
Programma zondag 19 juli 2020 
 
Grote Kerk 
Schermerhorn 
 
Aanvangstijd 11.00 uur 
 
Sander Sittig, piano 
 
Ludwig van Beethoven Sonate in Es gr.t. opus 31 nr. 3  
(1770 - 1827) Allegro  

Scherzo. Allegretto vivace  
Menuetto. Moderato e grazioso  
Presto con fuoco 

 
Robert Schumann Papillons, opus 2 
(1810-1856) Introduction – Moderato 

Waltz 
Waltz – Prestissimo 
Waltz 
Waltz 
Polonaise 
Waltz  
Waltz – Semplice 
Waltz 
Waltz – Prestissimo 
Waltz – Vivo  
Polonaise 
Finale 

 
Frédéric Chopin Polonaise - Fantaisie in As gr.t., opus 61 
(1810 - 1849) Etude in cis kl.t., opus 25 nr.7 

Etude in Ges gr.t., opus 10 nr.5 “zwarte toetsen” 
Ballade in As gr.t., opus 47 
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Toelichting programma zondag 19 juli 2020 Grote Kerk Schermerhorn 
 
Hoewel Ludwig van Beethoven groot werd in de klassieke periode en op de schouders van 
Haydn en Mozart stond, was hij tevens de grote katalysator voor de ontwikkelingen in de 
negentiende eeuw. Beethoven was de eerste grote componist die zijn emotie een belangrijkere 
stem in het compositieproces gaf dan de regels van vorm en ‘goede’ harmonie. Bovendien 
was hij ook een van de eerste zelfstandige componisten en virtuoze solisten. Hij schiep 
daarmee niet alleen de voorwaarden voor de romantische virtuoos die Robert Schumann wilde 
zijn en Frédéric Chopin wel degelijk was, hij maakte ook de weg vrij voor diverse nieuwe 
romantische vormen en muzikale structuren. Het leidde bij Schumann tot cycli van miniaturen 
en bij Chopin tot de verzelfstandiging van de Etude en nieuwe vormen als de polonaise en de 
ballade. 
 
Aan het begin van de negentiende eeuw maakte Beethoven zich definitief los van zijn 
klassieke voorgangers. En dat is te merken aan de allesbehalve conventionele Sonate op. 31 
nr. 3 uit 1802. Hoewel het werk inclusief de vierdelige opzet op een ‘normale’ klassieke 
Beethovensonate lijkt, ook al zijn de andere twee op. 31-sonates driedelig, neemt de 
componist diverse vrijheden. Zo is het tweede deel een scherzo in plaats van een langzaam 
deel, dat ook nog eens in een tweedelige in plaats van een driedelige maatsoort staat. Daarna 
volgt een menuet dat hier geen lichtvoetig dansje is, maar het zwaartepunt van de sonate lijkt. 
Saint-Saëns zou het basisthema van het menuet later gebruiken in zijn Variaties op een thema 
van Beethoven. De hoekdelen volgen wel de sonatevorm, maar zijn weer interessant in 
thematische opzet. Zo volgt het hele eerste deel uit het openingsakkoord en de dalende kwint 
en is het laatste deel een duizelingwekkende finale die verantwoordelijk is voor de bijnaam 
van deze sonate: de jacht 
 
Robert Schumann is misschien wel de personificatie van de romantische componist die niets 
liever wilde dan zichzelf uitdrukken in muziek. De componist blonk uit in zeer emotioneel 
geladen miniaturen voor piano solo die hij groepeerde in cycli. Deze vorm waarin hij zijn 
literaire belangstelling kwijt kon en waarin hij korte werken tot een ‘verhaal’ aaneen kon 
rijgen paste hij voor het eerst toe in 1831. Met Papillons op. 2 combineerde hij twee liefdes 
van dat moment: de walsen en polonaises voor piano vierhandig van Schubert en de romans 
van Jean Paul, een pseudoniem van Johann Paul Richter. ‘Als ik Schubert speel heb ik het 
gevoel dat ik een roman van Jean Paul lees die op muziek gezet is’, schreef Schumann in 
1829 al aan zijn pianodocent en latere schoonvader Friedrich Wieck. Toen had hij 
waarschijnlijk al verschillende walsen geschreven die een plek vonden in Papillons. De 
inspiratiebron voor deze cyclus is de roman Flegeljahre van Jean Paul waarin de tweeling 
Harnisch een rol speelt. Walt en Vult Harnisch verschillen in karakter van elkaar zoals 
Schumanns alter ego’s Eusebius en Florestan later zouden doen. De verschillende delen van 
Papillons zijn gebaseerd op scenes uit het boek. Zo is het laatste deel van Papillons gebaseerd 
op het gemaskerde bal waar de relatie tussen Walt en Vult tot een climax komt. Schumann 
gebruikt het volkswijsje Grossvater Tanz dat destijds traditioneel werd gebruikt als afsluiting 
van een bal of een bruiloft. Schumann combineert deze melodie met het walsthema uit het 
eerste deel en laat de noten vervolgens briljant in het niets verdwijnen.  
 
