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Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria op.91 

Korte sfeerfragmenten onder de cursieve tekst 

 

 

Twee weken voor Kerstmis moet het geweest zijn, 1813, negen maanden 

voor het Congres begon, hét Congres van Wenen.  De grote zaal van de 

Weense universiteit zat afgeladen vol.  Een half jaar voordien had 

Wellington bij het Spaanse Vitoria Napoleon een eerste grote nederlaag 

bezorgd.  Het nationale gevoel had een nieuwe boost gekregen en die 

decembermaand van 1813 werd een benefietconcert georganiseerd voor 

oorlogsinvaliden.  Op het programma : ‘Wellingtons Sieg oder Die 

Schlacht bei Vittoria’ van Beethoven(1).  Kitschmuziek voor de massa.  

Brood en spelen voor het gepeupel.  Wow, wat een effecten… 

 

Heel Wenen wilde dit triomfstuk meemaken.  De beste musici verleenden 

hun medewerking.  Salieri dirigeerde slagwerk en kopers in de zijgang, 

Meyerbeer zorgde voor kanonschoten op de grote trom, ratels aan Franse 

en Engelse zijde imiteerden het geweervuur. De zaal was uitverkocht  en 

wie op het laatste moment toch nog naar binnen wilde, kon hangen of 

staan langs de zijmuren of achteraan in de middengang. 

 

Maar wij waren gekomen voor het eerste stuk van die avond: Beethovens 

nieuwste symfonie, zijn zevende.  De meester dirigeerde zelf.  De muziek 

bloeide open met het vuur dat we van hem kennen.  Wat een contrast, wat 

een diepgang vóór het spektakel dat zou volgen. 

 

Symfonie nr.7 in A groot op.92 

Hoofdthema van het eerste deel - Vivace 

 

De bijna potdove Beethoven vergat echter een pauze in het eerste deel en 

hola, de ene helft van het orkest hield halt, de andere helft speelde door.  

Gevolg: chaos, die na een halve minuut gelukkig werd opgevangen.  Het 

publiek was mild en applaudiseerde na het tweede deel zelfs zo heftig dat 

het hernomen werd.  De uitvoering was een groot succes.  Die avond was 

mijn eerste kennismaking met Beethoven life!  Ik was zestien en besefte 

dat ik, Franz Schubert, een dwerg zou blijven naast deze reus. 
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Symfonie nr.7 in A groot op.92 

Einde van het vierde deel - Allegro con brio  

 

 

We verschilden ruim zesentwintig jaar in leeftijd.  Ik was nog niet 

geboren toen hij naar Wenen kwam.  Vanuit Bonn.  Men zegt hier dat zijn 

grootvader van Mechelen afkomstig is.  Dat ligt ergens in de Oostenrijkse 

Nederlanden, die nu samen met de Verenigde Provinciën het Koninkrijk 

der Nederlanden vormen.  Als zanger belandde hij via Leuven en Luik aan 

het hof van de keurvorst in Bonn.  Grootvader Louis bracht het daar zelfs 

tot kapelmeester.  En omdat hij ook nog een lucratief wijnhandeltje dreef 

en Rijnwijn exporteerde naar zijn geboortestreek, kon hij behoorlijk leven.  

De week vóór Kerstmis van het jaar 1770 werd zijn kleinzoon geboren en 

gedoopt met dezelfde voornaam: Louis, Ludwig! 

 

Vader Jean van Beethoven was ook zanger aan het hof, maar had niet 

dezelfde kwaliteiten als de grootvader.  Hij moet het talent van zijn zoon 

al snel gezien hebben en heeft het kind gedrild in de hoop er een tweede 

Mozart van te maken.  Ondanks alle pedagogische wanpraktijken is hij 

daar blijkbaar in gelukt.  Terwijl vader Jean langzaam ten onder gaat aan 

de drank, komt Ludwig gelukkig terecht bij musici, die hem op een 

passende manier begeleiden. 

 

Hij werd zelfs naar hier gestuurd om les te volgen bij Mozart.  Het moet 

niet echt geklikt hebben tussen die twee en het is bij enkele korte 

bezoekjes gebleven.  Beethovens moeder was onverhoeds erg ziek 

geworden en dat deed hem al snel terugkeren naar Bonn.  Maar enkele 

jaren later is Haydn op doorreis in Bonn en maakt er kennis met de jonge 

talentvolle Ludwig.  Haydn wil hem begeleiden in zijn ontwikkeling.  En 

zo kreeg Beethoven in 1792 een tweede keer verlof van zijn keurvorst om 

opnieuw naar Wenen te reizen. 

 

 Dat hij zijn geboortestad nooit meer zou terugzien, kon hij toen nog niet 

vermoeden.  Bijna twee jaar later werd Bonn ingenomen door de Fransen 

en wordt de residentie van de keurvorsten geschiedenis. In een woelig 

klimaat van oorlogsdreiging reist Beethoven af, een reis die grotendeels 

bekostigd werd door graaf Waldstein, aan wie de componist later een van 

zijn moeilijkste pianosonates opdroeg, de Waldsteinsonate. 
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Sonate nr.21 in C groot op.53 “Waldstein” 

Begin van het eerste deel – Allegro con brio 

 

Beethoven, mijn idool!  Ja, ik heb hem enkele keren ontmoet in de 

muziekwinkel van Steiner in de Paternostergasse, maar veel woorden 

hebben we nooit met mekaar gewisseld.  Daarvoor was mijn schroom te 

groot.  Alles wat ik over hem kan vertellen, heb ik te danken aan 

gemeenschappelijke vrienden en aan Anton Schindler. 

