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Gordan Nikolić  VIOOL EN MUZIKALE LEIDING 
LUCAS EN ARTHUR JUSSEN PIANO

Erwin Schulhoff 1894 - 1942
Rondo und Capriccio ‘Die Wut über den 
verlorenen Groschen’, von Ludwig van 
Beethoven (bewerking uit 1940)

Ludwig van Beethoven 1770 - 1827
Pianoconcert nr. 3 in c opus 37 
(1797/1808)
Allegro con brio
Largo
Rondo, Allegro

Pauze

Charles Ives 1874 - 1954
The Unanswered Question 
(1908; herzien 1930-35)

Ludwig van Beethoven 
Pianoconcert nr. 4 in G opus 58 (1806)
Allegro moderato
Andante con moto
Rondo - Vivace

PROGRAMMA:

NEDERLANDS KAMERORKEST

Nederlands Kamerorkest
Het Nederlands Kamerorkest, geleid door meesterviolist 
Gordan Nikolić, is met 25 tot 45 musici een klein en 
intiem orkest. Als vaste orkestpartner van De Nationale 
Opera wordt het orkest samen met het Nederlands 
Philharmonisch Orkest internationaal gerekend tot de 
beste operaorkesten. Het Nederlands Kamerorkest werd 
in 1955 opgericht. Sinds de fusie met het Nederlands 
Philharmonisch Orkest in 1985 heeft het orkest zijn 
eigen identiteit niet verloren. Het orkest speelt meestal 
zonder dirigent. Het Nederlands Kamerorkest geeft 
tientallen concerten per jaar in Amsterdam, vooral in 
Het Concertgebouw, maar ook in het Muziekgebouw 
aan ’t IJ en op andere grote podia in binnen- en 
buitenland. Net als het Nederlands Philharmonisch 
Orkest speelt ook het Nederlands Kamerorkest een 
aantal producties per seizoen bij De Nationale Opera. 
Daarnaast schuwt het kamerorkest minder voor de hand 
liggende zalen niet. Zo staat het orkest ook regelmatig 
in een uitverkocht Paradiso met concerten waarin 
20e-eeuwse componisten zoals Mahler en Stravinsky 
centraal staan.

Gordan Nikolić
Gordan Nikolić heeft als concertmeester sinds 2004 
de muzikale leiding over het orkest. De van oorsprong 
Servische violist leerde het vak bij dirigent en violist 
Jean-Jacques Kantorow in Basel, maar dirigent 
Sir Colin Davis is zijn grote inspirator. Onder deze 
legendarische dirigent werd Nikolić in 1997 aangesteld 
als concertmeester van het London Symphony Orchestra. 
Nikolić heeft met het kamerorkest een reputatie hoog 
te houden. In 2004 werd Gordan Nikolić aangesteld als 
muzikaal leider. Hij staat niet als dirigent voor het orkest, 
maar voert vanaf de eerste lessenaar de musici aan.

Lucas Jussen kreeg zijn eerste pianolessen van 
Leny Bettmann in zijn geboorteplaats Hilversum. In 
2005 studeerde hij samen met zijn broer Arthur op 
uitnodiging van Maria João Pires bijna een jaar lang 
in Portugal en Brazilië. In de jaren daarna volgden zij 
lessen bij Jan Wijn en Ton Hartsuiker waarbij ze zich 
bij de laatste verdiepten in de moderne pianomuziek. 
Lucas vervolgde zijn studie bij Menahem Pressler in de 
VS en bij Dmitri Basjkirov in Madrid.
Samen met zijn broer Arthur won hij diverse prijzen, 
waaronder in 2011 de eerste Concertgebouw Young 
Talent Award. Zowel samen als alleen soleerden Lucas 
en Arthur Jussen bij nagenoeg alle Nederlandse 
orkesten en werden ze in het buitenland uitgenodigd 
door o.a. het Boston Symphony Orchestra, Philadelphia 
Orchestra, Nationaal Orkest van Denemarken, City 
of Birmingham Symphony Orchestra, Academy of St 
Martin in the Fields, en de symfonie-orkesten van o.a. 
Montréal, Sydney, Singapore en Shanghai. Ze soleerden 
onder de baton van o.a. Christoph Eschenbach, Valery 
Gergjev, Sir Neville Marriner, Andris Nelsons, Yannick 
Nézet-Séguin, Jukka-Pekka Saraste, Jaap van Zweden 
en Jan Willem de Vriend. Op hun voorlaatste cd staan 
werken voor twee piano’s van Russische componisten: 
Arenski, Rachmaninov en Stravinsky. Hun laatste cd 
is gewijd aan Nederlandse pianomuziek, met o.a. het 
zinsbegoochelende In Unison van Joey Roukens, alleen 
daarom zou je zo’n cd direct kopen.

