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Leve Beethoven! 
Onlangs belandde ik, laatavondlijk zappend langs tv-stations, in een uitvoering van de Mis in 
C van Van Beethoven, verder te noemen: Beethoven. Het bekende aanzicht: een groot 
gemengd koor op de achtergrond, een groot orkest er voor, en dáár weer voor de dirigent 
met aan weerszijden de solisten. Het was in het Amsterdamse Concertgebouw. Ik was even 
geneigd om verder te zappen, maar bleef toch hangen. Eerlijk gezegd hou ik niet zo van die 
19e-eeuwse romantische grotekorenmuziek. Ze is me vaak te 'dik', te langdurig, te 
aanmatigend ook, alsof het hele universum er mee gevuld moet worden. En Beethoven is de 
aanstichter, met zijn Mis in D bijgenaamd  "Missa solemnis", en het 'Slotkoor' van zijn 
Negende symfonie.  
 
Mijn moeder heeft er wel eens in mee gezongen. Ze kwam dan verdoofd en uitgeput thuis, zo 
hard en zo hoog als het allemaal had gemoeten, mopperend dat die dove kwartel 
natuurlijk zelf niet wist wat hij opschreef. En in de rest van de eeuw heeft het er op geleken 
dat dit koorgeweld steeds moest worden overtroffen, bijv. bij Liszt (Dante- en Faustsymfonie), 
Mahler (Tweede en Achtste symphonie), Schönberg (Gurrelieder!). Een Mis van Beethoven, 
dacht ik, dat zal wel weer dat overspannen gedoe zijn. Ik heb het werk weliswaar op een 
elpee in mijn verzameling, maar deze is zó omvangrijk dat ik niet alles (meer) paraat heb en 
bovendien hangt veel van de uitvoering af. Die uitvoering op tv verraste me: wat mooi 
doorzichtig (of "doorhorig"...), práchtige passages voor houtblazers, een genot om naar te 
luisteren - en te kijken. Het zal me niet verrukt doen zijn van de koormuziek ook van 
Mendelssohn, Schumann, Dvorak of Brahms, maar Beethoven heeft bij me gescoord. 
Van hem zijn verder nog de zogenoemde Koorfantasie en het koorwerk Meeresstille und 
glückliche Fahrt bekend, en hij schreef nog een aantal (gelegenheids)cantates en 
koorliederen. 
 
Buiten de genoemde koorwerken heeft Beethoven ook een oratorium geschreven, Christ am 
Ölberg. Een oratorium - dit is één van de typen koorstukken, die in Klassiek in omloop zijn. 
Eigenlijk is een oratorium een opera met een gewijd onderwerp. Het werd ook wel 'dramma 
sacro per musica' genoemd. Haydn was één van de eersten die een oratorium schreef met 
een niet-religieus, wereldlijk onderwerp, De jaargetijden (1800). Maar Beethoven 
componeerde er dus weer eentje  met een bijbels thema. Andere typen koorstukken zijn het 
motet, aanvankelijk een liturgische compositie op Latijnse tekst voor náást de mis. Dan heb 
je het madrigaal, een wereldlijk 'motet' in de landstaal. De opera stamt eigenlijk van het 
madrigaal af. Wie die verwantschap echt eens wil beleven, kan zijn oor bij het madrigaal 
"Gira il nemico insidioso" van Monteverdi te luisteren leggen en trouwens ook, om het model, 
bij Strawinski's Renard. 
 
De passie, passio of passion(e) is een oratorium dat onveranderlijk de christelijke 
lijdensgeschiedenis verklankt, van Theile t/m Penderecki. Het woord is ontleend aan de 
liturgische zinsnede 'Passio Domini nostri Jesu Christi' (Het lijden van onze Heer Jezus 
Christus). Historisch is de passie nauw verbonden met het passiespel (Oberammergau!). De 
cantate, een benaming ontleend aan een muziekstuk van ene Alessandro Grandi (?-1630), 
stond aanvankelijk als vocaal stuk tegenover de sonate als instrumentaal stuk, maar groeide 
van een kamermuziekachtig solowerk met een paar recitatieven en aria's in de Italiaanse 
traditie geleidelijk uit tot het in de Duitse muziek ontwikkelde korte oratorium met daarbij soli 
en koren. Bach zijn Magnificat heet wel niet zo maar heeft, dunkt me, het ideale 



cantatemodel. (Terzijde: als je van het hele vocale oeuvre van Bach een korte karakteristieke 
[voor]proef wilt nemen, maak dan het Magnificat mee!). Een ander befaamd werk in 
cantatevorm is de Carmina Burana van Carl Orff. Voorts zijn er dan nog single koorwerken 
als koorliederen  i.c. 'chansons', en koralen. 
 
Christ am Ölberg werd in het voorjaar van 1803 gecomponeerd en in een premiére samen 
met Beethoven zijn 2e symfonie en 3e pianoconcert uitgevoerd (5 april). In mei volgde de 
bekende Kreutzersonate en van juni tot oktober dat jaar werkte Beethoven aan zijn Eroica, 
zijn 3e symfonie. Ik noem deze beide laatste muziekwerken omdat ze stammen uit een tijd 
waarin het componeren van Beethoven een wending doormaakte. Schreef hij tot die tijd nog 
door in de lijn van zijn grote voorbeelden Haydn en Mozart - met de overdonderende Eroica 
knalde de Romantiek Klassiek binnen. En dit zat er in de andere daarnet bedoelde muziek al 
aan te komen, óók in de Christ am Ölberg. 
 
