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Tijmen van Tol - Vioolsonate ‘Heldenreis’
Tijmen van Tol schreef al eerder voor de Dutch Classical 
Talent Tour: voor het Duo Moksha en het Ardemus 
Saxofoonkwartet. Omdat Hawijch tijdens het gesprek 
nog maar weinig wist over het nieuwe werk dat hij voor 
haar schreef, stuurde Tijmen van Tol per mail de 
volgende beschrijving: ‘Bij het schrijven van dit stuk 
heb ik gedacht aan de liefde van de musicus voor haar 
instrument. Het stuk verbeeldt het verlangen om viool 
te kunnen spelen, en het speelse van het ontdekken van 
het instrument in al zijn mogelijkheden. Ik dacht aan het 
geduld, de kwetsbaarheid, de dapperheid, de arbeid, de 
trots, het plezier, en uiteindelijk aan de vrijheid van de 
muzikant. De melodieën in het werk hebben de 
Gregoriaanse muziek als grondslag. Mede hierdoor heeft 
het werk naar mijn gevoel een verhalend en episch 
karakter gekregen. De held in het werk is Hawijch zelf.’

Heinrich Wilhelm Ernst - Die letzte Rose
De Tsjechische violist en componist was in zijn tijd een 
beroemdheid in Europa. Alle grote componisten en 
musici, van Berlioz tot Wagner en van Clara 
Schumann tot Joseph Joachim werkten graag met 
hem samen. Er was maar één violist die nog 
beroemder was dan hij: (de veel oudere) Paganini. De 
Italiaanse violist was een voorbeeld voor Heinrich 
Ernst, hij volgde hem waar hij maar kon. Het verhaal 
gaat dat hij zelfs zo ver ging dat hij in het hotel waar 
Paganini verbleef een kamer huurde naast de zijne, 
zodat hij met zijn oor tegen de muur Paganini’s 
viooltechnieken kon a� uisteren.

Toch deed Ernst zijn eigen ontdekkingen op het gebied 
van viooltechniek, zoals nieuwe manieren om polyfone 
vioolmuziek te componeren. Dat verwerkte hij in zijn zes 
Polyfone Studien, waarvan het laatste – en meest 
com plexe – deel Die letzte Rose (variaties op een Iers 
volks liedje) door Hawijch wordt uitgevoerd. Hawijch 
schiet in de lach als ik beken nog nooit van Heinrich 
Wilhelm Ernst te hebben gehoord. ‘Dat dat is ook precies 
de reden waarom ik een stuk van hem wilde spelen op 
dit pro gramma. Al toen ik klein was ging ik op zoek naar 
heel virtuoze stukken. Ik had op YouTube al wat muziek 
van Ernst gevonden, maar in concerten hoor je hem 
niet zo vaak. Als componist is hij vooral bekend onder 
violisten. Maar omdat het onderwerp van mijn recital 
‘de virtuoze viool’ is en bijna iedereen dan waarschijnlijk 
meteen denkt aan Paganini, wilde ik de mensen graag 
ook kennis laten maken met de muziek van Ernst.’

Die klank!
Net als Heinrich Wilhelm Ernst heeft ook Hawijch Elders 
haar voorbeelden en grote helden: ‘Ik heb er zelfs een 
heleboel! Ik vind het vooral heel interessant om te 
luisteren naar violisten uit de vorige eeuw. Zoals de Rus 
Leonid Koga, die vind ik echt fantastisch, of David 
Oistrakh, en Heifetz. Mijn leraar, Ilya Grubert, studeerde 
ook bij Kogan, dat maakt zijn lessen extra bijzonder en 
inspirerend. Als ik video-opnames bekijk en luister naar 
de violisten van toen raak ik gefascineerd door hoe 

De vioolsonate ‘Heldenreis’ van Tijmen 
van Tol kwam mede tot stand dankzij 
een bijdrage van Stichting De Suite.

