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ROMANTIEK/ENGELAND 
  
Romantiek is  19e eeuw. In de WP-Encyclopedie van de muziek, 
jaargang 1957, lees ik onder het trefwoord Romantiek  dat dit is afgeleid van 'roman' in de 
oorspronkelijke betekenis van het woord: een verhaal in het Romaans, aanvankelijk een 
ridderverhaal vol avontuur, afwisselend, fantastisch, onberekenbaar. En dit was nu juist wat 
jongere generaties aan het begin van de 19e eeuw aantrekkelijk begonnen te vinden. De 18e 
eeuw met Barok (Bach) en 'Klassiek' (in engere zin: van Haydn, Mozart) was beheerst 
geweest door grote aandacht voor de vorm, voor orde en regel, inzichtelijkheid, 
zorgvuldige verantwoording van de inhoud. Nu komt het allemaal op het gevoel, de 
verbeelding, spontaneïteit, de expressie aan. Kunst en muziek zijn niet langer gebieden 
waarin hetgeen men mooi vindt tot een hogere orde behoort en dus boven de mensen 
zweeft, maar wortelen in de kunstenaar zelf, in zijn emoties en fantasieën; het gaat om 
intuïtie, gevoelswarmte, innigheid, dromen, mysteries, idealisme, zeggingskracht. En 
hartstocht, lijden, eenzaamheid zijn wat de kunstenaar beweegt. De 18e eeuw betekent 
beheersing, Romantiek betekent vervoering. 
 
Dit hield een sterke inkeer tot het ik  in. Bij Bach, Haydn, Mozart kon je je nog verbeelden dat 
zij hun muziek als het ware uit een onpersoonlijke bovenstroom tapten. Er zat niet zoveel 'ik' 
in hun muziek. Dit drong zelfs door in hun werk. Bij Mozart wil je nog wel eens niet weten met 
bijv. welk pianoconcert je precies te maken hebt; bij Beethoven - en in de Romantiek als 
geheel - heeft een muziekwerk veel meer een eigen individualiteit: een 4e pianoconcert kán 
helemaal niet een 3e of 5e zijn. Tegelijkertijd is er ook een hang naar grootschaligheid: de 
muzikale producten (symfonieën) en middelen (orkesten) worden steeds omvangrijker, de 
duur van muziekstukken groeit. De emotie is een sensatie die kosmische afmetingen kan 
aannemen, tot een Ozeanisches Gefühl" kan uitdijen, en die dan kolossale 
uitdrukkingsmiddelen nodig heeft. 
 
Het individualisme van de Romantiek doet zich op die grotere schaal voor als 
nationalisme. Dit kan de belangstelling van de romantici verklaren voor volksmuziek en 
volkslied. Menige grote 19e-eeuwse componist legde het oor hier te luisteren, Beethoven zelf 
al met volksliedbewerkingen, Liszt met zijn Hongaarse rapsodieën, Dvorak met zijn Slavische 
dansen, Brahms met zijn Deutsche Volkslieder, Grieg met zijn Noorse dansen enz. 
Meegeholpen zal hebben het idee dat je in volksmuziek bij de bron van de muzikale impuls 
zit, om het originele, het authentieke ervan, wég van het zogenaamd overgecultiveerde, 
gekunstelde van de 18e-eeuwse (paleis)muziek. Daarom is er ook een verband tussen 
romantiek en natuur, want natuur is puur. In de beeldende kunst zie je dat verband 
geïllustreerd in de weelderige landschapsschilderingen. Anderzijds staat romantisch 

doorgaans tegenover realistisch. Het is de legende, de sage, de mythe 
die aanspreekt, het sprookje ook. Het is zeker de dagelijkse 
werkelijkheid niet, die de aandacht heeft. 
 

Tot in de 18e eeuw had het woord romantisch, rond 1650 in een Engels woordenboek 
opgedoken, nog een ongunstige klank, 'wild' in de zin van barbaars, primitief, wanordelijk. 
Begin 19e eeuw sloeg dit om en kreeg het woord een bewonderende lading. Het was in een 
in 1810 verschenen essay van E.T.A. Hoffmann over Beethoven dat de term romantisch voor 
het eerst op muziek werd toegepast. Beethoven wordt ook als de componist beschouwd in 
wiens muziek op een gegeven moment de Romantiek losbarstte. Zelf ervaar ik met name zijn 
derde symfonie, bijgenaamd Eroica (1805), als de naar de toen nieuwe eeuw opengeworpen 
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deur. De Eroica straalt een enorme power uit en zou de aanloop worden naar een oeuvre 
met heel veel 'romantische' uitdrukkingskracht - denk maar eens aan de negende symfonie 
met het "Alle Menschen werden Brüder", een bij uitstek romantische uiting. 
  
