
 

Romantiek en muziek 
Veel beleving en gevoel 

Deze spookachtige klanken zijn afkomstig van de eerste psychedelische symfonie in de geschiedenis. 

Het is de allereerste muzikale beschrijving van een trip. Zo’n 130 jaar voor The Beatles, in 1830, door 

de Franse componist Hector Berlioz. 

Zulke indrukwekkende composities als deze symfonie van Plastic waarbij het gaat om het tot uiting 

brengen van het subjectieve gevoel worden vooral gemaakt in de Romantische periode van de 

klassieke muziek. De periode eind 18de tot eind 19de eeuw wordt aangeduid met de term 

Romantiek. Het gaat dan meer over de periode dan over een bepaalde stijl. In de Verlichting was de 

ratio het belangrijkste uitgangspunt. In de Romantiek komt juist de subjectieve beleving en het 

fantastische centraal te staan. De aandacht voor het individu en zijn gevoelens is groot. Voor de 

kunst geldt dat de spontane emotie de scheppingsdrang en de verbeeldingskracht drijfveren zijn. 

In de Romantiek worden de orkesten groter. Een symfonieorkest bestaat uit vier instrumentgroepen, 

ook wel “families” genoemd: houtblazers, koperblazers, slagwerk en strijkinstrumenten. In de 

Romantiek worden alle instrumentgroepen uitgebreid. Zo komen er meer hoorns en twee keer 

zoveel strijkers. Ook worden nieuwe instrumenten toegevoegd zoals de piccolo, de basklarinet en de 

contrafagot. Het Koninklijk Concertgebouworkest, het KCO, heeft zich gespecialiseerd in de laat 

Romantiek en speelt veel werken van bijvoorbeeld Richard Strauss, Anton Bruckner en Gustaf 

Mahler. Hier repeteert het KCO het Requiem van Brahms onder leiding van hun vaste dirigent Maris 

Jansons. Marleen Asberg is eerste violiste. 

De Romantiek is een tijd waarin de menselijkheid heel erg voorop staat. Emoties, drama, wanhoop, 

liefde, hele diepe emoties; dat is Romantiek en dat vertaalt dan in muziek. 

Het stuk begint in grote treurnis, hij was verdrietig omdat zijn vriend Robert Schuhmann overleed en 

het verdriet is heel duidelijk merkbaar in het begin. Maar gaandeweg het stuk komt er troost en er 

komt een soort positief gevoel naar boven over degene voor wie hij het stuk heeft geschreven. Het 

wordt een soort eerbetoon aan degene die is overleden, maar ook aan de hele mensheid en dat is 

eigenlijk speciaal aan dit stuk en ook zo romantisch. 

De muziek die tijdens de Romantiek geschreven wordt, wordt ook steeds complexer. Dit leidt tot 

virtuoze speeltechnieken en complexe harmonische ontwikkelingen. Voor de amateurs is die 

moeilijkere muziek niet echt goed meer te spelen. Daarom schrijven componisten daarnaast lichtere 

salonstukjes. Zo ontstaat er een verschil tussen de zware serieuze muziek en de lichte muziek. 

Hier zijn we in de Kleine Zaal. Dat vind ikzelf de leukste zaal, omdat je hier een heel fijn contact hebt 

met de musici, heel direct. De musici die hier komen, dat zijn altijd de kamermusici, de kleinere 

ensembles, en daar is deze zaal door dezelfde architect, Dolf van Gent, voor gebouwd. 

Een muziekgenre dat erg geliefd is in de Romantiek is de programmamuziek die een interpretatie 

geeft van een onderwerp buiten de muziek. Bijvoorbeeld een gedicht of een schilderij. Vaak maken 

de componisten gebruik van een muzikaal thema. 


