
Concerten S.A.

Remonstrantse Kerk
Alkmaar
4 augustus 2021

Aanvangstijd 20.00 uur

Hawijch Elders, viool
Sander Sittig, piano

Paul Hindemith Sonate voor viool, opus 31, nr. 2 “...Es ist so schönes Wetter
(1895-1963) draussen...”

Leicht bewegte Viertel
Ruhig bewegte Achtel
Gemächlige Viertel
Fünf Variationen über das Lied “Komm, lieber Mai’ (van W.A.
Mozart)

Jean Sibelius Humoresque, opus 87 nr. 1 en nr. 2
((1895-1963) Comodo

Allegro assai

Franz Schubert Fantasie voor viool en piano in C gr. t., op. posth. 159 D 934
(1797-1828) Andante molto - Allegretto –

Andantino - Allegro - Allegretto - Presto

Eugène Ysaÿe Caprice valse d’après l’Étude de Camille Saint-Saëns op. 52
(1858-1931)
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Een aantal baanbrekende werken voor viool dankt zijn ontstaan niet alleen aan het
compositorisch vernuft van de schepper, maar ook aan het feit dat de componist in kwestie het
instrument zelf tot op grote hoogte beheerste. Zo begon Franz Schubert zijn muzikale leven
als violist, overwoog Jean Sibelius zelfs om vioolsolist te worden, maakte Paul Hindemith
daadwerkelijk furore als violist en altviolist en was Eugène Ysaÿe dè grote virtuoos van zijn
tijd. Hun kennis van het instrument deed ze technisch net even een stapje verder gaan en dat
leverde getuigen de vier werken die vanavond op het programma staan even mooie als, soms,
baanbrekende werken voor het instrument op.

Paul Hindemith staat vooral bekend om zijn wat hoekige ‘Gebrauchsmusik’, muziek
geschreven met een bepaald doel, al was dat alleen maar het verzorgen van repertoire voor
amateurmusici. Dat Hindemith een buitengewoon speelse en lyrische kant heeft, bewees hij al
in 1924 met zijn Sonate voor viool solo op. 31 nr. 2. Hij schreef het werk net als op. 31 nr. 1
voor Licco Amar en Walter Caspar, de violisten van het Amar Quartet waarin Hindemith zelf
altviool speelde en dat met de uitvoering van zijn Tweede strijkkwartet in 1921 in
Donaueschingen de componist internationaal onder de aandacht bracht. Op. 31 nr. 2 is in alle
opzichten een zangrijk werk dat zich lijkt te ontvouwen als een grote spontane improvisatie.
Het werk begint rustig, lyrisch, zoekend bijna en ook het tweede deel kent een kalm tempo.
Het tweede deel is door wat meer dissonanten en een uitstapje naar het hoogste register van de
viool vooral wat dramatischer. In het derde deel, geheel pizzicato gespeeld, slaapt de sfeer om
en komt voor even de geagiteerde componist boven. Die komt ook in het laatste deel langs,
maar dan omsloten door lyrische momenten in de variaties over Komm, lieber Mai’ van
Mozart. Eigenlijk is ‘transformaties’ een beter woord want het thema is soms nauwelijks te
herkennen in dit bij vlagen zeer virtuoze langste deel van de sonate. De keuze voor dit
Mozartlied lijkt vooral geïnspireerd door het weer. Hindemith schreef het werk op 7 april
1924 in de trein van Hannover naar Frankfurt en noteerde op het manuscript ‘Wat een heerlijk
weer buiten…’. Het zou de subtitel voor de sonate worden.