Arthur Jussen kreeg zijn eerste pianolessen van 
Leny Bettmann en studeerde later piano bij Jan Wijn, 
Ton Hartsuiker en Maria João Pires. Samen met zijn 

broer Lucas won hij diverse prijzen, waaronder in 2011 
de eerste Concertgebouw Young Talent Award. Zowel 
samen als alleen soleerden Arthur en Lucas Jussen 
bij nagenoeg alle Nederlandse orkesten en werden ze 
in het buitenland uitgenodigd door o.a. het Boston 
Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra, Nationaal 
Orkest van Denemarken, City of Birmingham Symphony 
Orchestra, Academy of St Martin in the Fields, en de 
symfonieorkesten van o.a. Montréal, Sydney, Singapore 
en Shanghai. Ze soleerden onder de baton van o.a. 
Christoph Eschenbach, Valery Gergjev, Sir Neville 
Marriner, Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin, 
Jukka-Pekka Saraste, Jaap van Zweden en Jan Willem 
de Vriend. Lucas en Arthur stonden centraal in de in 
2006 door Roel van Dalen gemaakte documentaire: 
‘Help, ik heb talent!’ Later werd, naar aanleiding van 
de uitvoering van Poulencs Concert voor twee piano’s 
tijdens de NTR Zaterdag-Matinee in het Concertgebouw 
te Amsterdam de documentaire ‘Twee heel gewone 
broertjes’ gemaakt.
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Een concert rondom Ludwig van Beethoven
Het is ruim tien jaar geleden dat Arthur en Lucas 
Jussen met een complete Beethoven-cd hun liefde 
voor de Duitse romanticus toonden. Nu is het tijd 
voor de logische vervolgstap: een uitvoering van 
al zijn pianoconcerten, live in de concertzaal. De 
Jussen-broers hadden zich voorgenomen om in het 
Beethovenjaar 2020 al zijn pianoconcerten te spelen. 
Dat ging niet door. Maar het is nooit te laat voor een 
eerbetoon aan de componist die het pianoconcert 
rond 1800 naar een hoger plan tilde en op een 
voetstuk zette.

Slapstick van Schulhoff
Erwin Schulhoff, zelf een fantastisch pianist, dada- en 
jazz-fanaat, brengt met syncopen nog meer vaart en 
hectiek in het speelse en schalkse Rondo und Capriccio 
in G opus 129 voor piano solo van Beethoven. Deze 
Tsjech bewijst hoe de grillen van Beethoven rijmen met 
het slapstick-tijdperk van de Roaring Twenties. 

Beethoven uit Bonn
Even de Weense adel en het Weense publiek veroveren, 
hm, hoe doe je dat? Beethoven uit Bonn had het als 
aanstormend Sturm-und-Drang-pianist van Mozart 
afgekeken: imponeren met je eigen pianoconcert. De 
fase van je waarmaken op de vierkante centimeter van 

je eigen tijd heeft bij Beethoven slechts twee concerten 
geduurd. Het derde pianoconcert maakt al volop deel 
uit van wat Ludwig zelf ‘een nieuwe weg’ noemde.
Langzaam en gestaag rijpte het idee in Beethovens 
hoofd en handen. Broedplaatsen boden paleizen van 
de adel en privé-orkestjes. Voor Beethoven in Wenen 
was er niet zoiets als het huidige Gaudeamus Festival in 
onze Domstad, waar een aanstormend componist zich 
kan presenteren met nieuwe noten. De première van zijn 
Derde Pianoconcert voor het Weense publiek in Theater 
an der Wien mocht hij lekker zelf organiseren. En ach, 
als je dan toch bezig bent, beter gelijk ook een nieuw 
oratorium over het kaarslicht geworpen en je Eerste en 
Tweede Symfonie. Het werd voor publiek en orkest een 
lange zit. 

