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Ludwig van Beethovens verhaal begint 

in Vlaanderen, b5 z5n grootvader 

Lodew5ck in Mechelen. Lodew5ck had 

een prachtige stem, zong in het kerk-

koor en al snel bleek er een muzikale 

carrière voor hem weggelegd. Toen de 

keurvorst en aartsbisschop van Keulen 

hem in de kathedraal van Luik hoorde 

zingen, was h5 zo onder de indruk dat 

h5 besloot Lodew5ck naar Bonn te 

halen waar (door historische omstan-

digheden) z5n paleis stond.

ALCOHOLISME
Lodew5ck werd in 1761 Kapellmeister 

en had zich in de tussent5d ook ont-

wikkeld als w5nhandelaar. De drank 

zou echter uitgroeien tot een vloek 

voor de Beethovens: Lodew5cks vrouw 

Maria en z5n zoon Johann zouden aan 

alcoholisme ten onder gaan.

Johann werd net als z5n vader zanger, 

maar h5 had nog een andere ambitie: 

één van z5n acht kinderen moest een 

wonderkind als Mozart worden. Het lot 

viel op Ludwig, die het meeste talent 

had. Het zou hem duur komen te staan, 

en het mag een klein wonder heten dat 

de hardvochtige behandeling door z5n 

vader geen haat voor muziek opwekte 

in Beethoven.

Uit verschillende bronnen weten we 

dat Johann z5n zoon regelmatig sloeg, 

en een jeugdvriend schr5ft dat Ludwig 

in de kelder werd opgesloten als z5n 

pianospel niet goed genoeg was. Als 

Johann dronken met z5n vrienden 

thuis kwam, werd de jongen regel-

matig uit bed gehaald om in het holst 

van de nacht voor het gezelschap te 

spelen. Improvisatie werd niet toege-

staan in het ouderl5k huis. De kerk, 

waar Ludwig al vanaf z5n tiende als 

organist diende, was in die periode een 

toevluchtsoord waar h5 vr5 z5n instru-

menten kon bespelen.

Of de kerk ook z5n religieuze toe-

vluchtsoord was, is onduidel5k. Mozart 

was praktiserend katholiek en Bach 

devoot lutheraan, maar over Beetho-

vens religieuze overtuigingen tasten 

we in het duister. H5 was katholiek 

gedoopt, zoals gebruikel5k in het R5n-

land, maar veel historici presenteren 

hem als aanhanger van de Verlichting. 

Dat is niet helemaal onterecht, maar 

Beethoven l5kt meer gecharmeerd van 

de revolutionaire, anti-aristocratische 

ideeën dan van de nieuwe filosofische 

inzichten van z5n t5d. Als kind had h5 

de armoede leren kennen, terw5l h5 

als volwassene afhankel5k was van de 

financiële steun van r5ke aristocraten. 

Het moet hem ongetw5feld gevoelig 

hebben gemaakt voor klassenverschil-

len.

HOGE KOMAF
Bekend is de ruzie met z5n patroon, 

prins Lichnowsky. Beethoven stond 

bekend als een trotse en norse man, 

wiens stemming snel kon omslaan. De 

prins vroeg hem om voor enkele Franse 

officieren te spelen, maar Beethoven 

weigerde. Toen Lichnowsky bleef aan-

dringen, escaleerde de boel. Er vielen 

harde woorden, naar verluidt werden 

zelfs deuren ingetrapt, en tot slot was 

de componist een geldschieter armer. 

Voordat h5 woedend wegging, schreef 

Beethoven een briefje voor de prins: 

“Er z5n vele prinsen en edellieden, 

maar er is maar één Beethoven.”

Ook Beethovens liefdesleven werd 

door klasseverschil gekenmerkt: b5na 

iedere vrouw in wie h5 geïnteresseerd 

Beethoven koesterde een romantische liefde voor de natuur, die hij in zijn zesde symfonie tot uitdrukking bracht. | Foto: Beethovenfest Bonn - Sonja Werner

Bonn is ongekend trots op haar beroemdste zoon: het gezicht van Ludwig van Beetho-
ven is er overal te zien, nu wordt gevierd dat h5 250 jaar geleden werd geboren. Dat de 
legendarische componist (1770-1827) überhaupt van muziek hield, mag een klein won-
der heten.
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was, was van hoge komaf en wees hem 

uiteindel5k af om gewoon met een 

edelman te trouwen.

Een andere kant had h5 ook. Na een 

juridische str5d (die overigens z5n 

slechtste kanten naar boven had

gebracht) werd Beethoven t5del5k 

voogd van z5n neef Karl. H5 zorgde er 

trouw voor dat de jongen regelmatig 

naar de Mis ging en de sacramenten 

ontving.

ROMANTISCHE LIEFDE
In de periode dat Beethoven langzaam 

doof begon te worden zonderde h5 

zich uit angst voor spot steeds meer 

af en leek h5 een verwilderde, vereen-

zaamde en verbitterde oude man te 

worden. Ondanks al deze worstelin-

gen bleef Beethoven heel z5n leven 

subliem werk schr5ven en wist zo z5n 

nederlagen in triomfen om te zetten.

