
' T A A L A L S I N S T R U M E N T ' - D E T E K S T E N 

T H E O LOEV EN DIE, Sonate voor stem (m/v) 1990 

Stem solo: Lieuwe Visser 

'De componist heeft de volgende toelichting op het werk: 

Het is gebaseerd op de z.g. sonatevorm; een vorm waarin twee geexpo-

seerde thema's in een doorwerking ontwikkeld worden waarna een reprise 

beide thema's terugbrengt.' 

Het krachtige eerste thema, hoewel kort, bevat een bonte mengeling van 

korte noten, en ook lange, hetgeen dit thema zijn karakter geeft. Als het 

afsluit beginnen in't lage register triolen te klinken die langzaam maar zeker 

naar alle registers verhuizen en net als men denkt, er moet iets gebeuren, 

zijn we plotseling beland in de dominant. Het tweede thema is lyrisch, 

contrasterend met het krachtige eerste thema. De melodie van dit lyrische 

thema wordt, pianissimo, omspoeld door snelle zestienden die de lyrische 

stemming geleidelijk verdringen. Een, soms twee, een groep van vier, heel 

hoog een groep van zeven, ten slotte laag een groep van acht, voeren nogal 

snel naar het eind van wat de expositie wordt genoemd, presto possibile 

maar uiterst zacht, dat wel. Doorspekt met syncopen beheerst het lyrische 

tweede thema de doorwerking met heel veel triolen in alle registers met vele 

motieven van beide themata die stuwen van climax tot climax en definitief 

een lang diminuendo ons leidt naar de niet te vermijden reprise met het 

prachtige eerste thema, nu wel piano, met weer een bonte mengeling van 

korte noten en ook lange hetgeen dit thema zijn karakter geeft. Net als eer-

der beginnen in't lage register triolen te klinken die langzaam maar zeker 

naar alle registers verhuizen en net als men denkt dat het tweede thema 

komt beginnen zestienden te klinken, schijnen deze compositie af te sluiten 

in een tempo dat steeds hoger ligt, het lijkt erop dat dat toch is een omissie 

van de componist. Want waar blijft het tweede thema? De zestienden nu 

jagen't tempo op tot prestississississimo wanneer dan toch nog plotseling 

het lyrische tweede thema weerklinkt. Heel virtuoos van hoog naar laag 

besluiten nu de zestienden als coda van het hele stuk met dominant en even 

later tonica tot heel erg laag de laatste noten klinken: het stuk is uit. 


