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I: Voorwoord 
 
De onderneming om Beethovens pianowerk te beschouwen, te 
beschrijven of ook gedeeltelijk te analyseren vraagt des te meer 
om een rechtvaardiging, naarmate zo’n onderzoek minder 
noodzakelijk lijkt. Hoort Beethovens muziek in haar geheel niet 
tot het meest bekende en vereerde cultuurgoed? Waar is daar 
nog discussie over? Slaat zo’n verering bij iedereen niet eerder 
om in onverschilligheid? In het tijdens verkoopgesprekken in 
platenzaken zo vaak gehoorde: ‘Ik wil graag klassieke muziek, 
het mag ook Beethoven zijn.’? Is dat monument Beethoven niet 
zo van alle kanten toegankelijk, dat het geen verrassingen meer 
herbergt, behalve in die geraffineerde belichting waar veel in-
terpretaties tegenwoordig zo’n plezier in hebben – zoals onze 
op prestige beluste steden hun cultuurmonumenten in het don-
ker plegen te presenteren? Is van Beethoven niet, zoals Hegel 
het ooit formuleerde, “alles al bekend”? De ontkenning van die 
vraag betekent dat belichtingseffecten vermeden kunnen wor-
den, omdat de zaak zelf telkens nieuwe perspectieven biedt.  
 De kernvraag waar dit essay expliciet en impliciet mede een 
antwoord op wil geven, is die van Beethovens actualiteit, van 
de “Beethoven voor ons”. Betekent zijn muziek tegenwoordig 
geen impuls, dan blijft ook de beschouwing van zakelijke de-
tails leeg. In tegenstelling tot degenen die op Beethoven beslag 
willen leggen als religie, als rustpunt en als iets “eeuwigs” moet 
de vraag zijn: Waar gaat hij “met ons mee” (Ernst Bloch)? In 
hoeverre moedigt hij vooruitgang aan? Waar bevat zijn muziek 
de bliksem van de waarheid en haar openbrekende kracht? Er 
is toch al weinig hoop de verzakelijking, het koopwaarkarakter 
van de traditionele muziek nog doorbroken kan worden.  
 De vraag “Beethoven voor ons” kan niet beantwoord wor-
den zonder op zijn minst een korte blik op de functie van Beet-
hoven in zijn tijd. – Terwijl Karl Barth de achttiende eeuw ooit 
betitelde als dé eeuw van het optimisme, als de eeuw van een 
Verlichting die zichzelf graag voorstelde als opgaande zon (zo-
als aan het eind van Die Zauberflöte met De stralen van de zon ver-
drijven de nacht), bevat dat optimisme bij Beethoven zijn speciale 
accent – dat je “ingespannen” zou kunnen noemen. Het wordt 
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als het ware niet meer vanzelf dag, de mens streeft eerder uit 
alle macht naar het licht. Of anders uitgedrukt: verzoent zich in 
het kunstwerk het bijzondere met het algemene, dan is die ware 
harmonie tussen individu en maatschappij alleen nog bereik-
baar door enorme inspanning. Op dit proces doelt Beethovens 
muziek als geheel, hetzij als doorgetrokken lijn in veel werken 
uit de middenperiode (maar bijvoorbeeld ook bijna program-
matisch in de Negende symfonie), hetzij als serie punten, zoals 
vooral in de late piano- en kamermuziek. Daar lijkt het doel van 
het proces zich steeds verder te verwijderen en soms zelfs – zo-
als in de laatste pianosonate – ronduit in het grenzeloze te lig-
gen. En toch was Beethovens procesdenken nooit zo onver-
stoorbaar als juist in zulke late werken, waar het vecht tegen 
het voortdurend groeiende bewustzijn van ineenstorting en 
dood, waar de weg naar het doel over talloze kloven en ravij-
nen leidt.  
 Beethovens muzikale denken loopt, zoals vooral Theodor W. 
Adorno opmerkte, parallel met de filosofie van Hegel, al ken-
den ze elkaar niet persoonlijk. Dat kan vooral duidelijk worden 
bij het probleem van de “verwerking”. Hoewel Bach al het 
voorbereidende werk deed, spreken we pas in verband met de 
periode van de Weense klassieken van “thematische arbeid” in 
de muziek. Doordat Beethoven uit dat begrip consequenties 
trok van tot dan toe ongekende draagwijdte, wordt zijn muziek 
getuigenis van de diepste maatschappelijke waarheid, want de 
burgerlijke maatschappij ontplooit zich in wezen als een ar-
beidsgemeenschap (en wel in tegenstelling tot de antieke opvat-
ting van arbeid als labor, “leed” of de oudtestamentische als 
“vloek”). Arbeid is de beweging van de overdracht tussen de mens en 
zijn wereld, ze is een bewerkend, vormend en dus positief vernietigen 
van de van nature voorhanden wereld (Hegel). Precies zo vernietigt 
bijvoorbeeld een muzikaal liquidatieproces – de ontleding van 
een thema in steeds kleinere eenheden – het oorspronkelijke 
thema positief, door het thema op te heffen in de dubbele bete-
kenis van “laten verdwijnen” en “behouden”. Verder zou je ook 
de veralgemening van de arbeid (doordat iedereen medewerker 
wordt aan de totaliteit van de behoeften van alle anderen) en de 
dialectische keerzijde daarvan, specialisatie, muzikaal bij Beet-
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hoven terug kunnen vinden, vooral in de groeiende macht van 
het geheel over al het individuele, dat juist bij Beethoven bui-
tengewoon gedifferentieerd, maar ook minder belangrijk wordt 
(wat elke vergelijking van een idee van Beethoven en een van 
Schubert op zichzelf duidelijk kan maken).  
 Maar het belangrijkste voor het begrip van zijn tijd voor 
Beethoven is misschien Hegels inzicht dat de mens alleen “be-
staat” doordat hij zichzelf produceert, dat hij zichzelf en zijn wereld 
voort moet brengen, omdat zijn hele bestaan totaal overdragend en 
overgedragen is. Dat “zichzelf produceren” blijkt vooral uit de 
manier waarop Beethoven omgaat met de traditionele muzikale 
vorm. Die is voor hem nooit een vat (zoals soms voor Schubert), 
maar de sonate- of variatievorm wordt door hem, al bestaat hij 
al, nog een keer voortgebracht, waardoor juist dat volkomen 
onschematische, dat “voor het eerst” ontstaat, een originaliteit 
die zelfs door het wereldwijde commerciële verbruik van Beet-
hovens muziek nooit helemaal tenietgedaan kan worden. Die 
voor Beethoven zo kenmerkende inspanning is al in heel vroege 
werken te constateren, vergelijk bijvoorbeeld de terugkeer naar 
het thema in de eerste van de Zeven bagatellen op. 33 met een 
willekeurige kleine vorm bij Mozart.  
 Ten slotte moet ook de veelbesproken vergeestelijking van 
Beethovens muziek parallel met Hegels ontplooiing van het be-
grip humaniteit begrepen worden. Het empirische en het abso-
lute wezen van de mens moet weliswaar samenvallen, maar dat 
kan niet, zolang het humanisme bij de “vaststaande eindig-
heid” van de mens blijft staan. Hegels principe is de geest. Die 
is het absolute, het ware en het algemene wezen van de men-
sen. Voor Hegel is de “eindige mens” nog geenszins een pro-
bleem, maar pas bij de naam van het oneindige gaat de geest zijn 
licht op. Juist daarom cirkelt Beethovens uitspraak over muziek 
als hogere openbaring dan alle wijsheid en filosofie. De metafysische 
achtergrond ontstaat uit de aanspraak te weten wat de mens tot 
mens maakt, want in Hegels begrip van de absolute geest is de 
christelijke God, die geest is, op een speculatieve manier inbegrepen. 
Blijven we staan bij die tijdgebonden interpretatie van de ach-
tergrond van deze muziek, dan wordt bevreemding over Beet-
hoven die bijvoorbeeld hier en daar in de geschriften van Karl 
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Barth te vinden is, meteen begrijpelijk. Want voor Barth is God 
helemaal niet “inbegrepen” in het geestelijke beeld van de 
mens, hij staat – ook in zijn hoogste geestelijke gestalte – eerder 
als de “volkomen andere” tegenover de mens. De vraag is in-
tussen juist of een dergelijke vastgelegde interpretatie niet in 
strijd is met de autonomie van het kunstwerk, dat zich in de 
loop der tijd telkens nieuw ontplooit.  
