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Hawijch Elders, viool 
Sander Sittig , piano 
 
Claude Debussy Sonate voor viool en piano 
(1862-1918) Allegro vivo 

Intermède: fantasque et léger 
Finale: très animé 

 
Jean Sibelius 2 Humoresques voor viool en orkest, opus 87 
(1865-1957) voor viool en piano bewerkt door Karl Ekman 
 
Heinrich Wilhelm Ernst Introductie, thema en variaties over het Ierse volkslied „Die  
(1814-1865) letzte Rose“ (nr.6 uit 6 meerstemmige etudes voor viool solo) 
 
Sergej Prokofjev Tweede sonate voor viool en piano in D gr.t. opus 94 bis 
(1891-1953) Moderato 

Scherzo. Presto 
Andante 
Allegro con brio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met dank aan: 
Gemeente Alkmaar 

Bloembinderij Wim van Assem 
 

De Doutreligne Master D6 concertvleugel wordt geleverd door Piano's Maene 



Toelichting programma zondag 2 augustus 2020 TAQA Theater De Vest Kleine Zaal 
Alkmaar 
 
Niet alleen Arnold Schönberg bepaalde met zijn twaalftoonstechniek de koers van de 
twintigste eeuw. Verschillende componisten droegen op al dan niet revolutionaire wijze bij 
aan de ontwikkeling van de toontaal van de tijdgeest. Claude Debussy deed dat tot aan zijn 
zwanenzang, de Vioolsonate. Jean Sibelius werd de bard van Finland en Sergej Prokofjev 
combineerde op aanstekelijke wijze zijn kennis van het verleden met de stekeligheden van de 
twintigste eeuw. Ondertussen brachten de componisten ook de vioolliteratuur op een hoger 
plan. Hoewel ze niet zozeer met zaken als virtuositeit en lucratieve salonmuziek bezig waren, 
schreven ze voor de viool in de geest van Paganini en diens minder bekende opvolger 
Heinrich Wilhelm Ernst.  
 
Claude Debussy veranderde rond 1900 het muzikale leven revolutionair. Hij initieerde niet 
alleen een nieuwe muzikale taal die de grondslag voor het impressionisme in de muziek werk, 
hij ging ook heel vrij met min of meer gefixeerde vormen om. In 1915 begon hij vol goede 
moed aan 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, terwijl zijn 
gezondheid steeds slechter werd, stond de derde sonate in de reeks, de Sonate voor viool en 
piano , op het programma. Hoewel het titelblad nog steeds melding maakt van zes sonates, 
zou het zover niet meer komen. De Vioolsonate werd Debussy’s zwanenzang. Het werk, 
opgedragen aan zijn vrouw en nog door Debussy zelf in première gebracht met violist Gaston 
Poulet, is karakteristiek voor de organische rapsodische stijl van de componist. Elke frase lijkt 
als vanzelfsprekend uit de voorgaande voort te komen. Zo is het tweede thema van het eerste 
deel een uitwerking van het tweede deel van het eerste thema. Dat hele eerste thema komt 
gevarieerd weer terug in de, gezien Debussy’s fysieke omstandigheden, verbazingwekkend 
luchtige finale. Het virtuoze Intermède beviel het publieke bij de première zo dat men 
schreeuwde om een bissering. ‘Daar heb ik mij met klem tegen verzet’ schreef Debussy 
nadien. ‘Vooral omdat ik de eenheid van de complete sonate wilde eerbiedigen. Uiteindelijk 
hebben we de hele sonate nog een keer moeten spelen.’  
Ook Jean Sibelius zorgde op zijn manier voor verandering in het muzikale landschap. Hij 
kwam met een taal en toon waar de Finnen zich in herkenden. Sibelius werd zo het boegbeeld 
van het Finse nationalisme. Een rol die hij tegen wil en dank speelde want zijn grote 
jeugddroom was een groot en virtuoos violist worden. Sibelius schopte het tot audities bij de 
Wiener Philharmoniker, maar uiteindelijk won het componeren. Dat Sibelius een grote kennis 
had van de viool mag blijken uit zijn werken voor viool zoals het Vioolconcert en de minder 
bekende Humoresques voor Viool en orkest. Hij schreef er zes en publiceerde ze in twee 
groepen: de twee Humoresques op. 87  en de vier Humoresques op. 89. De eerste twee 
Humoresques kunnen ook in de bewerking voor viool en piano staan als deel voor het geheel. 
Het zijn korte contrasterende en lichtvoetige stukken met doorgaans een virtuoze vioolpartij. 
De eerste Humoresque op. 87 in d mineur is vrij introspectief en lijkt welhaast geïmproviseerd 
door de lengte en de onregelmatigheid van de frases. De tweede Humoresque in D majeur 
biedt meteen een scherp contrast met toonladderpassages die als vuurpijlen de lucht in 
schieten en acrobatische sprongen. Toch blijft ook deze Humoresque gracieus en speels.  
Heinrich Wilhelm Ernst was rond het midden van de negentiende eeuw het soort violist dat 
Sibelius had willen zijn. De dichter Heinrich Heine noemde hem ‘de grootste violist van onze 
tijd’ en violist Joseph Joachim noemde Ernst zijn ‘ideale model voor een uitvoerend musicus’. 
Ernst componeerde ook, maar vooral voor eigen gebruik. Zo schreef hij een Vioolconcert dat 
zeker tot het eerste decennium van de twintigste eeuw veel gespeeld werd door 



