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het wilde maken als componist, moest ook de symfonische muziek een plek 
krijgen. Hij had ooit een poging gewaagd als 22-jarige, maar verder dan 
twee delen was hij niet gekomen. Maar toen hij een repetitie van Schuberts 
Symfonie in C bijwoonde, was hij verkocht. Hij ging meteen aan het werk en 
binnen enkele dagen zette hij zijn Symfonie nr. 1 op papier. Kort daarna vond 
de eerste uitvoering onder leiding van Mendelssohn met groot succes plaats 
in Leipzig. De inspiratie voor deze opgetogen symfonie vond Schumann in een 
gedicht van Adolf Böttger: ‘O wende, wende deinen Lauf / Im Thale blüht der 
Frühling auf!’. Op het titelblad van het manuscript schreef hij enthousiast 
‘Frühlings Symphonie’. Ook de delen gaf hij titels. Het eerste noemde hij 
‘Begin van de lente’, het langzame tweede ‘Avond’, het daaropvolgende 
scherzo ‘Vrolijke speelgenoten’ en de finale ‘De lente in volle bloei’. Wel 
schrapte hij later die titels weer. Ze komen ook niet meer voor in de eerste 
druk van het werk die Clara jaren na Schumanns dood verzorgde. Zelfs de 
aanduiding ‘Lentesymfonie’ was verdwenen. Maar de associatie met de lente 
is altijd gebleven. Schumann zelf vroeg nota bene enkele jaren na de première 
aan dirigent Wilhelm Taubert: ‘Kun je een beetje het verlangen naar de lente 
laten horen als het orkest speelt?’ Schumann had zijn eerste stap in het grote 
symfonische repertoire met succes gezet.

Tekst: Kees Wisse

Tegenpolen
Twee composities uit het jaar 1841, maar wel twee tegenpolen. 
De megalomaan Berlioz die zich inlaat met het intieme lied en 
Schumann, liedcomponist bij uitstek, die het grote symfonische 
genre verkent.

Zomernachten
Hector Berlioz is bij uitstek een componist van het grote gebaar. Over het 
immense orkest dat hij voorschreef voor zijn Symphonie fantastique werd na 
de première in Parijs nog lang nagepraat. Nog grootser was het orkest bij de 
symfonie Romeo et Juliette, om over de gigantische bezetting van de Grande 
messe des morts nog maar te zwijgen. Maar de componist hield zich, vooral 
in zijn jonge jaren, ook bezig met het intieme lied. Na 1830 richtte hij zich 
vooral op het omvangrijke werk, maar tien jaar later wendde hij zich opnieuw 
tot het genre. De inspiratie vond hij naast de deur. Dichter Théophile Gautier 
was zijn buurman en goede vriend. Berlioz was zeer onder de indruk van 
Gautiers La comédie de la mort. Hij nam daar zes gedichten uit en zette ze 
op muziek onder de titel Les nuits d’été. Naar eigen zeggen verwees hij 
daarin naar A Midsummer Night’s Dream, al had de tekst van Gautier niets 
van doen met het toneelstuk van Shakespeare. De liederen zijn subtiel en 
fijngevoelig van opzet. Geraffineerd weet Berlioz de eenvoud van de Franse 
18e-eeuwse ariette te combineren met de bewogenheid van de romantiek 
van de 19e eeuw. Enkele jaren later maakte hij van het lied Absence een 
orkestrale versie, maar het zou nog tot 1856 duren voor hij de gehele cyclus 
georkestreerd had. En ook nu houdt Berlioz het klein. Geen batterij koper-
blazers en slagwerk, maar alleen een aantal houtblazers, hoorns, strijkers en 
een harp. Het geeft de liederen net die extra nuance die ze onsterfelijk 
maakt.

Lentesymfonie
Het was juist Robert Schumann die het lied hartstochtelijk koesterde. 
Honderden schreef hij er. In 1840, het jaar van zijn huwelijk met Clara, 
componeerde hij er al meer dan 130. Maar Clara keek verder. Als Schumann 