Van dit werk wordt gezegd dat het in de "Italiaanse stijl" is geschreven, d.w.z. als een opera 
is uitgewerkt, en uit de keuken van Antonio Salieri - ja díe! - kwam. Beethoven hield er net 
mee op leerling van die toentertijd gezaghebbende componist te zijn. In zekere zin is het 
oratorium ook te beschouwen als een examenstuk, waarmee Beethoven zijn leertijd bij 
Salieri afsloot. Zoals alle grote genieën was ook Beethoven gretig leergierig en om met zijn 
oratorium goed voor de dag te kunnen komen, kopieerde hij recitatieven, in het schrijven 
waarvan hij zich niet zo sterk voelde, van Carl Heinrich Graun. Hij vond dat je van het 
kopiëren van belangrijke muziek eigenlijk meer leerde dan van het bezoeken van 
leermeesters. Overigens had Beethoven het oratorium waarschijnlijk niet geschreven, als de 
beide oratoria van Haydn, Jaargetijden en Schepping, niet zo'n succes hadden gehad. Hij 
kon toentertijd de centjes goed gebruiken. 
 
Een behartigenswaard gegeven is dat Christ am Ölberg kort na het Heiligenstädter 
Testament werd geschreven. Dit testament is als een brief te beschouwen, die iemand met 
het plan om zelfmoord te plegen, zoals Beethoven toen, ten afscheid aan zijn intimi schrijft. 
Men heeft deze tekst na Beethoven zijn dood tussen zijn paperassen gevonden. Beethoven 
werd van eind jaren 1790 af geconfronteerd met het besef dat hij doof begon te worden - een 
componist - dóóf!! Hij belandde in de loop van 1802 met de wanhoop daarover in een dal, 
kreeg het advies in Heiligenstadt op adem te komen, was dus suïcidaal en schreef dat 
'testament'. 
 
In Barry Cooper zijn boek over Beethoven lees ik de volgende passage (blz.172): 
"Veelbetekenend is het feit dat Beethoven met het werk aan het oratorium begon binnen 
enkele maanden - en wellicht slechts enkele weken - nadat hij het testament had 
geschreven. Het oratorium raakt aan vele gedachten die Beethoven in het testament tot 
uiting had gebracht, zo bijvoorbeeld de zin van onverdiend lijden, de eenzaamheid en een 
wereldomspannende liefde, en het is mogelijk dat hij zeer bewust tot het besluit was 
gekomen een werk te schrijven, waarin hij zijn persoonlijke emoties en ervaringen op meer 
algemene en universele wijze tot uitdrukking kon brengen. Het kan zijn dat Beethoven zijn 
ellende dusdoende van zich af schreef en de nieuwe moed vond, die later nog zo veel 
prachtige muziek opleverde. En het lijkt er veel op dat Christ am Ölberg een weerslag is van 
die depressieve episode. Christus is in het oratorium veeleer een lijdende mens dan een 
goddelijk wezen, en leeft als het ware een overwinning op het leed voor. 
 
Ik dacht aanvankelijk dat Christus op de Olijfberg de episode betrof waarin Jezus zijn 
voorspelling doet over de verwoesting van Jeruzalem, want dit zou op die berg gebeurd zijn. 
Maar we moeten de titel eigenlijk lezen als Christus in Gethsemane (dat aan de voet van de 
Olijfberg, of liever: het Olijfgebergte, ligt). Zogezien is dit oratorium een passion. Maar 
Beethoven was als rooms-katholiek wel gelovig doch niet zo kerkelijk. Jezus was voor hem 
wel heel nadrukkelijk mens en op één lijn te stellen met Socrates. Het echte geloofsgetrouwe 
passiegebeuren zit er dus niet zo in, vandaar dat men het werk oratorium is blijven noemen. 
 



Met het oratorium en verder bv. de opera Leonore (later: Fidelio) en de Appassionata-
(piano)sonate legde Beethoven de basis voor een nieuwe fase in zijn componeren, de 
zogenoemde "heroïsche fase", die dus met de Eroica definitief begon. Intussen heb ik de 
Christ am Ölberg van elpee af beluisterd en me ook hier gewonnen gegeven. Cooper pleit er 
voor dat het werk veel vaker ten gehore zou moeten worden gebracht, en daar ben ik het 
mee eens. Het is met Beethoven trouwens toch wonderlijk gesteld. Toen mijn belangstelling 
voor Klassiek in de jaren 1950 tot wasdom kwam, was Beethoven de bekendste naam uit die 
wereld ("is het heet boven?"). Beethoven was toen hét boegbeeld van Klassiek, de spil in de 
geschiedenis er van. Die rol is eigenlijk helemaal door Mozart overgenomen, waarschijnlijk 
door de film Amadeus. Beethoven verschoof wat naar de achtergrond. Maar verdwenen is hij 
zeker niet.  
 
Deze regels schrijf ik kort nadat ik terugkwam van een reisje naar het Beethovenfestival in 
Bonn, in de Beethovenhalle aldaar. In zijn geboortestad weten zij zich hem nog goed te 
herinneren, het is er al Beethoven wat de klok slaat. En dit deed me goed. Mozart mag 
nu mijn held zijn. Klassiek scharniert voor mij toch altijd nog om Beethoven, de held van mijn 
jongensjaren. Leve Van Beethoven! 
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