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HENDRICKJE VAN KERCKHOVE
studeerde aan het Koninklijk Vlaams
Conservatorium van Antwerpen
waarna ze zich vervolmaakte bij
de Operastudio Vlaanderen en de
Muziekkapel Koningin Elisabeth,
waar ze gecoacht wordt door onder
andere José Van Dam. Zij proﬁleerde
zich reeds als soliste bij heel wat
symfonische orkesten zoals Anima
Eterna, het Vlaams Radio Orkest en
deFilharmonie. Na haar debuut in
de Vlaamse Opera in 2003 wordt ze
erg regelmatig gecast in producties
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PIET KUIJKEN studeerde bij Jan Vermeulen en daarna aan het Koninklijk
Conservatorium Brussel bij onder
meer Jan Michiels, André De Groote
en Arie van Lysebeth. Hij werkte
met verschillende orkesten en gaf
reeds solorecitals en kamermuziekconcerten in Europa, Japan en de
Verenigde Staten. Hij bespeelt zowel
het klavecimbel, de pianoforte als
de moderne piano en zijn repertoire
reikt van de barok tot de hedendaagse muziek. Hij is een permanent
lid van het Prometheus Ensemble en
vormt regelmatig een duo met zijn
vader Wieland Kuijken en cellist Karel
Steylaerts en hij is de pianist van het
Narziss und Goldmund Trio.

- 070 22 33 02

van prestigieuze operahuizen en
-festivals. Haar afﬁniteit met het Lied
maakt haar bovendien tot een van de
meest veelzijdige vocale talenten van
dit ogenblik.

IN&UIT - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

Hoboïst MARCEL PONSEELE
studeerde aan de conservatoria
van Gent en Brussel. In 1981 was hij
laureaat van de Musica Antiquawedstrijd te Brugge. Sindsdien werkt hij
freelance in verschillende barokorkesten, zoals La Petite Bande, La
Chapelle Royale en het Amsterdam
Baroque Orchestra. Tevens is hij
medeoprichter van het Orchestre
des Champs-Elysées. Naast zijn werk
voor Il Gardellino is hij ook actief in
het Ricercar Consort en de Harmonie
des Champs-Elysées. Samen met zijn
broer legt hij zich toe op het bouwen
van hobo’s naar 18e- en 19e-eeuwse
modellen.

woensdag 22 november 2006
KAMERMUZIEKZAAL - 20.00

info & tickets

romance-‘makers’ zoals we kunnen
lezen in onder meer de Dictionnaire
de Musique Moderne van M. CastilBlaze uit 1828: ‘Paris fourmille de
fabricateurs de romances, mais leur
productions éphémères sont la risée
des connaisseurs, et si l’on adopte
parfois quelques-unes de ces bagatelles, le goût se dirige, toujours sur
celles qui ont échappé à la plume
d’un homme de mérite’.
Enorm populair in die tijd waren
de Romances van Hortense-Eugénie de Beauharnais (zie allegorisch
portret), gehuwd met Louis, broer
van Napoléon Bonaparte en moeder
van Napoléon III. Naast schrijfster
en componiste was zij ook een niet
onverdienstelijke schilderes van romantische taferelen. Of Castil-Blaze
haar als een femme de mérite zou
beschouwd hebben is echter zeer de
vraag. Feit is dat de invloed van dit
soort Franse romances op de Duitse
‘Romanze’ erg groot was. Het Duitse
karakter ervan was eerder een gevolg
van de assimilatie van elementen
van Duitse volksliederen. Een mooi
voorbeeld daarvan is de bundel
Göthe’s Lieder, Oden, Balladen
und Romanzen van J. F. Reichardt
(1809). Diezelfde Reichardt publiceerde in 1783 de eerste Romanzen
voor pianosolo: Kleine Klavier- und
Singstücke. Voor instrumentale
muziek – meestal in kleine bezetting
– werd gedurende de hele negentiende eeuw de benaming Romanze
gebruikt voor eerder korte karakterstukken zonder welbepaalde vorm.
Nostalgie en sentimentaliteit zijn
nooit ver weg in deze kleinoden die
altijd lyrisch van karakter zijn.
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ROMANZE
MET EN
ZONDER
WOORDEN

In zijn Dictionnaire de Musique uit
1768 omschrijft Jean-Jacques Rousseau een ‘romance’ als volgt: ‘Air sur
lequel on chante un petit poème
du même nom, divisé par couplets,
duquel le sujet est pour l’ordinaire
quelque histoire amoureuse, et
souvent tragique… Une romance
bien faite, n’ayant rien de saillant,
n’affecte pas d’abord: mais chaque
couplet ajoute quelque
chose à l’effet des
précédens, l’intérêt
augmente insensiblement, et
quelquefois on
se trouve attendri jusqu’aux
larmes, sans
pouvoir dire où
est le charme
qui a produit cet
effet…’
Volgens de Moderne Encyclopedie
der Wereldliteratuur
uit 1972 is ‘romance’
oorspronkelijk synoniem voor
‘romaans’ en werd de term weldra
ook toegepast op in die volkstaal
geschreven epische gedichten. Later
viel deze taalkundige beperking
weg. Meer en meer zal de romance
synoniem worden, of een soort variant, van de middeleeuwse ballade.
Het onderscheid tussen beide – de
romance sentimenteler, gewoonlijk
met een ‘happy end’, de ballade
somberder en tragischer – valt niet
steeds vol te houden, zoals duidelijk
blijkt uit Rousseau’s omschrijving.
De romantiek bracht de romance
in heel Europa in de mode, vooral
in Frankrijk tijdens en na de Franse
Revolutie. Parijs wemelde van de

