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Afbeelding titelblad: “Berlioz et Paganini” door Auguste-Louis Lepere uit Adolphe 
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Inleiding 
 

“Ik heb veel gecomponeerd voor de aankomende concerten; onder andere een 

nieuwe symfonie genaamd Harold, waar de musici en critici op kunnen oefenen.”1 

Zoals blijkt uit deze opmerking was Hector Berlioz zich in 1834 goed bewust van 

Harold en Italie’s merkwaardigheid. Harold en Italie: symphonie avec un alto 

principal (gecomponeerd in 1834) wordt in musicologische onderzoeken algemeen 

gezien als Berlioz’ tweede symfonie.2 De compositie – een symfonie in naam met de 

kenmerkende vier delen, maar inclusief een niet-virtuose solo-altviool – is geen 

typsiche symfonie of soloconcert. Als een ‘symphonie avec un alto principal’, zoals 

Berlioz het werk zelf noemde, heeft het werk een ‘hybride’, moeilijk te plaatsen 

vorm. Dit heeft ervoor gezorgd dat sommig Harold-onderzoek zich heeft toegespitst 

op het etiquetteren van het werk. Samenvattende publicaties van het Berlioz-

onderzoek als Peter Blooms Berlioz: Past, Present, Future; Bicentenary Essays 

(2003) en D. Kern Holomans Berlioz, Lately (2001-2002) besteden, waarschijnlijk 

vanwege deze lastig te categoriseren vorm, nauwelijks aandacht aan Harold en 

richten zich voornamelijk op de Symphonie fantastique (1830) en Roméo et Juliette 

(1839). 

 Hoe de huidige musicologie deze hybriditeitskwestie heeft proberen te 

verklaren loopt sterk uiteen, en hierin staan muzikale vormen centraal. Maar ook 

binnen deze vormen wijkt Harold af van de standaard. Allereerst wordt de altviool – 

in tegensteling tot de piano, viool en cello – niet gezien als typisch negentiende-

eeuws virtuoos solo-instrument. Harold was zelfs het eerste Romantische werk dat 

de altviool als solo-instrument liet fungeren en technieken introduceerde om het 

instrument te kunnen laten soleren tegen een symfonisch orkest, hetgeen de status 

van de altviool als solo-instrument in de tweede helft van de negentiende eeuw 

beïnvloedde. 3  Harold is ook geen typisch vroeg negentiende-eeuws virtuoos 

soloconcert vanwege zijn gebrek aan flitsende en technisch indrukwekkende 

																																																								
1 “J’ai beaucoup compose pour ces prochaines seances musicales; il y a entre autres une nouvelle 
symphonie intitulee Harold sur laquelle vont s’exercer les musiciens et les critiques.” In Hector 
Berlioz, Correspondance général, deel 2 (Paris: Flammarion, 1975), 188. 
2 Hierna zal ik naar Harold en Italie refereren met Harold.  
3 David D. Boyden en Ann M. Woodward, “Viola,” Grove Music Online, Oxford Music Online, 
Oxford University Press, geraadpleegd op 31 mei, 2016, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/29438. 
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passages.4 Veel recent Harold-onderzoek richt zich daarom op de ‘anti-aspecten’ 

van de compositie. Deze focus komt voort uit het feit dat Paganini, de meeste 

representatieve virtuoso uit de vroeg-negentiende eeuw, het werk in opdracht liet 

schrijven maar nooit uitvoerde.5 De nadruk ligt daarom op het verklaren van Harold 

als een anti-soloconcert, of juist als een anti-symfonie. 

 Deze scriptie tracht te onderzoeken op welke wijzen er vanaf 1980 naar de 

hybriditeit in Harold is gekeken, en welke moeilijkheden de musicologie hierin 

heeft ondervonden. Drie deelvragen bieden richting bij deze studie. Allereerst is het 

belangrijk ons af te vragen hoe het komt dat de musicologie moeite heeft met het 

classificeren van Harold als symfonie of soloconcert. Met als gevolg dat deze 

kwestie tot nu toe een centrale plaats heeft ingenomen in musicologische 

onderzoeken naar deze compositie. Een tweede kwestie die hierin van belang is, is 

het musicologisch gebruik van Berlioz’ eigen woorden: hoe hebben onderzoekers 

Berlioz’ uitspraken over Harold gebruikt om de hybride vorm te verklaren? Een 

derde en laatste vraag richt zich op virtuositeit: hoe kijkt de musicologie naar het 

gebruik van de altviool als ‘virtuoos’ solo-instrument in Harold?  

 Dit onderzoek beoogt afstand te nemen van de nadruk in het Harold-

onderzoek op de dichotomie in de hybriditeit. Zo ging het Berlioz mogelijk niet 

zozeer om de negatie met bestaande vormen, maar om het innoveren – zoals 

gebruikelijk was in de vernieuwende Parijse 1830-esthetiek.6 Harold moet daarom 

worden benaderd als muzikaal genre op zichzelf; een pleidooi voor een kijk op 

Harold die niet afhangt van negatie met bestaande vormen. Daarnaast toont deze 

studie indirect aan op welke verschillende manieren muzikaal en historisch 

materiaal kan worden gebruikt en geïnterpreteerd.  

Deze scriptie raadpleegt Engelstalige bronnen vanaf de publicatie van Carl 

Dahlhaus’ Die Musik des 19. Jahrhunderts, verschenen in 1980. 7  Dahlhaus 

beschrijft onder andere de eigenschappen van het soloconcert en de 

programmatische symfonie, en is daarmee representief voor het twintigste-eeuwse 

musicologische denken over negentiende-eeuwse muzikale vormen. Daarnaast is 

																																																								
4 Larry Todd, “Nineteenth-Century Concertos for Strings and Winds,” in The Cambridge Companion 
to the Concerto, red. Simon P. Keefe (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 131. 
5 Hector Berlioz, Mijn leven, vert. W. Scheltens (Amsterdam: Arbeiderspers, 1987), 278. 
6 D. Kern Holoman, Berlioz (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989), 211.  
7 Deze studie gebruikt de door J. Bradford Robinson vertaalde versie: Nineteenth-Century Music 
(1989).  
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Dahlhaus’ boek ook representatief aangezien het met geen woord rept over Harold, 

hetgeen de Harold-problematiek reflecteert. Aan de hand van een literatuurstudie 

zullen verschillende interpretaties van de hybriditeit in Harold over de jaren heen 

worden besproken en bediscussieerd. Naast musicologische publicaties vanaf 1980 

gebruikt dit onderzoek Nederlands-vertaalde alsmede Franstalige teksten van 

Berlioz (1803-1834) en twee Harold-partituurintroducties.8 Vanwege het gebrek aan 

publicaties over Chrétien Urhan, solist tijdens Harolds première, komt in deze 

studie ook een onderzoek uit 1930 te pas.  