fan tastisch zij hun viool benaderen, de technische schoon-
 heid maar ook de klankschoonheid, hun inter pretatie, 
hun vuur. Daardoor word je echt compleet meegenomen 
in hun interpretatie. Maar het is vooral de klank. Ik kan 
die moeilijk omschrijven, maar het is in ieder geval een 
klank die ervoor zorgt dat je, ook als je iets heel anders 
aan het doen bent, onmiddellijk je hoofd omdraait om 
te kijken wie dat was die dat speelde (en meestal weet 
ik ook gelijk al wie het was). Dat e� ect probeer ik zelf 
ook te bereiken als ik aan het studeren ben. Dat soort 
momenten wil ik zo veel mogelijk kunnen oproepen. Het 
betekent natuurlijk niet dat ik precies zoals die 
violisten wil spelen. Iedere uitvoerder heeft zijn eigen 
ideeën en mogelijkheden en dat moet ook. Ik luister 
graag naar de musici van nu en dan het liefst live, in 
de concertzaal.’ 

Ook nieuwsgierig is ze naar de samenwerking met een 
lichtontwerper en een regisseur. ‘We maken een soort 
voorstelling om de muziek heen. Het komt er vooral op aan 
dat ik ieder stuk introduceer en daar een beetje bij acteer. 
Spannend, want dat heb ik nog nooit eerder ge daan. 
Het lijkt me heel leerzaam, én leuk voor het publiek.’

Agnes van der Horst
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Hommage aan de virtuoze viool
Voor wie haar live-optredens miste zijn er op internet 
diverse opnames te vinden van Hawijch Elders. Zo is het 
tv-programma Podium Witteman terug te zien (een 
uit  zending van 2018) waar ze moeiteloos de Carmen 
Fantasie van Pablo de Sarasate uitvoert — een van de 
meest uitdagende uit de stapel technisch veeleisende 
stukken. Er is ook een YouTube-� lmpje waarin ze op 
haar 17e Sibelius’ Vioolconcert speelt, en een streaming 
van de Joseph Joachim International Violin Competion 
met haar visie op (onder meer) de Fantasie voor viool 
en piano van Schubert.

Maar wat, of bij welke gelegenheid Hawijch Elders 
ook speelt, het is alsof ze over iedere streek diep heeft 
nagedacht (zonder dat het ook maar een moment 
ge        kunsteld wordt) en of ze vanaf noot één nergens 
anders is dan in de muziek. Het woord ‘bezield’ klinkt 
zweverig – en Hawijchs spel is allesbehalve zweverig 
– maar zelden hoorde en zag een publiek zo’n jonge 
musicus zo bezield spelen.

Tour de force
De eerste vraag zat al vanaf de eerste keer dat ik haar 
zag spelen in mijn hoofd: of ze echt zo ontspannen en 
zelfverzekerd is als het lijkt wanneer ze het podium 
opstapt.

‘Een concert is áltijd spannend’, zegt ze met een 
glim   lach, ‘en als je geen zenuwen hebt, lijkt het mij dat 
je niet echt betrokken bent bij wat je doet. Toch ben ik 
als ik begin met spelen meestal kalm. Ik probeer echt 
helemaal in de muziek te zijn en nergens anders aan 
te denken. Als dat lukt, en ik me bovendien volledig heb 
kunnen verdiepen in wat ik speel en het stuk vaker heb 
uitgevoerd, dan ben ik inderdaad ontspannen.’

Die kalmte en dat zelfvertrouwen heeft Hawijch zeker 
nodig in het programma dat ze voor de Dutch Classical 
Talent Tour samenstelde en dat gerust een ‘tour de 
force’ genoemd mag worden. Het programma heet dan 
ook niet voor niets ‘Hommage aan de virtuoze viool’. 
Hawijch: ‘Het is een eerbetoon aan virtuoze vioolstukken 
uit alle muziekperiodes, van Barok tot en met nu.’

Ze gaat dus zo’n dertien keer in haar eentje een on -
geloo� ijk complex programma uitvoeren en — Hawijchs 
spel inmiddels een beetje kennende — zonder enig 
spier ballenvertoon, maar uiterst muzikaal en poëtisch.

Heinz Ignaz Franz Biber - Passacaglia (Schutzengel) 
Hawijch Elders start haar concert met Biber en dat is 
bewust: ‘Dit stuk is een prachtig langzaam deel en het 
is ook het oudste stuk van het programma. Het heeft 
een zekere meditatieve werking en ik denk dat het mooi 
is voor het publiek om zo heel rustig geïntroduceerd 
te worden in de wereld van de (virtuoze) soloviool.

