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Robert Schumann

Voorwoord
Beste lezer,
Na het Concertgebouwcahier over Johannes Brahms is nu een ander
boegbeeld uit de negentiende eeuw aan de beurt. Robert Schumann
wist als geen andere musicus het romantische levensgevoel te vatten,
en stond in contact met de grootste componisten en kunstenaars van
zijn tijd. Tegenover het ontwikkelingsgerichte vooruitgangsdenken
uit de klassieke periode plaatste hij een intieme gevoelskunst, een
muzikale poëzie (of poëtische muziek?) waarbij innovaties in de
muzikale vorm, harmonie en ritmiek dienden om gefragmenteerde,
snel wisselende emoties te verklanken. De inhoud was daarbij steeds
bepalend voor de vorm.
Hoewel meer proza dan poëzie werpen de auteurs in dit boek een
passend licht op het fascinerende universum van de visionaire Robert
Schumann. Door zijn origineel en vaak radicaal oeuvre was Schumann
de wegbereider voor heel wat componisten uit de twintigste eeuw.
Met dit Concertgebouwcahier bent u alvast gewapend om de mythes
rond Robert Schumann te doorprikken en door te stoten naar de
ronduit prachtige muziek.
Oprechte dank gaat uit naar hoofdredacteur Jan Christiaens en de
auteurs Ignace Bossuyt, Kristof Boucquet, Johan Huys, Piet Kuijken,
Michaël Van Hecke, Francis Maes en Jan Michiels.
Veel lees- en luistergenot,
Jeroen Vanacker
Artistiek directeur Concertgebouw Brugge
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Jan Christiaens

Fernand Khnopff, Luisterend naar muziek van Schumann, 1883

Schumann en muziek die
de luisteraar beluistert
Op het schilderij En écoutant Schumann suggereert de Belgische
symbolistische schilder Fernand Khnopff wat het beluisteren van
Schumanns muziek kan teweegbrengen. In de linkerbovenhoek is
alleen de rechterhand van een pianist te zien. Centraal in het tafereel
zit een dame met één hand aan het hoofd te luisteren naar de pianomuziek. Er is nergens oogcontact op dit schilderij: we zien de pianist
van op de rug, de hand van de dame bedekt haar ogen. De visuele
boodschap van dit schilderij trekt alle aandacht naar het auditieve plan.
De toeschouwer vraagt zich af wat er dan wel te horen moet zijn dat
de vrouw zo in zichzelf verzonken zit te luisteren. Bemerk dat de vrouw
niet half slaperig tegen de rugleuning zit, maar rechtop de muziek
beluistert in een vorm van aandacht die zowel rustig als gespannen is.
Ondanks het feit dat haar gelaat onzichtbaar is, weet de toeschouwer
dat de muziek haar aangrijpt en ontroert. Dankzij haar concentratie
op de klanken die haar oor bereiken, kan de vrouw zich overgeven
aan het muzikale discours. De vrouw is een zinnebeeld van de ideale
luisteraar. In haar uiterste inspanning om geen detail aan haar aandacht
te laten ontsnappen, ervaart ze dat het initiatief niet bij haarzelf ligt,
maar dat haar oplettendheid als het ware tegemoetgekomen wordt
door de muziek. Inspanning en genade ontmoeten en omhelzen elkaar
halverwege de levenslijn tussen mens en muziek.
Khnopff suggereert dit tweerichtingsverkeer op een treffende manier.
De vrouw is niet alleen een actieve luisteraar van de muziek, ze wordt ook
zelf beluisterd door de muziek. Ze is zo aangegrepen omdat Schumann
er als geen ander in slaagt stem te geven aan de stemmingen van
de mens. Hij kijkt de menselijke nietigheid, de wisselvalligheid van
zijn gemoedsbewegingen en de precariteit van al zijn ondernemingen
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recht in het gezicht. Hij durft platgetreden paden en eerbiedwaardige
muzikale tradities te verlaten om zijn muziek nog dieper te doen
doordringen in de menselijke ziel. Toch zouden we Schumann onrecht
aandoen door hem als een componist van louter gevoelsmuziek te
bestempelen. Met de negatieve bijklank van sentimentaliteit houdt
zijn muziek immers helemaal geen verband, ook al verzet ze zich
niet tegen een dergelijke weliswaar reductieve beluistering. Het was
Schumann veel meer te doen om de sensibiliteit, de gevoelswereld
in al zijn schakeringen, gaande van aangename gewaarwordingen (Im
wunderschönen Monat Mai uit Dichterliebe) tot pijnlijk hermetische
ervaringen (Gesänge der Frühe). Goedkoop sentiment is hier steeds
ver weg. In plaats daarvan presenteert Schumann in sommige werken
bijna een klinkend psychisch protocol, even grillig en wisselvallig als
zijn eigen gemoedstoestand.
—
De aandacht voor expressiviteit en authenticiteit verklaart niet alleen
het succes van Schumanns muziek, maar ook de weerstand die ze bij
sommige luisteraars − en niet de minste! − oproept. Zo verklaarde
niemand minder dan Frédéric Chopin − nochtans iemand met een
sterk ontwikkelde sensibiliteit − dat hij Carnaval geen muziek vond.
Ook bij hedendaagse uitvoerders valt eenzelfde alles-of-nietshouding
te bemerken. De pianiste Martha Argerich bijvoorbeeld zegt een heel
sterk intuïtief aanvoelen te hebben van Schumanns kleinschalige pianowerken, terwijl ze in dezelfde adem toegeeft weinig te kunnen
aanvangen met de grootse constructies van iemand als Johannes
Brahms. Andere uitvoerders, die het meer begrepen hebben op de
constructivistische logica van Brahms’ werk, zie je dan weer zelden
een partituur van Schumann op de muziekstaander zetten. En toch
is Schumann zowat het prototype van de romantische componist
geworden. Zijn oeuvre, met het pianowerk en de liedcycli op kop, blijft
de luisteraars aanspreken en blijft uitvoerders aanzetten tot uitvoeringen
en opnames die nieuwe perspectieven openen. Ongetwijfeld speelt de
geestesziekte die Schumann in zijn laatste levensjaren teisterde hierbij
een rol: het spreekt tot de verbeelding, en het verleent zijn (laat) werk
een bijzonder aura.
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Er zijn echter meer objectieve en belangrijker redenen voor het succes
van Schumanns muziek. De belangrijkste is wellicht dat Schumann
omwille van zijn unieke esthetische invalshoek radicaal nieuwe wegen
inslaat op het vlak van de muzikale vorm en constructie. Kleinschaligheid, fragmentering, concentratie, dichterlijke kruisbestuiving: het zijn
termen die in de musicologische literatuur over Schumann schering en
inslag zijn. Schumann had iets gezien, hij was een visionaire kunstenaar.
Met grote verbetenheid heeft hij de muzikale conventies van zijn
voorgangers omgesmeed tot hij zijn visioen in klanken kon vatten. De
muzikale taal van Schumann verraadt de erfenis van zijn voorgangers,
zoveel is zeker. Maar even onbetwistbaar betreedt Schumann nieuwe
paden, vooral op het vlak van de muzikale vormentaal, de ritmische
vindingrijkheid en de harmonische durf. Hij ging daarin zo ver, dat hij bij
zijn tijdgenoten vaak op onbegrip stootte. Maar de muziekgeschiedenis,
die in deze vaak een betere rechter is, heeft Schumann in het gelijk
gesteld. Het is namelijk opmerkelijk hoe vaak de naam Schumann
voorkomt in handboeken over de muziek van de twintigste eeuw. Vele
vooraanstaande componisten, met name uit de tweede helft van de
twintigste eeuw, vinden in de muziek van Schumann aanknopingspunten
voor hun eigen praktijk. Wat voor zijn tijdgenoten nog onbegrijpelijk
was, blijkt nu na meer dan honderd jaar evolutie kiemen van nieuwe
muziek te bevatten. Componisten als Wolfgang Rihm, György
Kurtág, Luigi Nono, Heinz Holliger en Henri Pousseur hebben
Schumanns esthetiek van het fragment, de hyper-expressiviteit en de
formele openheid met hun oren radicaal doorgedacht. Ze zijn niet
zomaar de voortzetters van een ongebroken continue ontwikkeling,
integendeel. Ze hebben veeleer tot dan toe onopgemerkte aspecten van
Schumanns oeuvre opgepikt en hun rechtmatige compositorische
ruimte gegeven.
—
In dit boek wordt het veelzijdige oeuvre van Schumann vanuit enkele
hoeken belicht. Ignace Bossuyt voorziet de lezer in de kroniek van de
nodige feitenkennis om de rest van het boek ‘met vrucht’ te kunnen
lezen. De overige vijf hoofdstukken gaan telkens uit van een bepaalde
vraag, die de auteur in één paradigmatisch werk in gecondenseerde
vorm gesteld ziet. In ‘Sechs Fugen über den Namen Bach’ geeft
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Ignace Bossuyt een antwoord op de vraag wat het verband is tussen
Schumann, Bach en Leipzig. Meteen komt de lezer veel te weten
over Schumanns houding tegenover zijn vereerde voorganger en, bij
uitbreiding, de verborgen aanwezigheid van de muziekgeschiedenis in
zijn werk. Kristof Boucquet heeft het in ‘Dichterliebe’ niet alleen over
de gelijknamige liedbundel, maar analyseert ook haarscherp de context
en de consequenties van Schumanns liefde voor de muziekkritiek
en de literatuur. In ‘Märchenerzählungen’ wordt het romantische
paradigma van muziek als vertelling onder de loep genomen. In zijn
aandrang om iets te vertellen vernieuwde Schumann de vormentaal
van de muziek, en voegde hij een aantal nieuwe genres en technieken
toe aan de romantische pianomuziek. Dat Schumann desondanks
het verleden nooit de rug toekeerde, blijkt uit het voorlaatste
hoofdstuk, waarin Michaël Van Hecke aan de hand van enkele analyses
Schumanns muziekhistorische positie − tussen traditie en vernieuwing
− verduidelijkt. Francis Maes richt in ‘Szenen aus Goethes Faust’ ten
slotte de schijnwerper op het gelijknamige werk, dat onterecht in de
schaduw van bekendere composities is blijven staan.
Teksten, hoe goed ze ook geschreven zijn, kunnen de luisterervaring
nooit vervangen. Ze kunnen hoogstens de appetijt aanscherpen om
zich over te geven aan de klankenwereld van Schumanns muziek.
Hopelijk is de ervaring van de vrouw die Fernand Khnopff schilderde
daarbij uw deel, beste lezer: met rechte rug en met een aandacht
die zowel rustig als gespannen is naar Schumann luisteren, en daarbij
gaandeweg en tot ontroerens toe ervaren dat de rollen omgekeerd
worden. Je luistert niet langer zelf naar de muziek, je diepste kern
wordt beluisterd door de muziek.
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Ignace Bossuyt

Schumanns geboortehuis in Zwickau. Prent van A. Krausse.

1810-1828:
Jeugdjaren in Zwickau
1810 — Robert Schumann wordt op 8 juni in Zwickau geboren, als
zoon van August Schumann (1773-1826), boekhandelaar, uitgever en
schrijver, en Johanna Christiane Schnabel (1771-1836), dochter van de
stadschirurg van Zeitz. Hij is de jongste van vijf kinderen. Het oudste
kind is zijn zuster Emilie (1796-1826), die aan depressies lijdt en wellicht
door zelfdoding sterft. Zijn drie oudere broers, Eduard, Karl en Julius,
treden in de voetsporen van hun vader. Eduard en Karl nemen na diens
dood de boekhandel over.
Belangrijke generatiegenoten van Schumann zijn Hector Berlioz (18031869), Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), Frédéric Chopin
(1810-1849), Franz Liszt (1811-1886), Richard Wagner (1813-1883) en
Giuseppe Verdi (1813-1901).
1817 — De zevenjarige Robert krijgt zijn eerste muziekonderricht bij
de lokale organist Johann Gottfried Kuntsch die, volgens een latere
getuigenis van Schumann zelf, de enige was die zijn muzikaal talent
onderkende en stimuleerde.
1819 — Schumanns muzikale horizon verbreedt zich door opera- en
concertbezoek. In Leipzig is hij aanwezig op een uitvoering van Die
Zauberflöte van Mozart, in Zwickau en Karlsbad woont hij concerten
bij. Vooral het optreden van pianovirtuoos Ignaz Moscheles maakt
grote indruk.
1820 — Hij wordt leerling aan het lyceum in Zwickau, waar hij acht jaar
onderwijs volgt. Hij treedt er geregeld op als een getalenteerde jonge
pianist.
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1822 — Zijn eerste jeugdige composities komen tot stand (onder meer
een Psalm 150).
1823 — Als jongeling is Schumann zowel geïnteresseerd in literatuur
(Lord Byron, Hölderlin) als in muziek (Mendelssohn, Beethoven).
Aangespoord door zijn vader begint hij zelf te schrijven en gedichten
te verzamelen. Hij staat alsmaar meer bekend als een dromerige,
introverte jongen.
1825 — Zijn liefde voor ‘genootschappen’ komt tot uiting in de stichting
van een ‘Schülerverbindung’, met als hoofdactiviteit het beoefenen
van de schermkunst, en een literaire ‘Schülerverein’, ter bevordering
van de studie van de Duitse literatuur. De drama’s van Friedrich Schiller
en de geschriften van Johann Gottfried Herder en Friedrich Schlegel
worden gezamenlijk gelezen.
1826 — In het ouderlijke huis komt Robert via avondconcertjes in
contact met een uitgebreid repertoire en kan hij zelf als pianist optreden.
Hij maakt onder meer kennis met strijkkwartetten van Beethoven,
opera’s van Mozart en klaviermuziek van Haydn. In tegenstelling tot
zijn moeder staat vader Schumann positief tegenover een artistieke
carrière voor zijn zoon. Hij neemt hiervoor contact op met Carl Maria
von Weber, die echter kort nadien vroegtijdig overlijdt (10 augustus).
Een maand later sterft vader Schumann zelf aan tuberculose.
1827 — Schumann schrijft zijn eerste liederen. Zijn eerste liefdes,
onder meer voor Agnes Carus, de echtgenote van een bevriende
dokter en een verdienstelijke zangeres, vinden hun neerslag in deze
vroege liederen, in literaire probeersels en in dagboeknotities.
1828 — Hij beëindigt zijn studies aan het gymnasium. Om te voldoen
aan de wens van zijn moeder en zijn voogd schrijft hij zich in als student
in de rechten aan de universiteit van Leipzig, zij het met tegenzin.
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1828-1844: Leipzig Heidelberg - Leipzig
1828 — In Bayreuth bezoekt hij het gedenkteken van de drie jaar eerder
overleden schrijver Jean Paul (Johann Paul Friedrich Richter), voortaan
zijn lievelingsauteur. De opsplitsing van een personage in tegengestelde karakters, die naderhand gestalte kregen in de figuren van
Eusebius en Florestan, ontleent Schumann aan Jean Paul. In München
heeft hij een hartelijke ontmoeting met dichter Heinrich Heine. Hij
is begeesterd door de muziek van Beethoven en Schubert, en door
de literatuur die hem meer interesseren dan de rechtenstudie. Naar
verluidt woont hij geen enkele cursus bij. Onder invloed van Schuberts
ballade Erlkönig schrijft hij een aantal liederen, waarvan er later enkele
worden verwerkt in pianocomposities.
1829 — Schumann verhuist in de zomer naar de universiteit van
Heidelberg. Hij heeft bewondering voor professor in de rechten
Anton Friedrich Justus Thibaut, de auteur van een invloedrijk boek
over muziekesthetica (Über Reinheit der Tonkunst, 1825) en een
propagandist van de ‘oude muziek’ uit de zestiende tot de achttiende
eeuw. Thibaut brengt hem vooral het besef bij dat muziek een historisch
gegeven is. Dankzij privéconcerten in het huis van Thibaut leert hij de
renaissancepolyfonie van Palestrina en Victoria kennen, evenals werk
van Händel en Bach. Tijdens een reis naar Italië woont hij uitvoeringen
bij van opera’s van Vincenzo Bellini en Gioacchino Rossini. Hij waardeert
hun muziek, maar zijn relatie met de Italiaanse opera blijft dubbelzinnig. In Heidelberg en Mannheim triomfeert hij als pianist, onder meer
met een variatiereeks van Ignaz Moscheles, die hem inspireerde voor
zijn later als op. 1 uitgegeven Abegg-Variationen (voltooid in 1831).
Hij begint aan een Toccata, die in 1834 als op. 7 gepubliceerd wordt.
Overmatige oefeningen met een toestel om de hand te versterken, de
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‘chiroplast van Logier’, leiden tot tijdelijke verlammingsverschijnselen
aan de rechterhand.
1830 — Enig soelaas brengt het overweldigende optreden in Frankfurt
van vioolvirtuoos Niccolo Paganini, die Schumann, zoals later Franz
Liszt, op de piano wil evenaren. Paganini confronteert hem met het
probleem om virtuositeit, historisch besef en inhoudelijke kwaliteit met
elkaar te verzoenen. Paganini’s Caprici op. 1 inspireren Schumann tot
een aantal arrangementen voor klavier (Studien nach Paganini-Capricen,
op. 3). Hij keert naar Leipzig terug met de intentie om zich volledig aan
de muziek te wijden. Hij woont in bij zijn pianoleraar Friedrich Wieck,
die hem ‘in drie jaar tot een van de grootste pianisten zal omvormen,
waarvan zijn elfjarige dochter Clara al het levende bewijs is’ – aldus
Wieck in een brief aan Schumanns moeder.
1831 — Schumann volgt een tijdlang compositieleer, al is hij vooral
autodidactisch bedrijvig, onder meer met de grondige studie van Friedrich
Wilhelm Marpurgs gezaghebbend handboek Abhandlung von der
Fuge (Leipzig 1806) en vooral ook van J.S. Bachs Wohltemperiertes
Klavier. Zoals hij enkele jaren voordien begeesterd werd door Jean
Paul, raakt hij nu volledig in de ban van E.T.A. Hoffmann. Net zoals
Jean Paul, fascineert E.T.A. Hoffmann hem door de vermenging van
realiteit en fictie, en de typisch romantische ‘Doppelgänger’-thematiek.
Hij publiceert zijn eerste bijdragen in de Allgemeine musikalische
Zeitung. Die omvatten onder meer een lovend artikel over een nieuw
uitzonderlijk talent: Frédéric Chopin (‘Heren, hoed af, een genie!’).
1832 — De moeizame instudering van Chopins Variaties op Mozarts ‘Là
ci darem la mano’, die de twaalfjarige Clara Wieck in korte tijd perfect
onder de knie krijgt, doet hem definitief afzien van een virtuozencarrière. Hij combineert voortaan componeren met een andere roeping:
de muziekjournalistiek. Uit deze tijd stamt zijn idee van een fictief
bondgenootschap van musici met een oprechte liefde voor kwalitatief
hoogstaande muziek, de Davidsbund (genoemd naar David die de
reus Goliath verslaat). In zijn geschriften (en zijn muziek) splitst hij zijn
eigen persoonlijkheid in twee uitersten, de introverte ‘Florestan’ en de
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extroverte ‘Eusebius’, en voert hij andere fictieve personages op (zoals
‘meister Raro’ = F. Wieck). De compositorische neerslag hiervan is
onder meer te vinden in de pianocyclus Papillons op. 2. In hetzelfde jaar
ontstaan de vijf Intermezzi op. 4, een soort verlengstuk van Papillons
waarin tevens de invloed merkbaar is van zijn contrapuntstudies via
het werk van Marpurg. Bachs Wohltemperiertes Klavier wordt voortaan
zijn ‘dagelijks brood’ en zijn ‘muzikale grammatica’. Als gevolg van de
intense studie van het symfonisch oeuvre van Beethoven begint hij aan
een Symfonie in g (WoO29). Na de weinig succesvolle uitvoering van
enkele delen ervan laat hij dit werk uiteindelijk onvoltooid.
1833 — Hij verhuist van de woning van Wieck naar een eigen huis in
Leipzig. Het plan om een muzikaal tijdschrift uit te geven, met de steun
van Wieck en andere geestverwanten, bevrijdt hem uit een psychische
crisis. Die was het gevolg van een reeks ingrijpende ervaringen, zoals een
malaria-infectie en het overlijden van zijn broer Julius en zijn schoonzus
Rosalie. In deze eerste van geregeld terugkerende crisissen wordt hij
geplaagd door zelfmoordgedachten en de angst om gek te worden.
Als drastische remedie raden de dokters hem laconisch aan ‘een vrouw
te zoeken: zij zal u in de kortste tijd genezen’! Hij componeert de
Impromptus sur une romance de Clara Wieck op. 5. Tot in 1836 oefent
hij zich in het eerbiedwaardige genre van de pianosonate. Tussen
1833 en 1836 voltooit hij de twee pianosonates op. 11 en op. 22.
1834 — De intense voorbereiding voor het nieuwe tijdschrift, het
Neue Leipziger Zeitschrift für Musik, en het uitzonderlijk succes van het
eerste nummer (op 3 april) brengen hem er bovenop, maar al na negen
maanden ontstaan onenigheden. De kring van redacteurs (onder meer
Wieck) wordt ontbonden en de redactie komt exclusief in handen van
Schumann zelf. Uit de benaming schrapt hij ‘Leipziger’. Zijn tijdschrift
wordt de officiële spreekbuis van de ‘Davidsbund’, die zich afzet tegen
de holle virtuositeit in de concertzaal en de platvloersheid van de
Italiaanse opera. Tezelfdertijd staan Schumann en zijn geestverwanten
voor respect voor het verleden als voedselbron voor het heden en
de voorbereiding van een ‘nieuwe, poëtische toekomst’. Hij verlooft
zich officieel met Ernestine von Fricken, de onwettige dochter van een
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rijke baron uit het stadje Asch. Deze engagementen laten hem in 1834
weinig ruimte om te componeren.
1835 — Schumann verbreekt de relatie met Ernestine. Deze persoonlijke
ervaring resulteert in enkele cycli voor klavier: Carnaval, scènes
mignonnes sur quatre notes, namelijk A-(e)S-C-H, de geboorteplaats
van Ernestine, op. 9, en de Etudes symphoniques op. 13. Felix
Mendelssohn wordt aangesteld als kapelmeester van het Gewandhaus
in Leipzig. Hij krijgt de volle steun van Schumann. Wieck ziet met lede
ogen de groeiende toenadering aan tussen Schumann en zijn dochter
Clara. Als reactie onderneemt hij met haar een reeks concertreizen, die
bijzonder succesvol verlopen – en die haar uit de buurt van Schumann
houden.
1836 — Hatelijke reacties van beide zijden leiden tot een onvermijdelijke
breuk met Friedrich Wieck, die Schumann elk contact met zijn dochter
verbiedt. Schumann probeert deze diepe crisis te overwinnen
door zich in Leipzig volop in het culturele leven te storten. Hij raakt
bevriend met leden van het Gewandhausorkest, vooral de eerste
violist Ferdinand David, en hij organiseert ‘Quartetmorgen’, waarbij de
actuele productie aan strijkkwartetten door uitvoeringen en recensies
kritisch wordt belicht. Ook het bezoek van Chopin brengt enig
soelaas. Hij breidt zijn vriendenkring verder uit met William Sterndale
Bennett, een bijzonder getalenteerde leerling van Mendelssohn
en een van de belangrijkste Engelse componisten uit de romantiek.
Schumanns naam en faam verspreidt zich in Parijs dankzij een lovend
artikel van Franz Liszt over enkele van zijn pianowerken die, samen met
die van Chopin, uitmunten door ‘individualité, nouveauté et savoir’.
Voor piano componeert hij het Concert sans orchestre op. 14. Hij begint
aan een pianowerk (‘grande sonate’) als bijdrage voor de oprichting
van een Beethoven-monument. Omdat hij geen uitgever vindt, legt hij
het echter terzijde en voltooit het pas in 1838. Het zou uiteindelijk in
1839 verschijnen als de Phantasie op. 17.
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1837 — Na achttien maanden doorbreekt Clara het gedwongen
stilzwijgen: zij beslist om zich met Schumann te verloven. Hun plan
om zich in Wenen te vestigen leidt tot een heftige confrontatie met
Wieck. De hoop op vereniging met Clara inspireert Schumann tot
het componeren van de Phantasiestücke op. 12, naar een werk van
E.T.A. Hoffmann, en de Davidsbündlertänze op. 6. Via Mendelssohn
begeesterd door de fuga bestudeert hij verder grondig het oeuvre van
Bach, onder meer door de vervaardiging van een pianoversie van Die
Kunst der Fuge.
1838 — Schumann reist naar Wenen om contacten te leggen voor zijn
tijdschrift en met de bedoeling de uitgave te verplaatsen van Leipzig
naar Wenen, waar Clara als pianiste een van haar grootste successen
kent. Hij maakt er kennis met talrijke musici en komt er in contact met
Ferdinand, de broer van Franz Schubert. In diens woning ontdekt hij
een aantal manuscripten van Schubert, onder meer van de Negende
Symfonie. Het plan om zich in Wenen te vestigen mislukt. Verdere
strubbelingen met Wieck en het vertrek van Clara voor een verblijf in
Dresden leiden tot een nieuwe psychische crisis. Desondanks wordt
1838 een bijzonder productief jaar met een reeks uiteenlopende,
hoogstaande pianowerken: Kinderszenen op. 15, de eindversie van de
Phantasie op. 17, zijn ‘monument voor Beethoven’ dat hij opdraagt
aan Liszt, Kreisleriana op. 16, naar E.T.A. Hoffmanns romantische kapelmeester Kreisler, en de Novelletten op. 21, die hij voorziet van een
opdracht aan Clara. Hij voltooit ook de tweede pianosonate op. 22.
1839 — Een fatale ziekte en het overlijden van zijn broer Eduard
dwingen hem in allerijl naar Leipzig terug te keren om de verkoop van
de uitgeverij te regelen. Schumann slaagt erin Clara te overtuigen om
gerechtelijke stappen te nemen tegen haar vader, die pas een huwelijk
wil toelaten als Schumann een behoorlijk inkomen kan verzekeren. Hij
sluit zijn ‘pianoperiode’ af: zoals het jaar voordien ontstaat in 1839 een
aantal composities van diverse aard: Humoreske op. 20, Arabeske op. 18,
Blumenstück op. 19 en Drei Romanzen op. 28. Faschingsschwank aus
Wien op. 26 en Nachtstücke op. 23 voltooit hij het jaar daarop.
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1840 — Schumann ontvangt een eredoctoraat van de universiteit van
Jena voor zijn verdiensten als componist en muziekcriticus. Een bezoek
van Liszt aan Leipzig is een welkome afleiding tijdens de gerechtelijke
perikelen. Uiteindelijk beslecht het gerecht de strijd in het voordeel
van Robert en Clara. Na deze uitspraak verlaat Friedrich Wieck Leipzig
en vestigt zich in Dresden. Op 12 september wordt het huwelijk
voltrokken. Robert en Clara bestuderen samen werken van Bach, Mozart
en Beethoven en zetten gemeenschappelijke compositieprojecten op.
Zij staan echter voor een zware opdracht: voor Clara de combinatie van
huisvrouw en (succesvolle) pianiste, voor Schumann van echtgenoot,
(niet altijd toegejuichte) componist en criticus. Dit zal geregeld leiden
tot (over)spanningen. Uit hun huwelijk worden acht kinderen geboren
(tussen 1841 en 1854).
1840 staat geboekstaafd als het ‘liederenjaar’: Schumann componeert
er dat jaar ongeveer 125, vooral cycli (19 opusnummers), onder meer
Liederkreis op. 24 (op gedichten van Heine), Myrthen op. 25, Zwölf
Gedichte von Justinus Kerner op. 35, Liederkreis op. 39 (Eichendorff),
Frauenliebe und leben op. 42 (von Chamisso) en Dichterliebe op. 48
(Heine). Deze interesse voor het lied is niet alleen door artistieke, maar
wellicht ook door financiële overwegingen ingegeven: het honorarium
voor liederen was immers beduidend hoger dan voor klavierwerken.
Zijn obsessie voor een ‘vast inkomen’ blijft hem overigens jarenlang
achtervolgen.
1841 — Schumann verplaatst zijn compositorische activiteit naar het
symfonische genre. In dit ‘symfonisch jaar’ ontstaan de Symfonie nr. 1
op. 38 (Frühling), Ouverture, Scherzo und Finale op. 52, Phantasie
voor piano en orkest (die later het eerste deel wordt van het in 1845
voltooide driedelige Pianoconcerto op. 54) en de eerste versie van de
Symfonie nr. 4 op. 120 (die in 1851 wordt herwerkt tot de definitieve
versie). De uitvoering van de eerste symfonie onder leiding van
Mendelssohn wordt een van de weinige echt grote triomfen tijdens
Schumanns leven. Clara herneemt haar concertreizen. Een tweede
bezoek van Liszt verstevigt de vriendschapsbanden.
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1842 — Schumann verdiept zich weer in het contrapunt en de
fuga, gevolgd door de studie van kwartetten van Haydn, Mozart en
Beethoven. Het compositorische resultaat is een ‘kamermuziekjaar’:
Schumann voltooit in de tweede helft van het jaar de drie
Strijkkwartetten op. 41, het Pianokwintet op. 44, het Pianokwartet op.
47 en de Phantasiestücke voor pianotrio op. 88.
1843 — Berlioz bezoekt Schumann. Ondanks hun afwijkende artistieke
esthetica (‘programmatische’ tegenover ‘poëtische’ muziek) kunnen zij
goed met elkaar opschieten. Na twee jaar intense voorbereiding richt
Mendelssohn het Leipziger conservatorium op. Schumann wordt leraar
klavier, compositie en partituurspel. Hij trekt zich echter al snel terug.
Zijn toenemende zwijgzaamheid speelt hem parten bij het onderwijs.
Hij componeert zijn eerste groot werk voor solisten, koor en orkest,
Das Paradies und die Peri op. 50, naar een Perzisch sprookje. Het jaar
1843 wordt dan ook soms het ‘oratoriumjaar’ genoemd. Het werk,
dat Schumann bij de première zelf dirigeert, wordt bijzonder gunstig
onthaald. De geboorte van hun tweede kind leidt tot een verzoening
met vader Wieck, bij wie ze in Dresden de kersttijd doorbrengen. Het
aanbod om in Leipzig de hoofdredactie van de Allgemeine musikalische
Zeitung op zich te nemen wijst hij af (ook wanneer drie jaar later het
verzoek wordt herhaald, weigert hij).
1844 — Dit jaar staat te boek als een crisisjaar. Psychisch en lichamelijk
is Schumann er erg aan toe. Een reis van vier maanden met Clara naar
Rusland ondermijnt zijn gezondheid. Na hun terugkeer beëindigt hij
na tien jaar zijn functie als redacteur van het door hem opgerichte
tijdschrift en verkoopt er de rechten van. Wanneer de jonge Deense
componist Niels Gade naast Mendelssohn wordt aangesteld als tweede
kapelmeester van het Gewandhaus, voelt Schumann zich gepasseerd.
Na een zware inzinking besluit het echtpaar te verhuizen naar Dresden.
Naast de ontgoocheling wegens de aanstelling van Gade spelen
andere factoren een doorslaggevende rol: het bloeiende theaterleven
in Dresden kan een stimulans zijn voor het componeren van een opera
en in de nabijheid bevinden zich enkele thermale bronnen die hem
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psychisch en lichamelijk heil kunnen brengen.
In dat onrustbarende jaar componeert Schumann nagenoeg niets. Wel
heeft de reis naar Rusland als positief gevolg dat hij er een exemplaar
van Goethes Faust in handen krijgt, wat hem aanspoort tot het
componeren van de Szenen aus Goethes Faust, die evenwel pas in
1853 worden afgewerkt. Als componist heeft hij in Rusland wel indruk
gemaakt. Naast Berlioz en Liszt wordt hij een stimulerende kracht bij
het ontstaan van de Russische nationale school.

