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Programma

Joseph Achron Canzonetta (Abraham Ben-Jizchak)
(1886–1943) Ein Täubchen flog vorüber (Jacob Kahan)

Mieczyslaw Weinberg 12 Stücke (Miniaturen) für Flöte und
(1919–1996) Klavier op. 29

Maurice Ravel Deux Melodies Hebraique
(1875-1937) - Kaddisch

- L’Enigme eternelle

Moshe Milner 3 liederen uit de liedcyclus ‘Die Mutter
(1882–1953) und das Kind’ (Jehuda Lejb Peretz):

- Ojfn grinem Bergele
- Der schifer
- Der Foigl

Jakob Schönberg Uit ‘Vier Lieder auf Texte chinesischer
(1900-1956) Dichter’:

- Der Tanz auf der Wolke für Gesang, Flöte
und Klavier

PAUZE
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Rita Hijmans Een grijze morgen, voor fluit solo (2012,
(*1948) première)

Alberto Hemsi 3 liederen uit ‘Coplas Sefardies’
(1898–1975) - Ya salio de la mar la galena

- Aquel conde y aquel conde
- Mercar vos quiero, la mi mujer

Alexander Krein Andante con anima (1920)
(1883–1951)

Grigori Krein Vision op. 17 Nr. 1 (1912) voor piano
(1879–1957)

Julian Krein Pièce à la Mémoire de Paul Dukas (1936)
(1913–1996) voor piano

Michail Gnesin Jad anuga hajta la (Salman Schneur)
(1883–1957)

Joseph Achron In a Kleiner Schtibele (Folkslied)
Wie einsam wurde ich… (David Frischman)
A Kapele Konzertisten (Aaron Lutzki)

De Uilenburger Concerten worden in seizoen 2012/13 mede
mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam, SNS Reaal Fonds
en de Iona Stichting.
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Programmatoelichting

Er is geen profeet in zijn thuisland. Dit Russische gezegde heeft al
vaker zijn diensten bewezen, maar in het geval van de talloze
Russisch-Joodse en Sovjet-Joodse componisten lijkt het ze zo op
het lijf geschreven. Na aanvankelijk een veelbelovende carrière
tijdens de Joodse muzikale Renaissance in de jaren 1910-1920,
werden ze volledig uit de muziekboeken en het concertrepertoire
weggezuiverd. Alsof ze niet bestonden, alsof hun bijdrage zo
minimaal en op een zo onbeduidend niveau zou zijn geweest, dat ze
alleen interessant zouden kunnen zijn voor folkloristen en
muzieketnografen.

Er is geen profeet in zijn thuisland. De gebroeders Alexander en
Grigori Krein, Julian Krein-junior, Michail Gnessin, Joseph Achron,
Mosje Milner, wie kent deze namen nog in Rusland? Wie weet hoe
groot hun betekenis voor de Joodse muzikale cultuur is geweest?
Wie weet nog iets over deze ooit zo bloeiende Joodse muziekcultuur
aan het begin van de vorige eeuw? Vergeten, verzwegen, vaak
gebroken, deze componisten worden slechts mondjesmaat
uitgevoerd op gespecialiseerde festivals en komen in cursief voor in
de noten bij de artikelen van hun meer succesvollere (en vaak
minder Joodse) collega’s.

Er is geen profeet in zijn thuisland. Laten we dan deze muziek een
kans geven om voor zichzelf te spreken. Elke uitvoering ontrekt de
componisten uit hun vergetelheid en laat de tijden herleven waarin
de jonge leden van het Genootschap voor Joodse Volksmuziek
concerten voor stampvolle zalen organiseerden en het repertoire
van de Joodse klassieke muziek creëerden. Een korte maar illustere
tijd, die bloeide na de oprichting van het Sint-Peterburgse
Genootschap voor Joodse Volksmuziek onder leiding van Joeli Engel
en Michail Gnesin.
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Joseph Achron (1886 -1943)
Canzonetta (Abraham Ben-Jizchak)
Das Täubchen flog vorüber (Jacob Kahan)

In a Kleiner Schtibele (Folkslied)
Wie einsam wurde ich… (David Frischman)
A Kapele Konzertisten (Aaron Lutzki)

Het voormalige wonderkind Joseph Аchron 
(Akhron) was gewend aan het applaus en
de volle concertzalen die vanaf zijn vijfde
levensjaar een dagelijkse omgeving
vormden. Hij speelde viool vanaf zijn
tweede, op zijn vijfde debuteerde hij als
concertviolist en maakte vier jaar later zijn
eerste concertreis langs de Russische
steden. Als elfjarige speelde hij aan het
hof in St. Petersburg en hij werd als
dertienjarige toegelaten in de klas van de
beroemde violist Auer aan het
conservatorium van St. Petersburg. De
naam van Joseph Achron verdween uit de

Sovjet muziekgeschiedenis na zijn vertrek naar Berlijn in 1922 en
zijn definitieve vestiging in de Verenigde Staten. Hoewel de
violisten zijn methodische werken zoals ‘Over de uitvoering van een
chromatische toonladder op viool’ en het boek ‘Basis van de
viooltechniek’ bleven raadplegen, werd zijn originele muziek in
Rusland voor het eerst in 2006 gepresenteerd. De uitgave van de
‘Verzamelde werken’ liet ons kennismaken met de opvallend
romantische muziek, geschreven in de stijl van Mozart (Menuet) en
Schumann (De molen). Dat Achron als componist de Duitse
klassieken meesterlijk met de ‘oriëntaalse’ Joodse ritmes en
melodieën kon vervlechten en assimileren, merkten de muziekcritici
al op in de jaren 20 van de vorige eeuw. Bij het horen van het aan
Auer opgedragen ‘Joodse wiegenlied’, de ‘Joodse bruiloftsdans’,
liederen en toneelmuziek, begrijp je wat de criticus Karatygin met
de ‘interessante, frisse, originele Achron-muziek’ bedoelde.
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Mieczyslaw Weinberg (1919 –1996)
12 Stücke (Miniaturen) für Flöte und Klavier op. 29