Deze studie is opgedeeld in drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 behandelt het 

concept van de vroeg negentiende-eeuwse ‘virtuoos’ en de toepassing hiervan in het 

Harold-onderzoek. Hoofdstuk 2 kijkt naar het negentiende-eeuwse vioolconcert, de 

rol van de altviool hierin en naar studies die Harold in deze traditie plaatsen. 

Hoofdstuk 3 onderzoekt de huidige musicologische eigenschappen van de vroeg 

negentiende-eeuwse symfonie en de studies die Harold als (anti-)symfonie zien. 

Hieruit zal blijken dat Harold niet te vangen is als typische symfonie, soloconcert of 

anti-vorm – aangezien het werk aan geen enkele vorm voldoet en dus op 

verschillende wijzen kan worden geïnterpreteerd – en dat de huidige musicologie 

Harold niet vanuit een brede muzikale en culturele context heeft benaderd. Sinds de 

publicatie van Dahlhaus’ conservatieve Die Musik des 19. Jahrhunderts in 1980 is 

er niet veel veranderd – Holomans veertien jaar oude studie Berlioz, Lately is, 

ironisch genoeg, nog steeds actueel zoals blijkt uit recente studies. Deze scriptie wil 

voorleggen om Harold niet als anti-vorm te zien maar als vorm op zichzelf. 

Daarnaast wil het pleiten de compositie te benaderen vanuit een bredere muzikale 

en culturele context waarin de wijzigingen binnen de programmatische en 

concertante muziek alsmede de receptie van dit soort werken worden betrokken. 

  

																																																								
8 Hector Berlioz, Mijn leven. 
Hector Berlioz, Harold en Italie (Leipzig: Eulenburg, 1900). 
Hector Berlioz, Harold en Italie, red. Paul Banks en Hugh Macdonald (Kassel: Bärenreiter, 2001). 
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Hoofdstuk 1 – Het concept van de negentiende-eeuwse ‘virtuoos’ en diens 

toepassing in recent Harold en Italie-onderzoek 

 

Het concept van de negentiende-eeuwse ‘virtuoos’ speelt een belangrijke rol in het 

hedendaagse musicologische onderzoek naar Harolds hybriditeitskwestie. De 

invloedrijke Carl Dahlhaus zorgde, onder andere met zijn Die Musik des 19. 

Jahrhunderts (1980), voor een hernieuwde interesse in de negentiende-eeuwse 

kunstmuziek, en daarmee ook voor de ‘virtuoos’. Dahlhaus’ negentiende-eeuwse 

beschrijving van het begrip de ‘virtuoos’ – zwaar gestoeld op de Klassieke canon en 

het ‘werk’-concept – is echter nog steeds gangbaar in de huidige literatuur.9 De 

argumentatie van de recente onderzoeken naar Harold is hiermee onder andere 

gebaseerd op een negentiende-eeuws begrip. De ‘virtuoos’, stelt Dahlhaus, speelde 

een belangrijke rol in het muzikale leven van de vroeg-negentiende eeuw. In de 

opera en de concertzaal maakten deze musici deel uit van een muzikale cultuur 

waarin de focus niet lag op de pure reproductie van het ‘werk’ (wat gebruikelijk 

was), maar op het individu dat dit werk uitvoerde en diens instrumentale 

vaardigheden. Het werk was dus slechts een ‘vehicle of performance’.10 

Bijna twintig jaar later (2001) constateert ook Jim Samson, na een 

literatuurstudie van onder andere Harold Blooms en Richard Taruskins 

onderzoeken, een gelijksoortige persona.11 Samson benadrukt, in navolging van 

Dahlhaus, hoe de ‘virtuoos’ los stond van het toen sterk overheersende ‘muzikale 

werk’. De virtuoos doorbrak de autoriteit van de componist en legde de nadruk meer 

op de uitvoering.12 Deze beschrijving komt sterk overeen met Dahlhaus’ oudere 

omschrijving van de virtuoos: beide auteurs benadrukken de opvallende 

verschuiving waarin het muzikale ‘werk’ niet als ideaal, maar als uitvoeringsscript 

voor de virtuoos diende. Ook Maiko Kawabata’s recente studie naar Harolds 

hybriditeitskwestie (2004) geeft een dergelijke beschrijving van het concept.13 Zij 

																																																								
9 J. Bradford Robinson, “Dahlhaus, Carl,” Grove Music Online, Oxford Music Online, Oxford 
University Press, geraadpleegd op 9 juni, 2016, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/07055. 
10 Carl Dahlhaus, Nineteenth-Century Music, vert J. Bradford Robinson (Berkeley en Los Angeles: 
University of California Press, 1989), 138. 
11 Jim Samson, “The Musical Work and Nineteenth-Century History,” in The Cambridge History of 
Nineteenth-Century Music, red. Jim Samson (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 3-28. 
12 Ibid., 4. 
13 Maiko Kawabata, “The Concerto that Wasn’t: Paganini, Urhan and Harold in Italy,” Nineteenth-
Century Music Review 1 (2004): 67. 
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gaat daarnaast, aan de hand van de bevindingen in haar dissertatie over het 