 Gaan we nu van “Beethoven in zijn tijd” over naar “Beetho-
ven nu”, dan blijkt dat de “humanistische” interpretatie de hele 
negentiende eeuw en tot vandaag de dag tamelijk onbetwist ge-
heerst heeft en wel ten koste van het eigenlijk maatschappelijke 
begrijpen. In zoverre is de poging om die in ere te herstellen 
voor ons vruchtbaarder dan maar hardnekkig vast te houden 
aan de hogere openbaring dan alle wijsheid en filosofie. De beant-
woording van de vraag “Beethoven voor ons” moet dus begin-
nen met het zoveel mogelijk inhalen van de totaal verwaarloos-
de maatschappelijke analyse. Zoals we al zagen, ontstaan er 
dan al nieuwe perspectieven.  
 Beethoven voor ons, dat wil zeggen geconfronteerd met onze 
werkelijkheid, betekent bovendien in de muziek vooral: begre-
pen in relatie met de nieuwe (en nieuwste) muziek. We moeten 
“Beethoven nu” parallel aan of in contrast met de nieuwe mu-
ziek begrijpen. Zo is (om uit dit complex maar iets te kiezen) 
door de reeksentechniek van de Weense School op een tot dan 
toe ongekende manier de aandacht gevestigd op de variatie- en 
microvariatietechniek bij Beethoven. Uit de moderne Beetho-
veninterpretatie is dat gezichtspunt niet meer weg te denken. 
Want het belicht tegelijk de kleinste en de grootste verbanden 
en verheldert meer dan alle andere dingen zowel de betrekkin-
gen van de onderdelen tot elkaar als die van de onderdelen met 
het geheel. De groeiende macht van de gehelen, waarvan hier-
boven sprake was, ligt vooral in die afhankelijkheid van alle on-
derdelen, of het nu gaat om het effect van microvariatie in het 
verloop van een thema (waarin bijvoorbeeld maat 1 al de kiem 
van het hele verloop bevat) of om de vaak zo verborgen ver-
houding tussen het eerste en het tweede thema, dus tussen 
hoofdzin en bijzin, die als noodzakelijke contrasten worden ge-
presenteerd en dus betrekking hebben op de eenheid. Ten slotte 
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moet wat als samenbindend principe in alle delen van een so-
nate werkzaam is of datgene wat hun onderlinge verhouding 
zo en niet anders maakt, heel vaak begrepen worden als een 
verborgen variërende activiteit, waarbij het vanzelfsprekend 
niets uitmaakt of de componist zulke relaties bewust of onbe-
wust heeft aangebracht. Op het moment dat wij ze zien en dat 
ze concreet, dus objectief aanwijsbaar zijn, vormen ze nieuwe feiten 
die de interpretatie bepalen. Het spreekt vanzelf dat juist zo’n 
procedé niet schematisch of summier toegepast mag worden. 
Er moet juist een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen 
de onbelangrijke, toch al bestaande verwantschappen binnen 
het materiaal zelf en hun bijzondere constellatie, die het hogere 
doel van het werk dient. Want bij Beethoven gaat het immers 
nog niet (zoals bij nieuwe muziek) in de eerste plaats om nieuw 
muzikaal materiaal waarmee gewerkt wordt, maar om nieuwe 
constellaties binnen de traditionele, conventionele taal.  
 Daarmee hangt nauw samen een nieuwe opvatting van het 
tijdsverloop bij Beethoven. Het is immers niet alleen belangrijk 
om te zien dát een muzikaal element verandert, nog belangrij-
ker is hóe het verandert. Terwijl het “dat” tegenwoordig al tot 
het vaste onderdeel van de interpretatie behoort (en daardoor 
alweer schematisch dreigt te worden), wordt het “hoe”, dat de 
eigenlijke werking van de tijd weergeeft, nog veel te weinig er-
kend als een van de belangrijkste nieuwe gezichtspunten bij 
muziekbeschouwing. De leer van de beginvorm, middenvorm 
en eindvorm van muzikale gedachten is vooral gebaseerd op 
Schönberg, maar ondertussen in de huidige analyse bepaald 
nog geen overheersend gezichtspunt. Daarbij zou de wezenlijke 
tegenstelling tussen Beethoven en Schubert al duidelijk wor-
den, wanneer we bijvoorbeeld in vergelijkbare stukken beide 
begin- en eindvormen tegenover elkaar zetten. Dan is in één 
klap het verschil duidelijk tussen het “levensproces” in elk 
werk van Beethoven en Schubert. Dan kunnen we bij Beethoven 
regelrecht spreken van “veroudering” van een muzikale ge-
dachte, die er heel anders uitziet, wanneer hij in het begin het 
initiatief neemt, dan waneer hij zich bijvoorbeeld in de coda 
presenteert, verzadigd van de ervaring van het hele deel. Bij 
Beethoven staat dat tijdsverloop meer op de voorgrond dan el-
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ders bij de Weense klassieken. Het komt niet tot uiting in een 
gelijkmatig verloop; een muzikaal thema voegt zich niet zo-
maar naar het verstrijken van de tijd (zoals zo vaak in de rit-
miek van de achttiende eeuw). De vormen zijn bij Beethoven 
eerder werkzaam binnen het tijdsverloop, door hun beweging 
te versnellen of tegen de stroom in te gaan, zoals een zwemmer 
in een rivier. De bij Beethoven heel bewuste, uiterst nauwkeu-
rige waarneming van het tijdsverloop in een afzonderlijk the-
ma, een gedeelte van een deel, een heel deel of een hele cyclus 
is voor ons des te bewonderenswaardiger, doordat wij de eer-
sten zijn die het helemaal beseffen. Een muzikale gedachte te la-
ten bepalen door de vraag of hij in een begin een eindvorm 
voorstelt of in een coda een midden vormt, betekent bij Beetho-
ven al een wezenlijke karakterisering. Zo wordt een hele micro-
kosmos van tijdsrelaties zichtbaar; een werk kan een grote klok 
lijken en juist daar zijn de mogelijke constellaties vaak moeilijk 
met woorden te beschrijven. In totaal is het de tijdsordening, 
die tijd-kosmos, die het sterkste contrast vormt met de nieuwste 
muziek. Juist door de ontkenning van de tijd, bijvoorbeeld in 
Stockhausens momentvorm, worden we bij Beethoven attent op 
de tijdsordening als een absolute tegenstelling, want we kun-
nen Beethoven wel betitelen als een musicus met een buitenge-
woon positief tijdsbewustzijn en zelfs als “musicus van de geac-
centueerde tijd”. Natuurlijk wordt dat pas echt duidelijk in de 
sonates en is gedeeltelijk nog verhuld in pianostukken en varia-
ties.  
 Dergelijke beschouwingswijzen zijn, ook waar ze het con-
trast met de nieuwe muziek benadrukken, op zichzelf al een ef-
fectief middel tegen een louter op het verleden gerichte opvat-
ting, of die nu een historische beschouwing is of een muzikaal 
consumentendenken, dat in Beethovens muziek alleen de tuin 
ziet waarin je na de inspanning van de dag een wandelingetje 
maakt, alleen maar voor je plezier.  
 Een zakelijke analyse van op het geheel van het werk betrok-
ken elementen zou pas zinvol zijn, wanneer het afzonderlijke 
werk weer gezien wordt in Beethovens hele oeuvre en dat op 
zijn beurt in zijn algemene functie tegenwoordig. Belicht dat 
werk, historisch gezien, het diepste wezen van de opkomende 
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bourgeoisie, zoals Hegels filosofie dat opvatte, dan lijkt tegen-
woordig, nu dat tijdperk evolutionair of revolutionair op zijn fi-
nale afgaat, de onverminderd krachtige straal van het werk in 
een nieuwe richting te wijzen. Want het is juist grote kunstwer-
ken eigen dat het actuele in hun licht nieuw oplicht. De inter-
pretatie ziet er dan iets anders in dan een code van het voorbije. 