Tijdens zijn leven kon Mieczysław
Weinberg niet klagen over het
aantal uitvoeringen van zijn werken.
Ook tegenwoordig wordt de muziek
van deze Pools-Joodse-Sovjet
componist wereldwijd uitgevoerd,
maar er zijn nog steeds composities
op zijn oeuvrelijst die bij de
uitvoeringen het lang uitgestelde
predicaat ‘première’ krijgen. Niet
alleen zijn werken, ook het leven
van de in 1939 vanuit Polen naar
Rusland gevluchte Weinberg, kan
menig musicoloog en schrijver van
romanstof voorzien. De afgebroken
pianostudie in Warschau, het niet
uitgereikte afstudeerdiploma in
Minsk, de oorlogsevacuatie in

Tasjkent, de arrestatie met de absurde aanklacht over de plannen
voor het oprichten van een Joodse republiek in de Krim. Het
bewogen leven van Weinberg kende de meest onwaarschijnlijke
wendingen, die helaas de realiteit van zijn nieuwe vaderland, de
Sovjet Unie, vormden. Als componist kon hij altijd op de steun van
Dmitri Sjosakovitsj rekenen, zijn oudere en gerenommeerde collega
die zo onder de indruk van Weinbergs eerste symfonie was, dat hij
voor hem een uitnodiging om naar Moskou te komen regelde. Daar
schreef Weinberg zijn andere 25 symfonieën, 17 strijkkwartetten,
kamer-, toneel- en filmwerken. Creatief in de omgang met de
orkestratie, componeerde Weinberg in zijn muziek talloze
verwijzingen naar Joodse muziek, zoals in de eerste Sinfonietta of
in de Rapsodie op Moldavische (in feite Joodse) thema’s. Weinbergs
Miniaturen voor dwarsfluit en piano dateren uit 1946, het jaar van
zijn tweede symfonie en de derde pianosonate. Tussen de grote
werken door vond de componist rust en afleiding in het schrijven
van korte kamermuziekstukken, pianominiaturen, liederen op
sonnetten van Shakespeare en de Elegie op gedichten van Schiller.
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Maurice Ravel (1875-1937)
Deux Melodies Hébraïque
- Kaddisch
- L’Enigme eternelle

Impressionist of expressionist,
oriëntaals of Spaans georiënteerd,
Maurice Ravel voelde zich altijd
aangetrokken tot folklore, sprookjes
en mysteries in alle volksverhalen.
Hoewel de meest populaire titels uit
zijn oeuvre (Rhapsodie espagnole,
L’Heure espagnole, Tzigane en
natuurlijk de Boléro) met
vanzelfsprekende zekerheid in de
richting van de Spaanse grens wijzen,
had deze Franse componist met
Baskische voorouders niet minder
belangstelling voor de in zijn oren
mysterieus en ‘oriëntaals’ klinkende
Joodse liederen. Een bewerking van

het Jiddische lied Mejerke, main Suhn maakte in 1910 deel uit van
zijn bundel ‘Chants populaires’. Onder de titel Chanson hébraïque
werd dit lied gepubliceerd naast de Italiaanse, Franse, Spaanse en
Schotse liederen. Vier jaar later schreef Ravel zijn Deux Melodies
Hébraïque. Hij componeerde ze op verzoek van de zangeres Alvina
Alvi voor kameruitvoeringen met begeleiding van piano. Nog zes
jaar later publiceerde hij de orkestratie, die in tegenstelling tot
Chanson hébraïque, tijdens het leven van de componist
ongepubliceerd bleef. De talloze uitvoeringen maakten Deux
Melodies Hébraïque tot één van de meest bekende en populaire
klassieke liederen. In beide ‘Joodse melodieën’ richtte de componist
zich tot de oorspronkelijke teksten: de Aramese tekst van het
Kaddisj en het Jiddische L'Énigme éternelle. Als joods gebed neemt
het traditionele kaddisj slechts een halve pagina in beslag. De
Franse componist voorzag het verheven gebed over de grootsheid
en macht van God, van een aangrijpende intensiteit die de
luisteraar in staat stelt om zelfs zonder enige kennis van de taal de
expressie van de woorden te kunnen volgen.
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Kaddish

Moge uw grote naam verheven en geheiligd worden
in de wereld die hij geschapen heeft naar zijn wil.
Moge uw koninkrijk erkend worden in uw leven en in uw dagen
in het leven van het gehele huis van Israël,
weldra en spoedig.
Zegt nu: Amen

Moge uw grote naam gezegend zijn nu en voor altijd.
Gezegend, geprezen, gevierd, en hoog en hoger steeds verheven.
Verheerlijkt, gehuldigd en bejubeld worde de naam van de Eeuwige,
gezegend zij hij
hoog boven iedere zegening, elk lied,

lof en troost die op de wereld gezegd wordt.
Zegt nu: Amen

Moge er veel vrede uit de hemel komen en leven!
Over ons en over heel Israël.
Zegt nu: Amen

Hij die vrede maakt in zijn hoge sferen,
zal ook vrede maken voor ons en voor geheel Israël
Zegt nu: Amen