Romantische vioolconcert, dieper in op het beeld van deze ‘performer’.14  De 

virtuoos was “a kind of hero-idol”, een held die door zijn indrukwekkende talenten 

werd bewonderd. Kawabata’s meer recente studies uit 2007 en 2013 over Paganini’s 

‘demonische’ imago en de negentiende-eeuwse virtuositeit in zijn algemeenheid 

bevestigen ook dit beeld.15 

Niccolò Paganini was de meest befaamde virtuoos rond de jaren 1830. Zoals 

Larry Todd na de bestudering van bronnen van componist Franz Liszt en violist 

Karl Guhr in 2005 aanduidde, zorgde de Italiaan niet alleen voor een revolutie in 

virtuose viooltechnieken – waarbij de nadruk verschoof van klankvorming naar 

lastige streektechnieken en passages – maar ook binnen het ‘virtuoos zijn’ zelf. Zo 

presenteerde Paganini zich als een idool waar de gevestigde muzikale orde niet 

omheen kon.16 Onlangs erkende ook Ian Pace Paganini’s vernieuwingen op deze 

gebieden (2012).17 Het is daarom niet verwonderlijk dat de virtuoos na het zien van 

Harolds eerste schets, een werk in zijn opdracht, zich distantieerde van de 

compositie. Het ‘altvioolconcert’ dat had moeten dienen als vuurdoop voor 

Paganini’s nieuwe Stradivarius-altviool, leek op geen enkele manier op het 

gebruikelijke ‘schitterwerk’. De virtuoos, aldus Berlioz, was “te lang stil” en had 

“continu moeten spelen” in Harold. Ook hijzelf beschouwde zijn compositie niet als 

soloconcert. Zoals hij eerder aan Paganini had uitgelegd: “wat u wilt is een concert 

voor altviool en in dat geval kunt u het het beste zelf schrijven” (cursief uit het 

origineel).18 Paganini sprak na het zien van de schets niet meer over het werk en 

vertrok.19 Hij nam Berlioz’ advies echter wel aan: op 28 april 1834, ruim een half 

jaar vóór Harolds premiere (23 november), voerde Paganini zijn Sonata per la 

grand viola e orchestra uit. Deze reactie op Harold was precies wat de violist 

																																																								
14 Maiko Kawabata, “Drama and Heroism in the Romantic Violin Concerto” (Proefschrift, 
University of California, 2001). 
15 Maiko Kawabata, “Virtuosity, the Violin, the Devil … What Really Made Paganini ‘Demonic’? ,” 
Current Musicology 83 (2007): 85-108 en Paganini the ‘Demonic’ Virtuoso (Woodbridge: Boydell 
Press, 2013). 
16 Todd, “Nineteenth-century concertos,” 122. 
17 Ian Pace, “Instrumental Performance in the Nineteenth Century,” in The Cambridge History of 
Musical Performance, red. Colin Lawson en Robin Stowell (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2012), 649-650. 
18 Berlioz, Mijn leven, 278. 
19 Ibid., 278. 
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oorspronkelijk van Berlioz had gevraagd: een typisch (alt)vioolconcert waarin hij 

kon schitteren.20  

Stellig toont deze ontmoeting tussen Berlioz en Paganini aan wat de status 

van de vroeg negentiende-eeuwse virtuoos was en wat er van hem werd verwacht. 

Het gegeven dat de violist een werk op commissie kon betalen en afwijzen laat 

inderdaad zien, zoals Todd stelt, dat de virtuoos een aanzienlijke status had binnen 

het muzikale leven. Hoewel Paganini’s reactie op de schets neigt naar ‘divagedrag’, 

is het anderzijds begrijpelijk dat hij zich distantieerde van het werk. Het Parijse 

publiek uit de jaren 1830 had bepaalde verwachtingen van de violist die om zijn 

individu en instrumentale vaardigheid draaide. Toen Paganini echter in 1838 een 

uitvoering van Harold bijwoonde raakte hij onder de indruk van het werk. Na het 

concert begaf de virtuoos zich naar Berlioz, knielde neer en kuste diens hand (zie 

afbeelding titelblad).21 Paganini’s eerste reactie echter, wordt door alle in deze 

scriptie genoemde Harold-onderzoeken verbonden aan de anti-virtuose 

eigenschappen van het werk – de huidige musicologie lijkt Harold te benaderen 

vanuit de door Paganini opgemerkte, ontbrekende virtuositeit. 

 Paganini’s aanvankelijke verwachtingen spelen dus nog steeds een grote rol 

in het recente Harold-onderzoek. De nadruk is hierin komen te liggen op hoe 

Harold vooral anti-virtuoos is. Deze anti-virtuositeit wordt gebruikt om het werk 

zowel als een anti-symfonie en als een anti-soloconcert te bestempelen. Zo 

bespreekt Thomas Austenfeld (1990) in deze trant de fysieke positionering van de 

solo-altviool tijdens de uitvoering.22 Austenfeld gebruikt hiervoor de Dover-uitgave 

van Harold (1984) die instrueert dat de solo-altviool los en verwijderd van het 

orkest moet staan, dicht bij het publiek. Dit is tegenstrijdig met zowel de 

gebruikelijke opstelling bij het soloconcert als met de centraliteit van de virtuoos.23 

Ook Mark E. Bonds (1992) merkt op hoe Harold tegen de verwachtingen van de 

‘virtuoos’ ingaat en verklaart dit vanuit de positie van de anti-held.24 Hij bekijkt de 

compositie vanuit het perspectief van de Beethovenreceptie in de jaren 1830 en hoe 

Byrons gedicht Childe Harold (1812-1818) toentertijd werd ontvangen. De anti-

																																																								
20 Kawabata, “The Concerto that Wasn’t,” 100-102. 
21 Ibid., 109. 
22 Thomas Austenfeld, “ ‘But, Come, I’ll Set Your Story to a Tune’: Berlioz’s Interpretation of 
Byron’s ‘Childe Harold’, ” Keats-Shelley Journal 39 (1990): 83-94. 
23 Ibid., 88. 
24 Mark E. Bonds, “Sinfonia anti-eroica: Berlioz’s Harold en Italie and the Anxiety of Beethoven’s 
Influence,” The Journal of Musicology 10 (1992): 417-463. 
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held, een van oorsprong literaire figuur, reflecteert het Frans Romantische ideaal: 

door zijn hoge sensitiviteit is deze held geïsoleerd van de samenleving. Hij neemt 

afstand van de wereld en bekijkt deze objectief, zonder hem te willen veranderen. 

