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Beste collega’s, oud-collega’s, 
familie en vrienden,
 
Van harte welkom in de Doelen bij 
Concert for U, het personeelsconcert 
van Unilever dat voor de 64e keer 
plaatsvindt.

Unilever en het Rotterdams 
 Philharmonisch Orkest presente-
ren u  vanavond een programma 
 gebaseerd op 250 jaar Beethoven.

Met de alom bekende vijfde symfonie 
van Beethoven luiden we vanavond 
het 250e geboortejaar van deze 
beroemde componist in. We zijn 
verheugd met dirigent Jan  Willem 
de Vriend en solist Kirill  Gerstein aan 
de vleugel. Het belooft een specta-
culaire avond te worden met veel 
slagwerk en muzikale hoogstandjes. 
Laten we samen genieten van dit 
prachtige concert ter opening van het 
jaar 2020.

Na afloop van het concert nodig ik 
u van harte uit om samen het glas 
te heffen op het nieuwe jaar in de 
Centrale Hal van de Doelen.

Ik wens u allen een wonderlijke 
avond,

Manfred Aben
VP Science & Technology F&R/ 
Site Leader Foods Innovations Centre 
Wageningen

Dear colleagues, former 
 colleagues, family, and friends,
 
A warm welcome at the Doelen for 
Concert for U, the personnel concert 
from Unilever, taking place for the 
64th time.

Tonight, Unilever and the Rotterdam 
Philharmonic Orchestra present 
a programme based on the 250th 
anniversary of Beethoven. 

We are celebrating the 250th 
anniversary of this famous 
composer with his renowned fifth 
symphony. We are pleased to have 
Jan Willem de Vriend as tonight’s 
conductor and soloist Kirill Gerstein 
on the grand piano. It is promising to 
be a spectacular evening with a lot 
of percussion and a musical tour de 
force. Let us all open the year 2020 
together and enjoy this beautiful 
concert. 

After the concert, I am inviting all 
of you to raise our glasses to the 
new year in the Central Hall of the 
Doelen.

Wishing you all a wonderful evening,

Manfred Aben
VP Science & Technology F&R/
Site Leader Foods Innovations Centre 
Wageningen

Wij wensen 
je een gezellige 
avond!

We wish you 
an enjoyable 
evening!
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Programma

Programme

OPENING

Welkomstwoord Word of Welcome
Manfred Aben 
VP Science & Technology F&R/ 
Site Leader Foods Innovations 
 Centre Wageningen

Martin Baai 
Creatief Producent/
Creative  Producer Rotterdam 
 Philharmonic Orchestra

Inleiding 1e helft Introduction 1st part
Jan Willem de Vriend  
Dirigent/Conductor

CONCERT

Wolfgang Amadeus Mozart  
1756-1791
Ouverture Dei Entfürung aus dem 
Serail, KV 384 [1782]

Ludwig van Beethoven 1770-1827
Concert voor piano en orkest nr. 2 in 
Bes, op 19 [1787-1789]
Piano Concerto No. 2 in B-flat major, 
op. 19 [1787-1789]

• Allegro con brio
• Adagio
• Rondo, Molto allegro

PAUZE Break

Inleiding 2e helft Introduction 2nd part
Jan Willem de Vriend  
Dirigent/Conductor

CONCERT 

Joseph Haydn 1732-1809
Symfonie nr. 100 in G  
‘Militaire’[1793-1794]

• Adagio – Allegro
• Allegretto
• Minuet – Trio. Moderato
• Finale. Presto

Ludwig van Beethoven 1770-1827
Wellingtons Sieg oder die Schlacht 
bei Vittoria op.91 [1813]
Erster Abteilung: Schlacht

• Marcia. Rule Britania
• Marcia. Marlborough
• Schlacht. Ellegro
• Sturm-Marsch. Allegro assai
•  Zweiter Abteilung:  

