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J.S. Bach speelt voor de koning van Pruisen Frederik de Grote, door Carl Röhling (Bron: Musica, nr. 61, oktober 1907, Parijs)
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Richard Egarr is een van de meest
veelzijdige musici van vandaag. Hij bespeelt alle soorten toetsinstrumenten en
een uitgebreid repertoire: van vijftiendeeeuwse orgel-intabulaties, over Jan
Ladislav Dussek en Frédéric Chopin op
pianoforte, tot Alban Berg en Maxwell
Davies op moderne vleugel. Zijn klavecimbelstudie bij Gustav Leonhardt in
Amsterdam is van grote invloed geweest
op zijn oudemuziekcarrière.
Ook als dirigent kent Richard Egarr een
uitgebreid repertoire. Hij dirigeerde
opera’s en oratoria van Bachs Mattheuspassie tot John Taverners Ikon of Light.
Hij was gastdirigent bij zowel oudemuziekensembles als symfonieorkesten.
Sinds 2006 is hij muziekdirecteur van de
Academy of Ancient Music, als opvolger
van Christopher Hogwood.
In recitals is Richard Egarr regelmatig te
gast op de belangrijkste oudemuziekfestivals en -podia in Europa en Japan. Hij
vormt een ‘ongeëvenaard’ duo (Gramophone) met violist Andrew Manze. Dit
seizoen toeren ze samen in de Verenigde
Staten en Azië, met muziek van de ‘stylus
phantasticus’ en de laatbarok tot en met
de sonates van Franz Schubert en Hubert
Parry. Zijn solodebuut in de Verenigde
Staten was vorig jaar een enorm succes
en krijgt nu een vervolg met Bachs Wohltemperiertes Klavier en de Goldbergvariaties.

ken schreef hij enkele klavecimbelconcerti en sonates voor diverse
instrumenten in een meer galante
stijl, die naar C.P.E. Bach neigt en
tegemoet kwam aan de smaak
van het publiek in Dresden. In
1751 was de 24-jarige Goldberg
in dienst van graaf von Brühl in
Dresden. In 1756, het geboortejaar van Mozart, overlijdt hij aan
tuberculose.

info & tickets

documenten om deze feiten te
staven maar onwaarschijnlijk is
het niet. Ook al was Goldberg wel
erg jong (slechts veertien jaar), hij
moet als klavecinist een verbluffend virtuoos geweest zijn. De
Goldbergvariaties vormen een van
de zeldzame werken van Bach die
nog tijdens zijn leven in druk verschenen, namelijk in 1741 onder
de titel ‘Clavier-Übung – Arie mit
verschiedenen Veränderungen fürs
Clavecimbel mit 2 Manualen’. Een
opdrachtgever wordt echter niet
vermeld. Het is erg aannemelijk
dat Goldberg wel degelijk een
leerling van Bach is geweest; de
stijl van zijn latere kerkcantates
doet bijvoorbeeld erg aan Bach
denken. Naast virtuoze solower-
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Volgens musicoloog en Bachbiograaf J.N. Forkel was Johann
Gottlieb Goldberg een zeer
begaafde jonge klavecinist die
bij graaf Hermann Karl von
Kaiserling, de Russische gezant
aan het Saksische Hof, inwoonde.
De graaf was dikwijls ziek en leed
aan slapeloosheid. Goldberg zou
in deze periodes de nacht in een
aangrenzende kamer hebben
doorgebracht om opgewekte
muziek te spelen. Tijdens zijn
vele bezoeken aan Leipzig zou
de graaf Goldberg aangeraden
hebben om les te nemen bij Bach
en hem om nieuwe composities
hebben gevraagd om hem op te
monteren (dus niet om hem in
slaap te wiegen …). Er zijn geen

Het rookvrije CO NC E RTG E BOUWCAF E met uitzicht op ’t Zand
is een goede plek om met vrienden samen te komen, voor een lichte
lunch of aperitief. Er is bovendien een uitgebreid aanbod van cd’s om
te beluisteren én aan te kopen. Open vanaf 11 uur, gesloten op zon- en
maandag tenzij er een voorstelling is.

