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Beethoven
from scratch

Van Beethovens Fantasia Sonata
bestonden tot nu toe alleen vrij
uitvoerige schetsen en aantekeningen. Musicoloog Cees Nieuwenhuizen heeft dat
materiaal nauwkeurig gereconstrueerd tot de
geslaagde compositie die op deze cd te beluisteren
is. In dit werk zijn thema’s te herkennen die
Beethoven in zijn latere pianosonates en symfonieen heeft gebruikt. Nieuwenhuizen heeft nog andere
onvoltooide werken van Beethoven onder handen,
zoals een zesde pianoconcert – we zijn benieuwd.
Hij is ook de componist van de pianosonate ‘Vuur
in sneeuw’ uit 1984, geïnspireerd door teksten van
Adriaan Roland Holst. Een boeiende sonate die zich
beweegt op de grenzen van de tonaliteit, maar daar
steeds naar terugkeert. De vertolker van deze werken is de 16-jarige Martin Oei, een veelbelovende
jonge pianist die nu al een zeer volwassen spel
neerzet. Luister op de site naar enkele korte fragBdN
menten van de cd.
MARTIN OEI
BEETHOVEN FANTASIA SONATA, WWW.ZEFIRRECORDS.NL, € 17,50

Via Crucis en
La Notte
Dat Reinbert de Leeuw Liszts late werk Via
Crucis (1879) onlangs heeft opgenomen in
de versie voor piano is niet verbazingwekkend. In 2002 noemde hij een hoge d uit
het werk de ‘mooiste noot’, in de gelijknamige rubriek van de NRC. Daarbij vertelde
hij dat hij in de jaren zeventig per toeval op
de partituur stuitte en er sindsdien door
geïntrigeerd is.
Via Crucis gaat over de kruisweg van Jezus.
De Leeuw is vooral gefascineerd door het
oprekken van de tonaliteit in het stuk; het
vierde deel is bijna twaalftoonsmuziek. Ook
is het bijzonder hoe Liszt, pianovirtuoos bij
uitstek, aan het eind van zijn leven langzame, sobere stukken zonder enige franje
componeert. Het met minimale middelen
zoveel mogelijk uitdrukken doet denken
aan de pianowerken van Satie, waarmee
eind jaren zeventig De Leeuw met zijn
trage vertolkingen furore maakte.
De Leeuw slaagt er overtuigend in om de
statige muziek zeggingskracht te geven, al

is de pianosoloversie abstracter dan de versie die hij in 1984 met het Nederlands
Kamerkoor opnam.
La Notte is eveneens een late Liszt; de
orkestversie hiervan had hij voor zijn eigen
begrafenis bedoeld. Het is qua hoeveelheid
noten net zo’n uitgekleed en sober stuk als
Via Crucis. Het middendeel doet denken
aan een Hongaarse Rapsodie. Je hoort dat
De Leeuw en Beths zich goed kunnen inleven in het werk dat zij in 1980 al in preRH
mière brachten.
FRANZ LISZT. VIA CRUCIS EN LA NOTTE. REINBERT DE LEEUW EN
VERA BETHS. ET CETERA 2012, € 16,99

Dutch Cello Sonates
met Badings en Dresden

Pianist Frans van Ruth en celliste Doris Hochscheid
hebben het vijfde en laatste album met cellosonates
van Nederlandse componisten uitgebracht. Hierop
staan de eerste en tweede sonates van Henk Badings
(1907-1987) en Sem Dresden (1881-1957).
De muziek is even wennen voor wie niet vaak
naar moderne klassieke muziek luistert. Het
album begint met Badings. De muzikale lijnen lijken alle kanten op te springen, vooral in de eerste
sonate uit 1929. De tweede (1935) ligt gemakkelijker in het gehoor. Maar als je beter luistert, hoor
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je mooie sferen en bewegingen: van onrustige tot
serene momenten. Modern, maar wel lyrisch. Er
zit een verhaal in deze muziek, de musici willen
hoorbaar graag vertellen.
De joodse Sem Dresden werd in 1941 ontheven
van zijn taken als directeur van het Haags
Conservatorium. Badings nam hem waar tot het
einde van de oorlog. Dresden componeerde veel
in die tijd, waaronder zijn tweede cellosonate.
Sommigen horen de oorlog erin weerspiegeld.
In het midden van het derde deel zit een hamerende ritmiek, die je kunt interpreteren als de
treinen die naar de gevangenkampen denderen.
De uitvoering is verzorgd, expressief en spannend. De instrumenten klinken prachtig. Nergens
zakt de muziek in, je hoort dat de musici genieten. Ze hebben hun doel bereikt: onbekende,
moderne Nederlandse muziek toegankelijk
maken. En dat is behoorlijk knap, met muziek
HvH
die soms moeilijk in het gehoor ligt.
DUTCH CELLO SONATAS, VOL. 5 DORIS HOCHSCHEID, CELLO; FRANS
VAN RUTH, PIANO, MDG, CATALOGUSNUMMER AUDIOMAX 903 1771-6,
WWW.CELLOSONATE.NL

Origineel cadeau
Tot het jaar 2000 graveerde uitgeverij
Henle alle muziek volgens een eeuwenoud procedé met de hand in metalen
platen. Pas daarna kon ze gedrukt worden. Uiteraard een kostbare en bewerkelijke methode die dan ook inmiddels verlaten is. Maar de platen zijn bewaard
gebleven en worden nu, al dan niet gevat
in een elzenhouten lijst, te koop aangeboden. Een origineel en uniek cadeautje
voor een muzikale vriend, of om zelf aan
de muur te hangen.
Overigens valt er lastig van te spelen,
want de gravure is natuurlijk wel in spiegelbeeld. Prijzen € 31 zonder of € 45
met lijst. Meer informatie is te vinden
op de site onder Geschenkartikel. BdN
WWW.HENLE.DE
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