L’Enigme eternelle

Monde tu nous interroges
Tra la tra la la la la ...
L'on répond:
Tra la la la la la la ...
Si l'on peut te répondre
Tra la la la tra la la la
Monde tu nous interroges
Tra la la la la la la...
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Moshe Milner (1882–1953)
3 liederen uit de liedcyclus ‘Die Mutter und das Kind’ (Jehuda Lejb
Peretz):
- Ojfn grinem Bergele
- Der schifer
- Der Foigl

De componist en dirigent Moshe (Mosje,
Moses) Milner zong vanaf zijn tiende in het
koor van de Synagoge in Kiev. Tijdens zijn
compositiestudie bij Anatoli Ljadov aan het
conservatorium van St. Petersburg, sloot de
22-jarige Milner zich aan bij het Genootschap
voor Joodse Volksmuziek. Hij was één van de
eerste componisten die zijn werken voor de
uitgaven van het nieuwe gezelschap ter
beschikking stelde. De affiniteit met
koormuziek en de vroegere koorervaring
maakten van de jonge Moshe een
veelgevraagd koordirigent. Naast het koor van
het Genootschap voor Joodse Volksmuziek

(1911-1923) dirigeerde hij het koor van de Grote Synagoge van St.
Petersburg (1912-19). Later werd Milner hoofd muziekafdeling in de
Joodse theaters van Moskou (1924-25) en Charkov (1923-31). Het
Joodse melos en de incantaties van de synagogale muziek vormen
de basis van zijn symfonisch gedicht ‘Judith’, koralen op de teksten
van gebeden en psalmen. Zijn eerste opera op de Jiddische tekst
(en tevens de eerste Jiddische opera in geheel Rusland en de Sovjet
Unie) Die himlen brennen (Hemels branden (1923)) werd verboden
als ‘reactionaire uiting’, al na de tweede voorstelling. Zijn derde
opera Flavius, die hij tijdens de hongersnooddagen in het
omsingelde Leningrad schreef, bleef onafgemaakt.

De tien kinderliederen schreef Milner in een van zijn laatste jaren
als koordirigent van het Genootschap. De poëtische beelden van de
Pools-Joodse dichter Jehuda Lejb Peretz inspireerden de componist
tot sfeervolle muzikale beelden uit de kinderwereld: Der fojgl (De
vogel), Ojfn grinem bergele (Op het groene bergje), Der sjifer (De
schipper), Ketsele, sjtil (Poesje, stil), Tants, tants, mejdele, tants
(Dans, dans, meisje, dans). Hij maakte een eigen kindersuite van
opgewekte, melancholische, zangerige, op de klank van de
Jiddische taal gebaseerde liederen, zoals zijn grote muzikale
voorbeeld Moessorgski deed met de liederen van de Kinderkamer.
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Jakob Schönberg (1900-1956)
Uit ‘Vier Lieder auf Texte chinesischer Dichter’:
- Der Tanz auf der Wolke für Gesang, Flöte und Klavier

De Duitse componist en pianist Jakob Schönberg
was de zoon van de cantor aan de Synagoge in
Fürth. Naast zijn vergevorderde studies aan de
Technische Hogeschool in Darmstadt en de
Universiteit van Berlijn, hield hij zich vooral met
muziek in het algemeen en met de Joodse
liturgische liederen in het bijzonder bezig. Op
zijn 25e promoveerde Schönberg op het
proefschrift ‘Die traditionellen Gesänge des
Israelitischen Gottesdienstes in
Deutschland’ aan de universiteit van Erlangen.

Zijn naam werd een begrip in het vooroorlogse Duits-Joodse
muziekleven, niet in de laatste plaats dankzij zijn pittige bijdragen
als muziekcriticus van het Nürnberger Zeitung en
muziekmedewerker van de Bayerische Rundfunk in München. In
1933 werd Jakob Schönberg werkloos: geen van zijn werkgevers
wilde een Joodse musicus en muziekjournalist in dienst houden.
Aan de vooravond van zijn vertrek naar Engeland in 1939 lukte het
Schönberg een omvangrijke anthologie Schirej Erez Israel (Lieder
aus dem Land Israel) met 230 Joodse liederen samen te stellen. Na
zijn verhuizing naar de Verenigde Staten doceerde de componist
aan de Trinity School in New York en de Carnegie School of Music in
Englewood. Tot 2012 was Jakob Schönberg slechts in een zeer
kleine kring van muziekspecialisten bekend, die veel waardering
voor zijn driedelige Chassidische Suite (1936-38) uitspraken.
Pianist en musicoloog Jascha Nemtsov getroostte zich zeer veel
moeite Schönbergs partituren te achterhalen. Uiteindelijk kwamen
ze per slecht leesbare microfilm uit New York naar Berlijn. Nadat
Nemtsov alles leesbaar had laten maken, nam hij het initiatief voor
een dubbel-CD-opname van Schönbergs werken in samenwerking
met de Duitse radio. Op deze manier wordt Jakob Schönberg uit de
vergetelheid gered. De pas verschenen en in de pers bejubelde CD
is vanavond verkrijgbaar bij de CD-tafel.
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Der Tanz auf der Wolke

Als ich zu meiner Jadeflöte sang,
War es dem Menschen wie ei dunkles Haus.
Sie höhnten furchtsam meine Lieder Haus.
Da hob die Flöte ich zu den Unsterblichen.

Die Götter tanzten hell auf sanft erglühter Wolke.
Die Menschen, die die Tänzer sahen, wichen Beglückt.
Und Jubel wuchs wie Sterngesträuch im Volke,
Als ich zu meiner Jadeflöte sang.