Sieges-Sinfonie
• Intrada. Allegro ma non troppo

EINDE CONCERT  End of concert 

circa 22.30 uur/about 22:30 hrs

Dirigent Conductor Jan Willem de Vriend  Vleugel Grand piano Kirill Gerstein



Dirigent
Huidige positie eerste gastdirigent Stuttgarter Philharmoniker; 
eerste gastdirigent Orquestra Simfónica de Barcelona; 
vaste gastdirigent Orchestre National de Lille; 
artist in residence Stavanger Symphony Orchestra
Eerder vaste dirigent Residentie Orkest Den Haag; 
chef-dirigent Orkest van het Oosten (2006-2018); 
vaste gastdirigent Brabants Orkest (2008-2013)
Studie viool, conservatoria Amsterdam en Den Haag
Doorbraak 1982, als oprichter en artistiek leider Combattimento 
 Consort Amsterdam
Daarna gastdirecties Koninklijk Concertgebouworkest, 
Mozarteum  Orchester Salzburg, Tonhalle Orchester Zürich, 
Konzerthausorchester  Berlin, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, 
NDR Sinfonieorchester Hannover
Opera zeventiende- en achttiende-eeuwse opera’s met 
Combattimento Consort; 
Festival van Sankt Moritz Basel (Don Giovanni en La Gazetta van Rossini)
Debuut Rotterdam 2014

Conductor
Current position fi rst guest conductor Stuttgarter Philharmoniker; 
fi rst guest conductor Orquestra Simfónica de Barcelona; 
permanent guest conductor Orchestre National de Lille; 
artist in residence Stavanger  Symphony Orchestra
Former conducting positions permanent conductor Residential  Orchestra 
The Hague; chief conductor Orchestra of the East (2006-2018); 
permanent guest conductor Brabant Orchestra (2008-2013)
Study violin, Amsterdam Conservatoire and The Royal Conservatoire 
The Hague
Breakthrough 1982, as founder and artistic leader of the  Combattimento 
Consort Amsterdam
Subsequently guest appearances Royal Concertgebouw  Orchestra, Mozarteum 
Orchester Salzburg, Tonhalle Orchester Zürich, Konzerthausorchester 
 Berlin, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, NDR Sinfonieorchester Hannover
Opera seventeenth-century and eighteenth-century operas with the 
 Combattimento Consort; Festival of Sankt Moritz Basel (Don Giovanni and 
La Gazetta of Rossini)
Debut Rotterdam 2014
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Jan 
Willem 
de Vriend 



Kirill
Gerstein
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Vleugel
Geboren Voronezj, Rusland
Studie Manhattan School of Music bij Solomon Mikowsky; 
Berklee College of Music in Boston; bij Dmitri Bashkirov in Madrid 
en bij Ferenc Rados in Boedapest
Prijzen eerste prijs Arthur Rubinstein Competition (2001); 
Gilmore Artist Award (2010)
Doorbraak 2000, in Brahms’ Eerste pianoconcert met David Zinman 
en het Tonhalle-Orchester Zürich
Daarna New York Philharmonic Orchestra, Los Angeles Philharmonic 
 Orchestra; symfonieorkesten van Boston, Philadelphia, Cleveland; 
philharmonische orkesten van Londen, Berlijn, München 
Premières composities van Timothy Andres, Chick Corea, 
Alexander Goehr, Oliver Knussen, Brad Mehldau
Kamermuziekpartners Andras Schiff, Tabea Zimmerman
Debuut Rotterdam 2007

Grand piano
Born Voronezj, Russia
Study Student of Solomon Mikowsky at the Manhattan School of Music; 
Berklee College of Music in Boston; 
student of Dmitri Bashkirov in Madrid and of Ferenc Rados in Budapest
Awards won the Arthur Rubinstein Competition (2001); 
Gilmore Artist Award (2010)
Breakthrough 2000, in Brahms’ First piano concerto with David Zinman and 
the Tonhalle-Orchester Zürich
Subsequently New York Philharmonic Orchestra, Los Angeles Philharmonic 
Orchestra; symphonic orchestras of Boston, Philadelphia, Cleveland; 
philharmonic orchestras of London, Berlin, Munich
Premières compositions of Timothy Andres, Chick Corea, 
Alexander Goehr, Oliver Knussen, Brad Mehldau
Chamber music partners Andras Schiff, Tabea Zimmerman
Debut Rotterdam 2007

