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Prélude
biografie, 2015
inleiding, beschouwing, theorie en methode, uitgangspunten, vragen

Denn da die Menschen in der Regel ohne eigenes Urtheil und zumal hohe und schwierige
Leistungen abzuschätzen durchaus keine Fähigkeit haben; so folgen sie hier stets fremder
Auktorität, und der Ruhm, in hoher Gattung, beruht bei 99 unter 100 Rühmern bloss auf Treu
und Glauben.1)

Inleiding: biografie, zoeken of vinden?
Nadat Josef Zuth in 1920 zijn studie over de gitaar en haar muziek publiceerde2) - François Fétis
wijdde al woorden aan de geschiedenis van het instrument in 18313) - is het aanvankelijk
spaarzame aantal uitgaven dat daaraan is gewijd rond het millennium uitgegroeid tot welhaast een
overvloed aan boeken. Daarnaast hebben vele artikelen over de historie en literatuur van de gitaar
het licht gezien.4) In de regel betreffen deze publicaties de geschiedenis van de klassieke gitaar,
de historie en morfologie van het instrument, deelstudies naar gitaartypen en gitaarspel,
gitaarbouw en -bouwers of componisten en hun muziek, of zijn het handboeken en naslagwerken.
Als muzikaal voorspel op deze biografie is het interessant te laten zien dat de verhouding in aantal
wordt weerspiegeld in mijn kast met gitaarboeken, die van Allorto tot Zuth al gauw zo’n 250 titels
telt, waarvan de meeste over instrumenten en hun bouwers gaan, een minderheid over de muziek
en de spelers, en weinige waarin het leven van gitaarcomponisten wordt beschreven.5) Daartoe
behoren slechts enkele wetenschappelijke biografieën over componisten die in de wereld van de
klassieke gitaar als grote namen worden genoemd,6) waarbij het gaat om Fernando Sor, Mauro
Giuliani en Dionisio Aguado in het begin van de 19e eeuw, met als auteurs William Sasser,

1
Schopenhauer, Arthur: ‘Aphorismen zur Lebensweisheit’, in: Parerga und Paralipomena, Berlin, Hayn, 1851, repr.
Leipzig, Insel Verlag, 1917, p. 112: ‘Want aangezien de mensen in de regel geen eigen oordeel hebben, laat staan dat ze
hoogwaardige en ingewikkelde prestaties op hun juiste waarde weten te schatten, gaan ze steeds af op de autoriteit van
anderen, zodat de roem van hogere orde bij negenennegentig percent van hen die hun bijval betuigen, louter op trouw en
goedgelovigheid berust.’, [vertaling Hans Driessen, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1991, p. 114.].

2

Zuth, Josef: Simon Molitor und die Wiener Gitarristik, Wien, Goll, 1920.

3

Fétis, François: ‘Instrumens [sic] à cordes pincées’, in: Revue musicale, Vme année, no. 3, 19 II 1831, p. 17-19.

4
Lyons, David B.: lute, vihuela, guitar to 1800: a bibliography, Detroit, Information Coordinators, 1978; Rezits, Joseph:
The Guitarist’s Resource Guide, San Diego, Pallma Music Co., 1983. Schwarz, Werner: Guitar Bibliography, München, Saur,
1984; McCutcheon, Meredith Alice: Guitar and Vihuela, An Annotated Bibliography, New York, Pendragon Press, 1985.

5
Allorto, Enrico: ‘L’organologia’ in: Chiesa, Ruggiero, ed.: La Chitarra, Torino, Edizioni di Torino, 1990, p. 3-96; Zuth,
Josef: Handbuch der Laute und Gitarre, Wien, Doblinger, 1926-28, repr. Hildesheim, Olms, 1978.

6

Chiesa, Ruggiero: ‘La diteggiatura’, in: Chiesa, Ruggiero ed.: La Chitarra, Torino, Edizioni di Torino, 1990, p. 179.
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Thomas Heck, Brian Jeffery en Pompeyo Pérez-Díaz.7) Andere boeken en artikelen over hen en
hun muziek zijn veelal niet musicologisch of historisch wetenschappelijk van aard, methode en
opzet. Met alle gevolgen van dien: in monografieën en artikelen in handboeken komen onbewezen
of niet onderzochte aannames, onjuiste verwijzingen of niet onderbouwde stellingen voor, die
bovendien van auteur op auteur worden overgedragen; geen goede traditie. Biografische
gegevens daarin, bijvoorbeeld, zijn onbetrouwbaar: wat betreft de juiste geboortedatum van
Napoléon Coste, het onderwerp van deze studie, vond ik acht verschillende geboortedata en
zeven sterfdata, reden om deze biografie over Napoléon Coste wetenschappelijk aan te pakken.
De datering van gebeurtenissen, concerten, composities in de periode van Coste is in de regel
problematisch, de juiste gegevens zijn vaak moeilijk vast te stellen. Tijdschriften geven geregeld
een foute datum, een verkeerde dag, soms helemaal geen datum. Om die reden heb ik wat dit
aangaat telkens verschillende bronnen met elkaar in verband gebracht, ter verificatie. De spelling
van namen, plaatsen, straten is in de 19e-eeuwse bronnen niet eenduidig. Ter voorkoming van
verwarring daarover heb ik ervoor gekozen deze in de lopende tekst te uniformeren naar wat
tegenwoordig gebruikelijk is; Lizst blijft dus Liszt, Scizepanowsky blijft Sczepanowski, boulevart
blijft boulevard, bijvoorbeeld. Omdat Coste vernoemd is naar Napoléon Bonaparte wordt de laatste
altijd met zijn twee namen genoemd. Bij citaten in een andere taal dan het Nederlands blijft de
oorspronkelijke spelling gehandhaafd, ook al is die kennelijk onjuist voor de moderne lezer; deze
zijn daar niet aangegeven met [sic]. Langere citaten zijn zichtbaar gemaakt met een inspringende
marge, korte citaten, al dan niet in vertaling, zijn opgenomen in de lopende tekst. De eerste
uitgaven van de muziek van Coste, in facsimile door Simon Wynberg gepubliceerd, zijn vrijwel
zonder drukfouten, toonbeeld van nauwkeurigheid van de componist die de proefdruk corrigeerde.
Als gitarist heb ik mij in opleiding en praktijk niet alleen studerend en spelend beziggehouden met
de muziek van de groten in de gitaargeschiedenis, maar ook lezend over, - en onderzoekend in de
historische achtergrond van de componisten, hun biografie, de analyse van hun stijl, de
beschrijving van hun techniek en ook het instrument dat zij bespeelden. Deze historische
uitvoeringspraktijk voegt praktische ervaring toe aan het begrijpen van de muziek. Om te weten
hoe hun muziek op een eigentijds instrument kan worden gespeeld, heb ik kopieën daarvan laten
maken, omdat originele instrumenten niet of nauwelijks voorhanden zijn, een vihuela voor de
renaissance, een Stradivarius gitaar voor de barok en een Panormo voor de klassieke tijd. In
vrijwel elke stijlperiode heeft het instrument een metamorfose ondergaan. Dat is bijna ook het
geval in het tijdperk van de romantiek. Coste staat op de - lange tijd als enig - bekende foto
afgebeeld met vier gitaren, waaronder een zevensnarige Lacôte-gitaar. Zijn eigen, vrijwel identieke

7
Sasser, William Gray: The guitar works of Fernando Sor, Ph.D. University of North Carolina, Ann Arbor, Michigan,
1960; Heck, Thomas Fitzsimmons: The Birth of the Classic Guitar and its Cultivation in Vienna, reflected in the Career and
Compositions of Mauro Giuliani (d.1829) (with) vol II: Thematic Catalogue of the complete works of Mauro Giuliani, Ph.D. Yale
University, 1970, Ann Arbor, Michigan, 1977; Jeffery, Brian: Fernando Sor, Composer and Guitarist, Tecla, London, 1977;
Jeffery, Brian: Dionisio Aguado, biography and bibliography, Chanterelle, Heidelberg, 1994; Pérez-Díaz, Pompeyo: Dionisio
Aguado y la guitarra clásico-romántica, Madrid, Alpuerto, 2003.
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instrument is in 1995 aangekocht door het Musée de la Musique in Parijs.8) Er zijn er nog meer
van gemaakt, zo blijkt. Gitaarbouwer Bernhard Kresse, in het bezit van een oorspronkelijk
exemplaar, heeft daarvan voor mij een kopie vervaardigd, waarmee ik mijn onderzoek naar
interpretatie en speltechniek heb kunnen uitvoeren. De realisatie van die interpretatie is
vormgegeven op de bij deze biografie gevoegde compact disc waarop enige van de meest
belangrijke werken van Coste Souvenirs, Sept Morceaux Épisodiques opus 17-23, Fantaisie
symphonique opus 28[b] (eerste opname) en Le Passage des Alpes opus 27, 28 & 40 zijn te
beluisteren in een uitvoering van de auteur op de bovengenoemde kopie van Lacôte heptacorde.
Het verbaasde mij daarbij zo’n grote discrepantie te vinden tussen de vele muzikale composities
van Coste en de weinige historische gegevens die over hem te vinden waren. Dat was voor mij
een aanleiding om me ook als musicoloog te gaan richten op onderzoek in deze materie, teneinde
met de resultaten daarvan zijn biografie te kunnen schrijven.
Naast en na de bovengenoemde ‘grote drie’ onder de klassieken, zijn er rond het midden van de
19e eeuw, in de romantische periode van de gitaar, drie componisten/gitaristen die in de
gitaarwereld als grote namen gelden: Johann Kaspar Mertz, Marco Aurelio Zani de Ferranti en
Napoléon Coste.9) Over Mertz heeft Astrid Stempnik een proefschrift geschreven. Simon Wynberg
publiceerde in zijn uitgave van de muziek van Zani de Ferranti ook diens biografie; een tweede
biografie van Zani de Ferranti door Marcus Van de Cruys verscheen in 2005.10) Van Coste
verscheen tot nu toe geen wetenschappelijke levensbeschrijving, reden om in deze lacune te
voorzien.
Na deze romantische generatie van de gitaar komt tegen het einde van de 19e eeuw het accent te
liggen op de ‘School van Francisco Tárrega’, met Miguel Llobet en Emilio Pujol, later ook Segovia,
waarbij moet worden opgemerkt dat hun betekenis als gitarist groter is dan die als componist.11)
Zoals er een lijn valt te trekken tussen de klassieke en de romantische generatie, zou er eveneens
sprake kunnen zijn van enige invloed van Coste op de ‘School van Tárrega’. Daarop wil ik enig
licht werpen, maar de hoofdzaak is een bijdrage te leveren aan de kennis van - en het inzicht in de gitaarmuziek in de 19e eeuw, in de persoon van Napoléon Coste. Daarbij wordt de term
‘romantiek’ op drieledige wijze gehanteerd, als historische stijlperiode in de 19e eeuw, als muzikale
stijl met formele kenmerken en stijlelementen, en als esthetisch levensgevoel zoals dat in literaire
beelden naar voren komt. De spelling van het woord ‘romantiek’ is in alle gevallen dezelfde,

8

Sinier, Daniel & Françoise de Ridder: La Guitare, Paris 1650-1950, Cremona, Il Salabue, 2007, p. 56.

9

Chiesa, Ruggiero: ‘La diteggiatura’, in: Chiesa, Ruggiero, ed.: La Chitarra, Torino, Edizioni di Torino, 1990, p. 208-210.

10
Stempnik, Astrid: Caspar Joseph [sic geboortenaam] Mertz, Leben und Werk..., Frankfurt am Main, Lang, 1990;
Wynberg, Simon: Marco Aurelio Zani de Ferranti, a biography, Heidelberg, Chanterelle, 1989; Cruys, Marcus G.S. Van de: The
King’s guitarist: The life and times of Marco Aurelio Zani de Ferranti , Wijnegem, Homunculus, 2005.

11
Hofmeester, Theodorus M.: ‘Is There a School of Tárrega’, in: The Guitar Review, New York, The Society of the
Classic Guitar, vol. I no. 1, october-november 1946, p. 4-6, (reprint 1974/1975 vol. I); Pujol, Emilio: Tárrega, Ensayo biográfico,
Lisboa, Ramos, 1960, p. 239-245; Moser, Wolf: Francisco Tárrega, Werden und Wirkung, Lyon, Saint - Georges, 1996, p. 359372.
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overeenkomstig de Woordenlijst Nederlandse taal 1995 en de Volkskrant Stijlboek 1992. De
betekenisverschillen blijken uit de tekstuele omgeving.
Naast zijn biografie verdienen de composities van Coste de aandacht. Alleen Sasser en Stempnik
doen verslag van hun muziekinhoudelijke analyse van composities van Sor en Mertz, waar Jeffery
en Heck zich vooral bezighouden met biografische en catalogiserende aspecten. Bij het schrijven
van de biografie van deze componist is het mijn uitgangspunt, waar mogelijk, verbanden te leggen
tussen leven en werk, zeker in een tijd als de romantiek, waarin componisten in hun werk
verwijzen naar biografische of omgevingselementen: programmamuziek. Om die reden wil ik mijn
onderzoek vergezeld doen gaan van een muzikale analyse van de werken voor gitaar solo van
Coste om een mogelijke vervlechting van leven en werk te laten zien en ook om daarmee deze
kant van de muziekwetenschap voor de gitaar een impuls te geven. Er wordt weinig geanalyseerd.
Napoléon Coste begint in 1830 met het publiceren van zijn werken, nadat hij zich een jaar eerder
als 23-jarige in Parijs heeft gevestigd. Al gauw daarna verschijnen zijn composities bij uitgevers als
Richault, Challiot, Girod en Schonenberger, maar ook publiceert hij veel in eigen beheer ‘chez
l’auteur’, wat voor die tijd vrij gebruikelijk is. Zijn oeuvre omvat 53 opusnummers, naast werken
zonder opusnummer en arrangementen van werken van anderen. Het merendeel is voor gitaar
solo gecomponeerd; verder zijn er duetten voor gitaar en voor melodie instrument (hobo, viool,
fluit, violoncello) en gitaar of piano. Ook heb ik liederen, originele en gearrangeerde (Schubert),
gevonden voor zang en gitaar of piano, waardevolle aanvullingen op het reeds bekende werk van
de componist. Zijn muziek voor gitaar, solo en duo, is in facsimile van meestal eerste uitgaven
verschenen - en heruitgegeven - bij Chanterelle.12) Voor andere werken was ik aangewezen op
bibliotheken in Parijs, Londen, Brussel, Stockholm en Kopenhagen. Eerste uitgaven, manuscripten
en afschriften daarvan waren te vinden in de Bibliothèque nationale in Parijs, in de bibliotheek van
de Royal Academy of Music in Londen, de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, de Statens
Musikbibliotek in Stockholm, en vooral in de Kongelige Bibliotek in Kopenhagen, waar deze zich
bevinden in de Rischel & Birket-Smith collectie.13) Vrijwel alle muzikale werken van Coste zijn in
publicaties en manuscripten voorhanden; Simon Wynberg heeft daarin belangrijk werk verricht.
Veel van Coste’s muziek voor gitaar is inmiddels op compact disc uitgebracht door verschillende
uitvoerenden, waarbij een van zijn meest belangrijke werken - die hij schreef voor het
compositieconcours van Makaroff in 1856 - in het lijstje ontbreekt: de Fantaisie symphonique opus
28[b]. Als gitarist heb ik daarin meteen de uitdaging gezien om dit ‘ongespeelde’ werk uit te
brengen, naast Le Passage des Alpes opus 27, 28 & 40, maar eerst heb ik me voor een beter
begrip als musicus gewend tot zijn Études opus 38 - deze etudes zijn het meest bekend gebleven
en tonen veel kenmerken van zijn stijl, zij zijn zoals blijkt welhaast sleutelwerken in het oeuvre van

12

Wynberg, Simon: The Guitar Works Napoléon Coste, facsimile edition, vol. I-IX, Monaco, Chanterelle, 1981, 1983, 2e

ed. 2007.
13

Torpp Larsson, Jytte: Catalogue of the Rischel and Birket-Smith Collection, Columbus, Orphée, 1989.
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deze componist - en zijn Souvenirs opus 17-23: La Vallée d’Ornans, Les Bords du Rhin, Delfzil, Le
Zuyderzée, Les Cloches, Meulan en Les Soirées d’Auteuil, zeven composities, waarvan de titels
van twee ervan in het bijzonder mij als Hollander uitnodigden de muziek op mijn repertoire te
plaatsen. Zo heb ik zijn werken vanuit de uitvoeringspraktijk ervaren, een niet te onderschatten
invalshoek voor de benadering van een componist in een tijd waarin een instrumentalist vooral
eigen werk uitvoerde. Het zelf spelen van de werken van een componist vergroot en verdiept het
inzicht in deze muziek, een empathische benadering vanuit ervaringsgegevens die de
musicologische analyse ondersteunt. Dit kan worden beluisterd op de compact disc die bij deze
biografie hoort.
Voor de historische benaderingswijze heb ik mij gewend tot de secundaire literatuur, te beginnen
bij de meest actuele. Voor biografische gegevens over Coste waren de publicaties van Roman
Jaworski en Noël Roncet belangrijk;met beiden heb ik contact gelegd voor aanvullende vragen.14)
Verder was de fluctuatie in het aantal publicaties opvallend. Rond 1980, toen de facsimile-editie
van Coste’s werk voor gitaar bij Chanterelle verscheen, waren vele artikelen te vinden, toen
Wynberg over Coste schreef, Jeffery onderzoek deed naar Coste’s jeugd en Ophee nog eens keek
naar de memoires van Makaroff over diens compositieconcours.15) Rond 1970 verschenen enkele
artikelen waarin Coste werd genoemd, maar verder moest ik teruggaan tot circa 1925 om weer
relevante informatie over hem te vinden, in Der Gitarrefreund, artikelen van de hand van Erwin
Schwarz-Reiflingen en Thorvald Rischel, die toentertijd grote belangstelling hadden voor Coste en
zijn werk.16) Tenslotte was er nog een biografisch artikel van de hand van Richard Läpke in 1884 in
de Internationale Gitarre-Zeitung,17) waarnaar mijn zoektocht slechts een afschrift heeft opgeleverd
dat overeenstemt met wat Coste zelf schrijft en anderen over hem hebben vermeld.
Eigentijdse literatuur en bronnen waren van het grootste belang voor het vergaren van informatie
over Coste, zijn leven en zijn werk. In Parijs vond ik persoonsgegevens, als aktes van geboorte,
huwelijk en overlijden in de Archives de Paris. De Archives nationales herbergen de grote folianten
van het register van muziekuitgaven, waarin die van Coste zijn opgenomen, met publicatiedata van
muziekwerken. Ik bezocht het Département de la musique van de Bibliothèque nationale de
France, waar ik vele uitgegeven werken van Coste vond, tijdschriften heb kunnen inzien en
beeldmateriaal heb kunnen verzamelen. Fotomateriaal van Parijs rond 1871 van de woonplaatsen

14
Jaworski, Roman: ‘Napoléon Coste 1805-1883, une histoire perdue’, in: Valentiana, Valenciennes, Association
Valentiana, 1992, no. 10; Roncet, Noël: Napoléon Coste, Compositeur - 1805 - 1883, Amondans, 2005.

15

Wynberg, Simon: ‘...zur Rettung Napoléon Costes’, in: Gitarre und Laute, Köln, vol. III, 1981, no. 5, p. 29-32; Jeffery,
Brian: ‘Napoléon Costes Jugend’, in: Gitarre und Laute, Köln, vol. IV, 1982, no. 5, p. 253-256; Ophee, Matanya: ‘The Memoirs of
Makaroff, A Second Look’, in: Soundboard, the journal of the Guitar Foundation of America, vol.IX, No.3, 1982.
16
Schwarz-Reiflingen, Erwin: ‘Napoléon Coste’, in: Die Gitarre, Berlin, 1927, Jahrgang VIII, Heft 7/8, [Coste-Heft] p. 4347; Rischel, Thorvald: ‘Bibliographische Notizen zu den Gitarrenwerken von Napoléon Coste’, in: Die Gitarre, Berlin, 1927,
Jahrgang VIII, Heft 7/8, [Coste-Heft] p. 47-51.

17
Läpke, Richard: ‘Biographie Napoléon Coste’ in: Internationale Gitarre-Zeitung, Jahrgang I, no. 4 (Jan.1884), no. 5
(Febr.1884), Leipzig, unp. transcr. Eduard Fack, ‘Die Meister’.

Napoléon Coste: Biografie

Prélude xiv

van Coste was te vinden in de Bibliothèque historique de la Ville de Paris. De Service historique de
la Défense in het Château de Vincennes leverde een schat aan informatie over Coste’s vader op,
en een verwijzing naar het verblijf van Coste als kind van 8 jaar in Holland in 1813, de connectie
met zijn ‘Hollandse’ composities: eureka!. Het dossier ‘Coste, Jean-François’, heb ik terwille van
de verwijzingen genummerd volgens de daarin aangetroffen volgorde van de items; de
geannoteerde bibliografie daarvan is als bijlage toegevoegd. In de Bibliothèque municipale van
Besançon en van Ornans trof ik biografisch en beeldmateriaal rond Coste’s composities, in de
Bibliothèque municipale van Valenciennes gegevens over zijn jeugd aldaar in de locale kranten
Petites Affiches, de voortzetting daarvan L’Écho de la Frontière en in Mon Histoire, een minder
betrouwbare bron van knipsels. In 2002 en 2005 bezocht ik Amondans in het departement de
Doubs in Frankrijk, de geboorteplaats van Coste, waar ik de tweede keer een expositie aantrof,
ingericht door Roncet in het gemeentehuis van het 300 inwoners tellende plaatsje ter gelegenheid
van de 200e geboortedag van Coste, en het kleurige boekje over Coste van dezelfde auteur. Het
bezoeken van locaties waar Coste geleefd en gewerkt heeft, Amondans, Ornans, Delfzijl,
Valenciennes, Parijs en Brussel, met als optiek een biografisch onderzoek, heeft eveneens een
gevoelswaarde: hier liep hij, woonde hij, gaf hij concerten, de empathische benadering. Mede
daarom is het mijn opvatting dat een biografie een gezicht moet hebben: wanneer Coste
bijvoorbeeld in 1856 de tweede prijs wint in het Makaroff compositieconcours, is het relevant om
ook de portretten van de juryleden te tonen, ook als dat verhevigd speurwerk met zich meebrengt
in de tijd dat fotografie nog maar net bestond. Onderzoek in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel
leverde artikelen op uit 1856 in L’Écho de Bruxelles, L’Observateur Belge en ‘Le Guide musical,
die veelal precies dezelfde tekst publiceerden, afbeeldingen van de juryleden van het Makaroffconcours aldaar, en een aantal werken van Coste, arrangementen van chansons. De
Universiteitsbibliotheek Utrecht was de plaats waar veel gegevens uit de herdruk van de
Bibliographie de la France te vinden waren over gitaaruitgaven van Coste en anderen. Daarnaast
heb ik daaruit veel algemene historische en theoretische literatuur en muziekuitgaven kunnen
raadplegen. In het Nederlands Muziek Instituut in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag vond ik
veel nieuwe zaken over Coste en het Parijse muziekleven in eigentijdse tijdschriften als de Revue
musicale, de Gazette musicale, de Revue et Gazette musicale de Paris, Le Ménestrel, Le
Dilettante, Le Pianiste, La France musicale en La Mélodie, waarvan uitsluitend de eerste drie en
Le Pianiste ontsloten zijn door het Répertoire international de la presse musicale. Veelal vond ik
de bevestiging van zaken die ik vanuit andere literatuur al wist, maar ook ontdekte ik verschillende
nieuwe, zoals data van concerten en publicaties. Bovendien vond ik een overzicht van de
concerten van de Société académique des Enfants d’Apollon, waarvan Coste lid was. Daarmee
heb ik het aantal bekende concertdata kunnen verdubbelen. De Bibliotheek van de Universiteit van
Amsterdam herbergt jaargangen van het Handbuch des musikalischen literatur: ... van Whistling,
die echter geen uitgaven van Coste prijsgaven. Gegevens over de concerten van Coste heb ik

Napoléon Coste: Biografie

Prélude xv

ontdekt toen de Bibliothèque nationale van Parijs in de database Gallica van haar website de
gedigitaliseerde 19e-eeuwse tijdschriften La France musicale, Le Ménestrel en L’Univers musical
doorzoekbaar maakte. Contacten via de moderne media met de Kongelige Bibliotek in
Kopenhagen leverden behalve gedigitaliseerde uitgaven en manuscripten van Coste in de Rischel
& Birket-Smith collectie ook het toen nog onbekende fotografisch portret op, dat toch al
verschenen bleek te zijn in het boek van Erling Møldrup, waarin tevens twee persoonlijk brieven
van de hand van Coste waren gepubliceerd in een vertaling in het Deens.18) Afdrukken van de
originelen daarvan kwamen te voorschijn uit de Statsbiblioteket Århus, wat de vraag oproept naar
de andere correspondentie van de componist. Bekend is, althans, dat schrijft Rischel in 1927 in
Die Gitarre, dat die samen met zijn manuscripten in handen zijn gekomen van zijn Deense vriend
Søffren Degen, die de verzameling naliet aan Rischel, materiaal dat op die manier in de Rischel &
Birket-Smith collectie in de Kongelige Bibliotek van Kopenhagen is terechtgekomen; maar geen
brieven.19) Coste correspondeerde volgens Møldrup ook met Schult in Stockholm, een zakenman
die zich in een vergelijkbare pose als Coste met zijn gitaren liet fotograferen, maar de bibliotheken
in Zweden gaven hierin geen soelaas, net zo min als die in Duitsland, Oostenrijk, Italië en
Frankrijk.20) En dan zijn er nog de 35 brieven van Coste aan Hallberg, opgespoord door Andreas
Stevens, brieven die in de 20e eeuw in handen zijn gekomen van Georg Meier en nu verkeren in
eigendom van diens erfgenamen in Hamburg, die na jaren pas bereid waren de inhoud ervan ter
beschikking te stellen voor dit biografisch onderzoek; uiteindelijk heb ik deze in deze biografie
kunnen gebruiken, samen met nog eens 7 brieven aan de reeds genoemde Schult. Ook door
bemiddeling van Stevens kwamen 6 notities van Coste gericht aan Gruel aan het licht die waren
verworven door Norbert Fischer die deze belangeloos ter beschikking stelde, waarmee het totaal
aan brieven op 50 kwam te staan, een waardevolle bron van informatie. Zo blijft de vraag naar de
overige correspondentie van Coste - en hij had internationaal vele leerlingen en vrienden - open.
Zijn Livre d’Or opus 52 droeg hij op aan de Club des Guitaristes in Leipzig, een publicatie die met
het schrijven van wederzijdse brieven gepaard gegaan zal zijn (Coste werd zelfs benoemd als
erelid), maar een archief van deze vereniging heb ik niet gevonden; het kan verloren zijn gegaan in
de wereldoorlogen. En zo zijn er vele vragen die wellicht niet op korte termijn kunnen worden
beantwoord - een grote belemmering voor deze biografie - maar waarop misschien na deze
publicatie een antwoord komt, eventueel uit vervolgonderzoek. Het zoeken naar informatie over
Coste heb ik vergezeld doen gaan van dat naar zijn persoonlijke contacten.. Daarbij kwamen vele
namen naar voren: die van zijn leerlingen aan wie hij werken opdroeg, die van componisten van
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wie hij thema’s gebruikte in zijn werken, die van collega gitaristen/componisten, van uitgevers,
recensenten, instrumentmakers, leraren, juryleden, vrienden, familie, componisten van wie hij
werken uitvoerde. Deze indirecte informatie, die verwijst naar de hoofdpersoon, heb ik kunnen
gebruiken om zijn plaats in het muziekleven van Parijs te beschrijven. Het bepalen van zijn positie
als gitaarcomponist brengt noodzakelijkerwijs veel aandacht voor de sociaal-culturele context met
zich mee. Zoals in een kathedraal het altaar daaraan betekenis geeft en ontleent, zo is de positie
van de kunstenaar in de maatschappij uit te leggen, hier de gitaarcomponist tussen de
bourgeoisie, met dien verstande dat er bovendien een ontwikkeling van muzikale elite naar
populariteit valt waar te nemen. Er komt een verschil tussen de meer serieuze muziek en die met
geringere diepgang. Coste leefde en werkte in Parijs in de tijd dat Berlioz, Chopin en Liszt de
muzikale wereld aldaar domineerden, Luigi Cherubini directeur was van het conservatorium, Nicoló
Paganini zijn artistieke (en financiële!) heldendaden verrichtte, de salons en theaters
allesbepalend waren voor het muzikale leven.21) Dat werd kritisch gevolgd door Fétis in de door
hem opgerichte Revue musicale, later Revue et Gazette musicale de Paris, een toonzetter en
grondlegger van de muziekkritiek en de musicologie - waarbij de gitaar er vaak flink van langs
kreeg.22) Voor de schets van de sociaal-culturele context ben ik, voornamelijk in de twee
intermezzi, te rade gegaan bij muzieksociologen als Hans Erich Bödeker [et al], Jeffrey Cooper,
James Johnson en William Weber, bij wie ik zowel in detail als in grote lijnen de ontwikkelingen
heb kunnen waarnemen.23)
Muziekuitgevers komen en gaan, ook in het leven van Coste. Een uitgever is geen filantroop,
sommigen zijn weliswaar altruïstisch, maar toch gaat het bij de uitgeverij om de verdienste, anders
gaat hij failliet, waarvan in de historie in Parijs vele voorbeelden te vinden zijn. Ik heb de - soms
problematische - relatie van Coste met zijn uitgevers beschreven, alleen al om het beeld van Coste
die bij gebrek aan een uitgever zelf zijn werken publiceerde te nuanceren tot datgene wat in de
19e eeuw gebruikelijk was. Studies daarnaar waren voldoende voorhanden en ook Coste werd
daarin met name genoemd; zijn werken waren qua datering ondermeer te herleiden uit de
uitgavenummering. Zelf heb ik contact gelegd met personen die mij bij dit onderzoek hebben
geadviseerd, zoals Thomas Heck, Roman Jaworski, Brian Jeffery, Jan de Kloe, Erling Møldrup,
Matanya Ophee, Marco Riboni, Noël Roncet en Erik Stenstadvold, die ik hierbij dank wil zeggen.
Andreas Stevens heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan dit onderzoek middels zijn
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inspanningen om mij literatuur en bronnen ter hand te stellen, en Bernhard Kresse heeft het mij
mogelijk gemaakt de werken van Coste te spelen op de door hem vervaardigde kopie van de
heptacorde van Lacôte, en die te presenteren in concert en op compact disc. Structurele
aanwijzingen dank ik aan mijn promotor prof.dr. Emile Wennekes. Taalkundige ondersteuning heb
ik ontvangen van Evert van den Berg. Steun en stimulans kreeg ik van Michiel Verhagen. Anderen
hebben geholpen bij vertalingen, zoals Gerrit Berveling uit het Italiaans, Herbert van Vliet uit het
Deens, Carine van Vliet uit het Spaans en Arne van Vliet en Jenneke van der Wal naar het Engels.
De correctie voor de summary en de editie in het Engels is verricht door Leston Buell. De
vertalingen uit het Frans, Engels en Duits zijn van mijn hand. Mijn dank betreft ook de leden van
de commissie die dit proefschrift positief hebben beoordeeld, prof.dr. Karl Kuegle, prof.dr. Louis
Grijp, prof.dr. Julia Kursell, prof.dr. Hans Fidom en dr. Ton Braas. Uiteindelijk gaat mijn meeste
dank uit naar degene die mij gedurende dit jarenlange project heeft gesteund in mijn wegen,
omwegen en dwaalwegen, mijn echtgenote Ina van Vliet-Voordouw. Op grond van het
bovenstaande moge duidelijk zijn dat het besluit de biografie van Napoléon Coste te schrijven
voortkomt uit het willen voorzien in een lacune. Mijn benaderingswijzen als auteur daarvan zijn
historisch beschrijvend, musicologisch analytisch, muzikaal empathisch, sociaal-cultureel
verklarend. In deze biografie heb ik de gegevens over het leven van Coste in verband gebracht
met zijn werken. Deze verweving heb ik vormgegeven door de beschrijving van leven en werken in
chronologie te plaatsen, de werken separaat in de beschrijvende analyse als addendum bij elk
daarbij behorend hoofdstuk, en de conclusie daaruit in het betoog op te nemen. De hoofdstukken
zijn benoemd met een titel van een werk van Coste dat in het betreffende hoofdstuk wordt
besproken, of een term die betrekking heeft op de betekenis daarvan voor de inhoud van het
hoofdstuk. De indeling in hoofdstukken is gemaakt op grond van cruciale jaartallen in het leven van
Coste, met twee intermezzi die meer de sociaal-culturele en muzikale context beschrijven. Zoals
hierboven vermeld volgen na de conclusie de beschrijvende analyses van Coste’s werken,
waarvan de conclusie in het bijbehorende hoofdstuk is opgenomen. Als bijlage is een overzicht
gegeven van de in de muzikale pers aangetroffen concerten waaraan Coste deelnam, andere
gitaarconcerten, relevante gebeurtenissen, de dedicaties van Coste en afschriften van enkele
brieven en officiële akten. In deze biografie is gekozen voor de klassieke ‘Chicago Style’ met
voetnoten om de lezer op dezelfde bladzijde op de hoogte te stellen van waarnaar wordt
verwezen. Van de afkortingen ‘op. cit’ en ‘ibidem’ is afgezien, steeds worden de volledige
verwijzingen weergegeven om onnodig bladeren te voorkomen. Deze methode geeft tevens de
mogelijkheid om de voetnoten te voorzien van een annotatie bij tijdschriften die veel worden
aangehaald, of de vertaling van een citaat in het Nederlands. De verwijzing is in de regel geplaatst
aan het eind van de desbetreffende zin of alinea. De bibliografie, waarnaar in de voetnoten wordt
verwezen, is ingedeeld in verschillende categorieën, naar literatuur, muziekuitgaven, gebruikte
bronnen, geannoteerde brieven, tijdschriften met annotatie, het dossier J.F. Coste in mijn indeling
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met annotaties, geconsulteerde websites en een discografie. De bron van de geplaatste
afbeeldingen is toegevoegd als bijlage, evenals een summary in het Engels, een index naar
namen en werken en mijn beknopt curriculum vitae. De structuur van de thematische catalogus is
in de eerste drie hoofdstukken daarvan weergegeven en gemotiveerd.

Beschouwing: biografie, beschrijven of analyseren ?