Als de historische Beethoven met Hegel te vergelijken is, dan 
zou je hem tegenwoordig in de zin van Ernst Bloch kunnen inter-
preteren. Het lijkt op zijn plaats om hier op te merken dat er 
geen sprake van kan zijn Beethovens muziek een nieuw pro-
gramma toe te dichten, zoals telkens weer geprobeerd is. Toch 
mogen we juist in een boek dat gewijd is aan de ten dele zeer 
gedetailleerde beschrijving van muziekstukken niet voorbij-
gaan aan de vraag naar Beethovens huidige functie. Muziek is 
tegelijk boodschapper en boodschap en geeft zeker al iets van 
de boodschap door, wanneer de boodschapper voldoende be-
schreven wordt. Mits we dat niet buiten beschouwing laten, 
mogen we naar de boodschap vragen. Antwoorden op deze 
vraag worden geen geldige waarheden, maar kunnen op hun 
beurt alleen maar tijdgebonden interpretatie zijn. Ik heb het 
idee dat Beethovens muzikale denken, zoals we dat tegenwoor-
dig begrijpen, in zijn richting parallellen vertoont met een den-
ken zoals dat in Blochs hele filosofie tot uiting komt. Dat zou 
een poging zijn om Beethoven uit het grote pantheon van neu-
traal cultuurgoed te halen en hem te presenteren in zijn actuali-
teit voor ons.  
 Blochs kerngedachte: Verwachting, hoop, intentie naar nog on-
geworden mogelijkheden: dat is niet alleen een grondtrek van het men-
selijk bewustzijn, maar […] een fundamentele bepaling binnen de hele 
objectieve werkelijkheid zou tegenwoordig in Beethovens muziek 
een tegenhanger kunnen vinden; Blochs formule A is nog niet A 
kan zonder meer worden gezien al muzikale basisformule van 
veel van Beethovens belangrijkste werken, zoals bijvoorbeeld 
de Diabellivariaties, waarvan de A, de niet zo interessante wals, 
als een nog niet een hele kosmos produceert van het mogelijke 
(dat als werkelijkheid in de afzonderlijke variaties verschijnt). 
Blochs ontologie, die de toekomst in het heden opneemt, heeft 
in Beethovens muziek tegenwoordig een bijzonder aanschou-



 10 

welijke parallel. Hier is weer zo’n noodzakelijke tegenzet te 
zien tegen de zeker ook ware en onmiskenbare boodschap van 
veel nieuwe muziek, waarin seismografisch het komende als 
catastrofe aangekondigd lijkt te worden. Blochs principiële 
hoop lijkt even ver verwijderd van optimistische zekerheid als 
van de pessimistische overtuiging van onontkoombaarheid. 
Het is geen avond van alle dagen, met wanhoop, en ook geen dag van 
alle avonden, met vertrouwen, maar eerder: in het nieuwe wordt die 
dimensie van de geschiedenis geopend en opengehouden waarin aller-
eerst de actieve hoop verkeert. Blochs opvatting van “schijn”, niet 
als tegenstelling tot waarheid, maar als glans die voorafgaat 
aan het opkomende nieuwe beantwoordt aan het karakter van 
Beethovens werk in zijn geheel. In Bachs of Mozarts werk 
wordt ook wel geschilderd wat er nog niet is, maar meer dan in 
alle andere muziek is het “onderweg daarheen” bij Beethoven 
te zien. Veel zinnen van Bloch treffen bij de interpretatie van 
Beethoven zozeer doel, dat ze zonder meer overgenomen kun-
nen worden in muziekbeschouwing: Wat direct en op zichzelf als 
“nu” gebeurt, is zo nog leeg (we moeten hier denken aan het be-
gin bij Beethoven dat, vooral in de late periode, soms heel op-
vallend blijk geeft van zo’n “leegte”). Maar zo’n “nog niet” houdt 
het bij zichzelf niet uit, het is eerder dynamisch betrokken op het 
“daar” van iets. Kunst voltooit haar materiaal in figuren, situa-
ties en handelingen. – Nog vastberadener dan Hegel staat Bloch 
tegenover de “ban” van Plato’s anamnesis, want Hegel be-
schrijft de dialectische voortgang als een slang die in zijn eigen 
staart bijt, als recapitulatie, met de “eeuwigheid van het telkens 
weer”. Daartegenover staat Blochs opvatting van utopie, die 
open ontwikkeling, die niet alleen een parallel heeft in Beetho-
vens begin, maar nog meer in het open eind van de late perio-
de, dat juist als eind van de ontwikkeling vaak genoeg geen 
eind is, maar markering van de overgang van de hoorbare mu-
ziek naar onhoorbare hogere sferen, het duidelijkst in stukken 
als het tweede deel van Pianosonate op. 111. Op die plaatsen 
opent zich die utopische gouden ondergrond waarop grote kunstwer-
ken uiteindelijk zijn aangebracht. Als één werk uit het verleden 
toekomst bevat, dan het werk van Beethoven. Het hoort tot de 
werken die niet gelocaliseerd blijven in het verleden, maar als bergen 
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aan beide kanten lang meegaan met de rijdende wagen van de tijd, 
wanneer ze niet – mooier dan op hun eerste dag – voortdurend onder-
weg zijn naar de bruid, rechtstreeks naar het nieuwe. We kunnen al-
leen productief teruggrijpen op wat ook vooruitloopt op onze tocht…  
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I: Over de methode 
 
Interpreteren betekent altijd twee dingen: naar het werk toe en 
naar ons toe, ons in het werk verdiepen en het werk naar ons 
toe trekken. Het is een combinatie van bewegingen: door de-
tails of verbanden nauwkeurig te bekijken, begeef ik me in het 
werk, maar door juist dit gezichtspunt (uit vele andere) te kie-
zen, is mijn visie subjectief en actueel en komt het “nu” mijn in-
terpretatie binnen. Zoals bij de eerste beweging het persoonlijke 
engagement hoort – want zo kan het werk pas objectief duide-
lijk worden, zo hoort bij de tweede juist zakelijkheid – want el-
ke actualisering, elke subjectieve keus moet gedekt worden 
door de objectieve feiten respectievelijk door de tekst.  
 Nu reikt de beschouwende muzikale interpretatie van nauw-
keurige analyse via zorgvuldige beschrijving tot een kort 
woordje over details of verbanden, en ten slotte is er ook de as-
sociatieve beschrijving, die ter verduidelijking de buitenmuzi-
kale werkelijkheid bij de beschrijving betrekt. En alle soorten 
beschouwing kunnen weer betrekking hebben op de verschil-
lende parameters respectievelijk muzikale lagen, namelijk rit-
me, melodie, harmonie, motieven, dynamiek, agogiek en klank 
van de muziek; je zou je ook kunnen voorstellen dat pianomu-
ziek alleen onderzocht werd qua toonzetting of qua praktische 
uitvoering. Kortom: de keus aan uitgangspunten is overweldi-
gend; bij voorbaat onmogelijk is zowel het volhouden van één 
principe als het tegelijkertijd rekening houden met allemaal.  
 Net als bij de praktische interpretatie, het spelen dus, speelt 
ook bij de louter beschouwende interpretatie het toeval een rol: 
wat vandaag belangrijk lijkt, kan morgen al onbelangrijk zijn. 
Dat maakt juist de vrijheid van interpretatie uit en omwille van 
de telkens nieuwe blik mag die vrijheid beslist niet opgegeven 
worden. In die zin betekent interpreteren “je oefenen in vrij-
heid”.  
 […]  
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I: Opmerking vooraf 
 
Vergeleken met de groep sonates of variaties maken de piano-
stukken in hun geheel een diverse indruk. In het algemeen wor-
den ze niet gerekend tot de centrale werken, de standaardwer-
ken, maar toch is die rangschikking vooral bij de late stukken 
problematisch. Want de cyclussen op. 119 en 126, evenals bij-
voorbeeld de Fantasie op. 77 moeten als eersterangs werken be-
schouwd worden en geven diep inzicht in Beethovens schep-
pingsproces.  
 Een gebrek aan eenheid blijkt al uit de namen. Sonate- en so-
natinedelen staan naast rondo’s, preludia naast dansen, de gro-
te Fantasie naast de eigenaardig vage titel Alla ingherese quasi un 
capriccio op. 129, en ten slotte wordt een dergelijke vaagheid 
steeds vaker voorzien van de neutrale titel “bagatel” of “klei-
nigheid”, waarachter verschillende vormen schuilgaan. De titel 
“Klavierstück” ontbreekt in de originelen nog volledig. Het la-
ter zo frequente “intermezzo” verschijnt als titel maar één keer, 
bij het ontwerp van WoO 52 (voor op. 10,1), want die Bagatel in 
c was oorspronkelijk bedoeld als intermezzo voor de Sonate in c.  