De afstandelijke en anti-virtuose rol van de altviool ten opzichte van het orkest 

symboliseert deze anti-held – het solo-instrument is geïsoleerd van het orkest en 

becommentarieert alleen, naar analogie van de anti-held en zijn verhouding tot de 

samenleving.25  

Jeffrey Langford (1997) benadert eveneens Harolds anti-virtuositeit als 

argument voor zijn standpunt. Dat Harold zich als soloconcert voordoet maar juist 

anti-virtuoos is, wijst volgens hem op Romantische ironie, waarin het gaat om zelf-

tegenstrijdigheid. 26  Het meer recente onderzoek van Maiko Kawabata (2004) 

verklaart de anti-virtuositeit mede op grond van Berlioz’ solist- en instrumentkeuze 

en het idee dat Harolds narratief een vorm van muzikaal toerisme is, waarover meer 

in hoofdstuk 2. Door de vrome en bescheiden Chrétien Urhan op de altviool te laten 

soleren maakte Berlioz een punt – Urhans puur reproductieve rol stond in sterk 

contrast met de vioolvirtuoos. In plaats van het werk te gebruiken als ‘vehicle of 

performance’ was Urhan een trouwe vertolker van Berlioz’ partituur en diende de 

compositie niet ter meerdere eer en glorie van Urhans individu.27 Dit standpunt 

wordt ondersteund door Berlioz’ instructie aan Urhan: “u zult spelen als uw 

personage.”28 De bescheiden en vrome Urhan werd namelijk niet gezien als een 

eersteklas virtuoos. De beperkte persoonlijke inbreng in de muziek en non-

virtuositeit van de altviolist stonden lijnrecht tegenover de ‘duivelse’ vioolvirtuoos 

Paganini, hetgeen aangeeft dat de keuze voor Urhan als altvioolsolist mogelijk duidt 

op expliciete anti-virtuositeit.29 Ook uit Kawabata’s eigen onderzoeksgebied blijkt 

dat de altviool niet als virtuoos instrument werd (en wordt) beschouwd: 

negentiende-eeuwse altviolisten waren meestal ‘mislukt’ als virtuoos violist 

waardoor het instrument een non-virtuoos imago had. Kawabata’s werken uit 2007 

en 2013 besteden nauwelijks tot geen aandacht meer aan Harold, hetgeen bevestigt 

																																																								
25 Bonds, “Sinfonia anti-eroica,” 424-448. 
26 Jeffrey Langford, “The Byronic Berlioz: Harold en Italie and Beyond,” Journal of Musicological 
Research 16 (1997): 207. 
27 Kawabata, “The Concerto that Wasn’t,” 67-111. 
Voor een uitgebreide bespreking over Chrétien Urhan zie Benjamin Walton, “Urhan, Chrétien,” 
Grove Music Online, Oxford Music Online, Oxford University Press, geraadpleegd op 31 mei, 2016, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/28832. 
28 Paul Garnault, “Chrétien Urhan (1790-1845),” Revue de Musicologie 11 (1930): 106-108. 
29 Kawabata, “The Concerto that Wasn’t,” 96. 
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dat de compositie zowel nu als toen niet past(e) in het imago van Paganini en ‘de 

virtuoos’.30 

Zoals uit deze onderzoeken blijkt, is het vroeg negentiende-eeuwse begrip 

van de ‘virtuoos’ in recente onderzoeken nog steeds ongewijzigd. Omdat Harold 

niet goed in dit beeld past, blijft de musicologie moeite hebben met het 

categoriseren van de compositie. Dit is wellicht de reden waarom het concept van 

anti-virtuositeit in meerdere onderzoeken als argument fungeert om Harolds 

merkwaardige vorm te beschrijven, met verschillende conclusies als gevolg. Het 

volgende hoofdstuk kijkt naar de musicologische studies van het vroeg negentiende-

eeuwse vioolconcert en naar Maiko Kawabata’s belangrijke onderzoek dat in detail 

behandelt hoe Harold niet aan de vastgestelde eigenschappen van het virtuose 

soloconcert voldoet. Hierin wordt het werk gedefinieerd als een anti-soloconcert.31 

  

																																																								
30 Kawabata, “Virtuosity, the Violin” en Kawabata, Paganini. 
31 Kawabata, “The Concerto that Wasn’t,” 67-111. 
Vanaf nu zal ik met de term vioolconcert referen aan het vroeg negentiende-eeuwse vioolconcert. 
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Hoofdstuk 2 – Harold als een anti-altvioolconcert 

 

Een representatief onderzoek dat de kenmerken van het vioolconcert samenvat is 

Larry Todds studie uit 2005, gepubliceerd in de Cambridge companion van het 

concert. Hierin vat Todd de driedelige vorm van het vioolconcert samen aan de 

hand van een negentiende-eeuwse verhandeling over het vioolconcert.32 Volgens 

Todd is ieder deel kenmerkend: zo is het eerste deel snel en bevat het vier 

tuttisecties en drie solosecties; het tweede deel is langzaam, lyrisch en ‘aria-achtig’; 

en het laatste deel heeft meestal een rondeau-vorm waarin de solist kan excelleren.33  

Ook de harmonische bewegingen en textuur zijn te verklaren aan de hand 

van een model. In zijn bespreking van het negentiende-eeuwse soloconcert 

formuleerde Dahlhaus, na een literatuurstudie naar twintigste-eeuwse 

musicologische analyses van negentiende-eeuwse vioolconcerten, de zogehete 

concertante ‘skeletal structure’. In deze structuur ondersteunt een sterke en leidende 

bas het virtuoze, instrumentale, ‘flashwork’. De nadruk ligt hierbij op herkenbare 

melodieën die telkens, gevarieerd met virtuose technieken, terugkomen in de 

solostem.34 Volgens Ian Pace’s recente studie (2012) vallen onder deze virtuose 

viooltechnieken verschillende streeksoorten, snel en mobiel vingerwerk, grote 

glissandi en harmonische flageoletten.35 Het gebrek aan deze virtuose technieken in 

Harold dient vaak als voorbeeld voor Harolds anti-virtuose elementen. Uit de 

hierboven genoemde eigenschappen kan men concluderen dat de recente 

musicologie nog steeds nadruk legt op bepaalde vioolconcertkenmerken; het zijn 

deze aannames die in Harold onder vuur komen te liggen. 