Om tot een dieper inzicht te komen van het romantische karakter van zijn muziekwerken, heb ik
eerst bepaald wat in het algemeen gedacht wordt over de muziek in de romantiek en de
stijlkenmerken daarvan. Door uit te gaan van datgene wat toonaangevende musicologen als Ian
Bent, Friedrich Blume, Carl Dahlhaus en Charles Rosen24) over romantische muziek hebben
geschreven, en meer specifiek aan de hand van Wolfgang Bötticher, Wolfgang Dömling en Rey
Longyear25) waren de resultaten van de analyse van de muziek van Coste in verband te brengen
met die van zijn tijdgenoten Franz Liszt, Hector Berlioz, Frédéric Chopin. De wijze waarop de
historische en de systematische muziekwetenschap kan worden benaderd en mogelijk
gerelativeerd wordt besproken vanuit de publicatie van David Beard en Kenneth Gloag.26) De
nieuwe wegen die de muziekwetenschap kan inslaan wordt besproken aan de hand van John
Neubauer.27)
In het begin van de 19e eeuw tekent de romantische stijl zich in de muziek steeds meer af.
Allereerst wordt de muziek van de klassieken Haydn, Mozart, Beethoven op een nieuwe wijze
gewaardeerd, zij wordt bij wijze van spreken romantisch opgevat, vanuit een esthetiek die afwijkt
van de bedoelingen van de componisten zelf.28) Niet alleen dat, ook in deze tijd zelf levende, voor
Coste dus eigentijdse, componisten, leveren werken die een uiting zijn van de ontluikende
romantische opvatting over muziek. De romantische stijl betreft niet alleen de interpretatie van
muziek en de receptie daarvan, nee, in de muziek zelf zijn aanwijzingen te vinden van de nieuwe,
romantische, opvatting van wat zij inhoudt en betekent. Deze worden beschreven in de
beschouwing van de literatuur over - en de theorie van de muziek. Om na een algemene oriëntatie
een leidraad te vinden voor het onderzoeken van de romantische stijl in de muziek van Coste was
24
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een bestudering van de publicaties van bovengenoemde auteurs over dit onderwerp voor de hand
liggend. Naast de relativering van het begrip romantiek door Dahlhaus, die het clichématige beeld
van romantiek als een te onderscheiden stijl en periode sterk wil nuanceren, blijft staan dat ook hij
vindt dat in deze complexe materie begrippen als exotisme, historisme en folklorisme kunnen
worden gehanteerd.29)
De stroming ontstaat op het hoogtepunt van de klassieken, voor 1800, in literaire kringen in
Duitsland en Oostenrijk rond E.T.A. Hoffmann. De romantische opvatting vindt zijn oorsprong in de
Duitse literatuur. In deze biografie gaat het om de muzikale romantische stijl. Ernst Theodor
Amadeus Hoffmann (1776-1822) beschouwt Bach, Haydn, Mozart en vooral Beethoven als
romantisch; daarbij is instrumentale muziek de meest romantische van de kunsten, die staat boven
de vocale muziek. Muziek speelt niet zo’n belangrijke rol in de geschriften van de Franse
romantische literatoren en zodoende is de Franse romantiek later dan de Duitse. Stendhal (Henri
Beyle 1783-1842) is daarbij nog het meest geïnteresseerd in muziek, Honoré de Balzac (17991850) houdt het bij Italiaanse en Franse opera.30) De romantische stijl is herkenbaar bij Liszt,
Berlioz en Chopin, om drie invloedrijke componisten in Parijs als voorbeeld te nemen voor een
eerste technische beschrijving van wat die stijl in muziek inhoudt. Bij Liszt, sinds 1823 in Parijs, uit
het romantische zich in virtuositeit en transformatie van thema’s, als in de Etudes d’exécution
transcendante, het gebruik van gealtereerde akkoorden in contrast met modale harmonie,
onopgeloste dissonanten, Paganini’s ‘showmanship’, veel chromatiek en toepassing van de
overmatige drieklank, als in de Grand galop chromatique. De muziek van Berlioz, in Parijs vanaf
1824, is opvallend door haar originele harmonie, verminderd septiemakkoorden, modale
progressies, lang uitgestelde oplossingen van voorhoudingen en verder de verlaagde zesde trap
harmonie, reharmonisatie van melodie als in Harold en Italie II Marche des Pèlerins, gekruiste
ritmen en het fameuze idée-fixe, in de Symphonie fantastique. De muziek van Chopin, vanaf 1831
in Parijs, heeft harmonische vrijdom, zoals in de Polonaise-Fantaisie opus 61, kent veel figuratie
en passagewerk, ornamentatie en vocaal portamento, zoals in de Ballade in f; de verhoogde
vierde en verlaagde tweede trap in de harmonie en modale harmonie zijn belangrijk, als in
Mazurka opus 56 no. 2 en 3, evenals doorgangsdissonanten en flexibele ritmen.31)
Romantiek, zo schrijft Bötticher, is de uitdrukking van het gevoel, het fantastische, bijzondere in
kunstwerk en wereldbeeld. Romantische muziek kan iets uitdrukken waarvoor geen woorden
bestaan. Welke verandering dit in muziek teweegbrengt, beschrijft hij aan de hand van
bijvoorbeeld Schubert, Chopin en Liszt. Bij Schubert komt het romantische tot uiting door middel
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van de nieuwe gealtereerde akkoorden met de verhoogde vierde of verlaagde vijfde toon in het
akkoord bij beelden van schrik, verwarring, en toegenomen chromatiek, nieuwe frasering als
ongewone differentiatie van de uitdrukking ten opzichte van de oudere formele structuren, in een
streven naar arioso - en recitativische stijl. De pianobegeleiding verlaat de neutrale
akkoordbrekingen en komt met meer klankvolume en klankintensiteit. Zijn modulatorische
inkleuring is kenmerkend, naast het ongewone vasthouden aan een ostinato, een extreme
hoogtepuntwerking en enharmonische contrastering rond een spiltoon. In de muzikale vorm komt
het lyrische pianostuk tegenover de kolossale sonatevorm, de ketenvorm emancipeert van de
cyclische vorm en de ketenopbouw, de variatie. Instrumentale solomuziek, vooral voor piano, gaat
de boventoon voeren. Vooral de liederen van Schubert worden erg populair in Parijs. Bij Chopin is
er het romantische principe van uitsluitend pianomuziek met specifieke bovenstemmelodiek in de
nocturnes, arpeggioketens in de etudes, dansritmen en zwepende motieven van Poolse herkomst,
de moderne heletoonsverhouding tussen motievenketens. Coloratuur is een substantiële waarde
in zijn muziek, in de pianoconcerten cascaden van sequensen in sext- en tertsgangen. Hij is een
meester in chromatische modulatie. Bij Liszt is er de toename van het klankvolume, mede
ingegeven door het spelen in grote zalen, vormgegeven met chromatische 32en loopjes. Zijn
themamodificatie en vervreemding zijn uiting van zijn sterke verbeeldingskracht. Reusachtige
themablokken en hamerende beginmotieven staan tegenover triviale melodieën. De romantiek uit
zich in zijn geestelijke werken in een voortspinnende Gregoriaansachtige melodiek, theatraal en
kleurrijk.32) Ook in symfonische muziek doet de romantische opvatting zijn intrede, zoals naar
voren komt in de Symphonie fantastique en ander werk van Berlioz, voor Parijs in 1830 een
toonbeeld van de zich manifesterende romantiek, in de beschrijving van Dömling. De idée fixe
daarin wijst vooruit naar de veranderende omgang met thematiek, later is dit een
herinneringsmotief.33) De muziek is programmatisch, vergelijkbaar met de tekst van een opera, en
maakt een instrumentaal werk tot drama. Het autobiografische speelt nu een rol, naast literaire
verwijzingen, zoals het ‘Dies irae’ in de heksendans dat verwijst naar Goethe’s Faust, en de
‘Ronde du Sabbat’ die ook de titel is van een ballade van Victor Hugo, maar daar is geen direct,
wel een indirect verband. Door de ‘fantastische’ vermenging van de meest verschillende
elementen is het een echt romantisch werk, vooral de donkere richting van de romantiek, dat bij
E.T.A. Hoffmann in het bijzonder zijn Duitse literaire vertegenwoordiger vindt, met ‘Rausch und
Traum’, ongeremde fantasie, affiniteit met het pathologische, het bizarre, wisseling van
stemmingen, ironie en parodie, waarbij verstoring en deformatie middelen van kunstzinnige
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uitdrukking zijn. Hoffmann was een belangrijk denker over muziek, blijkens zijn recensie van de
vijfde symphonie van Beethoven, de opmaat voor de canonvorming in het klassieke repertoire.34)
In de veranderende wijze van componeren in de romantiek worden deze algemene denkbeelden
concreet uitgedrukt in klankstructuren, in de muziek zelf kunnen romantische stijlkenmerken
worden aangewezen. Deze visies op de romantische stijl in muziek geven genoeg reden om bij de
behandeling van de muziek van Coste een aantal kenmerken te formuleren zoals die in zijn
muziek voorkomen, deze te classificeren, om op die manier duidelijk te maken wat deze nu bij zijn
werken precies inhouden, en op welke wijze zijn composities zijn verankerd in of verbonden met
meer algemene ontwikkelingen die zich in de muziek in Parijs voordoen. Zodoende is de
vormgeving mogelijk van een taxonomie met duidelijke formele kenmerken en stijlelementen in de
muziek die als romantisch kunnen worden opgevat, en wordt het zinvol deze door middel van
analyse aan te wijzen in de muziek van Coste. Daarvoor is het echter noodzakelijk eerst tot een
nadere begripsbepaling van romantiek te komen, alvorens tot een formulering over te gaan van de
concrete formele kenmerken en stijlelementen waarvan kan worden begrepen dat die romantisch
van bedoeling zijn. Hierbij kan worden aangesloten bij wat Friedrich Blume in zijn essays over dit
onderwerp schrijft, zoals vertaald in zijn Classic and Romantic Music, A Comprehensive Survey,
omdat zijn uiteenzetting helder is en hij tevens overgaat tot het in zekere zin concreet maken van
wat muzikale romantiek inhoudt. Dat is dan tevens de aanleiding de hierboven reeds aangeroerde
kenmerken in een duidelijke structuur te ordenen. Allereerst zijn, volgens Blume, de klassieke en
de romantische stijl twee aspecten van hetzelfde fenomeen in een en dezelfde historische periode.
Er is geen duidelijke grens te trekken tussen de classici en de romantici. Het woord ‘romantiek’
wordt gebruikt voor de esthetische norm van voortdurende intensieve opwinding van muzikale
middelen en overdreven individualisatie van ervaring. Klassieke muziek is dan de sublieme uiting
van wat de componist beweegt en wil uitdrukken in symboliek; dit interpreteren is het particulier
recht van de luisteraar. In dit structureel geheel wordt muziek autonoom, ‘l’art pour l’art’,
symbolisme voor het oor, volgens Goethe, waarheid en geheel, volgens Herder, op die manier
bevrijd van de imitatie van de natuur, het dienen tot vermaak, het hulpmiddel voor theologie. Zo
wordt muziek de hoogste vorm van kunst omdat zij de mens kan uittillen boven zichzelf, vindt
Herder. Romantische muziek daarentegen kent weer het individueel gevoel, vrije fantasie, imitatie
en schilderingen, associatief doorcomponeren; het geeft de muziek een concrete inhoud, waardoor
de luisteraar passief wordt.35) De woorden die Schiller voor romantisch gebruikt, in een brief van
1796 aan Goethe, zijn: ongewoon, ridderlijk, archaïsch, naïef, volks, verrassend, verafgelegen,
wonderlijk, vreemd, en ook nachtelijk, spookachtig, schrikwekkend, woorden met een emotionele
en fantasierijke lading. Het probleem bij deze muziek is dat niet alle elementen daarin altijd
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aanwezig moeten zijn om ze als zodanig te herkennen, enkele volstaan reeds. De romantische stijl
komt in de muziek tot uiting in het doorbreken van de acht maten periodiciteit, het toepassen van
afwisselende ritmen en de declamatorische stijl in antimetrische figuren, temposchommelingen en
overdreven gebruik van effecten en veel karakteraanduidingen. Zeldzame toonsoorten komen
voor, mineur en majeur worden gelijkgeschakeld, er ontstaan vloeiende overgangen in harmonie,
soms bedrieglijke progressies, de harmonie wordt modulerend, cadensen worden sfeerbepalend in
plaats van structureel ordenend. Er is een voorkeur voor zangerige melodieën met een lyrisch
karakter, melodie en harmonie zijn min of meer geïntegreerd. In de romantiek worden de klassieke
vormen vergroot, gewijzigd, de meeste vormen blijven bestaan, nieuwe, vooral dansvormen
worden geïntroduceerd. Kenmerkend voor de 19e eeuw is het lyrische karakterstuk, de impromptu,
de rhapsodische vorm. Muziek krijgt een virtuoos karakter en stijgt door melodische diminuties uit
boven het niveau van de amateur. Het zoeken naar het ‘lieto fine’ verandert in het open einde,
programmamuziek komt te staan tegenover absolute muziek.36) Typerend voor de romantische
muziek vindt Alfred Einstein, daaraan toevoegend, het cultiveren van het volkse, de folksong. Dat
er in het algemeen belangstelling is voor volksmuziek, blijkt uit het onderzoek dat in 1852 door
Fortoul, de minister van onderwijs, is ingesteld inzake populaire chansons en poëzie.37) Ook in de
literatuur zijn daarvoor aanwijzingen te vinden, zoals in Le Meunier d’Angibault uit 1845 van
Georges Sand (Amandine Dupin, 1804-1876) waarin zij schrijft:
Le son de la cornemuse, uni à celui de la vielle, écorche un peu les oreilles de près; mais de
loin cette voix rustique qui chante parfois de si gracieux motifs, rendus plus originaux par une
harmonie barbare, a un charme qui pénètre les âmes simples... Cette forte vibration de la
musette, quoique rauque et nasillarde, ce grincement aigre et ce staccato nerveux de la
vielle sont faits l’un pour l’autre et se corrigent mutuellement.38)
Het ‘ontstaan’ van het verschil tussen volksmuziek en kunstmuziek ligt al in de 18e eeuw. Als
James McPherson vroeg in de jaren 1760 het werk van de vermeende 3e-eeuwse Keltische bard
Ossian publiceert, maakt dat Schotland tot de oorspronkelijke verbinding tussen het primitieve en
het geciviliseerde in de intellectuele kringen en bij het lezende publiek in Europa. Daarmee gaat
ook de Schotse muziek eenzelfde rol spelen in de muziekwereld.39) Het verschil tussen
kunstmuziek en volksmuziek begint zich in de 19e eeuw geleidelijk meer te manifesteren. Reeds in
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1795 wordt er in een essay aangedrongen op het behoud van een muziek die eigen is aan het
volk. De Revolutie kiest voor het versterken van het volkse idee met hymnes die aansluiten bij de
volkse muziek. Sinds de Restauration, 1830, komt het volkse element in koormuziek naar voren,
gevolgd door de instrumentale muziek, in een proces van ‘democratisering’ van ‘grote muziek’. De
aandacht daarvoor en de discussie daarover zet zich voort rond het midden van de 19e eeuw,
waar ‘de muziek die volks wordt genoemd verschijnt in reisverhalen, correspondentie van
schrijvers en literaire werken.40) Vanaf 1860 wordt deze muziek het onderwerp van musicologische
studie. Dit past in het algemene beeld dat componisten niet alleen muzikaal inhoudelijke
elementen verwerken in hun stukken, zoals modale harmonie, maar ook volkse genres gaan
beoefenen, als de barcarolle, de Ländler, de mazurka, de polonaise. Aangezien dit verschijnsel
zich eveneens voordoet in de beeldende kunst, waar bijvoorbeeld Gustave Courbet, tijdgenoot en
streekgenoot van Coste, het volkse leven als onderwerp van zijn schilderijen neemt en daarmee
het realisme in de schilderkunst brengt, zo kan het tot thema nemen van een volks kenmerk, dat
als zodanig niet in kunstmuziek voorkomt, in een compositie worden gekenschetst als een soort
realisme in kunstmuziek. Daarover blijft dan nog de discussie bestaan of het nemen van een
realistisch onderwerp in schilderkunst wellicht een romantisch kenmerk is. De paradox is hier: ‘Wat
als het realisme nu een metafoor is?’41) Zowel in de literatuur als in de muziek is er aandacht voor
de volksmuziek, de klank, de instrumenten, de oprechtheid en eenvoud daarvan. Door de
groeiende kloof tussen de kunstenaar en het publiek in deze periode zoeken componisten een
weg uit dit groeiend isolement door de luisteraar halfweg tegemoet te komen in muziek met
aspecten van volksheid.42) Zo kunnen ook de fenomenen van Dahlhaus, exotisme, historisme en
folklorisme, in muzikale termen worden beschreven en worden aangewezen in de muziek zelf. Hij
heeft het bij de bespreking van de symfonische gedichten van Liszt over de verzelfstandiging van
de frase, de poëtisering daarvan alsof het improvisatie betreft, de bezieling van de voordracht en
het programmatische in de muziek. De gevoelsesthetiek van Liszt rond 1830 is daarbij gestoeld op
de esthetiek van interpretatie door de kunstenaar en de receptie daarvan door de luisteraar.43)
De esthetische benadering van muziek kent verschillende invalshoeken. In de visie van Neubauer
ligt de oorsprong van het organische model in de beschouwing van muziek bij Goethe, diens
ideeën over organische metamorfose en morfologie, als romantische metafoor tegenover de meer
mechanistische ideeën van de Verlichting. Deze metafoor geldt daarbij voor absolute muziek, dat
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is instrumentale muziek. De paradox is hier dat de term energetisch daarin rond 1800 in de
muziektheorie is overgenomen uit de biologie en esthetica. Het principe is van invloed geweest op
de ideeën over een kunstenaarsbiografie; tegenwoordig bestaat een bredere benadering.44) In de
opvatting van Beard en Gloag vindt de indeling in historische en systematische muziekwetenschap
in stijlperioden en muziekanalyse zijn oorsprong bij Adler, al in de 19e eeuw. Diens invalshoeken
voor de muziekesthetiek betreffen de literaire en liguïstische aspecten van de muzikale ervaring.
Het uitgangspunt van deze benadering levert dan een beschrijving op van een lineair voortgaande
ontwikkeling in de muziek, maar gaat voorbij aan de fenomenen die zich wel voordoen, maar niet
in dit uitgangspunt passen.45) Een voorbeeld van deze esthetische interpretatie is te vinden bij
Koechlin in 1929, waarvan een citaat is te vinden in het hoofdstuk Finale, die de Scène aux
Champs van Berlioz beschrijft vanuit de gevoelswaarde, en wil voorbijgaan aan enige analyse, die
zou daaraan niets toevoegen.46) Volgens Beard en Gloag ontstaat de opvatting van absolute
muziek in de romantiek bij Hoffmann en Hanslick. Dezen hebben kritiek op buitenmuzikale
verwijzingen, muziek moet esthetisch autonoom zijn. Vergrote subjectiviteit en geïntensiveerde
betekenis zijn de filosofische principes van Kant en Hegel en zij worden ondersteund door
Nietsche en Schopenhauer. De kritsche benadering van deze esthetiek vindt in de 20e eeuw meer
ingang. De diversiteit van muziek leidt tot een nieuwe esthetische interpretatie van muziek. Deze
bestaat uit verschillende elementen, die de grondslag zijn van de hermeneutiek, zoals narrativiteit,
semiotiek, periodisering, genre, retorica, en ook historiciteit, socio-politiek, humanisme. De
musicologische aanpak wordt daarmee zeer divers en leidt niet meer tot een enkel doel. Analyse
kan niet meer uitgaan van een enkel principe, maar moet leiden tot een veelzijdige uitleg.47)
Om de eigenschappen van de romantische stijl concreet te maken in de beschouwing van de
muziek van Coste, wordt verschil gemaakt in formele kenmerken en stijlelementen. Het onderzoek
richt zich, naast het historische, op het romantische zoals dat in zijn werken is terug te vinden in
formele kenmerken als frasering, ornamentatie, toonsoort, maatsoort, tempo, dynamiek en
articulatie, en op welke wijze het zich voordoet in stijlelementen als cadenza, omspeling, idée-fixe,
chromatiek, dissonantie, modulatie, prolongatie, cadens, arpeggio, ritme, rusten, verhaal, folklore
en onomatopee. Hier kan worden volstaan met het noemen van deze 21 eigenschappen; hun
omschrijving is te vinden in de taxonomie in het vierde hoofdstuk van de thematische catalogus,
met een schematisch overzicht voorzien van muziekvoorbeelden. Hun wijze van voorkomen in de
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muziek van Coste komt bij de bespreking van de werken aan de orde. Waar zij worden
gelokaliseerd, wordt aangegeven in enkele bijlagen, zodat zij eenvoudig te vinden zijn.
De these is dat de romantische stijl, zoals die zich in de muziek in Parijs ontwikkelt, wordt
weerspiegeld in de gitaarmuziek van Napoléon Coste. Dat wordt in deze studie onderzocht aan de
hand van het hierboven reeds beschreven analysemodel, dat in de thematische catalogus verder
wordt gespecificeerd. Veel van de composities van Coste hebben programmatische titels, maar
betekent dat ook dat die werken programmatisch zijn? Wat is het verschil in stijl van de muziek die
in de wereld van de gitaar klassiek wordt genoemd en die welke romantisch mag heten? De
beschrijvende analyse van de te dateren werken van Coste voor gitaar solo brengt een en ander
aan het licht. Een analyse van de melodiek, de gebruikte thema’s en verwerking daarvan in relatie
met de door hem gehanteerde harmoniek heeft gegevens opgeleverd over zijn stijl van frasering,
de vorm en structuur van zijn muziek. Zo heeft de analyse van zijn ritmiek, in relatie met gebruikte
maatsoorten en tempi, iets opgeleverd over dat karakter van zijn werken. Een analyse van de
harmonische structuur gaf informatie over de mate waarin hij de klassieke opvattingen daarover
toepaste, op zijn eigen wijze verder ontwikkelde, maar ook over de muzikale smaak van zijn tijd.
Om dat alles zichtbaar te maken, was het niet noodzakelijk de beschrijvende analyses van al zijn
werken op te voeren in het betoog; de conclusies daaruit waren exemplarisch genoeg voor de
verschijnselen die zich daarin voordoen, waarbij soms kon worden verwezen naar het voorkomen
daarvan in andere werken, van Coste en andere gitaristen, met name Sor. Het conglomeraat van
kenmerken vormt in de regel het romantisch karakter van de muziek, het is de intensiteit van het
voorkomen ervan dat het beeld bepaalt, immers, vele van deze stijlkenmerken doen zich als
voorafschaduwing daarvan reeds voor bij zijn voorgangers. De werken die Coste zelf van
dusdanige kwaliteit achtte dat hij ze in de Makaroff-concours in 1856 inzond, spelen een centrale
rol in dit betoog. De combinatie van de analytische meetlat en de speltechnische ervaring heb ik
gebruikt om het klankbeeld van het oeuvre te schetsen, zoals de historische, sociologische en
culturele benaderingen dat doen van het tijdsbeeld rond het leven van de componist, de muzikale
traditie en conventie en, niet te vergeten, de muzikale receptie. Bij de behandeling van de werken
wordt tevens een overzicht gegeven van de wijze waarop deze in publicaties na de dood van
Coste zijn besproken, de historiografie. Van de Méthode Coste-Sor en van de Études opus 38 heb
ik 26 citaties gevonden, andere werken komen in de periode 1902 tot 2005 nauwelijks aan bod.
Deze historiografie is zodoende beperkt, maar niettemin van belang en daarom in deze biografie
opgenomen. Om met de gevonden wetenswaardigheden handzaam te kunnen omgaan, heb ik
een thematische catalogus samengesteld van al zijn gevonden werken, met incipit, datering,
verwijzingen en concordanties, die als tweede deel aan de biografie is toegevoegd. De
overwegingen omtrent de uitgangspunten en vormgeving daarvan, zijn daarin beschreven.
Eveneens is daarin het analysemodel, dat is gehanteerd bij de beschrijvende analyse,
weergegeven, in 21 criteria van formele kenmerken stijlelementen, vergezeld van
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muziekvoorbeelden. In de bijgevoegde tabellen worden de in de geanalyseerde werken gevonden
formele kenmerken en stijlelementen aangegeven.

Theorie en methode: biografie, lezen of schrijven?

Het is een goed gebruik om, alvorens met een onderneming te beginnen, eerst te kijken naar wat,
zo mogelijk illustere, voorgangers hebben gedaan, - de apostelen staan immers op de schouders
van de profeten - daaruit te leren, gezichtspunten op te doen, en ook valkuilen te vermijden, maar
voornamelijk om te weten te komen wat de stand van zaken van het moment is in dit gebied.
Aangenomen dat er in de onderzochte gegevens een ontwikkeling is waar te nemen, kan met het
schrijven van een biografie daarbij worden aangesloten, daarvan afgeweken, een stap verder
gedaan, nieuwe wegen ingeslagen, en dat alles goed onderbouwd en met kennis van zaken.
Nadat ik mij geruime tijd had beziggehouden met het verzamelen van informatie over de
hoofdpersoon van mijn onderzoek, zijn werken, zijn achtergrond en zijn omgeving, werd het tijd
voor het maken van een plaatsbepaling: hoever ben ik met het overzicht van deze gegevens, wat
kan ik ermee, wat ontbreekt en vooral: wat is het doel van deze onderneming? Met het
biografiemodel dat ik in de vorige paragraaf heb geschetst voor ogen, wendde ik mij eerst tot de
leesplank alvorens mij te zetten aan de schrijftafel. Alvorens te gaan vormgeven is het
noodzakelijk een stap terug zetten om het vergaarde materiaal te overzien en te beoordelen op
volledigheid, relevantie en bruikbaarheid, nuttig. Ook dien ik mij in dit kader de juiste vragen te
stellen en mijn werkzaamheden te spiegelen aan datgene wat anderen over dit soort onderwerpen
zeggen, ofwel, wat is de stand van zaken in de discussie over het fenomeen biografie. Het is
tenslotte de kunstenaar die in gebrandschilderde ramen de apostelen op de schouders van de
profeten heeft geplaatst.
Om te ontdekken op welke wijze auteurs uit de gitaarwereld hun biografie hebben geschreven, heb
ik naar chronologie van uitgave een aantal daarvan bestudeerd. Hierna worden deze kort
besproken om inzicht te krijgen in de structuur ervan, de wijze waarop erin is omgegaan met de
verhouding tussen levensbeschrijving en werkenbeschrijving en hoe dit als voorbeeld zou kunnen
dienen voor de theorie, methode en structuur van mijn biografie. De hieronder besproken
biografieën kunnen worden onderscheiden in verschillende typen:
1. leven en werk gescheiden met stijlbeschrijving;
2. leven en werk gescheiden met werkenanalyse en stijlbeschrijving;
3. verweving van leven en werk met stijlbeschrijving;
4. leven en werken gescheiden.
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In 1920 publiceert Jozef Zuth zijn dissertatie over Simon Molitor en de situatie rondom hem in
Wenen.48) Hij geeft een reflectie over de invloed van de gebeurtenissen op de mens en musicus,
vervolgt met een werkenlijst en geeft aansluitend een karakterisering en stijlbeschrijving van de
laatste - genregewijs - aan de hand van vorm, melodie met muziekvoorbeelden, schrijfwijze
(stemvoering en harmonie) en instrumentaal koloriet. Daarmee behoort deze biografie tot categorie
1. Dan behandelt hij de instrumentale techniek. Na een kort woord over de esthetiek van Molitor,
die hij relateert aan die van Haydn en Beethoven, volgt een overpeinzing over de historische
betekenis van de componist. Zuth werkt strikt methodisch onderwerp na onderwerp af, verweeft
aldus niet leven en werken, maar geeft niettemin een goed inzicht in leven en werken van Molitor
en de periode waarin hij in Wenen werkte. Als bron van gegevens over de situatie in Wenen met
haar gitaarcomponisten is deze studie van enig belang voor de biografie van Coste; de
thematische aanpak is voor de laatste weinig praktisch, omdat ik chronologisch te werk ga.
William Sasser begint zijn dissertatie in 1960 met een geschiedenis van de gitaar en haar literatuur
tot aan Fernando Sor.49) Dan volgt een biografie van de persoon in kwestie en een overzicht van
diens werken. In de volgende 70 bladzijden worden kenmerken van de composities van Sor
besproken, naar vorm, melodische stijl, ritmiek, maat, toonsoorten, textuur, harmonie, voorzien van
tabellen en aantallen. Op deze wijze kan deze biografie worden gerekend tot categorie 2. In het
hoofdstuk ‘textuur’ worden polyfone en homofone schrijfwijze besproken, de behandeling van
meerstemmigheid en progressies. In het hoofdstuk ‘harmonie’ toont Sasser verschillende aspecten
daarvan als soorten cadensen, voorhoudingen, tonale functies, chromatiek, orgelpunt en dergelijke
zoals die bij Sor voorkomen, weer met muziekvoorbeelden. Daarna behandelt hij meer
gitaarspecifieke zaken, waarna de conclusie het boek afsluit. Leven en werk gaan strikt
gescheiden in dit proefschrift. De werkenanalyse biedt veel aanknopingspunten voor de werkwijze
van de analyse terwille van een stijlbeschrijving. Deze heb ik kunnen toespitsen op de
overeenkomsten en verschillen in de stijl van Sor en Coste, gezien vanuit de invloed van Sor op
Coste.
Ook Thomas Heck beschrijft in 1970 in zijn dissertatie, waaraan een thematische catalogus is
toegevoegd, de ontwikkeling van de gitaar voordat hij de levensloop van Mauro Giuliani uittekent,
geplaatst in de historische sociaal-culturele context en voorzien van verklaringen omtrent de
keuzes van de componist inzake zijn carrière als gitarist en componist.50) Hij gaat in op de
ontwikkelingen in de notatie van gitaarmuziek in deze periode en sluit zijn proefschrift af met een
beschouwing van wat Giuliani muzikaal bereikt heeft, waarbij de analytische, de vergelijkende en
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puur historische benadering worden overwogen: vanwege het enorme aantal composities van
Giuliani ziet hij af van de eerste, ook omdat hij in de puur klassieke stijl schreef; de tweede
benadering heeft hij qua genres, notatie en idioom reeds weergegeven in voorgaande
hoofdstukken en een formele analyse van de eerste delen van de concerten van Giuliani geeft hij
in appendix III. Ook deze biografie kan worden gerekend tot categorie 2. De meest waardevolle
bijdrage aan zijn beschouwing acht Heck de informatie over de historische achtergrond, benaderd
vanuit datgene wat Giuliani er zelf over heeft geschreven. De werken zonder opusnummer van
Giuliani en veel van zijn tijdgenoten zijn in het algemeen van een lager artistiek en origineel
niveau, merkt hij op. Van de hoofdwerken geeft hij een korte stijlbeschrijving en karakterschets. De
nadruk ligt op de historische benadering van het leven van Giuliani, de werken komen vrij globaal
aan bod met karakterschetsen, die echter niet zijn gebaseerd op analyse. Heck benadert de
biografie vanuit de gitaar. De historische benadering acht ik voorbeeldig, in mijn biografie van
Coste heb ik de werken meer aandacht gegeven. De uitgangspunten van de thematische
catalogus heb ik benut als voorbeeld voor die van Coste.
In 1977 verhaalt Brian Jeffery uitgebreid over de levensloop van Fernando Sor, zijn jeugd,
opleiding, reizen, activiteiten als gitarist en componist, waarbij de composities exemplarisch en
genregewijs worden beschreven naar stijl, vorm en karakter, met muziekvoorbeelden, maar zonder
analyses.51) Daarmee behoort deze biografie tot categorie 3. De wisseling van leven naar werk en
terug verloopt soepel, Jeffery weet het verhaal gaande te houden met een goed oog voor detail en
behoud van overzicht. Hij handhaaft de chronologie, behalve bij de behandeling van de genres,
verwerkt citaten, verweeft de carrière van Sor in de historische sociaal-culturele context, waarbij
verschillende aspecten daarvan als concerten, uitgeverij, lesgeven apart worden uitgelicht en ook
technische problemen inzake het onderzoek daarnaar helder worden geformuleerd. De biografie is
ingedeeld in hoofdstukken die de indeling in perioden in het leven van Sor zichtbaar maken,
onderverdeeld in thematische paragrafen en het geheel is voorzien van illustraties, een volledig
historisch artikel uit de Encyclopédie Pittoresque van tijdgenoot Ledhuy, met afdrukken van enkele
composities en een catalogus van alle composities van Sor. De structuur en vormgeving is met de
soepele verweving van leven en werk een goed voorbeeld voor de biografie van Coste, ware het
niet dat de weinige biografische gegevens over hem dit bemoeilijken. Het analyseren van de
werken zoals ik dat voorsta terwille van het bepalen van de artistieke positie van de componist
ontbreekt hier echter.
De biografie in leven en werken van Johann Kaspar Mertz, zoals hij in uitgaven bekendstaat, is in
1990 geschreven door Astrid Stempnik, die hem in haar biografie betitelt op grond van zijn
geboortenaam, Caspar Joseph Mertz.52) In deze studie gaat Stempnik uitgebreid en
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gedocumenteerd in op de levensloop van Mertz en zijn concerten, geschetst tegen de achtergrond
van het gitaristische muziekleven in Wenen, waarin Molitor, Diabelli, Matiegka, Call, Giuliani en
anderen de revue passeren, echter zonder op de zich ontwikkelende stijl in te gaan. Het tweede
deel behelst een beschrijving van de vindplaatsen van het oeuvre, waarna Stempnik in deel drie
dieper ingaat op de muzikale aspecten daarvan aan de hand van enkele werken en genres.
Zodoende valt deze biografie te rekenen tot categorie 2. Zijn pedagogische kwaliteiten worden
uitgetekend aan de hand van zijn etudes. Het Makaroff-concours in Brussel krijgt extra aandacht,
waarbij de relatie met Coste wordt gelegd en inhoudelijk wordt ingegaan op beider inzendingen.
Tot besluit wordt de positie van Mertz en zijn ‘vergeten zijn’, verklaard. De bijlage is een
thematische catalogus, ingedeeld naar gepubliceerde werken, met en zonder opusnummer en
manuscripten en afschriften, die wegens ontbrekende opusnummering niet chronologisch is, maar
ingedeeld naar vindplaats; hier ontstaat een structuur van acht afdelingen, waarin niet snel een
werk of opusnummer te vinden is, omdat een concordantie ontbreekt. Ook de afsluitende
overzichten van afkortingen, bibliotheeksigla, literatuur, bibliografie, archieven en indexen helpen
hierbij niet. Het blijft op deze manier zoeken en bladeren door de 389 pagina’s van de catalogus.
Leven en werken trekken in deze biografie gescheiden op. In de werkenbeschrijving komen
muzikale aspecten aan de orde, veelal zonder harmonische analyse, maar wel gerelateerd aan de
romantische uitdrukkingswijze. Van de analyses van werken die zijn ingezonden voor het
Makaroff-concours heb ik in mijn hoofdstuk dankbaar gebruik kunnen maken.
In de biografie van Dionisio Aguado uit 2003 behandelt Pompeyo Pérez Diaz biografische,
muzikale en sociaal-culturele aspecten van leven en werken van de componist in een
chronologische verwevenheid.53) Deze biografie behoort to categorie 3. Daarbij wordt eerst de
situatie rond de gitaar in Spanje aan het eind van de 18e eeuw geschetst, de belangrijke
ontwikkelingen die leidden tot de klassieke gitaar en haar muziek, die aansluitend vanuit
historiografisch oogpunt en aan de hand van belangrijke methodes uit die tijd met elkaar worden
vergeleken. Meer biografische aspecten van het leven van Aguado komen in een volgend
hoofdstuk aan de orde, die vooral voor zijn periode in Parijs van 1825 tot 1838 voor de biografie
van Coste interessant zijn. De didactische werken worden beschreven en behandeld, zonder
muzikale analyses, maar wel met technische aspecten en historische betekenis. Daarna beschrijft
hij de muzikale stijl van de componist, afgezet tegen die van tijdgenoten en opvolgers - zoals
Mertz, Coste, Zani de Ferranti - en laat de werken de revue passeren in historische, contextuele
en vormtechnische beschrijvingen, waarna een en ander wordt samengevat in een overzicht van
algemene aspecten, genres, vergelijking met tijdgenoten en muzikaal erfgoed. Conclusies, een
catalogus en bibliografieën besluiten het boek, echter zonder index. De verweving van historische
context, werken en biografische gegevens in verschillende paragrafen is een goed voorbeeld voor
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de Coste-biografie. Een grondige analyse van de werken ontbreekt echter, wel worden stilistische
kenmerken met die van andere componisten vergeleken, waardoor deze biografie voor die van
Coste toch van enig belang is.
Marcus Van de Cruys beschrijft in 2005 de levensloop van Marco Aurelio Zani de Ferranti, waarbij
weliswaar diens composities worden genoemd als geschreven en gespeeld, maar zonder deze te
waarderen in stijlbeschrijving, betekenis of karakterisering; vergeefs zoekt de lezer naar
analyses.54) Deze biografie valt daarmee onder categorie 4. De indeling in hoofdstukken is
gemaakt naar belangrijke momenten in het leven van de hoofdpersoon en diens verhaal wordt
chronologisch geplaatst in de historische context. Meningen van Fétis over Zani wordt uitgebreid
besproken, inclusief citaten. Een algemene beschrijving van diens gitaarmuziek, waarbij de
mening van derden wordt aangehaald, is te vinden in de appendix. Een catalogus van de werken,
waaronder literatuur, indexen en een bibliografie sluiten het boek af. De omgang met bronnen in
deze biografie is voorbeeldig, maar de werken blijven op de achtergrond, terwijl juist deze zo
significant zijn voor de stijl in deze periode. Om Coste te vergelijken met Zani de Ferranti in
historisch perspectief biedt dit boek aanknopingspunten, maar een verwevenheid van leven en
werken met inhoudelijke betekenis is hierin niet aan de orde. De ongebruikelijke indeling van
werken- niet naar opusnummer - maakt het zoeken naar de laatste problematisch.
In het overzicht hieronder wordt van de bovengenoemde biografieën de daarin behandelde
aspecten aangegeven: leven en werken, de verweving daarvan, analyse, stijlbeschrijving,
vergelijking met andere componisten en een catalogus of thematische catalogus.
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Deze auteurs benaderen hun componist vrijwel allen vanuit historiografisch perspectief, slechts
Sasser en Stempnik - Heck globaal - maken separaat analyses van de werken, waardoor een
goed voorbeeld voor een in het verhaal geïntegreerde stilistische analyse hier niet kan worden
gevonden, leven en werken hier strikt worden gescheiden. Alleen Pérez-Díaz toont een verweving
van leven en werken, maar daar ontbreekt weer een analyse. Uit deze biografieën, valt veel te
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leren, soms praktisch toepasbaar in de biografie van Coste, maar een gepaste modelbiografie heb
ik er voor dat doeleinde niet uit kunnen distilleren, wel bruikbare elementen.