 

Anton Schindler heeft de laatste jaren aan Beethovens zijde gestaan en dat 

geeft hem, nu de meester overleden is, een steeds grotere zweem van 

importantie.  Temeer daar hij over het persoonlijk nalatenschap kan 

beschikken: de conversatieboekjes, waarin Beethovens gasten alles 

noteerden, wat ze die dove man wilden vertellen.  Ik heb spijtig genoeg 

gemerkt dat meneer Schindler niet helemaal te vertrouwen is en dat hij 

zelfs een deel van de conversatieboekjes heeft laten verdwijnen om de 

wereld vooral toch een al te mooi beeld van de meester te laten zien.  

Bovendien heeft Schindler als zelfverklaarde privésecretaris van de 

meester beslag gelegd op zijn meest persoonlijke documenten.  Dat was 

de dag van de begrafenis.  Ik heb het met eigen ogen gezien. 

 

Aanzwellend onder de cursieve tekst: 

Symfonie nr.3 in Es groot op.55 “Eroica” 

Begin van het tweede deel - Marcia funebre  

 

Beethoven is nu net een jaar geleden begraven.  Het was donderdag 29 

maart 1827, drie dagen na zijn dood. Hij was in zijn zevenenvijftigste 

levensjaar.  De uitvaart was een van de meest memorabele, die Wenen 

ooit gekend heeft.  De scholen waren gesloten.  Een processie van 

priesters ging de lijkkist vooraf.  Acht zangers van de opera droegen het 

stoffelijk overschot, omringd door acht belangrijke musici, omhangen met 

lange slierten van witte linten.  Daarachter vrienden en zielsverwanten, 

waaronder ikzelf, in het zwart gekleed, in de linkerhand een witte lelie, in 

de rechter een fakkel.  Achter ons een menigte van wel tienduizend  zielen. 

 

Na de plechtigheid heeft Schindler me meegetroond naar Beethovens 

laatste aardse verblijf.  Het was al avond en daar in de schemering 
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opende hij naast het sterfbed de lade van het nachtkastje en daar vonden 

we de meest intieme papieren die de meester heel zijn leven bij zich heeft 

bewaard: het Heiligenstädter testament en een geheimzinnige brief aan 

een ‘onsterfelijke geliefde’. 

 

Maar laten we het een beetje chronologisch houden.  In november 1792 

arriveert Beethoven dus in deze stad.  Hij is dan net geen tweeëntwintig.  

Via zijn eerste mecenas, graaf Waldstein,  krijgt hij onderdak bij prins 

Lichnowsky.  Aanvankelijk was dat op een zolderkamertje, waar hij zich 

zo ellendig voelde, dat hij weldra naar beneden mocht verhuizen.  Na een 

tweetal jaren mocht hij zelfs in de privévertrekken van de prins wonen en 

steeds meer wordt hij door zijn mecenas als gelijke behandeld. 

 

Wat een verschil toch met mijn situatie.  Ik ben nu eenmaal niet de zoon 

van een hofmusicus.  Mijn vader is een arme onderwijzer, afkomstig uit 

de provincie.  Terwijl Beethoven de luxueuze bescherming genoot van 

een aristocraat, werd ik geboren in de gore buitenwijk van 

Himmelpfordgrund in de keuken van ons appartementje.  Nou ja, 

appartementje.  Naast de keuken was er één leefruimte, waar gegeten en 

geslapen werd tot we uiteindelijk met zes waren en het zo echt niet verder 

kon.  Dan heeft mijn vader eindelijk een schamel huis gekocht. 

 

Het stonk in Himmelpfordgrund en als ze mijn mooie kinderstem niet 

opgemerkt hadden, dan had ik midden al die miserie net als mijn vader de 

rest van mijn leven als onderwijzer mogen slijten in een overbevolkt 

klaslokaal. 

 

Beethoven daarentegen moest zich niet al te veel materiële zorgen maken. 

De lessen bij Haydn waren achter de rug.  Net zomin als bij de intussen 

overleden Mozart moet het contact tussen leraar en leerling echt gewerkt 

hebben.  Haydn begreep Beethovens muziek niet meer en Beethoven zou 

zich zelfs laatdunkend over Haydn hebben uitgelaten.  Toch heeft hij zijn 

eerste drie pianosonates aan de oude meester opgedragen.  Ooit hebben ze 

in het paleis van prins Lichnowsky geklonken. 

 

Sonate nr.1 in f klein op.2 nr.1 

Begin van het eerste deel - Allegro 
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Na de lichtvoetigheid van Mozart moet het gedragen expressieve 

pianospel van Beethoven de Weners erg verrast hebben.  Maar de grootste 

schokgolf kwam toch van zijn symfonieën. 

 

‘Vandaag, woensdag 2 april 1800 zal in het keizerlijke en koninklijke 

Burgtheater de heer  Ludwig van Beethoven de eer hebben een grote 

muzikale academie te geven te zijnen gunste’.  Dan volgt het programma.  

