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RACHEL PODGER & 
CHRISTOPHER GLYNN

Ludwig van Beethoven 1770-1827
Sonate voor viool en piano in D opus 12 nr. 1 
(1796)
Allegro con brio
Tema con Variazioni - Andante con moto
Rondo – Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Sonate voor viool en klavier in e KV304 
(1778)
Allegro
Tempo di menuetto

Ludwig van Beethoven
Sonate voor viool en piano nr. 5 in F opus 24 
‘Lente’ (1800-1801)
Allegro
Adagio molto espressivo
Scherzo: Allegro molto
Rondo: Allegro ma non troppo

Er is geen pauze in het programma.

Rachel Podger viool • Christopher Glynn fortepiano



Wie leest in de literatuur over Ludwig van 
Beethoven als uitvoerend musicus krijgt 
meestal verhalen over zijn karakteristieke 
en eigenzinnige pianospel in Wenen onder 
ogen. Maar wie teruggaat naar zijn jonge ja-
ren in Bonn leert dat hij als hofmusicus van 
de aartsbisschop-keurvorst van Keulen zowel 
als organist als altviolist actief was. Ook toen 
hij in 1792 van Bonn naar Wenen trok, werd 
hem geadviseerd vioollessen te nemen bij 
Ignaz Schuppanzigh. Een andere viooldocent 
was Wenzel Krumpholtz, een vroeger lid van 
Joseph    Haydns hoforkest in Esterházy en Ei-
senstadt en nu lid van het Weense hoforkest. 
Hij was een van de eersten die waardering 
toonde voor Beethovens prestaties als com-
ponist in zijn vroege Weense jaren.

Beethovens affiniteit met de viool blijkt ook wel 
uit zijn in totaal tien vioolsonates. Ze strekken 
zich uit van 1790 (nog in Bonn) tot 1818. De 
eerste volwassen serie van drie Vioolsonates 
opus 12 verschenen in 1799 bij uitgever Artaria 
in Wenen in druk. Beethoven droeg ze op aan 
Antonio Salieri, de destijds beroemde Weense 
hofcomponist, bij wie hij maar liefst tien jaar 
gratis compositie studeerde.

‘Ze begrijpen niets.’
Maar de sonates vielen niet in goede aarde bij 
publiek en kritiek. Te brutaal, te eigengereid, 
te onrustig, te opdringerig. In de Allgemeine 
Musikalische Zeitung in Leipzig klonk 
het tamelijk genadeloos: ‘Het valt niet te 
ontkennen, deze heer gaat zijn eigen weg. Maar 
wat is dat voor een bizarre en moeizame weg! 
Geleerd, geleerd, altijd maar weer geleerd, 
en geen natuurlijkheid, geen zangerigheid! 
Geen enkele melodie, alles klinkt weerbarstig, 
zodat men alle geduld en vreugde kwijtraakt.’ 
Beethoven antwoordde droog: ‘Ze begrijpen 
niets.’ Later zou hij de criticus uitmaken voor 
‘os’. Die achttiende-eeuwse punten van kritiek 
lijken voor ons echter weer louter pluspunten 
en juist aanbevelingen!

Een rondo als een ‘Biergarten’
Toch is het goed om te lezen dat voor 
Beethovens tijdgenoten zijn Vioolsonates opus 

12 vreemd in de oren klonken. Ze zijn met hun 
drie delen wel conventioneel, maar waren 
toch het experiment van een eigenzinnige 
componist van de jonge garde. Opvallend 
is dat de rol van de viool is toegenomen 
vergeleken met bijvoorbeeld de vioolsonates 
van Mozart, waar de klavierpartij nog 
domineert. Verbazing was er ook over de grote 
rijkdom aan muzikale materie die Beethoven 
in deze sonates optaste en verwerkte, zoals 
bijvoorbeeld de maar liefst drie thema’s in het 
eerste deel van Sonate opus 12 nr. 1. Ongewoon 
is ook dat het middendeel in A-groot niet 
de gebruikelijke driedelige symmetrische 
constructie heeft (ABA), maar bestaat uit een 
thema met vier variaties, waarvan de derde 
zoals gebruikelijk in mineur. Het laatste deel 
is een rondo in snelle dansante 6/8-maat, en 
met een thema van sprongen en arpeggio’s 
(gebroken akkoor den). Beethoven neemt 
geen genoegen met de letterlijke herhaling 
van het thema als het terugkeert, maar levert 
steeds een gevarieerde versie. Vanwege 
de uitbundigheid en onvoorspelbaarheid 
vergeleek een criticus dit deel met een 
‘Biergarten’.