Uitgangspunten: biografie, vorm of inhoud?

De nu aan de orde gestelde biografieën hebben alle een gitarist/componist als onderwerp. Het
beschrjvingsmodel, in het spectrum van Duitse grondigheid, Angelsaxische wetenschappelijkheid,
Spaanse lyriek en Vlaamse precisie, vertoont geen uniformiteit, wel zijn er overeenkomsten. Elke
auteur maakt eigen keuzes, afhankelijk van de aard van het onderwerp en eens te meer door de
gevonden gegevens. Om die reden is het van belang ook andere biografieën te beschouwen om
de overeenkomsten en verschillen aan het licht te brengen, gericht op het formuleren van een
modelbiografie dat voor mijn hoofdpersoon, zijn werk, tijd en plaats geschikt is. Om het
onderzoeksveld wat betreft een modelbiografie te verbreden tot de wereld buiten de gitaar, was
het raadzaam een aantal biografieën van Nederlandse componisten te beschouwen. Aard,
omvang en betekenis daarvan zou vergelijkbaar kunnen zijn met de biografie van Coste, als het
gaat om de plaats in de hiërarchie van hen die als groot componist worden beschouwd. Voordat ik
mij zou verder spoeden op de door mij ingeslagen weg wendde ik mij daarom ook tot dit leesveld
alvorens stappen te gaan zetten in het schrijfveld. De gang naar de bibliotheek leverde een aantal
titels op die ik, qua methodiek, hierna kort bespreek om te zien of deze voor mijn biografie
bruikbaar is. De besproken biografieën kunnen kort worden getypeerd als:
1. biografische hoofdtekst en analytische beschouwingen over composities;
2. leven en werk gescheiden met werkenanalyse en stijlbeschrijving;
3. verweving van leven en werk, stijlbeschrijving in historische context;
4. werkbespreking in historisch kader.
Hans van Dijk schrijft in 1979 zijn biografie over Jan van Gilse als proefschrift met het doel een
bijdrage te leveren tot de kennis van de Nederlandse muziekgeschiedenis in de periode 19001944.55) De scheiding tussen leven en werk is evident: hij benoemt het biografisch gedeelte tot
hoofdtekst en het oeuvredeel tot analytische beschouwingen over de composities, het eerste
chronologisch, het tweede gerangschikt naar genre. Zodoende is deze biografie te rekenen tot
categorie 1. Het typoscript wordt aangevuld met werkenlijsten naar ‘werkgroepen’, bezetting en
chronologie. De werkbesprekingen zijn exemplarisch, dus niet volledig, en beknopt, naar de
belangrijkste aspecten. Dat houdt in dat historische en bibliografische gegevens worden
opgetekend, dat formele kenmerken worden benoemd en enkele opmerkingen over het karakter
van de muziek worden geplaatst. De beschrijvende analyses vermelden hoofdzakelijk
vormkenmerken, thematiek, instrumentatie, ritmiek, maar weinig opmerkingen over harmonische,
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contrapuntische en tonaliteitsaspecten. Het analysedeel is in 60 bladzijden geheel ondergeschikt
aan het biografisch deel van 395 bladzijden en valt te bezien als bijlage waarnaar in de biografie
wordt verwezen. Zodoende heb ik deze biografie niet als model gekozen voor die van Coste,
analyse speelt daarin een grotere rol.
De biografie over Pieter Hellendaal als dissertatie van Leendert Haasnoot uit 1983 is eveneens
een voorbeeld van het genre ‘leven en werken’ van een componist.56) Zijn doel is ‘een zo volledig
mogelijk overzicht van Hellendaals leven en een analytische beschouwing van zijn werken in een
monografie samen te brengen.’ Daarmee behoort deze biografie tot categorie 1. Zijn leven wordt
beschreven in een hoofdstuk van vierentwintig bladzijden, waarna zijn werken in acht
hoofdstukken en in een zeventigtal bladzijden worden besproken, inclusief een opsomming als
beginnend hoofdstuk. Aansluitend worden de composities behandeld vanuit historisch perspectief,
qua genre en komen vorm en structuur in beschrijvingen en schema’s aan de orde, met tonale en
thematische aspecten. De scheiding tussen leven en werken betekent dat er geen verknoping
tussen beide aan het licht komt. Maar is dat bij een Nederlandse componist in de barok wel
relevant? De opsommingen en schema’s zouden voor mijn biografie van Coste wellicht als
bijlagestructuur als voorbeeld kunnen dienen, maar de scheiding tussen leven en werken is niet
wat ik nastreef; het gaat mij in de romantiek juist om de betekenis die het beschrijven van het
leven van de componist aan de uitleg van zijn werken zou kunnen geven.
Gert Oost maakt in 1992 in zijn ‘leven en werken’ van Anthon van der Horst een indeling in drie
delen, een biografie, een beschrijving van de werkterreinen en een behandeling van de
composities.57) Deze biografie valt te rekenen tot categorie 3. In zijn nawoord roert hij als gevaar
daarvan aan, dat de delen te geïsoleerd blijven; de dwarsverbanden moeten door de lezer worden
gelegd. Aansluitend geeft hij een korte karakterschets van de componist. Het biografisch deel
schetst zijn persoonlijk leven als musicus en componist in de context van familie, opleiding,
functies en activiteiten in het Nederlandse muziekleven. Het deel met zijn arbeidsterreinen waarin
Van der Horst heeft gewerkt, bevat veel data, schema’s en foto’s. Het deel met de bespreking van
de composities tenslotte beslaat de helft van het boek en is chronologisch geordend. De werken
worden in een schematisch overzicht opgesomd, waarna al deze werken, helaas niet helemaal
chronologisch, in een zeer korte analyse worden gekenschetst, voorzien van muziekvoorbeelden soms in het handschrift van de componist. De driedeling is interessant, maar het tweede deel is zo
schematisch dat het ook als bijlage had gekund. De werkbespreking schetst tevens de
ontstaansgeschiedenis daarvan, maar is te zeer gescheiden van het biografische deel, zoals Oost
zelf terecht opmerkt. De vormgeving van deze biografie is niet van toepassing op die van Coste,
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de nadruk op het oeuvre in relatie met de biografische gegevens en sociaal-culturele context heeft
mijn voorkeur; dwarsverbanden moeten niet door de lezer, maar door de schrijver worden gelegd.
In 2003 maakt Jan ten Bokum in zijn inleiding een karakterschets van Jan Brandts-Buys om de
teruggetrokkenheid van de componist als oorzaak van zijn relatieve onbekendheid aan te geven,
naast de lage maatschappelijke status van diens vak.58) Dan zet hij in enkele zinnen het kader
neer waarin Brandts-Buys in de door Duitse muziek gedomineerde muzikale wereld in Nederland
functioneerde. Hij plaatst zijn boek in de - volgens hem verouderde - categorie ‘leven en werk’
waarbij de biografie gescheiden is van de werkbeschrijving. Daardoor behoort deze biografie tot
categorie 4. De vele muziekvoorbeelden motiveert hij met de relatieve onbekendheid van de
werken. In een vijftigtal bladzijden behandelt hij de levensloop van de componist, waarna hij
overgaat tot de werkbeschrijving in driemaal zoveel pagina’s, waardoor daarop de nadruk komt te
liggen. In een hoofdstuk ‘Stijlkenmerken’ behandelt hij in een tiental bladzijden de harmonische
kenmerken, tonaliteit, ritmische en melodische aspecten, vormen en genres van de muziek vanuit
cultuurhistorisch perspectief, voorzien van besproken voorbeelden. In de daaropvolgende
werkenbespreking naar instrumentatie en genre plaatst hij telkens de werken in hun historische
context, geeft ervan karakterschetsen en de betekenis in het oeuvre, met verwijzingen naar
invloeden van andere componisten. Zo passeren kort en bondig toch alle werken de revue, met
waar nodig muziekvoorbeelden, waarbij de tekst niettemin prettig leesbaar blijft vanwege het
historisch kader waarin zij worden geplaatst. De nadruk ligt hier op de werken, geschetst tegen de
achtergrond van de persoon in historische context. Deze benaderingswijze acht ik sympathiek in
relatie met mijn Coste-biografie.
Robert Tusler schrijft in 2005 zijn biografie met het doel de muziek van De Fesch te introduceren
aan musici en een breder publiek.59) Hij vindt het een van de belangrijkste verantwoordelijkheden
van een musicoloog een waardig oordeel te geven over de kunst die hij ontdekt in zijn speurtocht
naar kennis. Hij werpt meer licht op de geschiedenis van de muziek in de loop der Westerse
beschaving, maar de muziek zelf blijft het meest belangrijk. Daarom is deze biografie te rekenen
tot categorie 4. Vanuit zijn brede ervaring als uitvoerder en docent weet hij dat zij die muziek
beluisteren, bestuderen, gewoonlijk benieuwd zijn naar de organisatie van de klanken die zij
ervaren. Om die reden neemt hij schema’s op met feitelijke informatie over de besproken werken,
resultaat van muzikale analyse, die de luisteraar leiden door de zich ontvouwende vorm.
Muziekvoorbeelden helpen de muzikale stijlkenmerken te visualiseren. In zijn visie ondersteunt dit
de muzikale ervaring van het luisteren. Hij schetst de levensloop van De Fesch in de historische
context, met illustraties, en gaat alras over tot een uitgebreide werkbespreking met beschrijvende
analyses, muziekvoorbeelden, grafische weergaven van ontwikkelingen in dynamiek, harmonie,
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tonale structuur, thematiek en gerubriceerde schema’s en tabellen van dezelfde, waaruit aard,
omvang, inhoud en karakter van de besproken werken naar voren komt. Een en ander wordt in het
kader geplaatst van de heersende muzikale stijl en gerelateerd aan tijd en plaats. De verhouding
tussen de biografische schets en representatie van muzikale analyse is kenmerkend: hij neemt als
het ware biografische gegevens als aanleiding om de muziek te bespreken. De vraag rijst daarbij
of dit dan nog wel een biografie is of een werkbespreking in historisch kader. Niettemin is deze
aanpak aantrekkelijk voor een biografie over Coste, daar waar de biografische data weinig zijn en
de gegevens over de werken vele.
Ook van deze biografieën geef ik hier een schema van daarin behandelde aspecten.
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Telkens blijken leven en werken in de teksten gescheiden te moeten optrekken, met uitzondering
van Tusler, maar daar ontbreekt weer een stijlvergelijking. In mijn Coste-biografie echter heb ik mij
gericht op de plaatsing van de werken in de context van het leven van Coste in de turbulente
Parijse muziekwereld van de 19e eeuw, werken dus als leidraad voor de levensbeschrijving in
chronologie. Dit uitgangspunt was problematisch voor de vormgeving, omdat beschrijvende
analyses van werken niet leiden tot een goede leesbaarheid vanwege het technische karakter
ervan. Ook wordt een biografie met daarin opgenomen vergelijkende analyses zeer omvangrijk.

Na de bestudering van methode en structuur van de zeven bovengenoemde gitaarbiografieën en
de vijf daarna vermelde Nederlandse componisten, waarin tussen 1979 en 2005 meer en meer
aandacht is gekomen voor sociaal-culturele aspecten, bleek dat werkwijze en vormgeving van
sommige aanbevelenswaardig waren, dat zij wel konden worden gecategoriseerd, maar dat een
theorie over biografie daaruit niet duidelijk naar voren kwam, ondanks dat er een onderverdeling
viel te maken in twee sets van categorieën, die onderling weer verschilden. Telkens blijkt de keuze
voor de vorm en de structuur impliciet te zijn. Enige reflectie was daarom weer op zijn plaats om
ook daarin een positie te kunnen innemen, zodat ik me, het motto ‘biografie: lezen of schrijven’
indachtig, wendde tot een werk dat als voorbeeld kon dienen vanwege de vervlechting van leven
en werk in een complexe en omvangrijke materie. De biografie die nu wordt besproken vormt een
weer nieuwe categorie, een waarin integraal leven en werk worden verweven, stijl wordt
beschreven vanuit analyse en vergelijking.
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Richard Taruskin schetst in het voorwoord van zijn biografie van Strawinsky uit 1996 de weg die
leidde tot het schrijven daarvan en de beginsituatie die hij aantrof bij aanvang van zijn
onderzoek.60) Allereerst noemt hij zijn taalprobleem wat betreft de literatuur in het Russisch over
de componist, te overkomen door bij ingewijden te rade te gaan. Hij bespreekt in zijn biografie het
muzikale milieu waaruit Strawinsky voortkwam, de contemporaine muzikale Russische pers, maakt
een vergelijking van het werk van Strawinsky met dat van andere leerlingen van Rimski-Korsakov
en de leraar zelf. Strawinsky’s gebruik van folklore beoordeelt hij op grond van primaire bronnen.
Vooral, schrijft hij, stond weinig een analytische methodologie voor Strawinky’s werken in de weg,
en, dat weinig ontbrak om te komen tot historische en culturele ijking. Hij wil al deze lacunes in een
keer vervullen en manieren ontwikkelen om deze door onderzoeksstrategieën en -methodes met
elkaar in verband te brengen, zowel historisch als theoretisch, analytisch als etnologisch - zoveel
tradities als hij maar kan bedenken: intellectueel, artistiek, cultureel, sociaal, linguïstisch en
natuurlijk muzikaal, en die laatste op verschillende duidelijk onderscheiden niveau’s. Hij schrijft het
mozaïek van datgene wat studenten daaraan hebben bijgedragen zo goed mogelijk te hebben
samengesteld en het te presenteren in de vorm van een biografie van de werken van Strawinsky
door Mavra (de opera buffa naar The Little House in Kolomna van Kochno/Pushkin, 1921-1922).
De veelheid aan invalshoeken werkt Taruskin in zijn biografie grondig en uitgebreid uit. Het
resultaat is dan ook allesomvattend. Telkens als hij het heeft over de verschillende fasen in
chronologie van Strawinsky worden illustraties ingevoegd; waar hij de muzikale ontwikkeling van
de componist en de invloeden daarop vanuit scholing, tradities, ontmoetingen, ontdekkingen en
exploraties van de toondichter beschrijft, omkleedt hij die met muziekvoorbeelden die, voorzien
van een analyse, met elkaar worden vergeleken. Hij betrekt de Duitse traditie van structuur en
polyfonie, de Franse programmatische traditie, - als de Russische - de absolute muziek van de
tweede Weense school bij de positie van het genie en meldt tenslotte dat ‘muzikale analyse een
onmisbaar instrument is voor een stilistische studie’. Taruskin schrijft zijn biografie als beschouwer
die vanuit het standpunt ‘wij’ het levensverhaal neerzet en, waar nodig, citaten inlast, uitleg geeft,
dat alles in twee stevige volumen, ingedeeld in vier delen met 19 hoofdstukken en een epiloog. Hij
vervlecht historische en biografische gegevens met sociaal-culturele, en muzikale, en voorziet
muziekvoorbeelden van een relevante analyse (met thematische en harmonische vergelijkingen en
rotatie/transpositieschema’s etc.). Daarmee doet hij zijn in het voorwoord beschreven intenties eer
aan.
Als voorbeeld van de wijze waarop een biografie kan worden vormgegeven, gaf deze van Taruskin
een goede impuls voor een plaatsbepaling vooraf, en vormde ook een groots model voor een
extensieve analyse van aard, structuur, werkwijze en inhoud. Het model van deze Strawinskybiografie leggend op die van Napoléon Coste zou dan een bestudering en analyse inhouden van
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de sociaal culturele en historische context van zijn voorgangers en leermeesters, Sor, Aguado,
Giuliani - en daarnaast ook Carulli, Carcassi, Legnani - een vergelijking van zijn leven en muziek
met tijdgenoten als Mertz, Zani de Ferranti en ook Regondi. Dat zijn tenslotte de muzikale
invloeden die Coste heeft kunnen ondergaan, de traditie waarin hij stond. Wellicht zou een
dergelijk veel - alles? - omvattend onderzoek op een zeker moment aan de orde kunnen komen,
mocht daar tijd, plaats en ruimte voor zijn; vooralsnog leek het verstandiger de grens van mijn
onderzoekingen te bepalen bij het onderwerp van studie zelf, namelijk leven en werken van Coste.
Als de vruchten daarvan eenmaal rijp zijn, kan een breder onderzoek naar aard, wezen en
voorkomen van de gitaarmuziek in de tijd van de romantiek wellicht actueel worden. Toch is het
opzetten van een dergelijk veelomvattend onderzoek verleidelijk. Een vergelijkende studie van de
werken van de hoofdpersoon Coste met werken van genoemde componisten uit de klassieke tijd
voor hem, en die van belangrijke tijdgenoten, kan licht werpen op de ontwikkeling van de
gitaarmuziek van de klassieken naar de romantici en de modernen, waarvan bij de gitaarmuziek
sprake is. Dan wordt het een onderzoek naar de klassieke tradities waaruit Coste voortkwam en
de wijze waarop Coste die op originele manier voortzette, wijzigde en zijn persoonlijk stempel
drukte op de stijl, anders dan die van de anderen. De sequentie van ontstaan, invloeden,
technieken, structuur, vormgeving, uitvoering en receptie dient dan te worden beschreven aan de
hand van historische gegevens, relaties, analyse. Hoe dan ook, de rol van de muziek voor een
bescheiden solo-instrument kan niet worden vergeleken met grote composities voor groot podium,
zoals die van Berlioz - hoezeer de laatste ook een voorliefde voor de gitaar had en deze zelf
bespeelde, maar mogelijk wel met die van Chopin en Liszt. Naar aanleiding van mijn poging om
via de weg van beschrijvende analyses te komen tot het vaststellen naar kwaliteit en kwantiteit van
formele kenmerken en stijlelementen in de klassieke en romantische muziek voor gitaar, waaruit
dan het ontluikend romantisch karakter naar voren zou moeten komen, was een heroriëntatie op
deze methodiek noodzakelijk. Het streven alle werken van Coste in relatie te brengen met vele van
zijn voorgangers en tijdgenoten, zou, gezien de vele gegevens die elkaar overlappen, onnodig zijn
en te zeer betrokken zijn op de toch al teveel in zichzelf gekeerde wereld van de gitaarmuziek.
Meer vruchtbaar is het om de gitaarmuziek in Parijs in de 19e eeuw, rond het oeuvre van Coste, te
relateren aan de zich ontvouwende ontwikkelingen in het Parijse muziekleven. Daarbij moet dan
wel worden opgemerkt dat de gitaar zo ongeveer uit het openbare muziekleven in Parijs verdwijnt.
Het geven van een verklaring daarvoor, anders dan die van de stereotiepe suprematie van de
piano, is tevens een aspect van dit onderzoek. Ik wil het veeleer hebben over de aard van de
romantische stijl in de werken van Coste, en onder deze restrictie is het analyseren grotendeels
geconcentreerd op zijn oeuvre voor gitaar solo.

Welk theoretisch model biografie daarvoor het beste gehanteerd kon worden, moest nog blijken uit
de discussie daarover, waarbij de volgende biografie een goede leidraad gaf vanwege de wijze
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waarop de theoretische modellen omtrent biografie worden uiteengezet en de keuze daaruit werd
vormgegeven.
In de inleiding van zijn biografie van Julius Röntgen geeft Jurjen Vis in 2007 een overzicht van
enkele typologieën van de biografie als verschijnsel.61) Hij citeert Jan Fontijn (p. 24) die als
‘theoreticus’ van de Nederlandse schrijversbiografie een aantal kenmerken daarvan heeft
geformuleerd. Een schrijversbiografie zou aandacht moeten besteden aan het métier van zijn
hoofdpersoon, zijn wording, ondergane invloeden binnen de context van zijn professionele
omgeving, de uitgever, zijn publiek. Het oeuvre staat centraal met de invloeden daarop vanuit de
context van de auteur. De biografie kent een wisselwerking tussen de hoofdpersoon, zijn
omgeving en zijn tijd. De positie van de biograaf is die van een kritisch beschouwer op gepaste
afstand maar ook met enige identificatie; het is een spel van beschouwen en inleven. De biograaf
maakt de dingen expliciet, ontmaskert waar nodig mythes, uit vermoedens, maar geeft aan dat ze
dat ook zijn, met als voetnoot een citaat van Otten: streef naar waarheid en zakelijkheid. Een
levensverhaal, vervolgt Vis, is ook een verhaal en moet aan narratieve criteria voldoen, het is in die
zin een creatief proces. Hij haalt Clifford aan (p. 26) die vijf typen biografie onderscheidt in het
spectrum van objectief en subjectief (1969): als eerste de feitelijke en chronologische biografie, als
tweede die waarbij de biograaf wat meer interpreteert, als derde de meer artistiek beeldende
biografie, als vierde de vertellende biografie en als vijfde de biografie als fictie, roman. Cliffords
voorkeur gaat uit naar de derde opvatting. Daarna voert Vis Van den Braembussche op met wel
zeven typen levensbeschrijving (1989): allereerst de exemplarische, met een moraal, direct
gevolgd door de antiquarische met feitelijkheden, vervolgens de anekdotische met sprekende
details, daarna de historisch-literaire combinatie, waarna de dwingend theoretische wordt
genoemd en via de emancipatorische biografie uiteindelijk de biografie met een historische
reconstructie van de collectieve leefwereld. Dan zijn er nog typen verteller, en Vis noemt de drie
(p. 27) van Nadel (1984): de dramatisch-expressieve, de objectief-academische en de
interpretatief-analytische. Geen enkele biografie past uiteraard naadloos op een van de typen,
vaak is er sprake van mengvormen en afhankelijk van de voorkeur van de schrijver en het
aanwezige feitenmateriaal kan de werkwijze worden bepaald. Die heeft gevolgen voor de opbouw
van de biografie. Nu gaat het bij Röntgen om een wetenschappelijke componistenbiografie en zijn
er weinig voorbeelden of is er maar theorievorming omtrent dit gegeven, zodat een spiegeling aan
de schrijversbiografie voor de hand ligt; waarom ook niet? Wel mogen Nederlandse componisten
uit de twintigste eeuw zich al dan niet postuum verheugen in de nodige aandacht voor detailaspecten - van hun werk; ‘levensbeschrijvingen zijn er nauwelijks’ schrijft Vis. Dan komt hij tot
een typologie van de componistenbiografie en neemt voor zijn dissertatie een standpunt in. Ideaal
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als biografie vindt hij het op evenwichtige wijze en in juiste proporties beschrijven van leven en
werken van de componist. Vis onderscheidt drie typen:
1. het oeuvre is verweven met het levensverhaal;
2. werk en leven in losse paragrafen maar wel chronologisch geordend;
3. composities en levensverhaal gescheiden.
Van elk type bespreekt hij aansluitend een aantal voorbeelden en tenslotte preciseert hij zijn
uitgangspunt voor de biografie van Röntgen op grond van de grote algemene onbekendheid van
het grote oeuvre van de componist, waardoor de onderzoeker voor op korte termijn onoplosbare
problemen wordt gesteld. Hij legt het zwaartepunt op het leven van de componist ‘in een brede,
cultuurmaatschappelijke context’ (p. 36) en ziet zijn boek als een startpunt voor
muziekwetenschappers om de composities van Röntgen te catalogiseren, analyseren,
karakteriseren. In zijn biografie geeft hij geen musicologische analyses. Vis vervolgt met een
afweging van de chronologische of thematische insteek, het bepalen van zijn narratieve standpunt
en schrijfwijze en komt tot keuzen die wat het eerste betreft bepaald worden door de aard van het
bronnenmateriaal en die wat het tweede aangaat via een zelfbeschouwing van de schrijver die
schrijft over het schrijven (het Droste-effect) komt tot invoeling en verbeelding. Als historicus en
musicus acht hij een diversiteit aan invalshoeken verrijkend voor de biografie als zodanig en
versterkend voor het beeld van de componist dat daaruit naar voren komt. Hij maakt onderscheid
in primaire en secundaire bronnen: onder de eerste verstaat hij brieven, dagboeken, verslagen etc.
Secundaire bronnen zijn bij hem duidingen of informatieverschaffers over primaire bronnen. Bij
Röntgen zijn de eerste overvloedig aanwezig terwijl de tweede vrijwel ontbreken (in mijn
onderzoek naar Coste is dat precies omgekeerd). Hij neemt ook zijn toevlucht tot directe informatie
van nabestaanden, een rijke bron, en plaatst enige opmerkingen over de stilistische vormgeving
van zijn verwijzingen. Al met al een heldere positionering ofwel vooraf voor de lezer ofwel achteraf
voor de schrijver. Veelal ziet een auteur het licht wanneer hij zijn verzameld materiaal overziet,
nietwaar? Het model van de inlevende maar kritische beschouwer als biograaf spreekt mij, mede
gezien de gegevens die voorhanden zijn, het meest aan, waarbij ik vooralsnog het uitgangspunt
hanteer het oeuvre te verweven met het levensverhaal.

Na deze oriëntatie op voorbeelden van biografie in de praktijk en een indirecte aanzet tot enige
theorievorming daaromtrent, was het volgen van de discussie over de laatste nuttig, niet in de
laatste plaats om de op grond van analyse voorgenomen keuze voor de synthese van het
gevonden materiaal, het biografiemodel. In het tijdschrift Biografie Bulletin, gespecialiseerd in
artikelen over verschenen biografieën, interviews met auteurs en discussie over uitgangspunten,
waren overpeinzingen te vinden over principes, onderzoek, methodiek en benaderingswijze van
een wetenschappelijke biografie, wat mijn levens- en werkenbeschrijving ook wil zijn. Het was
daarom zinvol relevante en actuele artikelen te bestuderen om mede op grond daarvan mijn
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standpunt ten aanzien van theorie en methode van mijn biografie nader te bepalen. Ik beperk mij
in de bespreking van deze artikelen tot het weergeven van zienswijzen, opmerkingen en
meningen, waarschuwingen ook, die voor mijn biografie van belang zijn. De discussie over
biografie als genre is levendig, maar het is niet mijn bedoeling mij daarin te mengen, slechts om
daaruit iets te leren en er een mening over te hebben, terwille van mijn biografie.
Een consciëntieuze biograaf wil zoveel mogelijk materiaal kennen en gebruiken die zin geven aan
het geheel dat hem voor ogen staat, stelt Sem Dresden, die de nestor van de biografie-theorie in
Nederland wordt genoemd.62) Tegenwoordig behoren daartoe ook sociologische en
psychologische beschouwingen. Het totaal eigene van de beschreven persoon laat zich echter niet
uitdrukken, intellect en emotie schieten daarin tekort. Hij introduceert de term empathie als deel
van een bredere problematiek die betrokken is op menselijke relaties. De biograaf leeft in een
spanningsveld tussen hem en zijn ‘held’ die nadere bepaling van identificatie, afstand en contact
vereist. Het zich inleven van de biograaf in de hoofdpersoon - zoals ik doe door vele werken in te
studeren - acht hij dus uiterst zinvol, mits er gepaste wetenschappelijke afstand wordt bewaard.
Die heb ik gezocht door mijn bevindingen te reflecteren in historisch muziekwetenschappelijk
kader, mijn beschouwingen vanuit mijn positionering te verhelderen en te relativeren en mijn
muzikale intuïtie te expliciteren.
Emanuel Overbeeke beschouwt twee biografieën, die van Dopper en die van Brandts-Buys.63) Na
een korte weergave van de inhoud uit hij de kritiek dat de persoonsbeschrijvingen weliswaar
aandoenlijk zijn, maar vaak irrelevant. Hij leest teveel over zaken die ook niet-kunstenaars
meemaken en te weinig over de composities. Ook de analyses van Doppers werken zijn te
eenzijdig. Veel wordt bijgedragen aan de kennis van leven en werken, echter niet aan de
waardering ervan. Belangrijk is dat een auteur zich niet verliest in het weergeven van biografische
gegevens, maar dat deze ervoor kiest zich in de biografie temeer te richten op de betekenis van de
werken in relatie met het leven van de componist, in mijn geval: Coste.
Bert Scova Righini reflecteert op zijn bevindingen bij het schrijven van de biografie van Beb Vuyk
en verwoordt de opvatting over voorbeelden daarin met het kennis nemen van de voortbrengselen
van hen die het metier eerder hebben beoefend.64) In maar weinig levensbeschrijvingen treft men
een beschouwing aan over het betrekkelijk karakter van het gepresenteerde beeld van de
gebiografeerde. Hij haalt Dresden aan: ‘het eigene van een individu laat zich moeilijk of niet
uitdrukken.’ De biograaf kan hoogstens een poging wagen de persoonlijkheid en het handelen van
de gebiografeerde reliëf te geven tegen de achtergrond van de omstandigheden waarin die heeft
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geleefd. Objectieve, boven het individu en de tijd staande kennis van de mens over zijn omgeving
is onmogelijk. Vanuit een selectieve perceptie zien en ervaren mensen vooral dat wat het meest
aansluit op hun eigen ideeën, verlangens en ervaringen. En dat innerlijk referentiekader is ook nog
eens voortdurend aan verandering onderhevig, zowel van de schrijver als van de hoofdpersoon.
Hij vindt het de belangrijkste taak van biografen het minutieus en uitgebreid volgen van
ontwikkelingen in leven, persoonlijkheid en werk van de held.
Deze reflecties waren in die zin relevant voor mijn biografie dat inderdaad de bestudering van al
dan niet navolgenswaardige voorbeelden kan bijdragen aan de gedegenheid van de theorie,
methode en structuur van onderzoek, dat de positiebepaling van de biograaf ten opzichte van zijn
onderwerp (held) expliciet moet worden kenbaar gemaakt, dat de plaatsing van de held in de
historische sociaal-culturele context essentieel is en dat objectiviteit daarin onmogelijk is. Niettemin
bleef ik de mening toegedaan dat het empathisch kruipen in de huid van de gitarist-componist door
de werken te spelen, bestuderen en analyseren een meerwaarde geeft aan de biografie vanwege
het kunnen weergeven van de geobjectiveerde ervaringen daarmee, mits maar duidelijk is dat mijn
opvattingen over de betekenis van Coste’s werken mede daarop worden gestoeld.
Monica Soeting interviewt Richard Holmes, die na meer dan twintig gepubliceerde biografieën en
biografische studies als hoogleraar Biografische Studies aan de Universiteit van East Anglia de
wereld van de biografie tijdelijk verwisselde voor die van de wetenschap.65) De biografie is de
vrijbuiter onder de literair-historische studies. Hij formuleert vier redenen om een cursus biografie
te volgen, om een belangrijke literaire traditie te ontdekken en op waarde te schatten, om de
voordelen en de beperkingen van accuratesse en historisch begrip te leren, om iets te begrijpen
van het spreken van de waarheid en op de juiste manier daarover te schrijven, maar bovenal om te
leren je te verplaatsen in een andere plaats, een andere tijd, een ander leven, het uitoefenen van
empathie. De kunst van het luisteren is een belangrijk deel van de discipline van de biografie,
omdat je moet begrijpen hoe iemand anders denkt, werkt en voelt. Een biografie is vooral een
humanistische studie; zij voert je weg van jezelf. Het is dus ook voor mij als biograaf van belang
goed te kijken naar voorbeelden, goed te reflecteren op de verhouding biograaf-gebiografeerde,
goed het tijdsbeeld te kennen en goed in te leven in de hoofdpersoon, in de empathische
benaderingswijze.
Jos Perry wil de lezer op de hoogte houden van de discussie over theorievorming rondom
biografie. Verschillende meningen passeren de revue, maar de meest relevante is die van
Soudijn.66) Die onderscheidt vijf gezichtspunten van waaruit je mensen kunt bestuderen:
biologisch, behaviouristisch, cognitief, psychodynamisch en humanistisch. Gebruik ze alle vijf, als
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zoeklichten, is het advies. De opmerkingen in het artikel droegen weinig bij aan een doorwrochte
theorievorming over biografie. In die zin waren de uitgangspunten van Taruskin in zijn biografie
van Strawinsky uit 1996 meer navolgenswaardig.
Volgens Overbeeke, in zijn artikel over de biografie van Julius Röntgen van de hand van Jurjen
Vis, is het tegenwoordig gebruikelijk achter kunst vooral biografische motieven te zoeken, zo
belangrijk zelfs, dat inspiratie en niet-artistieke motieven belangrijker lijken dan het werk zelf.67) Vis
bevestigt het populaire inzicht dat het wezen van de persoon ongefilterd in het werk verschijnt. Hij
is meer historicus dan musicoloog en schrijft weinig over de muziek, maakt geen gebruik van
literaire procedés waarbij de gedocumenteerde feiten in dienst staan van een verrassende
structuur. Wel is het boek een welkome bijdrage aan de geschiedschrijving van een periode in het
Nederlandse muziekleven die minder saai was dan latere generaties dachten. De reflecties van
Vis zelf in zijn voorwoord waren voor mijn biografie van meer belang dan de opmerkingen in dit
artikel.
Monica Soeting staat stil bij de kritische vragen die Maaike Meyer als hoogleraar aan het centrum
voor Gender en Diversiteit van de Universiteit van Maastricht aan de traditionele biografie stelt.68)
In een biografisch onderzoek moet een vraag centraal staan. Die vraag moet, als het goed is, iets
opleveren. Niet een definitief antwoord, maar een reeks van nieuwe vragen. In Nederland wordt de
biografie nog steeds als het laatste woord beschouwd, waarmee een veld vol grafzerken wordt
gecreëerd. In de traditionele biografie staat het individu centraal, maar het individu is altijd deel van
grotere verbanden. Weinig biografen durven te breken met de traditie van opsomming van
voorouders, uiting van een patriarchale denkwijze die het subject beschouwt als product van de
familie. Je kunt je nooit volledig losmaken van culturele conventies, maar er zijn andere, minder
onderdrukkende conventies. Zij ziet de biografie vooral als voortzetting en bevestiging van
traditionele verhalen over zaken als ouderdom, gender of seksualiteit en haaropvatting staat
daarmee haaks op het willen beschrijven en verklaren van de persoon in de historische sociaalculturele context, wat ik juist voor mijn biografie van groot belang acht. Los daarvan, een persoon
kan zijn leven toch ook geheel anders inrichten dan zijn voorouders, zoals Coste deed door zich
als gitaarcomponist in Parijs te vestigen en niet de door zijn vader voor hem beoogde militaire
carrière na te streven. Een biografie vanuit uitsluitend dit kader te benaderen doet tekort aan het
onderwerp. Maar vragen stellen blijft essentieel voor een biograaf, in dit geval te pogen de
westerse kunstmuziek van Coste binnen de context van de stijl, de periode en de esthetiek te
begrijpen vanuit de gegevens en, als het kan, de woorden, uit de periode zelf.
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Joke Linders plaatst kanttekeningen bij de afbakening van het genre biografie. Opvattingen over
biografie en monografie lopen uiteen.69) Een biograaf kan verschillende oplossingen vinden voor
de verbinding tussen leven en werk. Het verhaal van een mensenleven is een biografie als heel de
mens daarin tot leven komt, de mens, haar voorouders, haar werkzaamheden en maatschappelijke
verdiensten, haar overtuigingen, twijfels, eigenaardigheden en relaties tegen de achtergrond van
tijd en plaats. Maar daarmee is de vraag hoeveel van dat alles in een biografie kan en mag worden
opgenomen niet beantwoord, een kwestie die ook niet op te lossen valt. Zij citeert Dresden met
zijn opmerking dat ‘de biografie een aangenaam, maar bespottelijk genre is dat zich moeilijk laat
afgrenzen.’ Het enige dat biografen daaraan kunnen doen is elkaar voortdurend kritisch maar
welwillend bevragen. De opvattingen van Dresden zijn als het ware een rode draad door de
discussie over het wezen en zijn van biografie als genre. Wat kan ik hiermee? In ieder geval mijn
project relativerend serieus nemen. Ook de auteurs in het tijdschrift Biografie Bulletin blijven
zoeken naar een model, blijkens een artikel onder de titel ‘En nog altijd weten we niet wat de
biografie is’.70)