 Eén van de meest opvallende ‘afwijkingen’ in Harold is de keuze voor de 

altviool als solo-instrument. Dit komt voornamelijk doordat de altviool in de vroeg-

negentiende eeuw, zoals is benadrukt door musicologen, werd gezien als een 

minderwaardig instrument.36 Kawabata concludeert zelfs, na het bestuderen van 

zowel de receptie van de negentiende-eeuwse altviool alsmede de negentiende-

																																																								
32 Todd, “Nineteenth-Century Concertos,” 118-138. 
Pierre Rode, Rodolphe Kreutzer and Pierre Baillot, Méthode de violon (Paris: Faubourg, 1803). 
33 Ibid., 119. 
34 Dahlhaus, Nineteenth-Century Music, 137. 
35 Pace, “Instrumental Performance,” 650-651. Pace refereert aan Robin Stowell’s oudere publicatie, 
Robin Stowell, “Technique and Performing Practice,” in The Cambridge Companion to the Violin, 
red. Robin Stowell (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 122–142. 
36 Een representatieve studie die de ondergeschikte rol van de altviool ten opzichte van de viool 
bespreekt is Boyden en Woodward, “Viola.” 
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eeuwse publieksreceptie van altviolisten, dat de identiteit van de altviool gebaseerd 

was op zijn ondergeschikte rol ten aanzien van de viool.37 Zij toont overtuigend aan 

dat de viool en altviool tegenpolen waren – waar de viool dominant en virtuoos was, 

was de altviool onopvallend en anti-virtuoos. Daarnaast is het van belang op te 

merken dat het beroep ‘altviolist’ niet bestond: een bespeler van de altviool was per 

definitie een violist van origine. Pas in 1894 werd de eerste altvioolfaculteit aan het 

Parijse conservatorium opgericht, hetgeen aangeeft dat het instrument vóór die tijd 

niet als volwaardig werd beschouwd en het niet mogelijk was om primair altviolist 

te zijn. Violisten die de altviool bespeelden werden gezien als tweederangs violisten 

– een vooroordeel dat tot op heden bestaat.38 Harolds problematische positie met de 

altviool als solo-instrument werd verder benadrukt door de opdrachtgever. Paganini 

weigerde het te spelen omdat het werk niet virtuoos genoeg was om zijn 

instrumentale kunnen én de mogelijkheden van zijn nieuwe Stradivarius-altviool te 

kunnen tonen aan het publiek. Hieruit blijkt dat Harold niet leek op het typische 

vioolconcert dat Paganini verwachtte. 

In tegenstelling tot Kawabata, kijkt Bonds naar Harold vanuit het perspectief 

van de symfonie (1992). Ook Bonds erkent echter de ondergeschikte rol van de 

altviool en verbindt deze aan zijn anti-held concept: “The very choice of the viola as 

a solo instrument reinforces the sense of the protagonist’s isolation from society.”39 

Hoofdstuk 3 zal het anti-symfonieconcept, in verbinding met Beethovens heroïsche 

narratief, nader bekijken. Bonds noemt in zijn aannames over de altviool geen 

bronnen, wat precies wijst op het diep gewortelde imago van het ondergeschikte en 

anti-solistische instrument. Deze onderschikte rol zorgde er mede voor dat de 

altviool nauwelijks werd gebruikt als solo-instrument. 

Hoewel er meerdere gewichtige bijdragen aan het altvioolrepertoire uit de 

achttiende eeuw zijn (zoals opgemerkt in musicologische literatuur), was Harold het 

eerste grote Romantische werk waarin de altviool soleerde en wat bovendien enige 

bekendheid genoot. 40  Harold was daarmee een grote stimulans voor het 

altvioolrepertoire: na Harold ontdekten andere componisten in toenemende mate de 

																																																								
37 Kawabata, “The Concerto that Wasn’t,” 94. 
38 Representatief voor het huidige vooroordeel richting de altviool is Carl Rahkonen, “No Laughing 
Matter: The Viola Joke Cycle as Musicians’ Folklore,” Western Folklore 59 (2000), 49-63. 
39 Bonds, “Sinfonia anti-eroica,” 448. 
40 Voor een opsomming van het altvioolrepertoire na de achttiende eeuw zie Burnett R. Toskey, 
Concertos for Violin and Viola: a Comprehensive Encyclopedia (Seattle: B.R. Toskey, 1983) en 
Konrad Ewald, Musik für Bratsche (Liestal: Viola Viva, 1975). 
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mogelijkheden van het instrument. 41  Zij leenden daarbij enkele van Berlioz’ 

technieken om het instrument beter hoorbaar te laten zijn. De altviool kreeg mede 

als gevolg hiervan nieuwe en meer prominente rollen in verschillende soorten 

instrumentale muziek.42 

Voor Kawabata tonen Harolds ontbrekende vioolconcertregels, in 

combinatie met de anti-virtuose altviool als solo-instrument, precies aan waar 

Harold zich tegen afzet. Vooral het gebrek aan virtuoos ‘flashwork’ is voor haar één 

van de voornaamste redenen om te concluderen dat Berlioz het werk als een anti-

concert heeft bedoeld. Hierbij noemt zij, in overeenstemming met Pace’s 

vioolconcerteigenschappen, enkele virtuose elementen die bij Harold ontbreken, 

waaronder snel vingerwerk, grote melodische sprongen, dubbelgrepen, harmonische 

flageoletten en pizzicati. Ook de keuze voor de onopvallende, niet-virtuose altviool 

en de bescheiden Chrétien Urhan als solist bij de première past volgens de auteur in 

deze anti-virtuositeit. Daarnaast wijst Harolds finale (“Orgie de brigands”) – waarin 

het solo-instrument normaliter vrijwel continu speelt, aldus Todd – volgens 

Kawabata op Berlioz’ bedoelingen: het werk is een ‘musical travel’ waarin de 

altviool als een toerist vreemde scenes aanschouwt.43 Dat de altviool juist in dit 

laatste deel voornamelijk ‘zwijgt’ is een directe ‘negation’ met de eerder genoemde 

eigenschappen van het soloconcert en bevestigt tevens de rol van de altviool als 

aanschouwende ‘toerist’.44 Ten slotte ontbreekt ook Dalhaus’ ‘skeletal structure’ in 

