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In zijn beroemde Sonates en Partita’s voor viool solo vatte Johann Sebastian Bach zeer 
adequaat en smaakvol twee richtingen samen: die van de serieuze kerksonate met zijn 
langzaam-snel-langzaam-snel-vorm, en die van de suite opgebouwd uit destijds populaire 
dansvormen en volksmelodieën. Het zijn twee richtingen die in de klassieke muziek altijd 
naast elkaar bestaan en zich op vele manieren met elkaar vermengd hebben. De serieuze, 
abstracte kant en de invloed van de dans en de volksmuziek vinden we ook in verschillende 
vormen terug in alle werken die volgen na de twee delen uit Bachs Eerste partita BWV 1002. 
Zowel Ysaÿe, Mozart en Janáček als Chopin en Chausson zochten door de eeuwen heen naar 
balans tussen abstract en populair, tussen bijna mathematische constructie en vrolijke 
volksdans.  
 
Met de zes Sonates en Partita’s voor viool solo legde Johann Sebastian Bach een tot op de dag 
van vandaag actuele Bijbel neer voor de kunst van het ‘meerstemmig’ spelen op een in de 
aard eenstemmig instrument. Hij schreef de werken in de jaren rond 1720, de tijd dat hij 
hofkapelmeester was in Köthen en geen violist kan sindsdien om dit monument heen. Hoewel 
de muziek voor soloviool steeds meer opkwam was het werk van Bach opmerkelijk vanwege 
de doorwrochte meerstemmige suggestie die hij in alle stukken wist te wekken. Bovendien 
maakte hij van de Sonates een staalkaart van de toenmalige serieuze ‘sonata da chiesa’, de 
kerksonate, en van de Partita’s suites bestaande uit bekende hofdansen. De Sarabande en de 
Tempo di Borea uit de Eerste Partita BWV 1002 bieden een mooi voorbeeld van de wijze 
waarop Bach een simpele dans verenigt met hoogwaardig contrapunt.  
 
Terwijl bij Bach de virtuositeit nog geen doel op zich was, groeide de viool op de vleugels 
van briljante bespelers in de negentiende eeuw uit tot een ‘duivels’ instrument. Niccolò 
Paganini gaf het grote voorbeeld en violisten als Joseph Szigeti en Eugène Ysaÿe zetten deze 
traditie voort. Ysaÿe schreef daarbij een aantal belangwekkende werken voor het instrument, 
zoals de Zes sonates voor vioolsolo die hij opdroeg aan collega-violisten. De Sonate nr. 3 in 
D is opgedragen aan zijn goede vriend George Enescu. Het eendelige werk, meer gebaseerd 
op de Ballades van Chopin dan op de klassieke sonatevorm, begint met een donker recitatief 
en bewandelt vervolgens virtuozer paden die alle als een soort variatie op de openingsmelodie 
gebaseerd zijn. 
 
Wolfgang Amadeus Mozart was nog in alles een kind van de vroege klassieke tijd toen hij in 
1777 aan een lange reis naar Mannheim en Parijs begon. Gedurende deze reis schreef hij maar 
liefst zeven sonates voor viool en piano, een vorm die hij sinds zijn jongste jaren niet meer 
gebezigd had. De hernieuwde interesse had vooral te maken met een aantal vioolsonates van 
Joseph Schuster, Kapellmeister in Dresden. Mozart werd geraakt door het feit dat de viool een 
veel grotere rol had in deze werken dan louter begeleiden van de piano en schreef direct een 
enthousiaste brief aan zijn vader waarin hij aankondigde zelf weer vioolsonates te gaan 
schrijven. Aangekomen in Mannheim schreef hij de sonates KV 296, KV 301, KV 302 en de 
Sonate in C KV 303. Net als de meeste andere werken uit de set van zes sonates die Mozart 
uiteindelijk in Parijs publiceerde, bestaat KV 303 uit twee delen. Het eerste deel is een 
sonatevorm, ingeleid en onderbroken door een Adagio-sectie. Het tweede deel is een 
sprankelend Tempo di menuetto dat de schijnbare vrolijke luchtigheid bevat die Mozart zo 
kenmerkt. 
 