Rita Hijmans (* 1948)
‘Een grijze morgen’ voor fluit solo

De Nederlandse componiste Rita Hijmans groeide op in een
muzikaal gezin en speelde als klein meisje al hobo, fluit en piano.
Toch ging haar keuze aanvankelijk naar de pedagogiek. Tijdens en
na haar studietijd maakte zij deel uit van het studentencabaret
Patati Patata, bekwaamde ze zich in muziekimprovisaties bij het
project van Rob van Reijn en speelde ze fluit in een Big Band. Voor
haar compositiestudie ging zij echter een conservatoriumdiploma
halen. Na het afstuderen bij Daan Manneke en Burkhardt Söll
schreef Rita Hijmans opdrachtwerken voor jeugdsymfonieorkest,
strijkorkest, blazersensemble, blaaskwintet, strijkkwartet, koren,
solisten en instrumentalisten. Enige jaren geleden verscheen de CD
‘Overpijnzingen’, waarop het strijkkwartet, het altvioolkwartet en
diverse liederen van Rita Heimans te horen zijn.

Een grijze morgen werd speciaal voor dit concert gecomponeerd, op
verzoek van Eleonore Pameijer. Uit de noten spreekt poëzie en een
lichte melancholie. Na een korte inleiding komt een beweging
opgang, die een aantal keren wordt onderbroken door een verstild
gedeelte.
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Alberto Hemsi (1898–1975)
3 liederen uit ‘Coplas Sefardies’
- Ya salio de la mar la galena
- Aquel conde y aquel conde
- Mercar vos quiero, la mi mujer

De componist en musicoloog Alberto
Hemsi was één van de eerste
etnomusicologen, die zijn leven in
dienst van het verzamelen, bewerken
en uitvoeren van de nationale folklore
heeft gesteld. Voor de muzikale erfenis
van de Sefardische Joden betekende
Hemsi net zo veel als Béla Bartók en
Zoltan Kodály voor de Hongaarse
nationale muziek. Bijna 17 jaar van
zijn leven spendeerde de toegewijde
musicus aan muzikale expedities naar
Smyrna, Salonica, Rhodes, Istanbul en
Alexandria, op zoek naar verborgen en
vergeten schatten uit de muzikale
nalatenschap van de in de 15e eeuw
uit Spanje gevluchte Sefardische
Joden. Zijn passie voor dit onderzoek
werd geboren tijdens zijn studie aan

het conservatorium van Milaan, waar hij tevergeefs naar informatie
over Joodse muziek bleef vragen. De algemene veronderstelling
over het ontbreken van Joodse muzikale tradities, zette de jonge
musicus aan tot het besluit om zelf de Spaans-Joodse traditionele
muziek te onderzoeken. Aangezien zijn eigen familie historische
connecties had met de Sefardische Joden van Turkije, Egypte, Italie
en Frankrijk, werd het bestuderen en integreren van de muziek van
zijn voorouders een levenspassie en levensmissie voor Hemsi.
Tussen 1923 en 1937 noteerde hij ruim 230 gedichten en liederen,
maakte eigen harmonisaties van de traditionele melodieën, en
verzorgde de uitgave van 10 delen van de Coplas Sefardies. Het
lied Aquel conde y aquel conde vertelt over een overspelige vrouw
die terug is bij haar man. Het is één van de oudste en de meest
complexe liederen uit de derde serie van de uitgave ‘Spanje 1492-
Salonica 1932’. De 30 dichtregels gaan terug op twee oude
romancen uit het Karolingische epos en het lied Primavera uit 1555.
Ya salio de la mar la galana! uit dezelfde serie is een traditioneel
bruidslied, met vier coupletten, afgewisseld met een refrein. Het
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lied Mercar vos quiero, la mi mujer is een drinklied (chanson à
boire, volgens het opschrift van de componist). Een meer dan
levendige dialoog tussen een man en zijn vrouw bestaat uit zes
stanza’s, elk van 5 tot 10 regels. Het lied werd gepubliceerd in de
vierde serie met liederen ‘Spanje 1492-Salonica 1932’, uitgegeven
in 1935.

Aquel conde y aquel conde

Aquel conde y aquel conde, en la mar sea su fín,
Armó naves y galeras, para Francia quijo ir.
Las armó de todo punto y las echó dientro el sanjí.
Atrás, atrás los mis franceses, no me dex vergüenza ansí.
Si el gran Francés lo sabe, a Francia no mos dex a ir.
No mos dan pan a comere, ni con las damas dormir.
Aparte de chicos y pequeños
Si vos plaze el buen conde, yo vos iré a servir;
El día para la meza, la noche para dormir.
Marido en viaje tengo, lonje está para venir.
Una esfruega viaje tengo, no ve la luz del candil.
Un esfruego viaje tengo, malo está para murir.
Dos hijicos chicos tengo, no lo saben desir.
La emburujó en mantil de oro, de afuera le quedó el chapín
En medio del camino, encontró con Amadí.
¿Qué yeváx aquí, el conde, y qué yeváx aquí?
Yveo un paxarico de oro, que agüera lo aferí.
No lo conocí en el garbe, ni menos en el vestir.
La conocí en el chapín de oro, que yinda ayer lo merquí.
Esto que oyó el buen conde, dexó todo y se echó a fuir.
No vos fuigáx, el buen conde, ni vos queráx fuir.
Esto no es la vuestra culpa, sino es que yo la buxquí.

Mercar vos quiero, la mi mujer

Mercar vos quiero, la mi mujer,
Mercar vos quiero un par de zuecos.
Pie tuerto no mete zueco
Con esto, la mi mujer,
Echemos el tiempo en el beber!