(Danzig 1727 – Dresden 1756)

IN DE KIJKER di 22.01.08 / 20.00 / Kamermuziekzaal / Opus X & Miklós Spányi / C.P.E. Bach
Via twee sonates en twee concerto’s van Carl Philipp Emanuel Bach leren we de tangentenvleugel, een belangrijke voorloper
van de pianoforte, beter kennen. Miklós Spányi heeft gestudeerd bij Jos van Immerseel en leidt sinds enkele jaren het ensemble
Opus X, samengesteld uit specialisten van de historische uitvoeringspraktijk.
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Een vergeten wonderkind
Johann Gottlieb Goldberg
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Muziek: inzicht en emotie
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Das wohltemperierte Klavier
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Johann Sebastian Bach (1685-1750),

Johann Sebastian Bach,

Clavierübung, Vierther Teil. Aria mit 30 Veränderungen,
BWV 988 ‘Goldbergvariaties’ (1741-42)
Aria
Variatio 1. a 1 Clav.
Variatio 2. a 1 Clav.
Variatio 3. Canone all’Unisono. a 1 Clav.
Variatio 4. a 1 Clav.
Variatio 5. a 1 ovvero 2 Clav.
Variatio 6. Canone alla Seconda. a 1 Clav.
Variatio 7. a 1 ovvero 2 Clav.
Variatio 8. a 2 Clav.
Variatio 9. Canone alla Terza. a 1 Clav.
Variatio 10. Fughetta. a 1 Clav.
Variatio 11. a 2 Clav.
Variatio 12. Canone alla Quarta.
Variatio 13. a 2 Clav.
Variatio 14. a 2 Clav.
Variatio 15. Canone alla Quinta (in moto contrario). a 1
Clav, Andante.
Variatio 16. Ouverture. a 1 Clav.
Variatio 17. a 2 Clav.
Variatio 18. Canone alla Sesta. a 1 Clav.
Variatio 19. a 1 Clav.
Variatio 20. a 2 Clav.
Variatio 21. Canone alla Settima.
Variatio 22. a 1 Clav, Alla breve.
Variatio 23. a 2 Clav.
Variatio 24. Canone all’Ottava. a 1 Clav.
Variatio 25. a 2 Clav.
Variatio 26. a 2 Clav.
Variatio 27. Canone alla Nona. a 1 Clav.
Variatio 28. a 2 Clav.
Variatio 29. a 1 ovvero 2 Clav.
Variatio 30. Quodlibet. a 1 Clav.
Aria da Capo e Fine.

Das wohltemperierte Klavier (deel 1),
BWV 846-69 (1722)
Prelude en Fuga nr. 1 in C, BWV 846
Prelude en Fuga nr. 2 in c, BWV 847
Prelude en Fuga nr. 3 in Cis, BWV 848
Prelude en Fuga nr. 4 in cis, BWV 849
Prelude en Fuga nr. 5 in D, BWV 850
Prelude en Fuga nr. 6 in d, BWV 851
Prelude en Fuga nr. 7 in Es, BWV 852
Prelude en Fuga nr. 8 in es, BWV 853
Prelude en Fuga nr. 9 in E, BWV 854
Prelude en Fuga nr. 10 in e, BWV 855
Prelude en Fuga nr. 11 in F, BWV 856
Prelude en Fuga nr. 12 in f, BWV 857
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Prelude en Fuga nr. 13 in Fis, BWV 858
Prelude en Fuga nr. 14 in fis, BWV 859
Prelude en Fuga nr. 15 in G, BWV 860
Prelude en Fuga nr. 16 in g, BWV 861
Prelude en Fuga nr. 17 in Gis, BWV 862
Prelude en Fuga nr. 18 in gis, BWV 863
Prelude en Fuga nr. 19 in A, BWV 864
Prelude en Fuga nr. 20 in a, BWV 865
Prelude en Fuga nr. 21 in Bes, BWV 866
Prelude en Fuga nr. 22 in bes, BWV 867
Prelude en Fuga nr. 23 in B, BWV 868
Prelude en Fuga nr. 24 in b, BWV 869