Was Mozart violist?
Wie denkt aan Mozart als uitvoerend musicus, 
ziet hem waarschijnlijk achter een klavecimbel 
of fortepiano zitten. En dat beeld klopt. 
Mozart was een begenadigd klavierspeler, 
maar geen klavierleeuw. Hij had een broertje 
dood aan holle virtuositeit. Maar Wolfgang 
was door zijn vader Leopold van jongs af 
aan opgeleid als dubbeltalent. Hij speelde 
klavecimbel én viool. Door de bekendheid en 
populariteit van zijn pianosonates, variaties 
en pianoconcerten zijn zijn werken voor viool 
nogal in de schaduw gebleven. Toch waren de 
eerste muzikale klanken die zijn babyoortjes 
bereikten vermoedelijk die van de viool van zijn 
vader. Wolfgang hoorde hem het instrument 
stemmen, zag hem af en toe snaren opzetten, 
spelen en repeteren. En hij hoorde Leopold 
natuurlijk zijn viool aanprijzen en de muziek 
becommentariëren. Totdat Wolfgang in 1781 
naar Wenen verhuisde, heeft de klank van 
de viool hem vrijwel dagelijks begeleid, want 



Leopold was zo goed als onafgebroken aan 
zijn zijde.

MOZARTS SONATE IN E HEEFT 
ONTWAPENENDE DIALOGEN TUSSEN 

VIOOL EN KLAVIER.

En het jaar 1756 is natuurlijk een van de 
meest magische jaartallen uit de muziek-
historie vanwege Mozarts geboorte. Maar 
toen verscheen ook een van de meest 
gezaghebbende muziektraktaten van 
de achttiende eeuw, Leopold Mozarts 
vioolschool, getiteld Versuch einer 
gründlichen Violinschule. Daarin had Leopold 
zijn kennis en ervaring samengevat van 
zijn jarenlange lespraktijk. Want aan het 
aartsbisschoppelijk hof van Salzburg had zijn 
broodheer Sigismund von Schrattenbach hem 
niet alleen benoemd als violist (sinds 1743) 
en later als vice-kapelmeester (1766), maar 
ook als vioolleraar voor de koorknapen (sinds 
1744). Wolfgang heeft het boek ongetwijfeld 
bestudeerd en doorgewerkt en er in zijn 
kinderjaren grote stapels van zien liggen, thuis 
en bij de boekhandel. Naderhand verschenen 
er nog herdrukken in Duitsland, in 1770, 
1787 (Leopolds sterfjaar), 1791 (Wolfgangs 
sterfjaar) en 1804. In 1790 kwam een Franse 
vertaling tot stand, maar merkwaardig 
genoeg al veel vroeger, 24 jaar eerder, 
een Nederlandse. Dat moet een opvallend 
kostbare investering zijn geweest voor een 
slechts klein taalgebied.

Dit concert vervolgt met muziek die Mozart 
schreef tijdens de reis die hij samen met zijn 
moeder maakte vanuit Salzburg via Mannheim 
naar Parijs, een van de zes Sonates KV 301-
306 uit 1778. Ze werden uitgegeven in Parijs 
als opus 1 en opgedragen aan keurvorstin 
Maria Elisabeth van de Palts. Mozart was 
inmiddels tweeëntwintig, had vergeefs de 
liefde gezocht in Mannheim, had zijn moeder 
verloren in Parijs en was tijdelijk los van zijn 
vader die in Salzburg was achtergebleven. 
Is het toeval dat hij in dezelfde zomer van 
1778 waarin op 3 juli in Parijs zijn moeder 
overleed voor zijn Sonate KV304 opeens 

de zeldzame toonsoort e-klein koos? Dat is 
immers een toonsoort die in geen enkel ander 
instrumentaal werk van hem voorkomt? De 
sonate telt slechts twee delen, is melancholiek 
van toon en introvert en heeft ontwapenende 
dialogen tussen viool en klavier.