Mercar vos quiero, la mi mujer,
Mercar vos quiero un par de calzas.
Pachá blanca no mete calza,
Pie tuerto no mete zueco
Con esto, la mi mujer,
Echemos el tiempo en el beber!

Mercar vos quiero, la mi mujer,
Mercar vos quiero un par de bragas.
Las bragas me se hacen llagas,
Pachá blanca no mete calza,
Pie tuerto no mete zueco
Con esto, la mi mujer,
Echemos el tiempo en el beber!
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Mercar vos quiero, la mi mujer,
Mercar vos quiero una camisa.
La camisa a mí me stringe,
Las bragas me se hacen llagas,
Pachá blanca no mete calza,
Pie tuerto no mete zueco
Con esto, la mi mujer,
Echemos el tiempo en el beber!

Mercar vos quiero, la mi mujer,
Mercar vos quiero un antarico.
El antarico me va curtico.
La camisa a mí me stringe,
Las bragas me se hacen llagas,
Pachá blanca no mete calza,
Pie tuerto no mete zueco
Con esto, la mi mujer,
Echemos el tiempo en el beber!

Mercar vos quiero, la mi mujer,
Mercar vos quiero una capitanica.
La capitanica me va estrechica.
El antarico me va curtico.
La camisa a mí me stringe,
Las bragas me se hacen llagas,
Pachá blanca no mete calza,
Pie tuerto no mete zueco
Con esto, la mi mujer,
Echemos el tiempo en el beber!

Ya salio de la mar la galana… op.13, nr.III

Ya salió de la mar la galana!
Con un vestido al y blanco,
Ya salió de la mar!

Entre la mar y el río
Mos creció un arvol de bimbrillo,
Ya salió de la mar!

Entre la mar y la arena
Mos creció u narvol de canela,
Ya salió de la mar!

Ya salió de la mar la galana!
Con un vestido al y blanco,
Ya salió de la mar!...

Alexander Krein (1883–1951)
Andante con anima (1920)

Net als zijn generatiegenoot Michail Gnessin was de componist en
cellist Alexander Krein vanaf zijn kinderjaren omringd door
musicerende familieleden. Zijn vader Abram Krein (1838-1921) was
een klezmermuzikant, violist en volksdichter die op alle Joodse
bruiloften en feesten een welkome gast was. Zijn zes broers
speelden piano, viool of cimbaal. De jonge Alexander koos voor
cello, gevolgd door een compositiestudie bij Boleslav Javorski en
Leonid Nikolajev aan het conservatorium van Moskou. Als
muziekdocent, die vijftien jaar lang celloles aan het
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Volksconservatorium gaf en als begaafd
muziekcriticus, werd Krein in de Sovjettijd
ambtenaar. In zijn invloedrijke functie als
secretaris voor hedendaagse muziek bij de
Commissie voor folklore (1918-21) en
redactielid van de Staatsmuziekuitgeverij
(vanaf 1922), probeerde hij zijn Joodse
muziekcollega’s met raad en daad bij te
staan. In zijn eigen composities maakte hij
nooit een geheim van zijn muzikale
wortels: Joodse volksmelodieën en
traditionele synagogale gezangen vormen
de basis van bijna alle orkest-, kamer- en
vocale muziek. Bij zijn introductie aan de

Moskouse afdeling van het Joodse Genootschap voor Volksmuziek
in 1913 kon Krein al een indrukwekkend lijst met onmiskenbare
‘Joodse’ werken overhandigen: ‘Poëem voor cello en piano (1909),
Poëem-kwartet (1910) en twee suites met de naam ‘Joodse
schetsen’ voor klarinet en strijkkwartet (1910, 1911). Er volgden
‘Joodse Caprice’ voor viool en piano (1917), ‘Ghetto liederen’
(1916-1923), ‘Hooglied’ (1918), ‘Tien Joodse liederen’ (1937),
romances op gedichten van Ilja Erenburg en Chaim Bjalik plus de
opera Zagmuk (1930). Ook in zijn niet door de Joodse thematiek
geïnspireerde werken blijft Krein de componist van aanstekelijke
melodieën en kleurrijke harmonieën, met wellicht slechts één
uitzondering: de Treur-Ode ter nagedachtenis van Lenin voor orkest
en koor (1926).

‘Andante con anima’ uit Deux Petites Poèmes voor piano op. 30
(1922) is één van de andere vrij zeldzame composities waar Krein
terugblikt op zijn jeugdliefde voor de klankwereld van Aleksandr
Skrjabin. Hij schreef de Poèmes tussen een bundel ‘Ghazals en
Liederen’ en de cantate Kaddish op. 33 die in de jaren dertig van de
vorige eeuw in Oostenrijk en Duitsland op de zwarte lijst met
verboden muziekwerken kwam te staan.
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Grigori Krein (1879–1957)
Vision op. 17 Nr. 1 (1912) voor piano

