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Orchestre national de Metz
David Reiland, dirigent
Haochen Zhang, piano

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Pianoconcert nr. 27 in Bes, KV 595 (1791)
Allegro
Larghetto
Rondo: Allegro

Ludwig van Beethoven 1770-1827
Symfonie nr. 5 in c, op. 67 (1804-08)
Allegro con brio
Andante con moto
Allegro
Finale: Allegro

Dit concert heeft geen pauze.
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EN VERDER...

David Reiland werd in het Belgische 
Bastogne geboren. Hij studeerde saxofoon, 
compositie en directie in Brussel. Sindsdien 
maakt hij furore als dirigent. Zo is hij onder 
meer chef-dirigent van het Orchestre  
national de Metz en eerste gastdirigent van 
de Münchner Symphoniker. ‘Musiceren is 
twijfelen, zweten en genieten’, liet hij ooit in 
een interview weten. ‘Mijn taak is om de 
muziek adem in te blazen.’ Daarin slaagt hij 
wonderwel. Reiland werd vooral bekend door 
zijn interpretaties van het klassieke reper-
toire, maar breekt ook regelmatig een lans 
voor Franse muziek en hedendaagse klanken. 
Zijn orkest, het Orchestre national de Metz, 
is veelvuldig te beluisteren in en rondom 
Metz, was te gast op diverse festivals in 
Frankrijk en Duitsland en begeleidde solisten 
als Augustin Dumay en Cecilia Bartoli. 

‘Zo’n combinatie van betoverende, gevoelige 
lyriek en hypnotiserende kracht zie je maar 
zelden!’ Sinds de jonge Chinese pianist 
Haochen Zhang de wereld veroverde wist hij 
publiek én pers voor zich te winnen. Op zijn 
elfde werd hij toegelaten tot het conservato-
rium van Shanghai, waarna hij zij studie 
vervolgde in Philadelphia en Wenen. In 2009 
kreeg hij een gouden medaille bij de Van 
Cliburn International Piano Competition. 
Daarna werkte hij als solist met tal van 
vooraanstaande dirigenten, onder wie  
Lorin Maazel en Thomas Hengelbrock, en bij 
orkesten als het Philadelphia Orchestra, de 
Müncher Symphoniker en het London 
Philharmonic Orchestra. 

Wolfgang Amadeus Mozart’s Piano Concerto 
in B-flat Major, K 595 was the last of his 
27 piano concertos. Many commentators 
therefore feel they can hear the composer 
sensing his impending death in the piece, 
making such observations as ‘It is truly a 
farewell piece (...) marked by the shadows of 
melancholy.’ The work had its premiere in 
Vienna on 4 March 1791, but it was hardly a 
‘farewell piece’. The composer would  
continue to compose an impressive number 
of works until he took his last breath on  
5 December of the same year.
The Symphony no. 5 in C Minor, op. 67 is one 
of Ludwig van Beethoven’s best-known 
calling cards today. Who doesn’t recognise 
its opening four-note motif ‘Ta-ta-ta-
tahhhh… ’? Some obscure sources claim the 
Viennese master muttered that this motif 
was ‘the sound of fate knocking at the door.’ 
This was reason enough for many publicists 
to unquestioningly name it the ‘Fate’  
symphony. Beethoven’s student Carl Czerny 
was more prosaic about the opening, which 
he thought sounded like a woodpecker at 
work. What scholars do agree on is that 
these four notes make up the most  
important musical idea in the Fifth.

Translation: Anne Hodgkinson

Omdat het Pianoconcert in Bes, KV 595 het 
laatste is van de 27 pianoconcerten die 
Wolfgang Amadeus Mozart aan het papier 
toevertrouwde, meent menig commentator 
te horen dat de componist hier zijn dood 
voorvoelde. ‘Het is werkelijk een afscheids-
werk (...) dat getekend is door de schaduwen 
van de weemoed, een “lachen door de tranen 
heen”, muziek geboren uit de berusting met 
het lot, dat geen angst meer aanjaagt’, 
mijmert een van hen. Al hoor je in het con-
cert zeker melancholieke klanken, de heldere 
kant van de componist ontbreekt allerminst. 
Bovendien: Mozart noteerde het concert 
weliswaar op 5 januari 1791 in zijn catalogus, 
maar de eerste schetsen kwamen al uit 1788. 
Op 4 maart 1791 klonk het pianoconcert in 
Wenen. Een ‘afscheidsstuk’ met zo’n helder 
Rondo? Nee...  Tot 5 december, toen hij zijn 
laatste adem uitblies, zou Mozart nog een 
indrukwekkende hoeveelheid werken aan 
zijn oeuvre toevoegen.