In de Romantiek ontwikkelde zich een voorliefde voor lied, opera en programmamuziek. 
Muziek was niet meer doel in zich zelf zoals in de voorafgaande eeuw, ze diende nu als 
vehikel voor een gedachte, een schildering, een verhaal, vaak met een mens- en 
wereldverbeterende strekking, en wat is hier geschikter voor dan het lied, de opera of 
enigerlei andere beschrijvende of verhalende muzikale vormgeving, waarin je een 
boodschap kunt wikkelen. 
 
Vooral de romantische 19e eeuw is de eeuw van de opera. Natuurlijk werden er in de 17e en 
met name 18e eeuw ook vele opera's geschreven, maar de grootste namen in die tijd (neem 
Bach, Haydn en ook Mozart) zou je gezien hun output niet (uitsluitend) operacomponisten 
noemen. In de 19e eeuw zijn de grootste namen juist wél aan opera gekoppeld, Verdi 
en Wagner natuurlijk, gevolgd door een stoet componisten die toen al en ook nu nog alleen 
om een of meer opera's bekend zijn (w.o. Weber, Rossini, Meyerbeer, Gounod, Bizet, 
Massenet, Puccini). Het is begrijpelijk want het is juist in opera dat je al die bovengenoemde 
romantische impulsen en sensaties goed kwijt kunt. Er was zelfs een opera die een 
volksopstand veroorzaakte, niet? 
 
De 19e eeuw is ook de eeuw van het lied. Franz Schubert gaf daar een krachtige stoot toe 
met zijn indrukwekkend grote liederen-oeuvre (zowat 600 liederen). Met hem werd het 
kunstlied een gevestigde muziekvorm in Klassiek. Grote 19e-eeuwse liederencomponisten 
zijn verder Carl Loewe, Robert Schumann, Hugo Wolf, Henri Duparc, Gabriel Fauré. Met een 
lied kun je veel zéggen. 
 
Romantische muziek is in zekere zin altijd programmamuziek, muziek waar een 'programma', 
een soort verborgen agenda aan ten grondslag ligt, reikend van kleine gemoedsbewegingen 
tot en met monumentale getuigenissen. Er zit een 'ideologische' inslag in romantische 

muziek, een tendens, een niet-muzikale bedoeling. Bij de muziek van 
Mozart rijst wel eens verwondering: je wéét dat hij het beroerd had 
en toch hoor je er niets van in zijn muziek. Richard Strauss 
daarentegen, beroemd om o.a. zijn Don Juan en Tijl Uilenspiegel's 

vrolijke streken (waarin je de potten en pannen hoort rollen) snoefde eens "ein Bierglas 
tönend malen zu können". Hij heeft veel muziekwerken geschreven (zoals Sinfonia 
domestica, Alpensymfonie), waarin volgens Casper Höweler "een ontstellend realisme 
overheerst". Je zou die muziek een uiterste kunnen noemen van een traject dat bij 
Beethoven's Pastorale begon en de hele 19e eeuw heeft doorlopen met een vloed aan 
muziek waarin iets werd uitgebeeld. Het door Franz Liszt ontworpen 'symfonische gedicht' - 
waarvan hij een hele reeks schiep en waarin hij door menig componist (Strauss!) werd 
nagevolgd - is er een duidelijke middel toe. 
  
Er is in de geschiedschrijving sprake van een drietal fasen in de Romantiek, de 
vroegromantiek (1800-1830), de hoogromantiek (1830-1870) en de laatromantiek (1870-
1910), terwijl ook nog wel eens een preromantiek wordt onderscheiden (1750-1800). Behalve 
Beethoven zijn Franz Schubert, Carl Maria von Weber, Gioacchino Rossini, Felix 

Mendelssohn-Bartholdy, Hector Berlioz centrale figuren in de 
vroegromantiek. De hoogromantiek is sterk verbonden met namen als 
Robert Schumann, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Richard Wagner, 
Giuseppe Verdi, Anton Bruckner, Johannes Brahms, Peter 

Tsjaikofski. Bij laatromantiek denkt men aan Gustav Mahler, Richard Strauss, Claude 
Debussy. Dit overziende stel ik vast dat het "Romantisch Concert" van 12 oktober jl. toch 
vooral een vroegromantisch concert was. 
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'Preromantiek' staat voor het verschijnsel dat de Romantiek er natuurlijk niet in één klap met 
Beethoven was. Eerder al zijn er allerlei tekenen dat het bezig is er aan te komen. Zeker bij 
Mozart is menige passage aan te wijzen, die de Romantiek doet voorvoelen. In 'de 
Commandeursscene' in de opera Don Giovanni, heb ik hier wel eens boud geschreven, ligt 
de hele 19e-eeuwse opera al opgesloten. En zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen. 
 
