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Pianiste Mitsuko Saruwatari 
ontdekt Wilhelm Berger 
Eerste cd ter wereld met pianowerken vergeten componist   
 

1/2/2018 | Hoe is het mogelijk dat de naam Wilhelm Berger (1861-1911) vrijwel verdwenen is uit de 
muziekgeschiedenis? Hij was chef-dirigent van de gerenommeerde Meininger Hofkapelle (waar 
ook Max Reger en Richard Strauss aan waren verbonden), was succesvol pianist en componist 
van meer dan honderd werken waarmee hij grote prijzen won. De Nederlands-Japanse pianiste 
Mitsuko Saruwatari raakte in de ban van zijn muziek en ging op zoek naar de antwoorden. Vrijdag 
13 april 2018 presenteert zij in het Concertgebouw in Amsterdam de cd Wilhelm Berger Piano solo 
pieces. Niet eerder verscheen er pianowerk van deze vergeten Duitse componist op cd. 
 

“Ik speelde ooit een klarinettrio van Berger en was overweldigd door het oprechte karakter en de rijkdom 
aan klank”, zegt Mitsuko Saruwatari. “Maar ook verbaasd omdat ik hem niet kende. Wie is die man? Heeft 
hij ook pianowerken geschreven? En waar kan ik die vinden? Ik heb wereldwijd vele muziekbibliotheken 
afgestruind. Al zijn achtentwintig pianowerken kreeg ik boven water. Het voelde als een openbaring. Zijn 
stukken zijn geschreven in een laatromantische stijl. Berger componeerde orkestraal, groots en met 
pathos maar de muziek blijft altijd poëtisch en lyrisch. Met name die combinatie maakt zijn werk zo 
bijzonder. Alle noten hebben zeggingskracht. Hij past opmerkelijk goed in de traditie van Duitse 
componisten als Bach, Beethoven, Schumann en Brahms. Je zou kunnen zeggen dat Berger de Duitse 
romantiek qua stijl, vorm en expressie heeft vervolmaakt.” 
 

Wilhelm Berger is misschien wel de allerlaatste romantische componist. Na zijn dood is hij snel in 
vergetelheid geraakt. De snelle opmars van het impressionisme en expressionisme zijn daar 
waarschijnlijk debet aan geweest. Ook de Eerste Wereldoorlog, die vlak na zijn dood uitbrak, zorgde 
ervoor dat het werk van Berger nadien niet meer werd gespeeld.  
 

Cd en presentatieconcert 
De cd Wilhelm Berger Piano solo pieces verschijnt bij Etcetera Records en is vanaf 13 april 2018 overal 
verkrijgbaar. Op het album staan Sonate für Klavier opus 76 en Variationen und Fuge über ein eigenes 
Thema für Klavier opus 91. Tijdens het presentatieconcert komen zowel de romantiek als het 
impressionisme aan bod. Mitsuko speelt de poëtische Waldszenen van Schumann, een nocturne van 
Chopin en Le tombeau de Couperin van Ravel. De magistrale sonate van Wilhelm Berger wordt het 
onbetwiste hoogtepunt van het recital. Het presentatieconcert vindt plaats op vrijdag 13 april 2018 om 
20.15 uur in het Concertgebouw, Kleine Zaal, Amsterdam. www.concertgebouw.nl. Binnen enkele jaren 
brengt Mitsuko Saruwatari een tweede album uit met andere werken van Berger. 

 

Over Mitsuko Saruwatari 
Mitsuko Saruwatari is artistiek leider van het Uriël Ensemble, dat zij samen met musici van het Koninklijk 
Concertgebouworkest oprichtte. Zij heeft een eigen concertserie in de Amstelkerk in Ouderkerk aan de 
Amstel. Haar in 2016 verschenen cd met pianowerken van Schumann werd zowel in Nederland als Japan 
zeer goed ontvangen. Mitsuko speelt regelmatig solorecitals en kamermuziek door heel Europa en in 
Japan. De in Tokio geboren en in Nederland woonachtige pianiste studeerde in Japan, in Londen en bij 
Willem Brons aan het Conservatorium van Amsterdam. 
 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of interviews kunt u contact opnemen met Johan 
Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, email johan@nieuwsmakelaar.nl.  
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