7



Djing-boem
De Turkse aanval op Wenen, in 1683, had een bijzonder neveneffect: 
 Oostenrijk won, maar kon uiteindelijk geen weerstand bieden tegen de 
Turkse legermuziek. Tijdens de vredesonderhandelingen presenteerden 
de Turken een kleurrijke militaire kapel als charmeoffensief. De exotische 
 instrumenten – grote trom, rinkelbellen en ander metalen slagwerk – 
 maakten in Wenen zoveel indruk dat ze prompt navolging kregen, eerst in 
het Oostenrijkse leger, daarna in de symfonieorkesten.

Dat resulteerde in muziek met een aanmerkelijk hoger djing-boem-gehalte 
dan voorheen. Met toegevoegde trom, bekkens en triangel kon naar believen 
een Turkse sfeer gecreëerd worden; vaak werd ook nog een piccolo ingezet 
om het schelle geluid van de zurna (een schalmei) te imiteren.

Mozart maakte er dankbaar gebruik van in zijn komische opera Die 
 Entführung aus dem Serail. Het in Turkije gesitueerde libretto was hem min 
of meer opgedrongen, maar het verschafte Mozart de kans om als vijfen-
twintigjarige nieuwkomer in Wenen een voet achter de deur van het Weense 
operabedrijf te krijgen. En de motivatie achter de opdracht – het schrijven 
van een Duitstalig Singspiel als tegenwicht voor al die Italiaanse opera’s – 
sprak hem aan. 

Toch was hij zelfbewust genoeg om het libretto naar zijn hand te zetten. Aan 
zijn vader schreef hij: ’Waarom zijn Italiaanse opera’s zo succesvol, ondanks 
hun miserabele libretto’s? Omdat ze de muziek boven alles stellen! Ik vind 
dat de tekst een nederige dienaar van de muziek moet zijn.’ Die Entführung 
bevat dan ook niet alleen een aantal van Mozarts indrukwekkendste aria’s, 
maar ook een van de meest pakkende ouvertures – met passende ‘Turkse’ 
bombast.

Een vroege Beethoven
Nu de Turken geen bedreiging meer vormden werden ze als aaibaar 
 beschouwd. De ‘Turkomanie’ die in muziek, schilderkunst en diverse am-
bachten opbloeide was geen kortstondige modegril. Ludwig van Beethoven 
bediende zich zelfs in zijn late periode (na 1813) nog van wat hij zelf de 
‘Turkse stijl’ noemde. Opmerkelijk genoeg deed hij dat niet toen hij zich nog 
 spiegelde aan Mozart en Haydn, beiden verzot op Turkse kleuringen.

Turkse glitter
Het achttiende-eeuwse Wenen was een inspirerende werkomgeving. Hier 
floreerdenHaydn,MozartendejongeBeethoven-deheiligedrie-eenheidvande
Klassieke Periode. Oostenrijks vaak heftige relatie met andere landen verrijkte hun 
paletmetbuitenlandsekleureffecten.VanTurkselegermuziek,bijvoorbeeld.
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Het pianoconcert dat als nummer 2 werd uitgegeven (maar vóór het Eerste 
Pianoconcert geschreven werd) is een onexotisch, maar aanstekelijk werk. 
Hoewel hij zich nog niet als vernieuwer manifesteerde had Beethoven al 
een carrièrepiek bereikt als pianist, vermaard om zijn originele voordracht 
en  virtuoze improvisaties. Op zijn tweeëntwintigste had hij zijn geboorte-
stad Bonn verruild voor Wenen, waar hij de sympathie won van aartshertog 
 Maximiliaan Frans – een verlicht heerser die aanzienlijk investeerde in 
 kunsten en onderwijs. Financieel ondersteund en geliefd in de Weense 
 salons kon Beethoven als twintiger een relatief zorgeloos leven leiden.