 Formeel kunnen we Beethovens pianostukken ongeveer op 
de volgende manier indelen:  
 1. compositiestudies (vroege sonatedelen, de drie preludia, 
maar ook wel een stuk als het belangrijke Klavierstück in Bes, 
WoO 60),  
 2. didactische werken (rondo’s, sonatinedelen),  
 3. stukken met een speciale aanleiding, ook karakterstukken 
(pianostukken voor Piringer, Szymanowska en Sarah Burney 
Payne, WoO 60, 61, 61a, Für Elise, Lustig – traurig, Die Wut über 
den verlornen Groschen op. 129 (de programmatische toevoeging 
is overigens niet van Beethoven),  
 4. dansen (Ecossaisen, Menuet, Polonaise [het laatste is Beetho-
vens enige “salonstuk”],  
 5. cyclussen op. 33, 119, 126.  
 De Fantasie op. 77 vormt als het ware een hele afdeling op 
zichzelf.  
 Veel stukken zijn in zeker zin spaanders uit de werkplaats, 
dat wil zeggen overblijfsels na het omwerken van de oorspron-
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kelijke plannen. We weten dat met zekerheid van de beide Ba-
gatellen WoO 52 en 53, die samenhangen met de Sonate op. 10,1, 
en van het Andante in F WoO, dat bestemd was voor de Wald-
steinsonate.  
 Muzikaal gesproken zouden we bij Beethovens pianostuk-
ken een onderscheid kunnen maken tussen gesloten vormen en 
open vormen. Gesloten vormen zijn dan evenwichtige stukken 
als bijvoorbeeld de Rondo’s, het Andante in F, de Polonaise en ook 
de Fantasie (die een zeer interessante cyclus van aan elkaar ge-
plakte fragmenten is). Daartegenover staan de open vormen, 
dus de late fragmenten en aforismen of de bagatellen. Hier 
openbaart zich het wezen van Beethovens pianostuk het zuiver-
ste. Al die “open” vormen (in die zin) hebben gemeen dat ze 
verwijzen naar iets hogers dan zichzelf. Als kleine vormen hou-
den ze het in zekere zin niet uit bij zichzelf en verwijzen eerder 
naar grotere verbanden, of ze zijn gecomprimeerde grote vor-
men als het Klavierstück in Bes WoO 60 of hebben een fragmenta-
rische vorm zoals enkele stukken van op. 119. De samenvoeging 
in de cyclussen bagatellen heft die eigenaardigheid van Beetho-
vens kleine pianostukken niet op; de cyclussen zijn geen hecht 
geheel, zoals aan de uiteenlopende toonsoorten aan het begin 
en het eind van de cyclus al te zien is. Overal blijft de centrifu-
gale kracht van het individu tegenover de samenbindende 
kracht van het geheel bewaard, het meest in op. 119. Met de be-
knoptheid van een stuk neemt bij Beethoven het soortelijk ge-
wicht vaak toe, de betekenis van de muziek. Zo zit het grote 
verborgen in het kleine en het momumentale in de miniatuur. 
In het algemeen mogen we het gebrek aan eenheid binnen die 
groep werken positief beoordelen, want nergens blijkt hier een 
“schema van de kleine vorm”, maar – vooral vanaf op. 33 – de 
individuele zelfstandigheid van elke muzikale vorm. Maar te-
gelijkertijd wordt in de chronologische opeenvolging van de pi-
anostukken de verandering duidelijk in Beethovens muzikale 
denken van zijn vroegste tot zijn laatste tijd. Achteraf bezien 
zijn Beethovens pianostukken bij elkaar een groot “nog niet” 
van het romantische pianostuk (zoals dat vorm kreeg bij Schu-
bert, Schumann, Brahms en Chopin), en wat dat betreft verge-
lijkbaar met het lied bij Beethoven. Maar juist uit dat “nog niet” 
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blijkt weer het geweldige begin dat Beethovens werk in zijn ge-
heel betekent.  
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II: Over de vraag naar Beethovens actualiteit 
 
Zijn sonates van Beethoven tegenwoordig actueel? Wekken ze 
meer of minder belangstelling dan vijftig jaar geleden? Is de 
jongere generatie geïnteresseerd? Vormen de 32 sonates samen 
met Bach en Mozart nog steeds de Magna Charta van de mu-
ziek- en in het bijzonder de pianoliefhebbers? Het lijkt erop dat 
zulke vragen tegenwoordig in het algemeen nauwelijks beant-
woord kunnen worden. Want het enorm gestegen aantal uit-
voeringen en mechanische weergaven in onze concert- en 
grammofoonplatencultuur laten echt niet alleen positieve con-
clusies toe. Dat muziekstukken die te vaak klinken “slijten” is 
een besef waar een zeker beklemming van uitgaat. Is de beperk-
te voorraad klassieke werken op den duur bestand tegen zo’n 
uitverkoop en zo’n verbruik? Of lijdt de kwaliteit van de wer-
ken uiteindelijk onder de overweldigende kwantiteit van de 
weergaven? In tegenstelling tot Beethovens deels minder be-
kende pianostukken en variaties is er bij veel sonates een on-
miskenbaar gevaar van een verlies aan belangstelling, dat mak-
kelijk optreedt bij al te bekende stukken. Voor de minderheid 
die zich actief aan die werken waagt, is dat gevaar lang niet zo 
groot. Want in dat geval blijkt het bekende opeens een moeilijk 
bereikbare top te zijn en de noodzakelijke inspanning leidt zon-
der meer tot een toename van de muzikale belangstelling. Maar 
voor degenen die alleen luisteren ligt het anders. Luisteren 
heeft als het ware een zekere weerstand nodig om werkelijk ef-
fectief te zijn. Die was vroeger heel vanzelfsprekend: in het be-
kende moest het onbekende en verrassende verwerkt worden 
zoals het in een maar één keer gehoorde interpretatie gegeven 
is. Veel ontwikkelde muziekliefhebbers van vorige generaties 
konden zich de veelgespeelde werken weliswaar in grote lijnen 
voorstellen, maar werden door details in het verloop toch tel-
kens weer verrast, en juist die oppervlakkige detailkennis bleek 
bevorderlijk, omdat die door een goede interpretatie onver-
wachts en bevredigend verdiept kon worden. Daarentegen ken-
nen heel veel muziekliefhebbers het verloop van veel “gangba-
re” werken in alle details en zijn bovendien gefixeerd op één in-
terpretatie; zo hebben veel klassieke werken geen geheimen 
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meer. Afwijkingen van de bekende uitvoering op de eigen 
grammofoonplaat worden vaak negatief beoordeeld en het ge-
brek aan luisterweerstand leidt al te makkelijk tot het mis-
plaatste gevoel van vanzelfsprekendheid dat het resultaat is 
van verkeerd luisteren. Klassieke stukken zijn dan “natuurlijk”, 
als berichten uit een wereld waar alles in orde is (temidden van 
onze “wanordelijke” wereld, waar je je beter van af kunt keren), 
en ook wel als “tijdloos” of “eeuwig”; en zo zijn zulke “mees-
terwerken” losgemaakt uit hun actuele functie, ze staan dan als 
sterren aan het firmament of lijken geïsoleerde museumstuk-
ken. Is de aanwezigheid van het verleden in de muziek in onze 
tijd een novum, dan moeten we tegenwoordig eerst vragen 
naar de relatie met het heden, of we hebben alleen nog maar te 
maken met het bekende “neutrale cultuurgoed”.  
 Actueel kan tegenwoordig niet zijn wat de vorige generaties 
in Beethoven waardeerden en vereerden, niet de tragiek van 
zijn leven (waar we echt wel diep respect voor hebben) en ook 
niet de tot vervelens toe benadrukte “demonie” of zijn strijd te-
gen “het noodlot” (wat dat ook moge zijn). Ook het met veel 
moeite meer uit de biografie dan uit het werk afgeleide beeld 
van Beethoven als politieke revolutionair, zoals we dat in de 
DDR of de Sovjet-Unie tegen kunnen komen, zal de vraag naar 
de actualiteit van zijn werken niet overtuigend kunnen beant-
woorden. Als het probleem van de actualiteit al oplosbaar is, 
dan alleen door een nietsontziende interpretatie en “ontcijfe-
ring” van de werken. Zo’n interpretatie hoeft helemaal niet tot 
elke prijs het nieuwe te zoeken; er zijn in de interpretatie ook 
constanten. Aan het begin moet in elk geval de steeds opnieuw 
geprobeerde grondige en geduldige beschouwing van de muzi-
kale gebeurtenissen staan. Het “waarom” van de interpretatie 
is, zoals al uiteengezet in het voorwoord tot deel I, nooit “Beet-
hoven op zichzelf”, maar altijd alleen “Beethoven voor ons”.  