Robert Schumann
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1844-1850: Dresden
1845 — Schumann zet zich andermaal aan de studie van het contrapunt
en van het werk van Bach, wat resulteert in een aantal klaviercomposities:
Studien für den Pedal-Flügel. Sechs Stücke in canonischer Form op. 56,
Sechs Fugen über den Namen Bach op. 60 (voor orgel of piano met
pedaal) en Vier Fugen op. 72 (voor piano). Naar aanleiding van het
componeren van deze streng constructieve werken noteert hij dat het
creëren aan het ‘subjectiven Clavier’ steeds meer plaats maakt voor het
schrijven ‘im Kopf’. Hij voltooit het Pianoconcerto op. 54 en Romanzen
und Balladen op. 53 (beide werken begonnen in 1840).
1846 — Zijn gezondheidstoestand blijft heel wankel. Muzikale
contacten blijven beperkt tot gesprekken met componist-koordirigent
Ferdinand Hiller en met Richard Wagner, die in Dresden als operadirigent actief was. Een langdurige badkuur brengt verlichting, zodat
hij zijn Tweede symfonie op. 61 kan afwerken. De première ervan, onder
leiding van Mendelssohn, leidt tot onenigheid tussen de vrienden
wegens Schumanns kritiek op de samenstelling van het programma.
Een concertreis met Clara naar Wenen brengt niet het verhoopte
succes, noch voor haar, noch voor Schumann zelf die er enkele van zijn
werken dirigeert.
1847 — Bij de terugreis uit Wenen ontmoet Schumann in Praag de jonge
Bedrich Smetana. Het overlijden van Fanny Hensel, Mendelssohns
zuster, en een half jaar later van Mendelssohn zelf, schokken hem en
Clara zeer. Bovendien sterft hun zestien maanden oud zoontje Emil.
Enige verlichting brengt een bezoek aan zijn geboortestad Zwickau,
die hem eert met een muziekfeest. Gestimuleerd door Clara richt
hij zijn aandacht weer even op de kamermuziek: hij componeert het
Klaviertrio op. 60 en begint aan een tweede, op. 80, dat hij in 1849
voltooit. Hij wordt koorleider van de Dresdense Liedertafel, een functie
die hij het jaar nadien echter al opgeeft. Na het vruchteloos overwegen
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van wel veertig thema’s voor een opera in de voorbije zeventien jaar
vindt hij eindelijk een geschikt onderwerp, Genoveva, op een tekst van
Friedrich Hebbel, naar een oude Franse legende. Hij voltooit het werk
het jaar daarop. Wegens intriges en Schumanns vernieuwende aanpak
van het genre zou de première echter pas plaatsvinden in Leipzig in
1850.
1848 — Zelf richt hij het Verein für Chorgesang op. Zijn activiteit als
koordirigent en zijn muzikale verantwoordelijkheid tegenover zijn
opgroeiende kinderen sporen hem aan tot het componeren van een
vocaal en instrumentaal repertoire voor de jeugd en voor dilettanten.
De eerste vruchten hiervan zijn de pianowerken Bilder aus dem Osten
op. 66 (vierhandig) en Album für die Jugend op. 68, bedoeld voor het
huiselijk musiceren. Hij componeert toneelmuziek bij Manfred van Lord
Byron (op. 115), een mengvorm van gesproken theater, melodrama,
koren en orkestrale delen. Zoals van zijn opera wordt de première van
Manfred alsmaar uitgesteld. Die zou uiteindelijk plaatsvinden in 1852
in Weimar (met Franz Liszt als dirigent).
1849 — Europa wordt al enige tijd opgeschrikt door revoluties, die
nu ook Dresden treffen. De familie Schumann ontvlucht enige tijd de
stad. Dresden gaat aan Schumann voorbij bij een aantal feestelijkheden (de Goethe-herdenking) en bij de benoeming van enkele belangrijke muzikale functies (onder meer in het muziektheater). Ondanks de
moeilijkheden en tegenslagen is 1849 het productiefste jaar uit zijn
carrière: “Dit is mijn vruchtbaarste jaar, het lijkt alsof de stormen van
buitenaf een aansporing zijn om zich naar binnen te keren”, schrijft hij
aan Ferdinand Hiller. Zijn interesse voor hoogstaande muziek voor het
intiem musiceren, mede uit protest tegen de toenemende vervlakking,
vindt verder een neerslag in verzamelingen vocale muziek, zoals het
Lieder-Album für die Jugend op. 79 en in kamermuziek voor originele
bezettingen, zo onder meer de Phantasiestücke voor klarinet en piano
op. 73, Fünf Stücke im Volkston voor cello (of viool) en piano op. 102
en Drei Romanzen voor hobo (of klarinet of viool) en piano op. 94.
Als concertante werken ontstaan het Konzertstück voor vier hoorns en
orkest op. 86 en Introduktion und Allegro appassionato voor piano en
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orkest op. 92. Voor het ‘Chorverein’ componeert hij enkele koorwerken
die later worden gepubliceerd als Romanzen und Balladen (opp. 67,
75, 145 en 147) evenals het Spanisches Liederspiel op. 74. Het resultaat
van de compositorische explosie van 1849 is een veertigtal werken van
heel uiteenlopende aard.
1850 — Schumann is betrokken bij de oprichting van het BachGesellschaft (honderd jaar na het overlijden van Bach). Zijn hoop op
een functie aan de opera of het Gewandhaus in Leipzig laat hij varen.
Ook de gemengde gevoelens waarmee zijn opera Genoveva wordt
onthaald, spelen hem parten. Hij gaat dan ook in op het aanbod van
Hiller om muziekdirecteur te worden van de stad Düsseldorf. Het wordt
zijn eerste en enige vaste aanstelling als professionele musicus.
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1850-1854: Düsseldorf
1850 — In Düsseldorf heeft Schumann de leiding over het orkest en
het koor, met tien abonnementsconcerten in het winterseizoen en twee
of drie muziekuitvoeringen in twee katholieke kerken. Hij is tevens
verantwoordelijk voor de organisatie van de prestigieuze 'Niederrheinische Musikfeste' (afwisselend in Düsseldorf, Keulen en Aken).
Hij wordt er begroet als de ‘bedeutendste- aller lebenden deutschen
Instrumentalkomponisten’. Hij componeert er zijn Derde symfonie
op. 97, die bekend wordt als de Rheinische. Het plechtstatige vierde
deel is geïnspireerd door een feestelijk liturgisch gebeuren in de dom
van Keulen. Hij componeert – of voltooit – werken van uiteenlopende
aard: de Waldszenen op. 82 voor klavier, het Celloconcerto op. 129,
en enkele liederen (Sechs Gedichte von N. Lenau und Requiem op. 90,
Lieder und Gesänge op. 96).
1851 — Al tijdens het eerste seizoen ontstaan er conflicten tussen
Schumann en zijn musici, onder meer in verband met zijn extreem
hoge eisen op het vlak van de kwaliteit en met de programmatie (zoals
te veel van zijn eigen werk). Hij componeert onder meer een groot
oratoriumachtig werk voor solisten, koor en orkest, Der Rose Pilgerfahrt
op. 112. In zijn huis organiseert hij kamermuziekconcerten, waarbij ook
weer irritatie ontstaat bij de uitvoerders wegens Schumanns exuberante
drang naar perfectie. Tot zijn muzikale vriendenkring behoort violist
en dirigent Joseph Wilhelm von Wasielewski, die Schumanns eerste
biograaf werd. Binnen deze context componeert Schumann enkele
kamermuziekwerken: het Pianotrio nr. 3 op. 110, de Vioolsonate nr. 1
op. 105 en nr. 2 op. 121 (voltooid in 1852) en de Märchenbilder op. 113
voor piano en altviool (of viool). Enige ontspanning brengt een reis
naar Zwitserland en naar België, waar Schumann in Antwerpen als
jurylid meewerkt aan een internationale wedstrijd voor mannenkoren.
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1852 — De Schumanns ondernemen hun laatste reis naar Leipzig
voor de uitvoering van Der Rose Pilgerfahrt. In Düsseldorf stapelen
de problemen zich verder op: Schumanns lichamelijke en psychische
gezondheidstoestand gaat sterk achteruit en na nieuwe conflicten
met de musici eisen enkele leden van het koor zijn ontslag, al blijft de
meerderheid hem steunen. In het kader van zijn opdrachten voor de
katholieke Kerk componeert hij een Requiem op. 148 en een Messe
op. 147 (voltooid in 1853).
1853 — Schumann boekt zijn laatste succes in Düsseldorf met de
première van zijn Vierde symfonie op. 120 (tweede versie). Tijdens het
‘Niederrheinische Musikfest’ wordt ook een uitvoering van Händels
Messiah goed onthaald. Opnieuw in de ban van Bach schrijft hij
klavier-begeleidingen bij Bachs sonaten en partita’s voor vioolsolo.
Hij verbindt deze interesse met pedagogische werken voor de jeugd:
sonates en fughetta’s (Drei Klaviersonaten für die Jugend op. 118 en
Sieben Klavierstücke in Fughettenform op. 126). Tijdens een reis naar
Bonn krijgt hij een ‘Nervenschlag’. De dokters beschouwen hem als een
‘verlorenen Mann’. Hij leeft echter op bij het bezoek van de twintigjarige
Brahms, die door violist Joseph Joachim en Wasielewski bij Schumann
wordt geïntroduceerd. Hij is zo sterk onder de indruk van Brahms’
composities dat hij na vele jaren opnieuw naar de pen grijpt en voor het
Neue Zeitschrift für Musik zijn beroemde artikel ‘Neue Bahnen’ schrijft,
meteen ook zijn laatste bijdrage. Het bezoek van Brahms is voor hem
tevens een stimulans tot een laatste intense compositorische activiteit
voor het uitbreken van de fatale psychose. Voor Joachim componeert hij
het Vioolconcerto WoO1 en de Phantasie voor viool en orkest op. 131.
Diverse werken voor uiteenlopende bezettingen zijn het resultaat van
deze laatste opflakkering: Vier Märchenerzählungen voor klarinet (of
viool), altviool en piano op. 132, Gesänge der Frühe voor piano op. 133,
Konzert-Allegro mit Introduktion voor piano en orkest op. 134, en
een Derde Vioolsonate WoO2. Deze laatste sonate ontstaat uit een
gemeenschappelijk project: een vioolsonate voor Joachim met delen
gecomponeerd door Schumann, Brahms en Albert Dietrich, onder het
motto FAE (= fa-la-mi of Frei aber Einsam). Schumann completeert zijn
aandeel tot een volledige nieuwe sonate.
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Na een nieuwe botsing met de musici neemt hij ontslag als muziekdirecteur. Samen met Clara vertrekt hij op een concertreis naar
Nederland.
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1854-1856:
Endenich bij Bonn
1854 — In de nacht van 11 op 12 februari krijgt Schumann hallucinaties
(hij ontmoet de geesten van Schubert en Mendelssohn), hij ziet demonen
die hem als wilde dieren achternazitten, hij voelt zich de liefde van Clara
onwaardig… Hij hoort stemmen die hem een muzikaal thema dicteren,
dat hij tot een variatiereeks voor piano verwerkt, de zogenaamde
Geistervariationen. In de nacht van 27 februari verlaat hij ongemerkt
het huis en stort zich in de Rijn. Hij wordt door bruggenwachters
gered. Op 4 maart wordt hij opgenomen in een psychiatrisch
instituut in Endenich bij Bonn, waar de vermaarde psychiater Franz
Richarz hem behandelt. Hij verkeert vooral in afzondering en ontvangt
beperkt bezoek van Brahms, Joachim en Wasielewski, die hem door
een opening in de muur mogen toespreken. Richarz’ therapie sluit
contact met familieleden nagenoeg uit. Clara ziet hij niet meer tot twee
dagen voor zijn dood.
1855 — Zijn toestand verbetert en de dokters houden genezing voor
mogelijk. Vanaf mei treedt er echter een definitieve verslechtering op.
1856 — Zijn psychische en lichamelijke toestand wordt alsmaar erger.
Uiteindelijk wordt spreken bijna onmogelijk. Op 27 juli bezoekt Clara
hem na haar terugkeer van een concerttournee in Engeland. Twee
dagen later, op 29 juli, sterft hij. Op 31 juli wordt hij begraven, met een
rouwstoet die aanvankelijk slechts uit enkele mensen bestond, zoals
Clara, Brahms, Joachim en Dietrich, maar uiteindelijk aangroeide tot
een grote massa van burgers uit Bonn, zodat, volgens een bericht van
de dichter Klaus Groth, men de indruk had ‘dat de hele bevolking van
Bonn verzameld was…’
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Sechs Fugen über den
Namen Bach
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Ignace Bossuyt

Schumann, Leipzig en Bach
11 maart 1829 staat in het collectieve geheugen gegrift als een van de
meest memorabele data in de historische receptie van Johann Sebastian
Bachs muziek. Toen dirigeerde de twintigjarige Felix Mendelssohn in
Berlijn een uitvoering van de Matthäuspassion. Het fundament voor
deze ingrijpende gebeurtenis voor de negentiende-eeuwse Bachrevival was echter al jaren voorheen gelegd. In 1823 had zijn grootmoeder de jonge Mendelssohn een afschrift van Bachs passie
geschonken. Sinds 1820 was hij, samen met zijn zuster Fanny, lid van de
Berlijnse Singakademie, waar hij al dadelijk vertrouwd werd met Bachs
vocale muziek. Directeur van de Singakademie was Mendelssohns
muziekleraar Carl Friedrich Zelter (1758-1832), die vanaf 1804 geregeld
vocale werken van Bach programmeerde. Twee jaar voordien, in 1802,
was in Leipzig de eerste monografie over Bach verschenen met als
titel: Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke.
De auteur was Johann Nikolaus Forkel (1749-1818), muziekdirecteur
van de universiteit van Göttingen. Behalve uit eigen onderzoek had
hij kunnen putten uit getuigenissen van enkele van Bachs zonen. Voor
deze romantische verering van ‘der erste Klassiker’ (Forkel) was ook
Robert Schumann snel gewonnen. Uit deze grandioze erfenis plukte
hij enkele vruchten waarvan hij op compositorisch vlak dankbaar
heeft geproefd. Ook daarbuiten heeft hij zich ingezet voor de (her)
waardering en de verspreiding van Bachs werk.
In het kader van de heldenverering, eigen aan de romantiek, werd Bach
onthaald als een muzikale messias. Tweemaal citeert Schumann in zijn
muziektijdschrift als motto een uitspraak van Zelter uit een brief aan
Goethe (8 juni 1827): “Alles erwogen, was gegen ihn zeugen könnte, ist
dieser Leipziger Kantor eine Erscheinung Gottes: klar, doch unerklärbar”.
Bach wordt vereerd als een goddelijke verschijning: “Dat is duidelijk,
maar niet te verklaren”. Naar aanleiding van Mendelssohns uitvoering
van de Matthäuspassion laat Adolf Bernhard Marx in de door hem

37

Schumann, Leipzig en Bach

uitgegeven Berliner Allgemeine Musikalische Zeitung alle remmen los.
In bijbelse bewoordingen vergelijkt hij 11 maart 1829 niet alleen als ‘de
lichtende dag die volgt op de zondvloed’, maar ook ‘als een verrijzenis
uit de doden’. Hij schrikt zelfs niet terug voor krasse Bijbelcitaten,
zoals het motto ‘Wahrlich, dieser is Gottes Sohn gewesen’, de zin die
de honderdman bij het kruis uitsprak na de dood van Christus! Deze
vergoddelijking van de kunst is typisch voor de eerste helft van de
negentiende eeuw. Die illustreert een verschuiving in de visie over
muziek, van een religieuze kunst naar een kunstreligie. Schumann zou
overigens geregeld citeren uit de geschriften van Marx in zijn bijdragen
voor het Neue Zeitschrift für Musik. Belangrijk in deze context is tevens
Schumanns overtuiging dat de muziek van zijn tijd verbonden was
met en schatplichtig was aan het verleden. De kennis van de muziekgeschiedenis en de intensieve studie van de grootmeesters vond hij
vanzelfsprekend, als noodzakelijk normatief fundament voor zijn eigen
tijd. Hij was er bovendien van overtuigd dat de kunst in het algemeen
en de muziek in het bijzonder bedreigd werden door een gebrek aan
objectieve, algemeen geldende regels, met als kwalijk gevolg een
overmatige, typisch romantische, individualistische zelfoverschatting.
De muziek van de toekomst was voor hem ondenkbaar zonder
de verwezenlijkingen uit het verleden, met Bach als een van de
boegbeelden.

Schumanns verhoudingsgewijze (in vergelijking met Mendelssohn)
late interesse voor Bach dateert precies van 1829, het jaar van de
‘première’ van de Matthäuspassion. Tot dan was hij, naar eigen zeggen,
eerder ongevoelig ‘zowel voor Bach als voor Goethe’. In 1831, toen hij
pianoleerling was bij Friedrich Wieck, volgde hij lessen in contrapunt en
basso continuo bij Friedrich Dorn, een studie die hem evenwel weinig
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kon begeesteren. Volgens Schumann waren in Dorns ogen muziek
en fuga synoniemen. Hij bestudeerde dan maar op eigen houtje het
alom verspreide standaardwerk Abhandlung von der Fuge (1753-54)
van Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795), die Bachs composities als
ideaal model neemt. Als studiemateriaal maakte hij een afschrift van
Die Kunst der Fuge. Zijn enthousiasme was nog niet onvoorwaardelijk.
De door Marburg geciteerde voorbeelden bestempelde hij echter als
‘trockenen Mist’ en op een pagina van Die Kunst de Fuge noteerde
hij: “Zerreisst einem die Ohren” (‘oorverscheurend’)! Toch leerde hij
uit deze studie hoe hij een fuga moest analyseren, wat hij dan ook
met enthousiasme deed, zoals uit geannoteerde afschriften van
fuga’s uit Bachs Wohltemperiertes Klavier blijkt. In 1832 schrijft hij
aan zijn vroegere klavierleraar Johann Gottfried Kuntsch: “Bachs
Wohltemperiertes Klavier ist meine Grammatik, und die beste ohnehin.
Die Fugen selbst hab’ ich der Reihe nach bis in ihre feinsten Zweige
zergliedert; der Nutzen davon ist grosz wie von einer moralischstärkenden Wirkung auf den ganzen Menschen, denn Bach war ein
Mann – durch und durch: bei ihm gibt’s nichts Halbes, Krankes, ist Alles
wie für ewige Zeiten geschrieben”. Bach, die geen half werk afleverde,
maar elke compositie tot in alle details afwerkte, als componeerde hij
voor de eeuwigheid, leerde hem de grammatica: hij ontdekte er de
duurzame regels van de muzikale taal, hij bracht hem discipline bij en
hij had bovendien een positieve werking op zijn moraal (“Der stärkt
wieder zur Arbeit und macht Lust zur Kunst und zum Leben”). Toch
bleef hij huiverachtig tegenover de fuga als compositorische vorm.
Vermoedelijk in 1833 noteerde hij: “Der seichteste Kopf kann sich
hinter einer Fuge verstecken. Fugen sind nur der gröszten Meister
Sache”. Wie niets te vertellen heeft, kan zich verstoppen achter de
fuga, de fuga is alleen bestemd voor grote geesten!
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Geleidelijk komt hij echter tot een nieuw esthetisch inzicht ten opzichte
van de fuga, die hij steeds meer beschouwt als een ‘genre’, eerder
dan als een ‘vorm’, een genre dat nauw aanleunt bij het romantische
‘karakterstuk’ voor klavier. De voor hem exemplarische uitvoering door
zijn geliefde Clara Wieck, die in de fuga “lebendiges Colorit anbringen
kann”, overtuigt hem ervan dat de fuga niet zozeer een ‘Kunststück’
is, maar een ‘Kunstwerk’, niet zozeer of zeker niet alleen een puur
intellectuele vorm, maar een van poëzie en emotie doordrongen
compositie. Het Wohltemperiertes Klavier bewondert hij als het ‘Werk
aller Werke’. De fuga’s zijn “Charakterstücke höchster Art, zum Teil
wahrhaft poetische Gebilde, deren jedes seinen eigenen Ausdruck, seine
besonderen Lichter und Schatten verlangt”. Hij onderkent het puur
poëtisch gehalte van de fuga: elk ervan straalt een eigen expressie uit,
met licht en schaduw. Deze synthese tussen contrapuntische techniek
en romantisch klankpalet ziet hij gerealiseerd in de Präludien und
Fugen für das Pianoforte op. 35 (1837) van zijn geestverwant en
vriend Felix Mendelssohn. Hij heeft ook geen enkel bezwaar tegen de
uitvoerings-aanwijzingen die Karl Czerny in 1838 toevoegt in zijn uitgave
van de twee delen van het Wohltemperiertes Klavier. Voorlopig waagt
hij zich niet zelf aan het componeren van fuga’s. In zijn pianowerken
die hij tussen 1829 en 1839 componeert, mijdt hij doelbewust de fuga.
Wel wijzen polyfone passages op de invloed van zijn studie van Bach,
zonder dat hij hem expliciet of exclusief voor bepaalde werken als te
imiteren model beoogt. Naar de barok als stijlperiode in het algemeen,
met een knipoog naar Bach, verwijzen de Toccata op. 7 (1829-32) en
de Gigue en Fughette uit het op. 32 (1838-39). De gigue is overigens
contrapuntischer van factuur dan de fughette, die een ‘kleine fuga’
zou moeten zijn, maar deze naam nauwelijks verdient. Canonische
passages en de stijl van de Franse ouverture in enkele delen van de
Etudes symphoniques op. 13 (1837) verraden evenzeer barokke trekjes.
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De overbekende Träumerei uit Kinderszenen op. 15 (1838) is een
contrapuntisch pareltje dankzij de subtiele behandeling van de binnenstemmen. Bachs fuga’s waren blijkbaar wel de rechtstreekse
inspiratiebron voor de Impromptus sur une romance de Clara Wieck
op. 5 uit 1832. Maar ook hier is van academisch contrapunt geen
sprake, maar eerder van een poëtisch-polyfone interpolatie (in deel
10 van de Impromptus), waarin, naar Schumanns eigen woorden, ‘de
fantasie de fuga zusterlijk de hand reikt’.
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In Schumanns toenemende en niet meer aflatende begeestering voor
Bach speelt ook de verhuis van Felix Mendelssohn naar Leipzig en diens
aanstelling als dirigent van het Gewandhausorchester in 1835 een cruciale
rol. In hetzelfde jaar wordt Mendelssohns vriend, de violist Ferdinand
David, concertmeester van het orkest. In private concerten wordt (ook)
kamermuziek van Bach uitgevoerd. In 1836 schrijft Schumann vol lof over
Davids uitvoering van de beroemde chaconne uit Bachs Vioolpartita
BWV 1006 en van de Partita BWV 1008. Deze concerten voor een
selecte groep van kenners gingen verscheidene jaren de openbare
uitvoeringen van deze composities vooraf. Bachs chaconne liet bij
Schumann sporen na in de langzame inleiding van zijn Vioolsonate nr. 2
op. 121, een laat werk uit de jaren 1851-52. Schumanns drie
strijkkwartetten op. 41, gecomponeerd in het ‘kamermuziekjaar’ 1842,
zijn doordrongen van contrapuntische passages als resultaat van de
studie van het werk van Bach. De kwartetstijl moet volgens Schumann
niet al te zeer aanleunen bij de monumentaliteit van de symfonie, maar
eerder uitmunten door een dialogerend samenspel waarin ‘iedereen
iets te vertellen heeft’. Bovendien benadrukt hij de grondige kennis
van de geschiedenis van het genre, met als voorbeelden Haydn,
Mozart en Beethoven. Vooral dit driemanschap had de esthetiek van
de gelijkwaardigheid van de partijen tot een glansrijk hoogtepunt
opgevoerd. Ook het Pianokwintet op. 44, eveneens uit 1842, draagt
overduidelijk de sporen van de studie van Bach, vooral de complexe contrapuntische coda van de finale. Bach kreeg vanzelfsprekend een
bevoorrechte plaats in het klavier- en compositieonderricht dat
Schumann ongeveer anderhalf jaar op zich nam in het door Mendelssohn
opgerichte conservatorium in Leipzig (1843-44).
Bij Schumann en Mendelssohn rijpt ook al snel het plan om het werk
van Bach uit te geven – en wel de opera omnia, een ‘Gesamtausgabe’.

