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CHRISTIAN POLTÉRA
& RONALD BRAUTIGAM

Christian Poltéra cello 
Ronald Brautigam piano

Julius Röntgen 1855-1932
Cellosonate nr. 1 in Bes opus 3 (1872)
Allegro moderato
Romanze. Andante con moto
Allegro

Robert Schumann 1810-1856 
Fünf Stücke im Volkston opus 102 (1849)
Mit Humor (‘Vanitas vanitatum’)

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

Johannes Brahms 1833-1897
Cellosonate nr. 1 in e opus 38 (1862/65)
Allegro non troppo
Allegretto quasi Menuetto
Allegro

Er is geen pauze in het programma.



Hoe dicht zitten de drie uitgevoerde heren 
vanochtend op elkaar? Behoorlijk dicht. 
Schumann en Brahms waren hecht bevriend 
en Brahms was ook nog een goede vriend 
van Julius Röntgen. De muziek die nu klinkt, 
werd geschreven binnen een tijdsbestek van 
een ruime twintig jaar, zo rond het midden 
van de 19e eeuw. Een drievoudige inkijk in de 
Romantiek voor cello en piano.

Recordhouder
Was hij Duitser? Nederlander? Julius 
Röntgen, in de verte familie van de bekende 
natuurkundige, was allebei. Hij werd in 
1855 geboren in Leipzig als zoon van een 
Nederlandse violist en een Duitse pianiste. 
Genoot zijn opleiding aan het beroemde 
conservatorium in zijn geboortestad: 
beroemd maar ook een tikje conservatief, 
men ging er zoals Röntgen eens zei ‘niet 
verder dan de Mendelssohn-Schumann 
periode’ en zo was ‘nieuwlichter’ Brahms 
een componist waaraan hij wennen moest. 
In 1878, 22 jaar oud, vertrok Röntgen naar 
het land waar zijn vader vandaan gekomen 
was: Nederland. En bleef er tot zijn dood. 
Aanvankelijk was hij pianoleraar, later nam 
hij de leiding op zich van de Amsterdamse 
afdeling van Toonkunst en was hij een 
van de oprichters van het Amsterdamsch 
Conservatorium; hiervan was hij van 1913 tot 
1924 ook directeur. Daarnaast trad hij, een 
voormalig pianistisch wonderkind, op als 
pianist, veelal als begeleider.
En componeerde. Componeerde reusachtig 
veel; Röntgen moet echt geen moment 
hebben stilgezeten. Men is nog steeds druk 
aan het inventariseren maar de teller staat al 
op zo’n 900 werken. 100 daarvan werden er 
bij Röntgens leven uitgegeven. Of zijn muziek 
het podium of een uitgever bereikte, deed er 
voor hem overigens niet zo toe. Hij zat er niet 
achteraan, componeerde gewoon omdat hij 
het ontzettend leuk vond. Opvallend de piek 
in zijn productie na zijn pensionering: in de 
zeven jaren tot zijn dood in 1932 kwamen er 
nog eens even 300 werken op papier. Vooral 
actief in het Amsterdamse muziekleven, had 

Röntgen ook een band met het Utrechtse. 
Wie op de eerste zondag van de maand in 
villa Gaudeamus aan de Gerard Doulaan 
in Bilthoven de koffieconcerten bezoekt, 
mag erbij stilstaan dat deze villa ooit werd 
ontworpen door Röntgens zoon Frants 
Edvard, dat Röntgen er heeft gewoond en dat 
het een bekende ontmoetingsplek was voor 
hedendaagse componisten en uitvoerend 
musici.

RÖNTGEN SCHREEF ZIJN EERSTE 
CELLOSONATE TOEN HIJ AMPER 17 JAAR 

OUD WAS.

Een groot oeuvre, dat van Röntgen. Een 
groot cello-oeuvre ook. Met niet minder dan 
14 cellosonates op zijn naam, zal Röntgen 
wel eens recordhouder kunnen zijn. De 
Eerste sonate ontstond in 1872; Röntgen 
was toen pas 16 of 17 jaar. Wonderlijk, op 
die leeftijd al zo’n fraai werk. Je zou van 
‘een vriendelijke Brahms’ kunnen spreken, 
met soms Mendelssohn-achtige pianistiek. 
Een prachtstuk met opeens een opvallende 
mineurpassage, licht hortend, in het 
slotdeel. De sonate werd opgedragen aan 
Emil Hegar, solocellist van het Leipziger 
Gewandhausorchester.