Hendrickje Van Kerckhove, sopraan
Marcel Ponseele, hobo
Piet Kuijken, piano
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Tentoonstelling t/m zo 20.05.07 in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart

IN DE KIJKER VR 08.12 / 20.00 / CONCERTZAAL / ALEXEI LUBIMOV
Een Russisch bezoek aan het grote pianorepertoire op vier instrumenten. Op de replica van de H.E. Steinweg 1836 zal
Lubimov intieme pareltjes spelen van Schubert en Glinka. Op recentere Steinways zullen de Rapsodies van Brahms en
de Préludes van Debussy uitstekend tot hun recht komen. Lubimov rondt het concertprogramma af op een moderne
Steinway, met pianosonates van Silvestrov en Shostakovich.

structurele
sponsors

Het CONCERTGEBOUWCAFE staat voor originele hapjes en gerechten, een sprankelende omgeving, vriendelijk
personeel en een uitgebreid aanbod van cd’s om in te grasduinen, te beluisteren én aan te schaffen. Je kan deze hippe,
rookvrije ontmoetingsplaats vinden op het gelijkvloers van het Concertgebouw.
Open vanaf 11 uur, gesloten op zondag en maandag behalve bij voorstellingen.

10-11-2006 15:33:43

Romanze

FOCUS
SCHUMANN

FRIENDS
IN MUSIC

LYRISCHE COMPOSITIEKUNST
VAN ROBERT SCHUMANN

TOK

Hendrickje Van Kerckhove, sopraan
Marcel Ponseele, hobo
Piet Kuijken, pianoforte (Streicher 1850)

Robert Schumann (1810-1856),

Drei Romanzen opus 94 voor hobo
en pianoforte (1849)
- nr.1 Nicht schnell
Liederkreis opus 39 (1840)
- In der Fremde
- Intermezzo
- Waldesgespräch
- Die Stillle
- Mondnacht
Drei Romanzen opus 94 voor hobo
en pianoforte
- nr. 2 Einfach, innig
Liederkreis opus 39
- Schöne Fremde
- In der Fremde
- Zwielicht
- Frühlingsnacht
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-- Pauze --Drei Romanzen opus 28 voor pianoforte
(1839)
- Sehr markirt
- Einfach
- Sehr markirt
Frauenliebe und -Leben opus 42 (1840)
- Er der Herrlichste von Allen
- Ich kann’s nicht fassen
- Helft mir, ihr Schwestern
- Süsser Freund
Drei Romanzen opus 94 voor hobo en
pianoforte
- nr. 3 Nicht schnell

Net als de meeste componisten van
zijn generatie componeerde Robert
Schumann in de schaduw van Beethoven. De impact van het werk van
Beethoven op componisten uit de
latere negentiende eeuw kan inderdaad nauwelijks worden overschat.
Bij zijn dood in 1827 was Beethoven er immers met name voor de instrumentale muziek in geslaagd het
wezen van de belangrijkste muzikale
genres grondig te veranderen. Vooral
de innovaties die hij aanbracht in
genres als symfonie, strijkkwartet
en pianosonate waren dermate
indrukwekkend en resulteerden in
een oeuvre van een zodanig overweldigende kwaliteit dat het voor
latere componisten vaak niet meteen
duidelijk was hoe daaraan nog iets
zinvols kon worden toegevoegd. Tot
diep in de negentiende eeuw bleven
componisten de erfenis van Beethoven dan ook als een zware last op
hun schouders torsen.
Niemand was zich hiervan meer
bewust dan Schumann, die als
redacteur van het Neue Zeitschrift
für Musik – een van de meest
gezaghebbende muziektijdschriften
van die tijd – het reilen en zeilen
van de hedendaagse muziek van
het tweede kwart van de negentiende eeuw op de voet volgde.
Het is bijvoorbeeld opvallend hoe
hij zeker in de eerste jaren van zijn
loopbaan als componist een aantal
van de genres waarin Beethoven
uitblonk, angstvallig vermeed. Zo
zou het tot 1841 duren voor hij zich
aan het schrijven van symfonieën
waagde, en tot 1842 voor hij zich