Schindler heeft het allemaal mooi verzameld en bijgehouden.  Onder de 

gespeelde stukken : Beethovens eerste symfonie naast muziek van Mozart 

en Haydn. 

 

Vanaf de eerste noot is het raak: geen luchtig melodietje, zoals men dat 

gewend was, maar een spanningsvol akkoord met een totaal nieuwe kleur: 

blazers verdorie!  Ongehoord was dat.  Blazers hadden in de symfonie tot 

dan toe maar een erg bijkomstige rol gespeeld.  Deze symfonie klonk als 

een harmonieorkest! 

 

Symfonie nr.1 in C groot op.21 

Begin van het eerste deel - Adagio molto – Allegro con brio 

 

Liet de eerste symfonie een heel nieuwe wind waaien, de derde werd pas 

echt revolutionair, ook al is ze dan ontstaan uit puur opportunisme rond 

Beethovens plannen om naar Parijs te verhuizen.  In Wenen had hij de 

grootste moeite om aan de bak te komen en Napoleon, de nieuwe consul 

in Parijs, deed er alles aan om het muzikale leven tot grote bloei te 

brengen en kunstenaars te beschermen via auteursrecht en pensioenen.  

Ook de ‘prijs van Rome’, voordien voorbehouden voor schilders en 

beeldhouwers, werd nu opengesteld voor componisten.  Bovendien leek 

Napoleon het frisse gedachtegoed van de revolutie te ondersteunen, zodat 

Beethoven er serieus aan dacht om zijn derde symfonie aan hem op te 

dragen. 

 

Wanneer hij in augustus 1803 zijn overstap naar Parijs overweegt, was de 

rust in Europa even teruggekeerd.  Ok, Oostenrijk had intussen de 

Zuidelijke Nederlanden, de linker Rijnoever en Lombardije aan Frankrijk 

moeten afstaan.  Maar Napoleon leek daarmee gepaaid en Frankrijk 

geneutraliseerd.  Maar een jaar later proclameert Napoleon zichzelf tot 
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keizer en op 2 december 1804 zet hij in de Notre-Dame van Parijs zichzelf 

de keizerskroon op het hoofd, een heuse provocatie! 

 

Beethoven is woest, wanneer hij het nieuws verneemt.  Het verhaal is 

intussen in heel Wenen bekend hoe hij daarop het titelblad van zijn 

symfonie verscheurde en op het exemplaar dat hij naar zijn uitgever 

stuurde, is de naam Bonaparte met zoveel geweld verwijderd, dat er een 

gat in het papier is overgebleven. 

 

De keizerskroning van Napoleon betekent het einde van de goede 

betrekkingen met Oostenrijk en Beethoven bergt zijn Parijse plannen maar 

op.  De eerste publieke uitvoering van zijn derde symfonie vond plaats in 

Wenen in 1805 en nog datzelfde jaar neemt Napoleon de stad in. 

 

Symfonie nr.3 in Es groot op.55 “Eroica” 

Begin van het eerste deel - Allegro con brio 

 

Beethoven heeft ruimschoots de mogelijkheid gehad om te 

experimenteren met zijn derde symfonie.  Een jaar vóór de première kreeg 

hij de kans om in het paleis van Franz Joseph Lobkowitz een aantal 

repetities te organiseren met een orkest van 27 spelers.  Hij onderbrak dan 

af en toe de uitvoering om wijzigingen aan te brengen, nam  de partituur 

mee naar huis en liet de keer daarop de gewijzigde versie uitvoeren. 

 

Lobkowitz is een van die kleurrijke figuren uit het recente Weense 

verleden.  Op het einde van vorige eeuw erfde hij een gigantisch 

familiepatrimonium, dat er in minder dan twintig jaar werd doorgedraaid.  

Het kon niet op voor Lobkowitz!  Gelukkig werd een groot deel van dat 

fortuin aan muziek besteed.  Prins Lobkowitz liet in zijn Weense 

residentie een heuse concertzaal bouwen en op een moment dat overal 

elders in Europa vorsten hun geldverslindende muziekkapel afbouwden, 

roeide Lobkowitz tegen de stroom in. 

 

 Met een tiental vaste muzikanten en uiteenlopende bezettingen met 

freelancemedewerkers, werd zijn paleis een echt laboratorium voor de 

nieuwste muziek.  Helaas heeft het mooie liedje niet lang mogen duren.  

Nog vóór in Wenen het congres begon was de gulle mecenas failliet.  En 

niet veel later stierf hij op zijn landgoed in Bohemen, totaal berooid. 
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Symfonie nr.3 in Es groot op.55 “Eroica” 

Doorwerking van het eerste deel 

 

Doorheen de aanzwellende muziek: 

De derde symfonie van Beethoven overtreft in originaliteit en grootsheid 

al wat er tot dan toe in het genre gecomponeerd was.  Neem nu dit eerste 

deel.  Nooit voordien heeft iemand een dynamiek van meer dan een 

kwartier volgehouden.  Dit is één grote spanningsboog. En tegelijk is het 

muziek waarin de kunstenaar zichzelf tegenkomt, de liefde aan zich ziet 

voorbijgaan en o noodlot, langzaam doof begint te worden.  Deze muziek 

is een ontdekkingsreis, een avontuur en voor sommigen een nachtmerrie, 

waarbij de rauwste klanken het oor teisteren. 

