
 
 
Toelichting programma zondag 10 maart 2019 het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam 
 
Het grote verschil tussen de romantiek en de klassieke tijd is misschien wel dat een componist 
steeds meer zijn eigen gemoedstoestand liet doorschemeren in de werken die hij schreef. Het 
streven naar een ‘klassiek’ evenwicht werd na 1800 steeds meer verleden tijd en maakte plaats voor 
een streven naar persoonlijke expressie. Die omslag begint eigenlijk al bij Ludwig van Beethoven. 
In die zin is hij een voorbeeld voor alle componisten die na hem komen. Een grotere persoonlijke 
expressie leidt immers tot het nemen van vrijheden ten opzichte van vaststaande vormen en tot het 
opzoeken van de grenzen van de tonaliteit en om het even welke andere wetmatigheid. Vandaar dat 
in dit programma de componisten Myaskovski, Debussy en Chopin op de schouders van Beethoven 
staan. 
 
Beethoven maakte een aantal omslagen in zijn leven mee, waarmee hij zijn muzikale taal verdiepte 
en verrijkte. In de werken uit het laatste decennium van zijn leven raakte hij steeds meer verwijderd 
van de klassieke idealen waar het Haydn en ook Mozart om begonnen was. Die ontwikkeling is 
mooi af te lezen aan de cellosonates die hij gedurende zijn hele leven schreef. De laatste 
Cellosonate die Beethoven componeerde, op. 102 nr. 2 ontstond in 1815 in een periode dat de 
componist het op vele vlakken moeilijk had. Hij worstelde met zijn toenemende doofheid, met zijn 
gezondheid en bovendien was zijn financiële situatie niet rooskleurig. Ongetwijfeld is zijn laatste 
cellosonate en zelfs het laatste werk dat hij überhaupt voor solo-instrument en piano schreef, 
daarom aan de donkere kant. De cello blijft vooral in het lagere en middenregister, terwijl de piano 
her en deer voor wat licht in de hogere regionen zorgt.  Hoewel deze Cellosonate vrij standard lijkt 
met zijn driedelige vorm, gebeurt er veel in de afwisseling van dramatische en lyrische momenten 
en op het gebied van tonale verschuivingen. Het hoogtepunt is het fugatische laatste deel waarin uit 
toonladderfiguren een fuga ontstaat die bij vlagen zo schrijnend dissonant is dat zelfs de oren van 
eenentwintigste eeuwers nog wel eens klapperen. 
 
De Russische componist Nikolaj Myaskovski kreeg de wereld van de romantiek, de wereld van de 
laatste werken van Beethoven, binnen via de muziek van Tsjaikovski en Rachmaninoff. Dat is goed 
te horen in zijn eerste Cellosonate op. 12 die hij in 1911 schreef kort nadat hi afgestudeerd was aan 
het Conservatorium van St. Petersburg. De eerste sporen van de modern tijd doemen op, maar de 
componist staat met zijn somber lyriek nog stevig in de late negentiende eeuw. Hij wist met zijn 
tweedelige sonate een werk te schrijven dat zowel bij de professionals als bij de betere amateurs 
stevig repertoire hield.  
  
De Fransman Claude Debussy begon drie jaar voor zijn dood in 1915 vol goede moed aan een zeer 
persoonlijk document, een serie van in totaal zes sonates voor verschillende instrumentcombinaties. 
Hij schreef een Cellosonate en de sonate voor fluit, altviool en harp en in 1916 begon hij, terwijl 
zijn gezondheid steeds slechter werd aan de derde sonate in de reeks, de sonate voor viool en piano. 
Hoewel het titelblad bij alle drie de sonates nog steeds melding maakt van zes sonates, zou het 
zover niet meer komen. Hij stierf drie waardevolle bijdragen aan de kamermuziekliteratuur later in 
1918. De Cellosonate bracht hij twee jaar daarvoor nog samen met de cellist Joseph Salmon in 
première. Het driedelige werk, waarvan de laatste twee delen zonder onderbreking in elkaar 
overgaan, heeft een bijna improvisatorisch karakter en beantwoordt qua vorm en sfeer aan de vroeg-
klassieke sonates overgoten met een twintigste eeuwse Franse tongval. Debussy liet zich bij het 
schrijven van de sonate naar eigen zeggen beïnvloeden door de muziek van François Couperin. 
Desondanks is de sonate met zijn vele heletoons en pentatonische toonladders kenmerkend voor 
Debussy. De componist had zich daarbij uitstekend laten informeren over de cello, getuige de 
diverse zeer gevorderde speeltechnieken die hij toepast. 
 



Ook Frédéric Chopin had veel aan het voorbeeld van Beethoven waar het gaat om het toelaten van 
de persoonlijke touch en de eigen emotie. Hoewel hij vooral vanwege zijn jonge jaren te boek staat 
als het prototype van de negentiende eeuwse salonvirtuoos die de hoofden van vele bewonderaars 
op hol bracht, steunde hij stevig op de schouders van Beethoven. Zo werd hij een van de grootste 
vernieuwers van het negentiende eeuwse pianorepertoire. Hij verhief de prelude en de etude tot 
recitalstukken, hij maakte de nocturne populair, zoals de meeslepende Nocturne in F op. 15 nr. 1 
en hij transformeerde de ballade, van oorsprong een literaire vorm, tot een zuiver muzikaal verhaal. 
Tussen 1831 en 1842 schreef hij vier ballades. Stuk voor stuk voorbeelden van een indrukwekkend 
samengaan van vormbeheersing en melodische zeggingskracht. Hij schreef zijn Eerste Ballade in g 
op. 23 in 1831. De 21-jarige componist zat in Wenen en verlangde naar zijn geboorteland. Dat 
gevoel zou hij uitdrukken in deze ballade. Los daarvan is het vooral een vernieuwd werk dat qua 
vormschema en lyrische uitdrukking geen voorgangers kent. 
Hoewel Beethoven ook voor Chopin een inspiratiebron was, werd hij bovenal de man van de 
miniaturen en de ééndelige vorm. De te verrassender was het dat de componist in 1839 met een 
Sonate in b kwam. Al is het vooral een verzameling van vier losse stukken, waarbij Chopin zich 
niet zo heel veel aantrekt van de oude klassieke vormschema’s. Robert Schumann merkte al eens op 
dat Chopin ‘vier van zijn mafste kinderen bijeen had gezet’. Er zit een kern van waarheid in, maar 
het werkt wel. Alles lijkt zich te vormen rond het derde deel, de fameuze Marche funèbre. Zo is het 
laatste deel, het wonderlijk beknopte Presto, vooral een stevig uitroepteken na het statement van de 
treurmars. 
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