H5 werkte van 1802 tot 1804 aan z5n 

derde symfonie, de Bonaparte, die h5 

aan z5n idool opdroeg. Toen Napoleon 

zichzelf echter tot keizer kroonde, 

voelde Beethoven zich verraden, en 

gumde h5 zo driftig de titel van de 

partituur dat er een gat in het papier 

achterbleef. Het werk heet sindsdien 

de Eroica, ‘De heroïsche’. Beethovens 

prachtige zesde symfonie, de Pasto-

rale, bracht z5n romantische liefde 

voor de natuur tot uitdrukking en z5n 

beroemde negende was een revolutie: 

het is de eerste symfonie met een koor. 

Dat zingt Schillers Ode an die Freude, 

dat we tegenwoordig kennen als het 

Europees volkslied.

In 1803 componeerde Beethoven Chris-

tus am Ölberg, een uniek passiewerk. 

Het is niet, zoals gebruikel5k, gericht 

op Jezus’ dood aan het kruis, maar op 

z5n l5den in de tuin van Gethsemane. 

Beethoven zocht lang naar z5n eigen 

sacrale st5l, wat misschien het duide-

l5kst bl5kt in z5n Missa Solemnis, een 

plechtige Mis die h5 componeerde voor 

z5n beschermheer, aartshertog Rudolf 

van Oostenr5k, toen die aartsbisschop 

werd. H5 werkte er vier jaar aan en 

beschouwde het stuk als de kroon op 

z5n werk.

Het is misschien geen toeval dat h5 

deze Mis componeerde gedurende 

één van de moeil5kste fases van z5n 

leven, toen h5 volledig doof was gewor-

den. T5dens de voorbereiding stortte 

Beethoven zich op de bestudering van 

religieuze muziek. H5 verdiepte zich in 

Palestrina, de Lat5nse teksten van de 

Mis en eeuwenoude verhandelingen 

over liturgische muziek. H5 wilde een 

verbinding met het verleden maken en 

de liturgische woorden in de muziek 

tot uiting brengen. Symbolisch is de 

fluit die we horen b5 de aanwezigheid 

van de Heilige Geest, terw5l zwevende 

vioolklanken Christus’ aanwezigheid in 

het sacrament op het altaar hoorbaar 

moeten maken.

In Beethovens geboortestad is wer-

kel5k alles uit de kast gehaald om z5n 

250e geboortejaar passend te vieren. 

Het Beethoven Haus, gevestigd in z5n 

geboortehuis, geeft een zeer goed 

beeld van de levensomstandigheden 

van de lagere middenklasse waarin 

Beethoven opgroeide. Het is een 

kruip-door-sluip-door, maar een van de 

betere woningen van de Beethovens, 

die door Johanns drank-  en geldproble-

men vaak verhuisden.

NON-CONFORMIST
In de tentoonstelling In goed gezel-

schap staat het beroemde portret cen-

traal dat Joseph Stieler in 1820 maakte 

(al moet je om het origineel te zien 

naar de Bundeskunsthalle elders in de 

stad). Beethoven stond erom bekend 

erg lel5k te z5n, maar Stieler geeft een 

geïdealiseerd beeld dat het wezen van 

de componist prachtig tot uitdrukking 

brengt: met vastberaden blik en rode 

das als symbool van z5n revolutionaire 

elan, op de achtergrond de natuur 

waarvan h5 zo hield, in z5n handen de 

partituur van z5n geliefde Missa Solem-

nis en uiteraard zonder de toen gebrui-

kel5ke pruik. Die weigerde Beethoven 

natuurl5k te dragen, als de non-confor-

mist die h5 heel z5n leven was.  

Info: beethoven.de, bthvn2020.de

Meer Beethoven in Bonn
Behalve het Beethoven Haus is ook de Bundeskunsthalle in Bonn een 

bezoek waard voor de Beethoven-liefhebber. Daar z5n oorspronkel5ke 

instrumenten uit z5n t5d te vinden, naast twintig aquatinten van Fran-

cisco de Goya en de prachtige Beethoven Frieze van Gustav Klimt. De ten-

toonstelling geeft een mooie blik op de turbulente t5d waarin Beethoven 

leefde en op diens gekwelde geest. Gedurende het jaar zullen in Bonn 

regelmatig concerten plaatsvinden. Ook in Nederland en Wenen (waar 

Beethoven Mozart ontmoette en onder Haydn studeerde) vinden verschil-

lende evenementen en concerten plaats rond Beethovens 250e verjaar-

dag. 

Het geidealiseerde portret dat Joseph Karl Stieler in 1820 van hem maakte, is waarschijnlijk de bekendste 
afbeelding van Beethoven. Hij werkt op het schilderij aan zijn Missa Solemnis. | Foto: wikimedia commons

Ondanks al z5n 
worstelingen bleef 

Beethoven heel z5n 
leven subliem werk 

schr5ven