 

Dit zijn de klanken van een gekwelde geest, die als een held strijd levert 

op leven en dood. Niet toevallig gaf Lobkowitz de symfonie de titel 

‘Eroica’.  En wie anders is deze held dan Beethoven zelf.  ‘Ik wil er geld 

voor geven, als dit maar ophoudt’ schreeuwde iemand bij de première. 

 

Doof worden.  Het zal je maar overkomen als musicus.  Vóór zijn eerste 

symfonie klaar was, had hij er al iets van gemerkt.  Maar nog voor hij aan 

zijn derde begon, werd het beangstigend.  Niet alleen kwam een carrière 

als concertpianist in het gedrang, de sociale isolatie zou minstens zo zwaar 

wegen.  En wat met de liefde?  Ja, hij heeft zijn liefjes gehad in zijn eerste 

Weense jaren, maar zijn grote passies bleven onbereikbaar. 

 

De meest overweldigende: Josephine von Brunsvik. Als negentienjarige 

kwam ze met haar moeder, gravin von Brunsvik, aankloppen bij de 

meester met de vraag of hij haar pianoles wilde geven.  Ze was zo 

getalenteerd, zo innemend en zo charmant, dat een bevlogen Beethoven 

geen moment twijfelde.  Iedere namiddag ging hij langs, onderwees uren 

gratis en voor niks, waarna ze flaneerden en uitstapjes maakten en samen 

naar het theater gingen. 

 

Na enkele weken kwam er aan dat mooie liedje een einde.  Gravin von 

Brunsvik had voor haar mooiste dochter een uitgelezen echtgenoot 

gevonden.  De pianolessen werden op een laag pitje gezet en met 

Josephines huwelijk bleef een ontgoochelde Beethoven achter. 
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Maar niet lang daarna maakt de componist kennis met Giulietta 

Guicciardi, een nichtje van Josephine en even mooi en getalenteerd.  

Opnieuw staat het hart in vuur en vlam en uit verliefdheid groeien de 

mooiste dingen, je moet het mij niet vertellen.  Beethoven droeg aan haar 

zijn bekendste sonate op.  Het eerste deel is zo apart, zo ongewoon.  Een 

Berlijnse dichter schreef dat het hem deed denken aan de rust van een 

meer in de maneschijn. 

 

Sonate nr.14 in cis klein op.27 nr.2 “Mondschein” 

Begin van het eerste deel – Adagio sostenuto 

 

Giulietta Guicciardi…  Arme Beethoven!  De adel leeft in zijn eigen 

wereld.  Zo een meisje mag dan al dwepen met de kunst, als kunstenaar 

blijf je van een andere stand.  Een beetje flirten kan nog wel in het beste 

geval, maar trouwen: vergeet het.  Hoezeer heb ik het zelf moeten 

ondervinden!  Toen Beethoven begon te ontwaken uit zijn verliefde roes 

en het gehoorprobleem er niet beter op werd, is hij ingestort, zodat zijn 

arts hem voorstelde om zich een half jaar terug te trekken uit de drukte 

van de stad en de natuur op te zoeken. 

 

En zo vertrok de componist in april naar Heiligenstadt, een landelijk 

wijndorp, vijf kilometer ten noorden van Wenen.  Op het einde van die 

bezinningsperiode schreef hij zijn Heiligenstädter Testament.  Na 

Beethovens begrafenis heeft Schindler me het document laten kopiëren.  

Ook al staat zijn broer (Kaspar) Karl in de hoofdding, de meester heeft het 

duidelijk voor zichzelf geschreven. 

 

‘O ihr Menschen die ihr mich für Feindseelig störisch oder Misantropisch 

haltet oder erkläret, wie unrecht thut ihr mir…’  ‘O gij mensen, die mij 

voor vijandig gestoord of misantroop  houdt, welk onrecht doen jullie me 

aan!’  In vier bladzijden probeert de gekwelde meester in het reine te 

komen met zichzelf en zijn toenemende doofheid.  Hij voelt zich 

onbegrepen, uitgesloten.  Hij wil een einde maken aan zijn leven, maar 

zijn opdracht als kunstenaar houdt hem tegen.  Eerst moet alles volbracht 

worden, waartoe hij zich geroepen voelt.  Maar als de dood eerder komt, 

zal hij erin berusten. 
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In Heiligenstadt heeft Beethoven enigszins zichzelf teruggevonden.  En 

hij zet zich met frisse moed opnieuw aan het werk.  Het is in die periode 

dat hij zijn levensstrijd verklankt in zijn derde symfonie en dat hij plannen 

maakt om naar Parijs te emigreren.  Zoals gezegd heeft hij die plannen 

opgeborgen na de keizerskroning van Napoleon.  Maar er is nog iets 

anders dat meegespeeld heeft : Josephine! 

 

Nog voor de première van de Eroica overleed haar echtgenoot aan een 

zware longontsteking en laat de vijfentwintigjarige weduwe achter met 

drie kinderen en een vierde op komst.  Het duurde niet lang of Josephine 

was de overspanning nabij en wie anders dan Beethoven kon beter helpen 

om de wonden te helen.  Opnieuw gaf hij haar iedere dag les en speelde de 

mooiste muziek voor haar en nu, nog meer dan de eerste keer, wordt hij 

stapelverliefd.  In die passionele tijd is de Appasionata ontstaan.  Ludwig 

heeft die pianosonate opgedragen… niet aan Josephine, maar aan haar 

broer Franz. 