toelegde op het strijkkwartet en,
bij uitbreiding, de kamermuziek in
het algemeen. Nauwelijks minder
opvallend is trouwens de gretigheid
waarmee Schumann deze voor hem
nieuwe genres exploreerde. In 1841
ontstond niet alleen zijn Eerste, maar
meteen ook een Tweede Symfonie (al
kennen wij die tegenwoordig als de
Vierde) en een ‘pseudo’-symfonie
met de titel Ouverture, Scherzo en
Finale; in 1842 schreef hij behalve
zijn drie strijkkwartetten ook het
Pianokwintet en het Pianokwartet.
Vóór 1840 was Schumann haast
exclusief een componist van pianomuziek. Vanzelfsprekend speelde
ook op dat domein de erfenis van
Beethoven een belangrijke rol, en
het valt niet te ontkennen dat Schumann in enkele van zijn belangrijkste werken – de drie Pianosonates en
vooral de magistrale Fantasie in C
opus 17 – rechtstreeks de confrontatie met die erfenis aanging. Toch
is het opvallend dat Schumann zich
in zijn pianomuziek vooral wijdt aan
een genre dat in Beethovens oeuvre
veel minder prominent aanwezig
is: dat van het lyrisch klavierstuk.
Net als veel van zijn romantische
tijdgenoten voelde Schumann zich
in dit genre – in de regel eenvoudig
van vorm, bescheiden van omvang
en relatief eenduidig van stemming
– als een vis in het water. Hier
slaagde hij erin een taal te ontwikkelen die in haar schijnbare emotionele spontaniteit en onmiddellijkheid veraf staat van de steeds ook
op intellectualisme en constructie
gerichte klankwereld van Beethoven.
Belangrijk is daarbij ook een literaire
inspiratie, die soms expliciet is,
maar veel vaker latent blijft. Litera-

tuur diende voor Schumann – die
trouwens de zoon van een boekhandelaar was – steevast als katalysator
voor zijn muzikale gedachten,
zelfs in die werken waar de sporen
daarvan beperkt bleven tot een vage
literaire of poëtische zweem. De
Drei Romanzen opus 28 uit 1839
zijn typische voorbeelden van dit alles. De eerste romance is onstuimig
en gepassioneerd, de tweede teder en
zangerig. Het overwegend martiale
derde deel is het meest ambitieuze
van de drie, en duurt ongeveer even
lang als de twee vorige samen. In
de tien jaar later geschreven Drei
Romanzen opus 94 trekt Schumann
zo mogelijk nog nadrukkelijker de
kaart van de zuivere lyriek. Ondanks
de melancholische toetsen in het
tweede deel mag de hobo in elk van
de drie delen vooral onbekommerd
‘zingen’.
Veel duidelijker dan in het lyrisch
klavierstuk treedt de combinatie van
lyriek en literatuur op de voorgrond
in dat andere centrale genre van het
tweede kwart van de negentiende
eeuw: het klavierbegeleide sololied.
Ook dit genre was veel minder
onlosmakelijk met de ﬁguur van
Beethoven gelieerd – ondanks diens
magistrale en door Schumann trouwens zeer gewaardeerde cyclus An
die ferne Geliebte. De bundel Frauenliebe und -Leben opus 42 dateert uit
1840 – Schumanns zogenaamde
‘Liederjahr’, waarin hij in totaal
meer dan honderd liederen schreef.
Frauenliebe und -Leben, op gedichten van Adelbert von Chamisso,
verhaalt over de naar de huidige
maatstaven wel erg onderdanige
liefde van een jonge vrouw voor haar
man in bewoordingen die alleen een

negentiende-eeuwse Biedermann
een vrouw in de mond zou durven
leggen. Veeleer dan zich aan de middelmatige poëtische kwaliteiten van
het gezongene (een uitzondering bij
Schumann) te ergeren, verdient het
aanbeveling Schumanns compositorische meesterschap te bewonderen:
de muzikale samenhang tussen de
verschillende liederen, de elegante
melodievoering en de subtiele harmonisatie, de uitgewerkte pianopartij, die het louter begeleiden van de
zangstem ver overstijgt.
Van een veel grotere literaire
kwaliteit getuigen de gedichten van
Joseph von Eichendorff die Schumann selecteerde voor zijn Liederkreis opus 39. Schumanns selectie
en de manier waarop de gedichten
van erg heterogene oorsprong toch
een eenheid vormen, pleiten voor
zijn literaire feeling. Een centrale
rol in deze Eichendorff-Liederkreis,
die meestendeels een stuk duisterder
gestemd is dan Frauenliebe, speelt de
idee van de natuur als spiegel van de
romantische ziel. Vanuit muzikaal
oogpunt valt ook hier op hoezeer
de hele cyclus een eenheid vormt en
hoe oneindig subtiel de pianopartij
bijdraagt aan de algemene sfeerschepping. In Mondnacht, het uiterst
ﬁjnzinnige vijfde lied van de bundel,
bereikt deze subtiliteit een wonderlijk hoogtepunt en wedijvert Schumanns muziek met Eichendorffs
poëtische beeld: ‘Es war als hätt der
Himmel die Erde still geküßt, das
sie im Blütenschimmer von ihm nur
träumen müßt...’

Uit Romance-album van T. Labarre.

Steven Vande Moortele
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