Na deze discussie over het wezen van biografie en de bestudering van verschillende biografieën,
waaruit naar voren komt dat meer en meer verschillende aspecten, en soms modieuze
invalshoeken aan de orde worden gesteld, die niettemin van belang kunnen zijn, kom ik tot de
opvatting de biografie van Coste te willen benaderen vanuit een vervlechting van biografische en
muzikale gegevens, zijn leven en werk in relatie tot elkaar te zien: het programmatisch aspect van
zijn werken geeft daartoe ook aanknopingspunten. De keuze voor het gezamenlijk optrekken van
het biografisch-historische met het beschrijven van het oeuvre in relatie met muzikale
ontwikkelingen in de tijd ligt voor de hand, leven en werken in separate paragrafen in historische
ordening, de werken binnen hun genres geplaatst en gewaardeerd in artisticiteit en originaliteit. De
ontwikkeling van zijn muzikale oeuvre zet ik in de sociaal-culturele context en bepaal daarmee de
plaats die hij als musicus met zijn werk innam in de muzikale wereld van Parijs in een groot deel
van de 19e eeuw. Zijn stijl wordt op belangrijkste kenmerken exemplarisch beschreven, afgezet
tegen de stijlmiddelen die in de muziekwereld in Parijs in deze tijd in gebruik zijn, tegen de
achtergrond van de ontwikkelingen in de ‘grote’ romantische muziek. De lijn van de levensloop van
Coste is hierin te volgen met in chronologie een korte karakterschets van de meest belangrijke
werken, op kenmerkende, wellicht als romantisch te duiden, formele kenmerken en stijlelementen
in relatie met het voorkomen daarvan, gezien in het licht van de context, het zich ontvouwende
muziekleven in Parijs in de 19e eeuw en de plaats van de gitaar en haar muziek daarin. Om
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Linders, Joke: ‘Biografie in de praktijk’, in: Biografie Bulletin, Amsterdam, Werkgroep Biografie, 2010, vol. 20, no. 1, p.
73-75; no. 2, p. 75-78; no. 3 p. 84-87; Dresden, Sem: Over de biografie, Amsterdam, Meulenhoff, 1987, p. 239, 241.
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Bos, Jaap & Monica Soeting: ‘En nog altijd weten we niet wat de biografie is’, in: Biografie Bulletin, Amsterdam,
Werkgroep Biografie, 2011, vol. 20, no. 1, p. 89-94.
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daarbij zoveel als mogelijk het beeld en de klank, de praktijk en de theorie van die tijd naar voren
te laten komen, worden tijdgenoten aan het woord gelaten in de oorspronkelijke tekst, met mijn
vertaling in voetnoten, in citaten uit tijdschriften en theoretische werken, naast het schrijven over
de muziek zelf vanuit de eigentijdse kritieken. Deze benadering van het historisme acht ik zeer
aantrekkelijk, ook vanwege goede mogelijkheden voor verificatie.
De structuur is dan de historiografische biografie als boven geschetst, met de analyses wel als
achtergrond, maar niet expliciet daarin opgenomen, en een thematische catalogus, een en ander
voorzien van bibliografieën, illustraties, chronologie met annexen en index.
De positie van de schrijver hiervan is, gerelateerd aan de te beschrijven zaken - biografische
gegevens, sociaal-culturele context, muzikaal oeuvre - die van de historisch objectief-academische
schrijver, de interpretatief-analytische verteller en de muzikaal-empathisch gitarist, waarmee het
proefschrift, om in de typologie te blijven, een chronologische artistiek-beeldende analytische
biografie wordt.

Vragen: biografie, vraag en antwoord.

Tenslotte wil ik hier aan de orde stellen welke vragen met dit onderzoek naar leven, werken, tijden
en plaatsen van Napoléon Coste kunnen worden beantwoord. De kernvraag daarin is op welke
wijze de relatie van de gitaar en haar muziek met het muziekleven en de muziek in Parijs in de
romantiek tot uiting komt in leven en werken van Napoléon Coste.
Deze kernvraag is te onderscheiden in de volgende deelaspecten met bijbehorende deelvragen.
Wat betreft de sociaal-culturele context worden drie vragen gesteld. In welke cultureel-artistieke
kringen beweegt Coste zich als gitarist, componist, leraar? Welke maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen zijn van invloed geweest op Coste’s leven? Wat is de status die componist/gitarist
Coste in het Parijs van de 19e eeuw heeft bereikt?
Het muziekleven in Parijs in de 19e eeuw roept de volgende vragen op. Wat is Coste’s rol daarin
wat betreft concertpraktijk, muziekreceptie, muziekuitgeverij, lespraktijk, amateurmuziek,
huismuziek, salons? Welke invloed heeft de positie van de gitaar als instrument op de muzikale
ontwikkeling van Coste?
Muzikale tradities zijn daarnaast van invloed op Coste en zijn muziek, waarbij de vraag kan
worden gesteld naar de aard van en de wijze waarop de traditie van de klassieken onder de
gitaarcomponisten op Coste en zijn werken heeft uitgewerkt. Daarnaast wordt de kwestie aan de
orde gesteld van de betekenis die de traditie van de muziektheorie voor de romantische stijl van
Coste heeft gehad. Coste leeft en werkt in een tijd van de romantiek; ook het romantisch
levensgevoel speelt daarin een rol, naast de muziek zelf. De eerste vraag is daarbij in welke
verhouding de stijl van Coste staat tot die van de romantische muziek in Parijs. Daarna komt de
kwestie welke kenmerken van de romantische stijl zijn in de composities van Coste te vinden zijn,
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waarbij specifiek de vraag wordt gesteld naar de aspecten vorm, melodie, harmonie, metrum,
expressie en romantiek in de werken van Coste, geclassificeerd in een taxonomie van 21 formele
kenmerken en stijlelementen. Dan is er tenslotte de vraag hoe de resultaten van dit onderzoek van
invloed zijn op de interpretatie van de muziek, zoals vormgegeven op de bij dit onderzoek
behorende compact disc.
Deze kernvraag en vragen over deelaspecten worden in deze biografie aan de orde gesteld en
beschreven met open oog voor aanvullingen op grond van nieuw gevonden materiaal in de
toekomst; zij worden in de conclusie ook beantwoord.

Deze werkwijze raakt het probleem dat Schopenhauer in 1851 formuleert in Bespiegelingen over
levenswijsheid. De theorie en de methode van het onderhavig onderzoek kunnen eveneens een
uitweg bieden voor dit filosofisch beoordelingsprobleem. De uitgangspunten en de resultaten ervan
kunnen worden gebruikt voor een vergelijkend onderzoek naar de werken van Ferranti en Mertz,
waarmee het belang van Coste voor de romantische gitaarmuziek eens temeer kan worden
aangetoond.
Bij het werken aan de biografie heb ik mij gericht op het zoeken naar- en onderzoeken van
gegevens over leven en werken van Coste en deze beargumenteerd in historische en sociaalculturele context beschreven; ik heb de gedateerde werken voor gitaar solo van Coste
geanalyseerd in relatie met relevante theorieën over werken van andere componisten, geordend
naar chronologie, en de resultaten in verband met de tijdgeest van de romantiek gebracht.
Tevens heb ik negen composities van Coste die ik zeer belangrijk acht geprogrammeerd in concert
en op de compact disc die onderdeel uitmaakt van deze biografie om ook als musicus zo dicht
mogelijk bij zijn opvattingen over muziek te komen; deze ervaringen heb ik hier betrokken op
Coste en zijn tijd.

Ari van Vliet,

Zwolle, januari 2015
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I
Introduction
voorgeschiedenis, 1754-1805
omgeving, tijdsbeeld, familie

Nous membres du conseil d’administration certifions que le citoyen, J. François Coste,
Géomètre a été élus Capitaine le 12 août 1792. Ensoi de quoi nous lui avons délivré le
présent, au camp près Mayenne, le 7 Prairéal 3me année de la République française.1)

Omgeving
In het hoge plateau van de Jura slingert het riviertje de Loue langs plaatsjes als Ornans en
Cléron door de Franche-Comté in het oosten van Frankrijk. Verderop mondt het uit in de Doubs,
de rivier die het departement, met als hoofdstad Besançon, sinds de Franse revolutie zijn naam
geeft. Deze vallei van Ornans, die geografisch de Vallée de la
Loue heet, met veel bossen en boompartijen, is in cultuur gebracht
met graslanden, graanakkers, wijngaarden ook, met als vrucht de
door Brel nog bezongen witte Arbois-wijn, die alleen daar
verkrijgbaar is. Het klimaat zorgt in ruime mate voor regenval,
afgewisseld met een zomerse zon, en in de winter voor koude en

1 Ornans 2005

sneeuw. Het is deze streek waarin Napoléon Coste wordt geboren in 1805 en waar hij zijn
kindertijd doorbrengt, waar tijdgenoot Gustave Courbet inspiratie vindt voor zijn naturalistische
schilderkunst. Wat verderop naar het zuiden is de Source du Lison te
vinden. Daar ontspringt een stroompje met dezelfde naam uit de
berggrot, die nu een toeristische attractie is. Ooit stond er een
watermolen. Na een cascade met de Conche voegt dit watertje zich
samen met de Loue. Naar deze landschappen en plaatsen verwijst
Coste met zijn composities La Vallée d’Ornans opus 17 (1852),
Souvenir(s) du Jura opus 44 (1876) en La Source du Lyson opus 47
(1878). Op afstand naar het noordoosten liggen de oevers van de Rijn,
naar het zuidoosten liggen verder weg de Alpen. Ook daarvan maakt de
2 Source du Lison 2005

componist een klankbeeld in Les Bords du Rhin opus 18 (1852) en Le

Passage des Alpes opus 27, 28 en 40 (1856 en 1876). Natuurlandschappen als deze vormen
een bron van inspiratie voor hem, net als voor vele andere componisten in deze tijdsperiode van
de romantiek. Met steden, geschiedenis, gevoelens, dood en ook volksheid, vormt natuur een
1
Dossier J.F. Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 02]: ‘Wij, leden van de administratieve raad, verklaren dat de
burger J. François Coste, geometrist, verkozen is tot kapitein op 12 augustus 1792. Waarvan wij heden de akte voor hem
hebben opgesteld hebben, in het kamp nabij Mayenne, op de 7e Prairéal van het 3e jaar van de Franse Republiek.’
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karakteristiek kenmerk van de romantiek in de muziek van de 19e eeuw. De korte schets van de
omgeving waarin Coste zijn vroege jeugd doorbracht staat op deze wijze in directe relatie met
zijn oeuvre.

Tijdsbeeld
Frankrijk ontwikkelt in de tweede helft van de 18e eeuw, onder de economische politiek van
koning Louis XVI, enige welvaart en deze vrij lange periode van stabiliteit doet de landbouw
groeien. De aardappel wordt geïntroduceerd, graslanden worden uitgebreid, en
wetenschappelijke ontdekkingen leiden tot technologische vooruitgang met de komst van
stoommachines en groei van de industrie in textiel en porselein, en zelfs tot de eerste
ballonvlucht in 1783.2) De Revolutie van 1789 verandert de gehele structuur van de
samenleving. Er breekt oorlog uit, Frankrijk wordt belegerd door de Pruisen; op 20 september
1792 wordt de Franse Conventie getekend, de Pruisen trekken zich terug en op 21 september
volgt de proclamatie van de Eerste Republiek. Dan komt op 21 januari 1793 de onthoofding van
Louis XVI, en begint de periode van de terreur die tot ver buiten Parijs reikt. In de Vendée is er
bijvoorbeeld een opstand van royalisten die tot duizenden executies leidt. Maar het is niet alleen
kommer en kwel, op cultureel gebied worden verschillende initiatieven genomen: in Parijs wordt
het Louvre geopend en op 3 augustus 1795 het conservatorium opgericht met als inspecteurs
Gossec, Méhul en Cherubini, die later de eerste directeur wordt.3) Het dagelijks leven, echter,
wordt duur. De oude munteenheid ‘livre’ wordt omgezet naar ‘franc’, maar de oude munten
blijven in circulatie met alle verwarring van dien. Prijzen stijgen, armoede neemt toe. De
Conventie bepaalt in 1793 de salarissen voor handwerk en dagloon en stelt een maximumprijs in
voor de eerste levensbehoeften. De hoge inflatie treft ook de prijs van het brood, waar de
republikeinen wel een belasting op heffen: in juni 1795 kost een brood 12 livres, in juli al 15.
Tussen 1790 en 1795 stijgt de prijs van een paar sokken van 3 naar 100 livres, een paar
schoenen gaat 1500 livres kosten.4) Bij de coalitieoorlogen van eerst Pruisen, Bohemen en
Hongarije, later Napels, Oostenrijk en Rusland tegen de Franse Revolutie, is de vader van de
componist, kapitein Coste, betrokken.

2

Michelin, The Green Guide: France, Watford, Hannay House, 2000, p. 30.

3
Planque, Agenda musical pour l’année 1836, Paris, 1836, repr. Genève, Minkoff, 1981, p. 13: ‘Conservatoire de
musique [...] Gossec, Méhul et Chérubini; [...]’.

4
‘Les assignats et les prix pendant la Révolution française’ in: Correspondance familiale, vie économique,
http://correspondancefamiliale.echess.fr, 2010; http://fr.wikipedia.org/wiki/Assignat; 10 XI 2014.
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Familie
Naast het landschap als inspiratie voor zijn muziek heeft zijn familie, op een andere manier,
invloed op Napoléon Coste. De vader van de componist, Jean-François Coste, is de zoon van
Etienne-François Coste en Jeanne-Françoise Brion, agrariërs van beroep, die in Clairon (nu
Cléron) wonen, een klein plaatsje aan de Loue. Hij wordt daar geboren op 23 april 1754.5) Tot
zijn familie behoort een neef Germain, officier in het leger, gedecoreerd met het Croix de StLouis, een Mr. Coste, oud-pastoor van Besançon, een andere Mr. Coste, pastoor van Quingey,
een Mr. Varoux, priester, een non, Madame Magdeleine Varoud, een nicht Germaine, abdis van
de Abdij van Mirecourt, etc. etc., allemaal namen, inclusief de etcetera’s, die Jean-François in
1794 aanvoert om zelf ook zo’n Croix de St-Louis in de wacht te slepen.6) Een familie met
geestelijken en een militair met decoratie, in dienst van kerk of staat, ofwel een selecte keuze
daaruit om de minister te imponeren; andere familieleden zijn minder indrukwekkend, zo leert
het doorzoeken van de archieven van Besançon op de naam Coste.7) Over zijn opleiding is niets
bekend, maar met zo’n familie uit de burgerlijke middenklasse moet de vader van de componist
die wel hebben genoten, ook al omdat voor zijn latere carrière als officier van de genie een
goede educatie vereist moet zijn geweest. Jean-François Coste huwt zijn eerste vrouw Claudine
Pretet op 8 november 1774 in het stadhuis van Besançon. Het paar krijgt in ieder geval twee
dochters, Julie in 1783 en Jeanne-Etienne in 1785.8) Mogelijk is er sprake van een derde
dochter Jeanne-Pierrette in 1787, de doopakte is daarover niet eenduidig. De naam van de
vader is niet volledig vermeld, maar wel is hij getrouwd met Claudine Pretet, en een ander
koppel met vrijwel dezelfde namen in dezelfde plaats is erg onwaarschijnlijk.9) Ook het
geboortejaar is voor de hand liggend. Volgens de gegevens van Noël Roncet10) is er sprake van
een brief van vader Coste aan het ministerie van oorlog van 18 september 1800, waarin hij het
heeft over drie kinderen, wat deze aanname ondersteunt. Uit deze doopakte valt verder op te
maken dat vader Coste rector van een school is, en dat word je niet zonder opleiding.
In 1789, het jaar van de revolutie, gaat hij het leger in en wordt op 5 augustus 1792, in het jaar
van de Marseillaise,11) op 38-jarige leeftijd kapitein van het vijfde bataljon van de Doubs, een

5
Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 03]: ‘Extrait des régistres [...] né le vingt trois avril de l’année
mil sept cent cinquante quatre, [...]’.

6
Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 22]: ‘Valenciennes, (2p) le 26 juin 1816, Coste à Ministre
Secrétaire [...]’; [Item 74]: ‘[...] Dans la famille du supliant [...]’.

7

Besançon, Archives municipales, Actes de Naissance, Baptèmes, Mariages, Décès, Sépultures.

8

Roncet, Noël: Exposition Napoléon Coste, Amondans, 21-26 VI 2005,[ no. 6], Généalogie.

9

Besançon, Archives municipales, Baptèmes, GG 305 Fo 21, 18 V 1787.

10

Roncet, Noël: Exposition Napoléon Coste, Amondans, 21-26 VI 2005, [no.6], Généalogie.

11

Pistone, Danièle: La musique en France de la Révolution à 1900, Paris, Honoré Champion, 1979, p. 11.
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onderdeel van het tiende regiment lichte infanterie.12) Met zijn vrouw en kinderen thuis in
Besançon maakt vader Coste carrière als militair, maar niet zonder verwondingen. Hij wordt
gepromoveerd tot adjudant chef de brigade in 1793, maar blijkt daarvoor niet capabel te zijn en
wordt hij weer gedegradeerd.13) Terwijl Napoléon Bonaparte in het Revolutionaire leger groots
carrière maakt en leiding geeft aan de belangrijkste militaire campagnes naar Italië en
Oostenrijk, neemt Jean-François Coste als kapitein van de infanterie deel aan verscheidene
Revolutionaire oorlogen. In Duitsland dient Coste in het leger bij de Rijn en Moezel-veldslagen
onder generaal Bruneleau Ste Suzanne. Bij de terugtrekking uit Mayenne raakt hij gewond op 10
november 1795. In Klinkheim, bij Radstadt, raakt hij op 9 juli 1796 alweer gewond.14) Dan wordt
hij gepromoveerd tot kapitein eerste klasse en krijgt daarmee een traktement van 2400 fr. per
jaar. Hij voegt zich bij het leger in de veldslag bij Limath, nabij Zürich, onder generaal Gazan en
raakt daar weer gewond op 25 september 1799. Ook vecht hij bij Konstanz waar hij op 7 oktober
1799 ernstig gewond raakt: nu krijgt hij een schot in het gezicht, de kogel gaat door zijn
bovenkaak, hij kan geen vast voedsel meer eten, niet meer duidelijk spreken. Met een pijnlijk
rechteroog dat maar gedeeltelijk functioneert kan hij deze militaire loopbaan niet voortzetten.15)
De Franse militaire administratie, tegenwoordig gevestigd in het Château de Vincennes in Parijs,
is ook over deze turbulente tijden nauwkeurig en gedetailleerd. Daaruit kan een beeld worden
geschetst van de vader van de componist: een toegewijd soldaat met rang en vele
verwondingen die in zijn staat van dienst telkens worden opgenomen. Na deze laatste ernstige
verwonding gaat kapitein Coste op advies van legerarts Pénotet16) naar huis in Besançon om te
herstellen bij zijn familie. Maar tegenspoed achtervolgt hem. In 1800 overlijdt zijn echtgenote17)
na een lange ziekte en blijft hij achter met zijn drie dochters, van 17, 15 en 12 jaar. Hij vraagt
een pensioen aan, wordt kapitein-rapporteur en heeft daarmee een administratieve functie in
Besançon.
Op 18 januari 1801 trouwt Jean-François Coste met zijn tweede vrouw Anne Pierrette Dénéria
op het gemeentehuis van Clairon. Zij is 34 jaar en hij 48, volgens het afschrift van de
huwelijksakte.18) Haar achtergrond is vergelijkbaar met die van Jean-François. In haar familie is

12
Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 27]: ‘État de services Lille (4p) le 16 septembre 1814 &
Feuille individuelle.’

13

Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 80]: ‘Rapport ecrit le 7 Germinal (2p) le citoyen Coste
nommé adjudant général chef de brigade à l’armee du Rhin [...] absolument incapable d’occuper [...]’.
14

Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 53]: ‘[...] Coste à General chef de service - blessé [...]’.

15
Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 56]: ‘Officier de santé ... Coste a reçu un coup d’armes à feu
qui a traversé les os maxillaires supérieures [...]’.

16

Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 55]. ‘[...] à cause de blessure, [...]’.

17

Besançon, Archives municipales, Acte de sépulture E 174 Fo 7 Vo, 25 Germ. An 8, i.e. 15 IV 1800.

18

Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 11]: ‘Extrait des régistres des actes civils [...]’.
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een oom kapitein, drager van het Croix de St-Louis, een oom Mr. Giraud arts, een andere oom
Giraud ingenieur, en een Monseigneur Baliet, bisschop van Babilone, (waarschijnlijk de kerk in
de rue Babylone in Parijs), etc. etc. Ook hier is sprake van een respectabele familie die kerk en
staat dient.19) Vader Coste krijgt vanaf 25 september 1801 een pensioen van 1366 fr. 88 per
jaar,20) maar, zoals later blijkt, is zijn militaire loopbaan nog niet voorbij. In Besançon wordt
dochter Cathérine-Françoise geboren op 24 januari 1802.21) Jean-François neemt nu niet deel
aan de campagnes van Napoleon Bonaparte die zich op 2 december 1804, in het bijzijn van
Paus Pius VII, in de Notre Dame kroont tot keizer van de Fransen. In 1805, na Napoleon’s
nederlaag bij Trafalgar geeft hij de slag om Engeland op, maar wint de slag bij Ulm en Austerlitz.
Het militarisme waarmee het leven in Frankrijk is doordrenkt, en de militaire carrière van zijn
vader heeft ook invloed op het werk van de componist, later. In zijn oeuvre zijn later in
verschillende werken duidelijke verwijzingen te vinden naar militaire muziek of militaire
gebeurtenissen, zoals Le Passage des Alpes opus 27, 28, 40 (1856 en 1876) dat gaat over de
tocht van Napoléon Bonaparte door het berggebied in 1800, met in het tweede deel
trompetsignalen. In Le Départ opus 31 (1856) laat Coste het leger in een triomfantelijke mars op
‘29 december 1855!...’ terugkeren, volgens Thorvald Rischel na de Krimoorlog.22) Die eindigt
echter in 1856, dus het gaat in dit geval om enkele divisies. Dit behoort tot de romantische topoi
die in Coste’s muziek naar voren komen.

19
Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 22]: ‘[...] sort d’une famille respectable [...]’; [Item 74]:
‘Valenciennes le 2 décembre 1815 Coste a ministre secretaire [...]’.

20

Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 13]: ‘[...] solde 1366 fr 88 [...]’.

21

Roncet, Noël: Exposition Napoléon Coste, Amondans, 21-26 VI 2005, [no. 6] - Généalogie.

22
Rischel, Thorvald: ‘Bibliographische Notizen zu den Gitarrenwerken von Napoléon Coste’, in: Die Gitarre, Berlin,
1927, Jahrgang VIII, Heft 7/8, [Coste-Heft] p. 50.
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II
Caprice
kindertijd, 1805-1814
Amondans, Ornans, Rochefort, Holland

Nous sommes alors au nombre de 5 Combattants y compris mon fils qui, agé de 8 ans
seulement, s’est armé d’un bon pistolet d’arçon et a \ fort bien / fait avec nous le service de
surveillance et il continue.23)

Amondans 1805-1809
Het kleine plaatsje Amondans ligt in het landelijke gebied langs de rivier de Loue, die zo’n tien
kilometer verderop door het stadje Ornans stroomt. Het uitdrukken van deze afstand in de eenheid
kilometer is in Europa inmiddels vanzelfsprekend, maar het metrieke stelsel waarvan het deel
uitmaakt is in 1798 door de Franse revolutionairen ingevoerd in Frankrijk en is nog nieuw in het
begin van de 19e eeuw. Amondans heeft in 2005 zo’n 300 inwoners en bestaat uit ongeveer 100
huizen, waarvan de meeste aan de straatjes liggen, sommige in de streek eromheen.24) Toentertijd
zal dat niet veel anders zijn geweest. Het is hier dat Napoléon Coste in 1805 wordt geboren als
eerste - en enige - zoon van Jean-François Coste (1754-1835) en Anne Pierrette Dénéria (17661842). Vader Coste is 51 jaar oud en officier in ruste van het Napoleontische leger. Hij is in 1803
burgemeester van Amondans geworden en woont met zijn gezin in de mairie. Het gezin bestaat
verder uit dochter Cathérine-Françoise van 3 jaar en de drie dochters uit het huwelijk van Coste
met zijn eerste vrouw Claudine Pretet (1752-1800), Julie, inmiddels 22 jaar, Jeanne-Etienne, 20
jaar en Jeanne-Pierrette, 16 jaar. Deze weergave van de genealogie
van Coste lijkt overzichtelijk, maar is in werkelijkheid ingewikkelder.
Mogelijk is Julie in Amondans overleden op 20 november 1803. Dan
zijn er dus in 1805 vier kinderen, en dat stemt overeen met een brief
van vader Coste aan het ministerie van 16 mei 1810 waarin hij het
heeft over ‘een vrouw en vier kinderen.’25) Maar als hij ‘de dood van

3 Mairie Amondans 2002

een van mijn dochters’ noemt in een brief van 28 juli 1812 aan het ministerie, met de vraag naar
overplaatsing uit Rochefort, waar hij op dat moment is gelegerd,26) dan blijft open om welke

23
Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 28]: ‘Wij zijn aldus op het aantal van vijf soldaten, waaronder
mijn zoon die, slechts acht jaar oud, zich heeft bewapend met een goed zadelpistool en \heel goed/ voor ons de wachtdienst
heeft gedaan en hij houdt vol.’

24

De auteur bezocht Amondans, Ornans en Besançon in 2002 en in 2005; de mairie functioneert nog steeds als

zodanig.
25

Dossier J.F. Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 50]: ‘[...] avec une femme et quatre enfants [...]’.

26

Dossier J.F. Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 34]: ‘[...] la mort d’une de mes filles [...]’.
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dochter het gaat. Jeanne-Étienne woont in 1835 bij hem in Valenciennes,27) zodat het JeannePierrette uit zijn eerste huwelijk, of Cathérine-Françoise uit zijn tweede huwelijk betreft. Er zijn dan
drie kinderen over. In een brief van 28 februari 1817 vanuit Valenciennes heeft hij het over ‘een
familie van 5 personen’, dan moet dat inclusief hemzelf zijn.28) Deze
genealogie is onderwerp van nader onderzoek omdat er mogelijk
nog een kind uit het tweede huwelijk kan zijn geweest, geboren in
1803 of 1809 en overleden in 1812.29) Vooralsnog moet worden
uitgegaan van de beschikbare gegevens in de literatuur. In een
ander opzicht kan ook mondelinge informatie van betekenis zijn. De

4 Château Amondans

mairie staat tegenover het kasteel van Amondans. Dat is de plek waar
waarschijnlijk Napoléon Coste geboren werd, om redenen van hygiëne niet in het gemeentehuis.30)
Over de juiste geboortedatum van Napoléon Coste, 27 juni 1805, heerst veel verwarring bij vele
auteurs van artikelen, handboeken en geschiedenisboeken over de gitaar waarin Coste wordt
genoemd. De meesten geven 28 juni 1806 als geboortedatum,31) maar die varieert bij anderen van
17 februari 180632) tot zelfs 1803.33) Sommigen geven alleen een verkeerd jaartal, 1806. De vele
verschillende geboortedata komen voor tot 1981, wanneer Simon Wynberg, redacteur van de
facsimile-uitgave van de complete werken voor gitaar van Coste, als eerste de juiste
geboortedatum publiceert,34) daarover ingelicht door Brian Jeffery. De verkeerde datum is al te
vinden in 1902,35) maar opvallend genoeg ook bij Coste zelf in 1843. Bij zijn inschrijving bij de
vrijmetselaarsloge Les Frères Unis Inséparables in dat jaar wordt als geboortedatum 28 juni 1806

27
Bibliothèque Municipale Valenciennes, Acte de décès Jean François Coste, 13 IV 1835, VAL fonds modernes, série
E: Etat civil, E1, R53.

28

Dossier J.F. Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 16]: ‘[...] une famille de 5 personnes [...]’.

29

Roncet, Noël: Exposition Napoléon Coste, Amondans, 21-26 VI 2005, [no. 6], Généalogie.

30

In 2005 opgetekend uit de mond van de burgemeester. Juist in dat jaar is er een expositie gewijd aan de 200e
geboortedag van Coste, ingericht door pater van Amondans, Noël Roncet, die onderzoek doet naar Coste en ter gelegenheid
hiervan over hem een boekje heeft geschreven. Roncet, Noël: Napoléon Coste, Compositeur, 1805 - 1883, Amondans, 2005;
Exposition Napoléon Coste, Amondans, 21-26 VI 2005.
31
Bone, Philip J.: ‘Coste, Napoléon’, in: The Guitar and the Mandolin, London, Schott, 2e ed. 1954, repr. 1972, p. 84-85,
97 (plate); Buek, Fritz: Die Gitarre und ihre Meister, Berlin, Robert Lienau, 1926, 2e ed 1935, p. 104-109; Cooper, Jeffrey:
‘Coste, Napoléon’, in: Stanley Sadie, ed: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, Macmillan, 1980, vol. 4, p.
824; Powroïniak, Józef: ‘Coste, Napoléon’, in: Gitarrenlexikon, Berlin, Verlag Neue Musik, 1979, p. 36; Prat, Domingo:
Diccionario biografico, bibliografico, critico, de Guitarras, Guitarristas y Guitarreros, Buenos Aires, Fernando Romero, 1934,
repr. 1986, Columbus, Orphée, p. 96-98; Radke, Hans: ‘Coste, Napoléon’, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, ed.
Blume, Kassel, Bärenreiter, 1956, ed. 1973, vol. XV, supplement 1, Kol. 1616-1617; Sharpe, A.P.: The Story of the Spanish
Guitar, London, Clifford Essex, 1954, 4e ed. 1968, p. 18-19, 27, 61; Zuth, Josef: ‘Coste, Napoléon’, in: Handbuch der Laute und
Gitarre, Wien, Doblinger, 1926, repr. Hildesheim, Olms, 1978, p. 72-73.