42

Schumann gewaagt van een “vollständige Sammlung und Herausgabe
sämtlicher Werke” in een bespreking van een gedenkwaardig concert
van 9 maart 1837, toen Mendelssohn in het Leipziger Gewandhaus de
klavierpartij had gespeeld van Bachs Concerto BWV 1052. Al was de
aanvang van een complete uitgave nog veraf, toch vond Schumanns
oproep gehoor: de bekende muziekuitgeverij C.F. Peters gaf in 1838-39
beide delen van het Wohltemperiertes Klavier uit, evenals Die Kunst der
Fuge en enkele fragmenten uit Das musikalische Opfer. Tussen 1838 en
1841 publiceerde Schumann zelf de partituur van zeven composities van
Bach, als bijlagen van zijn Neue Zeitschrift für Musik. Hij propageerde
een wetenschappelijk verantwoorde uitgave, met vermelding van alle
varianten op basis van de studie van de handschriften en de vroegste
drukken. Een dergelijk reusachtig plan kon echter bezwaarlijk succesvol
zijn zonder de steun en tussenkomst van een officiële instantie. Maar
het idee bleef rijpen, zoals blijkt uit geregelde gesprekken tussen
Mendelssohn en Schumann. De plannen voor de uitgave van Bachs
werken werd echter vertraagd door Schumanns wankele gezondheid
in de jaren 1844-46 en het overlijden van Mendelssohn in 1847. Onder
impuls van Schumann en een aantal enthousiaste geestverwanten
kreeg het ‘Bachgesellschaft’ uiteindelijk vaste vorm in 1850, honderd
jaar na Bachs overlijden. Zelf heeft hij niet meegewerkt aan de editie,
maar de medewerkers wel met raad en daad bijgestaan. In 1852
had hij het eerste deel in handen, een uitgave van tien tot dan toe
ongepubliceerde kerkcantates. In 1853 volgde het tweede deel, het
derde deel heeft hij mogelijk in 1854 nog kunnen inzien, voor hij geveld
werd door de fatale psychische klap.
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In december 1844 verhuisde de familie Schumann naar Dresden, op
aanraden van zijn dokter. Daar herstelde hij geleidelijk van een zware
inzinking. Een hulp bij het te boven komen van de crisis was onder meer
de hernieuwde, intense studie van het contrapunt, samen met zijn vrouw
Clara, die nagenoeg het hele jaar 1845 voortduurde. Hun theoretische
basis was een Duitse uitgave van de befaamde contrapuntleer van
Luigi Cherubini (Theorie des Contrapunktes und der Fuge, Leipzig,
1835). Dit resulteerde, volgens Schumann zelf, in een vernieuwde
manier van componeren, namelijk niet meer aan het klavier, maar ‘in
het hoofd’ (…“alles im Kopf zu erfinden und auszuarbeiten”…). Hij was
bezeten van een ware ‘Fugenpassion’, die uitmondde in de compositie
van Vier Fugen op. 72 (februari-maart 1845). In april schafte hij zich
een voetklavier aan dat aan de vleugelpiano kon worden bevestigd,
zodat hij orgelwerken met een pedaalpartij kon inoefenen. Ook hieruit
ontstonden enkele composities: Studien zur Pedal-Flügel, Sechs
Stücken in canonischer Form op. 56, en Skizzen für den Pedal-Flügel
op. 58.
De bekroning van deze ‘contrapuntische periode’ vormen de Sechs
Fugen über den Namen BACH op. 60 (voor orgel of piano met pedaal),
waar hij tot midden 1846 bleef aan schaven (“um sie des hohen Namens,
den sie führt, nicht ganz unwürdig zu machen”). Vooral dit laatste werk
is geregeld het voorwerp geweest van commentaar. Wie op zoek is
naar strenge ‘academische’ fuga’s komt bedrogen uit. Eens te meer
is duidelijk dat Schumann de fuga niet beschouwt als een met muziek
in te vullen vast schema, maar als een manier van componeren, een
techniek die variabel kan worden toegepast. Klakkeloze imitatie van een
model was hem volkomen vreemd. De fuga’s van Bach zijn overigens
ook niet onder één noemer te vatten. Pas de latere theoretische
handboeken hebben de fuga verstard tot een versteende vorm. In
de Bachfuga’s op. 60 demonstreert Schumann zijn contrapuntisch
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meesterschap niet door de eerder schoolse koppeling van het fugathema
met een vast, strikt afgelijnd contrasubject, maar vooral door de
combinatie met meerdere, variabele tegenmotieven. Uit Bachs orgelfuga’s leerde Schumann dat een climax aan het slot evengoed kon
worden gerealiseerd door een homofone passage, waarbij het
polyfone stemmenweefsel werd opgegeven in plaats van het
contrapunt tot het einde toe strikt vol te houden. Het combineren van
onafhankelijke melodische lijnen, de kern van het ware contrapunt, liet
Schumann voortaan niet meer los. Op theoretisch vlak leverde hij
in 1848 een persoonlijke bijdrage met zijn Lehrbuch der Fugenkomposition, waarin hij fragmenten uit de handboeken van Marpurg en
Cherubini becommentarieert en eigen randbemerkingen toevoegt. In
hetzelfde jaar bundelde hij een veertigtal pianowerkjes voor de jeugd,
Album für die Jugend, op. 68, waarin hij enkele stukjes opnam die naar
Bach verwijzen: het koraal Freue dich o meine Seele, in twee zettingen,
vierstemmig homofoon en gefigureerd, een Kleine Studie in gebroken
akkoorden, die duidelijk refereert naar het eerste preludium uit het
Wohltemperiertes Klavier I, een Canonisches Liedchen en een Kleine
Fuge, in twee delen, een preluderend Vorspiel, gevolgd door een Fuge
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op basis van het thema uit het voorspel.
Excursus: het B-A-C-H-motief
Vertrekkend van de Duitse letterbenamingen voor de noten kan
de naam Bach omgezet worden in een melodisch viernotenmotief,
bestaande uit de tonen si mol – la – do – si. Buiten het Duitse taalgebied
worden deze benoemd als Bes – A – C – B, in Duitsland evenwel als
B – A – C – H. De verklaring is te zoeken in de middeleeuwse praktijk.
De meest courante verlaging van een toon was toen van b (si) tot bes (si
mol). Si mol werd aangegeven met een ronde b, si met een vierkante b
( ). De gewone, ronde b bleef in het Duitse taalgebied de aanduiding voor
bes, uit de vierkante b ontstond de letter h (en ook het herstellingsteken).
De ronde b werd b molle (‘zachte’ b) genoemd en de vierkante b durum
(‘harde’ b). Vandaar ook in Duitsland de aanduiding van de tonaliteiten
met kleine terts als Moll (naar de afstand g – bes, de ‘b molle’ = kleine
terts), met grote terts als Dur (naar de afstand g – b, ‘durum’ = grote
terts). De grote mis van J.S. Bach, ook bekend als de Hohe Messe, heet
in Duitsland de h-Moll-Messe – of: de mis in si klein of in b.
Bach zelf ‘signeert’ de slotfuga van Die Kunst der Fuge met een thema
op zijn naam. Talrijke componisten na hem brachten hem hulde door
een compositie te baseren op het Bach-motief, bij voorkeur een fuga.
Schumann was een van de eersten. Hij werd onder meer nagevolgd
door Franz Liszt (Präludium und Fuge über den Namen BACH, 1855 en
latere versies) en Max Reger (Phantasie und Fuge über BACH op. 46,
1900). Ook in de Variationen für Orchester op. 31 (1926-28) van Arnold
Schoenberg staat het Bach-motief centraal.

Bachs vocale oeuvre kreeg een ereplaats in Schumanns repertoire in
de jaren dat hij koorleider en dirigent was in Dresden (1848-1850) en
Düsseldorf (1850-1852). Als dirigent van het door hemzelf opgerichte
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‘Verein für Chorgesang’ in Dresden stonden koorwerken van Bach
prioritair op zijn programma, onder meer de koren uit de Johannespassion
(die Schumann prefereerde boven de Matthäuspassion: “die kleinere,
aber nicht minder schöne”). Ook de weinige toen al uitgegeven
cantates voerde hij geregeld uit (BWV 104-106). In Düsseldorf had
Schumann als muziekdirecteur niet alleen de leiding over het stedelijk
koor en het orkest in tien jaarlijkse concerten, maar behoorde het
ook tot zijn opdracht om een aantal kerkconcerten te organiseren.
Ook hier liet hij de kans niet voorbijgaan om het werk van Bach te
propageren. Op 13 april 1851 werd in Düsseldorf voor het eerst
de Johannespassion uitgevoerd, en wel volledig op slechts enkele
nummers na. In de negentiende eeuw was het gebruikelijk dat in Bachs
passies drastisch werd gesnoeid, vooral in de recitatieven. Schumanns
uitvoering was dan ook uitzonderlijk, zij het dat andere aanpassingen,
zoals de grote vocale en instrumentale bezetting, de geest van de
tijd weerspiegelden. Zo voegde hij bij de houtblazers klarinetten en
versterkte hij de koralen met vijftig knapenstemmen. Nadien werden
ook nog de h-Moll-Messe en de Matthäuspassion geprogrammeerd, al
zagen de koorleden op tegen de moeilijkheidsgraad van deze werken.
Het hoeft geen betoog dat het intense contact met Bachs koormuziek
sporen naliet in Schumanns eigen vocale composities, zoals in de Messe
op. 147 en het Requiem op. 148, beide uit 1852.

“Im Übrigen liegt gerade in diesen Compositionen Bachs ein Schatz
verborgen, von dem wohl die Wenigsten wissen, und den zu heben,
die harmonischen Tragebänder, die ich ihm anlegte, hoffentlich etwas
beiträgen werden”. De ‘onbekende schat’, waar Schumann in een
brief van januari 1853 aan zijn uitgever naar refereert, zijn de Sonates
en Partita’s voor vioolsolo (BWV 1001-1006). Alleen in heel beperkte
kring was men toen met deze werken vertrouwd. Voor de negentiende
eeuw, met haar obsessie voor de harmonie, waren deze composities
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echter problematisch: er ontbrak immers een harmonisch fundament!
Vandaar de talrijke arrangementen waarbij een ondersteunende
klavierpartij werd toegevoegd. Aanvankelijk was Schumann van plan
slechts enkele van de zes werken te voorzien van een ‘Harmonisirung’,
maar uiteindelijk besloot hij ze alle zes onder handen te nemen, omdat
hij overtuigd was dat de samenhang van de werken zou verloren gaan
indien hij zich zou beperken tot fragmenten: “Die einzelnen Sätze der
Sonaten hängen meistens so innig zusammen, dasz das Original durch
Hinweglassung nur entstellt würde”. Violist Joseph Joachim werd, samen
met Clara Schumann, een vurige verdediger van deze arrangementen.
Beiden brachten ze die vanaf eind 1854 in talrijke concerten ten gehore.
Intussen had Schumann in 1853 ook de zes Suites voor cellosolo (BWV
1007-1012) – ‘die schönsten und bedeutendsten Compositionen, die
es für Violoncell gibt’ – van een harmonische klavierpartij voorzien. De
esthetische en stilistische bezwaren, die men momenteel tegen deze (en
andere) romantische bewerkingen kan inbrengen, worden afgezwakt
bij het besef dat Schumann hiermee wezenlijk heeft bijgedragen tot
de bekendmaking en verspreiding van deze uitzonderlijke werken
uit de nalatenschap van Bach. Zijn klavierbegeleiding getuigt
overigens van respect voor het origineel: zij blijft beperkt tot een
harmonische steun en tot een verduidelijking en versterking van de
originele partij. In een laatste eigen bijdrage brengt Schumann in
1853 nog een lieflijke compositorische hulde aan Bach: de Sieben
Stücken in Fughettenform voor piano, op. 126, een knappe synthese
tussen contrapuntische lineariteit en lyrische expressie. Een laatste
geslaagde realisatie van Schumanns esthetisch credo: fuga’s zijn immers
‘Charaksterstücke höchster Art’ en ‘wahrhaft poetische Gebilde’.
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Discografie
Robert Schumann. Hommage à Bach (Andreas Staier, piano Erard, Parijs, 1837 – Harmonia
Mundi HMC 901989)
Robert Schumann. Sämtliche Werke für Pedalflügel/Orgel (Andreas Rothkopf, Hoffenheim,
Walcker-orgel 1846 – Audite 97.411)
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Robert Schumann
als muziekcriticus
In de Leipzigse Allgemeine Musikalische Zeitung van 7 december 1831
verscheen Schumanns eerste gedrukte muziekkritiek, met als titel ‘Ein
opus 2 – über Frédéric Chopins Variationen über Mozarts ‘Là ci darem
la mano’ für Klavier und Orchester’. Al uit de openingszin ‘Hut ab, ihr
Herren, ein Genie!’ blijkt Schumanns enorme bewondering voor zijn
leeftijdgenoot Chopin. Maar belangrijker dan deze uiting van adoratie
was de introductie van twee fictieve ‘sprekers’: de dromerige 'Eusebius'
en de hartstochtelijke 'Florestan'. Deze personificaties van de twee
tegengestelde componenten van Schumanns persoonlijkheid werden
de protagonisten in nagenoeg al zijn latere geschriften en composities.
Een derde personage, Meister Raro, waarvoor Schumanns leraar
en latere schoonvader Friedrich Wieck model stond, trad op als de
bedachtzame bemiddelaar. Dat exact een maand voor het verschijnen
van deze kritiek – 7 november 1831 – Schumann voor het eerst als
componist de publieke arena betrad met de publicatie van zijn
Abegg-Variationen op. 1, was nauwelijks toevallig. Componeren en
schrijven waren voor hem complementaire uitdrukkingsmiddelen. Het
waren poëtische wapens in de strijd met zichzelf en de vaak vijandige
buitenwereld. Sterk beïnvloed door de esthetische theorieën van
de schrijver Jean Paul (Richter) kon de jonge Schumann maar weinig
respect opbrengen voor al wat flirtte met de traditie.
In die periode was hij heilig overtuigd van de noodzaak om nieuwe
paden te bewandelen. Schumann, die geenszins van schrijverstalent
gespeend was, wou samen met een aantal geestesverwanten in woord
en daad gestalte geven aan zijn opvattingen over de ‘filistijnen’,
zoals hij de conservatieven betitelde. In de jaren na het roemruchte
Chopin-artikel schreef Schumann naast 63 artikels voor een
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‘Damenkonversationslexicon’ ook nog een ‘Bericht über das Leipziger
Musikleben’. Dit verscheen in december 1833 in de Zeitung für Reisen
und Reisende, een bijlage van het door Karl Herlobsohn geredigeerde
tijdschrift Komet.
Maar deze geschriften waren slechts preludes op het serieuze werk.
Op 3 april 1834 verscheen het eerste nummer van het Neue Zeitschrift
für Musik, dat door Schumann samen met een aantal van zijn vrienden
uit de Leipzigse Davidsbund opgericht werd. Het betekende meteen
ook de geboorte van een nieuw genre: de poëtische muziekrecensie.
De schrijver trad er in een nogal dweperige dialoog met de lezer, die
intens bij het poëtische programma betrokken werd. Tijdens het lezen
van de recensies hoorden de lezers als het ware de muziek waarvan
sprake was. Tot de bonte kring van de Leipzigse Davidsbund behoorden
de jonge pianist Ludwig Schunke, de dove dichter, schilder en musicus
Johann Peter Lyser, de klavierpedagoog Julius Knorr, de liedcomponist
Carl Banck, de geniale, verboemelde oude Ludwig Böhner, die model
stond voor E.T.A. Hoffmanns Kapellmeister Kreisler, en een tijdlang
ook Friedrich Wieck. Begin 1835, na de dood van Schunke en na
meningsverschillen met Knorr, werd Schumann de enige eigenaar en
redacteur van het Neue Zeitschrift für Musik, dat voortaan wekelijks
bij Wilhelm Ambrosius Barth verscheen. Deze functies bleef hij uitoefenen tot 1844. In het nummer van 28 oktober 1853 verscheen
nog zijn beroemd geworden artikel ‘Neue Bahnen’, waarin hij de
toen twintigjarige Brahms als een nieuw ontdekt genie presenteerde.
Sporadisch schreef hij ook nog voor het Theaterbüchlein (1847-1850).
Maar in 1844, na tien jaar van intensieve arbeid die blijkbaar te veel van
de tijd die hij aan componeren wou besteden in beslag had genomen,
liet hij de redactie over aan Franz Brendel. Zijn raad aan Brendel was
duidelijk: “Ich habe, was in meiner Kräften stand, getan, die besten
Talente meiner Zeit zu fördern, fahren Sie darin fort!”
In feite wou Schumann een nieuwe, jonge poëtische toekomst voorbereiden en zowel de muziek als de muziekkritiek op een hoger niveau
brengen. Als criticus brak hij niet alleen een lans voor Schubert, van
wiens grote symfonie (nr. 9) hij als eerste de grote waarde besefte,
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maar ook voor Mendelssohn, Berlioz, Chopin en Liszt. In tegenstelling
tot Wagner, die bijna uitsluitend over zichzelf schreef, besprak
Schumann vooral werk van anderen. Nog altijd getuigen zijn metaforen
– “Chopins werken zijn onder bloemen bedolven kanonnen” – van
een zeldzame originaliteit. Net als bij zijn illustere voorgangers
Friedrich Rochlitz en E.T.A. Hoffmann stond ook bij Schumann de
poëtische expressie ten dienste van een gedegen vakkennis en
omgekeerd. In 1855, een jaar voor Schumanns dood, publiceerde Liszt
een uitgebreid essay waarin hij als eerste aandacht besteedde aan
Schumanns betekenis als muziekcriticus. Omtrent diens zogenaamde
dubbelkritiek schreef hij onder meer het volgende: “…Eusebius
vertolkt het liefdevolle begrip voor de kunstenaar: zijn Gerechtigheid
is zonder blinddoek, om niet blindelings te verwonden. Hij voelt de
bedoeling van de auteur. Florestan ziet enkel wat het werk zelf hem
toont. De ene is buigzaam en elastisch zoals het gevoel, de andere
onbuigzaam en veeleisend zoals het verstand. Beide tegenstellingen
moeten zich in de ware criticus verenigen…”
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Robert en Clara Schumann

Literatuur wordt muziek
In München vond op 8 mei 1828 de eerste en enige ontmoeting plaats
tussen Robert Schumann en Heinrich Heine. Een groter contrast tussen
de toen al dertigjarige dichter van bundels als Reisebilder (1826) of
het Buch der Lieder (1827) en de student van achttien uit Zwickau
was nauwelijks denkbaar. Schumann was dan ook niet als mogelijke
componist van Heines gedichten naar München afgereisd, maar als een
jongeman die nog geen keuze had gemaakt tussen een literaire of een
muzikale loopbaan. Toch zou juist deze ontmoeting profetisch blijken
voor de manier waarop Schumann later als liedcomponist zijn beide
grote liefdes, muziek en literatuur, met elkaar zou weten te verenigen.
De weg daarnaar was echter nog lang: vanaf 1830 richtte Schumann
zich eerst op de piano, het instrument waarmee hij was opgegroeid.
Niettemin dook onder zijn notities voor toekomstige projecten al op
8 maart 1833 het plan op om zijn bewondering voor Heine vorm te
geven in composities op of in combinatie met teksten van deze dichter:
‘Musikalische Gedichte, mit untergelegten Liedern von H. Heine,
verfaßt und Heine zugeeignet’. Dat project zou pas een uitwerking
krijgen in de Liederkreis op. 24, de eerste liedcyclus die Schumann in zijn
‘Liederjahr’ 1840 tot voltooiing bracht (en waarvan hij een exemplaar
aan de intussen in Parijs levende dichter stuurde). Deze bundel was
als het ware een vingeroefening voor een tweede, volledig aan Heine
gewijde liedcyclus Dichterliebe die Schumann in mei en juni van
datzelfde jaar componeerde. Dichterliebe is niet alleen een hoogtepunt
van de Duitse romantiek, maar ook een van de meest paradigmatische
liedcycli ooit geschreven, die componisten tot op vandaag blijft
inspireren. Op die manier werden, zoals voorheen Schubert en Goethe,
en zoals later Wolf en Mörike of Schönberg en George, de namen
van Schumann en Heine onlosmakelijk met elkaar verbonden. De
liederen van Schumann worden daarbij vaak aangehaald als toonbeeld
van het evenwaardig samengaan van woord en muziek. Toch is deze
relatie allerminst zo eenduidig of frictieloos als de meer populaire
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voorstelling wil doen geloven. Wat in de biografische sfeer eenvoudig
met chronologisch feitenmateriaal kan worden aangetoond, roept
in de esthetische sfeer complexe probleemstellingen op. Want waar
vindt in een lied de ontmoeting tussen dichter en toondichter plaats?
Hoeveel stemmen spreken er doorheen Schumanns liederen? Op
welke wijze krijgt een literaire techniek als Heines ironie haar muzikale
weerspiegeling? Hoe verhoudt zich de al dan niet cyclische vorm van
een liedbundel tot de al dan niet narratieve vorm van zijn uitgangspunt?
En tot slot: op welke manier krijgt dit alles concreet gestalte in een
compositie als Dichterliebe? Wie wil doordringen tot de diepere lagen
van Schumanns liedesthetica moet populaire voorstellingen zoveel
mogelijk vermijden en juist deze vragen centraal stellen.
—
Vooraleer deze probleemstellingen aan te snijden, is het zinvol
de levenshorizon te schetsen waartegen ze zich aftekenen. Dat in
Schumanns leven tot 1830 de literatuur minstens even centraal
stond als de muziek, blijkt uit het feit dat hij op zijn reis naar Heine in
München ook halt hield in Bayreuth. Daar bezocht hij het graf van
de drie jaar eerder overleden romanschrijver Jean Paul en alle
gedenkplaatsen die aan zijn grootste literaire held herinnerden. Met een
vader als boekhandelaar, uitgever en vertaler kwam de jonge Schumann
dagelijks in contact met de klassieke werken uit de wereldliteratuur.
Als vijftienjarige richtte hij samen met tien klasgenoten een literaire
vereniging op, met als doel om regelmatig in bijeenkomsten de grote
werken uit de Duitse literatuur (Schiller, Fichte, Schlegel, Wieland) te
bediscussiëren. Schumann vond echter geen genoegen bij de loutere
receptie van klassieke en eigentijdse auteurs, maar was van jongs af aan
ook zelf literair actief. Zijn jeugdgedichten verzamelde hij in twee bundels
‘Blätter und Blümchen aus der goldenen Aue’ (1823) en ‘Allerley aus
der Feder Roberts aus der Mulde’ (1825-28). In deze gedichten toont
de student zich eerder als navolger van destijds populaire auteurs als
Gotthard Ludwig Kosegarten of Franz Anton von Sonnenberg dan
als origineel en zelfstandig dichter. Na zijn ontmoeting met de grote
romans van Jean Paul (een ware coup de foudre) wendde Schumann
zich van de poëzie naar het proza: de twee fragmentair gebleven
romanontwerpen ‘Juniusabende und Julytage’ en ‘Selene’ uit 1828-29
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illustreren zijn verlangen om als ‘zweite Jean Paul’ in de voetsporen
van zijn grote voorbeeld te treden. Toen vanaf 1830 de muziek steeds
sterker in het centrum van zijn activiteiten kwam te staan, raakten
literaire projecten als deze geleidelijk op de achtergrond. Toch zou
Schumann zijn leven lang niet alleen een compulsief lezer, maar ook
een hartstochtelijk dagboekschrijver en correspondent blijven.
Van zijn intensieve lectuur getuigen de overgeleverde verzamelingen
met literaire excerpten, die voor verschillende doeleinden werden
aangelegd. De meest omvangrijke is de zogenaamde ‘Mottosammlung’,
die in elf cahiers uit de jaren 1825-52 in totaal 1.229 fragmenten uit
allerlei literaire bronnen samenbrengt. Doel van dit project was volgens
Schumann het verzamelen van de ‘Sentenzen aus den besten Dichtern
und Prosaikern des deutschen Volkes’.1 Een gelijkaardige, maar
meer gerichte verzameldrang lag aan de basis van de ‘Musikalischer
Dichtergarten’ uit 1853-54, waarin Schumann op zoek ging naar
passages uit de literatuur (vanaf de Bijbel tot de eigen tijd) die specifiek
betrekking hadden op muziek. Het grootste belang voor Schumann
als lied-componist heeft echter de aan het eind van de jaren 1830
begonnen verzameling met ‘Abschriften verschiedener Gedichte zur
Composition’. Hierin noteerde hij samen met Clara 169 gedichten
van 34 verschillende auteurs, waarvan hij er 94 ook daadwerkelijk op
muziek zette. Het lijkt erop dat Schumann daarbij heel pragmatisch
in poëziebundels op zoek ging naar geschikte gedichten voor zijn
liederen, want nadat hij deze teksten voor compositie had gebruikt,
schrapte hij ze uit zijn verzameling.2
De ‘Mottosammlung’ kreeg op haar beurt een concrete functie tijdens
Schumanns tienjarig redacteurschap van het door hem opgerichte
Neue Zeitschrift für Musik. Dit tijdschrift, waarvan het eerste nummer
op 3 april 1834 werd uitgebracht, engageerde zich voor de eigentijdse,
jonge componisten die beantwoordden aan de idealen van wat
Schumann omschreef als ‘eine neue, poetische Zeit’; omgekeerd
werden academische verstarring en holle virtuositeit meedogenloos
aan de kaak gesteld. De artikels waarin deze bemoediging of
berisping tot uitdrukking kwamen, droegen een sterk literair karakter.
Schumanns vroege teksten voor het Neue Zeitschrift für Musik nemen
zelfs vaak de gedaante aan van miniatuurnovellen, uitgaande van
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een zorgvuldig gekozen motto en opgezet als een dialoog tussen
fictieve personages. Deze laatste belichamen de verschillende,
tegengestelde eigenschappen die de muziekcriticus in zijn eigen
persoon moet verenigen: de voortvarende, progressieve geest van
Florestan als fel criticus van al het middelmatige en kleinburgerlijke,
en de meer evenwichtige en gevoelige aard van Eusebius, met
Meister Raro als bemiddelaar tussen beiden in. Met deze literaire
aanspraken wilde Schumann de kritiek verheffen tot een kunstvorm
op zich, die in zijn beschrijving dezelfde emoties en reacties kon
opwekken als het kunstwerk zelf: “Wir gestehen, daß wir die für die
höchste Kritik halten, die durch sich selbst einen Eindruck hinterläßt,
dem gleich, den das anregende Original hervorbringt.”3 In zijn
muziekkritiek beantwoordde Schumann aan wat vroegromantici
als Friedrich Schlegel en Novalis omschreven als ‘progressive
Universalpoesie’, een concept waarin niet alleen de poëtische,
prozaïsche en dramatische stijl in elkaar overlopen maar waarin ook
literatuur en kritiek, kunst en wetenschap versmelten: “Ihre
Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennten Gattungen der Poesie
wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik
in Berührung zu setzen; sie will und soll auch Poesie und Prosa,
Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald
verschmelzen.”4
—
Als pendant van deze ‘poëtische muziekkritiek’ verschijnt het lied in
Schumanns oeuvre, een genre dat als ‘muzikale poëziekritiek’ zijn
omgang met de lyriek van zijn tijd tot uitdrukking brengt. Schumanns
eerste pogingen tot liedcomposities dateren van de periode van zijn
ontmoeting met Heine. Deze jeugdliederen uit 1827-28 op teksten van
Byron, Kerner, Goethe en eigen gedichten heeft Schumann zelf nooit
voor publicatie overwogen, al verwerkte hij het muzikale materiaal van
enkele van deze liederen in zijn eerste en tweede pianosonates (opp. 11
en 22) en in de Intermezzi op. 4. Schumann keerde pas twaalf jaar later
naar het liedgenre terug, maar ditmaal met een intensiteit die in de
geschiedenis van het kunstlied enkel door Schubert werd overtroffen.
In twaalf maanden componeerde hij minstens 133 liederen, meer
dan de helft van zijn totale productie in dit genre. Omwille van deze
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exclusieve gerichtheid op het lied wordt het jaar 1840 in de Schumannliteratuur als zijn ‘Liederjahr’ aangeduid.
Als verklaring van deze plotse stroom aan liederen verwijzen de meeste
commentatoren naar de belangrijkste gebeurtenis in dit specifieke
jaar: op 12 september kon Schumann eindelijk in het huwelijk treden
met Clara Wieck, na een jarenlange juridische strijd met haar vader.
Deze verbinding tussen persoonlijke levenssfeer en creativiteit valt niet
te loochenen en duikt meermaals in Schumanns correspondentie met
Clara op: “Du romantisches Mädchen verfolgst mich doch mit Deinen
Augen überall hin, und ich denke mir oft, ohne solche Braut kann man
auch keine solche Musik machen, womit ich aber Dich besonders
loben will.”5 Toch is deze verklaring tegelijkertijd wat eenzijdig en
naïef in haar als vanzelfsprekend aangenomen associatie van het
‘romantische’ klavierlied met liefdespoëzie en huwelijksgeluk. In de
keuze voor dit genre kunnen ook meer zakelijke overwegingen een
rol hebben gespeeld: met zijn liederen streefde Schumann mogelijk
naar een grotere financiële zelfstandigheid, niet onbelangrijk in zijn
strijd om Clara en met het oog op een toekomstig gezin. In eerdere
jaren had hij immers vaak verzucht dat zijn pianocomposities zo
weinig werden begrepen, terwijl liederen over het algemeen konden
rekenen op een grotere publieke belangstelling en afzetmarkt. Toch
is het zoeken naar persoonlijke redenen of bijzondere motieven voor
deze ogenschijnlijk onverwachte wending naar het lied misleidend: in
zekere zin is de overstap naar dit genre niet meer dan consequent voor
een componist die zich in de voorbije decennia intensief met zowel
pianomuziek als literatuur en poëzie had beziggehouden. Bovendien
getuigen de voorafgaande composities voor piano op talloze plaatsen
van de geboorte van de melodie (hier weliswaar nog zonder woorden),
in de gedaante van die typisch heldere en onmiddellijk herkenbare
Schumann-zangtoon die zo vaak in het hoge register of in de bas
opduikt. Aanduidingen als ‘Il basso parlando’ in de Abegg-Variationen
op. 1 of ‘Basso cantando’ in Papillons op. 2 zijn daarvan niet meer dan
het uiterlijke teken.
Dit hoeft geen afbreuk te doen aan de verwondering voor de intensiteit
en het consistent hoge niveau van liedcompositie in Schumanns
‘Liederjahr’. Alle grote liedcycli van Schumann, die tot de kern van het

61

5 — Brief van Schumann aan Clara op 13
maart 1840, geciteerd in Tewinkel, ‘Lieder’,
p. 418.