vooraanstaande violisten. Vandaag de dag leeft hij vooral voort door het succes van zijn 
Introductie, thema en variaties over het Ierse volkslied ‘Die Letzte Rose’. Deze laatste 
van zijn Zes polyfone studies voor viool solo is ook meteen de meest veeleisende studie. 
Hoewel ze alle zes in moeilijkheidsgraad de Caprices van Paganini naar de kroon steken, doet 
deze zesde studie er door de lengte en de soms duizelingwekkende variaties er nog een 
schepje bovenop. Na een introductie klinkt de even simpele als bekende Ierse volksmelodie 
The last rose of summer en vervolgens gaat Ernst los in vier variaties. Zo groeit de derde 
variatie uit tot een complex meerstemmig statement en is de vierde variatie een tour de force 
met snelle arpeggio’s en toonladers terwijl de melodie pizzicato in de linkerhand klinkt. De 
finale wordt weer beheerst door lastige flageoletten in soms razendsnelle loopjes.  
Net als Debussy en Sibelius droeg ook Sergej Prokofjev behoorlijk bij aan het hervormen van 
zowel de twintigste eeuwse vormleer en toontaal, ook al bleef hij met regelmaat teruggrijpen 
op de formele helderheid en de directe zeggingskracht van de klassieken. Dat laatste deed hij 
vooral ter ontspanning, zo lijkt het. Zo schreef hij in 1942, terwijl hij met Sergej Eisenstein 
aan het werk was voor de film Iwan de verschrikkelijke, een fluitsonate. Prokofjev dacht 
daarbij aan de Franse fluitist Georges Barrère die hij in Parijs had ontmoet. De fluitist die in 
1944 overleed speelde het werk nooit. Wel ging de vierdelige sonate in 1943 in Moskou in 
première. Het werk werd niet echt opgepakt en violist David Oistrach suggereerde om de 
sonate te bewerken tot vioolsonate. Als zijn Tweede vioolsonate op. 94a werd het alsnog een 
succes. En dat is niet zo gek want Prokofjev schreef een sonate die zowel verwijst naar de 
langzaam-snel-langzaam-snel structuur van de barokke sonata da chiesa, maar ook in de 
individuele delen dicht bij de klassieke vormen en de klassieke ‘opgewektheid’ van de 
klassieken blijft. Critici spraken van een ‘vriendelijke en vloeiende klassieke stijl’ met een 
lyrisch eerste deel, een vrolijk scherzo vol Haydniaanse humor, een andante dat qua sfeer een 
twintigste eeuwse Mozart niet zou misstaan en een intense finale met vele tempowisselingen. 
 

Paul Janssen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hawijch Elders volgt sinds 2016 haar vioolopleiding bij Ilya Grubert aan het 
Conservatorium van Amsterdam, waar zij geselecteerd is voor het volgen van een Excellence 
programma. Zij begon op zesjarige leeftijd met vioollessen bij Mea Fontijn, en kreeg tot 2016 
viool- en kamermuzieklessen van Benzion Shamir. Hawijch nam deel aan masterclasses van 
o.a. Shlomo Mintz, Ivry Gitlis, Pierre Amoyal, Emmy Verhey en Ana Chumachenco. 
Hawijch heeft vele prijzen ontvangen tijdens nationale en internationale vioolconcoursen. In 
januari 2018 soleerde zij met het Residentie Orkest o.l.v. Otto Tausk met het vioolconcert van 
Antonín Dvořák in de Finale van het Nederlands Vioolconcours-Oskar Back, waar zij de 
Publieksprijs won en haar de tweede prijs werd toegekend. In 2018 won zij de tweede prijs 
tijdens het 37e ‘Premio Rodolfo Lipizer’ internationale vioolconcours. Zij is laureaat van het 
3e Oleh Krysa International Violin Competition, 2019. Eerder won zij prijzen bij het Prinses 
Christina Concours, het Nederlandse Vioolconcours-Iordens en de Classic Young Masters 
Award. 
In december 2019 werd haar de Vioolbeurs van het Kersjes Fonds toegekend.  
Hawijch soleerde met o.a. Real Filharmonía de Galicia, Orquestra Clássica da Madeira, Lviv 
National Philharmonic Symphony Orchestra, het Residentie Orkest en het Nederlands 
Philharmonisch Orkest. Zij voert tevens graag kamermuziek uit en heeft verscheidene recitals 
verzorgd. 
Hawijch speelt op een viool die gebouwd is door Gennaro Gagliano (Napels, ca. 1755) en met 
een strijkstok, gebouwd door Jean Pierre Marie Persoit (Parijs, 19e eeuw), beide in bruikleen 
van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF). De viool behoort tot de ‘collectie 
Willem G. Vogelaar’.  
 
 
 
 
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. 
 