 

Sonate nr.23 in f klein op.57 “Appassionata” 

Fragment uit het eerste deel – Allegro assai 

 

Ach, ook nu weer heeft het schone liedje niet lang geduurd.  De omgeving 

van Josephine zag met argwaan  hoe een vurige Beethoven haar probeerde 

in te palmen en wellicht kon ze haar aanbidder ook niet onmiddellijk zien 

als de stiefvader van haar kinderen.  Hoe meer de componist haar met 

smeekbeden bestookte, hoe meer ze zich verzette.  Tenslotte kreeg hij de 

bons. 

 

Josephine richtte zich nu helemaal op de opvoeding van haar kroost en 

raakte op die manier verstrikt in een ander avontuur, dat op termijn haar 

ondergang zou betekenen.  Ze werd verliefd op de leraar van haar 

kinderen, baron von Stackelberg.  Eens getrouwd, liet hij zich kennen als 

een egocentrische luiaard, die zijn gezin terroriseerde.  Na twee jaar heeft 

ze hem aan de deur gezet. 

 

Beethoven verging het intussen niet veel beter.  Hij heeft gedroomd van 

een relatie met een meer dan twintig jaar jongere bankiersdochter en hij 

heeft geflirt met Bettina Brentano, een meisje met een voorliefde voor 

beroemde mannen.  Zelfs Goethe heeft ze aan haar boezem gedrukt. 
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Over Goethe gesproken: zoveel gedichten van hem heb ik op muziek 

gezet, maar nooit is er van zijn kant enige reactie gekomen.  Beethoven 

heeft hem wél ontmoet.  Toen hij die zomer van 1812 in Teplitz contact 

had met de beroemde schrijver, had hij al muziek geleverd voor zijn 

toneelstuk ‘Egmont’.  Maar voor ze mekaar zagen was Beethoven in 

Praag en daar moet zich in de nacht van 3 op 4 juli een hallucinant tafereel 

afgespeeld hebben. 

 

De reden waarom Beethoven begin juli 1812 in Praag was, heeft een lange 

voorgeschiedenis.  Vier jaar eerder had hij een aanbieding gekregen om 

kapelmeester te worden in Kassel, hoofdstad van het nieuwe koninkrijk 

Westfalen, waar Napoleon zijn broer Jérôme als nieuwbakken koning 

gedropt had.  Daarop ging er bij een groep Weense edellieden een 

alarmbelletje rinkelen en probeerde men de nodige fondsen te verzamelen 

om Beethoven kost wat kost in Wenen te houden. 

 

Op 3 juli was Ludwig in Praag om een voorschot te ontvangen van de 

beurs die hem was toegekend.  Die avond botste een van mijn vrienden op 

een overrompelde Beethoven, die op wolkjes leek te zweven aan de arm 

van een prachtvrouw.  De emotionele hoogspanning flikkerde van zijn 

gezicht.  De dagen daarna is de brief aan de ‘onsterfelijke geliefde’ 

geschreven, de brief aan de geheimzinnige onbekende, de brief die nooit 

verstuurd werd, die Beethoven heel zijn leven bij zich bewaard heeft en 

waar door intimi zo over gespeculeerd wordt.  Wie bei Gott mag het 

geweest zijn? 

 

Symfonie nr.6 in F groot op.68 “Pastorale” 

Fragment van het vierde deel – Allegro, Gewitter Sturm 

  

De brief aan de ‘onsterfelijke geliefde’ bestaat uit ontboezemingen die op 

drie momenten in het mondaine kuuroord Teplitz geschreven zijn: de 

ochtend en de avond van maandag 6 juli en de daaropvolgende 

dinsdagmorgen.  De schrijver moet daarbij gehoopt hebben dat de niet bij 

naam genoemde geliefde hem naar Teplitz achterna zou reizen. 
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‘Mein Engel, mein alles, mein Ich, nur einige Worte heute, und zwar mit 

Bleystift (mit deinem)…’  ‘slechts enkele woorden vandaag, met potlood 

geschreven (het jouwe)…’ 

‘Kann unsre Liebe anders bestehen als durch Aufoperungen, durch nicht 

alles verlangen, kannst du es ändern, dass du nicht ganz mein, ich nicht 

ganz dein bin…’  ‘kan onze liefde anders bestaan dan door offers, door 

niet alles te verlangen, kan het anders dan dat jij helemaal van mij bent en 

ik helemaal van jou…’ 

‘wir werden uns wohl bald sehn… 

die Brust ist voll dir viel zu sagen… 

bleibe mein Treuer einziger Schaz (sic)… 

leben kann ich entweder nur ganz mit dir oder gar nicht… 

ewig dein 

ewig mein 

ewig unss’ 

 

Maar : Beethovens femme fatale is niet komen opdagen.  Daarop volgden 

voor de meester ontgoocheling, berusting en het inzicht dat hij zijn 

levenspad verder alleen zou moeten bewandelen.  De ontmoeting met 

Goethe zal alleszins een pleister gelegd hebben op de brandende wonde 

van zijn verdriet. 