32

Wynberg, Simon: ‘...zur Rettung Napoléon Costes...’, in: Gitarre und Laute, Köln, vol. III, 1981, no. 5, p.29-32.

33

Tonazzi, Bruno: Liuto, Vihuela, Chitarra e Strumenti similari nelle loro Intavolature, Trieste, Bèrben, 1971, 2e ed. 1977,

34

Wynberg, Simon: ‘Napoléon Coste’, in: Gitarre und Laute, Köln, vol. IV, 1982, no. 1, p.51.

35

Stockmann-Kursk, J.: ‘Napoléon Coste’, in: Der Gitarrefreund, München, 1902, 3. Jahrgang, Heft 5, p. 55.
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genoteerd, mogelijk een datum die hij zelf heeft opgegeven.36) De vooronderstelling is daarmee
gerechtvaardigd dat ook hij niet op de hoogte was van de juiste datum. De vraag is of deze
verwarring voortkomt uit de vergissing de doopdatum van Coste te nemen voor de geboortedatum.
Aangezien pasgeboren kinderen volgens gebruik37) in de Katholieke Kerk onverwijld worden
gedoopt, zoals Coste’s vader toen hij geboren werd op 23 april 1754 meteen de volgende dag,38)
is dat onwaarschijnlijk. Het ontstaan van deze verwarring heeft veeleer te maken met de
Revolutionaire jaartelling. De Franse Revolutie wil een nieuwe maatschappij van vrijheid, gelijkheid
en broederschap inrichten voor de burgers, de citoyens. Naast de opstelling van de universele
verklaring van de rechten van de mens in 1789 en de invoering van het metrieke stelsel in 1798,
hoort een nieuwe jaartelling daarbij. Dichter Fabre d’Églantine krijgt opdracht nieuwe namen voor
de maanden te bedenken, de maand juni heet nu ‘messidor’. In een decreet van 5 oktober 1793
verklaren de revolutionairen dat het eerste Jaar van de Revolutie begint op 22 september 1792 te
middernacht.39) Het systeem moge voor iedereen in Frankrijk in deze periode duidelijk zijn
geweest, het kan ook voor verwarring zorgen, temeer daar het slechts tot het 15e Jaar van de
Revolutie, 1807, van toepassing was. De geboorteakte van Napoléon Coste is, op aanvraag van
Brian Jeffery, gevonden door M. François Lassus van het ‘Institut d’Études Comtoises et
Jurassiens’ en door Jeffery in 1982 gepubliceerd. De akte geeft aan dat hij is geboren op de
achtste messidor van het dertiende Jaar van de Revolutie. Er staat het volgende:
L’an treize de la République le huit Messidor nous Jean-François Coste, ancien Capitaine
D’Infanterie Légère, maire de la Commune D’amondans, officier de L’État Civil de la ditte
Commune, déclarons présenter un Enfant du Sexe Masculin né le dit Jour huit Messidor à
Midy, de nous Déclarant et de anne-Pierrette Denéria, notre Épouse Légitime, et auquel
nous déclarons donner les prénoms de Claude, Antoine, Jean, George, Napoléon, les dittes
Déclarations et présentations faites en présence de Monsieur Jean Antoine Ordinaire Maître
en Chirurgie et de Monsieur Claude-François Laurent adjoint à la Mairie de la susditte
commune D’amondans et avons lesdits père et témoins signé le présent acte de naissance
après lecture. C.F. Laurent; J.F. Coste; J.A. Ordinaire.40)

36

http://www.mvmm.org/m/docs/coste.html, 4 nov. 2014.

37
Sasser, William Gray: The guitar works of Fernando Sor, Ph.D. dissertation, University of North Carolina, 1960, Ann
Arbor, Michigan, 1975, p.34.

38
Dossier J.F. Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 03]: ‘[...] extrait des régistres de baptême [...] a été baptésé
le jour suivant [...]’.

39

40

Cherpillod, André: La kalendaro tra la tempo, tra la spaco, Cournegard, Blanchetière, 2002, p.152-155.

Besançon, Archives departementale, acte de naissance Napoléon Coste, État Civil, Amondans, N, 1793-1872, 5 Mi
177: ‘Het 13e Jaar van de Revolutie, de achtste messidor, verklaren wij, Jean-François Coste, oud-kapitein van de lichte
infanterie, burgemeester van de gemeente van Amondans, officier van de burgerlijke stand van genoemde gemeente, aan te
geven een kind van het manlijk geslacht geboren op de genoemde dag acht messidor op het middaguur, namens ons en AnnePierrette Dénéria, onze wettelijke echtgenote, namens deze, te verklaren de namen te geven van Claude, Antoine, Jean,
George, Napoléon, de genoemde verklaringen en aangiften gedaan in aanwezigheid van de heer Jean-Antoine Ordinaire
meester in chirurgie en van de heer Claude-François Laurent adjunct van het gemeentehuis van de bovengenoemde gemeente
van Amondans en hebben vermelde vader en getuigen voorliggende geboorteakte na lezing ondertekend, C.F. Laurent, J.F.
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Deze geboortedatum kan nauwkeurig worden omgezet naar de gregoriaanse jaartelling die in
Europa nog steeds wordt gehanteerd. De maand messidor van het 13e Jaar van de Revolutie
begint omgerekend naar de gregoriaanse kalender op 20 juni 1805 en Claude Antoine Jean
Georges Napoléon Coste wordt geboren op de achtste messidor, dat is op 27 juni 1805, waarmee
alle twijfel daarover is weggenomen. Het kind krijgt naast de naam van vader zelf en nog drie
anderen, misschien familieleden, ook die van Napoléon Bonaparte, ooit generaal en nu keizer van
Frankrijk, mogelijk als eerbetoon. De naam Jean zit in de familie, die van Napoléon Bonaparte nu
ook.
Als burgemeester weet vader Coste van aanpakken, hij laat een plattegrond maken van
Amondans en neemt het initiatief voor de bouw van een parochiekerk die er nog steeds staat,
voorzien van een gedenksteen over dit feit, die later, in de tijd dat de republikeinse jaartelling niet
meer geldig was, moet zijn geplaatst. Maar dan wordt hij ervan beschuldigd een bedrag van 857 fr.
van de gemeente voor eigen doeleinden te hebben gebruikt. Hij heeft het bedrag terugbetaald
door zijn pensioen te verpanden, maar wordt niettemin ontslagen in1807.41)

Ornans 1809-1812
In 1809 woont hij met zijn gezin in Ornans, zodat de jonge Napoléon
Coste slechts vier jaar in zijn geboortedorp heeft doorgebracht en
daarom aan die tijd weinig of geen herinneringen heeft; hij schrijft in
ieder geval geen compositie die naar dit plaatsje verwijst. Dat doet
hij wel over zijn nieuwe woonplaats, de vallei waarin deze ligt, in zijn
compositie La Vallée d’Ornans opus 17 (1852) uit zijn Sept

5 La Vallée d’Ornans - naar Courbet

Souvenirs. De schilder Gustave Courbet (1819-1877) maakte een doek met dezelfde titel als de
compositie van Coste. en maakte zijn Un enterrement à Ornans in 1849.42) In Ornans woont
Napoléon Coste met zijn vader, die voor verdwenen geld juridisch achtervolgd wordt door
vertegenwoordigers van Amondans,43) met zijn moeder en mogelijk met de andere drie kinderen
van het gezin, hoewel beide dochters uit het eerste huwelijk van Jean-François dan in de huwbare
leeftijd zijn. Zus Catherine-Françoise is dan 7 jaar, Napoléon Coste 4 jaar. In een brief van 10
augustus 1809 aan Zijne Excellentie Monseigneur le Comte de Lunebourg, minister van oorlog,
vraagt Jean-François Coste herplaatsing aan in actieve dienst; zijn zicht is veel verbeterd, voor

Coste, J.A. Ordinaire’; kopie in bijlage; Jeffery, Brian: ‘Napoléon Costes Jugend’, in: Gitarre und Laute, Köln, vol. IV, 1982, no.
5, p. 255.
41
Jeffery, Brian: ‘Napoléon Costes Jugend’, in: Gitarre und Laute, Köln, vol. IV, 1982, no. 5, p. 254-256; Jaworski,
Roman: ‘Napoléon Coste 1805-1883, une histoire perdue’, in: Valentiana, Valenciennes, Association Valentiana, 1992, no. 10,
p. 68; Roncet, Noël: Napoléon Coste, Compositeur, 1805-1883, Amondans, 2005, p. 9.

42

Bajou, Valérie: Courbet, Parijs, Biro, 2003, p. 61-79.

43
Jaworski, Roman: ‘Napoléon Coste 1805-1883, une histoire perdue’, in: Valentiana, Valenciennes, Association
Valentiana,1992, no. 10, p. 68; Jeffery, Brian: ‘Napoléon Costes Jugend’, in: Gitarre und Laute, Köln, vol. IV, 1982, no. 5, p. 255;
Roncet, Noël: Napoléon Coste, Compositeur, 1805-1883, Amondans, 2005, p. 9-10.
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geometrische operaties kan hij zonder bril weer 25 kilometer ver kijken om de plaats van een klein
object vast te stellen. Een doktersattest onderschrijft zijn wens en hij wordt op 18 augustus 1809
gelegerd in Antwerpen als tijdelijk attaché, maar gedegradeerd tot kapitein derde rang voor een
traktement van 1800 fr., waar hij hoopte op 2400 fr. als kapitein eerste klas, maar het is toch meer
dan zijn pensioen van 1366 fr. 88 per jaar.44) Een dergelijk inkomen is overigens niet gering in
vergelijking met het jaarbudget van een arbeidersgezin, dat in 1813 rond de 400 fr. ligt.45) Er zijn
zodoende financiële redenen geweest om te willen herintreden in militaire dienst, maar ook
beroepstrots, gezien zijn vele aanvragen voor een decoratie. Het gezin blijft in Ornans, zoals blijkt
uit zijn verzoek van 16 mei 1810 om betaald verlof om bij zijn gezin met vier kinderen te zijn,
Jeanne-Etienne woont blijkbaar nog thuis, dat hem 150 fr. per maand kost en dat zo ver weg is. Hij
kan onbetaald verlof krijgen en blijft daarom in Antwerpen: zonder inkomen is familiebezoek
blijkbaar te moeilijk. Dan vraagt hij volledige dienst aan, liever niet op zo’n verafgelegen plaats, en
hij vindt ook dat hij onderbetaald wordt, hij moet zelfs geld lenen.46) Hij krijgt zijn zin, maar niet
helemaal.

Rochefort 1810-1812
Jean-François Coste wordt op 25 oktober 1810 benoemd tot adjudant eerste klasse in Rochefort,
de militaire haven onder La Rochelle aan de monding van de Charente, niet bepaald waarom hij
heeft gevraagd.47) Vanaf november 1811 verblijft hij in ieder geval in Rochefort, maar wordt ook
hier achtervolgd door narigheid. Hij wordt beschuldigd van diefstal van een erfenis, maar buiten
vervolging gesteld door het hof in Poitiers. Hij wil niet langer in Rochefort blijven en vraagt in zijn
brief van 28 juli 1812 overplaatsing aan, wil ruilen met kapitein Bessat van Langeoog, een
Waddeneiland helemaal in het Noorden, bij de Oost-Eems.48) Als motief voor zijn verzoek voert hij
aan dat Bessat dan bij zijn familie is, dat hij zelf, ondanks zijn robuuste gezondheid in Rochefort
drie maanden ernstig ziek is geweest vanwege de slechte lucht, dat een van zijn dochters is
overleden en de rest van de familie bij herhaling ziek, wat hem bij geval op grote uitgaven is

44

Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 53: ‘[...] solde annuelle 2400 francs par an [...]’.

45

Chevallier, Émile: Les salaires au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1887, p. 32.

46

Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 41]: ‘[...] je jouirais de la solde de retraite [...] emprunté 600
francs [...]’; [Item 50]: ‘[...] éloigné de ma famille, par un distance d’environ 78 miriamètres [...]’.
47
Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 49]: ‘Anvers le 21 9bre 1810 Coste à Ministre de la guerre reçu la lettre nommé adjudant de 1ere classe de Rochefort [...]’.

48
Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 34]: ‘Rochefort le 28 juillet 1812 (2p) Coste à ministre de la
guerre [...] changement de place capitaine Bessat de Langeroge occupe la place de Rochefort [...] et que j’occupe celle de
Langeroge [...]’; Jeffery, Brian: ‘Napoléon Costes Jugend’, in: Gitarre und Laute, Köln, vol. IV, 1982, no. 5, p. 256; Roncet, Noël:
Napoléon Coste, Compositeur, 1805 - 1883, Amondans, 2005, p. 11.
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komen te staan.49) Terwijl hij in Antwerpen eerst verlof aanvroeg om bij zijn familie in Ornans te
zijn, zo ver weg, vraagt hij vanuit Rochefort, ook niet dichtbij, overplaatsing aan naar Langeoog,
verder weg kan bijna niet. Het lukt hem ook, want op 24 september 1812 wordt hij benoemd tot
adjudant van Langeoog. Daar te komen valt echter niet mee, er zijn vele obstakels op de weg,
klaagt hij in een verslag over zijn vertraging.50) Het reizen van een Frans officier is te paard, zoals
blijkt uit een schilderij dat aan het eind van dit hoofdstuk wordt getoond. Hij vertoeft enige tijd in
Bois le Duc (‘s-Hertogenbosch), maar op 27 februari 1813 kan hij kapitein Bessat op het
Waddeneiland vervangen en gaat hij zich bezighouden met de versterking van de fortificaties
aldaar.51) Hij heeft zijn zoon Napoléon Coste op deze reis meegenomen.

Holland 1813-1814
Onder invloed van de Franse revolutie en de Napoleontische tijd ontstaat in 1795 de Bataafse
Republiek, totdat in 1806 het land wordt omgevormd tot het Koninkrijk Holland, met Lodewijk
Napoleon aan het bewind en met Franse soldaten tot ver in het Noorden, zelfs op Langeoog. Van
24 tot 30 maart 1813 wordt dit Waddeneiland in de Oost-Eems belegerd door de Britten. Kapitein
Coste schrijft als verantwoordelijk officier voor Langeoog op 31 maart 1813 in het verslag van de
verdediging van het eiland:
Nous sommes alors au nombre de 5 Combattants y compris

6 Verslag J.F. Coste

compris mon fils qui, agé de 8 ans seulement, s’est armé d’un bon pistolet d’arçon et a \fort
bien/ fait avec nous le service de surveillance et il continue.’52)

49
Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 34]: ‘1e Rochefort etant un endroit très mal. - 2e Mais victime
du mauvais air de ce pays ci, sav(?) trois mois de maladie la plus terrible, la mort d’une de mes filles du maladies réitéreér du
restant de ma famille.’

50
Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 33]: ‘[...] soit la longueur de la route, soit les obstacles qu’on
y retrouve, je ne me trouve qu’à Bois le Duc [...]’.

51
Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 31]: ‘Place de Delfzil, le 21 mai 1814, Maufroy - - Mr le
Capitaine Coste constamment occupé, comme adjoint a Mr le commdt du génie, aux travaux de construction pour la défense de
la place - - levé et dressé la carte géometrique, representant fidellement les ouvrages d’attaque et de défense des assiéger et
des assiégeants &c.’

52
Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 28]: ‘Wij zijn aldus op het aantal van vijf soldaten, waaronder
‘/ ‘waaronder mijn zoon die, slechts acht jaar oud, zich heeft bewapend met een goed zadelpistool en \heel goed/ voor ons de
wachtdienst heeft gedaan en hij houdt vol.’
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7 Verslag J.F. Coste

Het laatste woord van een pagina wordt op de volgende herhaald om er zeker van te zijn dat het
om een doorlopende tekst gaat; op de volgende pagina is er een ander handschrift, het document
is een afschrift waarvan het overschrijven is overgenomen door een ander.
Aangezien het hier gaat om een militair verslag van de commandant van
Langeoog, ondertekend door vader Coste - die zijn handtekening als
officier van de genie voorzag van een tekeningetje van de baan die een
afgeschoten granaat doorloopt - moet deze zoon, die dan bijna 8 jaar is,

8 Handtekening J.F. Coste

wel Napoléon Coste zijn. Hier ligt dan ook het verband met zijn latere
composities Delfzil en Le Zuyderzée uit zijn Souvenirs op.19 en 20 die hij in 1852 publiceert.
Commandant Coste wordt later geprezen voor zijn moed.53) De opvatting dat vader Coste een
militaire carrière voor zijn zoon voorzag, kan hiermee worden onderbouwd; hij neemt de jongen
immers mee op een verafgelegen militaire missie en meldt vol trots zijn bijdrage aan de
verdediging. Hij is van februari tot november op het eiland. De nederlaag van Napoleon in de slag
bij Leipzig van 16 tot 19 oktober 1813 leidt tot het einde van zijn invloed op de Nederlanden. De
Hollanders komen in opstand, gesteund door de Engelsen.54) En niet alleen dat is bedreigend voor
de Fransen, de Russische kozakken naderen in oktober 1813 de Hollandse oostgrens, Emden valt
hen op 13 november in handen.55) Generaal Maufroy sluit de poorten van Delfzijl op 3 november
en het fort wordt belegerd door de Engelsen en de Hollanders. Op 11 november krijgt kapitein
Coste van generaal Ambert uit Groningen de order het eiland Langeoog te evacueren en hij
arriveert op 19 november in Delfzijl, na acht dagen storm, waarbij hij, mede door de belegering, per
boot van Langeoog naar Delfzijl is gereisd.56) Daar houdt hij zich tijdens de belegering bezig met
de verdedigingswerken en maakt een geografische kaart met een nauwkeurige representatie

53
Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 31]: ‘[...] Je ne puis, Monsieur, qu’applaudir à vôtre conduite
dans cette circonstance [...]’.

54

Bottema, Jaap: Delfzijl, Schetsen uit de Franse Tijd (1795-1814), Bedum, Profiel, 2004, p. 48 - 51.

55

Bottema, Jaap: Delfzijl, Schetsen uit de Franse Tijd (1795-1814), Bedum, Profiel, 2004, p. 106.

56
Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 16,]: ‘[...] ordre de l’evacuer [...] j’arrivai à Delfzil après huit
jours de tempête, [...]’.
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daarvan.57) De kleine Napoléon Coste is in deze periode bij zijn vader in Delfzijl. De Hollanders zijn
in ieder geval de Fransen niet welgezind, want die vorderen grote hoeveelheden voedsel en
aantallen vee, plunderen de omgeving en roven in Delfzijl zelfs huizen leeg.58)
Het fort wordt door de geallieerden belegd en generaal
Maufroy dreigt de sluizen te openen en het omringende
land te inunderen; hij gelooft niet dat zelfs Parijs al op 31
maart 1814 is bezet door de geallieerden. Na
onderhandelingen krijgt hij toestemming een verkenner
naar Den Haag te sturen, die uiteindelijk met het bericht
terugkomt dat inderdaad het Empire Français niet meer
bestaat. Op 20 april 1814 treedt Napoleon Bonaparte af
9 Schilderij Streun

en de Fransen die - vanuit Hollands gezichtspunt Delfzijl bezet houden, krijgen na onderhandelingen toestemming te vertrekken, in vrede, maar in
slagorde en met volledige bewapening.59) Op een schilderij van Tobias Roelfs van Streun (17951830) staat het ‘uittrekken der Franschen uit deze Vesting’ op 23 mei 1814 afgebeeld: ‘Eendracht
Maakt magt’. Onder hen bevinden zich capitaine Coste en zijn zoon van 8 jaar, Napoléon Coste.
Op hun reis passeren zij wederom de Zuiderzee.

57
Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 31]: ‘[...] Mr le Capitaine Coste constamment occupé,
comme adjoint a Mr le commdt du génie, aux travaux de construction pour la défense de la place - - levé et dressé la carte
géometrique, [...]’.

58

Bottema, Jaap: Delfzijl, Schetsen uit de Franse Tijd (1795-1814), Bedum, Profiel, 2004, p. 106-107.

59

Bottema, Jaap: Delfzijl, Schetsen uit de Franse Tijd (1795-1814), Bedum, Profiel, 2004, p. 9, 119.
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III
Thème varié
jeugd, 1815-1828
Valenciennes, gitaar, concerten, Sagrini

Le concert de samedi dernier mérite cependant une mention particulière. M. Coste a eu le
bon esprit d’intéresser les jambes en même temps que les oreilles, et l’annonce d’un bal à la
suite, n’a pas peu contribué à grossir la recette.60)

Valenciennes 1815-1828
Kapitein Coste en Napoléon, zijn zoon van acht, komen vanuit Holland uiteindelijk op 9 juni 1814
aan in Lille. Zijn vrouw en de andere kinderen komen ook daar naar toe, het gezin wordt herenigd
en verblijft tijdelijk in Hôtel d’Angleterre. Als ex-commandant wacht de kapitein van Langeoog op
nieuwe orders en vraagt intussen een decoratie aan, hij is daarop erg gebrand, blijkbaar.61) Omdat
hij non-actief is, staat hij op gehalveerd traktement en dat leidt tot geldproblemen. Voor hem en het
gezin zijn dit moeilijke tijden, de toekomst is onzeker, de politieke omstandigheden instabiel. Dan
komt de laatste actie van Napoléon Bonaparte. Hij ontsnapt in februari 1815 van Elba, landt in
Zuid-Frankrijk en trekt met een aantal getrouwen naar het Noorden. In maart komt hij in Parijs aan.
Kapitein Coste wordt inmiddels benoemd tot adjudant eerste klasse van Valenciennes in het
arrondissement Douai, département du Nord, waar hij eind mei 1815 arriveert.62) Hij vestigt zich
met zijn gezin op het adres rue Chardon no. 23. Er moeten toentertijd niet onaanzienlijke
troepenbewegingen hebben plaatsgevonden, Valenciennes ligt immers op een doorgaande route
zo’n 80 kilometer van Waterloo. Zo vlak voor de grote slag kunnen die niet ongemerkt aan de
jonge Coste voorbij zijn gegaan. Dan komt op 16, 17 en 18 juni 1815 het roemruchte einde van
Napoléon Bonaparte, de slag waarin kapitein Coste met zijn 61 jaar niet meevecht. En zijn grote
wens, het krijgen van het Croix de St-Louis gaat niet in vervulling, wel wordt hij gedecoreerd met
de Fleur de Lys. Die vindt hij blijkbaar niet voldoende voor zijn leeftijd, gedrag, trouw,
verwondingen en belangrijke familie, want hij volhardt in zijn aanvraag en blijft dit doen tot 1824.
Hij krijgt die niet, hij heeft de koning geen dienst bewezen.63) Op 1 januari 1816 wordt hij weer op

60
Petites Affiches, Valenciennes: 6e Année, 28 III 1827, no. 556, p. 545: ‘Het concert van afgelopen zaterdag verdient
toch een aparte vermelding. De heer Coste heeft de goede geest heeft gehad om zowel de benen als de oren aan te spreken,
en de aankondiging van een bal na afloop heeft niet weinig bijgedragen aan de verhoging van de recette.’

61
Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 68]: ‘Lille le 25 juin 1814 [...] Coste a ministre de la guerre.
Rue des Oyestr No.8 hotel d’Angleterre.’

62
Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 17]: ‘[...] nommé adjudant de première classe pour la place
de Valenciennes - Je me mettrai en roule pour me rendre à mon poste au plutard le 22 du courrant [...]’.

63
Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 06]: ‘[...] ajourner sa demande de la Croix de St-Louis [...]
aucun service au Roi [...]’.
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half salaris van 1366 fr. 88 gezet, daarna op 20 mei 1817 gedemobiliseerd en op 3 juni
gepensioneerd.64)

Gitaar
Het plaatsje Valenciennes, waar Watteau een eeuw eerder zijn rococo-taferelen met barokgitaren
schilderde,65) ligt in ‘notre ancienne Flandres’,66) het Vlaanderen waaraan Coste zijn herinneringen
later muzikaal vorm geeft in opus 5 Souvenir(s) de Flandres uit 1835. In het eerste deel daarvan,
een Marche, en het derde deel, een Valse, zijn duidelijke verwijzingen naar militaire
muzieksignalen te horen. Over de jeugd van Coste, van 12 tot 23 jaar, is weinig bekend, in slechts
een brief geeft hij een kort retrospectief op deze periode van zijn leven:
Très jeune j’ai été initié aux mathématiques. J’ai fait de l’algèbre et des équations. Puis une
affreuse maladie m’a privé pendant quinze mois de l’intelligence. J’avais complètement
perdu la mémoire. Voilà, cher Monsieur, pourquoi je suis musicien. Car si je n’avais oublié ce
que je savais en mathématiques, je serais entré à l’école polytechnique dont je serais sorti
officier du génie. C’était la carrière que mon père me destinait. Voilà pourquoi aussi, de suis
devenu compositeur si tard. C’est que la case de l’intelligence, s’étant vidée dans mon
cerveau, il a fallu bien des années pour la remettre dans son état primitif. Voilà pourquoi
enfin, après avoir expliqué les carrés de l’hypoténuse et la quadrature du cercle, je ne sais
plus rien ou presque rien. Mais pardon, cher Monsieur, de vous avoir ennuyé de ces tristes
souvenirs, au lieu de vous dire des choses qui auraient pu vous intéresser davantage.67)
De reden van het afzien van een militaire carrière en zijn keuze voor het gitaarspel ligt dus in zijn
ziekte. In de biografische schetsen in handboeken en gitaarhistories over de periode van 1817 tot
1825 lopen feit en fictie door elkaar, de bron daarvan zal bovenstaand citaat zijn, enige fantasie
kan de auteurs niet worden ontzegd. De tot nu toe oudste secundaire bron van deze gegevens is
Stockmann-Kursk in Der Gitarrefreund 1902. Deze schrijft hier het verhaal van de militaire
loopbaan die vader Coste voor zijn zoon zag:

64

Dossier J.F.Coste, Château de Vincennes, 24e 815 [Item 04]: ‘Retraite, Paris, le 19 juin 1817. Services’; [Item 08]: ‘[...]
demi solde [...]’; [Item 16]: ‘[...] de 1814 ensuite mis à demi solde en 1814 et 1815 [...]’; [Item 22]: ‘[...] solde 1366 fr 88, [...]’.
65
Ramade, Patrick et al.: Watteau et la fête galante, Valenciennes, Musée des Beaux Arts, 2004, p. 87. 153, 157, 195,
196-7, 220, 225; Bailey, Colin B. et al: The Age of Watteau, Chardin and Fragonard, New Haven, Yale University Press, 2003,
p. 133, 141.

66

Petites Affiches, Valenciennes: 5e Année, 20 V 1826, no. 467 p. 165: ‘La musicomanie [...] notre ancienne Flandres.’

67
Coste-Hallberg, 20 II 1878: ‘Toen ik zeer jong was ben ik begonnen aan wiskunde. Ik deed algebra en maakte
vergelijkingen. Toen maakte een vreselijke ziekte van 15 maanden een eind aan mijn intelligentie. Ik was mijn geheugen
helemaal kwijt. Daarom ben ik musicus geworden. Als ik niet alles wat ik wist vergeten was, zou ik naar de polytechnische
school [ingenieursopleiding] zijn gegaan en zou ik zijn afgestudeerd als officier van de genie. Dat was de carrière waarvoor mijn
vader mij had bestemd. Daarom ben ik ook zo laat componist geworden. Het kastje van de intelligentie was leeg geworden in
mijn hersenen, het kostte vele jaren om die weer in oorspronkelijke staat terug te brengen. Daarom, tenslotte, na de
vierkantsvergelijkingen van de hypotenusa en de kwadratuur van de cirkel te hebben verklaard, weet ik niets, of bijna niets
meer. Het spijt mij u te hebben verveeld met deze droevige herinneringen, in plaats van u dingen te vertellen die u meer zouden
interesseren.’
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Dieser Absicht des Vaters entsprechend wurde der Knabe schon im frühendsten Alter so
übermässig mit Mathematik geplagt, dass er im elften Lebensjahre gefärlich erkrankte und
selbst nach erfolgter Genesung an eine Fortsetzung seiner Vorbereitung nicht mehr zu
denken war. Mit 16 Jahren begann er heimlich und ohne jede Anleitung sich mit der Guitarre
zu beschäftigen und verriet dabei eine so hervorragende musikalische Veranlagung, dass er
von seiner Mutter, die glücklicherweise selbst eine gute Guitarrespielerin war, in seine
Bestrebungen eifrig unterstützt wurde. In Valencienne, wo die Familie nach des
Verabschiedung des Vaters sich bleibend niedergelassen hatte, erteilte Coste bereits im
alter von 18 Jahren Unterricht und liess er sich auch mehrmals in der dortigen
philharmonischen Gesellschaft hören.68)
Dat Coste ziek werd van wiskunde blijft een wonderlijke gevolgtrekking. Van dit verhaal is niets
onwaarschijnlijk, deze bron dateert van 20 jaar na de dood van Coste, maar zelf noemt Coste het
gitaarspel van zijn moeder niet. Van hieruit wordt ditzelfde verhaal - soms letterlijk - overgenomen
door Bone, 1914 en Zuth, 1920 die de bron niet vermelden.69) Schwarz-Reiflingen doet dat laatste
in 1927 wel, hij verwijst enerzijds naar Richard Läpke die een biografie van Coste publiceert in de
Internationale Gitarre-Zeitung, in 1884 in Leipzig - een bron die onvindbaar blijkt te zijn - anderzijds
naar bovengenoemde Stockmann; mogelijk put deze ook hieruit.70) De Läpke-tekst is
getranscribeerd door Eduard Fack in Die Meister p.118-119.71) Ook zonder bronvermelding is
Buek, 192672) met de complete vertelling en Gelas, 1927 die uitsluitend vermeldt dat Coste een
begaafd wiskundige was, wat hem bij de beoordeling van bepaalde harmonische functies bij het
componeren ten goede kwam.73) Dan is het wachten tot 1980 om de traditie van deze biografische
schets weer op te pakken bij Cooper74) en Wynberg’s editie van Coste’s complete werken voor
gitaar in 1982: hier leert hij zichzelf al gitaarspelen op 6-jarige leeftijd, aangemoedigd door moeder,

68

Stockmann-Kursk, J.: ‘Napoléon Coste’, in: Der Guitarrefreund, Mitteilungen des Internationalen GuitarristenVerbandes, München, 3. Jahrgang, 1902, Heft 5, p. 55: ’Voor dat doeleinde van zijn vader werd de jongen zo overdadig met
wiskunde geplaagd, dat hij op 11-jarige leeftijd ernstig ziek werd en dat zelfs na zijn genezing de voortzetting van deze
voorbereiding ondenkbaar was. Op 16-jarige leeftijd begon Coste zich heimelijk en zonder enige aanleiding met gitaar bezig te
houden en liet daarbij zo’n muzikale aanleg zien, dat hij door zijn moeder, die gelukkig zelf een goede gitaarspeelster was, in
zijn inspanningen ijverig werd ondersteund. In Valenciennes, waar de familie zich na het ontslag van vader duurzaam had
gevestigd, gaf Coste reeds op 18-jarige leeftijd onderwijs en liet zich ook meerdere keren bij de plaatselijke philharmonische
vereniging horen.’
69
Bone, Philip J.: ‘Coste, Napoléon’, in: The Guitar and the Mandolin, London, 1954, reprint 1972, p. 84-85; Zuth, Josef:
‘Coste, Napoléon’, in: Handbuch der Laute und Gitarre, Wien, Doblinger, 1926-27, reprint Hildesheim, Olms, 1978, p. 72-73.

70

Schwarz-Reiflingen, Erwin: ‘Napoléon Coste’, in: Die Gitarre, Berlin, 1927, Jahrgang VIII, Heft 7/8, [Coste-Heft] p. 44.

71
Läpke, Richard: ‘Biographie Napoléon Coste’ in: Internationale Gitarre-Zeitung, Jahrgang I, no. 4 (Jan.1884), no. 5
(Febr.1884), Leipzig, transcr. Eduard Fack, ‘Die Meister’, unp. p. 118-119 [afschrift verkregen via Andreas Stevens].

72

Buek, Fritz: Die Gitarre und ihre Meister, Berlin, 1926, 4e ed. >1935, p. 106.

73

Gelas, Lucien: ‘Biographische Notizen über Napoléon Coste’, in: Die Gitarre, Berlin, 1927, Jahrgang VIII, Heft 11/12,

p. 82.
74
Cooper, Jeffrey: ‘Coste, Napoléon’, in: Sadie, Stanley, ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
London, Macmillan, 1980, vol. 4, p. 824.
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en verhuist hij als 18-jarige pas naar Valenciennes, dus in 1823, waar zijn concertcarrière begint ook de heruitgaven uit 2006-7 corrigeren dit niet.75) Naast die omtrent de geboortedatum bestaat
ook hierover een en al verwarring. Dan publiceert Jaworski in 1992 een artikel over Coste,
gebaseerd op nieuw bronnenonderzoek, in de Valentiana, maar ook hij moet wat dit betreft
verwijzen naar Buek omdat hij geen enkele concrete aanwijzing kon vinden voor de ernstige
ziekte, eventuele opleiding of muzikale scholing van Coste, de brief van Coste is pas eind 2014
geopenbaard. Wel weet hij te melden dat Coste is opgenomen in het overzicht van
muziekleraren.76) Coste geeft dus op jonge leeftijd al muziekles en daarbij is het handig om te
kunnen pianospelen; het is ook waarschijnlijk dat hij dat heeft geleerd omdat hij zeker 13
composities met pianobegeleiding schrijft en 16 stukken van piano naar gitaar transcribeert. Burzik
geeft het verhaal weer in 2000 en Stenstadvold heel kort in 2001.77) Roncet beroept zich in 2005
op Buek, en hecht het jaartal 1816 aan de ziekte van Coste, echter zonder onderbouwing.78) In
een document uit die tijd, gevonden door Jaworski, ‘Tableau de Recensement pour la classe de
1825', waarin hij als muziekleraar te boek staat, tevens een persoonsbeschrijving te lezen, die in
overeenstemming is met de twee foto’s die er van hem zijn:
1,60 m; cheveux bruns; front-haut; yeux gris; nez-moyen; bouche moyenne; menton-rond;
visage ovale; teint clair; petite vérole.79)
Dat laatste woord ‘vérole’ in het Frans staat ook voor pokken, en dat kan dan de ziekte zijn
geweest waarvan bovengenoemde auteurs spreken.