‘Muziek is louter emotie.’ Met deze
slogan wordt de luisteraar dagelijks
om de oren geslagen. Alsof een
componist zijn gevoelens analyseert
en die in de vorm van noten aan
het muziekpapier toevertrouwt – en
alsof de luisteraar (alleen) door de
muziek wordt (aan)gegrepen wanneer hij iets ‘voelt’.
Niemand zal ontkennen dat een
compositie als Bachs Goldbergvariaties of als Das wohltemperierte
Klavier een intellectuele prestatie van
formaat is. Zij is het resultaat van
een complex proces, dat verloopt
van ontwerp over uitwerking tot
afwerking. Om tot een samenhangend, logisch opgebouwd ‘verhaal’
te komen moet een componist, zoals
een schrijver, constant keuzes maken: bedenken, afwegen, toevoegen,
schrappen, nu eens spontaan en snel,
dan weer moeizaam en langzaam.
Wachten op de zogenaamde ‘inspiratie’ is uit den boze.
Wanneer we aannemen dat een
componist zich niet (alleen) door
zijn gevoelens laat leiden, maar zijn
geest constant alert en paraat houdt,
is het even vanzelfsprekend dat dit
ook van de luisteraar mag verwacht
worden. Uiteraard heeft de muziek
een emotionele impact op de luisteraar, al is dit moeilijk te omschrijven.
‘Het raakt me’ (of niet), ‘ik vind
het mooi’ (of niet), ‘het boeit mij’
(of niet): daar blijft het vaak bij.
Betekent dit dan dat we over muziek
niet kunnen praten? Integendeel, we
kunnen beter over de muziek zelf
praten dan over de gevoelens die ze

oproept. Hiermee is meteen gezegd
dat muziek op zijn minst evenveel te
maken heeft met kennis, begrip en
inzicht.
Als er één componist is bij wie de
beheersing en de bewuste demonstratie van muzikaal vakmanschap
primordiaal is, dan is het wel Johann
Sebastian Bach. Componeren is
voor Bach letterlijk ‘samenstellen’.
Het Latijnse ‘componere’ betekent
immers: ‘vormen’, ‘bouwen’ – of met
andere woorden: orde stichten in
de wereld van klanken, op basis van
de toen geldende compositieregels.
Deze regels waren bindend, op het
eerste gezicht zeer beperkend, maar
in de handen van iemand als Bach
onuitputtelijk en verbazend stimulerend. Hij houdt ervan alle mogelijkheden tot het uiterste uit te proberen, zowel in de compositie in haar
totaliteit, als in het kleinste detail.
Als totaliteit zijn de Goldbergvariaties en het Wohltemperiertes Klavier
twee monumentale constructies. De
toegang tot deze werken vergt dan
ook van de luisteraar een inlevingsvermogen dat het louter ‘over zich
heen laten gaan’ van de muziek
overstijgt. Vandaar is het niet alleen
zinvol, maar essentieel voor het ten
volle ‘smaken’ van deze muziek,
enig inzicht te hebben in de formele
opbouw.
Goldbergvariaties
Het om een reeks van dertig variaties, waarbij er telkens iets constant
blijft en iets verandert. De constante
is de baslijn, een reeks van 2 x 16

noten die als harmonisch fundament
in elke variatie aanwezig blijven.
Het uitgangspunt is een ‘aria’, een
rustige, langzame dans in driekwartsmaat, een soort sarabande.
In de dertig variaties die volgen,
wordt echter niet de melodie van de
bovenstem behouden, maar alleen
de baspartij, het fundament waarop
Bach telkens een nieuw bouwwerk
construeert. Aan het slot herhaalt hij
de aria. Dit is het stramien. Binnen
dit raam ordent hij de dertig variaties in tien reeksen van drie, waarbij
elke derde variatie (3, 6, 9 …) als
een strikte canon is opgevat. In deze
canons wordt op het basfundament
een melodie geplaatst die door één
partij wordt ingezet, maar dadelijk
door een tweede stem wordt overgenomen. De melodie kopieert zichzelf
als het ware onmiddellijk. De canons
zijn gradueel zo opgebouwd dat het
interval waarmee de tweede stem inzet, telkens groter wordt: in variatie
3 unisono (met dezelfde beginnoot),
in 6 één toon hoger, in 9 twee tonen
hoger enzovoort. Technisch gezien
zijn dit vaak hoogstandjes, vooral in
de enkele canons omdat Bach ook
enkele malen de melodie ‘omkeert’.
In de kopie van de melodie wordt
het blad omgekeerd gelegd: wat
oorspronkelijk daalt, stijgt, en vice
versa (in variatie 12 en 15). Maar er
is meer. De dertig variaties zijn ook
te verdelen in 2 x 15, want variatie
16 betitelt Bach als ‘ouverture’, een
nieuw begin van een tweede cyclus
van vijftien variaties.
Meteen raken we het punt aan van