De aankondiging van de 'Petites poèmes'
van Aleksander Krein pronkt op de omslag
van ‘Toccatine’ van K. Eiges, uitgegeven
door de muziekafdeling van de
Staatsuitgeverij van Moskou in 1926. In
dit met trots gepresenteerde lijstje
‘Hedendaagse Russische componisten voor
piano’ worden pianowerken van Krein
gevolgd door Mazurka’s, Sonate’s, Vision
et Rêverie op.17 van zijn broer Grigori en
de Sonate op.7 van zijn neef Julian Krein.
Als de oudste van zeven Krein broers
deelde Grigori de muzikale indrukken en

invloeden van Alexander Krein. Al op zijn dertiende was hij de
componist van enkele instrumentale werken. Later combineerde
Grigori zijn vioolstudie met een compositiestudie bij Max Reger. In
de eerste decennia van de twintigste eeuw klonken zijn composities
tijdens de avonden van het Genootschap van de Hedendaagse
muziek en op de concerten georganiseerd door de Moskouse
afdeling van het Genootschap voor Joodse Volksmuziek. Samen met
Alexander werd Grigori in 1913 lid van dit Genootschap. Hij bleef
actief tot zijn vertrek naar Frankrijk in 1926 en maakte de opheffing
van dit Genootschap en de eerste tegenwerkingen bij de
uitvoeringen van de Joodse componisten daardoor niet mee. In
tegenstelling tot zijn broer en zoon Julian kon Grigori moeilijk
aarden in het Sovjet muziekleven. Zijn tweedelig orkestrale Bijbelse
cyclus Lied van David en grootschalige symfonische werken uit de
jaren dertig klonken ‘te modernistisch’ en emotioneel geladen, en
verdwenen snel uit het repertoire. Ook de pianominiaturen zoals
Vision op.17 moeten nog steeds door pianisten herontdekt worden.
In zijn verfijnde en subtiele muzikale lijnen en harmonieën toont
Grigori Krein zich een waardige opvolger van Skrjabin en de Franse
impressionisten, de componisten voor wie hij dezelfde voorliefde
had als zijn meer succesvolle broer Alexander en zoon Julian.
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Julian Krein (1913–1996)
Pièce à la Mémoire de Paul Dukas (1936) voor piano

De rijke muzikale tradities van zijn
voorouders speelden al veel minder een rol
in de muziek van Julian Krein dan bij zijn
vader en oom. De Joodse folklore was
slechts één van de muzikale uitgangspunten
en één van de vele beschikbare muzikale
bouwstenen die de kosmopolitische Krein
met de folklore van volkeren uit het
noorden van Rusland of de Sovjet
republieken mengde en met gemak bij de
invloeden van Béla Bartók en Dmitri
Sjostakovistj, Aleksandr Skrjabin en Gabriel
Fauré optelde. Van zijn vroegere jeugd had

Krein de uitgesproken voorkeur voor de muziek en
orkestratieprincipes van de Franse school. Niet verwonderlijk als je
weet dat dankzij de inspanningen van zijn vader, Julian in 1926 de
kans kreeg om in Parijs te studeren. Als veertienjarig wonderkind
werd Krein junior een compositie- en orkestratieleerling van Paul
Dukas. Op zijn 19e studeerde hij af aan École Normal in Paris. Op
dat moment stond hij al te boek als componist van het symfonisch
gedicht Destructie en een celloconcert, uitgevoerd in 1931 in
Barcelona onder leiding van Pablo Casals. Bij zijn afstuderen
schreef Dukas aan Straram: ‘il a fait des progrès énormes et quand
on considère qu'il n'a encore que dix-neuf ans on peut tout
espérer... Lui et Messiaen <…> sont à coup sûr mes élèves les plus
doués bien que si différemment!’
Terug in de Sovjet Unie, beperkte de veelbelovende Krein zich tot
een musicologische en pianistische carrière. Ooit uitgevoerd door
Leopold Stokovsky en Pablo Casals, werd Krein de componist van
ruim 40 liederen, een romantische Sonate (1973) en het oratorium
Rembrandt (1962-69). Hij was de belangrijkste Sovjet specialist
van de Franse muziek van de 19e-20e eeuw. In zijn herinneringen
over de studietijd in Parijs (Sovjet Muziek, 1965) vertelt hij over de
componisten van de Franse school, zijn leraar Dukas en
medestudent Messiaen. De muzikale hommage aan zijn hoog
gewaardeerde leraar schreef Krein al in 1936. Het pianostuk Pièce à
la Mémoire de Paul Dukas werd een deel van de ‘Dukas-Tombeau’,
naast de bijdragen van Schmitt, De Falla, Pierné, Guy-Ropartz,
Rodrigo, Messiaen, Tony-Aubun en Barraine.
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Michail Gnesin (1883–1957)
Jad anuga hajta la (Salman Schneur)

De componist en pedagoog Мichail Gnesin 
groeide op in een muzikaal gezin van de
rabbijn Fabian Gnesin in Rostov.
Gestimuleerd door zijn vader en later
beroemde zussen Jelena, Jevgenija, Maria,
Jelizaveta en Olga, begon hij al op zijn
achtste te componeren en werd op zijn
zestiende leerling van Rimski-Korsakov en
Ljadov aan het conservatorium van Sint-
Petersburg. Het les geven zat in het bloed
van alle Gnesins en Michail was geen
uitzondering. Terwijl zijn zusjes een eigen
pianomethode ontwikkelden en nieuwe
muziekscholen openden, zette hun broer
zich in voor een bredere opleiding van

jonge componisten. Van de enthousiaste compositieleraar in Rostov
werd hij de oprichter en de eerste docent aan de nieuwe
compositieafdeling van het toen nog ‘Gnesin College’ in Moskou,
professor aan het conservatorium van Moskou (1925-35) en
Leningrad (1935-1944) en hoofd compositie van het inmiddels
gevestigde en befaamde Gnesin Instituut (1944-51). Ook zestig
jaar later onderwijst de Gnesin Muziekacademie zijn
compositiestudenten nog steeds volgens de methodes van Michail
Gnesin; zijn boek ‘Basiscursus praktische compositie’ (1941) wordt
nog steeds grondig bestudeerd bij alle cursussen Muziektheorie.