Concerten 1826-1827
De vorderingen van de jonge Coste in het gitaarspel demonstreert hij in een concert in het dorpje
St-Amand, dat enige kilometers ten westen van Valenciennes ligt, ten zuiden van Arras. De
plaatselijke krant Petites Affiches van Valenciennes schrijft op 20 mei 1826:
La musicomanie fait depuis quelques tems [sic] des progrès vraiment effrayaux, dans notre
ancienne Flandres. Toutes les villes, on pourrait presque dire tous les villages ont
maintenant des sociétés philharmoniques. Sans parler de St-Amand qui, sur ce point, n’est
pas en arrière des progrès actuels de la civilisation, nous avons vu successivement naître et
se former autour de nous dans les plus petites communes des sociétés de musiciens qui
75

Wynberg, Simon: The Guitar Works Napoléon Coste, facsimile edition, vol. I-IX, Monaco, 1981, 1983; reprint 2006-7.

76
Jaworski, Roman: ‘Napoléon Coste 1805-1883, une histoire perdue’, in: Valentiana, Valenciennes, Association
Valentiana, 1992, no. 10, p. 68.

77
Burzik, Monika: ‘Coste, Napoléon’, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, (ed. Blume, Finscher), 4, Kassel,
2000, Kol. 1714-1717; Stenstadvold, Erik ‘Coste, Napoléon’, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second
edition, London, 2001, p. 534.

78

Roncet, Noël: Napoléon Coste, Compositeur - 1805 - 1883, Amondans, 2005, p. 11.

79
Jaworski, Roman: ‘Napoléon Coste 1805-1883, une histoire perdue’, in: Valentiana, Valenciennes, Association
Valentiana,1992, no. 10, p. 68: ‘1.60m lang, bruin haar, hoog voorhoofd, grijze ogen, middelmatige neus, middelmatige mond,
ronde kin, ovaal gezicht, heldere teint, klein litteken.’
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consacrent quelques jours par mois à leur enseignement mutuel. [...] ..les St-Amandinois [...]
ont presque tous refusé de souscrire à un concert proposé pour lundi dernier, jour de leur
kermesse, au profit d’un jeune guitariste de Valenciennes. Malgré la bonne volonté de tous
les dilettanti de l’endroit, il a manqué six souscripteurs pour compléter.... la douzaine. Il est
vrai de dire aussi, que le billet était fixé au prix d’un franc par personne!’80)
De naam Coste wordt hier niet genoemd, maar het ligt voor de hand
dit concert aan hem toe te schrijven; de aanwezigheid van nog een
jonge gitarist in Valenciennes die zich in een concert als dit wil
presenteren, is onwaarschijnlijk. De locale pers noemt in andere
berichten in die jaren geen andere gitarist dan Coste. Uit dit bericht
is af te leiden dat het slecht bezochte concert plaatsvond op
maandag 15 mei 1826. De toon is ironisch. Om te tonen hoe er
toentertijd tegen de gitaar en haar muziek werd aangekeken, is het
van belang de pers eigentijdse nauwkeurig te citeren. Bijna een jaar
later, op zaterdag 24 maart 1827, speelt Coste in een vocaal en
instrumentaal concert, met bal na, in de Salon Chinois in
Valenciennes, samen met de amateurs en artiesten van de in 1823

10 Petites Affiches, 20 V 1826

opgerichte Société Philharmonique. Met als kop Concert de M. Coste schrijft de locale krant:
M. Coste a eu le bon esprit d’intéresser les jambes en mème temps que les oreilles, et
l’annonce d’un bal à la suite, n’a pas peu contribué à grossir la recette. La réunion était
nombreuse, et les applaudissements et la caisse ont répondu également à l’attente du
bénéficiaire dont le talent mérite bien cette double récompense. Cependant MM. Perriquet,
G*** et Engebert ont eu également les honneurs de la soirée. Les variations de M. Coste ont
fait un très-grand plaisir, mais la guitare joue toujours un triste rôle dans un concert.81)
Hier verschijnt een weinig positief oordeel over de gitaar als concertinstrument. In deze en latere
recensies is de tendens zichtbaar de gitaar te beschouwen als een verouderd instrument met te
weinig klank om zich te kunnen meten met andere muziekinstrumenten waarvan musici, bouwers,
publiek en recensenten in de 19e eeuw een steeds groter volume verwachten. Dit gemengde

80

Petites Affiches, Valenciennes: 5e Année, 20 V 1826, no. 467, p. 165: ‘De musicomanie neemt sinds enige tijd
werkelijk schrikbarende vormen aan in ons oude Vlaanderen. Elke stad, men zou bijna zeggen elk dorp, heeft inmiddels een
société philharmonique. Zonder het over St-Amand te hebben, dat in dit opzicht niet achterloopt bij de actuele voortgang van de
beschaving, hebben wij achtereenvolgens in de kleinste gemeenten om ons heen verenigingen van musici zien ontstaan, die
enkele dagen per maand wijden aan hun onderlinge oefening. [...] ... de inwoners van St-Amand [...] hebben bijna allen
geweigerd in te schrijven dat voor afgelopen maandag, op de dag van de kermis aldaar, was aangekondigd ten gunste van een
jonge gitarist uit Valenciennes. Ondanks de goede wil van de dilettanten ter plaatse, ontbraken zes inschrijvers om... het dozijn
vol te maken. Er moet echter wel bij worden gezegd dat de prijs van het kaartje was vastgesteld op 1 franc per persoon!’ [De
spelling van het Frans in 19e-eeuwse tijdschriften kan afwijken van de modern gebruikelijke.]
81
Petites Affiches, Valenciennes: 2e Année, sam. 19 VII 1823, no. 171, p. 231, fondation Société Philharmonique; 6e
Année, 28 III 1827, no. 556, p. 544-545: ‘M. Coste de goede geest heeft gehad om zowel de benen als de oren aan te spreken,
en de aankondiging van een bal na afloop heeft niet weinig bijgedragen aan de verhoging van de recette. Er waren veel
bezoekers, het applaus en de kassa hebben voldaan aan de verwachtingen van de begunstigde van wie het talent meer dan
deze dubbele beloning verdient. Toch kregen de heren Perriquet, G*** en Engebert voornamelijk de honneurs van de avond. De
variaties van M. Coste deden een zeer groot genoegen, maar de gitaar speelt altijd een droevige rol in een concert.’
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concert is een voorbeeld van een gebruik dat vooral in Parijs gangbaar was: professionele musici
en amateurs treden gezamenlijk op in een gevarieerd programma van solisten, al dan niet met
begeleiding, en ensembles. Om dit voor het publiek nog aantrekkelijker te maken, wordt er aan het
eind gedanst. Het is in deze tijd gebruikelijk voor solisten in een concert om eigen werk te spelen;
bij ensemblemuziek is dat anders. Coste speelt variaties in dit concert en als deze zinsnede
letterlijk wordt genomen, is dat een eigen werk. Daarvoor is opus 2 voor de hand liggend,
Variations et finale sur un motif favori de la famille Suisse de Weigl, gepubliceerd rond 1830, wat
dit opusnummer dan in 1827 plaatst. Het Singspiel Die Schweizerfamilie van Joseph Weigl,
waaraan Coste het thema ontleent, wordt in 1827 als Emmeline opgevoerd in Parijs, waarbij hij
dan zou aansluiten op de muzikale actualiteit.82) Andere ‘Introduction et Variations’ - zijnde een set
van thema & variaties - die hij in dit concert kan hebben gespeeld zijn Introduction et Variations sur
la cavatine favorite de l’Opéra Le Pirate WoO 9 op een motief van Bellini. De opera seria Il Pirata
ging op 27 oktober 1827 in Milaan in première,83) zodat Coste dit thema nog niet kan hebben
gehoord. Het thema (motief) van Weigl wel, en het melodietje is dusdanig pakkend dat het zelfs via
overlevering verspreid kan zijn, tot aan Valenciennes toe. Aangezien Zani de Ferranti een
‘Niaiserie’ (niemandalletje) aan ditzelfde thema heeft gewijd, was het motief zeker ook breder
bekend. Andere sets van thema & variaties verschijnen onder de titel Fantaisie en behoren tot het
genre Fantaisie variée, zoals de fantaisie op een motief van Armide van Gluck opus 4,
gepubliceerd in 1832, een Fantaisie de Concert opus 6, gepubliceerd in 1837, een niet
gepubliceerde Grand Solo opus 24, gedateerd circa 1840, en een Fantaisie de concert voor twee
hobo’s met begeleiding van piano (ad libitum) opus 35. Deze stukken komen vanwege titel en
datering niet in aanmerking voor het concert van 24 maart 1827 in Valenciennes. Meer dan twee
‘echte’ sets van Thema-met-variaties schreef Coste niet. De ‘Weigl-variaties’ zijn zodoende, als
eerste werk, het meest waarschijnlijk om door hem te zijn uitgevoerd in dit concert. Dit gemengde
concert heeft als begunstigde de jonge gitarist Coste. Dit type concert is blijkbaar ook gebruikelijk
in Valenciennes. Een compleet voorbeeld daarvan is te vinden in de locale courant Petites Affiches
van 14 april 1827 in de aankondiging van een vocaal en instrumentaal concert op maandag 16
april in Condé, een plaatsje 11 kilometer ten noordoosten van Valenciennes, en op dinsdag 17
april 1827 in de Salon Chinois in Valenciennes. In beide treedt juffrouw Clorinde Moline op:
Ville de Condé Lundi 6 [sic] avril 1827, a six heures du soir, la société symphoniste du dit
lieu, secondée par [...] et Melle CLORINDE MOLINE, première cantatrice italienne [...]
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donnera, dans le grand salon de la mairie, UN CONCERT vocal et instrumental [...] suivie
d’un BAL.84)
Voor het concert in de Salon Chinois wordt het programma alvast gegeven:
Première partie. 1e Harmonie par MM. les musiciens du 14
regiment. 2. Air de Tancredi (O Patria), de Rossini, chant par
Mlle Clorinde. - 3. Fantaisies pour flû e [sic], sur sur les airs de
la Dame Blanche, exécutées par M. Boquet - 4. Della Tromba,
grande cavatine de Ponchita, chantée pas Mlle Clorinde.
Deuxième Partie. 5 Harmonie par MM. les musiciens du 14e
regiment, - 6. Solo de guitare. - 7. Grand air de Torbida, de
Pietre Romani, chanté par M. Clorinde. - M. Hermann tiendra
le piano. UN BAL aura lieu immediatement apres le concert.
L’orchestre sera composé de MM. les musiciens du 14e de
ligne. [...] On commencera a six heures et demie precises.85)
Dit gevarieerde programma is samengesteld rondom bijdragen van

11 Petites Affiches, 14 IV 1827

de Italiaanse zangeres, die waarschijnlijk Molino heet. De twee
delen worden geopend door de militairen, die ook op burgerconcerten spelen en het bal na
begeleiden. Het heroïsch melodrama Tancredi van Rossini ging in Venetië in 1813 in première; in
1827 is hij al een beroemdheid in Parijs;86) de opéra-comique La Dame Blanche van Boieldieu
stamt uit 1825; hij is vanaf 1817 docent compositie aan het conservatorium van Parijs.87) Over de
componist Ponchita is niets meer te achterhalen, de vocaliste heeft misschien Italiaans repertoire
meegenomen. Pietro Romani (1791-1877) is dirigent en componist in Florence.88) Ondanks dat
Coste niet met name wordt genoemd, is er geen andere gitarist in Valenciennes bekend die in dit
concert een solo gespeeld kan hebben. Bij het concert in Condé wordt geen gitaarsolo genoemd,
maar mogelijk heeft Coste zich ook daarin gemeld. En als hij daarin optreedt, is nog niet bekend
wat hij speelt. Als dat eigen werk is, kunnen dat wederom de ‘Weigl-variaties’ opus 2 zijn geweest.
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Zo niet, dan ligt een werk van Carulli voor de hand: hij geeft volgens de Indicateur de
Valenciennes gitaarles met de methode van Carulli in de rue Askièvre, en is dus op de hoogte van
diens werk.89) Carulli componeerde evenals vele andere klassieke gitaristen-componisten als
Diabelli, Giuliani, Carcassi, Legnani, Aguado en Sor in het thema-variatie genre; hij schreef er
meer dan 50. Ferdinando Carulli (Napels 1770 - Parijs 1841) woont sinds 1807 in Parijs. Met ‘de
methode’ wordt zijn Méthode complète opus 27 bedoeld, die rond 1810 door Carli wordt
uitgegeven, of opus 247 uit 1825.90) Beide bevatten toonladders, oefeningen, arpeggio’s,
gerangschikt naar toonsoort, stukjes in 1e en 2e positie, thema met variaties, legati, duetten, voor
de beginner nogal uitgebreid.

Sagrini 1828
In 1828 bezoekt Luigi Sagrini (1809-1840), die als concertgitarist
rondreist, het plaatsje in het Franse Vlaanderen.91) Hij wordt met een
sneer naar de gitaar aangekondigd in de Petites Affiches van
woensdag 20 februari 1828:
M. Sagrini, célèbre guitariste, l’un des virtuoses de l ‘Europe
qui tire le plus grand partie d’un instrument que l’on regarde
mal-à-propos comme ingrat, se propose de donner un concert
à Valenciennes dans un peu de jours.92)
Hij ontmoet Coste en zij geven een concert op 27 februari 1828:

12 Luigi Sagrini

Le concert donné mercredi par M. Sagrini n’a pas été au dessous de l’attente du public.
Nous n’avons jamais entendu de guitariste aussi fort que ce jeune artiste: et par la légéreté
de son jeu autant que par l’aplomb et l’aisance dont il a fait preuve, il a enlevé, comme il a
mérité tous les suffrages. Notre jeune et modeste concitoyen M. Coste a dignement rivalisé
avec lui, et M. Perriquet a fait le plus grand plaisir dans le duo concertant de violon et
guitare. [...] Les jeunes gens ont eu la galanterie d’offrir à ces dames, et par manière
d’impromptu un petit bal à la suite. Il passera bientôt en proverbe à Valenciennes qu’il n’y a
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pas de beau concert sans bal, comme on dit à Paris qu’il n’est pas de bonne fête sans
gendarmes.93)
De recensie is lovend, Coste heeft ‘waardig gestreden’ met de jongere Sagrini en het bal na schijnt
een gewoonte te worden. Een andere bron, Mon Histoire van Valenciennes, geeft geen recensie,
maar wel een overzicht van het programma. Ook dit is een gemengd concert met zang, koor, fluit,
viool en gitaar, maar de hoofdrol is weggelegd voor Sagrini, die eigen werken uitvoert als een
Concerto voor gitaar en Grandes Variations voor viool en gitaar. Samen met Coste speelt hij
Grandes Variations Concertantes pour deux guitares.94) Dit werk, waarvan de componist in de
recensie niet wordt genoemd, is volgens Zuth, Bone en Chapalain opus130 van Mauro Giuliani.95)
Dat kan echter niet omdat dit werk pas in 1840, postuum, is uitgegeven, voorzover Sagrini niet een
afschrift van het manuscript in bezit had; Heck vermeldt in zijn biografie van Giuliani de naam
Sagrini in het geheel niet, dus is dat niet waarschijnlijk. Uit het corpus van thema & variaties voor
twee gitaren komt alleen Gran Variazioni Concertanti opus 35 van Giuliani als mogelijke kandidaat
in aanmerking, in 1812 gepubliceerd in Wenen en later in Parijs in 1828.96). Coste schrijft later:
Longtemps avant en 1828 j’avais eu des relations en province avec Sagrini (à
Valenciennes). Nous exécutons en public les grandes variations de Giuliani (35) J’y eus un
très grand succès, parce que l’on ne me connaissait pas et que Sagrini arrivait précédé
d’une grande réputation. Sagrini avait une brillante exécution et un beau son. Mais à
l’époque où Sagrini donnait déjà des concerts dans toutes les capitales de l’Europe, je ne
savais pas que je serais un jour guitariste.97)
Duidelijk is nu dat het werk van Giuliani diens opus 35 is geweest. Voor dit werk waarvan het begin
ook nog eens op opus 130 lijkt, is een hoog technisch niveau vereist, zodat Coste ofwel eerder
dan zijn 16e, dus ruim voor 1821, moet zijn begonnen met gitaar spelen, ofwel heeft beschikt over
een bijzonder talent. Het eerste is goed mogelijk, het laatste zeer waarschijnlijk. Coste schrijft zelf
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dat hij in zijn jeugd veel van Sor en alles van Giuliani heeft gespeeld, maar niet alle 150
opusnummers zullen in zijn bezit zijn geweest:
Jusqu’à l’age de 24 ans j’ai joué toute la musique de cet auteur. Je n’en connaissait pas
meilleur alors, et aussitôt que la musique de Sor est tombée entre mes mains, j’ai pu juger
du vide et de la pauvreté qui existe dans l’oeuvre de Giuliani.98)
Giuliani valt in het niet bij Sor. Op zondag 14 december 1828 geeft Coste zijn laatste concert in
Valenciennes; het wordt aangekondigd op 6 december in Petites Affiches:
Dimanche 14 décembre prochain, concert vocal et instrumental au Salon Chinois, donné par
M. N. Coste, guitariste, aidé de MM. les amateurs de la Société philharmonique de cette
ville.99)
Op 10 december wordt in hetzelfde blad de aanvangstijd van half zeven in de avond vermeld:
Le Sr. Coste ne négligera rien pour rendre cette soirée brillante et digne d’être offerte au
public. [...] On souscrit chez Sr. Boucher, rue de la Viewarde.100)
Op 17 december volgt dan het verslag van het concert. Daarin geen woord over Coste, wel over
de jeugd van beide seksen die aan het eind van de avond plezier hadden met een paar quadrilles:
au dernier coup d’archet on s’est trouvé dans les ténèbres. Ce n’est pas que le gaz ait
manqué, car nous ne sommes pas encore au niveau des nouvelles inventions, mais il parait
qu’on avait tout simplement soufflé les quinquets, en vertu d’ordres superieurs, provenenant
de l’administration........... chinoise. On veut, dit-on, punir de ce que les signataires pour les
redoutes n’ont pas été nombreux. Nous ne pensons pas que ce soit le moyen de rendre pour
l’avenir les concerts bien florissans.101)
Het licht gaat uit, en na dit concert vertrekt Coste uit dit provincieplaatsje om zijn artistieke geluk te
beproeven in Parijs, dat aan de vooravond staat van grote ontwikkelingen in het muziekleven. Hij
is niet de enige.
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Intermezzo I
Parijs, muziekleven circa 1828
infrastructuur, muziekleven, instellingen, concertwereld, publieksconventie, methodes, gitaar,
uitgeverij, pers, instrumenten, guitaromanie

La guitare était autrefois un pauvre instrument destiné à soutenir par quelques harpèges le
chant d’une romance ou d’une ariette. Les travaux de plusieurs artistes distingués lui ont
donné depuis une plus grande importance dans la musique; mais personne n’a su trouver
autant de ressources que M. Sor.102)

Infrastructuur
De Franse Revolutie heeft niet alleen een omslag in de gehele maatschappelijke orde in Frankrijk
bewerkstelligd, maar is ook van betekenis voor het muziekleven in Parijs, dat daarvoor werd
gedomineerd door de adel. Na 1789 wordt dat meer en meer gestructureerd en ook inhoudelijk
gestuurd door de nieuwe revolutionaire staat. Iedereen wordt na de revolutie voor de wet gelijk en
via geboorte verkregen adellijke titels worden afgenomen. Wel stelt Napoleon in zijn Code civil van
1814 dat sommigen, door verdienste, zo’n titel kunnen verwerven, wat tot gevolg heeft dat
ongeveer 3200 personen in de adelstand worden verheven, waarvan slechts 22,5% oude adel,
een gegeven dat de pogingen tot terugkeer naar het royalisme in de weg staat.103) De impact van
de Revolutie maakt de weg vrij voor een snelle groei van het publieke concertleven. Het private
concertleven komt in handen van de hogere klasse die voornamelijk bestaat uit industriëlen en
beoefenaars van vrije beroepen, maar ook nog wat adel. Het nieuwe onderscheid tussen lichte en
serieuze muziek dat gaat ontstaan, brengt burgerij en aristocratie samen in het opzicht van
muzikale smaak: de klassegrenzen worden hierin overstegen.104)
Wanneer Coste eind 1828 of begin 1829 in Parijs arriveert, staat de
stad aan de vooravond van grote ontwikkelingen. Na de
Restauration van 1814 heerst Charles X vanaf 1824 over Frankrijk,
maar hij moet in de juli-revolutie van 1830 wijken voor Louis-Philippe
I. Coste schrijft daarover een chanson en ook Carulli componeert
een gitaarstuk over ‘Les Trois Glorieuses’, zoals deze gebeurtenis

13 Les Trois Jours, Carulli
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de geschiedenis is ingegaan. De stad is dan nog lang niet naar het ingrijpende plan van baron
Haussmann geremodelleerd, dat gebeurt pas tussen 1852 en 1870, en heeft nog een relatieve
kleinschaligheid in het centrum.105) Maar de bevolking van circa 750.000 inwoners neemt toe tot
circa 1 miljoen stedelingen in 1846. Daarnaast zijn er in het begin van de 19e eeuw vele
ontwikkelingen in de infrastructuur die het dagelijks leven van de Parijzenaars ingrijpend
veranderen. Het personenvervoer verloopt nog met de diligence onder monopolie van Caillard. De
omnibus komt in 1828 met 100 rijtuigen voor 14 personen voor 25c per plaats voor ieder. Voor het
eerste treinstation West moet Parijs wachten tot 1837; tot 1846 moet de stad het doen met drie
treinstations, Saint Lazare, Montparnasse en Jardin des Plantes. Het Gare du Nord wordt geopend
in 1846, waarna Gare de Lyon en Gare de l’Est in 1849 volgen, het laatste in Coste’s wijk.
Napoléon Coste zal daarom eind 1828 met de diligence van Valenciennes naar Parijs zijn gereisd.
Het verkeer in de stad is altijd problematisch, met koetsen, karren, ruiters en voetgangers die
elkaar verdringen. De wegen zijn geplaveid met kinderkopjes, tot 1800, wanneer Rambuteau die
vervangt door ‘macadam’, grit. Water wordt aangevoerd via kanalen en de Seine of gehaald uit
putten. Voor de voedselvoorziening zijn er de beroemde Hallen en vele markten. Ter verdediging is
de stad omringd door verschillende muren, waardoor Parijs vrijwel een gevangenis wordt: ‘Le mur
murant Paris rend Paris murmurant’. Voor de verzending van brieven en pakjes, een faciliteit
waarvan Coste veel gebruik maakt voor zijn correspondentie, zijn er onder de Restauratie 204
postbussen die in verbinding staan met acht postkantoren, naast het centrale bureau, met vijf
bezorgingen per dag in de winter en in de zomer zes.106) In 1804 zijn er vijf telegraafkantoren, het
wereldnieuws en muzikale nieuws uit de vele steden van Europa kan op die manier de Parijse
kranten bereiken, zoals Le Courrier Français, Le Constitutionel, La Gazette de France, Journal des
Débats, La Quotidienne, L’Universel, Le Correspondant, Le Figaro, Le National, kranten waarin
eveneens plaats is voor de muziekkritiek van Castil-Blaze, Sévelinges, Soulié, Miel, d’Ortigue en
Berlioz.107) Andersom kan het nieuws uit Parijs eveneens Valenciennes bereiken, waar de lokale
courant Petites Affiches, vanaf 1829 L’Echo de la Frontière, inderdaad berichten plaatst, zoals op
1 april 1829 over een concert van Coste. Castil-Blaze begint in 1820 de eerste vaste rubriek met
muziekkritiek in het Journal des Débats.108) Fétis richt in februari 1827 de Revue musicale op,
gespecialiseerd in muziek, en redigeert dat vrijwel alleen tot 1833, wanneer hij de eerste directeur
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wordt van het Brussels conservatorium.109) De infrastructuur voor communicatie en informatie
wordt intensief gebruikt en ontwikkelt zich sterk, ook in het muziekleven.

Muziekleven
Tijdens de jaren van de Revolutie en het Directoire, 1789-1799, vanaf 1792 de Première
République, wordt wat het muziekleven betreft een aantal veranderingen bewerkstelligd.
Instrumenten van geëmigreerden worden verkocht of in kerken zelfs vernietigd, de handel erin
loopt terug, sommige ondernemers vertrekken, zoals pianofabrikant Sébastien Érard, die naar
Engeland vlucht, maar in 1795 terugkomt.110) Kloosters, abdijen, kerken en kapellen worden
gesloten,111) en daarmee verdwijnt tevens de muzikale opvoeding van jongeren. De muzikale
educatie, die vooral in handen was van de kerk, wordt nu gedemocratiseerd, met name door de
oprichting van het conservatorium op 16 Thermidor An III, omgerekend 3 augustus 1795, en door
de zelfstandige muziekleraar. Hierbij ontstaat een inhoudelijke discussie of ook het volkse
repertoire moet worden onderwezen. Het intellectuele liberalisme krijgt de overhand, het
conservatorium moet zich bezighouden met het onderwijzen van de muzikale elite. Hier is sprake
van een - sociologisch omschreven - conflict tussen de ‘waarden van de gemeenschap’ die een
democratisering van de kunst voorstaan en de ‘waarden van het individu’ die het privilege
toekennen aan het betere, de elite, het zeldzame. Beide opvattingen spelen in Parijs van het begin
van de 19e eeuw een rol, in muziektijdschriften, bij instituten, in salons, in concertzalen. Het
conservatorium kiest voor de excellentie, het Orphéon van Wilhem voor volkseducatie, maar dat
gebeurt pas in 1837.112) Er is een voorkeur voor openluchtmuziek, muziek voor het volk, de korte
muzikale vorm en militaire muziek. Componisten krijgen in 1791 bescherming van hun rechten, na
1810 geldt een periode van 10 jaar na hun dood. Pas in 1891 wordt een ‘Agence française du
Copyright’ in Parijs opgericht, na de ondertekening van de conventie van Bern in 1886;
auteursrecht speelt in het leven van Coste zodoende geen rol van betekenis.113) Als gevolg van het
vertrek van de adel verandert niet alleen de muzikale voorkeur, maar komt er ook een einde aan
het mecenaat. Musici, nu niet meer onderhouden of bevoordeeld door de adel, gaan een
lespraktijk beginnen. De invloed van de burgerij neemt toe, ook op de muzikale smaak, onder de
juli-monarchie na 1830 is er een groei in de orkestrale muziek. De vele veranderingen roepen
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echter ook een nostalgie op naar de muziek van vroeger. Napoleon wil in de periode van het
Consulaat en het Empire (1799-1814) van Parijs de hoofdstad van de kunstwereld maken en hij
heeft een voorkeur voor de Italiaanse muziek, die hij bevoordeelt, zoals blijkt uit de groei en
betekenis van het Théâtre Italien. Tijdens de Restauratie (1814-1830) bemoeien Louis XVIII en
Charles X zich relatief weinig met het muziekleven. De piano wordt steeds belangrijker en viert
triomfen in de salons, Cherubini maakt zich zelfs zorgen over het grote aantal pianisten op het
conservatorium. Het woord piano-forte verdwijnt omstreeks 1820 en in 1822 vindt Érard, die weer
in Parijs is teruggekeerd, het ‘double-echappement’ uit. Liszt arriveert in 1823 in Parijs en geeft er
zijn eerste concert in het Théâtre Italien op 7 maart 1824. Duitse muziek is niet zo geliefd, heeft in
het algemeen weinig invloed, wel enigszins in de instrumentale muziek. Liszt maakt zich sterk voor
de muziek van Schubert, die daarna erg populair wordt, vooral zijn liederen. De opera viert hoogtij
in deze periode. Rossini arriveert, na een grootse carrière in Italië, in 1822 en daarna in 1824 in
Parijs, waar het publiek aan zijn voeten ligt. Zijn opera Le Comte d’Ory krijgt zijn première in 1828,
Guillaume Tell in 1829.114) De invloed van Rossini is groot en andere Italiaanse componisten als
Bellini en Donizetti profiteren daar vervolgens van. Ook Berlioz is reeds actief in deze tijd, hij
studeert in 1826 compositie aan het conservatorium bij Lesueur en contrapunt en harmonie bij
Reicha. De literaire invloed van Walter Scott is merkbaar in Waverley van Berlioz, omstreeks 1828.
Schubert wijdt al in 1825 een liederencyclus aan The Lady of the Lake uit 1810, met daarin het
beroemde Ave Maria, de hymne van Ellen Douglas uit het derde canto, een chanson dat Coste in
1835 uitgeeft met gitaarbegeleiding. The Bride of Lammermoor uit 1819 wordt door Donizetti in
1835 getoonzet als Lucia di Lamermoor, waaraan Coste in 1841 zijn Divertissement opus 9 wijdt.
Ivanhoe van Scott verschijnt in 1820 en de heroïek daarin weerklinkt in Le Tournoi van Coste in
1843.115) Met deze historische romans speelt Scott in op het romantische verlangen naar de
grootsheid van de geschiedenis, waarbij hij als bijzonderheid de handeling vormgeeft rondom
werkelijke figuren, geplaatst in reële gebieden. Jongeren, die als afronding van hun opvoeding tot
dan toe een Grand Tour door Europa maakten, reizen nu naar de Trossachs in Schotland. De
romans van Scott zijn uiterst populair in Frankrijk in deze tijd, in vertaling van Defauconpret.116)
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Instellingen
Verschillende instellingen drukken hun stempel op het muziekleven in Parijs. Het conservatorium
leidt al vanaf 1795 studenten op tot instrumentalist, vocalist of componist. Zij krijgen les in
contrapunt en harmonie, solfège, zang, declamatie; in 1822 zijn er 59 docenten en 317 leerlingen
voor de instrumenten piano, orgel, harp, strijkers, blazers, maar daaronder geen gitaar, iets dat
belangrijke gevolgen heeft voor de status van het instrument.117) Het instituut is gevestigd aan de
rue du Faubourg Poissonnière no. 11, de straat waar de voor Coste belangrijke muziekuitgevers
Richault en Schonenberger zich eveneens vestigen. La salle Chantereine, ‘très jolie’, gebouwd in
1817, organiseert soirées, concerten, maar mag na 1821 geen toneel meer opvoeren wegens
vermeende concurrentie met de Opéra-Comique. Zij gaat door met leerlingenconcerten. In de salle
in de rue de Cléry worden ook concerten gegeven, de Société, opgericht in 1799, is al langer
actief; het seizoen kent acht concerten en een abonnement kost 48 fr. voor heren en 36 fr. voor
dames. Het Gymnase musical, opgericht in 1827 door schilder en amateur-fluitist Jean-Louis
Decourcelle, biedt programma’s met zang, piano en andere instrumenten, soms zelfs kleine
orkesten, gedirigeerd door Tilmant. Het verhuist in 1828 naar de salle Molière en krijgt
toestemming om de activiteiten voort te zetten in de salle St-Jean van het Hôtel de Ville, om
uitbreiding van publiek mogelijk te maken. Coste geeft er zijn eerste concert in Parijs.118) Dan zijn
er nog de grote instellingen voor het theaterpubliek als de Opéra-Comique, het Théâtre Italien, de
Société philharmonique, het Théâtre du Vaudeville en het Théâtre des Variétés, die zich, in de
regel, richten op een programmering met opera, symfonie, ballet, of vaudeville en ander vermaak.
In het Théâtre de l’Opéra wordt het ballet Cendrillon, op muziek van Fernando Sor, jarenlang
uitgevoerd.119) De democratisering van het publiek komt tot uiting in de aanpak van Véron voor de
Opéra. Hij brengt in de korte tijd van zijn aanstelling - vier jaar - grondige en duurzame wijzigingen
aan. Bij zijn aantreden in 1830 als nieuwe directeur gaat hij de Opéra direct populariseren. Hij richt
zich op het juste milieu, dat na de Juli-revolutie niet republikeins of royalistisch meer kan zijn, en
zijn aanpak draagt bij aan de popularisering van zowel opera als publiek.120)

Concertwereld
De Sociéte des Concerts du Conservatoire voorziet vooral sinds 1830 in een programmering van
grote symfonische werken, soloconcerten, opera’s en oratoria van ‘oude’ componisten Bach,

117

Pierre, Constant: Le Conservatoire national de musique et de déclamation: documents historiques et administratifs,
Paris, Imprimerie nationale, 1900, p. 420.
118
Lesure, François: La musique à Paris en 1830-1831, Paris, Bibliothèque nationale, 1983, p. 115; L’ Echo de la
Frontière, Valenciennes, 1829, 8e Année, merc. 1 IV 1829, no. 767; Fauquet, Joël-Marie: ‘Gymnase musical’, in: Fauquet, JoëlMarie: Dictionnaire de la Musique en France au XIXe siècle, Paris, Fayard, 2003, p. 551-552.

119
Dell’Ara, Mario: ‘La chitarra a Parigi negli anni 1830-1831', in: Il Fronimo, Milano, Suvini Zerboni, XVI, no. 63, apr.
1988, p. 19.

120

Johnson, James H.: Listening in Paris: a cultural history, Berkeley, University of Berkeley Press, 1995, p. 240-247.