 Maar wat betekent nu dat “voor ons”? Wat betekent “actu-
eel”?  
 Het gaat hier allereerst om een zuiver subjectieve actualiteit. 
Wanneer ik namelijk als luisteraar passief interpreteer, verbindt 
muziek zich met belevenissen en ervaringen die alleen voor mij 
concreet zijn, maar voor een ander geen betekenis hebben. Veel 



 18 

werken bevatten voor veel luisteraars nadrukkelijke persoon-
lijke signalen, die de belangstelling buitengewoon bevorderen, 
en toch zou het nogal zinloos zijn om ze aan anderen door te 
geven. In de negentiende eeuw werd daar zoals bekend heel 
anders over gedacht; nog tot en met Thomas Mann zijn er in de 
literatuur telkens weer zulke beschrijvingen van muziek te vin-
den. Wij denken tegenwoordig dat zulke louter persoonlijke in-
terpretaties het algemene begrip eerder hinderen dan bevorde-
ren, al is het ook niet uitgesloten dat zo’n subjectieve bliksem 
een werk heel even opvallend kan belichten. Een heel persoon-
lijke belevenis zal, als hij niet objectief afgeleid kan worden uit 
de aanwezige structuur, het werk voor de een buitengewoon 
aantrekkelijk maken, maar juist daarom niet voor iedereen. Af 
en toe zal daar ook in dit boek iets van blijken, want bij elke 
muziekbeschouwing moet de energie van die persoonlijke bele-
venis zeker aanwezig zijn, al mag die meestal alleen op de ach-
tergrond meespelen. Dat muziek bijvoorbeeld sterke erotische 
energieën op de luisteraar afstraalt, is een feit; het is ondertus-
sen volkomen onmogelijk de bronnen van die straling in afzon-
derlijke werken te localiseren; het is genoeg om te weten dat we 
ook hier voortdurend met die levensmacht te maken hebben.  
 We zouden verder van “binnenmuzikale” actualiteit kunnen 
spreken. We bevinden ons daarbij op betrouwbaarder terrein, 
omdat zulke betrekkingen objectief aanwijsbaar zijn. Actueel ef-
fect kunnen zowel parallellen als tegenstellingen met nieuwe 
muziek hebben (zie hiervoor het Voorwoord tot deel I). Een 
voorbeeldige en buitengewoon moderne indruk maakt bijvoor-
beeld Beethovens economie, die in alle delen van een heel werk 
maar enkele leidende principes toepast. Dat soort cybernetica is 
waarschijnlijk een van de belangrijkste en nog steeds actuele 
ontdekkingen van de moderne interpretatie, vooral van Beetho-
ven. De eerste aanwijzingen vinden we al bij Hugo Riemann; 
Schenker, Knab, Mersmann en anderen deden nieuwe, opwin-
dende ontdekkingen en Johann Nepomuk David leverde met 
zijn analyses van Bach en Mozart ook een beslissende bijdrage 
aan een nieuwe interpretatie van Beethoven. – Een moderne in-
druk maakt bovendien bijvoorbeeld de bij Beethoven overal op-
tredende tendens om een thema op te lossen in steeds kleinere 
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melodische en ritmische constellaties, waarbij de enorme krach-
ten die bij deze themasplitsing vrijkomen het hele werk als 
elektrische stroom “voeden” en doordringen. Als parallel met 
de nieuwe muziek wijs ik ten slotte (in deze vast en zeker on-
volledige opsomming) nog op het principe van de klankcompo-
sitie, dat bij de studie van Beethovens compositietechniek nieu-
we gezichtspunten kan opleveren. Belangrijk is hier niet alleen 
het inzicht dat Beethovens pianozetting een medium is waarin 
alle mogelijke instrumenten of instrumentale combinaties kun-
nen verschijnen, maar we moeten ook kijken hoe en wanneer de 
ene klank overgaat in de andere: bijvoorbeeld kamermuziek-
klank in orkestklank, die op zijn beurt opeens in de klank van 
een soloconcert en weer terug in de eigenlijke pianoklank kan 
veranderen. Het middelpunt van die caleidoscoop lijkt vanaf 
het begin naast de eigenlijke pianoklank de klank van het strijk-
kwartet. Wie bij het luisteren naar het verloop van de vorm in 
Beethovens vroege periode een beetje moe wordt, bijvoorbeeld 
door al die eenheden van vier of acht maten, zou eens moeten 
proberen om de tijdstippen van zulke klankveranderingen te 
bepalen. Hij zal dan een nieuw, ten dele echt raadselachtig rit-
me ontdekken, dat volkomen onafhankelijk kan zijn van het 
verloop van de structuur. Dat onregelmatige flakkeren van de 
klank bij Beethoven, alleen al in het voortdurend veranderende 
aantal stemmen van de akkoorden, lijkt net een modern ver-
schijnsel. Pas door de klankcompositie van de laatste tijd zijn 
we daar gevoelig voor geworden.  
 Het ging ook in het Voorwoord tot deel I al over de actuele 
tegenstrijdigheid van de fundamentele verschillen met de nieu-
we muziek. Wat daar bijvoorbeeld gezegd wordt over het tijds-
verloop, geldt voor de sonates waarschijnlijk nog sterker dan 
voor de pianostukken en veel reeksen variaties, want de sonate-
vorm op zichzelf is immers een in de tijd verlopend proces op 
weg naar een doel. Doordat Beethovens minutieuze articulatie 
van de tijd, die alleen in het medium van het tonale stelsel 
plaats kan vinden, voorgoed voorbij is, zien wij – van een af-
stand – dat verschijnsel pas in zijn volle betekenis. Een goed 
voorbeeld is het probleem van de finale, dat in de vroege peri-
ode soms voorkomt. Is de finale bijvoorbeeld een rondo, dan is 
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het thema vaak, zoals in op. 13, een resultaat van het proces, dat 
wil zeggen: we zijn eigenlijk al aan het eind, maar dat eind 
moet zelf toch weer een logisch verloop met begin, midden en 
eind bevatten. Het is leerzaam om te zien hoe zo’n oorspronke-
lijk ondramatische vorm procesmatig gedramatiseerd kan wor-
den, hoe Beethoven dus graag tegen de conventionele tendens 
van de vormschema’s ingaat en en pas door zo’n weerstand zijn 
hele kracht ontplooit. In het latere werk leidt dat tot de meest 
verbazingwekkende verschijnselen, zoals in de Sonate “Les 
adieux” op. 81a, waar een afscheid het begin voorstelt en een 
weerzien en nieuw begin juist het eind. Toch verwijst dat feit, 
dat “contrapunt in de tijd”, dat hier direct aan het licht komt, 
op die grondtrek van Beethovens denken die overal als “tegen-
spraak” te vinden is. Muziek als tijdkunst mediteert immers 
over het voorbijgaan (denk aan de uitspraak van de middel-
eeuwse theoreticus Adam von Fulda: Musica vera philosophia, 
mortis contemplatio continua. Ook als begrensd, als duurzaam ge-
maakt stuk tijd is muziek “beschouwing van de dood”, dat wil 
zeggen van het voorbijgaan.) Maar nu staat bij Beethoven te-
genover dat gaan het komen en tegenover het voorbijgaan het 
worden. Geen moeiteloos worden, maar een hoogst moeizaam 
worden, dat zich overal tegen de weerstand van de tijdstroom 
in probeert te gaan. Telkens weer bepaalt die tegenstroom dan 
ook de uitdrukking van Beethovens details en gehelen. Vergele-
ken met Schubert of Mozart maakt veel een moeizame indruk, 
maar is intussen even actief en vol spanning. Beethovens mu-
ziek is altijd onderweg, houdt het in haar toestand niet uit en 
wil verder. Ze is bemoediging en hoop.  