Harold. Zo is bijvoorbeeld één van de weinige virtuose momenten in Harold – de 

arpeggio’s in het tweede deel (“Marche des pèlerins”) – gespeend van een 

duidelijke en sturende bas, hetgeen wijst op expliciete anti-virtuositeit en een 

ontkenning van Dahlhaus’ ‘skeletal structure’. 45  Kawabata gebruikt ter 

ondersteuning van haar visie Berlioz’ eigen woorden. Zo heeft de componist, in 

Kawabata’s interpretatie, Harold na Paganini’s afwijzing omgebouwd tot een anti-

concert: “[…] I applied myself to carrying it out in another way, and without 

troubling myself further as to how the solo part should be brought into brilliant 

																																																								
41 Zie bijvoorbeeld: Johannes Brahms, Sonate in F-klein voor altviool en piano (1894); Max Bruch, 
Romance voor altviool en orkest (1911); William Walton, Altvioolconcert (1929); Vaughan 
Williams, Suite voor altviool en orkest (1933); Paul Hindemith, Der Schwanendreher (1935). 
42 Boyden en Woodward, “Viola.” 
43 Kawabata, “The Concerto that Wasn’t,” 74-82. 
44 Ibid., 103. 
45 Ibid., 103. 
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relief” (eigen cursivering).46 De verschillende wijzen waarop Harold zich niet aan 

de ‘regels’ houdt, maken de compositie daarmee een anti-soloconcert, een 

soloconcert “by negation.”47 Dit citaat getuigt echter, mijns inziens, niet van een 

ontkenning: Berlioz was zich bewust van Harolds aparte vorm en probeerde 

mogelijk juist uit te leggen dat hij met dit werk een nieuwe vorm had gecreëerd. 

Kawabata heeft zeer overtuigend en grondig onderzoek gedaan naar de 

vastgestelde kenmerken van het vioolconcert, de eigenschappen van Harold en de 

verhoudingen tussen beide. Maar zij heeft geen rekening gehouden met de bredere 

muzikale en culturele context van het vroeg negentiende-eeuwse Parijs. Deze 

tekortkoming ondermijnt haar conclusie van Harold als anti-soloconcert aanzienlijk. 

Volgens de diepgaande studie van Ora Saloman (2009) naar de muzikale 

vernieuwingscultuur in het Parijs van 1830, lag de nadruk niet zozeer op het 

vernietigen van het verleden en oude genres, maar op artistieke vrijheid.48 Dit hield 

onder andere in dat componisten niet meer vast zaten aan typische muzikale 

vormen, met als gevolg dat zij deze vrijelijk konden combineren. Berlioz was een 

aanhanger van deze ‘vernieuwingscultuur’ en streefde naar een vrijere muzikale 

cultuur die brak met alle “beperkende ketenen” en op “iedere mogelijke manier 

innoveerde” om “diepe expressiviteit” te bereiken. 49  Kenmerkend voor deze 

beweging is de opmerking van de conservatieve conservatoriumprofessor Henri-

Montan Berton: “De vernieuwers geloven blindelings dat zij het beter zullen doen 

door op een nieuwe manier te werken, aangezien zij het pad dat zo duidelijk voor 

hen was uitgestippeld hebben verlaten.”50 

Vanuit deze context is Harold dus waarschijnlijker als een nieuwe vorm 

bedoeld en niet als negatie, hetgeen echter niet betekent dat Berlioz zich onbewust 

was van deze vormen. Kawabata’s verfrissende poging om Harolds vorm te 

categoriseren als anti-soloconcert, en niet als anti-symfonie, houdt dus nog steeds 

vast aan de negatie van een vorm. Daarnaast negeert zij ook de gehele invloed van 

Harold op het altvioolrepertoire. Dit betekent overigens niet dat Harold niets te 

																																																								
46 “Reconnaissant alors que mon plan de composition ne pouvait lui convenir, je m’appliquai à 
l’exécuter dans une autre intention et sans plus m’inquiéter des moyens de faire briller l’alto 
principal,” Berlioz, Memoirs geciteerd in Kawabata, “The Concerto that Wasn’t,” 107. 
47 Kawabata, “The Concerto that Wasn’t,” 111.  
48 Ora Frishberg Saloman, Listening Well: on Beethoven, Berlioz, and Other Music Criticism in 
Paris, Boston, and New York, 1764-1890 (New York: P. Lang, 2009), 61. 
49 Ibid., 62. 
50 Ibid., 63-64. 
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maken heeft met de concertante traditie, daarvoor is het onderzoek van Kawabata te 

overtuigend: het concertante element is slechts één deel van het werk. In 

Kawabata’s recentere studies uit 2007 en 2013 wordt Harold helaas compleet 

weggelaten, waardoor de compositie nog steeds niet vanuit een bredere muzikale en 

culturele context is benaderd. 
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Hoofdstuk 3 – Harold en Italie als anti-symfonie 

 

De drie voornaamste onderzoeken van Thomas Austenfeld (1990), Mark Evan 

Bonds (1992) en Jeffrey Langford (1997) beschrijven Harold vanuit de manier 

waarop het werk zich afzet tegen de typische negentiende-eeuwse symfonie. Die is 

losser gedefinieerd dan het vroeg negentiende-eeuwse vioolconcert. De formele 

wijzigingen van dit genre samenvattend stelt John Williamson dat de symfonie na 

Beethoven (1827) abstracter werd. De nadruk hierin kwam te liggen op het 

vernieuwen van de achttiende-eeuwse, symfonische conventies om zo Beethovens 

‘genie’ te ontstijgen. 

Het symfonische genre verbond zich daarom, om deze innovaties mogelijk 

te maken, onder andere met literaire technieken. Ook verving het de typerende 

vierdelige vorm door een meer programmatische indeling, zoals onder andere te 

zien is in Berlioz’ vier symfonieën. De symfonie is als gevolg hiervan niet duidelijk 

meer te categoriseren. 51  Harold is volgens Williamson, mede vanwege zijn 

associatieve (literaire) titel, dan ook een schoolvoorbeeld van deze vernieuwingen.52 

Ook Dahlhaus’ studie betrekt Beethoven en daaropvolgende innovaties in het 

verklaren van de symfonie: “to prove himself a worthy heir of Beethoven, a 

composer of a symphony had to […] maintain the same degree of reflection that 

Beethoven had reached in grappling with the problem of symphonic form.”53 Dit 

toont aan dat Beethoven ook na zijn dood een belangrijke drempel bleef die 

componisten moesten zien te overkomen.  

