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Eeuwig verlangen, unendliche Sehnsucht. Het is niet alleen de titel van dit concert en van de 
debuut-cd van pianiste Yukiko Hasegawa, het is ook en vooral een begrip dat afkomstig is van 
E.T.A. Hoffmann, de auteur van onder andere Kreisleriana waar Schumanns gelijknamige werk op 
geïnspireerd is. Eeuwig verlangen is volgens Hoffmann het nimmer te stillen verlangen van de 
mens naar werkelijke schoonheid en naar diepe emotionele herkenning. Muziek was volgens 
Hoffmann daarbij de meest perfecte uitdrukking van het oneindige, het onzegbare. En het is, nog 
steeds volgens Hoffmann, vooral Beethovens muziek die dat oneindige verlangen oproept en 
daarmee de essentie van de tijd van de romantiek vangt. Dat ook Robert Schumann en Cesar Franck 
op geheel eigen wijze aan datzelfde eeuwige verlangen beantwoorden is na het concert van vandaag 
geen vraag meer.  
 
Gedurende de laatste tien jaren van zijn leven had Ludwig van Beethoven grote problemen met zijn 
gezondheid en met zijn toenemende doofheid. Het componeren ging moeizamer of helemaal niet en 
zijn oeuvre groeide veel minder gestaag dan in de jaren daarvoor. Daar staat tegenover dat alles wat 
Beethoven in die tijd schreef van een bijzonder hoog gehalte is. Niet alleen tart zijn werk regelmatig 
de gekende regels van de klassieke vormen zoals de sonatevorm, ook bereikt zijn werk ongekende 
expressieve diepten waarmee hij een voorbeeld en vertrekpunt werd voor de componisten van de 
negentiende eeuwse Romantiek. Wat dat aangaat zijn de laatste drie pianosonates die Beethoven 
schreef een schoolvoorbeeld van de muziek waar de componist in deze laatste fase van zijn 
componeren voor stond. Zelfs als hij een poging doet wat objectiever en afstandelijker te schrijven, 
zoals in de Pianosonate nr. 31 in As op. 110 weet de componist dat ‘eeuwig verlangen’ op te 
wekken waar E.T.A. Hoffmann over spreekt.  
De laatste drie pianosonates van Beethoven hebben we in feite te danken aan Moritz Schlesinger 
van de gelijknamige Berlijnse muziekuitgever. Hij vroeg Beethoven om enkele composities en na 
stevige onderhandelingen over de prijs en de publicatierechten voor Engeland en Schotland die 
Beethoven zelf wilde behouden, kwam er in mei 1820 een akkoord. Beethoven zou een set liederen 
leveren voor 60 dukaten en drie pianosonates voor in totaal 90 dukaten, destijds vorstelijke 
bedragen. De liederen werden de reeds in 1818 geschreven 25 Schotse Liederen op. 108 en hoewel 
Beethoven beloofde om de pianosonates op. 109, 110 en 111 binnen drie maanden te leveren, had 
dat wat meer voeten in de aarde. Zo gaf de componist de Sonate op. 110 pas vrij op 25 december 
1821. De uitgever kreeg er wel een huzarenstukje voor terug. In een sonate die bestaat uit een eerste 
deel min of meer in sonatevorm, een scherzo met trio en een finale die het zwaartepunt vormt en 
een langzaam arioso combineert met een meesterlijke fuga, grijpt de componist op zijn eigen wijze 
terug op het erfgoed van Joseph Haydn, aan wie de sonate ook is opgedragen. Beethoven zet in dit 
werk de vrolijke harmonische melodische en ritmische humor van Haydn geheel naar zijn eigen 
hand. Vooral het laatste deel is een hoogstandje in de combinatie van een quasi opwekkende fuga 
en het ‘Klagender Gesang’ van het ariosogedeelte. En als de fuga weer terugkeert is het inderdaad 
alsof Beethoven stap voor stap terugkeert naar het leven zoals de uitvoeringsindicatie ‘poi a poi di 
nuovo vivente’ aangeeft. 
 
