
 
 
 

NEW MASTERS ON TOUR 2020 | 2021 
 

Hoornder Kerk, Den Hoorn - zondag 18 april 2021 – 14.30 uur en 19.00 uur 
 
 
Annabel Hauk, cello (Duitsland) 
Alexander Vorontsov, piano (Rusland) 
 
Robert Schumann Stücke im Volkston op. 102 
(1810-1856) Mit Humor 

Langsam 
Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen 
Nicht zu rasch 
Stark und markiert 

 
Ludwig van Beethoven Sonate voor cello en piano in A gr.  t., opus 69 
(1770-1827) Adagio sostenuto ed espressivo - Allegro molto piu tosto 

presto 
Rondo: Allegro 

 
Felix Mendelssohn Bartholdy Sonate voor cello en piano in D gr.  t., opus 58 
(1809-1847) Allegro assai vivace 

Allegretto scherzando  
Adagio  
Molto allegro e vivace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toelichting programma 18 april 2021 Hoornder Kerk, Den Hoorn 
 
Hoewel men vaak beweert dat de negentiende eeuw veel rustiger en gelijkmatiger was qua 
componeerstijlen dan de roerige twintigste eeuw, vertelt dit programma dat de eeuw van de 
romantiek minstens zo gevarieerd was. Zet Ludwig van Beethoven naast de ruim een generatie 
jongere Robert Schumann en Felix Mendelssohn en er klinken drie totaal verschillende 
componisten. Beethoven is vooral bezig met de dialectiek van de klassieke vormen, Schumann 
heeft een geciviliseerde volkse lyriek over zich en Mendelssohn combineerde juist de klassieke 
vormenleer met een pure lyriek. De drie werken leveren gezamenlijk een fundament voor het latere 
cellorepertoire. Beethoven was immers de componist die de cello een volstrekt gelijkwaardige rol 
gaf naast de piano, een verhouding tussen de instrumenten die door Schumann en Mendelssohn 
gretig werd overgenomen.  
 
Robert Schumann schreef de Fünf Stücke im Volkston in 1849 niet alleen om af te kicken van 
twee grote projecten, de opera Genoveva en de toneelmuziek voor Manfred van Lord Byron, en 
terug te keren naar de miniaturen, maar ook om geld te verdienen. Door de opkomende 
amateurmusici was er een grote markt voor speelbare stukken en Schumann schreef met werken als 
de Drie Romances voor hobo en piano, op. 94 en de Fantasiestücke voor klarinet en piano op. 73 al 
succesvol voor de betere amateur. Ondertussen gaven dit soort stukken hem de gelegenheid de 
solo-instrumenten in kwestie beter te leren kennen. Ook de Fünf Stücke im Volkston voor cello en 
piano componeerde hij met dit idee in zijn achterhoofd. De stukken zijn wat de titel zegt: 
volksliedachtige melodieën met een begeleiding op een wijze zoals alleen Schumann dat kan. 
Prachtige lyrische stukken die op voorhand al bekend klinken en die toch verrassen door de 
frasering, de harmonieën of een accent op een onverwachte plek.  
 
In 1796 schiep Beethoven twee cellosonates waarin de instrumenten volkomen gelijkwaardig aan 
elkaar zijn en doorlopend strijden om het hoogste woord. Daarmee is de componist de grondlegger 
van de moderne cellosonate, ook al lijkt hij met zijn Cellosonate op. 5 nr. 2 in g de klassieke regels 
van de sonate meteen met voeten te treden. De sonate lijkt immers uit twee delen te bestaan en 
begint in het eerste deel nota bene met een langzame inleiding. De componist vond de inspiratie 
voor deze sonate in het werk van Georg Friedrich Händel. Tijdens het componeren van de sonate 
verbleef Beethoven aan het hof van koning Friedrich Wilhelm II die niet alleen een goed 
amateur-cellist was, maar ook een grote Händelfan en een productie van Händels oratorium Judas 
Maccabaeus in voorbereiding had. De sporen van Händel zijn aanwezig in Beethovens gebruik van 
een bescheiden motief van drie dalende noten waaruit alles lijkt voort te vloeien. En bovenal in het 
gebruik van de karakteristieke gepuncteerde ritmes die doen denken aan het model van de Franse 
ouverture waarmee Händel zijn oratorium begint. Ook de over elkaar buitelende thema’s die het 
Allegro vormen hebben naast de bijna romantische gepassioneerdheid een barokke zweem over 
zich. Beethoven schreef zijn eerste twee cellosonates overigens niet voor de koning. Hij droeg ze op 
aan de fabelachtige cellist Jean-Pierre Duport. De componist kon dat ongestraft doen: Duport was al 
jaren de cellodocent van Friedrich Wilhelm II. 
 
Dat Felix Mendelssohn twee cellosonates schreef is niet zo verwonderlijk. Zijn broer Paul was een 
bankier en daarnaast een enthousiast amateurcellist. Gezamenlijk musiceren was een gangbaar 
tijdverdrijf bij de familie Mendelssohn. Mendelssohn droeg zijn eerste cellosonate in 1838 aan zijn 
broer op. Ook zijn tweede cellosonate, geschreven in 1843, componeerde hij voor zijn broer, ook al 
droeg hij het werk op aan de Russisch-Poolse graaf en cellist Mateusz Wielhorski.  
Beide cellisten moeten van hoog niveau zijn geweest, want vooral in deze Tweede cellosonate op. 
58 pakt Mendelssohn flink uit. Hij volgt schijnbaar de klassieke vorm van een vierdelige sonate met 
twee snelle hoekdelen, waarvan de eerste in sonatevorm, een scherzo en een langzaam deel, maar 



qua inhoud is het vooral stormachtige romantiek. In het eerste deel houden de bij vlagen virtuoze 
arpeggio’s in de piano de exuberante melodielijnen in de cello in het gareel. Het tweede deel is het 
soort scherzo waar Mendelssohn patent op lijkt het hebben, lichtvoetig en toverachtig. Het derde 
deel is het zwaartepunt van de sonate. Hier komt ook Mendelssohns belangstelling voor het werk 
van Bach om de hoek kijken. Het begint met een koraalachtige passage in de piano en de 
cellomelodie heeft enige verwantschap met de aria Es ist vollbracht uit de Johannes Passion, terwijl 
de recitatiefachtige momenten doen denken aan het slot van de Fantasie uit Bachs Chromatische 
Fantasie en Fuga in d. het laatste deel brengt de luisteraar terug naar de hectiek van het begin, al is 
de stemming hier veel meer uitgelaten.  

 
Paul Janssen 

 
 