 Daarmee bevinden we ons al op een ander niveau van actua-
liteit, die in de “buitenmuzikale mededeling”. Die moet zich 
telkens weer laten legitimeren door de zuiver muzikale gebeur-
tenissen, maar is daar toch niet direct uit af te leiden. – Wie 
Beethoven tegenwoordig “actueel” beluistert, zou veel van zijn 
werken dus moeten opvatten als “modellen ter verandering 
van het bestaande” en niet als afgeronde, statische kunstwer-
ken, wat zoveel cultuurdragers en -consumenten doen. Of er te-
genwoordig nog een oproep – en zeker zoeen – van Beethovens 
werk uitgaat en of juist verregaande onthouding in het Beetho-
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venjaar 1970 niet op zijn plaats zou zijn, zoals Gerhard R. Koch 
kortgeleden in de Stuttgarter Zeitung voorstelde – is geen objec-
tieve vraag, maar een vraag die voortkomt uit geëngageerde in-
terpretatie. Wij als spelers, als uitleggers en als luisteraars ge-
ven daarop het antwoord of geven het niet. Natuurlijk zou de 
traditionele interpretatie, die juist bij Beethoven een grote rol 
speelt, kritisch bekeken en waar die een “vernisje” blijkt te zijn, 
verwijderd moeten worden. Dat is vooral bij de overbekende 
werken makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is verbazing-
wekkend hoe een “versleten” werk onder de loep van de be-
schouwing of analyse een nieuwe uitstraling krijgt en nieuwe 
aspecten biedt. En daarop komt het aan, want vroegere actuali-
serende interpretaties, die misschien ooit juist waren – Mond-
scheinsonate, Pastorale, Sturmsonate – zijn tegenwoordig irritant, 
omdat ze verkeerd zijn. Ze zijn niet langer toepasselijk en staan 
een vrije interpretatie alleen maar in de weg. We kunnen tegen-
woordig ook wel een poging doen om de boodschap van een 
stuk in een trefwoord samen te vatten, maar ook zo’n tijdelijk 
behulpzame interpretatie zal snel verouderen. Alleen met die 
beperking wordt in dit boek bijvoorbeeld op. 27,1 aangeduid als 
“optimistisch proces” en op. 27,2 juist als “pessimistisch pro-
ces”. Op. 13 is voor ons tegenwoordig echt niet meer de demo-
nische strijd der hartstochten, maar juist de beheersing ervan in 
een noodzakelijk compromis, waardoor de vaak miskende fi-
nale juist een doel wordt. Op. 2,1 is een strikt uniform, maar op. 
2,2 juist een dualistisch proces. Wat er in op. 26 in zijn geheel 
gebeurt, kan niet gereduceerd worden tot een formule, maar is 
juist hoogst indrukwekkend als keten van muzikale belevenis-
sen. Op. 28 ten slotte is een verborgen, verhuld proces, dat zich 
onopvallend, geleidelijk, maar met een ijzeren consequentie 
ontplooit. De betiteling Pastorale zou tegenwoordig desnoods 
eerder gerechtvaardigd worden door een dergelijke plantaar-
dige groei dan door een verwijzing naar de “stemming”. – Die 
aanduidingen zijn alleen maar bedoeld als stimulans voor een 
eigen interpretatie. – In tegenstelling tot de situatie in de negen-
tiende eeuw mogen we vaststellen dat juist Beethovens late 
werk meer belangstelling krijgt. In het vroege werk staat over 
de hele linie meer het spelkarakter voorop en het procesmatige 
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staat nog op de achtergrond. Later is het andersom en daarmee 
lijkt ook de actualiteit van die werken voor ons toe te nemen.  
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II: Opmerking vooraf 
 
Bij de beschouwing van de volgende sonates wordt het begrip 
“sonatevorm” bekend verondersteld. Daarom ook hier (net als 
bij de variaties en de pianostukken) een korte opmerking voor-
af. De naam “sonate” dekt inhouden die fundamenteel veran-
derd zijn, sinds de titel ongeveer halverwege de zestiende eeuw 
voor het eerst opdook. Toch kunnen we bij alle sonates vaststel-
len dat het om zelfstandige instrumentale muziek ging, dat de 
muziek bijna altijd cyclisch van opzet was, dus meer dan één 
deel had (Scarlatti’s eendelige sonates werden vermoedelijk 
paarsgewijze uitgevoerd) en dat een “sonate” ook bijna altijd 
een solostuk of kamermuziek was. Wat wij tegenwoordig de 
klassieke sonatevorm noemen (als vorm van het hoofddeel), 
krijgt pas rond 1840 een heldere definitie in de leerboeken, dus 
in een tijd dat de sonate haar eerst bijna onbeperkte geldigheid 
als muzikale hoofdvorm al begon te verliezen. Vaak is in een 
sonate maar één deel, meestal het eerste en in het algemeen 
snelle, zo opgezet. Als muzikaal “gebeuren” heeft zo’n sonate-
deel drie onderdelen: expositie, doorwerking en reprise, waar 
dan nog een coda op kan volgen. De doorwerking is bijna altijd 
het kortste onderdeel, vooral wanneer, zoals vaak bij Beetho-
ven, de muzikale gedachten al in de expositie als in een door-
werking verwerkt worden. De coda kan soms uitgroeien tot een 
zelfstandig deel en op die manier een tweede “slotdoorwer-
king” worden.  
 Oorspronkelijk werd de sonatevorm blijkbaar meer als twee-
delige dan als driedelige vorm beschouwd en daarom waren er 
herhalingen van enerzijds de expositie en anderzijds de door-
werking en de reprise. Die laatste werden al bij de late sonates 
van Mozart ongebruikelijk; de traditie van herhaling van de ex-
positie volgt Beethoven in de meeste vroege en ook een aantal 
late werken. De spanning in de klassieke sonatevorm berust op 
de fundamentele spanning tussen tonica en dominant en in 
stukken in mineur tussen tonica en parallel of een andere ver-
wante toonsoort. Want in het eerste onderdeel, de expositie, 
worden twee thema’s, twee themagroepen of in elk geval twee 
muzikale niveaus tegenover elkaar gezet en in de doorwerking 
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uitgewerkt in een doelgerichte serie modulaties. Het doel is de 
terugkeer van de hoofdtoonsoort aan het begin van de reprise. 
Na de uitwerking van het oorspronkelijke contrast in de door-
werking verschijnen beide thema’s of beide themagroepen nu 
op basis van dezelfde toonsoort. Daarbij kan het overigens om-
wille van de balans tussen de toonsoorten tegenover de exposi-
tie tot langere passages in de subdominant komen. – Het sche-
ma van de sonatevorm is in zoverre een van de grootste, gene-
ratieslang voorbereide “uitvindingen”, doordat het een grote 
garantie biedt voor orde en vrijheid: de in feite heel eenvoudige 
orde blijft overal herkenbaar, terwijl de vrijheid van de compo-
sitorische spontaniteit nergens een halt wordt toegeroepen. Bo-
vendien kan het sonateschema een statische of juist meer dyna-
mische inhoud krijgen, het kan zich zowel manifesteren in meer 
architectonisch georganiseerde als in lyrische of naar dramatiek 
tenderende muziek.  