Biber gebruikte viooltechnieken die in die tijd on-
mogelijk waren. Het was het moeilijkste en het nieuwste 
wat je in die tijd maar kon doen met een viool, maar 
vergeleken bij Paganini of Ysaÿe is Biber tamelijk een-
voudig, wat niet betekent dat het een gemakkelijk werk 
is om te spelen. Juist door de simpele techniek is het 

een moeilijk werk, vooral om te interpreteren. Het is een 
passacaglia (een dans gebaseerd op een zich steeds 
herhalende baslijn), het thema komt voortdurend terug 
met variaties en omspelingen. Het hele stuk bestaat 
in feite maar uit vier noten, en harmonisch gebeurt er 
weinig. Dus om daar een mooi verhaal van te maken, 
dat is niet gemakkelijk. Tegelijkertijd is het juist die een-
voud die maakt dat het stuk me zo aanspreekt.’

De Passacaglia is de laatste van de reeks vioolsonates 
die de Rosenkranzsonates worden genoemd, omdat elk 
ervan een van de vijftien mysteries van de rozenkrans 
als onderwerp heeft. De Passacaglia verklankt het slot ge-
bed tot de beschermengel (vandaar de naam Schutzengel).

Bach - Preludio, Loure, Gavotte en Rondeaux
Zonder Bibers ontdekkingen in de viooltechniek zouden 
Bachs solosonates en partita’s voor onbegeleide viool 
mogelijk niet zijn geschreven. 
De sonates vormen een enorme 
uit daging voor de uitvoerder, die 
behalve solist ook nog zijn eigen 
continuo-speler moet zijn. Het lijkt 
onmogelijk, maar Bach was 
behalve componist, organist en 
zanger ook een uitstekende violist. 
Een van zijn eerste banen was die 
van violist en orkestleider bij de 
hofkapel van Weimar. Hij wist dan 
ook precies wat hij deed toen hij 
(bijvoorbeeld) een vier stemmige fuga schreef voor 
solo viool!

In Weimar begon hij de cyclus en in 1720 legde hij 
— inmiddels hof kapelmeester in Anhalt-Cöthen — er de 
laatste hand aan. Bachs solosonates zijn geen 
onbekenden voor Hawijch, ze speelde ze al op 
verschillende concerten en competities.

De cyclus is opgebouwd uit drie sonates en partita’s, 
waarbij sonate en partita elkaar steeds afwisselen. De 
delen van partita’s zijn over het algemeen uit barokke 
dansvormen. Hawijch had graag de Derde Sonate in zijn 
geheel willen spelen, maar wegens tijdgebrek blijft het 
bij de eerste drie delen van de Partita. De veeleisende 
Preludio is een van Bachs bekendste werken, hij gebruikte 
de muziek in verschillende andere stukken. De elegante 
Loure en de dansante Gavotte en Rondeaux vormen een 
mooie brug naar de zonnige Sonate van Hindemith.

Hindemith - ‘Es ist so schönes Wetter draussen’
‘De interpretatie van deze Sonate van Hindemith is niet 
altijd even gemakkelijk’, aldus Hawijch. ‘Maar het is ook 
een grappige sonate, vooral het laatste deel, waarin hij 
Mozarts lied Komm, lieber Mai gebruikt, en om de 
melodie allerlei variaties en omspelingen verwerkt. Hij 
doet dat zo speels en vindingrijk dat je het thema er 
nauwelijks in terug hoort. Hindemith sluit het stuk ook 
af met een knipoog. De stijl van dit werk is heel anders 
dan die van de andere stukken op het programma, maar 
ook heel anders dan de andere composities van 
Hindemith, daarom vond ik het leuk om dit werk op het 

programma te zetten. Hindemith componeerde het in 
Zwitserland. Hij moet geïnspireerd zijn geraakt door 
de mooie natuur om hem heen, want boven de 
partituur schreef hij ‘Es ist so schönes Wetter 
draussen’ (het is zulk heerlijk weer buiten). Die regel is 
er vervolgens bij iedere editie boven ge drukt, hoewel 
het helemaal niet zeker is of hij dit be doeld had als 
ondertitel van deze sonate.’ 