Frédéric Chopin gaf in de eerste helft van de negentiende eeuw de piano een centrale plaats in 
de Westerse muziekgeschiedenis door beknopte genres zoals de wals, de mazurka, de 
polonaise en de nocturne, de ‘vinding’ van de Ierse componist John Field, te verzelfstandigen 



en tot in het extreme te verfijnen. Nagenoeg in zijn eentje tilde hij de pianotechniek en 
-muziek naar een compleet nieuw en ongekend hoog niveau.  
Het was daarbij de kracht van Chopin om hele simpele zaken te zeggen in steeds complexere 
vormen. Een mooi voorbeeld daarvan is wat velen het eerste werk van Chopins ‘late stijl’ 
noemen, de Polonaise-fantasie uit 1846. Het kenmerkende ritme van de polonaise en de 
bijbehorende melodiek vormen nog steeds de basis, maar Chopin transformeert de motieven 
tot een grootse fantasie die ver voorbij het idee van deze traditionele Poolse dans gaat. 
Met de verheffing van de etude tot een concertwerk ging Chopin daarnaast verder op de lijn 
van de Etudes d’Exécution Transcendante van Franz Liszt. Daarin oversteeg de poëtische 
inhoud voor het eerst de didactische intentie. De Etudes op. 10, verschenen in 1830, droeg 
Chopin daarom op aan Liszt. Alle etudes behandelen wel een geïsoleerd technisch probleem. 
Zo concentreert de vijfde etude zich vooral op de zwarte toetsen en vragen de 
duizelingwekkende arpeggio’s een diep in de handen gesleten routekaart van de piano, terwijl 
Chopin ondertussen niets inboet aan lyriek en poëzie. 
Ook de Etudes op 25 uit 1837, opgedragen aan Liszts geliefde Marie d’Agoult, combineren 
de poëtische inhoud met soms virtuoos pianowerk. Etude nr. 7 is wat dat aangaat een prettig 
rustpunt. Het werk laat zich beluisteren als een belcanto-aria (deze etude is een van de 
zeldzame werken waarin Chopin een motief van een andere componist gebruikt en ‘leent’ uit 
Norma van Bellini) gecombineerd met op barokke leest geschoeide meerstemmigheid. Het 
resultaat is een meesterlijk dromerig langzaam deel dat ook zonder de context van de 
omringende etudes grote indruk maakt.  
Chopin transformeerde daarnaast 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. 
Vooral in de Ballade nr. 3 in As op. 47 is de vrijheid en beeldende invulling van muzikale 
vormen die Beethoven initieerde uitgekristalliseerd tot een waar romantisch discours. Chopin 
was met zijn ballades de eerste die deze al sinds de middeleeuwen bekende verhalende 
liedvorm naar de piano vertaalde. Het werk uit 1841 zou geïnspireerd zijn op het gedicht 
Undine van Chopins goede vriend en dichter Adam Mickiewicz. Hoewel Chopin nergens 
bevestigd heeft dat dit gedicht over een watergeest die verliefd wordt op een menselijk wezen 
de bron van zijn inspiratie is, past het op slechts twee verwante thema’s gebaseerde materiaal 
uitstekend bij het romantische thema bij uitstek van het gedicht: een idylle van een 
onmogelijke liefde. 

Paul Janssen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sander Sittig treedt veelvuldig op met grote violisten als Shlomo Mintz, Pavel Berman, Liza 
Ferschtman en Maria Milstein. Deze concerten voerden hem naar belangrijke podia overal in 
Europa, maar ook naar China, Japan, Israël en Noord- en Zuid-Amerika. Ook als solist krijgt 
hij positieve reviews, bijvoorbeeld voor zijn CD met muziek van Mozart, zijn optredens met 
orkesten in Nederland, Spanje en de Tsjechische Republiek en zijn recitals met persoonlijke 
getinte toelichtingen en audiovisuele ondersteuning. 
 
Sander Sittig werd opgeleid door Jan Wijn aan het Conservatorium van Amsterdam. Al 
tijdens zijn studie maakte hij zijn debuut in het Concertgebouw in Amsterdam en De Doelen 
in Rotterdam. Hij won prijzen op concoursen in de Verenigde Staten, Italië, Frankrijk en 
Nederland en trad veelvuldig op voor radio en televisie. 
 
Sander Sittig is vaste gast op vele festivals, zoals International Holland Music Sessions, The 
Huberman Project, en de Zomeracademie van de Weense Universiteit voor muziek en 
podiumkunsten. Als pedagoog is hij verbonden aan Codarts in zijn geboortestad Rotterdam, 
de New Virtuosi mastercourses in Groot-Brittannië en aan de online masterclasses van 
iClassical Academy. 
 
In het seizoen 2020-21 staan recitals in Italië en Argentinië met Shlomo Mintz gepland en 
vele optredens met de Nederlandse prijswinnende violiste Hawijch Elders. Verder zal hij met 
de Portugese violist Miguel Simoes cycli van alle vioolsonates van Beethoven geven in Braga 
en Rome. 
 


