


Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 geven. Vanzelfsprekend is helieders wens u niet alleen aan devleugel, maar ook op het dirigeer-platform te zien. Als honorariumkunnen de orkestdirecties u/ 1000,- voor vijf concerten aan-bieden&quot;.' Brahms kon de verleiding vandit toentertijd niet onaanzienlijkebedrag niet weerstaan en schreefbinnen enkele dagen enthousiastterug. Hij bedankte Engelmannvoor de brief en nam de uitnodigingvan harte aan en zei dal hij zichverheugde op het weerzien vande heer en mevrouw Engelmann.Na deze brief van Brahms werder een aantal zakelijke dingengeregeld, waarbij Engelmann ernog een bescheiden lijstje meiwensen aan toevoegde: &quot;Voor watbetreft het concert in Utrecht wilik nog even kwijt dat wij bijzondergraag uw Pianoconcert willenhoren, dat in Nederland nognooit in het openbaar heeftgeklonken. Van de Orkeslvariatieshebben er reeds twee repetitiesplaatsgevonden. Als hel mogelijkis, hopen wij ook de Rhapsodie telaten horen - met mevrouw joachimals all! Dal zou heerlijk zijn!&quot;'De wensen werden door decomponist goedgekeurd, hoewelBrahms opmerkte dat hij er

zichvoor moest hoeden niet het rechtte verliezen om zijn eigen tourneete programmeren.Aan het eind van de maand okto-ber schreef Engelmann dat heelmuzieklievend Nederland uilkeeknaar zijn bezoek. Gesterkt doorBrahms' toezegging om in Neder-land een aantal concerten te geven,trok Engelmann de stoute schoenenaan en schreef hij de componisteen brief, waarin hij alle schroomvan zich afwierp: &quot;Heeft u geenzin om voorafgaand aan het concertin Amsterdam een dagje of langer in Utrecht te logeren? Ik hebdan nog vakantie en zal u metalle plezier van dienst zijn. Onzelogeerkamer staat tot uw beschik-king zolang u in Nederland bent.Maakt u voor mijn vrouw maareen lijst met uw lievelingsgerechtenen dranken, eventueel met dewijze van bereiding. Als geoefendbergbeklimmer schikt het uhopelijk dat u een kamer krijgtop de derde etage? U kunt onsgeen groter plezier doen dan onshuis als standplaats te kiezen. Wezullen u zo vrij laten als we maarkunnen. Trouwens, de hotels inUtrecht zijn hoogst onbehaaglijk.Men kan ze met de beste wil nietaanbevelen. Wij vragen u, zegt ualstublieft gewoon ja!&quot;*

En Brahmszei ja. De componist arriveerde op14 januari om kwart voor twaalfop het Utrechtse station, waarEngelmann hem ophaalde omnaar diens huis ie gaan aan helLucas Bolwerk nr. 16. Brahms zoutwee weken lang van de gastvrijheidvan de heer en mevrouw Engel-mann gebruik maken. Ka en Wee Hel concert in Utrecht zouplaatsvinden in het Gebouw voorKunsten en Wetenschappen aande Mariaplaats. Sinds 1847 werdenin de eerste grote concertzaal vanNederland regelmatig concertengeorganiseerd. En nu nog steedsklinken er dagelijks concerten.In 1987 werd K&W immersonderdeel van het Utrechtse Con-servatorium. Naast maslerclassesen bijzondere projecten die doorhet conservatorium georganiseerdworden, kan het publiek genietenvan uilvoeringen van docenten,studenten en bekende musici.In de vorige eeuw werden deconcerten georganiseerd doorhet bestuur van hel Collegium MusicumUltrajectinum. De orkest-leden van deze muziekinslellingbestonden voornamelijk uit ama-teurs, wal heel gewoon was voordie tijd. Het orkest stond onderleiding van de jonge dirigent(toen nog directeur

genoemd)Richard Hol. Zoniet de avond vanhel Derde Stadsconcert op 22januari 1876. Naast enkele liederenen een Hongaarse dans stond ookBrahms' Pianoconcert en deVariaties op een Thema vanHaydn onder de leiding van decomponist. De pers was na hetconcert laaiend enthousiast overhet optreden van Brahms alspianist en dirigent: &quot;Een nuchterpersoon vroeg mij bij hel eindevan hel concert wal ik nu wel hetmooiste had gevonden. Ik liet devrager zonder antwoord. Hoe terwereld is het mogelijk, Brahms'gigantische spel, zijn onovertroffendirectie, zijn van genie fonkelendecomposities onderling ie vergelijken!Allereerst iets over Brahms deklavierspeler. Geniaal is de weer-gave van zijn klavierconcert; geniaalis Schumann's Fantasie en zijneigen bekende Hongaarse dansen;geniaal is de onberispelijke ver-tolkingvan Gluck's lieflijke Gavotte.Onberispelijk is de directie. Derust, de kalmte, waarmede meestingewikkelde variaties zowel alshet lachende thema van Haydnwerden geleid, dwong ons demeest ongeveinsde bewonderingaf. Doch in zijn volle groottevertoonde Brahms zich eerst inzijn composities. Het

klavierconcert,ernstig, streng van stijl, met zijnstoute inleiding, zijn zangerigemiddel-deel, zijn breed gefugeerdslot, kon niet nalaten een groteindruk te weeg te brengen, zelfsbij hen die - zoals schrijver dezes- het voor de eerste maal hoorden.Over het orkest niets dan lof; het nov embe r / de c embe r 1997 UTRECHT