 

Tussen het baden door gingen ze samen stappen en maakten een 

boottochtje.  Toch waren het heel verschillende karakters.  Toen ze tijdens 

een wandeling de keizerin en haar gevolg op het lijf liepen, ging Goethe 

opzij en nam eerbiedig zijn hoed af.  Beethoven bleef midden op de weg 

staan en het keizerlijk gezelschap mocht in een boog om hem heen lopen. 

 

De ontgoocheling die de componist in Teplitz heeft opgelopen was niet 

zonder invloed op zijn muziek.  De zevende en achtste symfonie waren 

respectievelijk in april en oktober voltooid, maar het heeft meer dan tien 

jaar geduurd eer de negende tot stand kwam.  Vanaf nu raakt een steeds 

dover wordende Beethoven meer en meer in zichzelf gekeerd en zijn 

meest persoonlijke muziek wordt muziek voor een kleine artistieke elite. 

 

Misschien was het elfde strijkkwartet hiervan wel de voorbode.  Terwijl 

Wenen steeds meer in de ban raakt van de wals, componeerde hij deze 
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muziek met een waarschuwing.  ‘Het kwartet is gemaakt voor een kleine 

groep van kenners en mag daarom nooit publiek uitgevoerd worden’. 

 

Strijkkwartet nr.11 in f klein op.95 “Quartetto serioso” 

Begin van het vierde deel - Larghetto espressivo - Allegretto agitato 

 

Wat een contrast met ‘Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria’,  

het spektakelstuk uit 1813, waarmee ik mijn relaas begon.  Dat staat haaks 

op het elfde strijkkwartet.  Maar het heeft er wel voor gezorgd dat 

Beethoven ereburger werd van Wenen en zo ongeveer de rol van 

staatscomponist kreeg aangemeten.  Het heeft hem immens populair 

gemaakt, terwijl de massa zijn diepzinniger kunst negeerde.  Tijdens het 

Congres van Wenen was Beethoven de vedette.  Alle regeringsleiders 

kwamen hem maar al te graag de hand schudden.  De vrouw van de 

Russische tsaar vroeg hem om voor haar een stuk te componeren en begin 

1815 maakt hij zijn allerlaatste publieke optreden op haar 

verjaardagsfeestje als bijna volledig dove pianist. 

 

De opera Fidelio drijft op deze golf van aandacht.  Beethovens enige 

opera had zijn première beleefd in 1805 onder de titel ‘Leonore’, maar een 

succes was het niet geworden. In het voorjaar van 1814 werd een 

herwerkte versie geprogrammeerd en dit keer genoot de uitvoering wel 

veel bijval. Het was het begin van een steile opmars waarmee het werk de 

operahuizen van Europa en zelfs van New York veroverde.  En zo had hij 

meer geluk dan ikzelf, die geen enkele van mijn opera’s op de planken 

krijg.  Vooral nu niet, nu Wenen naar de pijpen van Rossini danst. 

 

Ik  had het geluk de première van de omgewerkte Leonore, alias Fidelio, 

te kunnen bijwonen.  Ik was zeventien en had enkele schoolboeken 

verkocht om een toegangskaart te kopen.  Al na de eerste akt was het 

applaus zo geweldig, dat een verbouwereerde Beethoven niet anders kon 

dan zich op het podium vertonen. 

 

Fidelio is de schuilnaam van Leonore, de moedige echtgenote van 

Florestan.  Zij laat zich vermomd als man aanwerven in de 

staatsgevangenis van Sevilla.  Daar houdt de corrupte directeur Pizarro 

Florestan ten onrechte gevangen.  Wanneer de minister de gevangenis 

komt bezoeken, wil Pizarro Florestan nog snel vermoorden.  ‘Er sterbe! 
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Doch er soll erst wissen, wer ihm sein stolzes Herz zerfleischt.’  ‘Hij 

sterve! Maar eerst zal hij weten wie hem zijn trotse hart doorboort.’  

‘Pizarro den du stürzen wolltest, Pizarro den du fürchten solltest, steht nun 

als Rächer hier!’  ‘Pizarro die jij ten val wou brengen, Pizarro die ge zult 

vrezen, staat nu als wreker hier!’  Dan gooit Leonore zich voor haar 

Florestan en zingt: ‘Durchboren musst du erst diese Brust.  Der Tod sei dir 

geschworen für deine Mörderlust.’  En dan: ‘Tödte erst sein Weib!’  Nog 

voor de verraste Pizarro kan ingrijpen, kondigen trompetten de komst van 

de minister aan. 

 

Fidelio 

Act 2  ‘Er sterbe’ kwartet Pizarro/Florestan/Leonore/Rocco 

 

Zo gunstig de sterren voor Beethoven stonden vóór en tijdens het 

Congres, zo erg vergalt hij zijn leven de volgende elf jaar met een onfrisse 

familiale aangelegenheid.  Kort na het Congres stierf Beethovens jongere 

broer Kaspar Karl aan tbc en kreeg de componist de voogdij over het 

negenjarige zoontje Karl.  In een laatste wilsbeschikking verzoekt Kaspar 

Karl dat het jongetje zijn moeder onbeperkt kan blijven opzoeken. 

 

Nu was de moeder twee jaar voordien veroordeeld voor diefstal en 

Beethoven had helemaal geen hoge dunk van zijn schoonzus.  Het gevolg 

was een jarenlang getouwtrek en pijnlijke rechtszaken, waarvan vooral het 

kind het slachtoffer was.  Bovendien werd de jongen door zijn oom zo 

onder druk gezet dat het met de studies helemaal mis liep. 