Literatuur wordt muziek

liedrepertoire gingen behoren, stammen uit dit ene jaar: niet alleen
Liederkreis op. 24 en Dichterliebe op. 48 op tekst van Heine maar ook
Myrthen op. 25, Zwölf Gedichte op. 35 naar Justinus Kerner, Liederkreis
op. 39 naar Joseph von Eichendorff en Frauenliebe und -leben
op. 42 naar Adelbert von Chamisso, naast talloze andere,
meer kleinschalige liedbundels. Na januari 1841 breekt
Schumann zijn liedproductie opnieuw af, op hetzelfde moment
waarop de symfonie in het centrum van zijn compositorische
belangstelling verschijnt (het verklaren van deze overgang van
lied naar symfonie mag wellicht grotere interpretatieproblemen
stellen dan de eerdere overgang van pianocompositie
naar lied). Pas in 1849 zet er zich een tweede grote fase van liedcompositie in, die ongeveer drie jaar duurt en opnieuw in grootschalige
liedbundels resulteert, zoals het Liederalbum für die Jugend op. 79, de
Lieder und Gesänge aus Goethes ‘Wilhelm Meister’ op. 98a of de Sieben
Lieder op. 104 naar Elisabeth Kulmann. De veel geringere bekendheid
van deze liederen is toe te schrijven aan het ontbreken van biografische
aanknopingspunten (in tegenstelling tot het ‘Liederjahr’ 1840), aan
Schumanns gewijzigde, meer contrapuntische en complexe liedstijl en
aan het niet alleen voor dit genre kenmerkende schemerlicht waarin
het late werk van Schumann nog steeds verblijft.
—
Zoals de samen met Clara aangelegde verzameling van gedichten
aantoont, ging Schumann bij de keuze van zijn tekstdichters erg zorgvuldig
tewerk. Veel sterker dan bij een liedcomponist als Brahms was literaire
kwaliteit daarbij een eerste belangrijk criterium. Schumann was ervan
overtuigd dat enkel goede gedichten ook goede liederen voortbrachten.
Hij hechtte in zijn recensies van liederen dan ook veel belang aan de
door de componist gekozen tekst: “Weshalb also nach mittelmäßigen
Gedichten greifen, was sich immer an der Musik rächen muß? Einen
Kranz von Musik um ein wahres Dichterhaupt schlingen – nichts
schöneres; aber ihn an ein Alltagsgesicht verschwenden, wozu die
Mühe?”6 Als tweede criterium bij de selectie van teksten valt op dat
Schumann zich hoofdzakelijk liet inspireren door de lyriek van
tijdgenoten. Centraal staan Heinrich Heine, Joseph von Eichendorff
en Friedrich Rückert, samen goed voor een derde van Schumanns
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liedteksten. Op de tweede plaats komen dichters als Emanuel Geibel,
Justinus Kerner en de in Frankrijk geboren Adelbert von Chamisso.
Ook Goethe neemt een belangrijke plaats in onder Schumanns
tekstdichters, al getuigen vele van zijn Goethe-liederen van de wat
stroeve verhouding met deze in 1832 overleden, maar al tijdens zijn
leven onsterfelijke Olympiër uit Weimar. Anders dan Schubert lijkt
Schumann een natuurlijk zintuig voor de veelzijdige verbeeldingswereld
van Goethe te hebben gemist.
Een veel sterkere ‘Wahlverwandtschaft’ voelde Schumann met de
poëzie van Heinrich Heine. Het merendeel van zijn teksten ontleende
hij aan Heines Buch der Lieder uit 1827 (waarvan zijn persoonlijk
exemplaar werd bewaard). Deze dichtbundel is opgebouwd uit vier
secties: ‘Junge Leiden’, waaruit Schumann negen opeenvolgende
gedichten koos als uitgangspunt voor de Liederkreis op. 24; ‘Lyrisches
Intermezzo’, een geheel van 66 gedichten waaruit Schumann zijn teksten
voor Dichterliebe selecteerde; ‘Die Heimkehr’ en ‘Aus der Harzreise’.
De lyriek van Heine bekleedt een erg ambivalente positie binnen de
Duitse romantiek. Op het eerste gezicht lijkt de dichter zich volledig
in de traditie van zijn tijd in te schrijven: de gedichten van Dichterliebe
wemelen van romantische topoi als bloemen, dromen, tranen en
nachtegalen. Toch zit er een subversief element verborgen in deze
opeenstapeling van Sehnsuchts-motieven: het veelvuldige gebruik
ervan versterkt ze niet, maar stelt ze juist in vraag. Een typische
verschijningsvorm van Heines ironische houding ten opzichte van
de romantiek is de ‘Stimmungsbruch’, waarbij de oorspronkelijke,
romantische setting van het gedicht plots wordt doorbroken door een
onverwachte wending die de spot drijft met het voorgaande en zo de
lege sentimentaliteit ervan aan het licht brengt. Een mooi voorbeeld
hiervan biedt het negende gedicht uit Dichterliebe:
Das ist ein Flöten und Geigen,
Trompeten schmettern darein;
Da tanzt wohl den Hochzeitreigen
Die Herzallerliebste mein.
Das ist ein Klingen und Dröhnen,
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Ein Pauken und ein Schalmei’n;
Dazwischen schluchzen und stöhnen
Die lieblichen Engelein.

Deze schijnbaar levensechte evocatie van het bruiloftsfeest van
de geliefde wordt ironisch doorprikt door de aanwezigheid van
contextvreemde elementen (‘schetterende trompetten’) en door
het op de spits drijven van typisch sentimentele clichés (‘snikkende
engeltjes’), waardoor elke mogelijke zelf-identificatie van de lezer
wordt gehinderd.
Latere commentatoren van Dichterliebe hebben de vraag gesteld
of Schumann, als interpreet van Heine en dus als ‘tweede stem’ in
deze liedcyclus, dit ironische aspect van Heines tekst wel voldoende
heeft erkend. Toch lijkt het weinig aannemelijk dat de literair sterk
gevormde componist Heines poëzie op een louter naïeve, directe wijze
zou hebben gelezen. Al in de eerste steekwoorden waarmee hij zijn
ontmoeting met Heine op 8 mei 1828 vastlegde in zijn dagboek, wordt
dit element uitdrukkelijk genoemd: “Heine – geistreiche Unterhaltung
– ironisches Männchen.”7 Die ironie blijft een constante in Schumanns
latere herinneringen aan deze dichter: “Um seinen Mund lag ein bittres,
ironisches Lächeln, aber ein hohes Lächeln über die Kleinigkeiten des
Lebens und ein Hohn über die kleinlichen Menschen.”8 Schumanns
omgang met Heines ironie hoeft niet op een gebrekkig begrip van
deze lyriek te wijzen: als kritische lezer van Heine had Schumann zijn
eigen specifieke doelstellingen met deze liederen, die niet noodzakelijk
met die van de dichter samenvallen. Bovendien is het de vraag of de
ironie in Heines gedichten wel een zo eenduidig negatief karakter bezit
als vaak wordt beweerd. Eerder lijkt die ironie dialectisch verbonden te
zijn met een verlangen naar datgene wat ze kritiseert. Heine gedraagt
zich in dit opzicht als een vreemdeling in eigen land, die zich niet meer
thuisvoelt in de taal van zijn tijd en toch niet anders kan dan eraan
vast te houden. Schumann zelf mag deze meer verborgen dimensie
in Heines poëzie hebben vermoed, want in een dagboeknotitie van
31 oktober 1828 typeert hij deze lyriek met de woorden ‘jene große
Verzweiflung’.9 Adorno sprak heel trefzeker van een ‘kwetsuur’ in het
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hart van Heines lyriek, die zich enkel door erkenning laat helen: “Denn
die Macht des ohnmächtig Spottenden übersteigt seine Ohnmacht.
Ist aller Ausdruck die Spur von Leiden, so hat er es vermocht, das
eigene Ungenügen, die Sprachlosigkeit seiner Sprache, umzuschaffen
zum Ausdruck des Bruchs. […] Das Altbekannte nimmt im Munde des
Fremden etwas Maßloses, Übertriebenes an, und das eben ist die
Wahrheit. Ihre Chiffren sind die ästhetischen Risse; sie versagt sich der
Unmittelbarkeit runder erfüllter Sprache.”10
—
Schumanns interpretatie van Heine, als ‘tweede stem’ in Dichterliebe,
kan pas volledig worden begrepen in het licht van zijn liedesthetica.
Als kenmerkend voor het liedgenre van zijn eigen tijd noemt Schumann
in een recensie van liederen van Robert Franz de grotere aandacht
voor het gedicht, terwijl in vroegere liederen ‘das Gedicht nur eben
so nebenherlief’ als een haast terloopse toevoeging aan de muzikale
clichéformules in de begeleidingspartij (‘schlotternde Begleitformeln’).
Om die reden is het liedgenre volgens Schumann ‘die einzige Gattung,
in der seit Beethoven ein wirklicher Fortschritt geschieht’. Opvallenderwijze schrijft hij die vooruitgang niet toe aan de muzikale middelen
waarmee het lied werd verrijkt, maar aan vernieuwingen in de lyriek die
zijn vertrekpunt bood: “Es entstand jene kunstvollere und tiefsinnigere
Art des Liedes, von der natürlich die Früheren nichts wissen konnten,
denn es war der neue Dichtergeist, der sich in der Musik wiederspiegelte.”11 Als voorbeelden van die ‘nieuwe dichtersgeest’ noemt
Schumann Rückert en Eichendorff, twee dichters die ook centraal
staan in zijn eigen liedoeuvre. Schumanns opvallende voorkeur voor de
gedichten van tijdgenoten hangt dus samen met zijn overtuiging dat
die eigentijdse lyriek ook de beste kansen bood voor een geheel aan
de eigen tijd aangepaste liedvorm.
Ondanks deze aandacht voor de tekst was het lied voor Schumann
geen imitatie of verdubbeling van de vorm of de inhoud van het
gedicht, want dat zou de toevoeging van muziek overbodig maken.
Eerder bood de tekst het uitgangspunt voor een verdergaande reflectie
van de componist, waarin hij in een proces van ‘Anempfinden und Andenken’ zijn eigen gevoelswereld met die van het gedicht in verbinding
moest brengen. Om die reden was de literaire kwaliteit zo belangrijk
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voor Schumann, aangezien de tekst de mogelijkheden in zich moest
dragen om de fantasie en verbeelding van de componist te prikkelen.
Schumann spoorde de liedcomponist dan ook aan om eerst grondig
vertrouwd te worden met het gedicht en het zich als ‘toondichter’
volkomen eigen te maken: “O Componisten, werdet doch erst
Dichter, erst Menschen! Lernt ein Gedicht nur ein wenig fühlen, lesen,
vortragen, ehe ihr daran denkt, es durch Musik in eine höhere
Kunstsphäre zu erheben.”12
In deze laatste zin verwoordt Schumann het uiteindelijke doel van
een liedcompositie: het verheffen van het gedicht naar een ‘hogere
kunstsfeer’. Het middel daartoe was precies de muziek. In de eerder
aangehaalde recensie van Franz’ liederen stelde Schumann dat de
componist zich moest laten leiden door het ideaal ‘das Gedicht in
seiner leibhaftigen Tiefe wiederzugeben’. Op die manier kon de muziek
als ‘höhere Potenz der Poesie’ dimensies aan het licht brengen die in
de tekst zelf verborgen bleven. In overeenstemming met deze liedesthetica hoeft het niet te verwonderen dat Schumann in de gedichten
van Heine méér en andere elementen heeft gelezen dan de dichter
zelf. In deze zoektocht naar een diepere betekenislaag door middel
van de muziek zag Schumann een toekomstgericht element, dat kon
bijdragen aan het na te streven ideaal van ‘eine neue, poetische Zeit’.
In een terugblik op zijn ‘Liederjahr’ in een brief van 10 mei 1842 toonde
Schumann zich gelukkig met wat hij in dit opzicht in zijn liederen had
bereikt: “Meinen Liederkompositionen wünschte ich, daß Sie sich sie
genauer ansähen. Sie sprechen von meiner Zukunft. Ich getraue mir
nicht, mehr versprechen zu können, als ich (gerade im Lied) geleistet,
und bin auch zufrieden damit.”13
—
Een van de manieren om door middel van de muziek de gedichten naar
een ‘hogere kunstsfeer’ te verheffen, is ze in een overkoepelende muzikale
structuur te verenigen. Dit ‘cyclische’ element neemt in Schumanns
liederen verschillende gedaanten aan, afhankelijk van de tekstuele of
zuiver muzikale factoren waarmee samenhang tussen de afzonderlijke
composities wordt gecreëerd. In Schumanns eerste liedcyclus
Liederkreis op. 24 is die samenhang al in de tekstbron voorgetekend,
aangezien de negen opeenvolgende gedichten ook binnen Heines
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Buch der Lieder een eenheid vormen. In de daaropvolgende bundel
Myrthen op. 25 stelde Schumann zelf een selectie van gedichten samen
van erg uiteenlopende auteurs (naast Heine onder meer Goethe,
Rückert en de Schotse dichter Robert Burns). Deze cyclus ontleent
zijn eenheid aan de manier waarop de teksten eenzelfde thema
omkransen, dat verband houdt met de bestemming van deze bundel
als huwelijksgeschenk aan Clara. Twee van de composities heten ‘Lied
der Braut’ (Rückert), andere zijn gebaseerd op liefdeslyriek (zoals
Heines ‘Du bist wie eine Blume’), terwijl ‘Die Lotosblume’ (eveneens
op tekst van Heine) een verwijzing naar de eerste huwelijksnacht biedt.
Bovendien suggereert Schumann een gesloten structuur door het
eerste en laatste gedicht van deze bundel zelf de titels ‘Widmung’ en
‘Zum Schluss’ te verlenen. Ook in Liederkreis op. 39 naar Joseph von
Eichendorff cirkelen de gedichten rond gemeenschappelijke motieven
als het woud, de sterren, de vogels en de bloemen.
Naast een gemeenschappelijke auteur of terugkerende beelden op het
tekstuele niveau kunnen ook muzikale middelen een samenhang creëren
die boven de individuele teksten uitstijgt. Een eerste mogelijkheid ligt
in het tonale patroon van de cyclus als geheel of de opeenvolgende
toonaarden van de liederen: zo opent en sluit Liederkreis op. 39 in
eenzelfde regio (fis-klein en Fis-groot), terwijl ook de tussenliggende
liederen binnen een sterk verwante tonale sfeer blijven. Ten tweede
kan de componist gebruikmaken van terugkerende motivische
elementen, in de gedaante van een typische intervalopeenvolging. In
de voorbije decennia werd een werk als Dichterliebe onderworpen aan
talloze studies die deze al dan niet verborgen muzikale relaties aan het
licht wilden brengen, met soms erg uiteenlopende resultaten. Een van
de meest originele bijdragen op dit vlak kwam van componist Henri
Pousseur (1929-2009), die in een erg literaire stijl (geheel in de geest
van Schumann) Dichterliebe analyseerde als een protoserieel werk
(geheel in de geest van Webern) door te wijzen op de terugkeer van
een ‘virtuele’ toonreeks. Dat dit werk Pousseur niet alleen intellectueel,
maar ook ‘poëtisch’ wist te inspireren, bewijst zijn eigen compositie
Dichterliebesreigentraum.14
Toch gaan in recente jaren ook stemmen op die zich kritisch uitlaten
over deze zoektocht naar de ‘ultieme samenhang’ van een werk als
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14 — Henri Pousseur, ‘Schumann ist der
Dichter: Fünfundzwanzig Momente einer
Lektüre der Dichterliebe’, in: Musik-Konzepte
Sonderband: Robert Schumann II, ed. HeinzKlaus Metzger en Rainer Riehn (München
1982) pp. 3-128.
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Dichterliebe. Een vaak aangehaald argument hierbij is dat deze cyclus
bij zijn ontstaan in 1840 geen zestien, maar twintig liederen omvatte.
Pas in het publicatiejaar 1844 werden vier van de liederen geschrapt,
ondanks Schumanns eerdere pogingen om ze alle twintig gepubliceerd
te krijgen. Het schijnbaar probleemloos wegvallen van deze liederen
relativeert in elk geval al te strenge interpretaties van een ‘organische
eenheid’ (hoewel anderen juist hierin een argument vonden om
Dichterliebe in zijn ‘oervorm’ te herstellen). In het spoor van deze
nieuwe tendens vervangt Beate Julia Perrey in haar recente monografie
over Dichterliebe de traditionele ‘narratieve’ interpretatie van deze
cyclus (als een chronologische opeenvolging van gebeurtenissen)
door een niet-narratieve ‘constellatie’ van geïsoleerde en vaak sterk
contrasterende subjectieve momenten. Ze beroept zich daarvoor op de
theorie van het fragmentaire bij vroegromantici als Friedrich Schlegel
en Novalis. Voor deze theoretici lag de waarheid niet in het geheel
(Hegel), maar in een ensemble van contradictorische, botsende
fragmenten waarin een eenheid of centrum steeds afwezig blijft,
vergelijkbaar met de associatieve verbinding van beelden in een droom
of sprookje: “Ein Märchen ist eigentlich wie ein Traumbild – ohne
Zusammenhang – Ein Ensemble wunderbarer Dinge und Begebenheiten –
z. B. eine musikalische Phantasie” (Novalis).15
—
Die wezenlijke openheid situeert zich niet alleen in het fragmentaire,
niet-narratieve karakter van de tekst, maar ook in datgene wat door
de woorden wordt verzwegen. Het is op dit punt dat de bijzondere rol
van de pianopartij, als ‘derde stem’, op de voorgrond treedt in de vele
en vaak uitvoerige inleidingen, tussen- en naspelen van Dichterliebe.
Vaak biedt die pianopartij een muzikale bevestiging van de boodschap
van het gedicht, zoals wanneer in het naspel van het elfde lied (‘Ein
Jüngling liebt ein Mädchen – die hat einen Andern erwählt’) deze
‘alte Geschichte’ in een veelvuldige herhaling van dezelfde, ‘banale’
tonale cadens onwrikbaar wordt vastgetimmerd. Nog vaker voegt de
pianopartij een dimensie toe die de woorden naar een veel ‘hogere
kunstsfeer’ tilt, zoals de manier waarop in het openingslied (‘Im
wunderschönen Monat Mai’) de begintoon Cis als dissonante voorslag
tegenover D een spanningsvol, dynamisch proces op gang brengt dat
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15 — Geciteerd in Perrey, Schumann’s
Dichterliebe, p. 27.

zelfs aan het slot van dit lied niet tot rust komt en zo het gevoel van
‘Sehnen und Verlangen’ tot in het oneindige vermenigvuldigt. Aan de
tegenoverliggende pool van deze constellatie veroorzaakt dezelfde
toon in het laatste lied ‘Die alten, bösen Lieder’ absolute verstarring:
op het slotwoord van het vers ‘denn solchem großen Sarge gebührt
ein großes Grab’ verschijnt een naakte Cis, die in zijn viervoudige
octavering de geslotenheid en starheid enkel nog versterkt. En dan
het wonder: na een prachtige modulerende passage op de woorden
‘Ich senkt’ auch meine Liebe und meinen Schmerz hinein’ wordt Cis
enharmonisch omgebogen in Des, de toonaard van het finale pianonaspel. In de nu volgende herneming van het troostende antwoord van
de bloemen uit het naspel van het twaalfde lied begint de piano zelf
te zingen, waarmee de geslotenheid opnieuw wordt opengebroken
naar het oneindige toe. Dat hier de ‘derde’ stem aan het woord is, als
vertegenwoordiger van een absolute, subjectoverstijgende Alteriteit,
mag symbolisch blijken uit het feit dat de voorheen Duitse (subjectieve)
tempoaanduidingen op de laatste bladzijde van Dichterliebe
plaatsmaken voor hun zuiver muzikale, abstracte equivalenten (‘Andante
espressivo’). In 1835 had Schumann over Heine nog geschreven: “Die
Poesie hat sich auf einige Augenblicke in der Ewigkeit die Maske der
Ironie vorgebunden, um ihr Schmerzensgesicht nicht sehen zu lassen;
vielleicht daß die freundliche Hand eines Genius sie einmal abbinden
wird.”16 Vijf jaar later was het Schumanns hand die Heines masker van
de ironie losbond en zo, door het verdriet in het gelaat te kijken, de
mogelijkheid opende van een heling van de kwetsuur. Doorheen die
hand kreeg niet het sarcasme en de treurnis van het gedicht, maar wel
de troostende kracht van de muziek het laatste woord.
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16 — Schumann, ‘Sinfonie von H. Berlioz’, in:
Schumann, Schriften über Musik und Musiker,
ed. Josef Häusler (Stuttgart 1982) p. 52.
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Jan Christiaens