Robert Schumann was in zijn jonge jaren vooral de componist van gevoelige miniaturen voor piano, 
al dan niet gegroepeerd in cycli als Carnaval en Kinderszenen. Hij bevrijdde daarmee de 
pianisten/componisten in de eerste helft van de romantiek van de rigide klassieke vormschema’s en 
schiep de ruimte om de fantasie de vrije loop te laten. De belangrijkste inspiratie daarbij was Clara 
Wieck, de vrouw die hij tegen de zin van haar vader en Schumanns voormalige pianodocent 
Ferdinand Wieck zou trouwen in 1840. Zo schreef hij de achtdelige cyclus Kreisleriana in april 
1838 in een periode van slechts vier dagen. Schumann was er erg blij mee. Kort na de publicatie in 
1839 beschreef de componist Kreisleriana als ‘mijn favoriete werk’. 
De acht fantasiestukken zijn geïnspireerd op een fictief karakter uit een drietal werken, waaronder 
Kreisleriana, van de romantische schrijver E.T.A. Hoffmann, de violist en Kapellmeister Johannes 



Kreisler. Hoffmann zet de emotioneel onstabiele violist en componist neer als een humeurig en 
asociaal figuur die alleen leeft voor zijn kunst. Hij is een muzikaal genie wiens creativiteit continu 
wordt belemmerd door zijn overgevoeligheid. Kreisler zou een alter ego van Hoffmann voorstellen, 
maar ook Schumann herkende zichzelf in de violist. De acht stukken hebben alle een ander karakter 
waarin beurtelings de twee alter ego’s van Schumann, de stormachtige en wispelturige Florestan en 
de georganiseerde en bezonnen Eusebius, aan de orde komen. Naast een ‘karakterschets’, waarvan 
de delen 4, 7 en 8 die vandaag klinken een goede samenvatting en indruk geven, was Kreisleriana 
vooral ook een lange liefdesbrief aan zijn Clara. ‘Er zijn momenten van wilde liefde, delen uit jouw 
en mijn leven en veel is een representatie van jouw uiterlijk’, zo schreef Schumann haar over het 
werk. 
 
De van oorsprong Belgische Fransman César Franck ontpopte zich tot een van de belangrijkste 
laatromantische componisten van zijn land. Vooral toen hij in 1859 organist werd van de nieuwe 
Église Sainte-Clotilde, waar hij op 1 december 1859 en het tegenwoordig bekendste instrument van 
de orgelbouwer Aristide Cavaillé-Coll inwijdde, groeide zijn invloed. In 1872 nam de Belg Franck 
de Franse nationaliteit aan om orgeldocent aan het Parijse conservatorium te kunnen worden. In die 
hoedanigheid leidde hij een belangwekkende generatie jonge Fransen op onder wie Vincent d’Indy, 
Ernest Chausson en Paul Dukas. Zij waren vooral onder de indruk van de instrumentale benadering 
van Franck in een tijd dat in Frankrijk vooral de opera leek te tellen. Franck legde in het orgelspel 
de nadruk op de improvisatie en experimenteerde in zijn composities met avontuurlijke harmonieën. 
Hoewel zijn oeuvre niet groot is geldt hij als een van de meest invloedrijke laat negentiende eeuwse 
componisten op het gebied van de instrumentale Franse muziek. 
Franck componeerde zijn Prélude, choral et fugue voor piano in 1884 in de herfst van zijn leven. 
Een drukke, maar ook zeer creatieve periode. De componist betuigt in dit werk uitgebreid zijn 
schatplichtigheid aan Johann Sebastian Bach. Al moet gezegd dat dit vooral in vorm en in intentie 
naar voren komt, want zowel de harmonie als de virtuositeit die Franck van de uitvoerder verwacht 
lopen geheel in de pas met de ontwikkelingen van de tweede helft van de negentiende eeuw. Vooral 
de werken van Richard Wagner en Franz Liszt zijn niet ver weg. Zoals in veel composities van 
Franck gaan de delen nagenoeg naadloos in elkaar over en is het werk cyclisch georganiseerd. Zo 
komt het hoofdmotief van de Prelude, een opvallend dalend figuur van drie noten in de Fuga terug 
als het eerste subject. De Fuga is sowieso een meesterwerk. Vooral het slot waarin de drie 
fugathema’s samenkomen is een memorabel moment van grote schoonheid.  
 
Paul Janssen 
 
De Japanse pianiste Yukiko Hasegawa begon op 4-jarige leeftijd met piano spelen. Zij studeerde 
aan de Musashino Muziekacademie in Tokio bij Moto Sasaki, Tusa Ertzebet en Amadeus 
Webersinke. Ze behaalt haar Masterdiploma in 2004. Vanaf 2005 vervolgt ze haar studie aan het 
Conservatorium van Amsterdam bij Willem Brons. Ook begint ze aan de studie Fortepiano bij Bart 
van Oort en Stanley Hoogland. Tevens krijgt ze orgellessen van Pieter van Dijk. Ze ontvangt een 
Bachelor of Music diploma in 2008 en 2009 voor piano en fortepiano. In September 2011 behaalde 
ze haar Masterdiploma aan het Conservatorium van Amsterdam. Yukiko treedt op in Nederland, 
Duitsland en Japan. Ze vormt een pianoduo met pianist Tobias Borsboom. 
 