Het pedagogische talent van Michail Gnesin werd zijn houvast en
redding in de moeilijke jaren van repressies, oorlogen en
zuiveringen. Als uitstekend docent, is hij meer bekend geworden
door zijn beroemde leerlingen Aram Chatsjatoerjan, Tichon
Chrennikov, Pavel Aedonitski, Aro Stepanjan en Evgeni Svetlanov,
dan door zijn eigen werken. Voor generaties van Sovjet
muziekliefhebbers was hij de componist van slechts één werk: de
Sonate-fantasie op. 64 voor strijkkwartet en piano, waarvoor hij in
1946 de Stalinprijs (van de 2e categorie) ‘mocht’ ontvangen. De
voorafgaande 63 opussen werden door Sovjet musicologen zelden
besproken. De vroegere vocale cycli en theatermuziek bij drama’s
en tragedies van Aleksandr Blok, Sófocles en Euripides kregen het
stempel van symbolistische en decadente werken die met hun
‘gesloten’, ‘subjectief-esthetische karakter’ niet bij de
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muziekbeleving van Sovjet luisteraars pasten. Na de Perestroika
werden de richtlijnen voor muziekbeleving weer veranderd, en nu
pleitten de titels van zijn patriottische cantate ‘Voor Rode Leger’
(1943) en de revolutionaire symfonie ‘1905-1917’ (1925) niet in
zijn voordeel.

Dat Michail Gnesin in 1908 nog betrokken was bij de oprichting van
het Genootschap voor Joodse Volksmuziek en in 1914 en 1922 twee
studiereizen naar Palestina maakte, werd lange tijd verzwegen.
Volgens de officiële versie hield Gnesin zich in deze tijd uitsluitend
met het bestuderen en bewerken van de folklore uit de
voornamelijk Aziatische republieken van de Sovjet Unie bezig. Een
bewonderenswaardige conclusie over iemand die de opera
‘Jeugdjaren van Abraham’ (1923), ‘Dansen van Galilea’s arbeiders
voor orkest’ (1923) en de onafgemaakte opera ‘Bar-Kochba’ op zijn
oeuvrelijst heeft staan. Joodse motieven en traditionele Joodse
melodieën klinken echter door in alle werken van Gnesin uit de
jaren 1910-1930. Zijn studiereizen leverden hem een rijke
verzameling van oude melodieën op. Deze kennis verwerkte hij in
zijn composities, zoals in de Joodse liederen op. 37. Jad anuga
hajta la (Haar tedere hand) is een openingslied van een liedalbum,
geschreven op teksten van Zalman Schneur, Josif Oetkin en O.
Schwartzman in 1923-26. Dit 17 pagina’s tellend boekje met vijf
liederen voor hoge stem in Hebreeuws, Jiddisch, Duits en Russisch
is sinds zijn publicatie in 1927 een antiquarische rariteit geworden.
Behalve Jad anuga hajta la, Gnesins bewerking van een Arabische
melodie, opgeschreven tijdens zijn tweede Palestijnse reis, bevat de
bundel Lied der Mariamne (met het bijschrift "aus der Tragoedie
'Herodes und Mariamne' von Hebbel"), Schir haSchirim (uit het
Hooglied, hoofdstuk 8, vers 8-10), Das Liedel von dem Mottele en
het lied Der ssojne ba di tojern (De vijand staat voor de poorten).

Yad anuga hayta la

Ho ... yad anuga hayta la
Ish lo he'ez ga'at ba;
Zug s'fateha shani chen,
Rak linshikot notzru hen.
Ho, Ima ... rak linshikot notzru hen.

Ho ... ayin sh'chora hayta la
Or vatzel hitnagshu ba;
Al mitzcha ra'ad od
Tal hayaldut malei hod.
Ho, Ima ... tal hayaldut malei hod.

Ho ... vayehi erev, vayehi leil,
Cheresh nashak tzel el tzel;
Az et liba masra lo -
Et kol liba masra lo.
Ho, Ima ... et kol liba masra lo.

Ho ... yad anuga hayta la ...
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Biografieën

Tehila Nini Goldstein
Hoewel de Israëlische sopraan Tehila Nini pas op haar twintigste
met zanglessen aan de Buchman Mehta Muziekacademie in Tel Aviv
begon, werden haar artistieke en solistische capaciteiten vrij snel
opgemerkt en kreeg ze de engagementen voor uitvoeringen met
Oslo New Opera House, Berlin Philharmonie en Theatre de
Luxembourg. Na haar verhuizing naar Berlijn in 2008 werd zij een
vaste deelnemer van Dresdner Musikfestspiele, Innsbrucker
Festwochen, Göttingen Händel Festspiele en Musikfestspiele
Potsdam Sanssouci. In dat zelfde jaar werd zij door William Christi
uitgekozen als een van de jonge musici in zijn project Les Jardin
des Voix. Zij zingt met dezelfde passie en toewijding zowel in
opera’s van Cavalli en Monteverdi als in concertuitvoeringen van
Handels Messiah. In samenwerking met de pianist Jascha Nemtsov
nam Tehila Nini Goldstein de CD op met de muziek van Jakob
Schönberg. In 2011 bracht ze Here comes Messiah in première in
Carnegie Hall, een werk speciaal op haar talenten geschreven door
Matti Kovler. In 2013 zal ze deel nemen aan twee nieuwe CD-
opnamen: met de Amerikaanse klassieke gitarist Nadav Lev en met
de kamermuziek van Rudi Stephan.