Dat is te horen in dit sterk naar Mozart gemodelleerde werk; diens late 
pianoconcerten, met hun monumentale begindelen en rijkdom aan thema’s, 
hadden een nieuwe norm gesteld. ‘Het is zeker niet mijn beste compositie’, 
liet hij zijn uitgever weten. Maar als pianistisch showstuk miste het zijn effect 
niet op het Weense publiek. En atypische muziek is het niet, want je kunt er 
een aantal voorbodes van de volwassen Beethoven stijl in horen. Zo heeft het 
eerste deel een ongewone hang naar dramatiek; van Mozart was men zulke 
scherpe contrasten en abrupte wendingen niet gewend. En in het afsluitende 
Rondo heeft het terugkerende thema Beethovens karakteristieke koppigheid.

Haydns slagveld
De grootouders van Joseph Haydn waren bijna onder Turkse handen gesneu-
veld; tijdens de invasie van 1683 werd hun dorp totaal verwoest. Het weer-
hield de componist er niet van om – jaren later – uitbundig Turks slagwerk te 
gebruiken in zijn Honderdste symfonie.

Dat Haydn gevoelig was voor couleur locale had hij al vaak gedemonstreerd. 
In zijn decennialange aanstelling als hofcomponist van Prins Esterházy 
verlevendigde hij zijn symfonieën vaak met ‘vulgaire’ volksdansjes, wetende 
dat hij zijn broodheer daarmee niet ernstig choqueerde. Hij voelde zich thuis 
tussen het ‘lagere’ personeel waarbij hij was ingekwartierd en deelde hun 
idioom.

Toen hij deze ‘Militaire’ symfonie componeerde was hij in het openbare leven 
teruggekeerd: de Prins was overleden, Haydn had zich als zelfstandig  musicus 
in Wenen gevestigd en werd prompt gestrikt om een aantal concertseries in 
Londen te leiden. Het Londense publiek, dol op Haydns pakkende melodietjes, 
gaf zich meteen gewonnen; het hoofdthema van het slotdeel werd zelfs een 
populair liedje. Maar het is bovenal het tweede deel dat glanst: met slag-
werk en klaroenstoten van twee C-trompetten roept Haydn een nadrukkelijk 
‘ militaire’ sfeer op. Of, zoals een Engelse recensent schreef, ‘het helse tumult 
van oorlog, aanzwellend tot een angstwekkend hoogtepunt’.

’WaaromzijnItaliaanseopera’szosuccesvol,ondankshunmiserabele 
libretto’s? Omdat ze de muziek boven alles stellen!’
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Osmaanse musici 
te paard en kameel, 
spelend op pauken, 
troms, bekkens en 
trompetten. Miniatuur 
van Abdulcelil Levni 
(fragment), 1720.

Jukebox
Dit extra slagwerk verloor geleidelijk zijn Turkse connotaties, maar bleef 
nog lang een militaire lading houden. Voor Beethoven, met zijn karakteris-
tieke hang naar de overtreffende trap, was het ontoereikend toen hij een 
veldslag tussen het Franse en het Engelse leger op muziek wilde zetten. In 
Wellingtons Sieg zette hij tevens ratels in en ander instrumentarium dat een 
beschieting kon imiteren.

Het was dan ook in aanleg geen standaard orkestwerk. Het idee was afkom-
stig van de uitvinder Johann Maelzel die de muziekgeschiedenis niet alleen 
ver rijkte met de metronoom, maar ook met een jukebox avant-la-lettre. Dit 
‘panharmonicon’ was een gigantische speeldoos die de klank van een militaire 
kapel kon realiseren, van trompetten tot diverse slagwerkeffecten. De op een 
cilinder vastgelegde muziek moest niet té complex zijn, en dat was die van 
Beethoven natuurlijk wel – al is de orkestversie die hij ervan maakte geen 
hoogvliegerij. Beethoven citeert de volksliederen Land of hope and glory en 
Marlbrough s’en va t-en-guerre, waarmee hij het Engelse en Franse kamp dui-
delijk van elkaar scheidt. Het gebruik van de Marseillaise was nog effectiever 
geweest, maar dat lag zo kort na Napoleons belegering van Wenen gevoelig; 
Beethoven zou van landverraad beschuldigd kunnen worden. In plaats daarvan 
verdiende hij aan dit spectaculaire niemendalletje aardig wat geld.

