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Toelichting programma zondag 13 september 2020 Grote Kerk Schermerhorn 

 
Er is gelukkig (of helaas: het zou immers goed zijn de samenleving een keer te laten voelen 
wat totale afwezigheid van kunst, van muziek betekent…) geen crisis groot genoeg om de 
kunsten, de muziek het zwijgen op te leggen. Niet alleen overleven juist de noten vreselijke 
zaken als een Holocaust, ook zijn het diezelfde noten die uitdrukking kunnen geven aan een 
even grote internationale als persoonlijke crisis. Zo schreef Dmitri Sjostakovitsj zijn tweede 
Pianotrio op. 67 in een tijd dat hij de wanhoop nabij was. Zijn noten zijn net zo scherp en 
verbijsterend als de muziek van Holocaustslachtoffers Pál Hermann en György Justus 
vooralsnog zorgeloos lijkt en nu met terugwerkende kracht schrijnend en in de knop gebroken 
klinkt. Het is muziek die niet vaak genoeg kan klinken, al is het alleen maar om te getuigen 
dat muziek zo niet een antwoord op, dan toch een remedie tegen elke crisis is. 
 
De naam Pál Hermann zal velen, ondanks de prachtige CD die Et’Cetera een paar jaar 
geleden uitbracht in de serie Forbidden Music in World War II, niet veel zeggen. Misschien 
dat hij in het geheugen van enkele cellofanaten nog voortleeft als de ‘Hongaarse Casals’, 
maar daar houdt het wel mee op. En dat terwijl hij ook banden met Nederland heeft. Hij 
trouwde in 1933 met een Nederlandse vrouw, woonde korte tijd in ons land en trad er 
regelmatig op. Hermann had alleen de pech uit Joodse ouders geboren te zijn en werd in april 
1944 tijdens een grote straatrazzia opgepakt in het Franse Toulouse. Hij kwam in het 
interneringskamp te Drancy terecht en uiteindelijk op 15 mei 1944 overgebracht naar 
Litouwen. Vanaf dat moment ontbreekt elk spoor. Daarmee verdween niet alleen een grote 
cellist die in de bloei van zijn leven was, er raakte ook een componist in de vergetelheid die 
alles in zich had de invloeden van Béla Bartók en Hermanns leermeester Zoltán Kodály over 
de Tweede Wereldoorlog heen te tillen.  
Hoewel hij al vanaf zijn zestiende jaar voornamelijk als cellist actief was, schreef hij een klein 
en wat kwaliteit betreft indrukwekkend oeuvre bijeen dat vooral bestaat uit 
kamermuziekwerken en liederen en waarin de cello logischerwijs domineert. Zo lijkt het uit 
1920 stammende Duo voor cello en viool, Vonós Kettös, geschreven kort na zijn studietijd 
aan de Franz Liszt Academie in Boedapest, in eerste instantie een gelegenheidswerk voor 
Hermann zelf en zijn goede vriend, de violist Zoltán Székely. Toch vormen de vier delen, net 
als het eind jaren twintig geschreven Grand Duo voor dezelfde combinatie, veel meer dan dat. 
Het is goed geconstrueerde muziek die de Hongaarse volksmuziek geheel opgenomen heeft 
en omgezet in een zeer persoonlijke taal. 
Zo klinkt ook het Pianotrio dat hij waarschijnlijk rond 1921 schreef voor zichzelf, violist 
Székely, pianist en componist Géza Frid: urgente muziek die de rampspoed die nog komen 
moest als het ware in zich draagt. Het elegische ééndelige werk met een prominente rol voor 
de cello, lijkt misschien meer op een deel van een nimmer afgerond compleet Pianotrio dan 
op een afgerond werk, zoals wel beweerd wordt, maar kan volledig op zichzelf staan.   
 
Het lot van de Hongaar György Justus, slechts vier jaar ouder dan Hermann, was niet veel 
anders dan dat van zijn ongelukkige landgenoot. De componist, musicoloog, violist en 
koordirigent studeerde in Berlijn en keerde in 1927 terug naar zijn geboortestad Boedapest. 
Daar ontwikkelde hij zich vooral als een begenadigd onderzoeker en auteur op het gebied van 
de Hongaarse volksmuziek. In die zin trad ook Justus in de voetsporen van Bartók. Hij was 
vooral geïnteresseerd in volksliederen en bewerkte diverse liederen voor de koren die hij 
dirigeerde. Daarnaast had hij een eigen muziekgezelschap waarin hij geregeld de viool ter 
hand nam. Justus werd in 1943 opgepakt en onderworpen aan dwangarbeid in Transsylvanië. 
Vroeg in 1944 ontsnapte hij en wist hij zich schuil te houden in Boedapest. Tot de nazi’s hem 



in november 1944 vonden. Sindsdien ontbreekt ook van Justus elk spoor en is er slechts een 
handvol composities over. Een van de opmerkelijkste daarvan is het pianotrio Élégiaque dat 
waarschijnlijk ergens in de jaren twintig ontstond. Een krachtig werk waarin de Hongaarse 
volksmuziek een belangrijke rol speelt en waarin de hand van Bartók zeer navolgbaar is. 
 