Muziek als vertelling
Op achttienjarige leeftijd trok Robert Schumann naar de universiteit van
Leipzig om er rechten te studeren. Hij deed dit vooral om zijn moeder
te plezieren; zelf had hij al langer een artistieke carrière voor ogen,
net als zijn twee jaar eerder overleden vader die hem hierin steunde.
In Schumanns studeerkamer in Leipzig hingen twee beeltenissen
broederlijk naast elkaar: die van Ludwig Van Beethoven en Jean Paul.
Niets kan beter het gevoel van zovele kunstenaars rond het jaar 1830
uitdrukken om op de kanteling van een tijdperk te leven. Met de
dood van Beethoven (1827), maar ook van de filosoof Hegel (1831)
en de schrijver Goethe (1832) was de deur van het klassieke tijdperk
voorgoed dichtgetrokken. Nu diende er zich een bruisend nieuw
levensgevoel aan, waarvan Schumann in de romans en novelles
van Jean Paul Richter – nochtans al in 1825 overleden – een uiterst
krachtige voorafspiegeling vond. Er was voortaan geen plaats meer
voor een al te idealistische opvatting van de kunst, zoals in Hegels
esthetica, die verkondigde dat de kunst het Absolute moet incarneren.
In plaats van deze metafysische verstikking van de kunst proclameerde
de nieuwe generatie kunstenaars dat schoonheid geënt moet zijn op
de stam van het concrete leven. Dat Jean Paul het boegbeeld werd
voor deze generatie is niet verwonderlijk. Een eigentijdse recensent
vatte zijn esthetiek treffend als volgt samen: “Sein Herz und seine
Schriften waren eins und dasselbe”.
Is Schumann dan een radicale nieuwlichter, die de band met de traditie
helemaal doorknipt? Heeft zijn vertellende pianomuziek dan helemaal
geen link met het werk van zijn vereerde voorgangers Beethoven en
Schubert? Zeker niet! Ook al was Schumann doordrongen van het besef
dat er een nieuw stadium in de muziekgeschiedenis was aangebroken,
toch was hij niet zo bijziend om alleen maar heil te verwachten van de
artistieke vertaling van het werkelijke leven. Als geen ander was hij er
zich van bewust dat de opgave erin bestond de traditie en het nieuwe
levensgevoel van kunstenaars bij elkaar te houden. Voor Schumann
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vond het nieuwe artistieke elan daar, in het spanningsveld van traditie
en vernieuwing, een voedingsbodem. Getuigt de decoratie van zijn
studeerkamer van een eerste intuïtief aanvoelen van dit spanningsveld,
dan levert Schumanns redacteurschap van het Neue Zeitschrift für
Musik talloze voorbeelden van zijn doordachte houding ten opzichte
van de overlevering. Hij zag het namelijk als een van zijn belangrijkste
opgaven om via artikels en recensies de historische afstamming van de
eigentijdse muziek uit te klaren. Mede daarom zijn er in het Zeitschrift
vele recensies te vinden waarin Schumann – merkwaardig genoeg –
een verzameling composities (meestal behorend tot eenzelfde genre)
in plaats van afzonderlijke werken bespreekt. Doorgaans zijn deze
teksten doorspekt met een sterk ontwikkeld besef van het historische
en evolutiegebonden aspect van muzikale genres. Kennis van de
oorsprong en de evolutie van een bepaald muzikaal genre waren voor
Schumann immers van groot belang om de eigen componeeractiviteit
beter te funderen. Het stelde hem in staat te zien dat (en hoe) hij op
de schouders van zijn voorgangers stond, wat op zijn beurt resulteerde
in een gezond artistiek verantwoordelijkheidsgevoel. Hiermee wordt
begrijpelijk waarom Schumann het niet zo erg vond dat zijn muziek door
zijn tijdgenoten niet altijd meteen begrepen en geapprecieerd werd.
Hij vond niet dat hij verantwoording hoefde af te leggen tegenover zijn
generatiegenoten; veeleer wilde hij muziek schrijven die de tand des
tijds zou doorstaan en die van dien aard is dat volgende generaties
componisten op hun beurt op Schumanns schouders zouden gaan
staan (wat effectief ook gebeurd is; zie het hoofdstuk “...Schumann
hören...”, p. 129). Hoe ziet die nieuwsoortige romantische esthetiek en
muziek er dan uit die Schumann – op de schouders van zijn voorgangers
gezeten – zo rusteloos najoeg?
—
De romantische esthetiek is zo complex en veelzijdig, dat ze niet
zomaar in eenn of enkele kenmerken kan worden gevangen. De vlag
‘romantiek’ dekt een heel complexe en gediversifieerde lading, die
zowel algemene categorieën (zoals de arabeske, het fragmentaire) en
poëtische beelden (de zwerver, de onbereikbare geliefde) als muzikale
genres (het lied, het karakterstuk) en sociale patronen (de zelfstandige
kunstenaar, het salon, Schumanns ‘Davidsbund’) omvat. Aan het begin
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van zijn loopbaan componeerde Schumann Papillons op. 2, dat als zijn
muzikaal manifest van de romantiek kan gelden en in die hoedanigheid
zijn opvatting van romantische muziek inzichtelijker kan maken. Deze
cyclus van twaalf korte pianostukken uit 1832 is geïnspireerd op
Jean Pauls novelle Flegeljahre. In Schumanns eigen exemplaar van
Flegeljahre zijn in het voorlaatste hoofdstuk kanttekeningen te vinden
die bepaalde passages koppelen aan enkele stukken uit Papillons.
In dat hoofdstuk bevinden de tweelingbroers Walt (een dichter)
en Vult (een muzikant) zich op een gemaskerd bal, waar ze beiden
naar de hand dingen van Wina, die uiteindelijk voor Walt kiest. Het
lijkt er dus op dat de literaire, poëtische karakters van Jean Paul een
beslissende rol spelen in Schumanns vertellende pianomuziek. Dit
wil echter nog niet zeggen dat de nieuwe romantische esthetiek die
Schumann voorstond kan herleid worden tot uitbeeldende muziek.
Zo is Papillons geen nabootsende muziek, een soort Ersatz voor wat
met verf of woorden veel treffender zou kunnen worden uitgedrukt.
De verhouding tussen de literaire inspiratie en de muziek is veel
genuanceerder en complexer. Ongrijpbare zielsbewegingen, beelden
en innerlijke visioenen: daarover gaat het voor Schumann. Dat is ook
wat hij onder het ‘poëtische’ verstaat. Het is het rationeel ongrijpbare,
en dus geen statische eigenschap van een compositie, maar eerder
een toestand die zich uitstrekt in de tijd, een emotionele ervaring
zowel van de uitvoerder als van de toehoorder. Dat poëtische, hoe
raadselachtig en onbeschrijflijk ook, maakt volgens Schumann het
wezen uit van zijn muziek. “Das Sichselbstvergessen ist höchste Poesie;
das Bewusstsein höchste Prosa”, luidt het in een dagboeknotitie van
Schumann. Hij stelt het poëtische hier tegenover het prozaïsche, dit is
het rationele, het begripsmatige en eenduidige. De ‘innere Welt’ van
de componist laat zich evenwel niet vangen in de categorieën van het
prozaïsche; daar moet het poëtische te hulp komen. Nogmaals: daarbij
gaat het er niet om zo goed mogelijk ‘het juiste’ te treffen met klanken.
Dit zou net getuigen van een ‘prozaïsche’ instelling, gericht op een
eenduidig ‘zo en niet anders’, dat helemaal vreemd is aan het wezen
van de vroegromantische muziek.
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Bovendien benadrukt Schumann dat de beelden, karakters en visioenen
die hem aanzetten tot componeren van bij de aanvang al een muzikale,
geen verbale of literaire gestalte hebben:
“Schwebt ihm [de componist] ein Bild, eine Idee vor, so wird er sich
doch nur erst dann glücklich in seiner Arbeit fühlen, wenn sie ihm in
schönen Melodien entgegen kommt”.
En toch gebruikt Schumann heel vaak literaire ‘karakters’ in de titels
of opschriften van zijn pianocomposities, denk maar aan Florestan,
Eusebius en Meister Raro. Die karakters staan echter niet voor figuren
van vlees en bloed, die zo getrouw mogelijk in de muziek moeten worden
geëvoceerd. Het zijn veeleer hulpmiddelen, suggestieve aanduidingen
van een bepaalde poëtische toestand. Vandaar ook Schumanns
reserve tegenover die opschriften en titels: ze bevatten enkel een
vingerwijzing, en die wijst per definitie weg van zichzelf, naar de
bedoelde emotionele toestand.
Dit facet van de romantische muziekopvatting heeft verregaande
gevolgen voor de technische en vormelijke aspecten van de compositie.
Wanneer de verfijnde voorstelling van complexe en snel wisselende
‘Seelenzustände’ de centrale opgave van de kunst wordt, wanneer zo
afzonderlijke emotionele toestanden in het centrum van de aandacht
komen te staan, dan wordt de overkoepelende idee van ‘het geheel’
iets uiterlijks, een conventie, niet meer dan een hulpmiddel voor de
waarneming. In de romantische esthetiek komt de inhoud voortaan,
als het eigenlijke epicentrum van het kunstwerk, tegenover de vorm
te staan. De overgeleverde vormpatronen, die toegesneden waren
op de eerder metafysische kunstopvatting van de achttiende eeuw,
blijken geen passende accommodatie meer te kunnen bieden voor de
nieuwe opvattingen. Dit verklaart waarom in de negentiende eeuw,
en met name in het werk van Schumann, zoveel nieuwe genres en
vormen voorkomen. Abstract uitgedrukt: de inhoud brengt hier haar
eigen vorm voort, de poëtische substantie baart haar meest adequate
verschijningsvorm.
—
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Die vorm blijkt bij nader toezien een zekere vormeloosheid in zich
te sluiten. De korte pianostukken, bij Schumann meestal gebundeld
in een cyclus, hebben vaak iets fragmentarisch. Dit is echter geen
typisch kenmerk van het zogenaamde lyrische klavierstuk, dat in het
begin van de negentiende eeuw als een reactie op de pianosonate
opgekomen was. De pianostukken van Tomášek, Schubert, Weber en
Moscheles hebben meestal een gesloten vorm en een eenduidig esthetisch
profiel, ook al kunnen er nog verschillende subgenres onderscheiden
worden (karakterstukken, pianominiaturen, variatiereeksen, études,
intermezzi, fantasieën...). Bij Schumann zijn de grenzen tussen deze
subgenres nogal vloeibaar: er zijn maar weinig pianostukken die een
eenduidig (=prozaïsch!) genreprofiel hebben. Daarmee belichaamt
Schumann wat Friedrich Schlegel in zijn Fragmente zur Literatur und
Poesie als ‘de romantische imperatief’ aanduidde, met name een
mengeling van verschillende poëtische types. Het beste voorbeeld
hiervan zijn de Etudes symphoniques op. 13 (1837), een variatiereeks
die tegelijk thuishoort in het vakje van de étude, de dans, de variatie,
het karakterstuk, het briljant concertstuk en de contrapuntische studie.
Er is nog een tweede aspect waarin Schumann op het vlak van het
klavierstuk afwijkt van zijn voorgangers. Terwijl het lyrisch klavierstuk
van de vorige generatie meestal een gesloten vorm vertoont, komt bij
Schumann het fragmentaire en het vormeloze op de voorgrond
te staan. Muzikale gestalten worden niet altijd geheel en al
uitgecomponeerd. Het begin van een intuïtie in al haar frisheid
en volheid kunnen vatten is voor Schumann belangrijker dan die
intuïtie ook helemaal uit te componeren. Het gehoor geven aan de
‘rasch wechselnde Seelenzustände’ primeert voor hem op het ten
einde toe gehoorzaam blijven aan de muzikale logica van een stuk.
Schumanns vroege pianowerk vertoont met andere woorden een ‘à
la minute’-componeerstijl, die gelijke tred probeert te houden met de
‘innere Welt’ van de componist, ook al impliceert dit een grillige, snel
wisselende en onvoorspelbare muzikale lijn.
Uit zijn geschriften blijkt evenwel dat Schumann het fragmentarische
en rapsodische aspect van zijn pianowerk niet onverdeeld positief
inschatte. Zo was hij vrij kritisch over Papillons en over Carnaval op. 9
(1837). De eerste bundel vond hij “zu klein und rhapsodisch, um grosses
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Aufhebens davon zu machen”. Over Carnaval schreef hij: “Das Ganze
hat durchaus keinen Kunstwerth; einzig scheinen mir die vielfachen
Seelenzustände von Interesse”. Van deze ‘talrijke zielsbewegingen’
vond Schumann dan weer dat ze te vlug wisselden om een publiek
te kunnen blijven boeien (“so wechseln doch auch die musikalischen
Stimmungen zu rasch, als dass ein ganzes Publikum folgen könnte,
das nicht alle Minuten aufgescheucht sein will”). Klaarblijkelijk ervoer
het publiek Schumanns vroege pianocycli als vrij moeilijk en zelfs
ontoegankelijk. De moeilijkheid ervan, zowel voor de toehoorders als
voor de uitvoerder, ligt voor een groot stuk in de vorm, die als een opeenvolging van fragmenten kan worden getypeerd. Van een geheel
(‘das Ganze’) kon volgens Schumann bezwaarlijk sprake zijn. Naar zijn
vroege pianomuziek moeten de toehoorders derhalve met een auditief
vergrootglas luisteren. De details, niet het overkoepelende grondplan,
wijzen de weg.
Het was een wijdverbreide tendens bij het toenmalige publiek, dat
met ‘klassieke’ oren naar de nieuwe muziek luisterde, om dergelijke
kleinschalige pianostukjes eerder laag in te schatten. Volgens die
opvatting zou de componist korte stukjes schrijven omdat hij nog niet
toe is aan de grootschalige, traditionele vormpatronen. Schumann dacht
trouwens zelf tot op zekere hoogte zo: aan jonge componisten beval
hij deze kleine vormen aan, als een voorbereiding op het grotere werk.
Toch zijn de vroege pianocycli van Schumann veel meer dan een opeenvolging van fragmenten. De componist legt namelijk in meerdere cycli
van korte stukjes een grote zorg voor een overkoepelende, cyclische
structuur aan de dag. Via een doorgedreven netwerk van motivische
en harmonische kruisverwijzingen tussen de verschillende stukken uit
een pianocyclus zorgt Schumann ervoor dat in het overkoepelende
grondplan van een compositie interessante en sprekende
dwarsverbanden oplichten (zie hiervoor “Phantasie”, p. 91).
De bekommernis van Schumann om een verzameling losse klavierstukken
toch een dwingende, inherente eenheid te verlenen blijkt voor het
eerst heel duidelijk uit de Etudes symphoniques uit 1837. In Papillons
en Carnaval werd die eenheid nog in hoofdzaak door de titel en door
literaire elementen gewaarborgd; in de Etudes wordt ze met zuiver
muzikale middelen tot stand gebracht. Schumann zag zich hier voor een
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paradoxale opgave geplaatst. Het genre van de étude verschilt alleen al
door zijn functie wezenlijk van de pianosonate, de symfonie en andere
typisch klassieke genres waarin die organische eenheid exemplarisch
belichaamd was. Bovendien wordt de étude precies gekenmerkt door
het feit dat elk exemplaar een ander, specifiek speeltechnisch probleem
uitdiept. Het genre verzet zich met andere woorden uit zijn eigen aard
tegen een cyclische benadering. De titel - Etudes symphoniques moet voor de muziekkenners van toen dan ook als een regelrechte
provocatie geklonken hebben. Toch slaagt Schumann erin zijn doel
te bereiken, dankzij een nieuwe invulling van het begrip variatiereeks. In de Etudes symphoniques levert het thema niet enkel
de grondstof voor de variaties, maar vormt het tevens het ideële
knooppunt van de variatiereeks. Dit betekent dat het niet altijd even
duidelijk hoorbaar op de voorgrond treedt, maar eerder onderhuids vele
muzikale relaties bepaalt en samenhoudt. De hier opgedane expertise
kan verklaren waarom Schumann nadien bijna geen variatiereeksen
meer heeft gecomponeerd. Doordat de variatie meer en meer een
algemeen compositieprincipe werd, had Schumann er steeds minder
nood aan om de variatietechniek als zodanig in een speciaal daarvoor
gereserveerd genre te beoefenen.
—
Het jaar 1838 was een topjaar voor Schumann. Niet alleen leerde hij
dan de strijkkwartetten opus 44 van Felix Mendelssohn kennen, wat
in hem de vraag naar het romantische statuut van de kamermuziek
wakker maakte. Tussen januari en mei van dat jaar zette hij tevens
vier van zijn belangrijkste pianowerken op papier: de Fantasie op. 17,
Kinderszenen op. 15, Kreisleriana op. 16 en de Novelletten op. 21.
Schumann gaf zelf aan dat hij met deze werken een nieuwe stijl had
bereikt, gekenmerkt door een synthese van contrapuntische verfijning
en talige (vertellende) expressiviteit. De titel van Kreisleriana verwijst
naar de beroemde romanfiguur van E.T.A. Hoffmann, de excentrieke
kapelmeester Johannes Kreisler, die een verscheurdheid in zich droeg
die ook Schumann aan den lijve moet hebben ondervonden: de
verscheurdheid tussen het ‘prozaïsche’ leven van elke dag, met zijn
vele banale eisen en geplogenheden, en de voorbestemming voor een
leven in dienst van de poëzie en de liefde. Deze ambiguïteit speelt
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ook op andere vlakken. Ze bepaalt ten eerste het formele concept van
Hoffmanns boek, waarvan de volledige titel luidt Lebensansichten des
Katers Murr, nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters
Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern. Het gaat met andere
woorden over een novelle waarin de memoires van een kater (Murr)
willekeurig vermengd worden met de biografie van zijn meester, de
musicus Kreisler. De twee soorten tekst (memoires en biografie) hebben
elk een eigen stijl en toon, die fel contrasteren. Opmerkelijk is dat
Hoffmann kiest voor bruuske, onvoorbereide overgangen tussen deze
twee registers. Een soortgelijke dubbelheid is ten tweede ook terug
te vinden in Schumanns Kreisleriana. De acht stukken van deze bundel
hebben afwisselend een snel en een traag tempo. Maar ook binnen de
afzonderlijke bewegingen zijn plotse overgangen qua stijl en expressie
te vinden. Deze overgangen zijn zelden gestroomlijnd, maar hebben
altijd een eerder bruusk karakter, dat het (innerlijk) oor van de luisteraar
geweld aandoet. In het voorlaatste stuk uit Kreisleriana bijvoorbeeld
(Sehr rasch/molto presto), een ABA-vorm, wordt het tweede
A-segment abrupt afgebroken en gevolgd door een koraalachtige
passage, die op alle vlakken het grootst denkbare contrast voorstelt
met wat voorafging. Clara Schumann had gelijk toen ze Kreisleriana
treffend karakteriseerde als ‘humoristisch, dann wieder mystisch’. In de
vormgeving van deze dubbelheid speelt het ritme een bepalende rol.
De openingsmaten van deze bundel alleen al maken duidelijk dat het
ritme hier de stuwende kracht is. Let wel, het gaat niet altijd om een
regelmatige ritmiek. Even vaak brengt Schumann de luisteraar uit
balans, door tegendraadse en weerbarstige ritmes voor te schrijven. In
het laatste stuk uit de bundel (Schnell und spielend/Vivace e scherzando)
wordt de melodielijn niet ondersteund door de baslijn, die systematisch
op een onbeklemtoond deel van de maat een bastoon presenteert. Zo
blijft de verwachte sterke tel – die de cadans aangeeft en die door de
melodielijn verondersteld en gesuggereerd wordt – telkens leeg, wat
bij de luisteraar een gevoel van metrisch ‘displacement’ teweegbrengt.
De Franse filosoof Roland Barthes (1915-1980) heeft in een schitterende
tekst stimulerende gedachten neergeschreven over de kortheid,
het fragmentarische en het dubbele karakter van Kreisleriana. Hij
kenschetst Schumanns pianomuziek als ‘het rijk van het intermezzo’,
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meer nog, hij vindt dat het muzikale type ‘intermezzo’ synoniem is met
het hele oeuvre van Schumann. Het fragmentarische van het intermezzo
verhindert volgens Barthes namelijk dat het muzikale discours zich
bindt (zoals een saus), dat het gestroomlijnd en gezapig wordt, en zich
kritiekloos inpast in een cultuur die vooruitgang en ontwikkeling hoog
in het vaandel draagt. De filosoof gaat heel ver in het doordenken van
deze gebrokenheid van het muzikale discours:
“In Kreisleriana van Schumann hoor ik eigenlijk geen enkele noot,
geen motief, geen thema, geen grammatica, geen betekenis,
kortom, niets wat een intelligibele structuur van het werk laat
vermoeden. Neen, wat ik hoor zijn slagen. Ik hoor wat klopt en
slaat in het lichaam, ik hoor dat wat het lichaam slaat, of beter: ik
hoor dit lichaam, dat klopt.”
Dit is een andere manier om te verwoorden hoe belangrijk de
ritmiek is in Kreisleriana. Barthes voert de ritmiek terug op haar
lichamelijke verankering: het kloppen van het hart, het (im)pulsieve,
driftmatige en pulserende ritme van een lichaam. En daar verbindt
hij nogal wat gevolgen aan voor de uitvoerder. Die moet immers de
psychisch-lichamelijke ‘anagrammen’ van Schumann kunnen lezen. De
pianist moet onder de huid van de tonale, ritmische en melodische
retoriek kruipen, en het netwerk van accenten en klemtonen aan de
oppervlakte brengen. Een middelmatige, beschaafde vertolking van
de talrijke accenten en klemtonen in Kreisleriana is volgens Barthes
dan ook uit den boze. Het kloppen van het lichaam – het lichaam van
Schumann, van de uitvoerder, het klanklichaam van de piano – moet
hoorbaar en voelbaar worden, zoals in de fenomenale vertolkingen
van Arthur Rubinstein (die Barthes vermeldt) of van Martha Argerich
(uit 1986, die Barthes niet meer heeft gekend). Dergelijke uitvoerders
hebben een feilloos intuïtief aanvoelen van de lichamelijke semantiek
die in Schumanns tempoaanduidingen om aandacht schreeuwt.
Termen als ‘äußerst bewegt’ en ‘sehr aufgeregt’ (een bruisende
onrust van het lichaam) of ‘sehr innig’ (het lichaam verzamelt zich
aan de grens van zijn uiterlijkheid en verliest zich naar de binnenkant
toe) brengen het driftmatig-lichamelijke van het notenbeeld
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nog sterker aan de oppervlakte. Het is Barthes’ overtuiging dat deze
muziek haar ziel terugkrijgt als ze vanuit de lichamelijkheid benaderd
en uitgevoerd wordt.
—
In de bundel Novelletten zet Schumann een belangrijke stap vooruit
wat de vormgeving van het klavierstuk betreft. Tot dan toe vertoonden
die klavierstukken meestal een eenvoudige ABA-vorm. Deze
drieledige gesloten vorm wordt vanaf Novelletten echter steeds vaker
opengebroken vanuit een zekere ‘novellistische’ inspiratie. Schumann
bestempelde deze bundel dan ook als ‘größere zusammenhängende
abenteuerliche Geschichten’. Avontuurlijk is deze muziek zeker:
dezelfde abrupte contrasten als in Kreisleriana zijn er te vinden. Toch
verliest de luisteraar niet alle houvast, aangezien in de meeste van de
acht stukken uit de bundel het drieledige grondplan vrij herkenbaar
blijft. De samenhang bereikt Schumann door nog sterker te focussen op
motivische verbanden. Zo is het in de Novellette nr. 8, het langste stuk
uit de bundel, opmerkelijk hoe Schumann kleine stukjes muziek (vaak
slechts enkele maten) met elkaar laat botsen en contrasteren, hoe hij
bepaalde ideeën gedurende vele maten loslaat om ze verderop plots
als een citaat weer op te nemen. Dit sterk uitgebouwde motivische
spel vormt het noodzakelijke tegengewicht voor de even sterk
gesegmenteerde structuur en de frequente sfeer- en tempowisselingen
van deze Novellette:
A
B
A'
C

Sehr lebhaft
Trio I - Noch lebhafter
wie früher
Trio II
C1 Hell und lustig - Stimme aus der Ferne
C2 Einfach und gesangvoll
C3 Tempo wie im vorigen Stück
D Fortsetzung und Schluss
Hier barst het klavierstuk – in origine een eenvoudig en formeel
transparant stukje pianomuziek – uit zijn voegen, en dit niet alleen
vanwege de ongewone lengte. Betekenisvol is vooral hoe de muziek
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getuigt van een grenzeloze formele vrijheid, waarbij de componist zich
niet in eerste instantie bekommert om de logische samenhang (het
prozaïsche), maar vooral de snel wisselende impulsen van de verteller
probeert te volgen (het poëtische). De ‘Stimme aus der Ferne’ uit
het tweede Trio geeft de luisteraar een hint over wie Schumann dan
wel inspireerde tot dergelijke uitgesponnen muzikale vertellingen: de
betoverende stem uit de verte is een citaat uit een Notturno van Clara
Wieck (uit haar Soirées musicales).
De stem van de dichter komt heel wat dichterbij in Kinderszenen, dat
Schumann onder de titel ‘Kindergeschichten’ oorspronkelijk bedoeld
had als een bijvoegsel bij Novelletten. In die jaren was Schumann, die
zich bewust was van de toenemende complexiteit van zijn werk, ook
op zoek naar publieke erkenning en succes. Mede daarom schreef hij
in 1838, naast de moeilijker toegankelijke Kreisleriana en Novelletten,
de tot de verbeelding sprekende Kinderszenen. Maar precies omdat
het werk zo tot de verbeelding spreekt, werd het ook vaak verkeerd
begrepen. Schumann ergerde zich dood aan een recensie van de
bundel door Rellstab: “Der meint wohl, ich stelle mir ein schreiendes
Kind hin und suche die Töne dan danach. Umgekehrt ist es!” Op het
einde van de cyclus, wellicht niet toevallig na ‘Kind im Einschlummern’
(nr. 12), komt de dichter rechtstreeks aan het woord: ‘Der dichter
spricht’ (nr. 13). Plots verloopt de communicatie moeizaam en wordt
het discours gebroken. De zo sterk geïnsinueerde en verwachte
oplossing van de muzikale lijn in de toonaard sol groot komt er maar
niet. In plaats van dergelijke bevestigende elementen fragmenteert
Schumann de koraalachtige zetting, die meermaals blijft hangen op
een verminderd septiemakkoord – toen het nec plus ultra van zoetonverdraaglijke onopgeloste spanning. Het is pas na een recitatief –
der Dichter spricht! - dat het koraal uiteindelijk oplost in sol groot.
De tendens naar grotere, meer novellistische vormen uit het jaar 1838
zette zich het jaar daarop verder door. Intussen had Schumann de
Negende Symfonie van Schubert, alom geprezen om haar ‘himmlische
Länge’, leren kennen. De Humoreske op. 20 (1839) bevat de neerslag
van zijn ervaringen: het is een grootschalig werk (het duurt bijna een
halfuur) in zeven bewegingen, waarin de karakters en de stemmingen
heel snel en plots kunnen wisselen. Schumann probeerde in dit werk
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het wezen van de humor, een belangrijke categorie in de romantische
esthetiek, te doorgronden. Dat de Humoreske nergens humoristisch
klinkt, is bijzonder logisch. Het negentiende-eeuwse concept humor
is immers niet te verwarren met wat in onze tijd onder humor verstaan
wordt. Een auteur karakteriseerde de dubbelheid van het concept
als ‘die glückliche Verschmelzung von Gemüthlich und Witzig’ (de
geslaagde versmelting van gemoedelijk en geestig). Schumann
omschreef dit werk dan ook als ‘wenig lustig und vielleicht mein
melancholischstes Stück’. Net als in Kreisleriana zijn ook hier de
psychosomatische connotaties van vele tempoaanduidingen
opmerkelijk. In geslaagde uitvoeringen, die het nauw nemen met
aanduidingen als ‘hastig’, ‘wie ausser Tempo’, ‘innig’ en ‘mit einigem
Pomp’, klinkt de Humoreske als een onvervalst psychisch protocol.
In de late klavierwerken wordt de vertelstijl van Schumann eenvoudiger.
In vergelijking met de voorafgaande cycli vallen de Gesänge der Frühe
op. 133 (1853), de laatste pianocyclus van Schumann, op door hun
eenvoudige dictie, vaak gedragen door een koraalachtige zetting. Deze
cyclus werd gecomponeerd tussen 15 en 18 oktober 1853, toen de
jonge Brahms op bezoek was bij de Schumanns in Düsseldorf. Brahms
speelde toen onder meer zijn eerste pianosonate voor. Dit is een werk
waarin de compacte akkoordmassa’s en volle bastonen, zo typisch
voor al zijn later pianowerk, al volop aanwezig zijn. Het openingsstuk van de Gesänge der Frühe verraadt hoezeer Schumann onder
de indruk was van Brahms’ kwaliteiten als componist en pianist. De
wervelende en ritmisch heel bewogen klavierstijl van Schumann maakt
er plaats voor een bedaarde akkoordische schrijfwijze, waarin de volle
klank van het diepere register van de piano domineert. Hetzelfde forse,
brahmsiaans klankbeeld maakt de dienst uit in het derde (Lebhaft) en
het laatste stuk (Im Anfang ruhiges, im Verlauf bewegteres Tempo) uit
de vijfdelige bundel. Een en ander maakt dat de Gesänge der Frühe
in een vreemde sfeer baden. Ze zijn atypisch voor Schumann, en in
hun halsstarrige exploitatie van een kleine motivische kern lijken alle
stukken bijna vooruit te wijzen naar de geestesziekte die Schumann
enkele maanden later ten volle zou treffen.
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De piano’s van Schumann
Robert en Clara Schumann bespeelden tijdens hun leven een
indrukwekkend aantal instrumenten. Naast piano’s van Stein en
Graf behoorden daartoe ook instrumenten van Streicher, Tröndlin,
Bösendorfer, Pleyel, Erard, Fuchs, Rosenkranz, Härtel, Wieck, Klemz,
Schott en vele andere. Als kind groeide Schumann op met een
Streicher die hij van zijn vader gekregen had. Toen hij later met zijn
vrouw Clara in Leipzig woonde, gaf hij opnieuw de voorkeur aan een
Weens instrument, ditmaal een Graf.
Het koppel hield van de intieme klank van de Weense piano’s,
waarvan de mechaniek duidelijk verschilde van die van de moderne
Franse instrumenten. Clara beklaagde zich tijdens haar concertreizen
meermaals over de kwaliteit van instrumenten. Ze was heel kritisch en
had het soms moeilijk om zich aan te passen, zelfs aan de allerbeste
instrumenten wanneer die te ver van haar esthetiek stonden. In 1839
schreef ze vanuit Parijs: “Leider kann ich mich noch immer nicht an
die Instrumenten gewöhnen” en “Ach, sie gehen so schwer, das ist
schrecklich”.
Tijdens zijn verblijf in Wenen schreef Schumann echter: “Graf hat mir
einen schönen Flügel hergestellt, auf dem ich mich ergötze” en “War
auch bei Streicher, bei dem ich an manchem trefflichen Instrument
ergötz!”. De buitengewone zangerigheid, kleurrijke tenor en rijke
bassen van een Streicher, mooi contrasterend met het glinsterende
diskant, lenen zich uitstekend voor Schumanns rijke polyfonische
structuren. Contrapuntische lijnen verschijnen met grote natuurlijkheid
zonder dat de vele figuren elkaar dreigen te verstikken in een te dikke
klankopeenstapeling, zoals op moderne concertvleugels gauw het
geval is.
Bovendien komen de Weense instrumenten de poëzie en de intimiteit
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van Schumanns muziek ten goede. Na een operabezoek noteerde hij:
“Von einem Piano weiss man hier wenig. Alles trägt ungemein dick
auf, was nach Italien schmeckt”. Dit zegt veel over Schumanns eigen
verfijnde klankesthetiek, die nauw aansloot bij de Duitse poëzie en de
‘Gemütlichkeit’, waarover Clara en Robert het vaak hadden in hun brieven.
Het contrast tussen intimiteit en uitbundigheid, dat Schumanns klaviermuziek typeert, komt extra uit de verf op een Weense vleugel, omdat
de limiet van wat een instrument aankan hier duidelijk hoorbaar is.
De Schumanns kozen niet uit conservatisme voor Weense instrumenten.
Ze stonden hun hele leven lang open voor experiment en vernieuwing.
De piano’s van Graf en Streicher – en wat Clara betrof vanaf 1871 ook
van Grotrian Steinweg – sloten echter nauw aan bij hun uitgesproken
verfijnde, intieme muzikale smaak en persoonlijkheid.
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Robert Schumann, Wenen 1839, lithografie van Joseph Kriehuber

