
Moet je eens horen	

-Groei en bloei van de klassieke symfonie-	

In deze colleges wordt ingegaan op de ontwikkeling van de 
symfonie bij Haydn, Mozart en Beethoven.  

We beginnen bij “vader” Haydn die er maar liefst ruim 100 
componeerde. In zijn luxe positie te kunnen beschikken over een 
hoforkest met uitstekende musici kon hij naar hartelust 
experimenteren. En soms leidde dat tot bizarre composities. 
Kerkmuziek, volksmuziek en muziek voor het marionettentheater 
bijvoorbeeld, alles werd geïntegreerd in zijn symfonisch oeuvre. 
Een schat aan informatie vinden we in de dagboeken die hij 
bijhield tijdens zijn twee reizen naar Engeland: levendige 
beschrijvingen van het muziekgekke Londen waar een 
symfonische oorlog woedde tussen rivaliserende orkesten. 	



Een generatie later komen we Mozart tegen, het wonderkind, 
kosmopoliet en vrijmetselaar die in zijn jeugd alles mee had. Veel 
meer dan bij Haydn horen we de vocale invloeden van de opera in 
zijn symfonisch werk en veel minder de experimenten die Haydn 
toepaste. Overigens waardeerden ze elkaar zeer. We zullen een 
vroegere en latere symfonie vergelijken waarbij aandacht wordt 
besteed aan de typisch Mozartiaanse schaduw die nu en dan over 
de muziek trekt.  

Tenslotte is er Beethoven, die weigerde zich te verbinden aan 
welk hof of welke broodheer dan ook. In zijn werken worden 
gaandeweg de spanningsbogen groter en iedere gedachte aan 
pretentieloze, onderhoudende muziek verdwijnt. Het orkest wordt 
uitgebreid om tegemoet te komen aan de hang naar expansie. 
Een mooi voorbeeld is  

de opzet van de overbekende “vijfde”, waar uitgebreid op wordt 
ingegaan. Muziek waarvan Goethe vond dat ze door een 
waanzinnige was geschreven. Bij Beethoven begint ook de 
worsteling met de noten. Vele schetsboeken illustreren dit. (Zie de 
bijgaande afbeelding)  

Naast deze grote drie horen we ook muziek van nu grotendeels 
vergeten tijdgenoten, bijv. Vanhal, Pleyel of Ries. Hoog 
aangeschreven destijds. Wat ontbreekt in hun muziek of is het 
toevallig dat ze zijn verdwenen? Wie het hoort mag het zeggen. 	


