
van de viola pomposa wordt aangenomen. Wie de solowerken voor viool en

voor cello met elkander vergelijkt is vol bewondering voor de wijze, waarop
Bach voor deze technisch en artistiek toch belangrijk uiteenloopende instru¬
menten zoo in hun eigen karakter en sfeer componeerde. De Praeludia van
de suites voor cello zijn machtiger, grootscher dan die voor de vioolwerken, de
dansen voor de strijkbas eenvoudiger en gevoeliger. Helaas zal dit op het
concert van heden niet zoo ten voile tot u spreken, daar Casals de Sarabande
en de beide Bourrée's weg laat, evenals de Gigue. Dit is des te meer spijtig,
omdat nergens zoo het groote kunstenaarsschap van Casais blijkt, als juist in
het simpelweg spelen van zulke eenvoudige mélodieuse dansen, naar men zich
van vroegere concerten voor den Kunstkring kan herinneren. Al is dit heden
wel vertegenwoordigd door de stukken in den volkstoon van Schumann, waarmee
Casais merkwaardiger wijze zijn concert besluit.

JULIUS RDNTGEN (1855 — 1932) was persoonlijk zeer bevriend met Pablo
Casals, voor wien hij verschillende werken schreef. In de belangwekkende ver-

zameling van Ròntgen's brieven, bijeengebracht door mevrouw A. Ròntgen —

des Amorie van der Hoeven, mist men helaas de correspondentie tusschen
Casais en diens „frère ainé" (oudere broer), zooals de Spaansche meester
onzen landgenoot noemde. Maar in tal van aan anderen gerichte brieven voelt
men, hoe zeer Casals en Ròntgen bevriend waren, als mensch en als kunstenaar.
Het werk van Ròntgen, dat Casals dit keer speelt — gecomponeerd in het sterf-
jaar van den maker — kennen wij tot onzen spijt niet. In plaats van er een be-
schouwing over te geven, citeeren wij een verklaring van Ròntgen over het
spel van Casals. ,,Casals overtreft voor mij alies, wat ¡k ken. Een der solo-sonaten
van Bach door hem te hooren spelen is een onbeschrijfelijk genot."
Wat in het kunstenaarsschap van Casals misschien het meest treft is, dat hij als
weinig anderen onder de allergrootsten steeds door de jaren heeft weten te
bewaren zijn eenvoud van spelen. Wie Casals hoort, vraagt zich af, hoe het
mogelijk is, dat een zoo sobere voordracht zoo diep ontroert.
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PROGRAMMA

la. Sonate in D groot opus 102 No. 2 Ludwig van Beethoven
Allegro con brio
Adagio con molto sentimento d'affetto
Allegro Fugato

b. Pièces pour Violoncelle François Couperin
Prélude

Fuguette
Pompe Funèbre
Chemise blanche

2. Suite in Es groot }. S. Bach
(voor violoncel alleen)

Prélude - Allemande - Courante

PAUZE

3a. Variations sur un thème anglais . . J. Rontgen
b. Stiicke im Volkston opus 102 . . . R. Schumann

Stark und markiert

Nicht zu rasch

Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen
Langsam
Mit humor (Vanitas, vanitatum)
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 — 1827) schreef vijf sonaten voor violoncel
en piano, waarvan het heden te spelen werk — opus 102, no. 2 in D groot -
de laatste is. In tegenstelling met de vioolsonaten van Beethoven zijn zij met
groote tusschenpoozen gecomponeerd: de eerste dateert van 1796, de laatste
van 1815. Men zou haast gelooven, dat Beethoven zich met het manlijk ernstige
timbre van de cello meer verwant heeft gevoeld, dan met het meer vrouwelijk
weeke geluid van de viool. Ook het minder virtuoze, meer zangerige karakter
van de violoncel moet hem nader hebben gestaan. Dat Beethoven een grooter
aantal sonaten voor viool dan voor cello schreef is te verklaren, omdat hij deze
duowerken bijna zonder uitzondering componeerde voor concerten van be-
roemde spelers. Zoo zijn de beide sonaten van opus 102 gemaakt voor den
cellist Linke, lid van het huiskwartet van graaf Rasoumowsky, den muziekminnaar
bekend om de door hem bij Beethoven bestelde kwartetten opus 5'v. Rasou¬
mowsky kon in den zomer van het jaar 1815 niet bij zich thuis musicaeren, omdat
zijn paleis verbrand was. Daarom logeerde de cellist Linke bij de famAo Erdòdy,
waar hij ook Beethoven trof en dit was aanleiding tot het ontstaan van opus 102.
Al ligt er tusschen deze cello-sonaten en de Jaatste strijkkwartetten'' een tijd
van tien jaar, toch valt de verwantschap van schrijfwijze en sfeer tusschen beide
groepen van composities op. Vooral de finale van opus 102, no. 2, een dubbel-
fuga — d.w.z. een fuga met twee thema's — loopt reeds vooruit op de poly-
phone deelen van de laatste werken. Ook thematisch is er verwantschap. Spe-
ciaal de tweede sonate uit opus 102 heeft het rhapsodische, dat wel zeer verschilt
van de overzichtelijker en traditioneeler melodieën van oudere werken.

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 — 1750) schreef zes suites voor cello solo,
resp. viola pomposa, de vijfsnarige kleine violoncel die Bach ..violoncello
piccolo" noemde. In afwijking met de zes werken voor viool solo — drie sonaten
en drie suites — bestaat de reeks voor cello solo alleen uit suites, d.w.z. reeksen
van gestyleerde dansen. En deze suites hebben aile een zelfde samenstelling:
Praeludium, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte (resp. Menuet of
Bourrée) en Gigue. Wij willen hier geen hoedelbeschrijving geven van deze
verschillende dansen en volstaan met de opmerking, dat de uiteenloopende
karakters van deze stukken wat de materie betreft samenhangen met de ver-

schillen in tempo en maatsoort.
Vermoedelijk zijn de suites voor cello solo door Bach geschreven voor den
gambaspeler Christian Abel, lid van de hofkapel te Còthen. Men vermoedt
zelfs, dat Bach van Abel technische raadgevingen kreeg, al schijnt hij zelf ook
op dit instrument thuis te zijn geweest, naar uit de opdracht tot het bouwen