Napoléon Coste: Biografie

Intermezzo I 30

Haendel, Rameau, Haydn, Mozart, Beethoven in de nieuwe zaal van meer dan 1000 plaatsen.
Naast de programmering in andere zalen en salons ontstaat daarmee geleidelijk een canonisatie
van orkestwerken; uit de bespreking daarvan in de muzikale kritiek ontstaat de term ‘klassieke
muziek’. Later komen de tijdgenoten Berlioz, Meyerbeer, Mendelssohn, Bellini daarbij. De société
biedt een bloeiende concertpraktijk voor solisten en virtuozen als de violisten Tilmant, Girard,
Dancla, fluitist Dorus en bassist Bottesini, met wie Coste in salons ook samen speelt.121) Vooral
vanaf 1820 gaan de belangrijkste pianofabrikanten als de gebroeders Érard in hun salons
concerten organiseren ter promotie van hun instrumenten en leveren daarmee tevens een bijdrage
aan de ontwikkeling van de concertpraktijk in Parijs. Zij staan daarmee tussen de privésalons en
het theaterpubliek. Fétis schrijft in 1828:
Depuis quelque temps, nos facteurs de piano les plus renommés ont adopté l’usage de
donner des soirées musicales par invitations, ce qui leur procure l’avantage de faire entendre
leurs instrumens sous la main des pianistes les plus habiles.122)
Hij doelt daarmee op de soirées van Dietz, elke zaterdagavond, en daar speelt Fernando Sor op
29 januari een gitaarsolo.123) Om enkele salons te noemen: Érard heeft in 1818 twee salons voor
samen 300 personen, Pleyel in 1828 drie salons voor samen 100 personen en Herz in 1838 een
salle voor 668 personen, daar speelt Coste in 1840; de nu nog beroemde Pleyelzaal wordt in 1838
geopend met plaats voor 700 personen.124) Het zijn grote zalen voor een klein instrument als de
gitaar. Het publiek verwacht lange, gevarieerde concerten. Het aantal concerten per jaar neemt
sterk toe, van 78 in 1827 tot 373 in 1848.125) Een soort standaardprogrammering gaat ontstaan,
vooral ingezet door Pierre Baillot, die door Véron op half salaris werd gezet als eerste violist van
de Opéra en dit weigerde om vervolgens zelf initiatieven te gaan ontplooien,126) concerten waarin
operanummers worden afgewisseld met instrumentale kamermuziek. Deze programma’s kennen
een collegiale samenwerking van musici met samenspel in velerlei bezetting, afgewisseld met soli,
waarbij vele componisten de revue passeren, het zijn middag- of avondvullende presentaties van
vele titels en vele genres. Dit leidt uiteindelijk halverwege de 19e eeuw tot een onderscheid in de
meer populaire muziek in café-concerts, opera-gala’s, promenadeconcerten, zelfs revue’s en de
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‘serieuze’ klassieke concerten met een integrale programmering, het componisten-concert, het
recital, een tijdperk waarin populaire muziek zich gaat onderscheiden van de klassieke muziek.127)
Het openbare concert is in de eerste helft van de 19e eeuw een betrekkelijk nieuw fenomeen.
Tussen 1813 en 1848 is er een snelle expansie in aantal en betekenis. Welke bezoekers
deelnemen aan het muziekleven wordt beïnvloed door bewegingen in de sociale structuur in
Parijs. De scheidslijnen tussen de klassen worden minder scherp in deze periode. De Revolutie
brengt een scherpe discontinuïteit in de sociale rollen van de middenklasse en de samenstelling
van haar leden. De nieuwheid van de groep stelt de leden voor grote onzekerheden, zowel
economisch als sociaal en schept een scherpe competetieve sfeer. Na de revolutie van 1830
trekken de leden van de adel zich terug uit het politieke en sociale leven buiten hun eigen
kringen.128) De concerten georganiseerd door instituten worden meestal gegeven in series, terwijl
‘losse’ concerten, georganiseerd door componisten of uitvoerend musici zelf, veelal een gemengde
inhoud hebben, met meerdere spelers en met als publiek familie, leraren, leerlingen, sponsors of
kennissen. In de salons wordt de muzikale smaak bepaald door de eigenaar van de zaal, die het
concert thuis organiseert. Bij deze benefiet-concerten komt de opbrengst ten goede aan de
musici.129)
Er zijn zodoende drie typen concert te onderscheiden. Het eerste is het benefietconcert, dat
meestal door een deelnemende musicus wordt georganiseerd ter ondersteuning van zichzelf,
zoals Coste ook doet. Het publiek bestaat dan meestal uit leerlingen of bekenden voor wie hij
eerder speelde in een salon. Het tweede type is het concert dat wordt gegeven door een
permanente organisatie van professionele musici, orkesten of ensembles, waarvan hierboven
enkele voorbeelden zijn geschetst. Hier bestaat het publiek uit luisteraars die zich voor een heel
seizoen hebben ingeschreven, uitgekozen door de organisatie zelf. Het derde type concert is de
presentatie van amateurmuziekorganisaties, muzikanten die spelen voor familie en vrienden. En
dan is er nog verschil tussen concerten met hoge en met lage status. De adellijke salons verliezen
aan betekenis, de populaire muziek, bevrijd van de aristocratische dominantie, is nu onderhevig
aan het commercialisme van de middenklasse. Het programma stemt overeen met de smaak van
de gastheer of gastvrouw en, natuurlijk, van de genodigden.130) De 1100 inschrijvers voor de acht
jaarlijkse concerten van de Concerts du Conservatoire worden gekozen op hun invloed en
maatschappelijke status, een voorbeeld van het concert met hoge status. De historie van het
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concert met lage status gedurende de jaren ‘30 toont nog duidelijker de modernisering van het
muziekleven dan het hoge status concert. De oorsprong daarvan ligt bij de huismuziek, het zingen
in de taveerne, het spelen in een ensemble of het zingen in een koor, dat alles met een lage
organisatiegraad en onbelangrijke commerciële bedoeling. De toegangsprijzen zijn laag en trekken
een publiek dat zich geen hoge status concert kan veroorloven. De ontwikkeling ervan wordt
gevoed door de massaliteit van dat publiek, de sterke activiteit in de amateurmuziek - met de
bijbehorende aandrang tot muzikale training - en de stijgende welvaart van datzelfde publiek.131)

Publieksconventie
Ook de publieksconventie gaat veranderen. Daar waar in de 18e eeuw de muziek werd uitgevoerd
ter meerdere glorie van de adel, die zich tijdens het ‘concert’ pontificaal tentoonstelde, met
anderen sprak, commentaar gaf, of in kleine kring musici liet opdraven en zich met de
programmering bemoeide, gaat het bourgeois publiek in Parijs netjes in rijtjes zitten op stoelen,
gaat het zaallicht uit en luistert men aandachtig en in stilte naar de gespeelde muziek. Dat het
zaallicht uitgaat, komt door de nieuwe vinding van het gaslicht; kaarsen laten zich niet zomaar alle
tegelijk doven en weer aansteken, los van het feit dat daarvoor een regiment bedienden nodig is.
De persoon van de musicus wordt het onderwerp van bewondering door het publiek. Ze mogen
niet meer in- en uit lopen bij het wisselen van de programmaonderdelen. De aandacht komt geheel
te liggen bij het podium.132) Dit fenomeen wordt ook psychologisch verklaard door de betrekkelijke
onkunde terzake muziek van de nieuw opgekomen bourgeoisie. Die plaatst zich liever veilig in de
duisternis van de zaal dan dat hij in het volle licht zijn muzikale kennis moet delen met de andere
genodigden.133)
In de eerste helft van de 19e eeuw ontstaat er een soort intelligentsia onder critici, docenten en
concertmanagers die een grote rol speelt in de verspreiding van muzikale waarden en de
interpretatie van de klassieken. Het publiek laat zich beïnvloeden door hogere intellectuele
autoriteiten als de virtuoos, de criticus, en laat zich sturen in wat het moet vinden en voelen door
programmatoelichtingen. Het traditionele benefietconcert ondergaat grote verandering tussen 1815
en 1840. De reizende virtuoos en de locale uitvoerende organiseren gebruikelijk ongeveer
hetzelfde soort evenement voor hun eigen voordeel - of nadeel. Zij experimenteren in
programmering. De afwisseling tussen vocale en instrumentale stukken en de balans tussen
genres wijzigt in een meer homogene programmering. Sommige concerten zijn voornamelijk
gewijd aan ballades, opera selecties, klassieke werken of werken van een enkele componist,
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sommige pianisten treden in hun eentje op. In de gemengde concerten worden vaak bewerkte
operathema’s of opera-uittreksels uitgevoerd. In deze periode worden veel operawijsjes
‘gedomesticeerd’: voor de uitvoering van een opera is een theater nodig met solisten, koor en een
orkest. Wil een solist delen uit een opera bij een concert uitvoeren, dan is de begeleiding met
piano veel efficiënter, vandaar dat opera’s vaak worden gevolgd door een vloedgolf van
arrangementen voor solozang met begeleiding van piano of van gitaar met name, ook voor gebruik
in huiselijke kring, een grote afzetmarkt. Weber spreekt in dit geval van ‘republikanisatie’, het
toegankelijk maken voor een breed publiek dat niet altijd naar opera-uitvoeringen zelf kon gaan, en
die thuis zelf voor hun plezier kon nadoen.134) De programma’s balanceren tussen serieuze en
lichtere smaak, uiting van een spanning tussen idealisme en commercialisme. De institutionele
monopolies verdwijnen ten gunste van een vrije-markt in de jaren ‘30. Het commercialisme
beïnvloedt de muziek zelf.135)

Methodes
In het midden van deze ontwikkeling van het besloten naar het openbare concert, de overgang van
het elitaire concert naar de democratisering, ofwel de ‘republikanisatie’ van de muziek zelf, staat
het verschijnen van methodes voor de lespraktijk, de vakopleiding en de amateurmuzikant.
Aangezien de burgerij een belangrijke factor is geworden in het muziekleven, richt de overheid
zich op de muzikale educatie van het volk middels de oprichting van verschillende instituten, als
het conservatorium en het Gymnase musical. Daarbij aansluitend worden er methodes uitgegeven
voor piano, viool, gitaar, om het bespelen daarvan toegankelijk te maken voor iedereen. Het
spreekt vanzelf dat de uitgeverij daarin een belangrijke rol speelt. Methodes voor instrumentaal en
vocaal muziekonderwijs zijn in deze periode een nieuw verschijnsel en zij spelen voor de gitaar
een andere rol dan voor andere instrumenten. In het begin van de 19e eeuw gaan amateurmusici
in huiselijke kring spelen, hebben daarvoor repertoire en vooral les nodig. Voor vele instrumenten,
viool, piano, gitaar, zang, worden methodes uitgegeven. Een systematische instrumentale
didactiek wordt uitgewerkt in methodes voor bijvoorbeeld viool, van Rode, Baillot en Kreutzer,136)
en piano, van Adam, Czerny, Kalkbrenner, Hummel, Fétis, Clementi en Moscheles, die een
variëteit aan pedagogische verhandelingen publiceren. Het verschijnen van methodes, ook voor
andere instrumenten, houdt zodoende in dat er sprake is van een doordachte muziekpedagogiek,
en daarbij gaat het niet alleen om de technische aspecten van het bespelen van een instrument.
De methode moet tevens bijdragen aan het begrijpen van muziek. Vanuit het besef dat de
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muzieknotatie niet alles zegt over de muziek moet het leren spelen ertoe leiden dat de muziek zijn
vrije loop kan krijgen, via associatie naar gevoel gaat leiden. Op het conservatorium van Parijs
wordt lesgegeven met de pianomethode van Louis Adam. Deze Méthode de piano du
Conservatoire uit 1805 behandelt de theorie van de muziek gelijktijdig met de speltechniek. Een
nieuw aspect daarbij is de uitgebreide behandeling van vingerzetting, die wordt vormgegeven in
het nieuwe genre étude. Adam’s methode is de eerste van meer dan honderd methodes die in de
veertig jaar daarna verschijnen. De pedagogiek wordt ook toegepast door Liszt, Chopin, Thalberg,
die met de methodes lesgeven.137) De systematisering leidt echter ook tot soms verregaande
aanpassingen in de instrumentale didactiek. Er komen hulpmiddelen voor de handen bij het
bespelen van het klavier, zoals de ‘chiroplast’ van Hummel, een lat met handsteunen die
evenwijdig aan het toetsenbord kan bewegen, of de ‘guide-mains’ van Kalkbrenner waarmee de
vingers zonder belasting van de onderarm over de toetsen kunnen lopen. Ook voor gitaar worden
mechanische hulpmiddelen gecreëerd. In 1827 verschijnt in Wenen bij Diabelli een Methode opus
1 van Beilner, die in het voorwoord uitlegt hoe de snaren bespeeld moeten worden met metalen
vingerhoedjes op de vingers van de rechterhand.138) Weliswaar veel later, maar toch anekdotisch
genoeg om te noemen, is de achtsnarige pedaalgitaar, met een verstelbare capotasto, in 1848
ontworpen door ene Johann Knaffl-Lenz, gebruikt door Eduard Bayer (1822-1908)139) en de gitaar
met verschuifbare frets van Lacôte in 1852, een bijzonder instrument.140) 1830 is ook het jaar dat
Aguado met een speciale gitaarsteun optreedt, nog niet het ‘tripodison’, maar voorlopig een
eenvoudig plankje dat de gitarist op zijn stoel legt en waarop de gitaar kan steunen. Hij vraagt
daarvoor een brevet d’invention aan op 18 mei 1830.141) In 1832 wordt hij daarmee gesignaleerd in
een concert, en in 1835 ontwerpt hij zijn ‘tripodison’.142) Er wordt veel geëxperimenteerd met
gitaarhoudingen, zoals Sor met het plaatsen van de gitaar op de rand van een tafel. De manier van
de Fransen en de Italianen, met de gitaar rustend op het linker bovenbeen, wijst hij af.143)
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Gitaar
Parallel aan de systematisering van de instrumentale didactiek voor piano, viool en andere
muziekinstrumenten loopt de ontwikkeling van de gitaardidactiek, maar met een belangrijk verschil.
In Frankrijk worden tussen 1758 en 1857 zo’n 130 gitaarmethodes uitgegeven, waaronder die van
Coste-Sor in 1851. Op enkele na zijn deze alle gepubliceerd in Parijs, representatief voor de
populariteit van de gitaar, de mogelijkheden die de uitgeverij ziet in deze markt. In 1825 merkt De
Marescot al op dat ‘er waarschijnlijk geen ander instrument is waarvoor zoveel methodes zijn
verschenen dan de gitaar.’144) In de eerste dertig jaar van de 19e eeuw is de gitaar in geheel

14 Giuliani

15 Carulli

16 Sor

17 Aguado

Europa ongekend populair, in de periode dat Giuliani, Carulli, Sor, Aguado en vele anderen van de
‘klassieke generatie’ op het hoogtepunt staan van hun carrière. Het grote aantal methodes voor
gitaar is waarschijnlijk te verklaren vanuit het ontbreken van een officiële en gestandaardiseerde
methode, zoals voor de instrumenten die aan het conservatorium in Parijs worden onderwezen.
Die methodes, waarvan de laatste in 1814 verschijnt, raken geautoriseerd en beheersen jarenlang
de markt in Parijs. Omdat gitaar niet aan het conservatorium wordt onderwezen, ontbreekt
zodoende een autorisatie en elke ambitieuze gitarist publiceert zelf een methode. In de tweede
helft van de 18e eeuw is de gitaar in Parijs dus al populair.
Na de komst van Carulli in 1808 stijgt die tot ongekende hoogten en in de jaren daarna krijgt de
publicatie van gitaarmuziek een grote omvang. Het verschijnen van methodes volgt de golf van
populariteit, zo’n 15 nieuwe in de eerste tien jaar van de eeuw, zo ook in de jaren ‘10, met een
verdrievoudiging tot ongeveer 50 in de jaren ‘20. In de jaren ‘30 verschijnen weer zo’n 15
methodes en daarna nog zes in de jaren ‘40. In geen ander land verschenen zoveel methodes.145)
De methodes voor gitaar die in Parijs worden uitgegeven lopen van Merchi in 1761 tot Doisy in
1801, als voorlopers van de grote methodes daarna. In de eerste helft van de 19e eeuw wordt de
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laatste methode voor vijfsnarige gitaar uitgegeven, geïncorporeerd in de Nouvelle Méthode pour la
Lyre ou Guitare à cinq et six cordes van Aubert in 1810-13. Dat betekent dat de zessnarige gitaar
volledig haar intrede heeft gedaan en methodes nu daarop zijn gericht. Dat valt samen met het
verschijnen van de lyre-gitaar. Er zijn vele methodes in Parijs in deze periode, van Bédard,
Gatayes, Lemoine, Lintant, Vidal en Doisy, om een aantal bekende te noemen. Zij behandelen de
verschillende aspecten van de techniek van het spelen, toonladders, arpeggio’s, akkoorden,
waarbij theorie en praktijk worden gemengd, net als in de methodes voor piano, en verschillende
genres en allerlei toonsoorten aan de orde gesteld.
Geleidelijk verdwijnt de tabulatuur; deze ontwikkelt zich via gemengd
tabulatuur/mensuraal tot uitsluitend mensuraal. Sor doet in 1814 nog
een poging om
de mensurale
notatie voor
gitaar op exacte

19 Sor opus 7ed. Pleyel 1814

toonhoogte op
twee balken te
introduceren met

20 Sor opus 7 ed. Oxford Guitar Music 1974

zijn Fantaisie opus 7, maar gitaarmuziek blijft gestandaardiseerd
18 Matteo Carcassi

geoctaveerd genoteerd op een enkele notenbalk.
Dan komen de methodes van Carulli, zes verschillende van 1809 tot

1825, Molino met acht uitgaven van 1813 tot 1840, Aguado met zes in Parijs van 1825 tot 1846.
Sor publiceert zijn methode in 1830, Carcassi in 1836. De Studio van Giuliani verschijnen in 1812
in Wenen. De grote methodes zijn uitgebreider, gaan meer in op houding en techniek, ook weer
met theorie en praktijk gemengd, maar reikend tot een veel hoger spelniveau. De oude gerichtheid
op het begeleiden van zang wijzigt in autonoom gitaarspel. Naast de vrij complete behandeling in
methodes in de eerste helft van de 19e eeuw van de vele verschillende speltechnieken voor
toonladders, akkoorden, arpeggio’s, barré, ornamenten, tremolo, campanella, legati, timbre,
vibrato, klankeffecten en nabootsingen van andere instrumenten, is er sprake van een mensurale
notatie die steeds nauwkeuriger wordt. Coste schrijft in 1875, in retrospectief, dat hij in 1830 in
Parijs aankwam en kennis maakte met de gitaristen aldaar:
Lorsque je suis arrivé à Paris en 1830, Sor était le plus distingué, puis Aguado (jouant des
ongles), Carcassi, Molino, Carulli (déjà vieux) et beaucoup d’autres d’un ordre inférieur. Plus
tard Legnani (jeu très brillant), le jeune Regondi que j’oubliais a eu de très beaux succès
vers 1838.146)
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Dat laatste jaar is niet in de toenmalige pers gerecenseerd, wel de concerten van Regondi in 1830
en 1831. Coste is op de hoogte van de Parijse gitaristen en merkt op dat Aguado met nagels
speelde, iets dat hij zelf dan niet deed. Over Carcassi merkt hij in 1877 op:
Carcassi aussi a composé d’assez jolis morceaux, un peu incorrects, mais brillants et
gracieux.147)
En later dat jaar voegt hij hieraan toe:
J’ai connu Carcassi, c’était surtout un exécutant de talent tirant un beau son de la guitare.
Ses compositions sont légèrs, mais elles ont de la grâce et du brillant. Seulement elles
manquent de fond et l’harmonie y est un peu négligé.148)
Coste heeft geen hoge dunk van Carcassi als componist, maar wel als gitarist.
In zijn Revue musicale schrijft Fétis op 19 februari 1831 een recensie van de Méthode van Sor en
hij grijpt deze gelegenheid aan om tevens een verhandeling over de gitaar in Parijs te publiceren.
Hij verwoordt dit als volgt:
La guitare était autrefois l’instrument d’accompagnement des amateurs du dernier ordre; [...]
de là vient que ce qu’on appelait des Méthodes de guitare, il y a vingt-cinq ou trente ans, ne
contenait qu’un petit nombre de préceptes et d’exemples élémentaires, et que le reste de ces
méthodes était rempli de petits morceaux pour servir d’études aux élèves. C’est ainsi
qu’étaient faites les méthodes de Vidal, de Pollet, de Lintant, de Lemoine et de Doisy. Vers
1808, M. Carulli vint se fixer à Paris, et fit entendre sur la guitare des choses qui parurent
alors appartenir à un art tout nouveau. Je me souviens que son exécution fit parmi les
artistes une assez vive sensation, et que Dussek, l’entendant un jour, lui dit en lui prenant la
main: Monsieur, vous êtes un homme extraordinaire. M. Carulli avait l’intention de propager
ses découvertes en France, et d’élever la guitare au rang des instrumens [sic] d’harmonie;
mais dès les premiers pas, il fut arrêté, parce qu’il y avait trop loin de sa manière de
considérer et de traiter la guitare à celle de tous les autres professeurs de l’instrument. Tout
ce qu’il écrivait était trouvé trop difficile; les marchands de musique n’osaient se charger de
ses ouvrages. [...] Cependant, tandis que M. Carulli faisait sortir les guitaristes français de
l’apathie où ils avaient langui jusqu`à lui, d’autres artistes d’un talent fort remarquable, tels
que Moretti, Giuliani, Carcassi, deux espagnols nommés Aguado et Arailza et, dans un
genre tout particulier, Ferdinand Sor, faisaient faire à la guitare d’immenses progrès qui
exigeaient des exposés nouveaux de leurs principes. Chacun de ces maîtres a résumé ses
recherches dans des [...] Méthodes; [...] dont l’objet principal est d’augmenter le brillant de
l’exécution. Quant à M. Sor, il suivait une autre direction. Convaincu que la guitare est
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surtout un instrument d’harmonie, [...] il lui semblait nécessaire de refaire en entier les
premiers principes de l’art de jouer de la guitare. [...] ce fut que le pouce qu’il appuye sur le
dos de la guitare, et dès lors toute la main se trouva portée en avant et arrondie, de manière
à pouvoir saisir tous les intervalles et toutes les positions. On conçoit que de ce seul
préliminaire découlent des principes tous différens [sic] de ceux des autres guitaristes: ce
sont ces principes que M. Sor vient d’exposer dans sa Méthode pour la guitare.149)
Fétis toont met deze woorden een duidelijke visie op, en een helder inzicht in de situatie rond de
gitaar in deze periode. Na de beschrijving van de indeling van de methode in hoofdstukken en de
bedoeling daarvan voor de gitaartechniek, besluit hij:
L’ouvrage de M. Sor paraîtra peut-être trop sérieux aux amateurs qui veulent apprendre en
quelques jours à jouer à peu près un maigre accompagnement de romance ou de
chansonnette; mais ceux qui se proposeront de jouer réellement de l’instrument, avec toutes
ses ressources, et surtout les professeurs, y trouveront une source d’instruction solide et
neuve. Le succès pourra n’être pas populaire, mais il sera durable.150)
Hij laat hiermee zien dat Sor met zijn gitaar nieuwe muzikale wegen inslaat, die verder voeren dan
die van zijn tijdgenoten. Die ontwikkeling wordt voortgezet door Coste, die in 1851 de methode van
Sor reviseert, uitbreidt en uitgeeft.

Uitgeverij
Tot 1830 zijn de meeste uitgeverijen van muziek gelokaliseerd in het 2e en 3e (nu 2e, 3e en 10e)
arrondissement, rond de Rue de St-Eustache. De meeste muziekwinkels bevinden zich rond de
Rue St-Honoré en gaan zich situeren bij de grote boulevards, des Italiens, Montmartre,
Poissonnière, waar theaters, cafés, winkels en boekhandels een talrijk publiek trekken. Hier
bevinden zich eveneens de Opéra, de Opéra-Comique, het Théâtre Italien, het Théâtre du
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Vaudeville, het Théâtre des Variétés. Het Conservatoire de Musique is daar niet ver vandaan.
Zowel de belangrijke huizen als Richault, Schonenberger, Challiot en Lemoine als de minder
belangrijke als Escudier, Latte, Colombier en Girod zijn in dit ‘quartier’ gevestigd, uitgevers waar
Coste later zal publiceren.151) De voor Coste in zijn beginperiode belangrijke uitgever Richault,
begonnen in 1805, is tussen 1825-1841 gevestigd aan de boulevard Poissonnière 16 en geeft daar
acht werken van Coste uit.152) Het aantal uitgevers neemt in de volgende jaren sterk toe, de
muziekuitgeverij staat aan de vooravond van grote bloei, mede door de komst van de stoompers
die een grotere productie mogelijk maakt.153) De verkoop van bladmuziek gaat vaak bij inschrijving,
waarbij de koper tot wel 50% korting kan krijgen. In de Méthode van Aguado staat een lijst van
intekenaars, waaronder gitaardocenten in en buiten Parijs, en zelfs uitgever Richault.154) Ook kan
de klant bijdragen aan de ‘société’ van de uitgever, zoals die van Schlesinger in 1834, de ‘Société
pour la publication de musique classique à bon marché’, en tegen een bescheiden inschrijfgeld
korting krijgen op de uitgaven van dat fonds. Sommige uitgevers zijn tevens componist, zoals
Lemoine, anderen ook instrumentmaker, zoals Challiot die harpen en piano’s maakt.155)
Veel uitgaven worden door de componist zelf gerealiseerd ‘chez l’auteur’ met het adres erbij, al
dan niet vergezeld van de mededeling ‘Chez tous les Marchands de Musique’ en de prijs, zoals
Fantaisie ‘Armide’ van Coste opus 4, prix 4.f 50.c. Van de 53 opusnummers van Coste verschijnen
er 15 in eigen beheer en 32 bij verschillende uitgevers; 9 werken blijven ongepubliceerd; sommige
opusnummers zijn gecombineerd, andere juist gesplitst in a, b, c.
In 1828 meldt de Bibliographie de la France, ou journal général de
l’imprimerie et de la librairie een inschrijving voor zes nieuwe werken voor
gitaar van Sor; zijn Douze Etudes op.29 zijn verkrijgbaar voor 9 fr. en zijn
complete werken voor 48 fr. bij Meissonnier, boulevard Montmartre, n. 25.
Het tijdschrift Bibliographie de la France verschijnt al vanaf 1812, wekelijks
op zaterdag, met vermeldingen en besprekingen van Franse en vertaalde
literatuur en gravures. Achterin is een overzicht te vinden van nieuw
verschenen muziek bij uitgeverijen of ‘chez l’auteur’. Het doorspitten van
het tijdschrift heeft in ieder geval van negen werken van Coste een
21 Le Ménestrel, 1838
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nauwkeurige datering van de uitgave opgeleverd. Ook is de ontwikkeling van de muziekuitgeverij
en van dit tijdschrift zelf eruit te lezen, dat van een 16-bladige brochure met successieve items in
1828 groeit tot een boekje van 24 pagina’s met gerubriceerde inhoud en kleine annonces in 1856.
Daarbij is het opvallend dat de lijsten met uitgegeven muziek steeds
langer worden en uiteindelijk worden gerubriceerd naar genre en
instrument. Chansons met gitaarbegeleiding komen veel voor, evenals
quadrilles en contredanses en titels als ‘Regrets’, ‘Montagnard’ en ‘Le
Départ’, waarmee Coste later dus bepaald niet de enige is. Sor is met
enige regelmaat present met eigen uitgaven.156) Sagrini duikt op in
september 1828 met twee Variations brillantes;157) hij is dat jaar, na zijn
concert met Coste op 28 februari in Valenciennes, naar Parijs gereisd
om contact te leggen met de uitgever. Weinig is er over zijn leven
bekend.
Uitgevers gaan ook speciale muziektijdschriften oprichten, te beginnen

22 Bibliographie de la France, 1828

bij l’Abeille musicale van Romagnesi in 1828 met voornamelijk diens
eigen composities, en Meissonnier met Le Troubadour des salons in 1830, met
gitaarbegeleidingen en stukken voor gitaar. Anderen volgen in deze periode met La Galerie
musicale van Massimino, La Mélodie, nouveau journal de chant van Troupenas, Le Dilettante,
edition d’Égrefeuille en Le Pianiste van Chaulieu/Delacour, tijdschriften die al dan niet een lang
leven beschoren zijn, vooral bedoeld ter bevordering van de verkoop van bladmuziek.
Dat geldt niet voor Le Ménestrel van L’Henry, 1833-1940, dat wordt voortgezet door
Meissonnier/Heugel, tot 1940 toe. Dan is tenslotte, wat in muziek gespecialiseerde tijdschriften
betreft, de toonaangevende Revue musicale van François Fétis, begonnen in 1827 en in 1835
samengegaan met de Gazette musicale van Schlesinger uit 1834 tot de Revue et Gazette
musicale de Paris, uitgegeven door Schlesinger tot 1880, een belangrijke bron van informatie over
het muziekleven in Parijs.158) De veelheid aan tijdschriften, nu en ook later, geeft aan dat er veel
beweging zit in de muziekuitgeverij.
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Pers
De belangrijkste grondleggers van de muzikale kritiek in Parijs zijn onmiskenbaar Castil-Blaze en
Fétis. De eerste schrijft in het Journal des Débats, de tweede in de Revue musicale, naast zijn
werk als leraar compositie, sinds 1821, en bibliothecaris, sinds 1826, aan het conservatorium.159)
Fétis wordt getypeerd als intellectueel en ambitieus als criticus en de invloed van zijn werk op de
Franse muzikale kritiek is in elk opzicht enorm. Hij brengt de historische musicologie op een hoger
plan, wat Castil-Blaze doet voor de opera-kritiek. Voor Fétis is Mozart het summum van de
muzikale kunst, maar ook houdt hij van renaissance- en barokmuziek, met name die van Bach, wat
tot uiting komt in de door hem georganiseerde Concerts historiques, die hem op de nodige kritiek
kwamen te staan. Het eerste concert in 1833 kon niet doorgaan omdat de Société des Concerts
ertegen was.160) Een maand later probeert hij het nog eens, dan speelt Sor mee en in 1835 speelt
Aguado op de luit!161) Hoe dan ook kwam er weinig publiek bij dat concert in het Théâtre Italien.162)
Naar de mening van Fétis is het verleden een bron van waarheid en vernieuwing, ingegeven door
de tijdens de Restauratie officiële filosofie van het eclecticisme: het nieuwe ontstaat vanuit een
synthese van de goede dingen uit het verleden. De bron van Fétis’ antipathie tegen
programmamuziek ligt in zijn opvatting dat deze bestond uit het opleven van oude ideeën van
imitatie.163) Het publiek raakt gesegmenteerd in een groep die kennis heeft van- en inzicht in
‘moeilijke’ muziek - als instrumentale muziek - en een andere die meer gericht is op vermaak.164)
De mening van Fétis over de gitaar als instrument is wisselend. Hij is lovend over de methode van
Sor, maar heeft kritiek op diens instrument, waarvan de klanken onvoldoende ontwikkeld zijn ten
opzichte van Joseph Anelli, een gitarist die tussen 1813 en 1815 in Parijs woonde, die goede
klanken produceert van een kwaliteit die alles wat hij eerder hoorde overstijgt.165) In handen van
Sor heeft de gitaar te weinig klank, klinkt niet vol genoeg, en later haalt Sor weer een slechte klank
uit zijn instrument. ‘Jammer dat hij zijn talent gebruikt voor zo’n waardeloos instrument!’166) Andere
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gitaristen echter worden weer door hem geprezen; de oorzaak ligt wellicht in het vingertoppenspel
van Sor tegenover het nagelspel van de anderen.

Instrumenten
De economische groei van Frankrijk tijdens de Napoleontische oorlogen brengt ook voordelen met
zich mee voor de muziekinstrumentmakers. Tegenover 24 pianofabrieken in 1805 zijn er 34
makers van strijk- en tokkelinstrumenten, waaronder gitaren en nog 30 makers van andere
muziekinstrumenten. De makers van tokkel- en strijkinstrumenten vormen de meerderheid ten
opzichte van de klavierinstrumentmakers, uiting ook van de muzikale smaak in deze periode,
waarbij de piano al het klavecimbel heeft verdrongen. De gitaar die rond 1800 nog wordt
beschouwd als begeleidingsinstrument bij uitstek, raakt daarvoor geleidelijk in onbruik. In 1830 is
de situatie omgekeerd: nu zijn er 90 pianofabrikanten ten opzichte van 39 strijk- en
tokkelinstrumentmakers op een totaal van 288, een verhouding die ook tot uiting komt in de
deelname aan de Expositions Nationales. In 1800 is een gewone piano te koop voor 1000 fr. en
een gitaar voor 35 fr. Dat zijn behoorlijke prijzen in vergelijking met het salaris van een opperman
in de landbouw, die zo’n 300 fr. per jaar verdient.167) Een metronoom is zelfs duurder dan een
gitaar, die kost 100 fr.168) Het voorschrift van metronoomcijfers komt bij de klassieke
gitaarcomponisten niet voor; ook Mertz en Zani de Ferranti passen dit niet toe, zij blijven bij de
Italiaanse en Franse tempo- en karakteraanduidingen. Coste begint pas met metronoomcijfers bij
opus 50 in 1879.
De democratisering van de prijzen van instrumenten begint onder de Juli-Monarchie, parallel aan
de popularisering van de muziek en de reeds eerder genoemde productie van goedkope
bladmuziek door Schlesinger, bijvoorbeeld. Fétis maakt in zijn artikel ‘Sur l’industrie musicale’ in
zijn Revue musicale van 25 december 1830 en 1 januari 1831 onderscheid tussen de directe
muzikale industrie als fabrikanten van piano’s, strijkinstrumenten in 25 beroepen en de indirecte
muzikale industrie als toeleveranciers van materialen in 22 beroepen; behalve economisch inzicht
geeft hij ook een overzicht in aantallen, zodat een vrij duidelijk beeld ontstaat van dit aspect van
het Parijse muziekleven.169) Ook in latere artikelen over andere onderwerpen pakt Fétis zijn visie
op het muziekleven systematisch aan. De bouwers van grote muziekinstrumenten als harp en
piano bevinden zich in Parijs zelf en vernieuwen sterk hun productieproces, mede dankzij de
stoommachine; dit in tegenstelling tot de bouwers van strijk- en tokkelinstrumenten, die veelal
buiten Parijs - in Mirecourt in de Vogezen - zijn gevestigd en zich weinig inlaten met industriële
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vernieuwingen.170) Belangrijk voor de gitaar is de invoering van het gebruik van chloor om de
snaren van schapendarm te bleken, waardoor de klank wordt verbeterd.171)
De bassnaren zijn omwonden met zijde, maar goede zijn moeilijk te verkrijgen.172)
Technische veranderingen aan de bouw van de gitaar vinden eveneens plaats in
deze periode rond 1830, zoals de harpolyre van Salomon. Pleyel bouwt een lyreguitare, Grobert maakt de door Paganini en Berlioz later samen gesigneerde gitaar
met een wat grotere klankkast.173) Lacôte is al gitaren aan het bouwen, met veel
succes bij exposities, en ontwikkelt een dedacorde in 1826.174) Andere in Parijs
werkende gitaarbouwers als Fontaine, Franck, Husson, Lacoux, Levien zijn minder
bekend.175) Aguado komt eerst met zijn ‘porte-guitare’ en wat later met zijn tripodium,
waarmee hij voor het eerst aanwijsbaar speelt in 1832, als steun bij het bespelen van
het instrument.

