
vr 15 september
10 JAAR MUZIEKCENTRUM 

DE BIJLOKE
6 concerten met o.a. Flat Earth Society

za 14 oktober
BRUSSELS PHILHARMONIC 

& LARS VOGT
Grieg, Prokofjev, Stravinski, Connesson

vr 27 oktober
COLLEGIUM VOCALE GENT

Monteverdi’s Mariavespers

do 9 november
DEFILHARMONIE 

& MARITA SØLBERG
Herreweghe doet Wagner, Strauss en Schumann

vr 24 november
SYMFONIEORKEST VLAANDEREN

& DE BEREN GIEREN
Rachmaninov, Beethoven, Ottervanger

zo 26 november
ORHCESTRE DES CHAMPS-ELYSÉES, 

COLLEGIUM VOCALE GENT
& KRISTIAN BEZUIDENHOUT 

Beethoven, Mis in C

vr 15 december
ANIMA ETERNA BRUGGE

Gershwins Greatest Hits

do 21 december
B’ROCK & VOCALCONSORT BERLIN

Magnificat | Kuhnau, Bach

Reserveer nu: debijloke.be 
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 GLORIEUZE 
TRIOMF

LONDON CHAMBER ORCHESTRA 
EN VLADIMIR ASHKENAZY  

BRENGEN BEETHOVENS VIJFDE 

MAANDAG 

02 OKTOBER / 20:30

MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE

Bijna tweehonderd jaar na zijn overlij-
den spreekt de figuur van Ludwig  
van Beethoven (1770-1827) nog steeds  
tot de verbeelding. Het turbulente 
levensverhaal van deze Duitse compo-
nist en het daaraan gelinkte beeld van 
de getormenteerde en langzaam doof 
wordende kunstenaar blijft generatie 
na generatie fascineren. En terecht,  
zo blijkt, want na Beethoven zou  
de muziekgeschiedenis nooit meer  
dezelfde zijn.

Tekst: Christine Dysers
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A l l e s  w e t e n 
o v e r  

e r f g o e d ?

w e r k e l i j k 
a l l e s ?

faro | tijdschrift 
over cultureel erfgoed.

www.faro.be/tijdschriftwww.faro.be/tijdschrift

Neem dan een 
abonnement op 

alles in geldwaarde wordt uitge-
drukt, werpen kunst en cultuur zich 
eens te meer op als een krachtig 
wapen in de strijd tegen vervlak-
king. Net zoals Beethovens vijfde, is 
ook de cultuursector nog lang niet 
uitgesproken en blijft zij intrigeren. 
Een verhaal van doorzetten en 
volhouden, en van glorieuze triomf. 
De aanhouder wint…

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven
Ouverture ‘De geboorte 
van Prometheus’, Op. 43

Dmitri Shostakovich
Concerto voor piano, 
trompet en strijkers nr. 1, 
Op. 35

Ludwig van Beethoven
Symfonie nr. 5 in  
c mineur, Op. 67

PRAKTISCH

Maandag 2 oktober  
20:30 
Muziekcentrum De Bijloke
Tickets 
48 / 58 euro
Tickets & info 
www.gentfestival.be

UITVOERDERS

London Chamber  
Orchestra o.l.v.  
Vladimir Ashkenazy

Solisten
Daniel Kharitonov, piano
Lucienne Renaudin-Vary,  
trompet

Dankzij de verregaande innovaties 
die hij doorvoerde in zowat elk 
gangbaar genre, mocht Beethoven 
zich tot peetvader van de romantiek 
kronen. Vandaag de dag is een  
muziekgeschiedenis zonder hem  
dan ook zo goed als ondenkbaar. 
Ook uit het dagdagelijkse leven is 
deze componist nog moeilijk weg  
te denken. Heel wat televisiepro-
gramma’s, radio-uitzendingen en 
films maken gebruik van Beethovens 
muziek. Sinds 1985 is het slotkoor  
uit zijn negende symfonie,  
de beroemde Ode an die Freude, 
het officiële volkslied van  
de Europese Unie. 

Beethovens vijfde symfonie is mis-
schien wel een van de allergrootste 
oorwurmen uit de klassieke muziek. 
Het legendarische openingsmotief, 
bestaande uit slechts vier noten, is 
door de jaren heen bijna een eigen 
leven gaan leiden en inspireerde 
reeds talloze muziekliefhebbers  
tot discussies en debatten. 

Opmerkelijk genoeg was echter 
niet dit beroemde openingsmotief, 
maar eerder de triomfantelijke  
slotbeweging die het meest  
tot de verbeelding sprak onder 
Beethovens tijdsgenoten. Wanneer 
we Beethovens eigen interpretatie 
volgen, symboliseert het openings-
motief ‘het noodlot, dat aan de 
deur klopt’. De symfonie manifes-

teert zich dan als een gigantische 
spanningsboog, waarbij de muziek 
evolueert van mineur naar majeur; 
van licht naar donker; van noodlot 
naar triomf. Door dat gegeven 
wordt de vijfde symfonie vaak 
gelezen in het licht van Beethovens 
toenemende doofheid, en zijn  
daaraan gekoppelde creatieve 
energie omstreeks diezelfde  
periode. De sprankelende finale 
symboliseert dan de ultieme  
overwinning van het creatieve  
genie over alle obstakels heen. 

Volgens de Britse dirigent Sir John 
Eliot Gardiner is deze biografische 
lezing van het werk echter onjuist 
en valt de vijfde symfonie beter te 
begrijpen in het licht van de Franse 
Revolutie (1789-1799). De idealen 
van vrijheid, gelijkheid en broeder-
lijkheid lagen Beethoven namelijk 
nauw aan het hart. In een dergelijke 
interpretatie wordt het viernotige 
noodlotmotief een alarmsignaal, een 
oproep om de wapens op te nemen 
en onbevreesd ten strijde te trekken.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
verzamelde het legendarische 
openingsthema nog meer politieke 
connotaties. In morsecode omge-
zet, vormt het ritme van de vier no-
ten (kort-kort-kort-lang) namelijk de 
letter V. De geallieerden gebruikten 
dit letterteken V, de beginletter 
van de woorden victory, victoire, 
maar ook vrijheid- als codetaal voor 
het aanduiden van een militaire 
overwinning. Tussen 1941 en 1945 
begon de Britse omroepdienst BBC 
dan ook verschillende oorlogsuit-
zendingen met Beethovens beken-
de openingsmotief.

Ook vandaag de dag blijft een po-
litieke lezing van Beethovens vijfde 
symfonie resoneren. In een woelig 
politiek klimaat spoort Beethovens 
vijfde aan om positief, optimistisch 
en vooral strijdlustig te blijven. 
‘Na regen komt zonneschijn’ lijkt 
wel het officieuze motto van deze 
symfonie. In een economie waarin 
financiële steun schaars is en bijna 

“Tot aan het slot- 
akkoord, en ja, zelfs 
daarna nog, zal  
de toehoorder zich 
niet kunnen losrukken 
uit deze wonderlijke 
geesteswereld,  
waarin pijn en plezier 
uit klank gehouwen – 
hem omgeven.”  

(E.T.A. HOFFMANN OVER  
BEETHOVENS VIJFDE SYMFONIE)

Coproductie met  
Muziekcentrum De Bijloke 

LONDON CHAMBER ORCHESTRA

42 43

http://www.gentfestival.be