 Zowel de Harold-partituurintroductie van de Eulenburg-editie (1900), als die 

van de Bärenreiter-editie (2001) zien Harold als een symfonie. Dit is mogelijk te 

verklaren vanuit het vernieuwende karakter van de programmatische symfonie: de 

toevoeging van een solo-altviool was slechts één van de vele mogelijke innovaties. 

Volgens de Eulenburg-editie is het werk met vier delen gestructureerd als een 

symfonie, en kan men het daarom ook als dusdanig bestempelen. De solo-altviool in 

het werk is slechts een restant van Paganini’s commissie.54 Ook de introductie van 

																																																								
51 John Williamson, “The Symphony as Programme Music,” in The Cambridge Companion to the 
Symphony, red. Julian Horton (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 344-347. 
52 Ibid., 355. 
53 Dahlhaus, Nineteenth-Century Music, 153. 
54 Berlioz, Harold en Italie (Leipzig: Eulenburg, 1900), ix. 
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de Bärenreiter-editie vermeldt Harold, vanwege de vierdelige vorm, duidelijk als 

een symfonie.55 

 De studies die Harold wel als anti-symfonie zien gebruiken hiervoor 

Berlioz’ woorden. Zij benaderen het werk in een literaire zin en vanuit de 

vernieuwende vorm. Zo ziet Thomas Austenfeld (1990) Berlioz’ beschrijving van 

Harold – “a series of scenes […] in the style of Byron’s Childe Harold” – als 

aanleiding voor zijn vergelijkende onderzoek. 56  Harold is geschreven, aldus 

Austenfeld, in de stijl van Childe Harold, en ontkent dus net als het gedicht ook zijn 

eigen vorm. Byrons gedicht heeft de vorm van een middeleeuwse romaunt, maar 

mist vervolgens het daarbij verwachte heroïsme. Ook Harold maakt gebruik van 

deze literaire techniek: het werk heeft de vorm van een symfonie maar mist 

thematische ontwikkeling in het idée fixe. Zo is het idée fixe wel aanwezig maar 

mist het de ontwikkeling die het bijvoorbeeld doormaakt in de Symphonie 

fantastique. Austenfeld ziet het werk daarom, vanwege de vierdelige opbouw, als 

anti-symfonie.57 De anti-virtuose solo-altviool, verwijderd van het orkest, is ook aan 

de literaire context verbonden: Harolds hoofdpersoon staat net als Byrons 

personage los van de samenleving. 

Het opmerkelijke aan deze conclusie is dat Austenfeld bepleit om de 

compositie als vorm op zichzelf te zien, ondanks dat hij deze eerder als anti-

symfonie heeft beschreven. Daarnaast stelt de auteur dat het onmogelijk is om het 

werk buiten de concertante en symfonische tradities te zien, hetgeen ook 

tegenstrijdig is met deze autonome vorm.58 Deze ‘afhankelijke onafhankelijkheid’ is 

naar mijn idee een paradox. Austenfelds vergelijking van Harold met de werken van 

de in Parijs populaire Byron getuigt van een brede literaire context in zijn 

onderzoek. De auteur laat echter na, net als Kawabata, om hierbij Salomans 

muzikale vernieuwingscultuur te betrekken waarin het niet gaat om een ontkenning 

van het verleden, maar om het creëren van nieuwe vormen. Zijn conclusie dat 

																																																								
55 Berlioz, Harold en Italie (Kassel: Bärenreiter, 2001), ix. 
56 “J’imaginais d’écrire pour l’orchestre une suite de scènes […] dans le genre du Childe-Harold de 
Byron,” in Berlioz, Memoirs, hoofdstuk 45.  
George Gordon Byrons vierdelige gedicht Childe Harold verhaalt, net als Harold, over een jonge 
mannelijke figuur die in het buitenland dwaalt. Byron baseerde het gedicht op zijn eigen tochten door 
Mediterrane landen.  
Austenfeld, “ ‘But, Come, I’ll Set Your Story to a Tune’, ” 86. 
57 Ibid., 88-90. 
58 Ibid., 90-94. 
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Harold net als Byrons gedicht een ontkenning van zijn vorm is komt hiermee op 

losse schroeven te staan.  

Ook Mark Evan Bonds’ studie (1992) plaatst Harold in de anti-symfonische 

hoek. Wederom zijn Berlioz’ woorden leidend. Het gegeven dat Berlioz meerdere 

malen naar het werk heeft verwezen met de term ‘symfonie’ is voor Bonds een 

belangrijk argument. Zo noemde Berlioz Harold een “symfonie met solo-altviool” 

en sprak de componist enkele keren over zijn “tweede symfonie.” 59  Berlioz’ 

beschrijving van het Harold-personage is volgens Bonds te verbinden met 

Beethovens nalatenschap: “the idée fixe, keeps obtruding like an obsessive idea on 

scenes that are alien to it and deflects the current of music.”60 Harolds held is, in 

tegenstelling tot Beethovens heroïsche figuren, dus een literaire anti-held, 

belichaamd door de anti-virtuose altviool. In alle vier delen weigert hij zich te 

ontwikkelen, is hij anti-virtuoos en staat hij los van alle gebeurtenissen. Dit in 

combinatie met de meerdere referenties naar Beethovens symfonieën, maakt de 

compositie tot een anti-Beethoven-symfonie, een anti-eroica vanwege zijn 

ontkenning van de Beethoveniaanse symfoniekenmerken.61 Met deze argumentatie 

negeert ook Bonds echter de vernieuwingscultuur waar Berlioz deel van uitmaaktte. 