Schumann en de
traditionele genres
Hoe na Beethoven nog iets zinvols verrichten in genres als symfonie,
sonate en strijkkwartet? Het was deze vraag die componisten aan het
begin van de negentiende eeuw niet enkel bezighield maar tegelijk
verhinderde te beginnen. Als exponent van de Weense klassiek
vormden Beethovens verwezenlijkingen in de ‘grote genres’ een (hoog)
verheven maatstaf die de jonge romantici onoverkomelijk leek. Onder
andere zijn artikel over de klaviersonate in het Neue Zeitschrift für
Musik toont ons hoezeer Schumann zich bewust was van deze historische
positie en de uitdagingen die daaruit volgden. De geschetste situatie
laat uiteindelijk slechts een aantal mogelijke antwoorden toe. Een
eerste optie was Beethoven negeren. Hoewel denkbaar, was dit pad
om evidente redenen doodlopend. Ook het Beethoven-epigonisme
was een soortgelijk lot beschoren. Niet enkel kan zuivere nabootsing
nooit op veel waardering rekenen, bovendien bewerkstelligde de
romantische esthetica met haar eis naar originaliteit en individuele
expressie de totale ontoegankelijkheid van deze uitweg. Voor
componisten met ambitie bleef slechts een derde antwoord over:
de uitdagende evenwichtsoefening van traditie in combinatie met
vernieuwing. Om niet enkel ‘na Beethoven’ maar ook naast hem
te staan, was een innoverende omgang met de klassieke erfenis
noodzakelijk.
Omdat originaliteit tot op heden het beoordelingscriterium bij uitstek
is, vinden we in de romantische canon enkel componisten die voor de
derde weg kozen. Toch vertoont ook deze weg splitsingen of minstens
verschillende rijstroken. Er valt een onderscheid te maken tussen
‘radicale vernieuwers’ en aanhangers van meer gematigde vernieuwing.
De graad van continuïteit met de traditie is hierbij de weinig eenduidige

93

Schumann en de traditionele genres

rechter. Pas na Schumanns dood werd dit onderscheid, voornamelijk
theoretisch, scherp gesteld door het verhitte debat tussen zogenaamde
Neudeutschen zoals Liszt en Wagner en ‘traditionalisten’ zoals Brahms.
Schumanns oeuvre gaat vooraf aan deze kunstmatige tweedeling.
Zijn werk schuift zowel voorbeelden van meer gematigde als meer
radicale innovatie naar voren. De titels van zijn composities geven
ons een eerste, zij het weinig afdoend criterium om beide strekkingen
van elkaar te onderscheiden. De eerste groep wordt gelijkgesteld aan
composities die titels dragen als sonate, strijkkwartet, symfonie of
concerto. De tweede groep beslaat werken met meer poëtische titels
zoals Papillons, Novelletten, fantasieën, capriccio’s....
In dit hoofdstuk concentreren we ons op Schumanns vernieuwende
omgang met traditionele genres en hun vormpatronen. Zoals
gezegd vormde de traditie geen geruststellende en comfortabele
achtergrond maar een uitzonderlijke uitdaging. Enerzijds was
het gewicht van de conventies in deze genres bijzonder groot.
Wanneer een compositie bijvoorbeeld de titel ‘symfonie’ droeg,
verwachtte de concertganger een aantal vaste kenmerken zoals
vierdeligheid, een grote orkestrale bezetting, dramatische
ontwikkeling en monumentaliteit. Bovendien zinderden de
beethoveniaanse modellen door de geesten en oren van componisten
en luisteraars. Anderzijds noodzaakte het originaliteitsprincipe
een innovatieve omgang met deze gegevenheden. Het hanteren
van traditionele vormpatronen was bijgevolg een heikele onderneming die daarenboven cruciaal was voor compositorische herkenning.
Verwezenlijkingen in de grootschalige genres van sonate en symfonie
waren immers een proeve van bekwaamheid voor de opkomende
componist.
—
Schumanns antwoorden op de geschetste uitdagingen zijn vrijwel van
bij hun ontstaan als mislukte pogingen bestempeld door muziekcritici.
Als meest prestigieuze van alle genres vielen vooral zijn symfonieën aan
harde kritiek ten prooi. Zo behoort Schumann volgens de befaamde
musicoloog Sir Donald Tovey (1875-1940) niet tot de hoofdstroom
van de muziekgeschiedenis omdat hij de ‘speciale krachten’ miste

94

die noodzakelijk zijn om coherente structuren op grote schaal te
ontwerpen. Friedrich Nietzsches (1844-1900) uitspraak dat Schumanns
smaak in de grond een kleine smaak was, is in unisono met Tovey. Ook
in recentere geschriften blijft de negatieve beoordeling aangehouden.
Volgens Charles Rosen (1927) illustreert Schumanns Eerste Pianosonate
de gebreken van de sonatevorm na Beethoven. In zijn boek over
sonatevormen stelt Rosen dat Schumanns sonates en symfonieën
voortdurend gehinderd worden door de voorbeelden van Beethoven.
Musicoloog Carl Dahlhaus (1928-1989) ten slotte ziet in Schumanns
Eerste Symfonie de belichaming van de structurele zwakheid van vele
negentiende-eeuwse sonatevormen.
Met ‘sonatevorm’ is het cruciale woord voor dit hoofdstuk gevallen.
Dit formeel patroon dat ten grondslag ligt aan één beweging −
nagenoeg alle eerste en in mindere mate laatste bewegingen − van
symfonieën, sonates en kamermuziekwerken vormt een van de grootste
verwezenlijkingen van de Weense klassiek. Een klassieke sonatevorm
bestaat uit drie grote delen. Het eerste deel, de expositie, stelt twee
thema’s voor waarvan het tweede meestal lyrischer is en in een andere
toonaard staat (conventioneel de dominanttoonaard of de relatieve
majeurtoonaard) dan het eerste. Hierdoor ontstaat een thematisch en
tonaal conflict dat in het tweede deel, de doorwerking, op de spits
wordt gedreven. In het derde deel, de reprise, weerklinkt grotendeels
hetzelfde materiaal als in de expositie, met dit essentiële verschil dat
het tweede thema ditmaal in dezelfde toonaard wordt gespeeld als het
eerste. Hierdoor wordt het tonale conflict opgelost en wordt de vorm
als afgerond ervaren. Bij wijze van voor- en naspel kan een langzame
inleiding en/of een coda toegevoegd worden aan de kern van de
sonatevorm. Hoewel de uiteengezette vorm op het eerste gezicht
erg abstract lijkt, kan zijn belang voor de muziek van de klassiek en
romantiek nauwelijks overschat worden. Hij stelt de componist immers
in staat een langdurige muzikale spanning op te bouwen die voorheen
ondenkbaar was. Vanuit een meer retorisch standpunt bekeken, kan de
componist aan de hand van deze vorm een verhaal vertellen. Dit soort
narratieve ontwikkelingen gaat vooraf aan eventuele beschrijvende
titels of programma’s en functioneert louter muzikaal. Door het subtiele
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spel van conventie en afwijking te volgen kan elke wat geoefende en
actieve luisteraar dit verhaal meelezen of -beleven.
Het eminente belang van de sonatevorm voor zowel de klassiek als de
romantiek wijst op een belangrijk punt van continuïteit tussen beide
muziekhistorische periodes. Gelijkenissen mogen ons echter niet
blind maken voor wezenlijke verschillen. Juist van dit soort blindheid
zijn Schumanns sonatevormen echter het slachtoffer geworden. Want
hoewel ook Schumann zich op het eerste gezicht op de sonatevorm
beroept, krijgt deze vorm, onder invloed van de romantische muziekesthetica, een geheel andere invulling. Met name de interne dynamiek,
‘het verhaal’ dat door de romantische sonatevorm wordt uitgedrukt,
verschilt radicaal van de klassieke sonatevorm. Dit is niet in de eerste
plaats een verschil van uitzicht, wel van artistieke conceptie. Het
uitgedrukte verhaal van een klassieke sonatevorm ontstaat door de
interne dynamiek tussen formele secties. Ze ontlenen hun betekenis
aan hun verhouding tot elkaar en tot het geheel. De thema’s en
motieven, die de secties een invulling geven, drukken wel een
bepaalde gevoelsmatige inhoud uit maar zijn voor het kunstkarakter
van de compositie secundair.
In de romantiek verandert de opvatting van de sonatevorm grondig.
De hiërarchische positie van vorm en inhoud wisselt. De uitdrukking van
meer complexe en snel wisselende ‘zielstoestanden’ komt nu centraal
te staan. Van karakter doordrongen thema’s en motieven vormen de
voornaamste spelers van het verhaal. Door de nadruk op individuele
expressie wordt de klassieke idee van een afgeronde eenheid iets
uitwendigs en artificieels. De traditionele vorm blijft een belangrijk
middel om eenheid te bereiken maar maakt zelf die eenheid niet meer
uit. Doordat de individuele expressie het eerste doel wordt van de
componist, zal ook de vorm vanuit deze optiek geconstrueerd worden.
Dit heeft tot gevolg dat het verhaal van de klassieke sonatevorm, dat
in grote mate telkens hetzelfde was, moet plaatsmaken voor een veel
grotere variatie aan narratieve trajecten. Overeenkomstig de subjectieve
intentie ontstaan geïndividualiseerde sonatevormen die elk hun eigen
verhaal vertellen. De verschuiving van vorm en inhoud legt echter
een valkuil bloot waar Schumann, volgens zijn critici, blindelings is
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ingetuind. Door vooral de nadruk te leggen op de individuele expressie
van het thema en niet zozeer op zijn formele verhouding tot de andere
delen van de sonatevorm dreigt het risico van een spanningsloze
aaneenschakeling van thema’s en motieven. Hierdoor wordt de doelmatige voortgang van de muziek vervangen door een opeenvolging
van nu-momenten. Johannes Brahms, nochtans een van Schumanns
grootste bewonderaars, merkte dit punt heel vroeg op. “De grote
romantische componisten hebben de sonatevorm voortgezet in
een lyrische geest die de innerlijke dramatische aard van de sonate
tegenspreekt. Schumann zelf toont deze contradictie aan.”
—
In de receptiegeschiedenis is Schumann vaak omschreven als een
‘miniaturist’. Enerzijds verwijst deze term naar Schumanns grote
aantal korte pianowerken (Zie “Märchenerzählungen”, p. 71) en
liederen. Beide genres hebben hem immers een onuitwisbare plaats
in de muziekgeschiedenis bezorgd. Anderzijds wordt de term ook als
een kritiek gehanteerd. In dat geval wijst ze op Schumanns omgang
met de grootschalige, traditionele vormen – lees in eerste instantie:
sonatevormen. Deze worden dan gezien als een aaneenschakeling
van kleine vormen (de zogenaamde ‘nu-momenten’) zonder dat een
werkelijk geheel met bijhorende spanningsboog ontstaat. Tovey
spreekt over een ‘mozaïekstijl’ die de sonatevorm slechts in zoverre
benadert als een mozaïek een afbeelding. Deze kritische receptie
betoogt dat Schumann er niet in geslaagd is een artistiek valabel
antwoord te bieden op de uitdagingen die hij voor zichzelf zag in de
grote vormen. Wij willen tot een genuanceerder oordeel komen, door
enkele emblematische werken onder de loep te nemen.
Bij een blik op zijn werklijst valt op hoezeer Schumann zijn aandacht
gedurende een bepaalde, afgebakende periode hoofdzakelijk aan
één genre wijdde. Zo componeerde hij in de periode 1830-1839
nagenoeg uitsluitend pianomuziek, in 1840 vooral liederen, in 1841
symfonisch werk en in 1842 kamermuziek. Schumann heeft nooit een
verklaring gegeven voor dit fenomeen. Dat toeval niet aan de basis
van een dergelijke systematiek kan liggen, spreekt voor zich. Minstens
een aannemelijke motivatie is de volgende. In overeenstemming met
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zijn historisch bewustzijn wilde Schumann zich in de grote Duitse
traditie van Bach, Beethoven en Schubert plaatsen. Hiertoe diende
een componist zich, volgens Schumann, in alle genres te bekwamen.
Bovendien kon hij op die manier voor elk genre de uitdaging aangaan
om de klassieke voorbeelden van eigentijdse equivalenten te voorzien.
Achtereen-volgens bekijken we daarom de vroege pianomuziek, de
symfonische genres en de kamermuziek.
—
Na initieel te twijfelen tussen een literaire en een muzikale loopbaan,
koos Schumann er in 1830 voor om naam te verwerven als componistpianist. Daarom wijdde hij de eerste tien jaar van zijn muzikantenbestaan voornamelijk aan composities voor klavier. Schumanns vroege
pianowerk is onder meer in dit opzicht interessant dat composities in
vernieuwende vormen (cycli van karakterstukken, karaktervariaties en
miniaturen) en composities gestoeld op traditionele vormen er naast
elkaar ontstaan. Dit gelijktijdig ontstaan wordt ook weerspiegeld in een
inhoudelijke verwevenheid. De term ‘miniatuur’ blijkt dus zowel voor
de korte pianowerken als voor de grote vormen eerder ongeschikt.
Vele van Schumanns korte pianowerken maken, op basis van interne
verbanden, deel uit van een grotere cyclus. Daarnaast zijn de grote
vormen geen opeenstapeling van miniaturen. Schumanns sonatevormen bezitten wel degelijk een interne coherentie en spanningsboog.
Alleen kan deze niet zonder meer gelijkgesteld worden aan de
beethoveniaanse modellen. De uitdaging die Schumann voor
zichzelf ziet, is juist om nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden van de
overgeleverde vormpatronen na te gaan. Soms worden klassieke
strategieën behouden, soms aangepast en soms schemeren ze nog
slechts vaag door.
Schumanns bekommernis om de muzikale coherentie in de kleinere
vormen blijkt al uit zijn eerste opusnummer, de Abegg-variaties. Dit
werk is een variatiereeks gebaseerd op een motto van vijf letters
omgezet in noten. Het variatieprincipe op de vijf noten van het motto
(a – b – e – g – g) brengt een eenheid binnen deze voor het overige snel
van karakter wisselende compositie. Het gebruik van een onderliggend
motto vinden we ook in Carnaval op. 9. De noten a – es – c – h
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(afgeleid van Asch, de geboortestad van Schumanns toenmalige
verloofde Ernestine von Fricken) brengen eenheid. In tegenstelling
tot de Abegg-variaties vormt het motto een onbewust centrum dat
eerder op de achtergrond aanwezig is en op deze manier coherentie
bewerkstelligt. Terwijl vroegere composities, naast de genoemde
technieken, ook een beroep deden op titels en literaire verwijzingen
om samenhang te creëren, vertrouwt Schumann in zijn Etudes
symphoniques op. 13 hiervoor enkel op muzikale middelen. Zoals
de titel aangeeft, gaat het om studies met een orkestkarakter. Net
als in Carnaval hebben we ook hier te maken met een variatiereeks
die geen klassieke variatie-techniek toepast, maar het thema als
achterliggend idee heeft. De pretentie van deze studies is dan ook die
van een grotere vorm waarbij eenheid ontstaat door een achterliggend
poëtisch idee. Dit verklaart waarom de titel geen gewag maakt van het
variatieprincipe. Schumann beschouwde dit destijds immers als een wat
zwakke vorm die overstegen diende te worden. De negende van de
Etudes symphoniques verdient hier speciale aandacht. Slechts de helft
van deze studie is opgevat als een variatie van het thema. De andere
helft fungeert als een bijzonder uitgebreide coda. Ook in Schumanns
sonatevormen is er een tendens om de coda als een soort tweede
doorwerking te behandelen. In Kreisleriana op. 16 doet de tonaliteit
grotere gehelen ontstaan. Het derde, vijfde en achtste Kreislerianum
staan in dezelfde toonaard en vormen op die manier ankerpunten van
de structuur. Verder worden de stukken ook met elkaar verbonden
door melodische gelijkenissen. Tot slot levert Novelletten op. 21 al een
voorsmaakje van het ‘spel met de vormen’ dat Schumanns omgang
met de sonatevorm zo typeert. Het traditionele driedelige ABApatroon, dat aan de basis ligt van de meeste karakterstukken, wordt in
op. 21 opengebroken, uitgebreid en tot hoogst individuele formaties
omgevormd.
Als overgang tussen Schumanns radicalere kleine vormen en zijn
klassieke sonates is geen werk beter geplaatst dan de Fantasie op. 17
(1836-1838). De titel biedt weinig houvast om naar de vorm te polsen.
Ook Schumann zelf stond lang in dubio over een geschikte titel voor
dit eigenzinnige werk. Opus 17 is in 1836 ontworpen als een eendelige
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compositie met de titel Ruinen. Naar aanleiding van een oproep om
geld in te zamelen voor een groots Beethoven-monument in Bonn, vatte
Schumann vervolgens het plan op om deze eerste beweging verder te
ontwikkelen tot een Große Sonate für das Pianoforte met de poëtische
ondertitels Ruinen, Trophäen en Palmen voor de afzonderlijke delen.
Na een tijdelijke nomenclatuur als Phantasien en later Dichtungen
draagt de herziene uitgave in 1839 voor het eerst de definitieve titel
Fantaisie pour le pianoforte. Hoewel niet zonder voorgangers – denken
we aan de overbekende ‘Mondschein’ Sonata quasi una fantasia
op. 27 nr. 2 van Beethoven – is een zo verregaande vermenging
van sonate en fantasie ronduit opzienbarend. Het ene genre moet
immers garant staan voor een door historische voorgangers beladen
architecturale gestrengheid; het andere genre daarentegen gedijt
bij regelloosheid en frivole invalsrijkdom. Dat Schumann tussen deze
twee titels twijfelde, geeft aan dat ze voor hem niet wezenlijk van
elkaar verschilden en dat de sonate in zijn ogen een heel verregaande
verruiming toeliet. Dit blijkt overduidelijk uit de eerste beweging, die
Schumann zelf als de meest geslaagde beschouwde. In de lijn van
zijn bestemming als eerste deel van een Große Sonate kunnen we de
vorm van deze beweging als een sonatevorm lezen. Wat het plan van
deze beweging echter zo bijzonder maakt – en ook zo relevant voor
onze problematiek – is dat de plaats van de doorwerking ingevuld
wordt door een behoorlijk zelfstandig karakterstuk, Im Legendenton
getiteld. Zowel op macro- (over de verschillende bewegingen van de
fantasie heen) als op microvlak (binnen een beweging) wordt de grens
tussen sonate en karakterstuk vervaagd. Enerzijds kunnen de drie
bewegingen als afzonderlijke ‘fantasieën’ gezien worden. Anderzijds
wordt de sonatevorm van de eerste beweging onderbroken door
een karakterstuk en vervalt op die manier de doorwerking. Aan het
einde van diezelfde beweging weerklinkt een citaat uit Beethovens
liederencyclus An die ferne Geliebte. Dit citaat is doorheen de hele
compositie motivisch voorbereid. Opnieuw streeft Schumann zo naar
eenheid. Tevens verwijst hij hiermee naar zijn toekomstige vrouw Clara
Wieck, die op dat moment een verre geliefde was.
Ondanks het feit dat ze tot een klassiek genre behoren, ontstonden
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Schumanns drie pianosonates, gecomponeerd tussen 1832 en 1838,
in heel nauw verband met het overige vroege pianowerk en in het
bijzonder met de Fantasie. De moeizame vormgeving van de sonates is
dan ook de probleemachtergrond van alle andere composities uit deze
periode. Zoals gezien, ontwikkelt Schumann in de kleinere vormen een
aantal strategieën die hij zal kunnen inzetten in de grotere vormen. De
langzame delen van de eerste en tweede pianosonate zijn bovendien
gebaseerd op liederen die Schumann al in 1828 schreef. De eigen
merite van de drie pianosonates en de Fantasie is echter dat ze een
belangrijk aantal vernieuwingen binnen de sonatevorm representeren.
Het is dan ook hier dat Schumann zijn eerste volwassen antwoorden
aan de traditie geeft. De eerste beweging van de Eerste Pianosonate
op. 11 illustreert Schumanns innovatieve omgang met de tonaliteit. In
plaats van een traditioneel verloop van tonica naar dominant hanteert
Schumann toonaarden die op een tritonusafstand van elkaar liggen. Dit
interval – de zogenaamde diabolus in musica – ondermijnt een stabiel
tonaal plan. Daarenboven wordt het hoofdthema nooit ondersteund
door een duidelijke tonica. Niet de oplossing van de tonale spanning
tussen hoofd- en neventhema maar het zoeken naar een stabiele
uitdrukking van de tonica is in deze sonatevorm de drijvende kracht.
Uitwendig lijkt deze beweging in overeenstemming met de sonatevorm.
Haar inwendig functioneren is echter radicaal verschillend.
Het experimenteren met de vorm zet zich voort in de Tweede Pianosonate
op. 22. De oorspronkelijke finale, Presto passionato, voert voor het
eerst een formele vernieuwing door die typerend is voor Schumann
en model zal staan voor latere sonatevormen. Tot een goed stuk in
de doorwerking confirmeert de beweging alle sonatevormconventies.
Een eerste afwijking wordt gevormd door een arabeskachtige interpolatie aan het einde van de doorwerking, enigszins te vergelijken met
Im Legendenton van de Fantasie. De reprise biedt echter de grootste
verrassing. In plaats van enkel de expositie te hernemen, wordt ook
een groot stuk van de doorwerking herhaald. Op het hoogste niveau
ontstaat hierdoor een tweeledige (expositie + doorwerking; reprise +
doorwerking) in plaats van de traditionele drieledige vorm. Het is deze
parallelle vorm die in de negende Etude symphonique voorafgespiegeld
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was. De structurele vernieuwing wordt nog verder doorgedreven in
het eerste deel van het Concert sans orchestre op. 14, Schumanns
derde pianosonate. De ongewone titel geeft al een aanwijzing van
Schumanns experimentele opzet. Zoals bij vele van Schumanns
sonatevormen is de thematische en tonale spanning tussen hoofd- en
neventhema in de expositie van het eerste deel tamelijk beperkt. Het
tonale patroon strookt niet met de verwachtingen, net zoals in opus 22.
Volstrekt tegen de traditie in, krijgen we in ‘de doorwerking’ het
thematische en tonale contrast dat we in de expositie hadden verwacht.
In de doorwerking weerklinkt immers het hoofdthema in een lyrische
versie in de verwachte toonaard. Op die manier valt het thematische
en tonale contrast niet in de expositie, maar tussen de expositie en de
doorwerking. In de reprise ziet Schumann zich dan ook genoodzaakt dit
hele complex dat de dynamische ontwikkeling uitmaakt te hernemen.
Het resultaat is opnieuw een parallelle vorm die nog meer dan in opus
22 een tweeledige architectuur vertoont. De tonale ontwikkeling van
deze herhaling biedt ons een spiegelbeeld van die van de expositie.
Zo genereert Schumann een hoogst origineel thematisch en tonaal
traject dat instaat voor de spanningsboog van de beweging. De
voorheen nog theoretische bemerking dat Schumanns sonatevormen
een ander verhaal vertellen dan de klassieke sonatevormen krijgt hier
een duidelijk gezicht.
—
De formele innovaties in de composities voor klavier boden een solide
vertrekpunt om grootsere uitdagingen aan te gaan: het componeren
van een symfonie. Het noodzakelijke duwtje in de rug kreeg Schumann
in 1839 door het ontdekken van Schuberts onuitgegeven Negende
Symfonie. In zijn bespreking van deze symfonie het jaar daarop in
het Neue Zeitschrift für Musik prijst Schumann haar ‘hemelse lengte
– zoals een lijvige roman in vier volumes van Jean Paul’. Meer dan op
de lengte duidt de verwijzing naar de Duitse schrijver Jean Paul (17631825) op een inhoudelijke gelijkenis. Volgens Jean Paul bestond het
leven immers uit een constellatie van fragmenten die op de artistieke
omvorming van de kunstenaar wacht. Net dit doet Schumann wanneer
hij thema’s en motieven vervult met ‘uit het leven genomen’ fragmenten.
Schumann grijpt de sonatevorm aan om deze bonte veelheid aan
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indrukken weer te geven en tegelijk te voldoen aan de esthetische
eis van organische coherentie. De eerste succesvolle resultaten
kwamen tot stand in 1841. In dat jaar ontstaan de Eerste Symfonie,
een Symphonette, later hertiteld als Ouverture, Scherzo en Finale, het
eerste deel van het Pianoconcerto en een eerste versie van wat later de
Vierde Symfonie zou worden.
Tot dusver belichtten we voornamelijk formele innovaties binnen een
enkele beweging. De sonatevorm is immers een formeel patroon dat
een beweging onderbouwt. De formele innovaties op symfonisch
vlak spelen zich echter voornamelijk af tussen de verschillende
bewegingen waaruit een symfonie of concerto is opgebouwd. De
algemene betrachting van Schumann in zijn symfonisch werk is het
nauwer op elkaar betrekken van de verschillende bewegingen. Een
gebruikelijk middel om dit te bereiken is de techniek van thematische
transformatie. Een thema uit een beweging wordt gevarieerd
hernomen in een latere beweging. Schumanns Tweede Symfonie op.
61 biedt een aantal mooie voorbeelden van deze techniek. Zowel
thema’s uit het eerste als uit het langzame derde deel worden tot
een nieuwe gedaante getransformeerd in de finale. Enerzijds schept
dit een gevoel van continuïteit tussen de delen, anderzijds wordt de
functie van de finale als hoogte-punt van de hele symfonie hierdoor
versterkt. Een stap verder gaat de Vierde Symfonie op. 120. Hier
realiseert Schumann een doorge-dreven cyclische vorm door de vier
delen in elkaar te laten overlopen. Zo ontstaat als het ware een heel
omvangrijke vorm, opgebouwd uit vier onderdelen. Dit doel bereikt
Schumann ten eerste door thematische transformatie. Het thema van
de langzame inleiding van de eerste beweging komt terug in een sectie
van de tweede beweging en wordt gevarieerd in het thema van de
derde beweging. Daarnaast ontbreekt zowel in de eerste beweging als
in de finale de reprise van het hoofdthema. Beide bewegingen vormen
hierdoor geen op zichzelf staande eenheid maar worden, samen met
de tussenbewegingen, tot een overkoepelende vorm samengesmeed.
De ultieme consequentie van deze logica is de bewegingen van een
symfonie of concerto zo sterk op elkaar te betrekken dat ze in een
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eendelige vorm opgaan. Zo komen de verschillende bewegingen van
een grootschalig werk (bijvoorbeeld sonate, symfonie of concerto) op
hetzelfde niveau te staan als de onderdelen van de sonatevorm (expositie,
doorwerking, reprise). Deze doorgedreven unificatie verwezenlijkt
Schumann in de eerste beweging van zijn Pianoconcerto op. 54, dat
oorspronkelijk bedoeld was als een eendelige fantasie. (Overigens
droeg ook de Vierde Symfonie even de titel ‘symfonische fantasie’.)
De expositie bestaat uit een Allegro affettuoso (4/4) dat de functie
van hoofdthema vervult en een Andante espressivo (6/4) dat als
neventhema fungeert. Doorwerking en reprise worden gevolgd door
Sonatevorm x
een Allegro molto (2/4) die de sfeer van een rondofinale oproept en de
functie vanExpositie
coda op zich neemt.
Doorwerking
Reprise
Coda
Allegro
affettuoso