Michiel Cleij
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Percussion sounds
When the Turkish army attacked Vienna in 1683, Austria successfully 
defended the city. However, the country couldn’t resist embracing the 
Turkish army music. During the peace negotiations, the Turkish army used 
a colourful military band to win over the hearts of the Viennese people. Who 
were so impressed by the exotic instruments – such as bass drum, tinkle 
bells and other metal percussion instruments, that they promptly started to 
use them as well. First in the Austrian army, later also in the philharmonic 
orchestras. Resulting in music that included much more percussion sounds 
than before. By adding a drum, cymbals and a triangle, one could easily 
create a Turkish atmosphere. Often a piccolo was used as well to imitate the 
piercing sound of the zurna (a shawm). Mozart decided to incorporate the 
instrument in his comical opera Die Entführung aus dem Serail. He was more 
or less forced to use a libretto situated in Turkey, but it gave him, as twenty-
five-year-old novice, the opportunity to get access to the opera world in 
Vienna. Besides, he really liked the reason behind the assignment – to write 
a German Singspiel as counterweight to all Italian operas. 

Nevertheless, he had enough confidence to mould the opera to his own 
taste. He wrote the following to his father: ‘Why are Italian operas such a 
great success, despite their very poor librettos? Because Italian operas 
revolve around the music. In my opinion, lyrics should serve the music in a 
humble way.’ Hence, Die Entführung doesn’t only contain some of Mozart’s 
most impressive arias; it also contains one of the most captivating overtures, 
including the appropriate Turkish bombast.

An early Beethoven
After the Turkish army no longer constituted a threat, they were considered 
quite engaging. The enthusiasm for Turkish influences in music, painting 
and various crafts was no temporary trend. Ludwig van Beethoven even 
used what he called the ‘Turkish style’ in his late period (after 1813). It is 
noticeable that he did not yet use this style when he was still following the 
example of Mozart and Haydn, who both loved the Turkish influences.

The second piano concerto (which was actually written before the First Piano 
Concerto) is a non-exotic, but contagious piece. Although Beethoven was no 

Turkish glitz
Intheeighteenthcentury,thecityofViennaprovidedaninspiringworking
environment,whichpositivelyaffectedtheworkofHaydn,Mozartandtheyoung
Beethoven–theholytrinityoftheClassicalPeriod.Throughtheoftenfiercebattles
thatAustriafoughtwithothercountries,theirrepertoirewasbroadenedwith
foreigninfluences,fromtheTurkisharmymusicforinstance.
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innovator, his career as pianist already reached a peak, because he was known 
for the originality in his performances and for his virtuoso improvisations. At 
the age of twenty-two, he moved from his birth city Bonn to Vienna, where he 
won the heart and mind of Archduke Maximilian Franz, an enlightened ruler 
who invested considerable amounts of money in art and education. Since he 
was financially supported and beloved in the Viennese salons, Beethoven, only 
twenty at the time, could lead a relatively careless life. 

Something that is clearly audible in this piece of music, which is modelled 
after Mozart’s work. He set a new standard with his late piano concertos, 
which contained monumental parts in the beginning and many different 
themes. ‘It is definitely not my best composition’, he told his publisher. 
However, the pianistic showpiece did not fail to impress the Viennese 
audience. It was certainly not a piece of music a-typical for Beethoven to 
compose, because you could already hear some elements of Beethoven’s 
later composing style. For example, the first part has that unusual sense 
of drama. One wasn’t expecting such sharp contrasts and abrupt turns of 
Mozart. In addition, the Rondo at the end has the recurrent theme of the 
stubbornness Beethoven was known for. 

Haydn’s battlefield
Joseph Haydn’s grandparents were almost killed by the Turkish army. 
During the invasion of 1683, their entire village was destroyed. It did not stop 
the composer from abundantly using Turkish percussion in his Hundredth 
symphony years later. 