Onder 'vroegromantiek' vallen de componisten die toch nog veel van hun voorgangers in hun 
manier van componeren meenemen. Mendelssohn bijv. schrijft zeker romantische muziek, 
maar toch klinkt daar nog dat heldere, geordende, dat punctuele van de 'Klassieke' tijd in  
door. In de 'Hoogromantiek' breekt de beer echt los; dan ontstaan er allerlei nieuwe modellen 
en klanken die beter aan de geweldige opwellingen en ingevingen van de toenmalige 
componisten zijn aangepast. 
 
'Laatromantiek' staat voor een fase van een zekere mate van uitputting, de toon wordt 
somberder, men beseft dat er consequenties moeten worden getrokken uit de 
danig opgewoelde staat van Klassiek, de symfonieën van Mahler lijken een muziek die 
zichzelf overschreeuwt, het is alsof de Sacre du Printemps van Strawinski de deur naar de 
Romantiek in 1913 dicht doet. De nieuwigheden moeten worden geëvalueerd, de tonaliteit 
staat op de tocht, er komt toch weer behoefte aan een zekere discipline, de 20e eeuw met 
Debussy, Schönberg, Bartók gaat zich aandienen. 
  
De romantiek was een overwegend centraal-europese aangelegenheid, Duits, Oostenrijks, 
Italiaans. In de omringende landen (Frankrijk, Groot-Brittannië, Benelux, Scandinavië, Oost-
Europa) oriënteerde men zich aan of volgde men de ontwikkelingen in die Europese 
spilstrook. Van Engeland, waar ik me nu met het oog op het najaarsconcert 2008 toe 
beperk, is bekend dat er na de muziek van Henry Purcell in de 17e eeuw niet meer op een 
internationaal aandacht trekkende manier is gecomponeerd. Daar kwam pas met Peter 
Grimes, een opera van Benjamin BrittenBenjamin BrittenBenjamin BrittenBenjamin Britten (1913-1976), in 1945 verandering in - toen hadden 
de Britten eindelijk weer eens een componist die in Klassiek echt meetelde. Gedurende de 
laatromantiek was het Britse componeren overigens al wat naar voren getreden met Edward 
Elgar (1857-1934), o.a. bekend om zijn "Land of hope and glory", met achter hem aan 
componisten als Frank Delius, Ralph Vaughan Williams, Gustav Holst. 
 

Het hierboven vermelde verband tussen romantiek en 
volksmuziek heeft bij deze componisten een grote rol gespeeld en, je 
zou kunnen zeggen, de romantische manier van componeren gaande 
gehouden. Bedenk hoe het zogenoemde "community(hymn)singing" 