Andante
espressivo

—

—

Allegro molto

Concerto h

						
						
Tweedimensionale sonatevorm, op. 54, eerste beweging

Dit soort tweedimensionale sonatevormen zal verder uitgewerkt
worden door onder meer Liszt en Strauss. Lang niet alle concerti van
Schumann hebben een dergelijk experimenteel plan. Zijn algemene
advies luidde dat sonatevormen in concerti solide moesten blijven.
Eerder dan formeel experiment staat immers de dialoog tussen orkest
en solist centraal. Vermeldenswaard is wel dat Schumann in al zijn
concerti de laatste twee delen met elkaar verbindt door een dramatisch
of tenminste actieve overgangspassage. Op deze manier garandeert
Schumann weerom coherentie. Waar Schumann in de Eerste, Tweede
en Vierde Symfonie naar coherentie over de vier delen heen streeft,
laten de bewegingen van de populaire Derde ‘Rheinische’ Symfonie
op. 97 en van de wat eigenzinnige Ouverture, Scherzo en Finale op. 52
zich eerder als schilderijen in een tentoonstelling lezen. Dat Schumann
het streven naar progressieve, cyclische symfonieën hier achterwege
laat, valt te begrijpen als een poging om de gunst van het publiek voor
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zijn symfonisch werk te winnen. Dit bewijst dat zijn zoektocht naar een
andere, romantische invulling van de sonatevorm al tijdens zijn leven
negatief beoordeeld is.
—
Schumanns composities in de traditionele kamermuziekgenres
centreren zich rond 1842 en 1851. In de nasleep van zijn succesvolle
poging om een symfonie te schrijven, waagde Schumann zich in 1842
aan het prestigieuze genre van het strijkkwartet. Om het componeren
voor deze bezetting in de vingers te krijgen, bestudeerde hij in de lente
van 1842 strijkkwartetten van Mozart, Beethoven en Haydn. Zijn eigen
bijdrage aan dit genre beperkt zich tot het opus 41, bestaande uit
drie strijkkwartetten. Vergeleken met de innovaties in zijn symfonische
oeuvre drijft Schumann zijn verlangen naar eenheid nog verder door.
Hij slaagt er immers in de drie strijkkwartetten tot een cyclus te
verbinden; ze worden dan ook idealiter als één verhaal beschouwd en
tezamen uitgevoerd. Het middel dat Schumann hier hanteert om op
een zo grote schaal eenheid te creëren, is het tonale plan. La klein, fa
groot, la groot en do groot als schaduwtoonaard vormen de tonale
assen waarrond heel opus 41 is opgebouwd. Het eerste deel van op.
41 nr. 1 staat in fa groot maar heeft een langzame inleiding in la klein.
De tweede beweging staat in la klein, de derde in fa groot. De finale
besluit, na een langgerekte tonale ambiguïteit waarin fa groot en do
groot een belangrijke rol spelen, in la groot. Een dag na het afwerken
van op. 41 nr. 1, begon Schumann aan de opvolger, op. 41 nr. 2. Die
voert ondubbelzinnig fa groot als hoofdtoonaard op maar kent ook
do groot een belangrijke rol toe. Dit is om twee redenen interessant.
Ten eerste is do groot zowel voor fa groot (als dominant) als voor la
klein (als relatieve grote toonaard) de logische contrasttoonaard. Op
die manier kunnen we do groot zien als de oplossing van het conflict
tussen la klein en fa groot in op. 41 nr. 1. Ten tweede verwijst do groot
(in letterbenaming ‘C’) naar Clara. Net zoals in de Fantasie op. 17
weerklinkt aan het einde van op. 41 nr. 2 een citaat in do groot uit
Beethovens An die ferne Geliebte. Schumann maakt dus niet enkel
structureel maar ook symbolisch gebruik van toonaarden. La groot, de
toonaard die op. 41 nr. 1 afsloot en volledig afwezig was in op. 41 nr.
2, draagt het laatste strijkkwartet. Vanwege haar positie als afsluiting
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van zowel het derde strijkkwartet als de hele cyclus, krijgt de laatste
beweging van op. 41 nr. 3 een groot gewicht. Om deze rol op zich
te kunnen nemen, opteert Schumann voor een parallelle vorm. Het
tweede deel van deze parallelle vorm – die ditmaal niet op een sonatemaar op een rondovorm is gebaseerd – richt zich niet enkel naar het
eerste deel maar biedt een terugblik op het tonale parcours van de
hele cyclus, die zo afgesloten wordt. Dit parcours van la klein (op. 41
nr. 1) naar la groot (op. 41 nr. 3) resoneert met de beethoveniaanse
traditie om stukken die in mineur beginnen te laten eindigen in majeur
(zie bijvoorbeeld Beethovens Vijfde Symfonie) en geeft zo gestalte aan
een spanningsboog ‘per aspera ad astra’.
Negen jaar na zijn hoogst originele conceptie van de drie strijkkwartetten,
richtte Schumann zich in 1851 op het genre van de vioolsonate. In de
eerste en laatste beweging van de Eerste Vioolsonate op. 105 gaat
Schumann tot het uiterste om het tonale en thematische conflict, dat
aan de basis lag van de klassieke sonatevorm, te ondermijnen en te
vervangen door een thematische en tonale eenmaking. Zo zijn het
hoofd- en neventhema uit deze bewegingen op hetzelfde materiaal
gebaseerd. Een dergelijke monothematiek doet weliswaar denken aan
Haydns sonatevormen, maar functioneert totaal anders. Meer dan het
thematische conflict is immers het tonale conflict essentieel voor de
sonatevorm, zoals blijkt uit Haydns muziek. Schumann daarentegen
zwakt ook het tonale contrast zoveel mogelijk af door stabiele cadensen
op de contrasttoonaard te vermijden. Bovendien hanteert hij in het
eerste deel van opus 105 een uiterst gesofisticeerde tonale strategie
die erin bestaat twee toonaarden met elkaar te vermengen. Net als
in opus 41 zijn dit la klein en fa groot maar hier worden ze tegelijk
gepresenteerd. Dit soort bitonaliteit zal een belangrijke rol spelen
vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw. Ook de Tweede
Vioolsonate op. 121 realiseert een heel sterke thematische coherentie
door het principe van thematische en motivische variatie toe te passen
op een motief gewonnen uit de naam David, de violist aan wie deze
sonate is opgedragen. Op die manier is de cirkel rond met Schumanns
eerste opusnummer. Zoals vermeld, beschouwde Schumann het
genre van de variatie als een genre dat overstegen moest worden.
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In deze opdracht is Schumann met verve geslaagd door thematische
en motivische variatie tot een van de belangrijkste principes van zijn
compositietechniek te verheffen.
—
Het kan niemand ontgaan zijn dat Schumanns grote vormen een enorme
bezorgdheid om interne coherentie verraden. Gaande van lokale
verbanden door middel van motivische transformatie in de Abeggvariaties tot de eenheidsstructuur van het eerste deel van het
Pianoconcerto hanteert Schumann een veelvoud aan technieken om
het muzikale materiaal samen te knopen. Geen coherentie in zijn
werk zien, is dan ook een kwestie van slecht werkende oren en/of
ogen.
Dat Schumanns werk de innerlijke dramatische aard van de sonatevorm
ontkent, is een kritiek die daarentegen iets wezenlijks blootlegt. De
interne spanningsboog van Schumanns muziek verschilt inderdaad
wezenlijk van de klassieke verhaallijn. De vraag is echter of deze
feitelijke vaststelling onvermijdelijk tot een negatief waardeoordeel
moet leiden. Van bij het begin tot heel recent zijn critici en luisteraars in
elk geval niet bereid geweest Schumann te beluisteren zoals hij zichzelf
voorstelt, namelijk als een romantische componist die de klassieke
vormen aangrijpt om een ander, poëtisch verhaal te vertellen. De nadruk
ligt daarbij effectief meer op het lokale en minder op de doelmatige
vooruitgang. De hemelse, lange roman van Jean Paul neemt de
plaats in van het gebalde beethoveniaanse drama. Enkel door zo naar
Schumann te luisteren, kunnen we hem een plaats garanderen, niet
louter ‘na Beethoven’ maar tevens ‘naast Beethoven’.
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Szenen aus
Goethes Faust
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Muziek wordt literatuur
De tand des tijds laat wel eens een steek vallen. De muziek die na de
natuurlijke selectie van de veranderende smaak en van nieuwe uitvoeringscontexten in het gespeelde repertoire bovendrijft, is doorgaans
ook muziek die haar roem waard is. Toch gebeurt het dat er werken
door de mazen van het net glippen, terwijl ze eigenlijk bovenaan het
pantheon van meesterwerken thuishoren. Een voorbeeld van een werk
dat nooit de status kreeg die het verdient, zijn de Szenen aus Goethes
Faust van Robert Schumann. In Duitsland is het werk onbetwist. In het
internationale repertoire kon het echter moeilijker standhouden. Wat
kunnen de oorzaken zijn van een dergelijk onbegrip? Wellicht kunnen
we drie redenen aanduiden: de concurrentie van meer populaire
Faust-composities, het standaardimago van Schumann als romantisch
componist, en onzekerheid over de genrecontext van dit eigenzinnige
werk.
Ten eerste is de intellectueel veeleisende en compromisloze
compositie van Schumann geen partij voor de populaire bewerkingen
van de mythe van Faust. De opera van Charles Gounod blijft voor vele
operaliefhebbers de referentie. La Damnation de Faust van Berlioz
volgt in zijn spoor. Het succes van beide werken is vooral te danken aan
de beperkingen die hun componisten het verhaal van Faust hebben
opgelegd. Gounod en Berlioz hebben zich gebaseerd op de beroemde
tragedie van Johann Wolfgang Goethe, maar enkel op het eerste deel.
Het verhaal van het pact met de duivel en de noodlottige liaison met
Gretchen leveren voldoende stof voor een avondvullende opera.
Schumann pakte het resoluut anders aan. Zijn Szenen aus Goethes
Faust putten uitvoerig uit het tweede deel van Goethes tragedie. In
het tweede deel verbreedde Goethe het perspectief op het verhaal.
Het gaat niet langer om een noodlottige liefdesgeschiedenis, maar
om een wereldomvattende visie op de menselijke lotsbestemming.
Schumanns compositie eindigt met de raadselachtige slotscène,
waarin Goethe een onvatbaar hemels visioen uittekent, dat alle begrip
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bewust te boven gaat. Schumann maakte het zijn publiek niet bepaald
gemakkelijk. De reden en de betekenis van Schumanns selectie van
taferelen uit Goethes tragedie geven zich niet bij een eerste beluistering
prijs. Het werk kreeg vaak slechte perskritieken omdat de samenhang
vele critici ontsnapte. Bovendien vraagt Schumann van de toehoorder
een grote vertrouwdheid met Goethes onuitputtelijke tekst. Om die
reden slaat de compositie beter aan in Duitsland dan elders, omdat
Goethe daar nog tot de klassiekers behoort en stevig verankerd blijft in
het onderwijs. Schumann vraagt een meer dan spontane beluistering.
Zijn muziek richt zich tot toehoorders die zijn compositie kunnen
verbinden met een diepgaande lectuur van de tekst.
Ten tweede krijgt Schumann als componist vaak een imago aangemeten,
waarin voor een dergelijke ambitieuze compositie geen plaats is.
Voor veel muziekliefhebbers blijft Schumann vooral de componist
van romantische pianostukken en liederen. Wanneer commentatoren
spreken over die werken, hebben ze het altijd over flarden aan
inspiratie, over een volstrekt spontane genialiteit. In zijn latere werken
in meer traditionele genres – kamermuziek, symfonie, oratorium – wordt
Schumann geregeld routine aangewreven en een verminderde inspiratie.
Die zienswijze is onterecht. In zijn latere werk bereikte Schumann een
niveau van muzikale uitdrukking dat zelden werd geëvenaard. Het
oeuvre van Schumann was lange tijd te eenzijdig gekend. De bekende
pianostukken en liederen vormen het eerste hoogtepunt in zijn
ontwikkeling. Wat daarna kwam, sprak minder tot de verbeelding. Er
waren geen romantische anekdotes mee verbonden. De symfonieën, de
kamermuziek, de oratoria en de muziekdramatische werken, waartoe
de Faust-Szenen behoren, zijn niet het werk van een bevlogen
romanticus. Ze zijn het resultaat van een doorgedreven visie en een
planmatige inspanning om de toenmalige muziekcultuur te hervormen.
Schumann staat vooral bekend als romanticus. Dat was hij zonder
twijfel. Maar we zouden hem onrecht aandoen als we geen oog hadden
voor de planmatigheid en de rationaliteit waarmee hij zijn romantisch
ideaal in muziek trachtte om te zetten. Schumann was zowel romanticus
als realist. Zijn muziek moest de irrationele drijfveren van de mens
blootleggen, maar in de manier waarop hij die taak op zich nam ging hij
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rationeel en doelgericht te werk. Hij was een van de grote intellectuele
componisten van de negentiende eeuw. Enkel vanuit die achtergrond
wordt een compositie als Szenen aus Goethes Faust begrijpelijk.
Ten derde valt de compositie moeilijk te plaatsen in de context van
de ontwikkeling van een concreet genre. Schumann staat hiermee niet
alleen onder de grote componisten van de negentiende eeuw. Het
hele tijdperk kunnen we ophangen aan grote werken waarvoor geen
precedent bestond en die ook geen school hebben gemaakt. Roméo
et Juliette van Berlioz is een vergelijkbaar voorbeeld. Het concept is
volstrekt uniek en heeft geen navolging gekend. Hetzelfde kunnen we
zeggen van La Damnation de Faust van Berlioz, of Christus van Liszt.
Muziekhistorici hebben doorgaans vooral aandacht voor werken die ze
kunnen inpassen in een evolutie. Om die reden worden de genoemde
werken wat stiefmoederlijk behandeld. Voor een tijdperk dat
originaliteit boven alles waardeerde, kunnen we gerust een alternatieve
muziekgeschiedenis schrijven. Een visie waarin Szenen aus Goethes
Faust, Roméo et Juliette en Mendelssohns Ein Sommernachtstraum
tot de topwerken van de negentiende eeuw zouden behoren doet
meer recht aan de creativiteit van die periode dan het huidige
standaardbeeld.
Voor een goed begrip van Szenen aus Goethes Faust is het van belang
te weten wat Schumann precies voor ogen stond. Na zijn miraculeus
‘Liederjaar’ van 1840 nam Schumann zich voor om systematisch elk
genre te exploreren. Het jaar 1840 was gewijd aan het lied, 1841 aan de
symfonie, 1842 aan de kamermuziek en 1843 aan het oratorium. Voor
elk genre wilde hij aftoetsen in hoeverre het kon worden aangepast
aan de nieuwe eisen van de romantische expressie en poëzie. In de
periode van 1847 tot 1850 boog Schumann zich over het muzikale
drama. Zijn zoektocht bleef niet beperkt tot de opera. Hij begon met
de opera Genoveva, maar koos daarna voor toneelmuziek bij Manfred
van Byron, om ten slotte een monumentale compositie te wijden aan
Goethes Faust. In de drie werken zocht Schumann naar een origineel
concept. Genoveva is bijzonder omdat Schumann de opera baseerde
op een type van toneelstuk dat nog geen precedent had in de
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operageschiedenis. Genoveva van Friedrich Hebbel is een ‘Trauerspiel’
met veel psychologische diepgang, maar weinig externe actie.
Karakteristiek voor Schumann was zijn uitgangspunt om zoveel
mogelijk van de oorspronkelijke tekst intact te laten in het libretto.
Die werkwijze bracht hem in conflict met zijn librettist Robert Reinick,
zodat hij uiteindelijk afhaakte en Schumann rechtstreeks Hebbel om
raad vroeg. Schumann was ervan overtuigd dat het genre enkel een
hoger niveau kon bereiken als het zich verbond met grote literatuur.
Schumanns respect voor de zelfstandigheid van de literatuur is ook de
sleutel achter de twee volgende projecten. Manfred van Byron is een
leesdrama met een sterk geïnterioriseerde actie. Buiten de bekende
ouverture beperkte Schumann de muziek tot vijftien korte fragmenten,
die het drama subtiel onderlijnen. De compositie bij Manfred heeft
een experimenteel karakter. Ze behoort tot Schumanns fijnzinnige
scheppingen, maar is onlosmakelijk verbonden met de tekst. Als toneelmuziek voor een productie is de partituur niet erg praktisch. In de
muziek exploreerde Schumann hoe ver hij kon gaan om met subtiele
muzikale toetsen de psychologische schildering van de tekst te
verdiepen.
Er loopt een directe lijn van Byrons Manfred naar Faust. Goethes
tragedie was het model waar Byron zijn eigen faustiaans drama op
had gebaseerd. Beide teksten delen met elkaar het vraagstuk over de
relatie tussen schuld en verlossing.
Szenen aus Goethes Faust vormt het hoogtepunt in Schumanns
muziekdramatische werk. De compositie is niet bedoeld voor het
toneel, maar voor de concertzaal. Voor Schumann was die keuze geen
contradictie. Hij bedoelde de Faust-Szenen wel degelijk als een dramatisch
werk, ook al leunt het op het eerste gezicht dichter aan bij een oratorium.
Of het werk al dan niet werd opgevoerd op het toneel maakte voor
Schumann geen wezenlijk verschil. De keuze had voordelen. Doordat
hij niet componeerde voor een theaterproductie, was Schumann niet
verplicht om een coherent plot uit te werken. Hij kon zich beperken tot
een selectie taferelen uit Goethes dichtwerk. In Schumanns opvatting
moest opera zelf literatuur worden. Om dat ideaal te realiseren, bleek
het concertpodium een geschiktere ruimte dan een operahuis. De
concertzaal was volgens Schumann de ideale ruimte om het publiek te
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confronteren met grote kunst. Het genre van de koormuziek was voor
hem het meest geschikte middel om ideeën over te brengen. Sinds de
compositie van Das Paradies und die Peri in 1843 streefde hij ernaar
om de nieuwe context van de burgerlijke concertzaal uit te bouwen
tot een forum van hoogstaande cultuur en grote ideeën. Szenen aus
Goethes Faust was zijn meest ambitieuze project in die richting.
Bij Schumann blijft het onderscheid tussen de genres van het
oratorium, de opera en de toneelmuziek eerder vaag. We kunnen ons
de vraag stellen of het wel zin heeft zijn koorwerken onder te brengen
in bestaande genrecategorieën. Schumann sprak zelf van ‘een nieuw
genre voor de concertzaal’. Zijn kunst moest een nieuwe poëtische
tijd inluiden. Hij beschouwde zijn eigen muziek niet als een definitieve
expressie van die poëtische tijd, maar als een nog onvolmaakte stap in
de goede richting. De muziek moest alle holle virtuositeit achter zich
laten en zich volledig wijden aan de uitdrukking van poëtische ideeën.
Voor een moderne componist betekende dit een proces van continu
zoeken en tasten. De vormen uit het verleden konden hooguit als
inspiratiebron gelden, niet als na te volgen modellen. Het onafgewerkte,
het fragment, het onvoltooide kunstwerk waren centrale concepten
in de romantische kunstfilosofie. Ze waren de uitdrukking van de
moderne idee dat geen enkele wereldvisie nog de totaliteit kon
omvatten. Volgens de romantische filosofie zou onze blik op de wereld
altijd fragmentarisch blijven. Om die reden moest de kunst ook niet
langer streven naar het volmaakte kunstwerk. Kunst moest suggereren,
indirect verwijzen naar iets dat niet langer benoembaar is. Szenen aus
Goethes Faust blijft gekenmerkt, ondanks zijn monumentale dimensies,
als een fragmentarisch werk. Schumann vertelt niet het volledige
verhaal van Faust, maar alludeert op zijn geschiedenis via zorgvuldig
gekozen fragmenten.
Schumanns koorwerken werden wel eens beschuldigd van een hybride
vermenging van genres en uitdrukkingswijzen. Vooral de combinatie
van operalyriek met de strenge koorstijl van de stile antico valt
hedendaagse luisteraars moeilijk. Die heterogeniteit was nochtans een
wezenlijk kenmerk van de muzikale scène in de negentiende eeuw.
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Schumann is opgegroeid met een fascinatie voor uiteenlopende
vormen van muziek, van de virtuositeit van Paganini, naar de oratoria
van Händel, het contrapunt van J.S. Bach, en de romantische
herontdekking van de Palestrina-polyfonie onder invloed van Justus
Thibauts theoretische geschrift Über Reinheit der Tonkunst. De
creatieve verbinding van al die invloeden was niet vanzelfsprekend,
maar vormde wel de cruciale stimulans voor Schumanns creativiteit. In
zijn grote koorwerken trachtte hij alle invloeden dienstbaar te maken
aan de uitdrukking van eigen ideeën.
Er is nog een perspectief op de negentiende-eeuwse koormuziek dat
we tegenwoordig niet meer kennen. Schumann begreep een werk als
Szenen aus Goethes Faust niet als een compositie die in één geheel
moest worden uitgevoerd. Dit betekent niet dat hij geen samenhang zou
hebben geschapen in het geheel. Schumann werkte het totaalconcept
van de Faust-Szenen uit met grote aandacht voor getallensymboliek.
Hij opereerde met twee getallen: drie en zeven. Er zijn drie onderdelen,
waarvan het eerste en het tweede allebei bestaan uit drie scènes. De
drie onderdelen vormen samen zeven scènes, waarvan de laatste op
haar beurt is onderverdeeld in zeven secties. Het slottafereel vormt
daarmee een spiegel van de totaalstructuur. Zowel in de totaalstructuur als in het slottafereel vormt het vierde onderdeel het
symbolische kernmoment: Fausts heropstanding bij het begin van Faust
II (scène 4) en Fausts ultieme redding in het koornummer Gerettet is
das edle Glied.
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Szenen aus Goethes Faust
ouverture
Erste Abteilung (teksten uit: Faust, Der Tragödie erster Teil)
Nr. 1: Szene im Garten: Gretchen und Faust, Mephistopheles und
Marthe
Nr. 2: Gretchen vor dem Bild der Mater Dolorosa
Nr. 3: Szene im Dom: Böser Geist, Gretchen, Chor

Zweite Abteilung (teksten uit: Faust, Der Tragödie zweiter Teil)
Nr. 4: Ariel. Sonnenaufgang: Ariel, Faust, Chor
Nr. 5: Mitternacht: Mangel, Schuld, Sorge, Not, Faust
Nr. 6: Fausts Tod: Mephistopheles, Lemuren, Faust, Chor