Waar de werken van Hermann en Justus nu herinneringen zijn aan te vroeg afgebroken 
componistencarrières en het naar een eventuele verdere ontwikkeling van deze componisten 
slechts gissen is, behoort het Pianotrio nr. 2 op. 67 van Dmitri Sjostakovitsj tot zijn 
middenperiode die gekenmerkt wordt door een aantal stevige door de oorlog geïnspireerde 
werken zoals zijn ‘Oorlogssymfonieën’ nr. 7, 8 en 9. Hoewel zijn Pianotrio net als de Achtste 
symfonie uit 1944 stamt en deels dezelfde sfeer uitdraagt, was de aanleiding meer een 
persoonlijke crisis. Op 11 februari overleed zijn slechts 41-jarige vriend Ivan Sollertinsky aan 
een hartaanval tijdens een evacuatie vanwege het Beleg van Leningrad. Sollertinsky, 
musicoloog, criticus en artistiek leider van het Leningrad Philharmonisch Orkest, had zich in 
de jaren daarvoor ontwikkeld tot een soort mentor en grote steun voor de componist. Zo werd 
hij in het beruchte Pravda-artikel uit 1936 waarin Sjostakovitsj voor het eerst beschuldigd 
werd van het schrijven van ‘anti-Sovjetmuziek’ de ‘troubadour van het formalisme’ genoemd. 
In de zomer van 1944 zette Sjostakovitsj zich ter verdere verwerking van de dood van zijn 
vriend aan een eerbetoon in de vorm van een Pianotrio. Het werk zou niet alleen een reflectie 
worden van zaken waar Sollertinsky voor stond, maar ook een persoonlijke elegie en in het 
verlengde daarvan een treurzang over alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het trio 
begint als een krijtje dat over het schoolbord krast met etherische flageoletten in de cello, een 
thema dat uiteindelijk als een vage herinnering in het laatste deel even terugkeert. Dat laatste 
deel vloeit zonder onderbreking voort uit het zwaartepunt van het Trio, het derde deel. Dit 
Largo is een schitterende klaagzang vermomd als een barokke passacaglia over een 
akkoordprogressie van acht maten. Na dit emotionele hoogtepunt biedt ook het laatste deel 
niet echt soelaas. Het is meer een ‘danse macabre’ waarin een klezmermelodie, waarmee 
Sjostakovitsj verwijst naar het feit dat Sollertinsky een Mahleradept was en veel heeft gedaan 
om de muziek van de Oostenrijker in Rusland gespeeld te krijgen, de hoofdrol speelt en uiting 
geeft aan een ‘luchtigheid’ die maar niet boven de treurnis uit wil stijgen. 
 
Paul Janssen 
 
Het Pál Hermann Ensemble werd opgericht in 2017 door drie Hongaarse musici, toen zij 

 masterclasses volgden bij de Summer Academy van International Holland Music Sessions in 
 Bergen NH. Zij ontmoetten daar Corrie Hermann en kwamen door haar in contact met de 
 muziek van haar vader, de componist Pál Hermann (1902-1944). De jonge musici werden 
 geraakt door de mooie muziek. Ook waren zij onder de indruk van het wrede lot dat Pál 
 Hermann, slachtoffer van de holocaust, had getroffen. Zij studeerden in Budapest aan de 
 Ferenc Liszt Academy, dezelfde school waar Pál Hermann 100 jaar eerder cello en compositie 

studeerde en vriendschap sloot met zijn leermeester, de bekende componist Zoltán Kodály. 
 
Het Trio legt zich toe op het uitvoeren van werk van Pál Hermann en aanverwante 
componisten. Op het programma staat, behalve werk van Pál Hermann, een compositie van 
György Justus, ook een holocaust slachtoffer. Tot slot wordt het pianotrio nr. 2 van Dmitri 
Sjostakovitsj uitgevoerd. Hij schreef dit werk in 1944, ter nagedachtenis aan zijn dierbare 
vriend Ivan Sollertinsky. 

 

 

 