op de Albion spreekwoordelijk is voor de op volksliederen gebaseerde brullende samenzang 
van velen.Benjamin Britten is zeker ook in deze romantische traditie muziek door blijven 
schrijven, zij het in een eigentijdse toonspraak. Als uitgesproken operacomponist in een wat 
conservatief land ontkom je daar ook niet aan. In 1943 schreef Britten zijn, wat ondeugend 
naar "Lady Chatterley's Lover" lonkende, Ballad of Little Musgrave and Lady Barnard 
(tekstschrijver onbekend; 'little' in lichaamslengte of in jaren?) voor een in Duitse 
gevangenschap verblijvende vriend. Hij heeft getracht de partituur in het betrokken 
krijgsgevangenenkamp (Oflag VIIB, Eichstätt) te doen belanden, zodat die vriend en zijn 
kornuiten het daar konden uitvoeren. (Het is me niet bekend of dat gelukt is.) Britten heeft 
er rekening mee gehouden dat hij te maken had met amateurzangers en deed er ooit wat 
geringschattend over ("ik ben gauw een kort koorwerk aan het krabbelen"), maar besteedde 
toch veel zorg aan het stuk, "full of colour and intriguing detail" volgens een biograaf in diens 
boek Britten's Children. De pianopartij heeft er een stevig aandeel in en wordt als heel 
representatief voor Britten's muziek beschouwd. De oorspronkelijke balladetekst is zó 
beeldend dat het vooral de filmmuziekcomponist in Britten moet hebben aangesproken. Het 
werk is dikwijls uitgevoerd door die groepen jongens in het bij Britten favoriete Wandsworth 
Boys Choir, die hun stemwisseling net achter zich hadden en het ruwe zangtimbre 
produceerden waar Britten zo'n voorliefde voor had. 
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Een oudere collega van Britten, Ralph Vaughan WilliamsRalph Vaughan WilliamsRalph Vaughan WilliamsRalph Vaughan Williams (1872-1958), is nog een echte 
(laat)romanticus die veel symfonische muziek met een 
programmatische strekking schreef. Hij kreeg rond zijn 30e 
belangstelling voor volksmuziek en trok het land in om ze zelf te 
registreren en naderhand tot uitgangspunt van menig 
muziekwerk te nemen, zoals bijv. het bekende Greensleeves. In Bushes and Briars 
arrangeert hij een volksliedje uit Essex voor vier mannenzangstemmen en levert er weliswaar 
een pianopartij bij maar die is alleen bedoeld voor gebruik bij repetities. The vagabond  lijkt 
vaker bezongen. Hij siert als titel een cd van me met door Bryn Terfel gezongen liederen van 
Engelse componisten. De vagebond komt er twee keer op voor, op gedichten van R.L. 
Stevenson (van Schateiland!) en J. Masefield, resp. op muziek gezet door Vaughan Williams 
en John Ireland; Stephenson schreef zijn gedicht aanvankelijk voor een melodie van 
Schubert. 
 
Tot de na Purcell wat weggezakte stam van Britse componisten kan worden gerekend James James James James 
HookHookHookHook (1746-1827), die rond 1790 op een tekst van zekere Leonard McNally The lass of 
Richmond Hill  schreef. Hij was in de dagen van Haydn en Mozart zeker geen onaanzienlijke 
componist. Sydney NelsonSydney NelsonSydney NelsonSydney Nelson (1800-1862) componeerde hoofdzakelijk lichte muziek en gaf ze, 
met Charles Jeffries, van 1840 af ook zelf uit. Bonnie Mary of Argyll  is een van zijn vele 
liederen. Een befaamd Engels componist van lichte muziek is Arthur SullivanArthur SullivanArthur SullivanArthur Sullivan (1842-1900); 
denk eens aan de operette The Mikado van Gilbert & Sullivan, een vermaard koppel in de 
Engelse operettewereld. Zijn The lost chord  met tekst van A.A. Procter schreef Sullivan voor 
zijn stervende broer Fred. Het lied werd beroemd en o.a. in 1912 door Enrico Caruso in de 
Metropolitain Opera van New York gezongen ter nagedachtenis van de Titanic-slachtoffers. 
Merk op dat in de voorafgaande drie gevallen geen sprake is van volksliedjes. 
 
Marjorie KennedyMarjorie KennedyMarjorie KennedyMarjorie Kennedy----FraFraFraFraserserserser (1857-1930) was een zangeres met veel belangstelling voor 
volksliederen, die zij ijverig rondreizend door vooral Schotland zich liet voorzingen en op 
wasrollen vastlegde. Zij werden (bewerkt) opgeschreven en in albums verzameld, zoals o.a. 
in Songs of the Hebrides. Eriskay love lilt  is zo'n lied. Herbert HughesHerbert HughesHerbert HughesHerbert Hughes, een van huis uit Ierse 
componist alsmede muziekjournalist en uitgever, leefde van 1882 tot 1937. Ook hij spande 
zich in voor het archiveren van (Ierse) volksmuziek; Down by the Sally Gardens  komt er uit 
voort. 
  
Geplaatst in de tijd zou de hier besproken muziek een 
rondborstig romantisch geluid toegedacht mogen worden. Maar 
wie bij romantisch denkt aan sentimenteel, zoals met dat 
schilderen van betraande jongetjes het geval is, komt verkeerd 
uit. Wie romantische muziek uitvoert alsof  ze om zichzelfs wille 
is, zonder effectbejag, zit volgens mij op het goede spoor. 
 
Willem Top 
wtophjzn@wanadoo.nl 