Triatleet in musica
Op 5 april 1803 was het zover. Trombonepartijen voor 
het nieuwe oratorium Christus am Ölberge werden 
Beethoven door pianoleerling Ries om vijf uur bij de 
eerste fluitende vogels uit handen gerukt. Repetities 
in Theater an der Wien met een houtje-touwtje-orkest 
van ongelijk niveau begonnen om acht uur. Beethoven 
dramde door tot halfdrie ’s middags. Vervolgens 
riep hij iets in de geest van: ‘En dan doen we nu mijn 
oratorium nóg een keer!’ Gemor alom. Mecenas Karl 
Lichnowsky liet snel manden met brood, koud vlees en 

wijn aanrukken. De musici vielen het buffet als wolven 
aan. Prettig beneveld, met gevulde maagjes, vingen 
ze hun concert om zes uur ’s avonds met geplaagde 
spieren aan. Beethoven gaf zijn makkers het goede 
voorbeeld. In een aantal slapeloze nachten had hij 
zichzelf opgedragen zijn zelf gecomponeerde muziek 
te voltooien om haar vervolgens te dirigeren en tevens 
te soleren aan de piano. Welkom bij deze triatleet in 
musica. 

In haast neergekrabbelde hiërogliefen
Alles moest anders in dit Derde Pianoconcert in 
c-mineur. Beethovens eerste op papier bewaard 
gebleven pogingen stammen uit 1796. Van instant 
gratification was geen sprake. Zeven jaren na zijn eerste 
schetsen vond Beethoven bij de genoemde publieke 
première nog steeds geen tijd voor het uitschrijven van 
zijn eigen partij. De man die in Theater an der Wien zijn 
blaadjes mocht omslaan, zag voor zich op de lessenaar 
‘zo goed als lege pagina’s’ met ‘hier en daar een 
onleesbaar neergekrabbelde hiëroglief’. De beeldspraak 
van deze heer Seyfried getuigt van contact met de 
piramides en hun graftombes. Archeologen hadden 
Napoleon eind achttiende eeuw vergezeld tijdens zijn 
veldtocht naar Egypte.

Symfonisch pianoconcert
Samen met de baanbrekende Derde Symfonie, de 
‘Eroica’, vormt dit concert een cruciaal kantelpunt 
in Beethovens zoektocht naar nieuwe wegen. Het 
pianistisch handwerk, de dramatiek, ze dienen hier 
de filosofie. Pianospel vervlecht zich met orkestspel 
als betrof het een symfonie, één grootse mijmering. 
Het markante hoofdthema herinnert aan de opening 
van Mozarts pianoconcert KV 491, oudere broer in de 
toonsoort c-klein. Mozarts 24ste pianoconcert was 
een favoriet van Beethoven als uitvoerend pianist. 
Zijn ervaring ermee klinkt door in de samensmelting 
van pianoklank en blazersfond in het Largo en de 
overrompelende vloedgolf waarmee de slotpassage van 
de finale je naar het puntje van je stoel drijft.

Eenzame alpentocht
In een lange opening door het orkest wordt het 
hoofdthema aan ons voorgesteld. Achter wijkende 
mistflarden lijkt een magistrale berg op te doemen, 
alsof Beethoven hier vooruitloopt op schilderijen van 
Caspar David Friedrich. Een heerlijke melodie verspreidt 
zich in majeur over de verschillende orkestgroepen. 
En hoor! Daar klinkt het hoofdthema weer. Totaal op 
zichzelf aangewezen raapt de pianosolist al zijn moed 
bij elkaar om deze magistrale berg te beklimmen. Voor 
hem prijkt de huiveringwekkende noordwand van, wat 
zullen we zeggen? De Matterhorn? Eerste opwaartse 
loopjes op het klavier voelen als het uitwerpen van 
de eerste touwlengte in een tijd waarin nog geen 
haak de klamme rotswanden van de Matterhorn had 
geschonden. Na veel spanning en sensatie volgt een 
bivak, langzaam tempo, Largo, in liedvorm. Blazers 
wiegen onze slaapzak in E-groot, muzikaal technisch 
een toonsoort ver verwijderd van de hoofdtoonsoort 
c-klein. Halverwege volgt een wonderschoon duet 
door fagot en fluit (in G-groot). De pianist omstrengelt 
de twee houtblazers met arabesken. De finale lijkt ten 
slotte een beheerste afdaling in draf en galop. In zijn 
elegante, springerige motoriek herinnert dit ruiterstuk 
in coupletten ons onmiskenbaar aan Napoleontische 
tijden. Een fugatische overgang leidt naar een swingend 

thema in As-groot. Na een quasi geïmproviseerde vrije 
passage eindigt het concert in de hoogste versnelling. 
Het c-mineur transformeert op triomfantelijke 
paukenslagen tot zonnig majeur. De tocht zit erop! 