 Nu zouden we aan het begrijpen van een werk maar weinig 
bijdragen, als we alleen maar het beschreven schema ontdekten 
of liever: de beschreven ordening. Het is veel belangrijker om 
iets te ervaren over de instelling van de componist tegenover 
die “gegeven ordening”. Beethovens instelling tegenover de so-
natevorm laat zich karakteriseren als een subjectieve herschep-
ping van een objectief bestaande vorm (zoals volgens Theodor 
W. Adorno). Iets dergelijks kan ook gezegd worden over Beet-
hovens reeksen variaties, die niet gewoon veranderingen van 
een bestaand thema zijn. Bij de sonate gaat het nog minder om 
het invullen van een bestaande vorm, ook niet om een fantasie-
vol, verrassend en geniaal invullen (zoals je bijvoorbeeld van 
Schuberts vroege werken kunt zeggen); de confrontatie met de 
bestaande vorm “sonate” is eerder zo diep en zo fundamenteel, 
dat ook de fundamenten telkens opnieuw en voor elk werk op 
een andere manier gelegd moeten worden. Elke sonate van 
Beethoven heft dus de sonatevorm in zichzelf op, in de dubbele 
betekenis van behouden en ontkennen, van vasthouden en ne-
geren. In elk geval houdt Beethoven in zijn grotere werken 
nooit rekening met de tendens van de sonatevorm: hij “herziet” 
de vorm grondig of hij gaat er direct tegenin. Van beide zijn er 
in zijn vroege werk voorbeelden. Zo bevatten de voortzettingen 
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van de eerste zinnen van op. 2,2 en op. 2,3 weer contrasten van 
verscheidene concurrerende tweede thema’s en er wordt van 
het begin af aan een onbeperkte rijkdom aan gedachten voor 
ons uitgespreid, die zoals in op. 2,3 de vorm geweldig uitbreidt 
en leidt tot orkestrale effecten en concertachtige cadensen. De 
dynamiek ook van schijnbaar beschouwelijke stukken is zo 
groot, dat het punt waar bijvoorbeeld het tweede thema begint 
vaak niet goed te localiseren is. Het heeft geen zin om ernaar te 
zoeken, als de meeslepende dynamiek juist niet onderstreept 
moet worden, en het is natuurlijk volkomen zinloos om te note-
ren waar Beethoven de regels overtreedt. Maar verder moeten 
we het ons ook niet te makkelijk maken met de ongenuanceer-
de conclusie dat “een genie zich alles kan veroorloven”. Zijn 
vrijheden zijn geen willekeurigheden, maar consequenties van 
het principe van de sonate. Dat geldt natuurlijk ook voor de tij-
delijke ontkenning van de sonatevorm, bijvoorbeeld in de eer-
ste delen van de quasi-una-fantasia-sonates. In op. 27,1 en op. 
27,2 hebben de eerste delen totaal niets te maken met de sonate-
vorm. De verwachting van de luisteraar wordt dus direct tegen-
gewerkt: het buitengewone effect van een op zichzelf zo span-
ningsloze creatie als het hoekdeel van het eerste deel van op. 
27,1 is niet in de laatste plaats te herleiden uit de afstand tot de 
“eigenlijk” verwachte sonatevorm. In beide quasi-una-fantasia-
werken en in op. 26 is de sonatevorm bovendien niet zoals ge-
woonlijk uitgangspunt van de ontwikkeling, maar het explicie-
te doel: pas in de finale ontplooit de vorm zich volledig, al is 
het telkens heel verschillend. De volledige samenvatting van 
behouden en ontkennen in één en hetzelfde stuk blijft voorbe-
houden aan het late werk: een deel als het eerste van op. 101 of 
op. 110 klinkt ongedwongen, improvisatorisch, maar is tegelij-
kertijd wel degelijk een sonatevorm. (Walter Riezler noemde 
dat verschijnsel “structuurcamouflage”).  
 De subjectieve creatie van de objectieve sonatevorm bij Beet-
hoven blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat al in de vroege so-
nates het karakter van de doorwerking de expositie al beïn-
vloedt en dat de oude vormcategorieën op die manier over-
troefd worden. Dat is bijvoorbeeld te zien in op. 10,3, waar bij 
voorbaat minder thema’s (“vaste” elementen) geëxponeerd 
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worden, maar eerder een zuiver muzikale beweging, die direct 
uitgaat van het “materiaal”. Dergelijke dingen zijn ook op an-
dere plaatsen te zien, zoals bijvoorbeeld in op. 22. Ook hier gaat 
pas het late werk tot de grens: de expositie van het eerste deel 
van op. 111 bevat zelfs een grote doorwerking en maakt de dan 
pas volgende eigenlijke doorwerking bijna overbodig. Maar 
juist dat “bijna”, dat gevaar van vormtechnisch pleonasme, is 
de oorzaak van de enorme climax en de lapidaire beknoptheid 
van die doorwerking. Juist de feitelijke toestand dat alles ten 
slotte doorwerking werd, leidde later tot de crisis van de sona-
tevorm; zie bijvoorbeeld de Sonate op. 1 van Alban Berg, waarin 
de spanning tussen expositie, doorwerking en reprise niet eens 
meer bestaat: daarmee is de sonatevorm onmogelijk geworden.  
 Ten slotte moet het probleem van de reprise nog aan de orde 
komen. Je zou met Theodor W. Adorno (Muzieksociologie, colle-
ge 12) verwachten dat Beethovens procesmatige denken de tra-
ditionele “crux” van de reprise langzamerhand overbodig had 
kunnen maken en uiteindelijk had kunnen elimineren. Maar 
dat is nergens het geval. Adorno’s verklaring daarvoor is wel 
heel prikkelend, maar niet helemaal overtuigend en wel door 
de premisse. Voor hem is de reprise een vorm-“residu”, een 
“terugkeer” van wat door het proces eigenlijk al “opgeheven” 
is, hij ziet haar als bezwering van een statisch element temidden van 
een wordingsproces. Het is maar de vraag of de reprise dat is. 
Herhaling is in de muziek op zichzelf al niet zomaar herhaling 
en de reprise in een sonate is nog minder herhaling van de ex-
positie. Het resultaat is juist daar niet identiek aan de uitgangs-
positie, maar geeft de vooruitgang aan die ertussen ligt. Als 
Ernst Blochs formule A is nog niet A volmaakt van toepassing is 
op Beethovens muziek (zie I: Voorwoord), dan zou je die for-
mule ook kunnen omkeren tot A is niet meer A, en dat zou juist 
van toepassing zijn op de reprise. In de reprise komen de resul-
taten van de processen aan het licht, zoals nergens anders. Aan 
de vaak maar minutieuze varianten in de reprise is af te lezen 
wat er intussen gebeurd is. Zulke veranderingen zijn namelijk 
tekenen van ervaringen die het thema als een levend wezen kan 
opdoen of ook tekenen van ouderworden. Juist in de reprise 
wordt Beethovens grote tijdklok voor ons afleesbaar. Terwijl de 
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componist in de reprise vasthoudt aan de traditie, verandert hij 
die toch hoogst vooruitstrevend en daardoor lijkt me de reprise 
geen “crux”, maar juist het tegendeel: een kans.  
 Dat het procesmatige denken bij Beethoven niet beperkt blijft 
tot het hoofddeel in sonatevorm, maar ook alle andere delen 
met lied-, variatie- of rondovorm doorstraalt, wordt in alle ge-
vallen afzonderlijk uiteengezet. De innerlijke en uiterlijke ver-
binding binnen de cyclus is in het vroege werk beslist niet over-
al even sterk, en toch zullen we, zoals in dit boek, de fenome-
nen van de afzonderlijke delen ondergeschikt moeten maken 
aan het gezichtspunt van de algehele samenhang. De heel uit-
eenlopende richtingen en bewegingen die het verloop van de 
handeling in elk werk heeft, kunnen alleen afzonderlijk erva-
ren, maar niet systematisch opgevat worden. Ze zijn een uit-
drukking van de vrijheid van de mens zoals Beethoven hem 
ziet: gaan waarheen hij wil.  
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III: Opmerking vooraf 
 
Dit boek gaat, zoals de twee eerder verschenen delen laten zien, 
niet zozeer over het zuivere, maar eerder over het toegepaste 
muzikale denken. Het is gericht op de praktijk en streeft daar-
om ook niet naar volkomen evenwicht in de beschrijving van 
alle muzikale parameters. “Studeren” moet dit denken omzet-
ten in doen; studeren is dus een soort actief mediteren. En het 
denken begeleidt niet alleen het muzikale handelen, maar dat 
verandert, varieert en vervolmaakt op zijn beurt het denken.  
 Bij veel mensen die Beethoven spelen is er vermoedelijk geen 
goed evenwicht tussen de praktische uitvoering en het theoreti-
sche inzicht in het onderwerp. Ze denken nog te vaak te kun-
nen volstaan met het aanwijzen van een sonate-, lied- of rondo-
vorm. Kennis van het verloop wordt gezien als het begrijpen 
van het werk. Als er tegenwoordig in dat opzicht een verande-
ring aan onze conservatoria te bespeuren is, ligt dat jammer ge-
noeg – uitzonderingen daargelaten – niet aan de instrumentalis-
ten. De impulsen komen eerder van de leraren compositie en 
harmonie en contrapunt. Waarom niet van de spelers zelf, de 
meest betrokkenen? Als overal terecht verkondigd wordt dat 
vooroefeningen, bepaalde etudes en een bepaald technisch ni-
veau voor het werken aan een Beethovensonate nodig zijn, 
waarom dan niet in gelijke mate de intellectuele vooroefening? 