IN BEETHOVENS LENTESONATE 
STROOMT DE LYRIEK DOOR ALLE DELEN.

Tomeloos talent en ‘De Lente’
Hoeveel muziekliefhebbers in Wenen hadden 
het zien aankomen? Wat deze vurige nieuw-
komer van tweeëntwintig uit Bonn zou gaan 
brengen. Deze Ludwig van Beethoven. Zou hij 
de enorme leegte gaan opvullen die Mozart 
met zijn dood in het Weense muziekleven had 
achtergelaten. Pas na Beethovens eerste gro-
te openbare optreden in het Burgtheater (29 
maart 1795) waren de meeste Weners het eens: 
sinds Mozart hadden ze niet meer zo’n bege-
nadigd pianist gehoord. Maar dat de piano-
virtuoos ook componeerde, drong pas later 
door tot het publiek. Het liefst schreef Beet-
hoven voor zijn eigen instrument, de piano. Het 
instrument stond centraal gedurende zijn hele 
carrière, maar ook zij aan zij naast andere in-
strumenten, zoals viool en cello.

De vijfde sonate, de Sonate voor viool en 
piano in F opus 24, droeg Beethoven in 
1801 op aan graaf Moritz von Fries, een 
kunstverzamelaar en mecenas die later ook 
Schubert financieel zou ondersteunen. De 
bijnaam ‘Frühling’ (‘Lente’) stamt niet van 
Beethoven, maar was een associatie van 
een tijdgenoot die meende in de lyrische 
openingsmelodie de lente te horen. Eigenlijk 
stroomt die lyriek door alle delen. En dat zijn 
er vier en geen drie zoals traditie was in de 
achttiende-eeuwse sonate, ook al duren de 
geestige capriolen van het Scherzo amper een 
minuut. Nostalgische verstilling heerst er in 
het Adagio molto espressivo. Het uitbundige 
slotrondo lijkt een knipoog naar de wereld van 
Mozart, die tien jaar eerder was overleden.

Clemens Romijn



ZONDAG 11 DECEMBER
RUYSDAEL KWARTET
BEETHOVEN & RAVEL

ZONDAG 8 JANUARI
CHRISTIAN POLTÉRA & RONALD BRAUTIGAM
RÖNTGEN, SCHUMANN EN BRAHMS

ZONDAG 23 APRIL
BLAASSEXTETTEN VAN MOZART & BEETHOVEN
MET O.A. BRAM VAN SAMBEEK

ZONDAG 11 JUNI
JULIEN LIBEER
PRELUDIUMS EN FUGA’S VAN O.A. BACH

OVER DE MUSICI

Rachel Podger
Rachel Podger is een toonaangevend 
vertolker van muziek uit de barok en 
klassieke periode; The Sunday Times noemde 
Podger eens ‘the Queen of Baroque violin’. 
De violist speelde met onder meer The 
English Concert, het Orchestra of the Age 
of Enlightenment, de Academy of Ancient 
Music en Holland Baroque en werkte met 
gerenommeerde dirigenten als Jordi Savall 
en Masaaki Suzuki. Ze heeft diverse opnamen 
gemaakt, die bekroond zijn met o.a. de 
Gramophone Award, de BBC Music Magazine 
Award en de Diapason d’Or. Rachel Podger 
is sinds 2005 artistiek leider van het Brecon 
Baroque Festival en richtte in 2007 haar 
ensemble Brecon Baroque op.

Christopher Glynn
Grammy-winnaar Christopher Glynn werkte 
als pianobegeleider samen met onder 
andere John Mark Ainsley, Benjamin Appl, 
Mary Bevan en Adrian Brendel. Daarnaast 
is hij actief als kamermusicus en speelde hij 
samen met het Brodsky Quartet, het Elias 
Quartet en het Heath Quartet. Ook werkt 
hij regelmatig met koren als The Sixteen. 
Christopher Glynn won de begeleidersprijs 
van de Kathleen Ferrier Competition 2001, de 
Geoffrey Parsons Award 2002 en de Gerald 
Moore Award 2003. Als artistiek leider van 
het jaarlijkse Ryedael Festival programmeert 
Glynn ongeveer zestig concerten op histo-
rische locaties in North Yorkshire. Hij is als 
docent verbonden aan de Royal Academy 
of Music in Londen.

MEER HERTZ OP ZONDAG