Paul Hindemith begon zijn carrière als violist in het 
orkest van de opera van Frankfurt. Toch stond hij al 
vroeg bekend als een van de meest ori  ginele en 
briljante componisten van zijn tijd. Hij was een groot 
voor stander van eigentijdse muziek, schreef zelf geen 
atonale werken maar ontwikkelde een heel eigen stijl 
met neoklassieke elementen. Deze Tweede Sonate van 
opus 31 heeft vier delen, waarin zijn kenmerkende 
hoekige en directe manier van componeren steeds 
lyrischer en expressiever lijkt te worden. In de eerste 

twee delen — met veel 
chromatische wendingen en 
vreemde toon ladders — is de sfeer 
meestal verstild. Deel drie is een 
groot contrast, de violist speelt hier 
alles pizzicato, zowel de hoofd-
melodie als de bas begeleiding. In 
het laatste deel verwerkt hij het 
een voudige Mozart liedje en 
begroet hij de lente. 

Eugène Ysaÿe - Sonate
De Belg Eugène Ysaÿe werd ‘de koning van de viool’ 
genoemd en was een internationaal bekend violist, docent 
en componist. Deze sonate voor viool solo is de eerste 
van een reeks van zes die hij op droeg aan zes grote 
violisten van zijn tijd. De Hongaarse ster  violist Joseph 
Szigeti was de eerste en waarschijnlijk ook de 
beroemdste. Ysaÿe com poneerde de cyclus nadat hij 
Szigeti een van Bachs vioolsolowerken hoorde spelen. 
Met deze cyclus wilde hij laten horen hoe de vioolmuziek 
van zijn tijd zich op het gebied van techniek en 
expressieve mogelijkheden had ontwikkeld. 

De zes sonates stellen hoge technische eisen aan de 
uitvoerders. Maar Ysaÿe waarschuwde ook dat violisten 
zich niet in de techniek moesten verliezen; ze moeten 
vooral muziek maken. Ysaÿe vond ook dat een goede 
violist ‘hoop, liefde, passie en wanhoop moet hebben 
gekend. Hij moet het scala aan emoties hebben 
doorlopen om ze allemaal in zijn spel tot uitdrukking te 
brengen.’ ‘Prachtige quote’, vindt Hawijch wanneer ik het 
citaat voorlees. ‘Maar ik ben natuurlijk nog best jong, voor 
mij is het een beetje on mogelijk aan deze voorwaarden te 
voldoen, ik heb nog lang niet alles meegemaakt wat er 
in een leven kan gebeuren. Het klopt wel wat Ysaÿe 
zegt, maar het is niet zo dat je vanzelf beter gaat spelen 
als je ouder wordt. Vioolspelen is ook heel fysiek en op 
een bepaalde leeftijd zijn je spieren minder soepel. Toch 
hoef je daarmee ook weer niet een minder goede violist, 
te worden, maar waar schijnlijk ben je dan wel een meer 
interessant musicus.’

PROGRAMMA

HOMMAGE AAN DE VIRTUOZE VIOOL
m.m.v. Wim Trompert regie en
Richard Philippo lichtontwerp

Heinz Ignaz Franz Biber 1644-1704
Uit: Rozenkranz-Sonaten ‘Mysteriën’
Passacaglia in g-klein ‘Schutzengel’

Johann Sebastian Bach 1685 - 1750
Uit: Partita in E-groot nr. 3, BWV 1006 (1720)
Preludio
Loure
Gavotte en Rondeaux

Paul Hindemith 1895 - 1963
Sonate opus 31/2 ‘Es ist so schönes Wetter 
draussen’ (1924)
Leicht bewegte Viertel
Ruhig bewegte Achtel
Gemächliche Viertel
Variationen über das Lied Komm lieber Mai

Eugène Ysaÿe 1858 - 1931
Sonate nr. 1 opus 27 (1923)
Grave: Lento assai
Fugato: Molto moderato
Finale: Con brio; Allegro fermo

Tijmen van Tol *1993
Vioolsonate ‘Heldenreis’

Heinrich Wilhelm Ernst 1812 - 1865
Uit: Polyfone Studien, Sechs Mehrstimmige 
Etüden: Die letzte Rose (1865)

HAWIJCH ELDERS

‘AL TOEN IK KLEIN 
WAS GING IK OP 

ZOEK NAAR HEEL 
VIRTUOZE STUKKEN’