 

Karl beslist dan maar om soldaat te worden.  Maar daarop volgde een 

onvoorwaardelijk veto van Beethoven.  De greep van de voogd op de 

pleegzoon werd nu zo verstikkend dat de jongen zich bij Baden enkele 

kogels door het hoofd schoot.  Hij werd dodelijk gewond gevonden door 

een passerende koetsier en die bracht hem op zijn verzoek naar zijn 

moeder. 

 

Voor Beethoven betekende dit de totale ontreddering.  Hij zag af van het 

voogdijschap over zijn neef, maar behield hem wel als enige erfgenaam.  

Karl is dan toch soldaat geworden.  Hij heeft het leger vijf jaar gediend en 

heeft daarna geleefd van de rente van zijn voormalige voogd en van de 

erfenis van zijn andere oom Johann, de jongste broer van de componist.  
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Net als bij zijn oom, werd de alcohol een al te goede vriend.  Hij stierf op 

tweeënvijftigjarige leeftijd aan leverkanker. 

 

Hoewel de voogdij en het getouwtrek om de neef veel van Beethovens 

energie gevraagd hebben, waren er ook rustige periodes.  Naast een schat 

aan kamermuziek zijn er twee monumenten opengebloeid, die de 

mensheid nog generaties zal koesteren: de Missa Solemnis en de negende 

symfonie. 

 

Missa Solemnis in D groot op.123 

Fragment uit het Kyrie 

 

De Missa Solemnis was oorspronkelijk bedoeld voor de inauguratie van 

aartshertog Rudolf als aartsbisschop van het Tsjechische Olmütz. 

Aartshertog Rudolf is de jongste broer van onze keizer Frans I.  Hij was 

een maecenas van Beethoven.  Hij is een uitstekend pianist en heeft zeer 

lang les van hem les gehad.  Het probleem was dat een bevlogen 

Beethoven de mistekst zo uitvoerig is gaan verklanken dat ten eerste de 

opdracht niet tijdig klaar geraakte en ten tweede het werk veel te lang 

duurt om in te passen in een liturgische viering. 

 

Nog voor de mis voltooid was, had een gewiekste Beethoven, met de 

nodige handelsgeest al contracten getekend met drie verschillende 

uitgevers.  Van twee had hij de voorschotten ontvangen, toen hij nog 

contact zocht met vier andere muziekdrukkers.  Het zou duren tot enkele 

weken na zijn dood eer het werk op de markt kwam.  De première vond 

niet plaats in Wenen, maar in Sint-Petersburg op 7 april 1824 dankzij de 

inzet van een muziekminnende Russische diplomaat. 

 

 

Zo langzaam als de Missa Solemnis tot stand kwam, zo snel is de negende 

symfonie ontstaan.  De eerste uitvoering vond dit keer wél in Wenen 

plaats en wel op 7 mei, exact een maand na de première van de Missa 

Solemnis in Sint-Petersburg.  Toen Beethoven nog in de twintig was, had 

hij reeds kennisgemaakt met Schillers ‘Ode an die Freude’.  Volgens een 

van zijn vrienden had hij toen al plannen om het gedicht op muziek te 

zetten, maar niets wees toen in de richting van een grootse symfonie.   
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Na veel intriges ging de negende in première in het Kärtnertortheater met 

de aankondiging dat de heer Beethoven zelf aan de leiding van het geheel 

zou deelnemen.  Ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje beschaamd was 

in zijn plaats.  Hoe die wereldvreemd geworden dove kunstenaar daar 

stond te molenwieken achter de dirigent!  Gelukkig hadden de muzikanten 

afgesproken dat ze de componist zouden negeren.  Het publiek was 

genereus.  Na het tweede deel werd er heftig geapplaudisseerd en men 

moest die arme Ludwig omdraaien om hem in zijn succes te laten delen.  

Hij zou er anders niets van gemerkt hebben. 

 

De première kreeg enkele dagen later nog een staartje tijdens een diner, 

waar een achterdochtige Beethoven zijn vrienden uitschold omdat hij 

dacht dat er geknoeid was met de recette.  En zo joeg een door alcohol 

benevelde componist, die enkele dagen voordien met zijn symfonie de 

mensen tot liefde en goedheid wilde bewegen, zijn beste vrienden de deur 

uit. 

 

Symfonie nr.9 in d klein op.125 

Korte fragmenten uit de delen 4 tot 7 

 

De negende symfonie was een weergaloos succes.  De Algemeine 

musikalische Zeitung besteedde drie keer na mekaar ruime aandacht aan 

de nieuwe symfonie en er verscheen een nieuwe gravure van mijn idool 

als bijlage.  En zo werd Beethoven een popster terwijl hij als mens steeds 

marginaler werd.  Talrijk zijn de verhalen van diegenen die hem bezocht 

hebben in een van zijn schamele appartementen.  Hoe ze de meester 

aantroffen tussen de lege wijnflessen, de stank van de ongeledigde 

nachtemmer en de geur van achtergebleven etensresten. 

