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Francis Poulenc Sonate voor hobo en piano (1962) 
(1899-1963) I. Elégie 

II. Scherzo 
III. Déploration 

 
Robert Schumann Drie romances voor hobo en piano (1849) 
(1810-1856) I. Nicht schnell 

II. Einfach, innig 
III. Nicht schnell 

 
Benjamin Britten Temporal Variations (1936) 
(1913-1976) I. Theme 

II. Oration 
III. March 
IV. Exercises 
V. Commination 
VI. Chorale 
VII. Waltz 
VIII. Polka 
IX. Resolution 

 
Ludwig von Beethoven Sonate voor hoorn en piano in F gr. t. (althobo) 
(1770-1827) I. Allegro moderato 

II. Poco adagio, quasi Andante 
III. Rondo. Allegro moderato 
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Kaasboerderij Wezenspyk 



Toelichting programma zondag 19 juli 2020 Hoornder kerk Den Hoorn (Texel)  
 
Hoewel de hobo al in de zeventiende eeuw ontstond uit de schalmei, duurde het lang voordat 
het instrument ook werkelijk solistisch benut werd door componisten. Zo schreef Robert 
Schumann slechts één stuk voor hobo en piano, en liet Beethoven de hobo als solo-instrument 
in de kamermuziek grotendeels links liggen. Door verbeteringen aan het instrument in de 
tweede helft van de negentiende eeuw en de toename van hobovirtuozen begon men in de 
twintigste eeuw steeds meer voor hobo te schrijven. Vooral Benjamin Britten leverde een 
substantiële bijdrage aan het oeuvre van het instrument dat vandaag centraal staat met een 
drietal meesterwerken van Schumann, Britten en Poulenc en een bewerking van Beethovens 
Hoornsonate voor althobo.  
 
In de laatste jaren van zijn leven sloeg Francis Poulenc, het enfant terrible van de 
componistengroep Les Six, een diep serieuze toon aan en reflecteerde hij over vriendschappen 
en muzikale invloeden. Dat kwam tot uiting in de sonates voor blaasinstrumenten die hij 
schreef. Hoewel Poulenc een serie in gedachten had met voor elk blaasinstrument een sonate, 
voltooide hij er slechts drie: de sonate voor fluit uit 1956 en de klarinetsonate uit 1962 en de 
Hobosonate die in hetzelfde jaar ontstond. De drie sonates delen hier en daar thematisch 
materiaal. Zo komen motieven uit het laatste deel van de klarinetsonate voor in het Scherzo 
van de hobosonate. Poulenc schreef de Sonate voor hobo en piano ter nagedachtenis aan zijn 
goede vriend Sergej Prokofjev. En zoals Prokofjev extreem kon zijn in zijn 
instrumentbehandeling was Poulenc dat ook. In een atypische langzaam-snel-langzaam vorm 
daagt hij hoboïsten doorlopend uit. Zo begint de hobo in het hoogste register en laat Poulenc 
het instrument fortissimo spelen in het laagste register, om de passage vervolgens pianissimo 
te herhalen. Ondertussen verwerkte Poulenc hier en daar motieven uit het werk van Prokofjev 
in de sonate. Zo komt een motief uit het laatste deel van Prokofjevs Fluitsonate voor in het 
Scherzo van Poulencs eerbetoon.  
 
Met de Drie Romances op. 94 voor hobo en piano had Robert Schumann verschillende 
intenties. Ten eerste wilde hij na een periode van relatieve compositorische stilte zijn 
vaardigheid in het schrijven voor blaasinstrumenten verbeteren. Dat resulteerde naast de 
Romances in de Fantasiestücke voor klarinet en piano en Adagio en Allegro voor hoorn en 
piano. Daarnaast schreef hij de werken zo dat ze redelijk speelbaar zijn voor een goede 
amateur, wat het prima deed op de markt voor huismuziek en tenslotte schreef hij de 
Romances in december 1849 ook en vooral als een kerstcadeau voor zijn vrouw Clara. 
Vandaar waarschijnlijk dat het drie lieflijke lyrische stukken zijn in A-B-A-vorm en dat ze 
appelleren aan de liedcomponist die Schumann ook was. Van de manier waarop Schumanns 
enige kamermuziekwerk voor hobo uiteindelijk het standaardrepertoire bestormde heeft de 
componist weinig meegemaakt. Hoewel hij nog wel ruziede met zijn uitgever die het werk 
ook direct in een versie voor viool en voor klarinet wilde uitbrengen, ging zijn mentale 
gezondheid hard achteruit in die tijd. Het werk werd pas in 1863, zeven jaar na Schumanns 
dood, voor het eerst publiek uitgevoerd.  
 