Ludwig van Beethoven vervolmaakte op de schouders van Mozart de verzelfstandiging van 
de viool en maakte van de Vioolsonate een belangwekkende grote, doorgaans vierdelige 



vorm. De Tsjech Leoš Janáček lijkt zich met zijn Vioolsonate te conformeren aan dit 
klassieke vierdelige schema, maar de schijn bedriegt. De sonate die hij in 1914 schreef en in 
1921, kort voor de première in 1922 reviseerde, draagt in alles de eigenzinnige stijl van de 
rijpe Tsjechische componist. Lange melodielijnen zijn ver te zoeken - de thema’s zijn een 
aaneenrijging van korte motieven die leunen op de Tsjechische spraak – en het werk lijkt 
meer een aaneenschakeling van karakterstukken. Janáček schreef het werk naar eigen zeggen 
in afwachting van de Russische bevrijding van Moravië tijdens de Eerste Wereldoorlog en 
heeft de pianotriller die in het spookachtige laatste deel het koraalachtige hoofdthema 
ontregelt wel beschreven als een weergave van de Russische invasie in Hongarije. De in 
verhouding tot de rest atypisch lange melodielijn van het tweede deel, Ballade, ontleende 
Janáček aan een oudere verloren gegane vioolsonate die hij in 1880 in Wenen schreef. 
 
Zoals negentiende eeuwse violisten als Paganini en later Ysaÿe het uiterste uit de viool 
haalden, zo gaf de Pool Frédéric Chopin in Parijs de pianoliteratuur een impuls. Hij werd 
daarbij de advocaat van relatief korte enkelvoudige pianowerken, zoals het scherzo en de van 
de gelijknamige Poolse dans afgeleide polonaise. Hij schreef zijn eerste Scherzo tussen 1831 
en 1832 en zou er uiteindelijk vier componeren die alle eenzelfde structuur hebben als de 
eerste: een dramatisch begin en slot en daartussen een prachtig contrasterende lyrische sectie. 
Het tweede Scherzo, dat Chopin in 1837 schreef en opdroeg aan Gravin Adèle Fürstenstein, is 
misschien wel de meest dramatische met groot contrast tussen de furieuze opening en het 
verstild lieflijke B-gedeelte. Hoewel Chopin al in zijn jonge jaren Polonaises schreef is geen 
enkele andere Polonaise zo door drongen van melancholie en heroïek als de Polonaise op. 53. 
Chopin schreef het werk toen hij al in Parijs verbleef en zijn vaderland geteisterd werd door 
de opstanden tegen de Russische overheersing. Georges Sand, met wie Chopin een moeizame 
relatie had, meende dat deze Polonaise ook in Frankrijk een rol kon spelen: ‘De inspiratie! De 
sterkte! De kracht! Het lijdt geen twijfel dat zulk een geest aanwezig moet zijn in de Franse 
Revolutie. Voortaan moet deze Polonaise een symbool zijn, een symbool van heroïek!’ 
 
Ernest Chausson schreef zijn Poème in 1896 voor de fameuze violist Eugene Ysaÿe. Een 
verhaal van de Russische schrijver Ivan Turgenev bracht de inspiratie voor dit ingetogen 
werk. In het verhaal wordt een musicus geconfronteerd met een onbeantwoorde liefde. Hij 
vertrekt naar het Verre Oosten en verdrinkt zijn melancholie in slechte Aziatische wijn. Ysaÿe 
had Chausson gevraagd om een compleet vioolconcert, maar de componist die net een nieuwe 
vrijere uitdrukkingsvorm in zijn werk had gevonden, wilde zich niet wagen aan het juk van 
een traditioneel concert. Het resultaat was Poème, een vijftien minuten durende fantasie die 
Lento e misterioso begint, toewerkt naar een frenetieke molto animato-middensectie en weer 
terugkeert naar de ingetogen sfeer van het begin. 
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