Eleonore Pameijer
Eleonore Pameijer, reeds op jonge leeftijd prijswinnares van een
aantal jeugdconcoursen, studeerde aan het Conservatorium te
Amsterdam, waar ze cum laude het solistendiploma behaalde.
Vervolgens studeerde ze in de Verenigde Staten en in Italië. In
1984 won ze een eerste prijs in het Frank Martin Concours en
maakte ze haar debuut in het Amsterdamse Concertgebouw. In
1985 verscheen haar eerste cd (sonates van Bach en zonen), die
zich in een bijzondere populariteit mocht verheugen. Van 1985 tot
2000 was ze eerste fluitiste van het Asko, en later van het
Schönberg Ensemble. Als soliste trad ze op met vele
symfonieorkesten en ensembles o.l.v. dirigenten als Richard
Dufallo, Philippe Entremont, Peter Eötvös, Oliver Knussen, Ton
Koopman, Ingo Metzmacher, Kenneth Montgomery en Jaap van
Zweden. Tevens werd ze uitgenodigd om op te treden in bijna alle
Europese landen, Israël, Brazilië, Canada en de Verenigde Staten.
Eleonore trad op in vele radio- en televisieprogramma’s en heeft
een groot aantal cd’s op haar naam staan. Voor haar werden meer
dan honderd nieuwe composities geschreven. Zij maakt deel uit van
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het Jacques Thibaud Ensemble in Berlijn. Eleonore is artistiek leider
en programmeur van de Leo Smit Stichting. Zij richtte in 1996
samen met Frans van Ruth de Leo Smit Stichting op. De Leo Smit
Stichting profileert zich als internationaal kenniscentrum op het
gebied van vervolgde en vergeten 20ste-eeuwse componisten.
www.eleonorepameijer.com

Jascha Nemtsov
De pianist Jascha Nemtsov is geboren in de Siberische stad
Magadan. Hij studeerde aan de speciale muziekschool en het
conservatorium van St.Petersburg. Na zijn pianostudie vestigde hij
zich in 1992 in Duitsland. Als gerenommeerde kamermusicus
speelde hij met onder anderen David Geringas, het Vogler Kwartet
en Dmitri Sitkovetsky. Tot zijn repertoire behoren zowel klassieke
romantische als twintigste-eeuwse pianowerken van Sjostakovitsj,
Weinberg en Zaderatsky. Zijn bijzondere aandacht als pianist en
musicoloog voor het Joodse muziekrepertoire resulteerde in diverse
monografieën en concertprogramma’s met muziek van vrij
onbekende Joodse componisten uit de eerste helft van de twintigste
eeuw en componisten van de Nieuwe Joodse School. Zijn Cd-
opnamen variëren van Liszt tot Sjostakovitsj en Schedrin, van
Sjostakovitsj tot de componisten van de Nieuwe Joodse School.
Jascha Nemtsov is docent aan het Abraham Geiger College in
Berlin/Potsdam en gastdocent Joodse muziek en cultuur aan de
Universiteit van Lüneburg. Vanaf zomer 2013 zal Nemtsov als
professor Geschiedenis van de Joodse muziek aan de Franz Liszt
Hogeschool voor muziek in Weimar verbonden zijn.
www.musica-judaica.com

Teksten: Olga de Kort

Word vriend van de Leo Smit Stichting!

Voor minimaal € 25,- per jaar ontvangt u eenmalig een welkomst-
cd. Ieder seizoen mag u een introducé uitnodigen voor een concert
naar keuze. Meldt u aan via secretariaat@leosmit.nl of bel 020-
4227001.

De belastingdienst heeft de Leo Smit Stichting aangewezen als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften
af kunt trekken van de inkomstenbelasting en dat u bij schenkingen
geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen.





Leo Smit Stichting
Postbus 15165

1001 MD Amsterdam
secretariaat@leosmit.nl

www.leosmit.org
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Herdenkingsconcert Leo Smit
13 mei 2013 – Bethaniënklooster

MET WERK VAN Leo Smit, Dick Kattenburg, Henriëtte Bosmans,
Szymon Laks en Maurice Ravel

Op 30 april is het 70 jaar geleden dat de Nederlandse componist Leo
Smit in Sobibor vermoord werd. Zijn muziek werd nagenoeg vergeten,
totdat pianist Frans van Ruth en fluitiste Eleonore Pameijer in 1995 de
schoonheid van zijn fluitsonate ontdekten. Ze richtten de Leo Smit
Stichting op om zijn muziek weer tot leven te wekken. Bijna 20 jaar
later is er een biografie, zijn al zijn werken uitgegeven en opgenomen
op cd en klink zijn muziek weer op internationale podia. Het Leo Smit
Ensemble speelt op dit concert een aantal kamermuziekwerken van
Smit, maar ook muziek van zijn - eveneens vermoorde - leerling Dick
Kattenburg en andere vervolgde componisten als Szymon Laks en
Henriëtte Bosmans.

Programma
Leo Smit - Fluitsonate
Leo Smit - Kleine prelude van Ravel
Leo Smit - Hommage a Remmington
Leo Smit - deel uit suite voor hobo (fluit) en cello
Szymon Laks - Cellosonate
Henriëtte Bosmans - Nuit Calme voor cello en piano
Dick Kattenburg - Roemeense melodie
Dick Kattenburg - Palestijnse liederen
Maurice Ravel - Chansons Madecasses

Leo Smit Ensemble: Irene Maessen – sopraan; Eleonore
Pameijer – fluit; Stephan Heber – cello; Marcel Worms – piano
Aanvang: 20.15 kaartverkoop (€ 25,- / € 22,50 stadspas) via
www.leosmit.nl en aan de zaal

Volg ons ook op twitter en facebook
@LeoSmitSticht
www.facebook.com/LeoSmitStichting