Juist van de pianisten en pianodocenten zou de stimulans moe-
ten uitgaan om niets te spelen wat niet grondig begrepen is, 
waarover niet in alle richtingen gemediteerd is.  
 Het is een feit dat veel praktische muzikanten en leraren hui-
verig staan tegenover het terrein van de analyse (analyseren be-
tekent de muziek tot voorwerp maken van intensief nadenken). 
Juist uitvoerende musici staan vaak aan de kant van een “intu-
itie” die tegenover de “ratio” moet staan. Je hoort ook telkens 
weer meningen als: “Het is heel interessant om samenhang te 
onderzoeken, maar wat heb ik daaraan bij het spelen?”– Laten 
we deze twee instellingen even nader bekijken. Eerst zou dui-
delijk moeten worden dat de tegenstelling intuïtie-ratio als keu-
ze niet deugt. Daaruit kunnen alleen maar verkeerde interpreta-
ties voortkomen, bijvoorbeeld de emotionele, zogenaamd “in-
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tuïtieve”: het verloop van de muzikale spanningstoestanden 
wordt zo afwisselend mogelijk weergegeven, maar de eigen-
lijke samenhang tussen de gedachten blijft verborgen en er 
komt geen echte samenhang in het geheel. Of de motorische, 
zogenaamd “rationele” interpretatie: het tempo wordt gebruikt 
als touw waaraan je je meedogenloos door een deel heen trekt. 
Elk rustpunt en elk vast willen houden van het voorbijgaande 
ontbreekt, en het gevolg is onverschilligheid.  
 Ratio en intuïtie zijn ook bij muzikale interpretatie net zo 
weinig tegenstellingen als bij een schip dat wat boven en onder 
de waterspiegel ligt. Net als op zoveel andere gebieden is ook 
in de muziek veel zegbaar (en daarmee zichtbaar en bewust) 
geworden wat vroeger nooit gezegd zou zijn. Zo dringt de ratio 
verbazingwekkend diep door in het gebied dat vroeger voorbe-
houden was aan de intuïtie. Maar toch ook omgekeerd: intuïtie 
kan rationeel inzicht enorm verruimen. Twee voorbeelden: ho-
ren we in het midden van de arietta van op. 111 de “rationeel” 
herkende reminiscentie aan het begin van het allegro van het 
eerste deel, dan ervaren we intuïtief de onmetelijke verte waar-
uit die arietta terugblikt op het eerste deel. Aan de andere kant 
kan een intuïtieve indruk, zoals die van verstriktheid in een on-
ophoudelijke strijd, in de fuga van op. 106 heel goed leiden tot 
rationeel nadenken over de rol van het vocale, koorachtige 
tweede thema en daarmee over de zin van het hele proces.  
 En het praktisch nut voor het spel? Waar is de drijfriem, 
waar vinden we in dit boek aanwijzingen voor tempo, dyna-
miek, pedaal en dergelijke? Praktische aanwijzingen ontbreken 
niet helemaal, maar zijn zeldzaam; als interpreteren betekent 
“je oefenen in vrijheid” kan dat niet anders. Het doel is speel-
hulp en niet zozeer speelaanwijzing. – We kunnen met betrek-
king tot de Urtexten de regel opstellen dat absolute oorspronke-
lijke voorschriften van de componist, zoals nauwkeurige metro-
noomgetallen of pedaalaanwijzingen maar relatief geldig blij-
ven, terwijl relatieve oorspronkelijke aanwijzingen juist bin-
dend moeten zijn. Een tempo, een pedaalgebruik dat ooit juist 
was, wordt mettertijd verkeerd, tijdsbesef en instrumenten zijn 
veranderd. Aanduidingen als piano, crescendo en ritardando zijn 
daarentegen elastisch genoeg en laten genoeg vrijheid. Waarom 
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zouden we die opnieuw door aanwijzingen willen beperken na 
alle treurige ervaringen met “uitgaven”, of ze nu van Hans von 
Bülow, Artur Schnabel of wie dan ook zijn? Geen interpreteren-
de uitgaven meer tegenwoordig! Ook vingerzettingen in de Ur-
texten moeten eindelijk vervallen! Zelf de drijfriem vinden van 
de begrepen Urtext naar een eigen uitvoering – natuurlijk ook 
met hulp van iemand met ervaring – is tegenwoordig de be-
langrijkste eis bij de instudering. En voor de meelezende luis-
teraar is de vervreemdende overlapping van de tekst, al is de 
interpretatie nog zo prominent (zelfs kleingedrukt) alleen maar 
storend!  
 Net zoals een leraar van een begaafde leerling geen kopie 
van zichzelf wil maken, maar hem door zijn eigen nauwkeurige 
voorstelling tot zichzelf wil brengen, zodat de leerling zich ook 
tegen de leraar kan opstellen – zo zijn de essays in dit boek be-
doeld. Ze willen dus geen bepaalde interpretatie propageren, 
maar een nadrukkelijke aanmoediging zijn bij het waagstuk 
van de interpretatie. Dat betekent altijd het nieuwe in het oude 
laten zien en verborgen dingen belichten. Een gewaagde inter-
pretatie is in zoverre creatief dat er bijvoorbeeld nieuwe betrek-
kingen gecreëerd worden die daarvoor nooit gezien werden en 
dus ook voor de interpretatie niet beschikbaar waren en voor 
de speler en de luisteraar dus ook geen effect konden hebben. 
Een voorbeeld is de Bagatel op. 119,11, waar de cadenserende 
slotakkoorden de indruk zouden maken van een neutrale ca-
dens, als we daarin niet iets niet-klinkends zouden horen, na-
melijk het einde van het thema. – Telkens weer moet het in de 
conventionele muzikale taal weer tot dergelijke wendingen ko-
men. En vaak is niet uit te maken of zo’n overeenkomst noe-
menswaard is en misschien een nieuwe verbinding legt of dat 
er alleen maar sprake is van puur toeval. Er is geen instantie die 
dat kan bepalen. Waar zijn de grenzen? Hoor ik zo’n verbin-
ding – die in de tekst natuurlijk ook objectief moet bestaan en 
dus in zekere zin “gedekt” moet worden – en volgt iemand me 
daarin, dan is die een nieuw, nog heel bescheiden element in 
mijn interpretatie. Controverses zullen dan niet uitblijven en 
aanleidingen tot discussie zijn er genoeg. Alleen de subjectief 
geëngageerde haalt de objectiviteit van het werk tevoorschijn. 
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Die objectiviteit zal telkens weer een andere vorm krijgen, want 
we kunnen niet zeggen wat een werk “op zichzelf”, als tijdloos 
verschijnsel, betekent. We proberen alleen te omschrijven wat 
het nu voor ons zou kunnen betekenen. In die zin moeten deze 
uiteenzettingen uitnodigen tot bewustwording, ook als die in 
een heel andere richting gaat dan hier getoond wordt.  
 Het is al moeilijk om de scopus, de zin van afzonderlijke wer-
ken, in woorden te omschrijven – al moeten we dat telkens op-
nieuw proberen – en het zou regelrecht vermetel zijn om be-
knopt te willen formuleren wat Beethovens muziek in haar ge-
heel ons tegenwoordig te zeggen heeft. Die kwestie probeerden 
we in I: Voorwoord al voorzichtig te benaderen. Daarenboven 
is er alleen nog een persoonlijke stellingname. Manifesteert zich 
bij Beethoven het “principe van de hoop”, dan is zijn muziek te-
gelijkertijd bemoediging. Daarbij lijkt mij de ervaring belangrijk 
dat die muzikale taal afstand bewaart en nooit ongeremd in-
tiem wordt. Juist in de meest lyrische elementen, in het dolce, in 
het espressivo, bewonderen we de kristallijnen hardheid. We 
hoeven maar een Bagatel van Beethoven met een lyrisch stuk uit 
de Hoogromantiek te vergelijken om dat meteen te zien. De er-
varing “Beethoven” sleurt ons niet in mee en maakt ons niet 
willoos, maar laat ons op eigen benen staan. Zijn Seid umschlun-
gen, Millionen maakt ons niet tot passieve objecten en staat niet 
zomaar aanhaligheid en overgave toe. Zozeer als deze muzikale 
bemoediging uitnodigt tot zelfstandigheid, zozeer laat hij ons 
alleen.  
 
 
 
 
 