Veilig thuis
1848, 1849: revolutie in Europa. De wereld 
stond aardig op z’n kop. Wat deed iemand 
als Robert Schumann? Meevechten? Zich 
mengen in de strijd? Nee; hij onttrok zich aan 
revolutionaire tendensen. Was – en dat wist 
hij heel goed – als het gaat om geestelijke 
stabiliteit nu eenmaal niet de gezondste. 
Depressies, dan weer manische perioden 
– hij bleef daarom graag uit de buurt van 
de opwinding van die dagen. Veilig thuis 
schreef hij z.g. ‘Hausmusik’. Muziek voor in de 
huiselijke kring, voor Kenner und Liebhaber. 
Zijn werk uit die tijd (zoals ook het geliefde 
Album für die Jugend) mag dan wat simpeler 
en minder hemelbestormend zijn dan zeg de 
grote symfonieën uit de vroege jaren ’40, er 
leeft nog genoeg ‘geest’ en ‘romantiek’ in.



Schumann vertelt verhalen, volksverhalen, 
Stücke im Volkston, op die wijze traditie en 
oude wijsheden overleverend (Duitsland 
kreeg hier in die tijd steeds meer oog voor; 
denk aan de sprookjes van Grimm). Welk 
volk, welke verhalen, welke sprookjes precies 
laat hij intussen over aan de fantasie van 
de luisteraar; Schumann levert universele 
beelden. ‘Im Volkston’: muziek die soms niet 
alleen klinkt als volksmuziek maar ook ‘voor 
het volk’ gedacht is; Schumann schaarde 
zich tijdens de revolutie achter ‘de kleine 
man’. Het eerste stuk heeft als ondertitel 
‘Vanitas vanitatum’: ‘ijdelheid der ijdelheden’ 
in de oude vertaling van Predikers bijbel-
woord. Schumann nam het vaak in de mond 
maar het verwijst misschien ook naar een 
gelijknamig gedicht van Goethe over een 
dronken soldaat met één been; de muziek 
‘loopt’ in ieder geval schots en scheef. Het 
tweede stuk lijkt een wiegelied, in F groot, 
Schumanns ‘gelukkigste of meest troostende 
toonsoort’ (volgens cellist Steven Isserlis). De 
karige begeleiding van deel 3 doet denken 
aan Schumanns Heine-lied Ich hab im Traum 
geweinet uit Dichterliebe. Zorgeloos nr. 4, 
maar nr. 5 is geen happy end: meer, volgens 
cellist Steven Isserlis, ‘een monstertje dat 
stoute kinderen straft’.

IN ZIJN EERSTE CELLOSONATE BLAAST 
BRAHMS OUDE KUNSTVORMEN NIEUW 

LEVEN IN.

Menuet-contreien
De muziekbibliotheek van Brahms was er een 
om je vingers bij af te likken. Niet iedereen 
heeft zomaar het manuscript van Mozarts 
G-moll symfonie in zijn bezit… Maar het was 
zeker niet uit pure bibliofiele hebberigheid 
dat Brahms zoveel van historisch onschatbare 
waarde verzamelde. Zijn muzikale interesses 
gingen altijd al meer uit naar het verleden 
dan naar het heden (laat staan de toekomst). 
Daar, in het officieel voorbije, groef hij zijn 
schatten op.
En dat merk je in zijn muziek. Brahms 
beproeft de grote oude vormen en genres. 