Vragend opkijken naar en tegen de kosmos
Charles Ives, zoon van een muzikaal leider van een 
militaire band uit de Amerikaanse Burgeroorlog, 
ontwikkelde zich ver van Europa tot een uitzonderlijk 
vrijdenker en experimenteel componist. Strijkers, 
houtblazers en solotrompettist bevragen de kosmos 
in een ruimtelijk spel met de akoestiek van de zaal. 
De strijkers vertolken in de woorden van Ives zelf 
‘The Silence of the Druids – who Know, See and Hear 
Nothing’. De trompettist stelt zevenmaal de eeuwige 
vraag naar de zin van ons bestaan. De houtblazers 
proberen er een antwoord op te vinden. Het blijkt lastig, 
ze vliegen elkaar steeds meer in de haren. Wat rest is de 
eeuwige verstilde kracht van de harmonie der sferen. ‘A 
Cosmic Landscape’ luidt de subtitel van Ives zelf. 

Beethoven: een schepper van tegenstellingen
In zijn magistrale reeks symfonieën creëert Beethoven 
tweelingsets van prangende tegenstellingen. Op de 
pregnante ritmiek van de Vijfde Symfonie (tatata-
taaa) volgt bijvoorbeeld de lyriek van de ‘Pastorale’ 
Zesde symfonie met zijn kabbelende beekje. Op het 
symfonische Derde Pianoconcert volgt hier de innige 
lyriek van het kamermuzikale vierde concert, met zijn 
pastel in de blazers, zijn verende strijkers en zijn trillers 
en loopjes, dartel huppelend over de discant (de hoge 
registers van het klavier). 
Let op de openingsmaten van het Vierde Pianoconcert, 
ze bieden een totale omkering van de aanpak in het 
derde. De pianist steekt direct van wal, hier geen lange 
orkestinleiding. Innemend en uitnodigend richt de 
pianist zich tot ons en de nog zwijgzaam luisterende 
collega’s in het orkest. In ritmisch opzicht is het milde 
motief verwant aan de Vijfde Symfonie (tatata taa-dam 
pam pam pam), een soort van ‘Five Light’, zeg maar. 

Godennectar
Wat een variatie, wat een ongekende afwisseling 
en inspiratie biedt dit over ruim achttien minuten 
uitgesponnen openingsdeel! Gutste ooit zo rijkelijk 
de nectar van de goden door onze gehoorgangen? 
De pianist lijkt ons mee te tronen naar Elysion, dat 
feesteiland uit de Griekse oudheid, waar helden zich 
bij verkoelende windvlagen onder de beschutting van 
bomen konden verliezen in elkaar, in dans en muziek. 
Vreugde is een dochter uit Elysium, dichtte Schiller 
al in 1785 in zijn Ode an die Freude: ‘Oh schitterende 
godenvonk! Wij betreden met vurige hartstocht, hemels 
wezen, jouw heiligdom! Jouw toverkrachten verbinden 
weer, wat gewoonte strikt verdeeld heeft, Alle mensen 
worden broeders, waar jouw zachte vleugel zich welft.’
In het Andante lijkt de solist stapvoets af te dalen 
naar de onderwereld. De pianist als speleoloog, op 
zoek naar zijn geliefde, tastend met zijn toorts in het 
duistere grottenstelsel van Hades en diens furiën. De 
zonnige finale trekt je weer stuiterend en buitelend het 
aardse landschap in. Een sproeifontein voor de ziel vol 
optimisme en geloof in een betere wereld. Paukenvellen 
beven. Het zal de pianistzoon van een slagwerker-vader 
vertrouwd aanvoelen.

Huib Ramaer

Een klein, gelukkig familie-onderonsje. Lucas, Arthur en Paul Jussen hebben geschitterd in het wervelende  
In Unison van Joey Roukens, in de Grote Zaal van TivoliVredenburg, 10 december 2021. Lucas en Arthur  
achter de klavieren en hun vader Paul als paukenist in het Radio Filharmonisch Orkest. (Foto: Peter Tra)