Dritte Abteilung (tekst: slottafereel uit Faust II: Bergschluchten)
Nr. 7: Fausts Verklärung
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
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Chor: Waldung, sie schwankt heran
Pater Ecstaticus: Ewiger Wonnebrand
Pater Profundus, Pater Seraphicus, Selige Knaben:
Wie Felsenabgrund mir zu Füssen
Engel, Selige Knaben, Chor: Gerettet ist das edle Glied
Doctor Marianus: Hier ist die Aussicht frei
Doctor Marianus, Büsserinnen, Magna Peccatrix, Mulier
Samartina, Maria Aegyptiaca, Une Poenitentium, Selige
Knaben, Mater Gloriosa: Dir, der Unberührbaren
Chorus Mysticus: Alles Vergängliche
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Szenen aus Goethes Faust neemt een merkwaardige middenpositie in
tussen een compositie op een willekeurig aandoende selectie tekstfragmenten en een monumentaal werk dat er staat als een huis. Het
werk heeft iets van beide alternatieven, van persoonlijk experiment en
van monumentaal meesterwerk. Enerzijds lijkt Schumann zich vooral
conceptueel te hebben uitgeleefd. De samenhang tussen de taferelen
ligt niet zomaar voor het grijpen, maar vraagt een grondige bezinning
over de betekenis van de verschillende taferelen in Goethes dichtwerk.
Schumanns compositie is in de eerste plaats een persoonlijke lezing van
Goethes tekst. Anderzijds is het ook een monumentaal werk voor het
grote podium en als zodanig bedoeld als communicatie met een groot
publiek. Met dit kenmerk staat Szenen aus Goethes Faust niet alleen in zijn
tijd. Wagners Tannhäuser is een ander bekend voorbeeld. Ook Wagner
heeft zijn Tannhäuser nooit als ‘voltooid’ beschouwd. Tannhäuser is het
resultaat van een persoonlijke vermenging van twee middeleeuwse
legenden en verscheidene klassieke en christelijke symbolen. Wagner
deed zelfs geen extra inspanning om de breuklijnen in zijn versie te
verbergen. Zowel voor Schumann als voor de componist van Tannhäuser
vormden concept en uitvoering nog geen ondeelbaar geheel.
In beide gevallen hebben we te maken met kunstenaars die evenveel
belang hechtten aan hun private omgang met hun materiaal als aan
de publieke functie van hun werk. Voor Schumann is die houding
te verklaren vanuit de radicale en experimentele start van zijn
ontwikkeling als componist. Zijn vroege pianowerken en liedcycli waren
radicaal gedacht als private kunstwerken. Een publieke uitvoering van
een liedcyclus in zijn totaliteit werd zelfs niet overwogen. Zijn liederen
en pianostukken waren gericht tot gelijkgestemde geesten, niet tot
een anoniem publiek. Schumann vond de context van het burgerlijke
salon al te groot voor een uitvoering van zijn liederen. Volgens hem
hoorden zij thuis ‘in de stilte van de kloostercel’. Dit bedoelde hij
natuurlijk niet letterlijk, maar eerder als metafoor voor het proces van
verinnerlijking dat hij nastreefde. In de optiek van Schumann hoor je
een liedcyclus te beluisteren zoals je een dichtbundel leest. Je kiest zelf
wat je interesseert en blijft stilstaan bij iets dat je in het bijzonder treft
en het overdenken waard is. Toen de grote bariton Julius Stockhausen
met volledige concertuitvoeringen van liedcycli begon, werd zoiets
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aanvankelijk nog als ongepast ervaren en tegen de condities van het
genre.
Voor een intiem genre als een liedcyclus is een dergelijke
gepersonaliseerde omgang nog denkbaar. Voor het grotere werk is het
ideaal van verinnerlijking van de romantische esthetiek niet haalbaar.
Schumanns idealisme doorkruiste de groeiende institutionalisering van
de burgerlijke concertcultuur. Een monumentale compositie voor koor
en orkest vraagt nu eenmaal een grote institutionele omkadering. Toch
blijft het intellectuele perspectief van Schumann essentieel om zijn
drijfveren te begrijpen.
Een andere groep werken op een meesterwerk van Goethe mag
dit illustreren. Toen hij aan het werk was aan de Faust-Szenen, boog
Schumann zich ook over de roman Wilhelm Meisters Lehrjahre. De
roman bood niet meteen stof voor een groot, monumentaal werk van
de dimensie van de Faust-Szenen, wel voor een bundeling van kleinere
composities. Vooreerst zijn er de beroemde gedichten van Mignon en
de Harpenaar. Die teksten componeerde Schumann in de vorm van een
bundel liederen. Een ander fragment werkte hij wel uit tot een koorwerk:
Requiem für Mignon. De tekst is de voorstelling van een imaginair ritueel.
Twee onzichtbare koren en vier knapen zingen rond het opgebaarde
lichaam van Mignon. Voor Schumann lag een uitwerking als koorwerk
voor de hand. Zijn partituur volgt precies de rituele voorstelling die
Goethe ontwikkelt. De dimensies van Requiem für Mignon zijn niet
vergelijkbaar met die van Szenen aus Goethes Faust. Nochtans heeft
het werk een vergelijkbare diepgang. Het gaat ook over de grote vraag
van schuld en verlossing. Bovenal is de compositie een expliciete hulde
aan de kracht van de ‘Bildung’, het negentiende-eeuwse ideaal van
persoonlijkheidsontwikkeling door studie en cultuur. Schumanns werken op
Wilhelm Meisters Lehrjahre moeten we zien als een samenhangend
geheel. Dat liederen en koorwerken tot andere genretradities behoren
veranderde niets aan de conceptuele samenhang in Schumanns
composities. Hieruit blijkt weerom dat Schumann de conceptuele
samenhang hoger achtte dan de praktische problemen van uitvoering
en institutionele omkadering. Voor hem telde in de eerste plaats de
intellectuele inspanning. Ook een grote compositie als Szenen aus
Goethes Faust moet vanuit dat gezichtspunt worden beoordeeld.
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Goethes Faust hield Schumann bezig van 1844 tot 1853. Hij begon
met het laatste tafereel, dat hij aanvankelijk zag als een onafhankelijke
compositie. In 1848 organiseerde hij een private uitvoering en in 1849
een openbare, ter gelegenheid van het honderdjarige jubileum van de
dichter.
Na de voltooiing van het slottafereel besloot Schumann de compositie
uit te breiden. Van 13 tot 24 juli 1849 schreef hij de drie taferelen van
Abtheilung I. Eind augustus volgde het vierde tafereel. In 1850 breidde
hij Abtheilung II uit tot drie scènes. Op 10 mei 1850 noteerde hij:
“Faust voltooid, met vreugde”. In 1853 schreef hij als laatste in de rij
het eerste nummer van het definitieve werk: de ouverture.
In de selectie van scènes ging Schumann niet willekeurig te werk. Hij
focuste zich op de sleutelmomenten in de tragedies van Gretchen
en Faust. De taferelen 1-3 concentreren zich op het personage
van Gretchen. In de taferelen 4-7 staat Faust centraal. Tussen de
corresponderende nummers van de beide onderdelen zijn er inhoudelijke
parallellen. Het eerste tafereel speelt zich af in een tuin, het vierde in
de natuur. Faust vindt er troost en nieuwe levensmoed. Het tweede
tafereel is de smeekbede van Gretchen tot de beeltenis van de
Moeder Gods om haar bij te staan in haar nood. In het vijfde krijgt
Faust bezoek van vier grijze vrouwen die Gebrek, Schuld, Zorgenlast en
Nood vertegenwoordigen. Zij verkondigen Faust zijn nakende dood.
In het derde tafereel wordt Gretchen gekweld door een demon die
haar confronteert met haar schuld. Het dreigende Dies Irae van het
koor confronteert haar met haar angst voor Gods straf. In het zesde
tafereel sterft Faust. Schimmige lemuren, halfbakken creaturen tussen
mens en geest, graven zijn graf op bevel van Mephistopheles. Het
dreigende Dies Irae uit het derde tafereel krijgt een tegenwicht in het
koor ‘de klok staat stil en zwijgt als middernacht. De wijzer valt. Het is
voorbij’.
Het parallellisme tussen de twee onderdelen gaat nog verder dan deze
opvallende raakvlakken. In de taferelen over Gretchen blijft de tragedie
beperkt tot het persoonlijke lot van het personage. In de taferelen over
Faust breidt het gezichtsveld zich uit tot een brede filosofische visie
op het bestaan. Het vierde nummer maakt de overgang duidelijk. De
tekst vormt de aanvang van het tweede deel van Goethes tragedie.
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Het tekent het menselijke leven als verbonden met de krachten van
de natuur. De opkomende zon staat symbool voor het wezen van alle
bestaan. In zijn monoloog komt Faust tot het inzicht dat hij het zonlicht
niet rechtstreeks kan aanschouwen. Het mysterie van de wereld is
niet direct toegankelijk voor de mens. Enkel aan de ‘bonte afglans’,
gesymboliseerd in de weerkaatsing van het licht in de waterval, kunnen
mensen deelhebben.

En dus… moet ik de zon de rug toekeren!
Die waterval, langs steile klippen ruisend,
beroert mij meer en meer: die niet te keren
stortvloed die van rots tot rots langs duizend
en een kanalen voortmaalt, breed uitvloeiend,
de vlokken schuim hoog door het luchtruim suizend!
Maar ach, hoe mooi, voor dit geweld ontbloeiend,
welft vluchtig-duurzaam zich die boog van kleuren,
scherp afgetekend, steeds opnieuw opsproeiend,
vernevelend in een wolk van koele geuren.
Hij dient als spiegel van het menselijk streven.
Laat mij daaruit de hoogste wijsheid puren:
De bonte afglans is ons deel in ’t leven.
(vertaling: Ard Posthuma)
De taferelen één tot drie behandelen de evolutie van Gretchen: haar
verliefdheid, haar gebed voor de beeltenis van de Mater Dolorosa,
en het conflict met haar geweten in de gedaante van een demon.
Schumann componeerde de drie taferelen als één geheel. De drie
stadia van haar psychologische neergang vatte hij in een evolutie
van de pastorale toonaard F-groot, over a-klein, naar de demonische
toonaard d-klein, niet toevallig de toonaard van het Requiem van
Mozart, waarop de muziek in de kathedraalscène alludeert.
Indrukwekkend is het Rezitativischer Gesang dat Schumann inzet bij
het gebed van Gretchen.
Het derde tafereel is door en door dramatisch. Met de tonen van een
Dies Irae op de achtergrond hoort Gretchen de stem van een demon
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die haar wijst op haar schuld. Haar liefdesavontuur met Faust leidde tot
de dood van haar broer en van haar moeder. De slaapdrank die zij haar
moeder had toegediend werd haar fataal. Het dramatische karakter
van de muziek wordt onderlijnd met de oude formule van de lamentobas, sinds Monteverdi het embleem voor noodlot en weeklacht.
Het tweede deel concentreert zich op het personage van Faust. In het
vierde nummer ontdekt hij de relatie tussen natuur en kunst. Ariel en
de geesten vertegenwoordigen de kracht van de natuur. Het gezang
van de geesten is onderverdeeld in vier koorliederen, die staan voor
de vier nachtwaken: serenade, notturno, mattutino en réveille. In de
uitwerking van zijn koorstijl weet Schumann prachtig de overgang te
suggereren van avond naar ochtend, van introspectie naar hernieuwde
levensmoed. Goethe beschreef de zonsopgang in auditieve termen:
de stenen deuren die knarsen, de zonnewagen van Phoebus die
daverend rolt en het licht dat zich knallend voortplant: “Hoe het
schalt, hoe het trompettert, alle zintuigen verplettert, oorverdovend,
ongehoord.” Schumann ontketent alle registers van het orkest om
Goethes klanksuggestie in muziek om te zetten.
De monoloog van Faust is het scharnierpunt in het hele werk. Hij
reflecteert over zijn relatie tot de natuur en de goddelijkheid. Hij komt
tot de bevinding dat de natuur onkenbaar blijft, maar dat de kunst
toegang kan bieden. De kunst wordt voorgesteld in het symbool van
de regenboog die het zonlicht op een voor de mens draaglijke manier
reflecteert.
Het vijfde tafereel komt uit het vijfde bedrijf van Goethes Faust. Faust
zoekt vervulling in een grote daad. Hij wil de zee indammen en land
winnen op het water. Zijn megalomanie veroorzaakt de dood van het
onschuldige bejaarde echtpaar Philemon en Baucis. Om middernacht
krijgt hij bezoek van vier grauwe schimmen: Gebrek, Schuld, Zorgenlast
en Nood. Alleen de Zorgenlast slaagt erin het paleis van Faust binnen
te dringen. Zij maakt hem blind. Faust merkt zijn blindheid niet op en
wil verder met zijn grote werk.
Op dit tafereel volgt de scène waarin Faust sterft. Lemuren, kwaadaardige dolende geesten, spitten zijn graf op de tonen van een grimmig
scherzo. Faust denkt echter het werkvolk te horen. In een sublieme
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monoloog komt hij tot het inzicht dat de vrijheid het hoogste goed van
het leven is. Maar de vrijheid komt enkel door een constant menselijk
streven tot stand.

“Ja, één devies ben ik steeds trouw gebleven,
geen andere wijsheid heeft voor mij gezag:
slechts hij verdient de vrijheid en het leven
die ervoor vecht van dag tot dag.
Zo speelt zich hier het nijvere leven af,
omgeven door gevaar, van wieg tot graf.
Hier ’t volk te zien, de vrije mens
op vrije grond, dat is mijn liefste wens!
Dan zou ik wel de woorden wagen:
blijf, ogenblik, je bent zo mooi!”
(vertaling: Ard Posthuma)
Eenmaal tot dit besef gekomen, is de tijd van Faust om. Mephistopheles
ziet zijn kans om de ziel te overmeesteren. De man die hem tot zijn
laatste ogenblik tegenstand bood en ‘naar vage schimmen lonkte’ ligt
in het zand.
Een volwaardige vertolking van Goethes visie vraagt een passende
conclusie. De tragedie eindigt met een raadselachtig slottafereel,
waarin de ziel van Faust ten hemel wordt gevoerd. De betekenis van
dit tafereel is niet vanzelfsprekend. Goethe baseerde zich op een
christelijke beeldentaal, maar hij deed dat eerder om zijn poëtische
visie te stroomlijnen dan om een onwrikbaar christelijk standpunt te
vertolken. Fausts redding staat ver af van de christelijke beloning
van een deugdzaam leven. In het hele drama heeft Faust geen blijk
gegeven van enig moreel besef. Zijn onstilbare ambitie maakte heel
wat slachtoffers. Berouw kent hij niet. Goethes visie schildert een
portret van de autonome mens die zijn heil zoekt in zijn daden op aarde
en geen nood heeft aan rechtvaardiging in een hiernamaals. Faust
verwoordde zijn levensvisie in zijn dialoog met Zorgenlast:
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Ik weet voldoende wat de aarde ons biedt
en uitzicht op hierboven krijgt men niet:
een dwaas die daar zijn knipperend oog op richt,
zijn evenbeeld boven de wolken dicht;
Wat ons te doen staat, hier moet het gedaan,
een kranig man spreekt deze wereld aan.
(vertaling: Ard Posthuma)
In het slottafereel wordt Faust precies gered omdat hij zijn leven lang
bleef zoeken en handelen. Dat hij daarbij dwaalde maakt niets uit. “De
mens hij dwaalt zolang hij streeft”, stelt God zelf in de proloog. De
engelen die Faust ontvangen geven de verklaring voor zijn redding:

Gered de edele geest, benard
door machten van het duister!
Wie strevende gestaag volhardt,
ontdoen wij van zijn kluister.
(vertaling: Ard Posthuma)
Fausts verlossing is geen daad van goddelijke gerechtigheid, maar
van een onverdiende genade, een algemene bevestiging van het
leven. Goethe drukt de idee uit in zijn beroemde metafoor van ‘het
eeuwig-vrouwelijke’, dat de menselijke dadendrang vervolledigt in een
onvoorwaardelijke liefde voor het bestaan. Goethes voorstelling van
het hiernamaals blijft een metafoor, omdat de kern van het bestaan
niet uit te drukken is in menselijke termen. Dat is de betekenis van het
afsluitende chorus mysticus: ‘alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis’.
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Al het verstrijkende
wijst naar een overzij;
Het ontoereikende,
hier komt het naderbij;
Het onaanschouwelijke,
hier wordt het feit,
het eeuwig-vrouwelijke
is wat ons leidt.
(vertaling: Ard Posthuma)
Het derde deel in Schumanns partituur is volledig gewijd aan dit raadselachtige slottafereel.
Goethe baseerde zijn slotvisioen op twee bronnen: het fresco van de
anachoreten uit het Camposanto in Pisa, en het derde deel Paradiso
uit de Goddelijke Komedie van Dante. De setting stelt heilige
anachoreten voor op verschillende hoogten op rotsen en bergkloven.
Vier anachoreten vertolken de stadia in de kennis van het goddelijke.
Het hoogste stadium wordt vertegenwoordigd door Doctor Marianus,
een mysticus toegewijd aan de Mariaverering. Zijn beeld in de hoogste
cel op de berg vormt een hemelse parallel met het aardse beeld van
Faust in zijn studeerkamer.
Goethes gebruik van christelijke beelden en symbolen is volledig metaforisch. Hij bediende zich van de katholieke beelden, zoals hij zich in
Faust II bediende van de klassieke mythologie. In een gesprek met
Eckermann van 6 juni 1831 verklaarde hij zijn werkwijze: “Je zult wel
toegeven dat ik mezelf had kunnen verliezen in vaagheid bij het
behandelen van dergelijke bovenzinnelijke, nauwelijks vatbare dingen,
als ik mijn poëtische intuïties geen heilzame beperkende vorm en
vastheid had opgelegd door middel van scherp afgelijnde personages
en beelden van de christelijke Kerk.”
Goethes slottafereel heeft drie componisten uitgedaagd: Schumann,
Liszt en Mahler. Liszt besloot zijn Faust-symfonie met een toonzetting
van het chorus mysticus. Mahler wijdde het tweede deel van zijn Achtste
symfonie aan een toonzetting van de hele tekst. Mahlers symfonische
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aanpak onderlijnt vooral de transcendente dynamiek van het visioen.
Zijn muziek ontplooit gaandeweg de levensbevestigende kracht die
uitmondt in het overweldigende slotkoor, waarin hij het thema van het
Veni creator uit het eerste deel van de symfonie herneemt. Het hele
werk is een grote hulde aan de scheppende kracht die het bestaan
beheerst.
Schumann bleef dichter bij Goethes originele concept. Hij volgt
precies de indelingen en de karakteriseringen van de personages
die Goethe voorschrijft. De innige lyriek van de anachoreten volgt
de opwaartse ontwikkeling in de keuze van de stemmen: van diepe
bariton (pater profundus), over lyrische bariton (pater seraphicus) naar
de sopraanstemmen van de jonge engelen. Eenmaal grijpt Schumann
in de tekst in, namelijk in de herneming van de kerngedachte: ‘Gered
de edele geest, benard door machten van het duister!’ Die herneming
markeert het midden van de structuur en vormt als het ware een
voorlopige finale. Dit is het moment waarop Schumann de triomf het
krachtigst uitzingt. De koorstijl van dit nummer ontleende hij aan het
model van de jubelende koren van Händel. De triomf van dit voorlopige
hoogtepunt zal hij nadien niet meer hernemen.
Wat daarna komt, slaat een andere toon aan. Goethe varieert op het
beeld van Beatrice die Dante in het paradijs verwelkomt. Een schare
vrouwelijke boetelingen omringen de Mater Gloriosa, het symbool
van het Eeuwig-Vrouwelijke. Gretchen vervoegt de schare onder de
naam Una Poenitentium. Haar gebed tot de Maagd is een echo van
haar smeekbede in het tweede tafereel. Daarin bad ze: “Ach reik
me, o smartenrijke, een hand en aanschouw mijn nood.” Nu bidt ze
voor Faust in vergelijkbare woorden: “Reik nu, reik nu, o glorierijke,
gij zonder gelijke, ons gelukkigen uw hand.” Schumann onderlijnt het
parallellisme ook muzikaal.
Het mystieke koor ‘al het verstrijkende wijst naar een overzij’ vormt een
symbolische parallel met het inzicht waartoe Faust kwam in het vierde
tafereel: ‘de bonte afglans is ons deel in ’t leven’.
Schumann schept meteen een aura van mysterie. Zorgvuldig spaart
hij de extase uit. In de muziek legt hij verbanden met de voorgaande
scènes. De duidelijkste verwijzing is het parallellisme tussen de
oproep van Mater Gloriosa (‘Kom! Til jezelf naar hoger sferen’) en de
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zonsopgang in het vierde tafereel. De monoloog van Doctor Marianus
is het lyrische hoogtepunt. Zijn gebed tot de hemelse koningin wordt
suggestief begeleid met harp, hobo en gedempte strijkers. Het mystiek
koor werkte Schumann uit in een geïnspireerde combinatie van stile
antico-polyfonie met moderne, dynamische koorstijl. De expressieve
opbouw mondt niet uit in een triomfantelijk slot, maar in een subtiel
understatement. Zoals de woorden verwijzen naar een dimensie die
verder reikt dan de rede, zo leidt de muziek de toehoorder tot de
drempel van de onhoorbare muziek die alle klank overstijgt.

De Nederlandse vertalingen uit Goethes Faust zijn ontleend aan: Johann Wolfgang
Goethe, Faust, een tragedie (vertaald door Ard Posthuma, met een nawoord van Ilja
Leonard Pfeijffer), Amsterdam, 2008.
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…Schumann hören…
Robert Schumann zei ooit: “Das Tiefcombinatorische, Poetische und
Humoristische [‘Humor’ in de Duits-romantische zin van het woord
– JM] der neueren Musik hat Ihren Ursprung zumeist in Bach.” Veel
componisten die sinds de tweede helft van de vorige eeuw op de
voorgrond traden zouden dit zeker bevestigen en meer nog: Schumann
zou volgens hen wellicht in zijn eigen uitspraak naast de grote Bach
komen te staan. Waarom is Schumanns oeuvre zo profetisch? Waarom
liggen in zijn composities zoveel kiemen die pas op het einde van de
twintigste eeuw tot volle wasdom kwamen? Persoonlijk ken ik geen
overtuigender antwoord op deze vragen dan de Gesänge der Frühe
für Chor, Orchester und Tonband nach Robert Schumann und Friedrich
Hölderlin (1987) van de Zwitserse hoboïst-dirigent-componist Heinz
Holliger. Zijn fresco begint met een Schumann-citaat (het eerste deel uit
de late Gesänge der Frühe voor piano), begeleid door het mysterieuze
geruis van de elektronische klankband. Daarenboven citeert Holliger dit
klavierwerk in de vorm van een koorzang en gebruikt hij hiervoor een laat
gedicht van Friedrich Hölderlin (Der Frühling): tekst en muziek passen
als bij wonder precies bij elkaar… Dit harmonieuze uitgangspunt wordt
door Holliger in het verdere verloop van het werk gedeconstrueerd:
zijn eigen commentaar overstemt gaandeweg het citaat. Nog meer
Schumann-allusies (‘Manfred’ en de ‘Geistervariationen’) passeren de
revue, maar de hedendaagse toonspraak wordt allesoverheersend:
klank en geruis versmelten tot een grillige, demonische klankwereld
– misschien de stemmen die de zieke Schumann in Endenich hoorde?
Een van de constanten in Holligers werk is de zoektocht naar een
innerlijke waarheid die verborgen ligt achter maskers van schijn – deed
Schumann iets anders in zijn Carnaval, Papillons of Kreisleriana? Het
biologisch fenomeen van georganiseerde klanktrillingen – muziek –
is voor Holliger als een uitgecomponeerde binnenspiegel. Dit brengt
mij bij de commentaar van een van onze grote Schumann-vertolkers,
Nikolaus Harnoncourt, over de ondergewaardeerde opera Genoveva:
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“Genoveva ist ein Seelendrama, völlig unklassisch, durch und durch
modern, fast absurd. Es wirft Fragen auf, ohne Antworte zu geben
(…). Schumann geht es um die Darstellung von inneren Zuständen,
um die Unausweichlichkeit von Lebensvorgänge (…) dem man nicht
entkommt.” Men zou haast denken dat hij het heeft over Wozzeck
van Alban Berg… Net als Wozzeck overigens zouden Schumann en
Hölderlin als ‘Außenseiter’ kunnen worden beschouwd – extreme
kunstenaars aan de rand van de samenleving, omdat ze nu eenmaal op
het einde van hun leven als geestelijk gestoord werden beschouwd. Net
daarom speelt Holliger zelf (op de ‘Tonband’) ook het oorspronkelijke
Schumann-citaat uit Gesänge der Frühe op een ontstemde piano,
alsof dit geluid komt uit de Tübinger Turm waarin Hölderlin zijn laatste
decennia sleet…
Hölderlin en Schumann fascineerden ook nog een ander monument
uit het einde van de vorige eeuw: Luigi Nono. In zijn Prometeo (1985)
laat hij enkele maten uit Schumanns Manfred ingenieus versmelten met
zijn eigen klankapparaat, gebaseerd op live-electronics. Nono verwijst
hierbij naar gelijkenissen tussen zijn eigen grammatica (waarin discontinuïteit en versplintering centrale termen zijn) en die van
Schumann, die zijn fantasierijke vormenwereld op een vergelijkbare
wijze tot leven bracht. Ook Hölderlin wordt verklankt in Prometeo (het
‘Schicksalslied’) en dezelfde dichter lag ook aan de basis van Nono’s
strijkkwartet Fragmente-Stille, An Diotima (1980) waarin fragmenten
tekst afgedrukt staan tussen de partituurfragmenten: woorden die
gelezen en innerlijk gehoord moeten worden (de ondertitel is ‘…Hölderlin
lesen…’). Zei Schumann niet ooit: “Es ist sonderbar, daß ich da wo
meine Gefühle am stärksten sprechen, ich aufhören muss ein Dichter
zu sein. Musik ist die höhere Potenz der Poesie; die Engel müssen in
Tönen reden, Geister in Worten der Poesie.”
De lijst van componisten die op een of andere manier door het
‘Tiefcombinatorische, Poetische und Humoristische’ van Schumanns
muziek beïnvloed werden is lang. György Kurtág bijvoorbeeld
schreef als meester van het hedendaagse fragment een aangrijpende
Hommage à R. Sch. in dezelfde bezetting als de Märchenerzählungen.
De grote Schumann-dirigent Hans Zender schreef ook menig werk ‘naar
Hölderlin’ in de geest van Schumann. De ‘innere Stimme’ uit Schumanns
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Humoreske is nog altijd springlevend. Een ander lid van deze nieuwe
Davidsbund, Helmut Lachenmann, schreef: “Vor 150 Jahren liess
Büchner seinen Wozzeck sagen: ‘Jeder Mensch ist ein Abgrund; es
schwindelt einen, wenn man hinabsieht.’ Kunst heute muss sich
entscheiden, ob sie den Blick in solcher Abgrund vermitteln (…)
will, oder ob sie durch Missbrauch und unter Berufung auf eine
zurechtinterpretierte Tradition das Wissen um den Abgrund verdrängen
und sich die Werke der Tradition als warme Bettdecke über den Kopf
ziehen will.” Of nog over zijn Serynade: “Musik als sprachlose Botschaft
von ganz weit her – nämlich aus unserem Innern.”
Ik nodig u uit om samen met deze Davidsbund in onze innerlijke
afgrond af te dalen: daar is vandaag de enige uitweg. Wellicht kunnen
we daar echt ‘…Hölderlin lesen…’ of ‘…Schumann hören…’.
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— Ignace Bossuyt
Ignace Bossuyt (Waregem, 1947) studeerde klassieke filologie, kunstgeschiedenis
en musicologie aan de K.U.Leuven. In 1978 promoveerde hij op een
onderwerp uit de Renaissancepolyfonie. De polyfonie bleef zijn voornaamste
onderzoeksgebied. Hij bouwde zijn loopbaan volledig uit aan de K.U.Leuven.
Tevens was hij gastdocent aan diverse buitenlandse universiteiten (Utrecht,
Parijs, Urbino, Bristol). In 2004-2005 was hij titularis van de Erasmus-leerstoel aan
Harvard University in Cambridge (Mass.). Sinds 2007 is hij bijzonder emeritus.
— Kristof Boucquet
Kristof Boucquet (1978) studeerde moderne geschiedenis en musicologie aan
de K.U.Leuven. Momenteel is hij als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan
de onderzoekseenheid musicologie van de K.U.Leuven. Tot zijn voornaamste
onderzoeksdomeinen behoren de muziek van Arnold Schönberg, het lied in de
negentiende en twintigste eeuw en de muziekhistoriografie.
— Jan Christiaens
Jan Christiaens (1972) is doctor in de musicologie. Hij studeerde naast filosofie
en musicologie ook piano bij Robert Groslot en Claude Coppens. Hij is als
onderzoeker en docent verbonden aan de onderzoekseenheid musicologie van
de K.U.Leuven.
— Johan Huys
Johan Huys studeerde aan het conservatorium van Gent waar hij eerste prijzen
voor piano, orgel, muziekgeschiedenis en kamermuziek behaalde. In Brussel
behaalde hij het hoger diploma voor kamermuziek. Als docent klavecimbel aan
het conservatorium van Gent gaf hij les aan onder meer Guy Penson en Philippe
Herreweghe. Van 1982 tot 1996 was hij directeur van het Gentse conservatorium.
Sinds 1977 is hij jurylid en juryvoorzitter van de internationale klavecimbel-,
orgel- en musica-antiqua wedstrijd te Brugge in het kader van het ‘MAFestival’.
Daarnaast is hij ook voorzitter van de Raad van Bestuur van het Orpheus-Instituut
(Gent).
— Piet Kuijken
Piet Kuijken (1972) studeerde bij Jan Vermeulen, Jan Michiels en André De
Groote. In 2001-2002 studeerde hij aan de Indiana University bij Menahem
Pressler. Hij is als docent piano en pianoforte verbonden aan de conservatoria
van Brussel en Antwerpen. Hij bespeelt zowel het clavecimbel als de pianoforte
als de moderne piano en zijn repertorium reikt van de barok tot hedendaagse
muziek. Onlangs nam hij een CD op met pianowerk van Schumann, gespeeld op
een Streicher-pianoforte uit 1850.
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— Francis Maes
Francis Maes (1963) studeerde aan de Universiteit Gent, waar hij in 1993 het
doctoraat in de musicologie behaalde. In 1994-95 was hij “visiting scholar” aan
de University of California at Berkeley. Van 1996 tot 2002 was hij artistiek directeur
van het Festival van Vlaanderen Brussel-Europa en Gent & Historische Steden.
In 2002 werd hij aangesteld tot professor musicologie aan de Universiteit Gent.
Hij publiceerde een handboek over de geschiedenis van de Russische muziek bij
uitgeverij Boom/Sun (1996, 2006), met een Engelse vertaling bij de University of
California Press (2002) en een vertaling in het Japans (2006).
— Jan Michiels
Jan Michiels (1966) studeerde piano bij Abel Matthys in Brussel en bij Hans
Leygraf in Berlijn. In 1991 werd hij laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd.
Momenteel is hij docent piano aan het conservatorium van Brussel. Zijn repertoire
reikt van Bach tot vandaag. Naast vele radio-opnames realiseerde hij cd's met
werk van onder andere Bach, Bartók, Beethoven, Brahms, Schumann, Busoni,
Debussy, Dvorák, Janácek, Liszt, Rachmaninov, Ligeti, Kurtág en Goeyvaerts
(deze drie laatste componisten hadden veel lof voor zijn interpretaties).
— Michaël Van Hecke
Michaël Van Hecke (Gent, 1985) studeerde musicologie en wijsbegeerte aan
de Katholieke Universiteit Leuven. Momenteel is hij aan de onderzoekseenheid
musicologie van deze universiteit verbonden als deeltijds wetenschappelijk
medewerker. Daarnaast is hij actief als leerkracht in het middelbaar onderwijs.
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