Waar Poulenc en Schumann zich zelden tot de hobo wendden, schreef Benjamin Britten juist 
een bescheiden oeuvre voor het instrument. Deels omdat hij geïnspireerd was door het spel 
van de hoboïste Sylvia Spencer, voor wie hij al in 1934 zijn Two Insect Pieces schreef, en 
deels omdat het instrument uitstekend bij de uitdrukkingskracht van Britten paste. Dus toen 
hij in 1936 het verzoek van de Zuid-Afrikaanse pianist Adolp Hallis kreeg een stuk te 
schrijven voor de concertserie die hij organiseerde, componeerde Britten zijn Temporal 



Variations voor hobo en piano. Britten voltooide het werk kort voor de première op 12 
december 1936 en Hallis moest het werk deels lezend vanaf het manuscript uitvoeren. Hoewel 
Britten zeer tevreden was met het thema, de zeven zeer diverse variaties en een conclusie, 
bleef het werk na deze première op de plank liggen. Misschien omdat de componist het werk 
wilde reviseren en daar nooit aan toe kwam. Pas na Brittens dood in 1976 kwamen de 
Temporal Variations weer boven water, waarna de compositie snel tot het hoborepertoire 
doordrong.  
 
Ludwig van Beethoven schreef op zijn beurt geen enkel solowerk voor hobo. Sterker nog: hij 
schreef slechts één sonate voor een blaasinstrument in een solistische rol: de Sonate voor 
hoorn en piano in F op. 17. Beethoven componeerde de sonate in 1800 voor de virtuoze 
natuurhoornspeler Jan Vaclav Stich die onder de naam Giovanni Punto furore maakte. De 
hoornist had door de techniek om de hoorn te stoppen met de hand het notenpalet aardig 
uitgebreid, waardoor er veel meer chromatiek mogelijk was. Beethoven maakte daar dankbaar 
gebruik van en schreef een briljant werk waarbij de piano en de hoorn volstrekt in evenwicht 
zijn. Het verhaal gaat dat Beethoven deze aan barones Josefine von Braun opgedragen sonate 
pas een dag voor de eerste uitvoering op 18 april 1800 in Wenen schreef en dat hij de 
pianopartij grotendeels improviseerde. Van Beethoven is dit voorstelbaar, maar het lijkt 
onwaarschijnlijk dat Punto deze partituur zo van blad heeft kunnen spelen. Niet voor niets 
bracht Beethoven het werk ook in een versie voor cello op de markt; er zouden veel te weinig 
hoornspelers zijn die het werk aankonden. Later verschenen er nog arrangementen voor fluit 
en viool. De bewerking die vandaag klinkt, bewijst dat de sonate ook de althobo uitstekend 
past. 

Paul Janssen  
 
Toen Anouk Dolfing (Winschoten, 1995) voor het eerst de hobo zag, was ze meteen 
verkocht. Ze begon op achtjarige leeftijd met spelen en was zo enthousiast, dat ze wel drie 
keer per dag oefende. Op haar achttiende begon ze op het Conservatorium van Amsterdam, 
waar ze in december 2018 haar bachelor heeft behaald, met als leraar Ernest Rombout. Dit 
jaar is Anouk begonnen aan haar eerste jaar master, ook op het Conservatorium van 
Amsterdam bij Ernest Rombout. Anouk vindt kamermuziek en in een orkest spelen één van 
de leukste dingen die er zijn. Dit doet ze met veel plezier bij het Nationaal Jeugd Orkest, het 
Jong Nederlands Blazers Ensemble en bij rietkwartet Pistache. Anouk heeft masterclasses 
gevolgd bij onder andere: Jean-Louis Capezzali, Miriam Pastor Burgos, Pauline Oostenrijk, 
Ivan Podyomov, Hans Wolters en Roland Perrenoud. 
 
De Japanse pianiste Noriko Yabe werd geboren in Yokohama en kreeg op zesjarige leeftijd 
haar eerste pianolessen. Haar talent werd snel ontdekt en zij gaf al spoedig haar eerste 
concerten. Toen zij twaalf jaar oud was, maakte zij haar debuut als soliste met het Madison 
Symphony Orchestra in de Verenigde Staten van Amerika. Na het afsluiten van haar studie 
aan de ‘Toho Gakuen High School and College of Music’ in Tokio vervolgde Noriko haar 
opleiding bij Willem Brons aan het Conservatorium van Amsterdam waar zij in 2003 
afstudeerde. Ze gaf concerten in Japan, Nederland, Slowakije, Tsjechië en de Verenigde 
Staten van Amerika. Noriko is verbonden als corepetitor aan het Conservatorium van 
Amsterdam en sinds 2004 is zij begeleidster tijdens de Summer Academy en het Festival van 
de International Holland Music Sessions.  
 
 