Beethovens ‘Noodlotssymfonie’?
De Vijfde symfonie in c, op. 67 is tegenwoor-
dig een van Ludwig van Beethovens bekend-
ste visitekaartjes. Ta-ta-ta-taa…  de eerste 
vier noten ervan kent vrijwel elke muziek- 
liefhebber. Alleen al over die noten kun je 
boekwerken vol schrijven. Vage bronnen 
beweren dat de Weense meester in verband 
met deze noten mompelde: ‘Zo klopt het 
noodlot aan de deur.’ Voor veel publicisten 
reden genoeg de Vijfde als de ‘Noodlots-
symfonie’ te bestempelen en vervolgens 
eindeloos uit te weiden over de doofheid van 
de componist en het onbegrip waarmee ‘het 
Genie’ werd bejegend. Minder prozaïsch zijn 
de berichten van Beethovenleerling  
Carl Czerny, die in de vier noten slechts het 
getik van een specht meende te horen. In de 

Tweede Wereldoorlog werd het ‘noodlots-
motief’ – in morsetaal de letter V – het 
symbool van de victorie. 
Hoe dan ook, dat de vier noten de belangrijk-
ste kiemcel vormen van de Vijfde, dáárover 
zijn de geleerden het wel eens. Legendarisch 
is inmiddels de recensie van de symfonie, die 
een muziekcriticus  in 1810 publiceerde. 
‘Beethovens instrumentale muziek opent 
voor ons een wereld van het onmetelijke en 
het oneindige. Verblindende lichtstralen 
schieten door de donkere nacht van deze 
wereld en we worden reusachtige schaduwen 
gewaar, in op- en neergaande lijn, ons gelei-
delijk steeds meer insluitend en alles in ons 
uitwissend, behalve de kwelling van een 
eindeloos verlangen. (...) Beethoven draagt 
diep in zijn wezen de romantische geest van 
de muziek, die hij in zijn werken met groot 
talent en tegenwoordigheid van geest tot 
uitdrukking brengt. Uw recensent heeft dit 
nooit zo duidelijk gevoeld als in deze bijzon-
dere symfonie die, meer dan een van zijn 
andere werken, de romantische geest van 
Beethoven openbaart in een hoogtepunt dat 
rechtstreeks naar de finale voert en de 
luisteraar onweerstaanbaar meesleept naar 
de wonderlijke wereld van het oneindige...’

Dirk Luijmes

SOCIAL MEDIA
Volg Het Concertgebouw op social media en 
deel uw concertervaring. Bekijk de mooiste 
concertfragmenten op Facebook en parti- 
cipeer, beluister de muziek via onze Spotify- 
playlist en neem een kijkje achter de  
schermen via Instagram.

Op concertgebouw.nl/ontdek gaat een 
wereld voor u open. U vindt er video’s, inter-
views, verhalen, podcasts, concertregistraties 
en nog veel meer.

OPTIMAAL GENIETEN
Veel van onze bezoekers willen optimaal van 
de muziek genieten door geconcentreerd en 
in stilte te luisteren. Wij vragen u daarom 
hinderlijke geluiden, zoals hoesten, zoveel 
mogelijk te vermijden. Zet uw telefoon op 
‘stil’ en houd er rekening mee dat ook oplich-
tende schermen de concentratie kunnen 
verstoren. 

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
Concertgebouworkest Young in Dvořáks Negende, 
Isabelle Faust speelt Beethoven
Nieuwe musici spelen de muziek van de Nieuwe Wereld: 
Dvořáks Negende symfonie. Concertgebouworkest 
Young, geleid door Gustavo Gimeno, ontvangt  
Isabelle Faust in Beethovens melodieuze 
Vioolconcert.

do 18/08 
20.00 uur 
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De samenwerking tussen de VriendenLoterij 
en Het Concertgebouw dateert al van 2000. 
Naast de reguliere bijdrage van € 500.000 per 
jaar ontving Het Concertgebouw in 2021 het 
fantastische bedrag van bijna € 2,7 miljoen uit 
geoormerkt werven. Het Concertgebouw 
gebruikt de donatie van in totaal € 3,2 miljoen 
onder meer voor de verduurzaming van het 
monumentale pand. Sinds 2019 zijn de 
banden nog hechter. Het concert dat u 
vanavond bezoekt is onderdeel van de 
VriendenLoterij ZomerConcerten waarin u de 
rijkdom van muziek ervaart, van klassiek tot 
pop en jazz, in een zomerse en informele 
sfeer. Deelnemers aan de VriendenLoterij 
krijgen met hun VIP-KAART bovendien  
50% korting op de VriendenLoterij 
ZomerConcerten en zij kunnen met voorrang 
kaarten bestellen. Het Concertgebouw en de 
VriendenLoterij wensen u een geweldig 
ZomerConcert!