 Net als Austenfeld benadert Jeffey Langford (1997) Harold in vergelijking 

met Byrons Childe Harold. Wederom worden de woorden “in the style of Byron’s 

Childe Harold” (cursief van Langford) geïnterpreteerd als een verwantschap met het 

gedicht.62 Zo ziet ook Langford Harold als anti-symfonie met enkele literaire 

kenmerken. Waar Austenfeld echter het onontwikkelde idée fixe ziet als een anti-

symfonisch element, is dit voor Langford een verwijzing naar Byrons literaire 

technieken. Om de hoofdpersoon te distantiëren van de gebeurtenissen laat Berlioz, 

net als Byron, het hoofdpersonage (in dit geval uitgedrukt door het idée fixe) niet 

ontwikkelen. 63  In navolging van Austenfeld ziet ook Langford Harold als 

tegenstrijdig met zijn vorm. Dit wijst volgens hem op Romantische ironie, waarin 

zelf-ontkenning een grote rol speelt. Waar Langford echter in verschilt met 

Austenfeld is de beredenering achter Harolds vorm. De Romantische ironie speelt 

																																																								
59 Bonds, “Sinfonia anti-eroica,” 423-424. 
60 “l’idée fixe, s’interpose obstinément comme une idée passionnée épisodique au milieu des scènes 
qui lui sont étrangères et leur fait diversion” in Berlioz, Memoirs, hoofdstuk 45. 
Bonds, “Sinfonia anti-eroica,” 421. 
61 Ibid., 424. 
62 Langford, “The Byronic Berlioz,” 201.  
63 Ibid., 204-205. 
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voor Langford een dusdanig grote rol dat het werk, doordat het zich voordoet als 

anti-virtuoos soloconcert, juist als anti-symfonie gezien moet worden. 64  Deze 

enigszins opvallende en omslachtige redenering met een dubbele negatie toont aan 

dat er, zelfs binnen het beschrijven van Harold als anti-symfonie, meerdere 

interpretaties mogelijk zijn. Ook Langfords conclusie laat de Parijse culturele 

vernieuwingcultuur buiten beschouwing. Desondanks zijn de hier genoemde 

onderzoeken waardevol: alle hier besproken aspecten zijn zeker van invloed 

geweest op Harold. Op zichzelf biedt dit beperkte scala echter geen compleet kader 

waarin het werk kan worden beschreven. De vernieuwingscultuur van Salomons 

onderzoek is hierin onmisbaar. 

  

																																																								
64 Langford, “The Byronic Berlioz,” 207. 
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Conclusie 

 

De hier bestudeerde onderzoeken naar Harolds hybriditeitskwestie beschrijven het 

werk vanuit een negatie met bestaande negentiende-eeuwse muzikale vormen. In de 

jaren ’90 lag de nadruk in deze studies vooral op het benaderen van de compositie 

vanuit de symfonische traditie, aangezien Berlioz Harold zijn “tweede symfonie” 

noemde. Deze onderzoeken zijn verricht vanuit zowel muzikaal als literair 

perspectief. In combinatie met het negentiende-eeuwse virtuositeitsconcept wordt 

Harold gecategoriseerd als anti-symfonie. Austenfeld en Langford onderzoeken 

beiden de invloed van de dichter Byron op de Parijse muziekcultuur van de jaren 

1830, en menen dat in Berlioz’ werk literaire technieken bepalend zijn. In Bonds’ 

onderzoek staat daarnaast ook een specifieke muzikale context centraal, namelijk 

die van de symfonie na Beethoven. 

Een decennium later (2004) benadert Kawabata, waarschijnlijk geïnspireerd 

door deze onderzoeken, Harold op een nieuwe manier, namelijk als anti-

soloconcert. Zij kijkt hierbij naar de eigenschappen van het virtuose vioolconcert en 

hoe deze in Harold afwezig zijn. Haar eerste argument hierin is het ontbreken van 

virtuoos ‘flashwork’ in Harold, zoals dubbelgrepen, glissandi en vlug vingerwerk. 

Ten tweede wijst ook de keuze voor de altviool als solo-instrument, in combinatie 

met Chrétien Urhan als solist bij de premiere (die werd gezien als een bescheiden 

anti-virtuoos, een tegenstelling met de ‘demonische’ virtuoos Paganini), op een anti-

soloconcert. Daarnaast bevat Harold enkele directe negaties met het typische 

vioolconcert. Zo ontkent het werk de driedelige vioolconcertvorm door de solo-

altviool in het laatste deel, traditioneel het virtuose hoogtepunt, te laten zwijgen. 

Ook ontkent de compositie wat Dahlhaus de ‘skeletal structure’ noemt door in één 

van de weinige virtuose momenten een duidelijke bas te laten ontbreken. In plaats 

van het werk vanuit de symfonische traditie te benaderen heeft Kawabata het werk 

vanuit een concertante traditie beschreven. 

 Desondanks heeft Kawabata niet de brede culturele context van Berlioz’ tijd 

en plaats in beschouwing genomen, noch de invloed van Harold en Paganini’s 

virtuose antwoord (de Sonata per la grand viola e orchestra) op het toenmalige 

altvioolrepertoire. Net als alle andere hier genoemde onderzoekers mist Kawabata 

een bredere muzikale en culturele context. Dit heeft als gevolg gehad dat Harold op 

verschillende manieren is beschreven als ontkenning van een bepaalde vorm. 
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Salomans studie naar de muzikale vernieuwingscultuur in het Parijs van 1830 toont 

echter meteen aan dat een dusdanig beperkte visie problematisch is. Deze 

vernieuwende muziekcultuur in de jaren 1830 waar Berlioz deel van uitmaakte 

probeerde niet het verleden te vernietigen, maar zocht juist naar nieuwe vormen. 

Berlioz’ eerste experiment, de Symphonie fantastique, was een groot succes. Harold 

was zijn tweede experiment. De interpretatie van Harold als negatie met 

negentiende-eeuwse genres is hierdoor minder waarschijnlijk. 

Toch blijkt mogelijk uit Berlioz’ woorden dat de componist zich goed 

bewust was van deze bestaande vormen. De componist heeft echter nooit te kennen 

gegeven zich af te willen zetten tegen de conventionele eigenschappen van de 

negentiende-eeuwse genres: hij benadrukte altijd het innoverende aspect van zijn 

composities. Harold heeft dus elementen van meerdere genres, zoals ook is 

gebleken uit de bovengenoemde onderzoeken. Het onderzoeken van Harold als 

negatie levert daarom onvermijdelijk problemen op. De compositie moet om die 

reden vanuit een bredere muzikale en culturele context worden bestudeerd – waarin 

zowel de veranderingen binnen de programmatische muziek en de concertante stijl 

alsmede de receptie van dit soort werken worden betrokken. Alleen met deze 

verschuiving, in combinatie met een benadering van Harold als vorm op zichzelf, 

zal het werk zich beter kunnen profileren tussen Berlioz’ canonische werken. 
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