelen. In Amsterdam studeerde hij aanvanke-
lijk rechten en filosofie, maar zijn hart ging toch uit 
naar de muziek. Hij studeerde viool bij János Konrád 
en orkestdirectie bij Joop van Zon. Momenteel is hij 
vaste dirigent van het Alkmaars Symfonie Orkest, het 
Haags Symfonie Orkest en L’Estate Kamerorkest en 
daarnaast verricht hij gastdirecties. Het KamerOrkest 
Driebergen staat sinds april 1997 onder zijn leiding.

fotografie: Zeister Muziekschool | Pieter Troost
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KamerOrkest Driebergen

Het KOD, opgericht in 1988, is een amateurorkest dat uit zo'n dertig enthou-
siaste musici bestaat. We repeteren in Driebergen, concerteren in en om de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug en trekken leden aan tot soms ver buiten de 
regio. We voeren gewoonlijk twee concertprojecten per jaar uit en laten ons af 
en toe verleiden tot gelegenheidsconcerten. De vaste voor- en najaarsconcer-
ten vinden gewoonlijk in mei en november plaats.
Het repertoire is gevarieerd en veelzijdig. Werken van bekende en minder be-
kende componisten wisselen elkaar af  op de lessenaars van het orkest.
Het KOD streeft er naar programma’s rond een bepaald thema te presente-
ren. Voorbeelden van reeds gerealiseerde programma’s zijn “Door Spanje 
geboeid”, “Muziek uit Midden-Europa”, “Beelden & Verhalen” en “Roman-
tiek in Parijs”. In het najaar van 2009 stond Gustav Mahler in het middel-
punt. Samen met het Alkmaars Symfonie Orkest werd zijn Vierde Symfonie 
uitgevoerd. In 2008 vierde het KOD zijn twintigjarig bestaan met de uitvoe-
ring van een Nederlandse bewerking van Der Schauspieldirektor van W.A. Mo-
zart. Andere muzikale hoogtepunten waren de samenwerking met Frank 
Groothof in Edvard Griegs zangspel Peer Gynt en de concertreizen naar En-
geland en Tsjechië.
Ook heeft het orkest steeds oog gehad voor hedendaagse muziek. Het KOD 
gaf aan Lorre Lyn Trytten, Jacob ter Veldhuis en Peter van Hasselt opdracht 
voor composities; naderhand heeft het orkest een CD van deze werken ge-
maakt ('Brainstorm'). In het voorjaar van 1997 heeft het KOD een herden-
kingsconcert gegeven naar aanleiding van het overlijden van de Nederlandse 
componist en dirigent Jurriaan Andriessen.

Wilt u meer over ons weten? Neem dan een kijkje op onze website:

www.kamerorkestdriebergen.nl

Meespelen? Het orkest wil op verschillende fronten het aantal vaste leden 
graag uitbreiden, en is daarnaast soms voor specifieke projecten op zoek naar 
invalkrachten. Op dit moment zijn we vooral op zoek naar violisten en een 
hoornist.
Heeft u belangstelling, kom dan vooral eens kijken of meespelen op een repe-
titieavond. Proef de sfeer en het enthousiasme van onze dirigent; grote kans 
dat het naar meer smaakt.
U kunt contact opnemen met onze Orkestchef Petra Kramers (030-2291448 / 
orkestchef@kamerorkestdriebergen.nl
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Het volgende concert van KamerOrkest Driebergen vindt plaats op zater-
dag 28 mei 2011 in de Grote Kerk, Hoofdstraat 115 te Driebergen en heeft 
als thema “La douce France”. Op het programma staan:

• François-Adrien Boieldieu: Ouverture Le calife de Bagdad
• Charles Gounod: Symfonie nr. 2 in Es
• Hector Berlioz: Marche hongroise - Ballet des sylphes - Menuet des fol-
lets, uit La damnation de Faust
• Gabriel Fauré: Masques et bergamasques, suite d’orchestre, op. 112

Ook dan bent u weer van harte welkom!

Vrienden van het orkest

Met veel plezier en enthousiasme zetten wij ons in om al onze activiteiten 
muzikaal mogelijk te maken. Echter, activiteiten als deze kosten geld, veel 
geld. Als u hebt genoten van het concert van vandaag en u draagt het orkest 
een warm hart toe, dan kunt u ons helpen door Vriend te worden. Met een 
minimale bijdrage van €25,- per jaar kunt u meewerken aan het voortbestaan 
van het KOD en u verzekeren van een toegangskaart voor de concerten. Ook 
kunnen zo de kosten laag gehouden worden voor optredens buiten onze 
standaard voor- en najaarsconcerten. Dit komt dus ook projecten in de regio 
ten goede en vergroot daarmee het enthousiasme van velen.
Maak uw donatie over op rekeningnummer 2911827 t.n.v. KamerOrkest 
Driebergen, onder vermelding van 'Goede vriend' en uw e-mailadres. U kun 
ook een bericht sturen naar:
Suzanne Meijer-Smit, Goudenregenlaan 7, 3723 XS  Bilthoven. Tel.: 030-
2280248, e-mail: secretaris@kamerorkestdriebergen.nl)
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  Aan dit concert werken mee:

Viool 1:
Tora Schuurman (concertmeester)
Nelly Broer-Kooi
Emmie van Heusden-Kremer
Ella Hoevers
Joris Lange
Rudolf  Rasch
Peter Szabo

Viool 2:
José Renssen-Eyma
Jan Hendrik Bredée
Ghislaine Dolmans-Oremus
Marjo van Hoorn
Edmée Wichers Hoeth-Habbema
Margriet van Lookeren Campagne

Altviool:
Suzanne Meijer-Smit
Dick Barendsen
Francisca Beitler-Rosenberg
Frank Renssen

Cello:
Ellen van den Berg
Jenke Kooi
Petra Kramers
Dana Massad
Caroline Wenselaar

Contrabas:
Cora van den Berg
Et Anna Peters

Fluit:
Mirjam van Scheepen
Elzeke Folmer 

Hobo:
Lauk Spelberg
Paul Ruyssenaars

Klarinet:
Gea van Veen
Peter van Hasselt

Fagot:
Jurriaan Anschütz
Pieter Kramers

Hoorn:
Maarten te Boekhorst
Ania Lentz-Michaelis

Trompet:
Peter Wolters
Laurens van Egmond

Pauken:
Annes Diemont

Slagwerk:
Hanneke Provily

Harp:
Wendelien Dorigo
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Met dank aan...

• Kees Hoevers (opnametechniek en verlichting)
• Marianne van der Ploeg (hand- en spandiensten)
• Landgoed de Reehorst, Driebergen
• Apotheek Koert, Utrecht
• Bloembinderij Elenbaas, Driebergen
• Boekhandel Jacques Baas, Driebergen
• Broekmans & Van Poppel, Utrecht
• Contrada Musica, Amersfoort
• Heger en Van den Berg, Zeist
• Jansen Schoenen, Driebergen
• Kapsalon Kuster, Zeist
• Wijnhandel Sebastiaan de Jong, Zeist

En de volgende sponsors:

Zonder hun steun hadden we deze productie nooit kunnen realiseren!
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