Allegretto quasi Menuetto, heet het tweede 
deel van zijn Eerste cellosonate. Wie bestond 
het anno 1862 in hemelsnaam om een menuet 
te componeren? Dat was toch echt verleden 
tijd; een menuet was de Barok, misschien 
nog net het Rococo maar voor de Romantici 
– en in hun tijd leefde Brahms toch heus 
– was het Heel Erg Lang Geleden. De man 
echter die een nieuwe uitgave verzorgde van 
motetten van Mozart, dol was op Händel en, 
voor die tijd haast excentriek, een dikke band 
Scarlatti-sonates bezat, vertoefde gaarne in 
menuet-contreien.
Misschien nog wel doller maakt hij het in 
de finale. Een… fuga. Beethoven en Mozart 
hadden er dan nog even hun vingers aan 
gebrand (zij het soms met spectaculair 
resultaat) maar het hoogtepunt van die 
kunstvorm lag toch echt alweer één tot 
anderhalve eeuw terug: bij Bach. Brahms 
blaast ‘m nieuw leven in. Het hoofdthema 
is zelfs rechtstreeks ontleend aan 
Contrapunctus XIII uit Bachs Kunst der Fuge 
– nadat het beginidee van het eerste deel al 
aanknoopte bij Contrapunctus III. Verder lijkt 
Brahms eerder goed naar de cellosonates van 
Bach te hebben gekeken dan naar die van 
Beethoven – toch geen minne inspiratiebron 
en duidelijk meer voor de hand liggend.
Opmerkelijk ook de vorm van de sonate. 
Drie delen, niet de gebruikelijke vier die de 
‘classicus’ Brahms gewoonlijk prefereerde. 
Misschien is de grillige ontstaansgeschiedenis 
daar debet aan. In 1862 schreef hij drie delen 
van een cellosonate, drie jaar later gevolgd 
door een vierde deel. Nu ja, vierde – hij had 
toen al één van de oorspronkelijke drie 
geschrapt. Een Adagio; verdienstelijk genoeg 
overigens om twintig jaar later op te duiken 
in zijn Tweede cellosonate. Zo werd de Eerste 
niet alleen vreemd driedelig maar ook een 
sonate zonder langzaam deel.

Stephen Westra



DONDERDAG 23 FEBRUARI
VAN BAERLE TRIO
MARIA MILSTEIN, HANNES MINNAAR EN GIDEON DEN HERDER

DONDERDAG 16 MAART
TRIO FAUST, MELNIKOV EN VAN DER ZWART
BRAHMS TRIO VOOR PIANO, VIOOL EN HOORN

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

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

MEER KAMERMUZIEK IN HERTZ

OVER DE MUSICi

CHRISTIAN POLTÉRA
Christian Poltéra is afkomstig uit Zürich 
en genoot zijn opleiding bij Nancy 
Chumachenco, Boris Pergamenschikow 
en Heinrich Schiff. In de beginjaren van 
zijn carrière kreeg hij een Borletti-Buitoni 
Trust Award (2004) en was hij BBC New 
Generation Artist. Inmiddels soleerde hij 
bij vele bekende orkesten, waaronder 
het BBC Symphony Orchestra, het Los 
Angeles Philharmonic Orchestra, het 
Tonhalle Orchester Zürich en het Orchestre 
de Paris. Christian Poltéra speelt in 
kamermuziekverband graag met collega’s 
als de pianisten Leif Ove Andsnes, Lars 
Vogt en Mitsuko Uchida, violist Gidon 
Kremer en met kwartetten als het Belcea 
Quartet en het Artemis Quartett. Sinds 2013 
is Christian Poltéra artistiek leider van de 
Kammermusiktage Bergkirche Büsingen.

RONALD BRAUTIGAM
De geboren Amsterdammer Ronald 
Brautigam studeerde bij Jan Wijn, John 
Bingham en Rudolf Serkin en geeft 
zelf sinds 2011 les aan de Musikhoch-
schule in Bazel. Hij soleerde bij onder 
meer het Concertgebouworkest, het 
London Philharmonic Orchestra, het 
BBC Philharmonic Orchestra, het 
Orchestre National de France en het 
Gewandhausorchester Leipzig. Als 
fortepianist speelde hij met het Orkest 
van de Achttiende Eeuw, het Freiburger 
Barockorchester, het Orchestra of the 
Age of Enlightenment en de Wiener 
Akademie. Brautigam won de Nederlandse 
Muziekprijs (1984), een Midem Classical 
Award 2010, de Jahrespreis der Deutschen 
Schallplattenkritik 2015 en meerdere Edisons. 
Zijn Beethovensonatereeks op 15 cd’s is 
volgens BBC Music Magazine een van de 
beste Beethovencycli ooit.