 

Soms ben ik ook niet al te fris als ik weer eens op de grond heb geslapen 

met mijn kleren aan bij een van mijn vrienden.  Maar de aanblik van 

Beethoven in zijn laatste jaren was vaak genant.  Het ongeschoren gezicht 

puisterig en rood aangelopen van de overmatige drank, de grijze haren 

wild en ongekamd.  Gedrongen, een beetje voorovergebogen liep hij over 

straat, een oude man, schijnbaar nors en in zichzelf gekeerd, soms 

mompelend of neuriënd.  Dan bleef hij plots staan om weer eens een 

ingeving te noteren. 
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De meester had de laatste jaren de wereld achter zich gelaten, zijn neef 

Karl en al die stukgelopen liefdesidealen…  Josephine von Brunsvik heeft 

hem het meest getekend.  Zij was het, die hem toen in Praag tot wanhoop 

heeft gedreven.  Bij toeval ben ik er achter gekomen dat ze daar ook was, 

op zoek naar financiële steun bij familie.  Exact negen maand later is ze 

bevallen van een dochtertje dat ze de merkwaardige naam Minona heeft 

gegeven, anagram van Anonim.  Minona – anoniM.  Gaat er een belletje 

rinkelen?  Wellicht vreesde Josephine, na die onstuimige nacht met 

Beethoven, dat ze opnieuw zwanger was en dat in een periode dat ze geen 

betrekkingen meer had met haar wettige echtgenoot.  Ze had haar baron 

von Stackelberg immers een maand voordien aan de deur gezet. 

 

In plaats van Beethoven te volgen naar Teplitz, is ze in allerijl 

teruggekeerd naar Wenen  om zich te verzoenen met haar man om hem 

tenminste de illusie te geven dat hij het was die haar kind verwekt had.  

Maar kort na de geboorte van Minona liep het  huwelijk van Josephine 

voorgoed op de klippen.  Daarop heeft von Stackelberg zijn vrouw het 

leven zo zuur gemaakt dat ze vier jaar later helemaal is ingestort.  In 1821 

is ze gestorven, arm en vereenzaamd.  Enkele jaren voordien al had haar 

zus geschreven : ‘Wordt ze niet gestraft voor het verdriet dat ze Ludwig 

heeft aangedaan?  Zijn vrouw!  Wat had zij niet van deze held kunnen 

maken!’ 

 

 

Fantasie in f klein D 940 – Franz Schubert 

Begin en einde 

 

Doorheen de muziek: 

Zo dwalen wij mensen, zoekend naar geluk.  Voor Beethoven was het 

Josephine, voor mij is het Caroline.  Deze vierhandige fantasie heb ik net 

voltooid.  Al mijn tederheid heb ik er doorheen geweven en al mijn 

wanhoop.  Caroline von Esterhaz!  Ik heb haar les gegeven toen ze twaalf 

was.  Achttien was ze, toen het liefdesvuur me verzengde.  Maar wie ben 

ik, kleine, onooglijke, zieke Schubert, zonder geld, zonder titel, 

opgezadeld met syfilis, hokkend  in de achterbuurten van deze stad? Wat 

zou ik me moeten inbeelden?  Dat ik een prins ben op het witte paard? 
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In al mijn hulpeloosheid draag ik deze fantasie aan haar op, het mooiste 

van mezelf.  Slechts een droom geeft me vrede: dat ik dit klankenspel toch 

één keer samen met haar mag beleven, dat onze handen dezelfde toetsen 

beroeren en onze zielen zich vermengen tot één geest.  Dan mag ik 

heengaan in vreugde, de grote geweldenaar achterna, Beethoven, ja 

Beethoven! (2) 

 

 

 

 
(1) In ‘Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria’ schreef Beethoven 

‘Vittoria’ bewust met dubbele ‘t’ om het te onderscheiden van het 

Spaanse Vitoria.  Daarmee wou de componist de indruk wekken dat het 

om een fictieve plaats ging. 

(2) Schubert stierf ruim anderhalf jaar na Beethoven. Hij was pas 31. Deze 

vierhandige fantasie in f klein componeerde hij in zijn sterfjaar.  Ze is 

opgedragen aan Caroline von Esterhaz. 
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Hoewel deze vertelling geen wetenschappelijke pretenties heeft, is ze wel 

gedocumenteerd vanuit wetenschappelijke literatuur.  Om het verhaal boeiend te 

houden zijn we toch voor enige fictie bezweken.  Zo is het niet geweten of 

Schubert de première van ‘Wellingtons Sieg’ heeft meegemaakt.  Evenmin is mij 

bekend of hij enige connectie had met Anton Schindler.  Dat Schubert samen met 

Schindler de dag van Beethovens begrafenis zijn nachtkastje zou onderzocht 

hebben heeft geen enkele grond van waarheid.  Dat Beethoven in Teplitz midden 

op de weg bleef staan en de keizerin met haar gevolg in een boog om hem heen 

moest lopen is een van die verhalen, die de geschiedenis trotseren, maar waarvan 

de waarheid niet meer te achterhalen valt.  Zelfs als het een verzonnen item is, 

zegt het toch iets over Beethovens zelfbewuste en revolutionaire karakter.  Dat 

Josephine von Brunsvik Beethovens ‘onsterfelijke geliefde’ zou zijn, is dan weer 

meer dan waarschijnlijk.  Dat is door Jan Caeyers uitvoerig gedocumenteerd en 

onderbouwd in zijn Beethovenbiografie.  Maar zeer zeker had Schubert daar in de 

verste verte geen weet van. 
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