Jean Sibelius beleefde tussen 1916 en 1917 veel plezier aan het schrijven van de zes
Humoresques op. 87 en op. 89. De zes werken zouden zijn bedoeld als een complete suite,
zoals Sibelius’ schoonzoon Jussi Jalas later verklaarde, maar de componist publiceerde ze in
twee verschillende opusnummers. Het waarom daarvan is niet duidelijk. Feit is wel dat de
stukken het ook afzonderlijk, in verschillende groeperingen, of gewoon als Humoresque op.
87 nr. 1 en 2 achter elkaar erg goed doen. De werken, die volgens Sibelius een ‘perfect
formaat’ hadden, lijken een lichtere kant van Sibelius te etaleren, net als veel van zijn werken
voor piano solo, maar in deze bedriegt de schijn. Ze zijn uitstekend geschreven voor de viool -
Sibelius was zelf goed thuis op het instrument - en ze vormen in een notendop alles waar
Sibelius als componist voor staat. De eerste Humoresque lijkt op een mazurka en bevat echo’s
van de Finse volksmuziek. De tweede Humoresque lijkt welhaast een hommage aan Paganini
met de intelligente virtuositeit die het werk etaleert. Desondanks blijft ook dit deel aan de
introverte kant van het spectrum. Vandaar misschien dat Sibelius de stukken eerst Lyrische
dansen wilde noemen. In elk geval waren ze een bescheiden succes. Kort na de
oorspronkelijke versie voor viool en piano, bewerkte Sibelius de Humoresques voor viool en
orkest.

De Fantasie in C voor viool en piano van Franz Schubert was voor het selecte publiek dat bij
de eerste uitvoering in januari 1828 was een even verrassende als verwarrende kennismaking.
Hoewel het herkenbare sporen bevat van de Oostenrijkse volksmuziek en Weense populaire



muziek van die dagen, vond men het werk te ingewikkeld, te virtuoos, te abstract. Zelfs een
Schubertkenner als Alfred Brendel sprak zich negatief uit over de Fantasie. Ten onrechte,
want het bij vlagen zeer virtuoze en voor Schuberts doen vrij jolige werk dat hij schreef voor
de bevriende violist Josef Slavik, die later door Chopin bewonderend een ‘tweede Paganini’
werd genoemd, bevat veel dat karakteristiek is voor de late Schubert. In feite is het een grote
‘improvisatie’ over het basisthema uit het lied Sei mir gegrüsst dat Schubert, zelf een redelijk
goede violist, in 1821 schreef. Het duidelijkst wordt dat in de derde sectie van de uit vier
naadloos in elkaar overgaande secties bestaande Fantasie die zich laat beluisteren als een set
variaties over dit lied.

Waar Hindemith, Sibelius en Schubert vooral triomfen vierden als componist, was Eugène
Ysaÿe in de eerste plaats een violist. En wat voor een. Hij gold in zijn tijd als een
beroemdheid en diverse componisten droegen werken aan hem op. Zo schreven Claude
Debussy, Vincent d’Indy en Camille Saint-Saëns hun eerste strijkkwartet voor Ysaÿe en droeg
Ernest Chausson niet alleen zijn Concert voor viool, piano en strijkkwartet op. 21 aan hem op,
maar ook zijn fameuze Poème op. 25. Ondertussen schreef de grote Belgische vioolvirtuoos
ook een aardig oeuvre bijeen zoals de zes Sonates voor viool, opgedragen aan bekende
genoten als Joseph Szigeti en Fritz Kreisler en de veel gespeelde Caprice d’après Etude en
forme de valse voor viool en piano. De wijze waarop Ysaÿe in dit werk de Etude en forme de
valse uit de Six Etudes die Camille Saint-Saëns in 1877 schreef, ombouwde tot intrigerend
violistisch machtsvertoon is eigenlijk niet zozeer componeren, maar een eigenwijze vorm van
arrangeren. Ysaÿe volgt de noten van Saint-Saëns wel, maar voegde hier en daar wat
spektakel toe om zo in beide instrumenten de virtuositeit uit te vergroten en het werk om te
vormen tot een waar showstuk dat sindsdien kan rekenen op een grote belangstelling van niet
alleen ambitieuze violisten, maar ook van een breed publiek dat wat muzikaal trapezewerk
wel kan waarderen. Een ware uitsmijter van dit discours rond violisten/componisten.

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 van Amerika, 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.