de stilistische variatie. Elke variatie
heeft een eigen ‘karakter’ – en dus
ook een ander emotionele impact
op de luisteraar. De ouverture is in
de typische Franse stijl (met de kordate, marsachtige inzet), sommige
variaties zijn dansant (var. 1, 7 en
19), andere meer gericht op melodische ontplooiing (var. 13 en 22)
of briljant virtuoos spel (var. 5, 11,
14, 17, 20, 23, 26 – soms extreem:
als climax in var. 28 en 29), weer
andere op complexe stemmenvervlechting (de kleine fuga in var. 10,
var. 22). Variatie 30 is een prachtige anticlimax, een zogenaamd
‘quodlibet’, waarin Bach enkele
volksliederen verwerkt – waarna ten
slotte de aria opnieuw weerklinkt,
een terugkeer die zowel vertrouwde
herkenning als herinterpretatie
oproept, want sinds het begin zijn
dertig variaties de revue gepasseerd,
die de aria telkens weer anders hebben belicht. Een ontspannend en
tevens – waarom niet? – ontroerend
moment.
Das wohltemperierte Klavier
Bach ontwierp een cyclus van 48
werken, 24 preludes en 24 fuga’s,
in alle toonaarden (van do groot
en klein, via re groot/klein tot si
groot/klein), een van de allereerste
demonstraties van dit omvattende
tonale systeem. De titel houdt
verband met de stemming van het
klavier die dit mogelijk maakt,
maar deze puur technische kwestie
laten we even terzijde. In de twee
genres, prelude en fuga, combineert

Bach twee extremen: de prelude als
oorspronkelijk een improvisatievorm, vrij van strikte regels, de fuga
als een strak opgebouwde structuur
volgens welbepaalde compositorische principes. Vrijheid tegenover
wet. Maar geen vrijheid zonder
beperking – en geen wet zonder
vrijheid. Dit althans leren we uit de
ongeëvenaarde veelzijdigheid van
Bachs ‘48’. Ook sommige preludes
klinken als streng georganiseerde
composities, en sommige fuga’s
zijn speels en wars van demonstratie van geleerde technieken. Heel
wat preludes zijn opgebouwd als
constant gevarieerde herhalingen
van een minieme ‘oercel’ (zoals het
overbekende nr. 1): de componist
gaat voor het klavier zitten, toetst
enkele noten aan en laat van daaruit
zijn fantasie de vrije loop. De kern
van de fuga is de herhaling van één
muzikale idee die alle verschillende
stemmen doorloopt en door tegenstemmen telkens anders wordt belicht. Elke partij is zowel zelfstandig
als een integrerend onderdeel van
een complex stemmenweefsel. Zoals
alle variaties in de Goldbergvariaties
een eigen ‘karakter’ hebben – en
dus ook telkens een ander emotionele impact op de luisteraar – zo
ook alle preludes en fuga’s. Er zijn
de ritmisch sterk stuwende ’oercel’preludes (nr. 1, 2, 5, 6 …), de puur
op melodische ontplooiing gerichte
preludes (nr. 4, de ‘pastorale’ nr.
9), de tweestemmige of driestemmige ‘invention’-achtige, waarbij
de melodische fragmenten constant

verhuizen van partij (13, 14, 18, 20,
23) … Al even gevarieerd zijn de
fuga’s: ‘strenge’, orgelachtige fuga’s
(4, 8, 22), fuga’s met vloeiendzangerige thema’s (1), dansante (2),
marsachtige (5), ritmisch geprofileerde, ‘speelse’ fuga’s (3, 7, 10, 15),
extreem spanningsvolle fuga’s, op
chromatische thema’s (12, 24). En
zovele andere preludes en fuga’s die
moeilijk met één woord te karakteriseren zijn …
Slotnoot
Ik zou de gevoelens die Bachs Goldbergvariaties en Das wohltemperiertes
Klavier oproepen, willen omschrijven als ‘intellectuele emotie’: het
genoegen dat men beleeft wanneer men begrijpt wat Bach heeft
gerealiseerd en hoe hij het heeft
‘gecomponeerd’ – anderhalf uur,
respectievelijk twee uren muziek,
eindeloos gevarieerd en toch hecht
samenhangend, ontworpen met
de intentie alle compositorische
troeven uit te spelen – maar ook,
naast en samen met dit inzicht, het
‘aanvoelen’ van iets wat het denken
overstijgt, wellicht onuitspreekbaar
en onbenoembaar, iets wat ons letterlijk aangrijpt.
Ignace Bossuyt

