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G E S I G N A L E E R D  V E R V O L G

Stravinsky’s muzikale poëtica
Behalve componist was Igor Stravinsky korte tijd professor aan Harvard. Hem viel de eer te 
beurt om in 1939 de prestigieuze Charles Eliot Norton-leerstoel voor poëtica te bekleden. 
Daar gaf hij in zes lessen een uiteenzetting over de muzikale poëtica, het ‘maken op muzi-
kaal gebied’. Drie jaar na zijn professoraat werden de lessen uitgegeven in boekvorm, en 
nu – zeventig jaar later – zijn ze voor het eerst te lezen in een Nederlandse vertaling.
In zijn boek spreekt Stravinsky over het fenomeen muziek, de muzikale compositie, 
Russische muziek, een muzikale stijlgeschiedenis, en de uitvoering. Woorden als ‘orde’ en 
‘discipline’ voeren in het betoog de boventoon. Dat is opvallend voor een componist aan 
wie vaak een ontregelende houding wordt toegedicht. 
Stravinsky toont zich behoudend en prijst het belang van 
tradities. Pleitbezorgers van de avant-garde, die overigens 
ongenoemd blijven, bejegent hij met spot en hoon. Ten slotte 
krijgt ook de uitvoerende het zwaar te verduren; vooral de 
dirigent, die met een kinderlijke schaamteloosheid de dicta-
tuur over de muziek nastreeft, wordt gefileerd.
Op heldere wijze bespreekt Stravinsky de muziekpraktijk van 
en van voor zijn tijd. Hij beperkt zich niet tot zijn eigen werk, 
talloze componisten passeren de revue. Dit maakt het boek niet 
alleen een aanrader voor liefhebbers van Stravinsky, maar voor 
iedereen die meer wil weten over klassieke muziek.  JN
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José Costa y Hugas (1827-1881), José 
Ferrer (1835-1916) en José Brocá (1805-
1882) componeerden gitaarmuziek die is 
geïnspireerd op de klassieke periode van 
Mozart en Haydn. De muziek van deze 
onbekende toonzetters is zonder meer 
mooi, maar er zit geen ‘nieuwe Mozart’ 
bij. Ruime eigen muzikale inbreng en 
interpretatie zijn nodig om van deze post-
klassieke en vroegromantische gitaarmuziek 
meesterwerkjes te maken.
De bladmuziek is geschikt voor amateurs 
met voldoende jaren speelervaring. Gezien 
de frequente positiewisselingen en de 
regelmatig terugkerende snellere passages  
zijn muzikaal inzicht en technische vaardig-

heid eveneens vereist. Voor wie de etudes 
van Sor kan instuderen, zijn deze bundels 
qua moeilijkheidsgraad het vervolg daarop.
Vingerzettingen en positienoteringen zijn 
duidelijk en zinvol. De componisten uit die 
tijd waren zelf vaak gevorderde spelers; ze 
zochten naar uitdagende muziek voor 
instrument én uitvoerder. Hierdoor is de 
muziek niet geschikt om even van blad te 
spelen; deze behoeft zeker studie.
Vormen de besproken bundels een aanvul-
ling op de ‘grote’ namen uit de klassieke 
periode, zoals Sor, Giuliani en Regondi? 
Het antwoord is ja. Een gitarist van naam 
kan deze muziek uit het stof halen en laten 
horen hoe mooi deze is. Daarbij heeft ze 
absoluut historische waarde. Alleen al daar-
om zijn deze twee uitgaven belangrijk.

HvH (met dank aan Marc Lezwyn)
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Música Ibérica 
Onbekend en uitdagend

Latijns-
Amerikaanse 
dansen voor 
3 cello´s
Uitgever en 
componist 
Ernst-Thilo 
Kalke weet 
zowel te 
verrassen als 
de plank vol-
ledig mis te 
slaan. ‘Tango, 
Mambo et 
cetera’ bevat 
veertien 
Latijns-
Amerikaanse 
dansen die hij 
bewerkte of componeerde voor drie cello’s. 
De kwaliteit wisselt sterk. ‘El Choclo’ van 
A.G. Villoldo en Kalkes eigen werken ‘Tango 
Ritmico’, ‘Pizzicato Tango’ en ‘Canción 
Triste’ zijn erg goed gelukt. Het pizzicato-
stuk is ronduit grappig en ‘Canción Triste’ is 
een prachtig ingetogen stukje, dat een fijn 
tegenwicht biedt tussen de snellere andere 
werken. De ‘Tango Habanera’ en de ‘Tango 
Blues’ van Kalke zijn ook nog wel aardig. 
Maar Kalkes bewerking van het overbekende 
‘La Cucaracha’ is een stuk minder. Het 
arrangement ‘Lu’s Cha Cha Cha’ is een 
ronduit slechte bewerking van het begin-
thema van Beethovens ‘Für Elise’. Daarnaast 
bevat de bundel ook een compositie waar-
van de eerste partij beter door een fagot 
gespeeld kan worden. Het voorgeschreven 
tempo is hoog en de snelle loopjes met 
meerdere snaarwisselingen per loopje zijn 
op een cello haast niet te spelen.
De dansen zijn ieder per partij op één 
pagina genoteerd. De moeilijkheidsgraad 
wisselt. Sommige stukken zijn goed van 
blad te spelen, ondanks de soms lastige 
ritmes. Andere behoeven wat meer aan-
dacht. Duidelijk is wel dat de speler 
gevorderd moet zijn. Pas dan gaan de 
dansen echt leuk klinken.  HvH
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