Haydn often liked to add some ‘couleur locale’ to his pieces of music. During 
the many decades he worked as Prince Esterházy’s court composer, he often 
livened up his symphonies with some ‘vulgar’ folk dances, knowing that he 
would not seriously shock his boss. He felt at home between the lower-paid 
staff. He lived with them and spoke their language. 

When he was composing this ‘Military’ symphony, he had returned to public 
life. After the prince had passed away, Haydn moved to Vienna and started 
working as an independent musician. He was promptly asked to lead a series 
of concertos in London. The audience in London, who loved Haydn’s catchy 
melodies, immediately succumbed to his music. The main theme of the final 
part even became a popular song. But above all, it was the second part that 
sounded brilliantly: Haydn managed to create a true ‘military’ atmosphere 
with various percussion instruments and two C trumpets making clarion 
calls. Or, as an English critic wrote, ‘the hellish turmoil of war, swelling to a 
frightening peak’. 

’WhyareItalianoperassuchagreatsuccess,despitetheirpoorlibrettos?
Because they revolve around the music!
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Jukebox
The use of percussion slowly lost its Turkish connotation, but continued to 
be linked to the army for a long time. When Beethoven, who was known for 
his bombastic music, wanted to put a battle between the French and English 
army into music, he found that use of percussion did not have the proper 
effect. In Wellingtons Sieg, he even used ratchets and other instruments to 
imitate a bombardment. It certainly was no ordinary orchestral work. The 
idea stemmed from Johann Maelzel, who not only invented the metronome, 
but also enriched the musical history with a jukebox before it officially came 
into existence.  This ‘panharmonicon’ was an enormous music box that 
could produce the sound of an entire military band, from trumpets to several 
percussion instruments. The music, which was recorded on a cylinder, 
shouldn’t be too complex. Of course, Beethoven’s music was. Although 
the orchestral version of Wellingtons Sieg was no masterpiece. Beethoven 
cited the national anthems Land of hope and glory and Marlbrough s’en va 
t-en-guerre, clearly separating the English and French camps. Use of the 
Marseillaise would have been more effective, but that would have struck 
a nerve so soon after Napoleon’s siege of Vienna. Beethoven could have 
been accused of treason. Instead, he earned quite some money with this 
spectacular lightweight concerto.

Michiel Cleij

Ottoman musicians 
on horseback and 
camel, playing the 
kettledrums, drums, 
cymbals and trumpets. 
Miniature painted 
by Abdulcelil Levni 
(fragment), 1720.
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Nieuwe Buren

Unilever heeft het concert ook dit jaar gekoppeld aan Stichting Project 
Nieuwe Buren. Wij maken dagelijkse momenten mooier voor iedereen. 
Gezonder, duurzamer, echt samen! 

Dit concert is zo’n moment. Een moment om Nederlanders en Nieuwe 
Nederlanders (statushouders) bij elkaar te brengen. 

Meer weten? www.projectnieuweburen.nl
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Like last year, Unilever has linked the concert to the Project New Neighbours 
Foundation. We beautify everyday moments for everybody. More healthy, 
more sustainable, truly together! 

This concert is one of those moments. A moment to connect Dutch people to 
New Dutch Citizens (asylum status holders). 

More information? www.projectnieuweburen.nl 

New Neighbours

Arie Punt Oud-collega  
& deelnemer van Nieuwe 
Buren project 
Former colleague & participant 
in the Nieuwe Buren project

“Een mooie kans om een gezin te leren 
kennen en te helpen zich nog wat 
meer thuis te laten voelen in onze stad.”

“ A great chance to get to know a family and help them feel more at home in our city.”
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Unilever wenst jou en je 
familie/vrienden een goed 
en gezond 2020

Unilever wishes you and 
your beloved ones a good and 
healthy 2020

Tot ziens bij de afterconcert-bar Centrale hal, begane grond, de Doelen

See you at the afterconcert bar Central hall, ground fl oor, de Doelen