23 Grobert, c. 1820

Guitaromanie
Parijs is een stad die zoveel aantrekkingskracht uitoefent op gitaristen dat zij in deze periode kan
worden betiteld als de hoofdstad van de gitaar. Velen vestigen zich hier en zijn actief als solist,
componist, uitgever en docent. Sor is daarbij de eerste om te noemen. Hij komt in Parijs in 1813,
verblijft daar tot 1815 en gaat naar London, waar hij in 1822 de muziek voor het ballet Cendrillon
componeert dat in 1823 ook in Parijs en Brussel wordt uitgevoerd. In 1824 wordt het ballet in
Moskou opgevoerd, waar hij met zijn nieuwe echtgenote, prima ballerina Félicité Hullin, naar toe
reist. Daarna gaat hij naar Berlijn, Warschau en St.Petersburg en keert in 1826/27 terug in Parijs,
waar nog steeds Cendrillon in een choreografie van Decombe is geprogrammeerd in de Opéra, tot
1830 toe, een groot succes met wel 104 uitvoeringen.176) Samen met zijn broer Charles (Carlos)

170
Haine, Malou: ‘Les facteurs d’instruments de musique à l’époque romantique’in: Bailbé, Joseph Marc: La musique en
France à l’‘epoque romantique (1830-1870), Paris, Flammarion, 1991, p.108.

171
Haine, Malou: Les facteurs d’instruments de musique à Paris au 19e siècle des artisans face à l’industrialisation,
Bruxelles, ed. Université de Bruxelles, 1985, p. 21-24, 47-48, 52-58, 65-92.

172
Coste-Hallberg, 28 V 1878: ‘ J’éprouve aussi quelque peine à trouver des cordes aussi bonnes que je le désirais et la
bonne soie est une chose assez difficile à se procurer.’ Coste-Hallberg, 31 VII 1878: ‘ Vous avez recevrez aussi un échantillon
de cordes filées, malheureusement la soie n’est pas aussi bonne que je le désirais; une autre fois elle sera sans doute
meilleure.’

173

Revue musicale de Paris, tome VI, 1830, p. 277-279: ‘Harpolyre, nouvelle guitare, inventé par Salomon’; VIme année
no. 7, 17 III 1832, p. 54: ‘Aguado [...] mécanisme simple’; Ribouillault, Danielle: ‘La “Guitaromanie”: du salon à la salle de
concert’, in: Instrumentistes et Luthiers Parisiens, Florence Gétreau, red., Paris, La Ville de Paris, 1988, p. 171-194.
174

Pierre, Constant: Les Facteurs d’instruments de musique, Paris, Sagot, 1893, p. 275.

175
Dell’Ara, Mario: ‘La chitarra a Parigi negli anni 1830-1831', in: Il Fronimo, Milano, Suvini Zerboni, vol. XVI, no. 63,
apr. 1988, p. 24.

176
Lajarte, Théodore de: Bibliothèque musicale du Théatre de l’Opéra, Paris, Librairie des Bibliophiles, 1878, vol. 2, p.
104; Sinier, Daniel & Françoise de Ridder: La Guitare, Paris 1650-1950, Torino, Il Salabue, 2007, p. 40-49.

Napoléon Coste: Biografie

Intermezzo I 44

wordt hij in 1819 als componist vermeld in de ‘Almanach de la Musique’ van Gardeton.177) Zoals
vele andere gitaristen/componisten speelt Sor piano, mede gezien zijn originele werken en
transcripties voor het instrument en begeleidingen van chansons; Jeffery meldt dit pianospel in het
kader van zijn promotie tot luitenant.178) Het is mogelijk dat het vingertoppenspel van Sor op gitaar
daarmee te maken heeft; lange nagels zijn voor het pianospel lastig. In dat geval zou het dilemma
van dit aspect van het gitaarspel verklaard zijn. Emilio Pujol houdt het op een esthetische keuze
voor een bepaalde klankkwaliteit, zelfs een overtuigd nagelspeler als Aguado179) laat zich door Sor
overtuigen en probeert het eens zonder.180) Naast Sor noemt Pujol Carcassi en Meissonnier als
toppenspeler en zij spelen eveneens piano.181) Carcassi verklaart zelf in zijn methode opus 59 dat
het contact van de nagels met de snaar moet worden vermeden.182) Coste kan eveneens met korte
nagels hebben gespeeld, maar daarover is niets bekend. De nagelkwestie wordt uitgebreid
besproken door Ribouillault; zij geeft een overzicht van de verschillende gebruiken voor de
rechterhand in de methodes in de eerste helft van de 19e eeuw, het gebruik van de ringvinger, de
pink al dan niet op het bovenblad en het nagel- of toppenspel.183)
Eenduidigheid bestaat daarin bepaald nog niet. Andere Parijse
gitaristen en componisten, die door Gardeton worden genoemd in
zijn ‘Annales’ van 1819-1820, zijn onder anderen Carcassi, Carulli
en Molino.184) De didactische activiteit van Molino is groot en hij is
daarin een behoorlijke rivaal van Carulli, getuige de ruzie tussen
24 Discussion

aanhangers van beiden in bronnen uit die tijd.185) De tegenstelling

tussen Carulli en Molino betreft het gebruik van de linkerduim voor sommige basnoten bij Carulli,
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het spelen van de rechter ringvinger op de eerste snaar bij Molino en diens advies voor het
gebruiken van een lint gedurende de eerste maanden.186)
Naast de ‘musicomanie’ van Valenciennes is er nu ook de ‘guitaromanie’ van Parijs. Voor gitaar
verschijnen in 1829 verschillende methodes, romances, valses,
fantaisies, variaties, een boléro en dan La Guitaromanie van
Charles de Marescot op 21 november, met zes prachtige - en
komische - gravures over het gitaarleven, waarvan de ‘Discussion
entre les Carulistes et les Molinistes’ wellicht de beroemdste is. De
reden van deze ‘discussie’ ligt mogelijk in het verschil in
speelmethode en techniek. Molino werkt nog met een lint aan de

25 La Guitaromanie

hals van de gitaar, als bij de barokgitaar, maar gebruikt de linkerduim niet voor het indrukken van
de snaren, wat Carulli in 1823 nog wel doet. Molino heeft een manier voor het bepalen van de
positie van de linkerhand die Carulli afwijst. Ook wil hij de rechterhand stilhouden waarbij de pink
op het bovenblad rust en alleen de vingers bewegen, iets wat Carulli in zijn latere methodes weer
ten koste vindt gaan van de klank.187) Het model van de gitaar zelf schijnt eveneens deel uit te
maken van deze controverse.188)
Dionisio Aguado komt circa 1826 aan in Parijs, waar hij zijn intrek neemt in Hôtel Favart aan de
Place des Italiens, waar vanaf 1827 in de kamer naast hem Sor verblijft. Tussen beiden ontstaat
een hechte vriendschap.189) De methode van Aguado wordt in 1826 in vertaling in het Frans door
De Fossa uitgegeven.190) Wederzijds dragen zij werken aan elkaar op en ook spelen zij duetten in
concerten. Matteo Carcassi verblijft sinds 1820 in Parijs, is daar actief met concerten en lesgeven,
weliswaar volgens een dan toch al verouderde techniek met de rechterpink leunend op het
bovenblad, wat de beweeglijkheid van de hand belemmert.
Over de historiciteit van de toonhoogtestemming van de gitaar kan nog het volgende worden
opgemerkt. In de Parijse Opèra is in 1810 de standaard toonhoogte a’=423Hz; die stijgt in 1822 tot
a’=431-437Hz, waarna de zangers, die dat echt te hoog vinden, erin slagen die terug te brengen
tot a’=425-428HZ. In 1830 is de toonhoogte weer terug op a’=430-438Hz en blijft stijgen. De
186
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hoogte wordt uiteindelijk in 1859 definitief vastgesteld op a’=435Hz als de ‘diapason normale’ door
de commissie Lissajous-Halevy bij het internationale congres in Parijs. Die krijgt zelfs de status
van wet en er worden wettelijk goedgekeurde stemvorken verspreid.191) Voor de interpretatie van
de werken van Coste en anderen uit deze periode betekent dit dat de gitaar op a’=435Hz moet
worden gestemd.
Welke rol er voor de gitaar is weggelegd in het muziekleven van Parijs, en welke positie Napoléon
Coste verwerft, wordt hierna besproken.
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IV
Aux Parisiens
de vroege periode, Parijs 1829-1839
contacten, debuut, opus 2, Aux Parisiens, concerten, opus 3, relaties, opus 4, gitaristen, concert,
opus 5, situatie, opus 19[b], Le Pirate, opus 6, 7, L’Esquif, Schubert, concerten, opus 16, Le
Perruquier, Sor’s einde

La guitare est souvent en province l’instrument de la musique intime. Les grands progrès
qu’elle a faits attestent que d’habiles artistes n’ont pas cessé de s’en occuper. M. Coste
marche dignement sur les traces des guitaristes célèbres. Ce qui le distingue, c’est un
excellent style, pur, gracieux et nerveux; c’est un sentiment musical plus élevé que la guitare
ne le suppose, et, à cet égard, il a beaucoup d’analogie avec Sor: il se rapproche de lui
comme exécutant et comme compositeur.192)

Contacten 1829
Parijs is een bruisende stad vol muzikale activiteiten, wanneer de jonge Napoléon Coste als
aanstormend gitaartalent daar eind 1828 of begin 1829 aankomt, en zich vestigt in de rue Bleue
no. 28. Deze straat begint bij de rue du Faubourg Poissonnière no. 67 en eindigt bij de rue La
Fayette no. 72 in het 9e arrondissement van Parijs, is dan 250 meter lang en 10 meter breed. Rue
Bleue bevindt in het verlengde van de rue du Paradis en wordt
daarom ook wel ‘rue de l’Enfer’ genoemd. Veel later, in 1859 wordt
de rue La Fayette verbreed, waarvoor de laatste huizen van rue
Bleue moeten wijken, waaronder no. 28.193) In 1818 woont Fétis in
een appartement op rue Bleue no. 18 en in 1830 is daar het bureau
van de Revue musicale de Paris, vrijwel naast het adres van
Coste.194) Het conservatorium in de rue du Faubourg Poissonnière

26 Boulevard Poissonnière

no. 11 is bijna om de hoek, waar Coste volgens een notitie op het titelblad van de uitgave zijn Le
Tournoi opus 15 uitvoerde, en zijn Fantaisie ‘Norma’ opus 16, maar dan woont hij al in de rue de
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l’Échiquier.195) Richault, die de eerste werken van Coste uitgeeft, opus 2, 3, 5 en 7, is gevestigd op
no.16; deze uitgever blijft belangrijk voor Coste, hij publiceert van hem nog tien werken, later.196)
Volgens de Agenda musical van Planque van 1836 is Coste op rue Bleue no. 28 ‘professeur de
guitare’, wat merkwaardig is omdat hij vanaf 1832 in de rue du Vieux Colombier no. 25 woont.
Planque heeft zich vergist of anders oude gegevens overgenomen. Coste bevindt zich in deze
almanak in het gezelschap van Castellacci, Carulli, Huerta, Ledhuy, een gezelschap waarin de
namen van Aguado, Carcassi, Molino en Sor opvallend ontbreken. Lacôte is als gitaarbouwer
actief in de rue de Louvois.197) In de editie van 1837 is Planque veel uitgebreider: de lijst met
gitaarleraren telt daarin 25 heren, tegen 7 dames, voor piano is dat 144 tegen 173, zij worden
onderscheiden naar geslacht. Hij geeft tevens een indicatie voor prijzen van instrumenten; een
Mirecourt-gitaar kost 20 tot 40 fr., maar een gitaar kan worden gehuurd voor 3 tot 10 fr. per
maand.198) Coste vestigt zich in een voor het Parijse muziekleven belangrijke wijk. Het ligt in de lijn
der verwachting dat de jongeman, eenmaal in Parijs aangekomen, contact gaat zoeken, enerzijds
met mensen die hij kent, musici die uit Valenciennes naar Parijs getrokken zijn, zoals de
gebroeders Tilmant, violist Lecointe en de zangeres Dorus-Gras, anderzijds met gevestigde
gitaristen die in Parijs actief zijn, zoals Carcassi, Carulli, Molino, Sor, Aguado. Théophile Alexandre
Tilmant (1799-1878), geboren in Valenciennes, is wat ouder dan Coste, studeert in Parijs viool aan
het conservatorium bij Kreutzer, behaalt de eerste prijs in 1819. Zijn broer Alexandre Théophile
Tilmant (1808-1880), iets jonger dan Coste, is violoncellist, studeert eveneens aan het
conservatorium en behaalt een eerste prijs in 1829.199) Met deze twee broers, met violist Eugène
Joseph Lecointe (1817-1889),200) en met zangeres d’Hennin, van wie verder geen gegevens
bekend zijn, speelt Coste in een concert op 10 april 1838 in de salons Duport, waarbij een bron uit
Valenciennes trots vermeldt dat zij met hun succes een zekere glans over hun geboortestad
uitstralen.201) Ook sopraan Julie Dorus komt uit Valenciennes, zij studeert aan het conservatorium,
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behaalt een eerste prijs voor zang in 1823, en is geregeld in diverse salons te horen, samen met
haar jongere broer, de fluitist Vincent-Joseph Dorus, in concerten waaraan Sor deelneemt.202) Er is
dus een vijftal musici uit Valenciennes dat Coste voorging naar Parijs, en inderdaad sluit hij zich bij
hen aan in de gemengde concerten van die tijd, maar pas aantoonbaar in 1838.
Wat betreft de gitaristen die in Parijs actief zijn, heeft Coste in ieder geval contact met Carulli, die
in 1831 zijn Duo Concertant pour deux guitares composé et dédié à Monsieur Coste, opus 328,
aan hem opdraagt,203) en speelt hij met Sor samen in een drietal concerten in 1838.204) Sagrini,
met wie Coste nog maar zo kort geleden samenspeelde in Valenciennes, is in 1828 in Parijs voor
de uitgave van zijn Variations brillantes, maar van zijn levensloop is verder weinig of niets
bekend.205)
De gitaar speelt geregeld een rol in de in deze periode gebruikelijke gemengde concerten, die
veelal zijn ingedeeld in een vocaal en een instrumentaal gedeelte. In die van 1828 is Sor vaak
present. Hij speelt, zoals eerder opgemerkt, op zaterdag 26 januari in salon Dietz een ‘solo voor
gitaar’. Op zondag 13 april speelt hij in de salle in de rue de Cléry, ‘Sor heeft talent [...] maar hij
haalt een slechte klank uit het instrument’, een concert waarin Liszt optreedt. In diezelfde week
speelde hij al in de salle de la rue Chantereine een ‘stuk voor gitaar’, ook hier met Liszt. Op
woensdag 7 mei treedt hij op in een programma in salon Dietz met pianist Sowinski en zanger
Panseron. En op zondag 18 mei geeft Sor zijn eerste benefietconcert, met een ‘werkelijk
verbazingwekkende uitvoering’.206) In dat jaar spelen de gebroeders Schultz uit Wenen, de 13jarige Léonard op tertsgitaar en de 15-jarige Eduard op piano, een concerto van Giuliani en
Hummel. Dit werk is rond 1818 in Wenen ontstaan uit de samenwerking van de twee componisten,
maar verloren gegaan, althans volgens Kroll.207) Mogelijk betreft het dan niet een ‘concerto’, maar
de Grand pot-pourri national opus 93 van Giuliani en Hummel, voor gitaar en piano, het enige werk
van hen samen dat voor ‘concerto’ in aanmerking komt, en waarin het bovendien om een
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tertsgitaar gaat. Dat het echt een tertsgitaar gaat, blijkt uit de zinsnede in de recensie: ‘het is alsof
het capodaster is geplaatst in het derde vak.’208) De potpourri is trouwens uiterst populair in deze
tijd, maar wordt later, als het muzikale ideaal van de klassieke muziek verder wordt gedefinieerd in
de muzikale kritieken, meer en meer verguisd vanwege die populariteit.209) De jonge Léonard met
zijn tertsgitaar in de salons Pape wordt in de pers de ‘Ajax des guitaristes’ genoemd, bijzondere
musici krijgen vaak een erenaam in de kritieken. Er zijn in 1828 in Parijs zeven gemengde
concerten met gitaar in het programma te signaleren, niet echt veel, maar niet alle concerten
komen in de pers aan de orde.210) .

Debuut 1829
Op vrijdag 27 maart 1829 geeft de jonge Coste, voor zover nu bekend, zijn eerste concert in Parijs,
in het Gymnase musical. Hij wordt 22 jaar geacht te zijn maar is dan 23, kennelijk werd toen al
aangenomen dat zijn geboortejaar 1806 was. L’Echo de la Frontière van Valenciennes, de
voortzetting van Petites Affiches, citeert vol trots uit de Parijse L’Observateur des beaux-arts:
Les variations de sa composition qu’il a exécuté ont été rendues avec une précision parfaite.
Le jeune guitariste dont il est ici question est M. Coste, de Valenciennes.211)
Via de telegraaf of per post is er blijkbaar contact tussen Parijs en zijn voormalige thuisbasis. De
Observateur des beaux-arts zelf, met Gyot de Fère als schrijver, is naast het bovenstaande citaat
uitgebreider in de bespreking van het concert:
Gymnase musical. Les soirées de ce gymnase sont quelquefois très brillantes, et elles
plaisent sur-tout par la variété des talens qui s’y font tout-à-tour remarquer. Dans la séance
de vendredi dernier, nous y avons entendu un jeune virtuose guitariste, qui a étonné par le
parti qu’il sait tirer de cet instrument, lequel semble offrir peu de ressources. Les variations
de sa composition qu’il a exécutées sur la guitare, ont été rendues avec une précision
parfaite, malgré la difficulté très grande de plusieurs traits. Son exécution est à-la-fois
savante, brillante et pure; et nous croyons que M. Costes, à peine âgé de 22 ans, obtiendra
de grands succès, en cultivant son art.212)
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Met deze goede recensie maakt Coste een uitstekend debuut in Parijs. De genoemde variaties
moeten bijna wel die van opus 2 zijn, Variations et finale sur un motif favori de la Famille Suisse de
Weigl, wat ook bevestigd wordt door de brief van Coste aan zijn vriend Hallberg van 21 december
1876:
[...] le premier que j’ai fait graver (variations sur un air de la famille suisse op. 2) composé
1829 m’a valus à mon arrivée à Paris des succès étonnants notamment au concert de
célèbre pianiste Moschelès où je l’ai joué entre les frères Bohrer et la cantatrice Malibran. Et
ce n’est pas parce que le morceau a de la valeur, je l’ai composé n’ayant aucune notion de
contrepoint. Mais je le jouais avec beaucoup de verve et d’entrain; et puis j’avais alors toutes
les illusions de la jeunesse.213)
Nu is Maria Félicité Malibran een mooie, gepassioneerde brunette met schitterende ogen en vooral
een ongelooflijke stem, een van de beste van haar tijd, die niet alleen het publiek, maar ook talloze
bewonderaars, tot en met Zani de Ferranti, het hoofd op hol brengt, met dames die haar
haardracht nadoen, jonge meisjes die haar gebaren imiteren, tot zelfs haar manier van spreken,
een idool, maar helaas is er geen recensie van een dergelijk concert te vinden in de Revue
musicale de Paris van Fétis in deze periode, toentertijd het enige tijdschrift, naast L’Abeille
musicale van Romagnesi, dat is gewijd aan muziek en concerten.214) Zangeres Maria Malibran
gaat in het najaar van 1829 naar Londen, de gebroeders Max en Antoine Bohrer komen in 1830 in
Parijs en de recensies van concerten met Ignaz Moschelès vermelden geen Coste of zelfs maar
een gitaar in het programma.215) Mogelijk herinnert Coste zich wel correct dat hij met deze
beroemde musici in concerten heeft gespeeld, maar of dat in een enkel concert is geweest, is niet
aannemelijk. In ieder geval verbreedt Coste zijn kring van muzikale contacten. Zijn opmerking dat
hij het werk in 1829 componeerde, kan erop duiden dat dit werk in Parijs is ontstaan, en niet al in
Valenciennes, zoals eerder is verondersteld. Coste heeft in dat geval zijn opus 2 Variations et
finale La Famille Suisse de Weigl mogelijk niet gespeeld in het concert van zaterdag 24 maart
1827. Welk werk dan wel, blijft in nevelen gehuld, ook of hij het uitvoert in het Gymnase musical in
Parijs op 27 maart 1829.
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Opus 2 Variations et finale La Famille Suisse de Weigl 1830
Het werk is eerst gepubliceerd bij Romagnesi circa 1830, en pas later bij Richault, gezien het hoge
serienummer op die uitgave.216) Het thema waarop Coste zijn compositie baseert ‘und Lust,
umgaukeln mich Freude...’ komt uit no.7 Cavatine van de opera Die Schweizerfamilie van Joseph
Weigl (1766-1846). Zoals Coste het noemt is het inderdaad een motief; de melodie begint immers
al veel eerder op de tekst ‘Ich hüpse und singe, ich tanze und springe, und immer umgaukeln mich
Freude...’ en het thema valt daarna middenin de frase binnen, de opmaat van maat 19.217) In de
Parijse versie van deze opera is dit motief hetzelfde, en Zani de Ferranti gebruikt deze uitsnede als
motief voor zijn Niaiserie opus 21. Coste voegt echter aan het thema een refrein toe, waarvan het
motief is ontleend aan maat 46-47 van de Cavatine.
De opera van Weigl gaat als Singspiel in 1809 in Wenen in première en wordt in 1827 in Parijs als
Emmeline vertaald opgevoerd in het ‘Théâtre de l’Odéon’.218) Daarvan doet Fétis in de Revue
musicale de Paris van februari verslag:
[...] La musique de Weigl semble être assez goûtée pour procurer à l’ouvrage un certain
nombre de représentations. [...] Les compositeurs qui avaient succédé à Mozart avaient imité
sa manière; mais Weigl n’a suivi que ses propres inspirations dans tout ce qu’il a produit. [...]
On aime d’ailleurs aujourd’hui les longs développemens, et presque tous les morceaux de la
partition de Weigl sont courts. [...] Au reste il faut qu’il y ait un grand mérite dans la musique
de Weigl, puisqu’elle résiste à l’exécution déplorabe qu’on lui fait subir à l’Odéon. 219)
De muziek vindt hij wel origineel, ‘charmant’, maar zeker niet groots. Het ontbreekt aan
uniformiteit. Emmeline wordt in 1830 hernomen, maar ook de uitvoering van 1827 is al een reprise:
reeds in 1811 wordt een vertaling van La Famille Suisse gespeeld in het theater van Saint-Cloud
door de artiesten van de Opéra-Comique.220) François Fétis schrijft op 5 juni 1830 in de Revue
musicale de Paris over de reprise van dit werk in de Opéra-Comique; waar eerst Weigl zijn eigen
gang gaat, blijkt hij nu een navolger van Mozart te zijn:
Parmi les successeurs et les imitateurs de Mozart, Weigl a partagé avec Winter la gloire de
laisser des ouvrages dramatiques dont le public de l’Allemagne ne s’est point lassé depuis
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trente ans. [...] Napoléon, qui n’aimait que la musique douce et gracieuse, goûta beaucoup
l’ouvrage de Weigl. [...] Les chants sont suaves, délicats, empreints d’une teinte de
mélancholie, et quelquefois d’un certain vague qui n’est pas sans charme, mais il est
dépourvu de traits saillants: son harmonie est pure et correcte, mais n’a point de ces effets
piquants auquels la nouvelle école a façonné nos oreilles; enfin, l’instrumentation, qui avait
de l’élégance dans le temps où elle fut écrite, parait aujourd’hui faible et décolorée.221)
Fétis geeft hiermee aan dat hij de muziek en instrumentatie van de opera achterhaald vindt, er zit
te weinig vernieuwende harmonie in, een belangrijk kenmerk van de romantische muziek. Mogelijk
baseert hij zijn verwachtingen op Waverley uit 1828 van Berlioz en op schetsen van de Symphonie
fantastique die Berlioz begin 1830 begon te componeren en die op 5 december in première
ging.222)
Het eerstvolgende werk met variaties opus 4 op Armide van Gluck publiceert Coste in 1832, ‘chez
l’auteur’ en de andere ‘variations’ WoO9, opus 6 en opus 24, komen niet in aanmerking om door
hem te zijn gespeeld in het Gymnase musical in Parijs op 27 maart 1829, om redenen die reeds in
hoofdstuk III zijn uitgelegd. De kwalificatie ‘zeer grote moeilijkheid van sommige delen’ in
L’Observateur des beaux-arts sluit aan bij beide werken - in het algemeen zijn de werken van
Coste niet zo eenvoudig om te spelen - maar om reden van datering is het aannemelijk dat het in
dit concert om opus 2, de ‘Weigl-variaties’, gaat. Coste past hoe dan ook in de traditie van het
spelen van eigen werk in een concert. Hij lijkt met dit werk aan te sluiten bij de bestaande
gewoonte populaire wijsjes uit opera’s te domesticeren, zeker ook om het stuk goed te verkopen,
een ‘motif favori’. Echter, het nemen van een operathema voor een technisch moeilijke compositie
voor gitaar solo is wat anders dan het bewerken van een melodie voor zang en gitaar of piano.
Opus 2 wordt gedateerd als uitgegeven in 1830, en in verband met de actualiteit van de
programmering van Emmeline in l’Odéon is dat voor de hand liggend.223) In de brief van Coste aan
zijn muzikale vriend Hallberg in Zweden van 21 december 1876 is zijn oordeel over het werk
echter niet gunstig:
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J’ai retrouvé aussi ma fantaisie sur la gavotte l’Armide de Gluck (op. 4) qui est un peu moins
mauvaise, tous les premiers ouvrages sont fort médiocres, c’est à dire qu’ils ne valent pas
mieux que beaucoup d’autres.224)
Zijn opinie geeft aanleiding om de blik op de muziek zelf te richten, heeft het stuk muzikale
waarde? De ‘saaiheid’ van het thema, zoals hierboven verwoord door Fétis, weerhoudt Coste er
niet van er toch meer van te maken dan het binnen de lijntjes kleuren. Het is een werk waarin
vrijwel alle kenmerken van de klassieke variatievorm kunnen worden herkend, maar waarin de noem het maar - ‘Sturm und Drang’ van een jonge talentvolle componist begint te gloren. Omdat
Zani de Ferranti eveneens variaties schreef over precies hetzelfde thema. is het goed om dit werk
hier aan de orde te stellen, ter vergelijking.
De werken van Coste en van Zani de Ferranti doen niet veel voor elkaar onder, maar Coste heeft
een meer uitgewerkte harmonie in driestemmigheid en een licht voordeel in de veelzijdigheid aan
compositorische en gitaristische technieken; de toevoeging van het refreintje is een fraaie vondst
die de muzikale vorm een meer afwisselende
structuur geeft. Ook Carcassi heeft variaties
27 Coste incipit Weigl-variaties opus 2 1829

over een thema van Weigl geschreven, maar
die gaan over een andere melodie en zijn
dusdanig kort en mager dat zij niet
interessant genoeg zijn om bij deze

28 Zani de Ferranti incipit Niaiserie opus 21 c. 1832

vergelijking te worden betrokken.225) Zoals in

het hierbij behorende hoofdstuk werkbespreking met muziekvoorbeelden is geconcludeerd, pakt
Coste uit met virtuositeit in omspelingen, ‘parachute’-motiefjes, arpeggio’s met campanella’s,
trillers, een stijgende toonladder in naslaande octaven. Verrassend zijn een plotselinge
chromatische ondermediant F, gevarieerd met een dalende chromatische toonladder in naslaande
octaven, een modulerende gebroken tertsbeweging en een bevestiging van de toonsoort met
dominant-tonica akkoorden, afgewisseld met het ritmische motief van het refreintje. Een
chromatisch stijgende tremolo-omspeling is hierin opvallend. Alles staat in 3/4 maat, Coste geeft
geregeld aanwijzingen voor tempo, dynamiek en voordracht. Het geheel is driestemmig gedacht in
melodie, bas en tussenstem. Hij doorbreekt de rigide harmonische structuur uiteindelijk om een
meer eigen stempel op de compositie te drukken, daar waar ook de virtuositeit toeneemt.
Coste weet een muzikaal aantrekkelijk en vooral gitaristisch stuk te componeren. Hij draagt zijn
opus 2 op aan Madame Pascal née Valentin, maar over haar is verder niets bekend. Coste geeft
zeker 45 van zijn werken een dedicatie, veelal leerlingen of vrienden, waarmee dezen eveneens
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gaan behoren tot zijn sociale netwerk in Parijs. De omstandigheden rond deze en andere
dedicaties worden besproken in Intermezzo II.

WoO 2 Chanson Aux Parisiens des 27, 28 et 29 juillet 1830
In juli 1830 ontstaan er politieke troebelen in Parijs rondom de vier ordinanties van Charles X, die
sinds 1824 aan het bewind is, in de periode van de Restauratie. Zij gaan in tegen de Constitutie. In
Parijs breekt dan een revolutie uit die na de schermutselingen van 27, 28 en 29 juli, de ‘drie
glorieuze julidagen’ leidt tot de vlucht van de Bourbons. Louis-Philippe wordt koning van de
‘Monarchie de Juillet’, de tijd van de Restauratie is voorbij.226) De onlusten leiden tot tijdelijke
sluiting van alle theaters, die daarna een gelegenheidsrepertoire programmeren. Ook in het
muziekleven laten zij hun sporen na, waarvan Berlioz gewag maakt als hij vertelt op de 29e na het
voltooien van zijn cantate La mort de Sardanapale ‘s nachts in Parijs rondsluipt met een pistool in
de vuist, tot in de morgen.227) In de maanden na deze Juli-revolutie worden veel benefietconcerten
georganiseerd ten bate van de gewonden, zoals door Berlioz in het conservatorium op 5 december
met een financiële ondersteuning van 300 fr. Onder het nieuwe bewind schrijven artiesten net als
daarvoor naar de koning om zijn aanwezigheid bij benefietconcerten en de koning komt dan niet,
maar stuurt geld.228) Coste componeert naar aanleiding van deze gebeurtenis een chanson en
geeft dat eind 1830 uit ‘chez l’auteur, rue Bleue, no. 28' onder de titel Aux Parisiens des 27, 28 et
29 juillet 1830. Het is een chanson voor zang en piano, op een tekst van Mr. Harion over de ‘Trois
Glorieuses’ in juli dat jaar.229) Coste bezingt in zijn chanson met een trefzekere melodie à la
Marseillaise de moed van het volk dat de vrijheid stelt boven de tiran. Het stuk is verkrijgbaar bij
alle muziekhandelaren voor de prijs van 2 fr. In de Bibliographie de la France van 25 december
1830 wordt het aangekondigd en daarmee is dit het tweede werk dat daarmee gedateerd kan
worden, een week na de Deux quadrilles opus 3.230) De vraag is nu of dit het verloren gewaande
opus 1 van Napoléon Coste zou kunnen zijn. Het chanson Aux Parisiens is na juli 1830
geschreven en is in ieder geval niet zijn eerste gecomponeerde werk. Wel publiceert hij het als een
van de eerste van zijn werken. Tegen deze aanname echter pleit het gegeven dat Coste meerdere
chansons heeft geschreven, die hij geen opusnummer toekent, te weten L’Enfant au Berceau,
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1864, Lolla, 1878, en Le Petit Ange Rose, ook in 1878, alle voor zang en piano of gitaar en veel
later verschenen.231) Het ontbrekende opus 1 zou een verloren gegaan werk voor gitaar solo
kunnen zijn, maar nergens is daarvan een spoor of ook maar een verwijzing te vinden. Coste heeft
mogelijk zijn eerste werk van onvoldoende niveau geacht en het daarom niet uitgegeven, maar
opus 3 - zie hieronder - kan eveneens de serieuze toets der kritiek niet doorstaan, en is wel
uitgegeven. De aanwijzingen zijn te schaars om Aux Parisiens opus 1 te noemen. Wel kan de
veronderstelling worden gehandhaafd dat Coste piano speelt, het werk is voor zang en dat
instrument geschreven. Evenals Carcassi, Sor en Zani de Ferranti is dat niet ongebruikelijk voor
een gitarist, en wat Coste aangaat voor de hand liggend als hij in Valenciennes te boek staat als
muziekleraar.232) Niet alleen Coste houdt zich muzikaal met de gebeurtenissen van juli 1830 in
Parijs bezig, Carulli presenteert een uitgave over dit onderwerp in zijn Les Trois Jours, Pièce
analogue aux événemens des trois journées 27, 28 et 29 Juillet 1830. De titel spreekt boekdelen.
In dit opus 331 voor gitaar solo passeren de revolutionaire gebeurtenissen de revue. In de muziek
plaatst Carulli de bijschriften ‘Verzet ontstaan door het despotisme’, ‘Beweging van het volk’, ‘Het
volk is overwinnaar’, en daar worden deze gebeurtenissen in verschillende episodes op muzikale
wijze verbeeld.233) Het verschijnt bij Romagnesi en later bij Schott. Het werk heeft geen enkele
muzikale relatie met de melodie van Coste’s Aux Parisiens, maar Carulli doet zijn best om
buitenmuzikale zaken in deze muziek tot klinken te brengen. Het is programmamuziek, evenals het
chanson van Coste. De sympathie van Carulli voor de revolutie komt ook tot uiting in zijn La
Marseillaise Variée opus 330 voor gitaar solo, dat eind 1830 verschijnt.234) Evengoed is Carulli
onder de indruk van Napoléon Coste; hij componeert in 1831 een Duo concertant pour deux
guitares opus 328 en draagt dit aan hem op.235) Zij kenen elkaar dus, en als Coste deel gaat
uitmaken van het muziekleven rond de gitaar in Parijs, waarom zou hij dan dit duo niet hebben
samengespeeld met Carulli? Daarvoor ontbreken feitelijke aanwijzingen. De werken van Carulli
zijn talrijk en hij brengt in 1830 ten overvloede nog een compositie La Parisienne opus 332 uit, een
‘Marche nationale’ op de driekleursvlag.236) In dit teken staat La Fayette à Paris, een ‘cantate’ op
tekst van Hortensius de St-Albin met muziek van Carulli, uitgevoerd in september 1830 in het
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bijzijn van de Nationale Garde, maar waarschijnlijk heeft zijn zoon Gustavo dit werk geschreven,
aangezien het niet voorkomt in de thematische catalogus van Torta.237) Andere componisten
schrijven in deze tijd eveneens werken die verwijzen naar de Juli-revolutie - Marseillaises - en
Coste voegt zich met Aux Parisiens in hun gezelschap.238) Toch is het merkwaardig dat een jonge
gitaarcomponist in Parijs debuteert met een chanson met zo’n titel voor zang en piano. Hij wil
waarschijnlijk eerst bij het republikeinse publiek in de smaak vallen. In muzikale kringen is sprake
van een ‘juste milieu’, het juiste midden tussen royalisten en republikeinen. Véron zoekt als
directeur van de Opéra eveneens een commerciële middenweg. Coste kiest met Carulli duidelijk
voor de republikeinen. Het chanson Aux Parisiens des 27 28 et 29 juillet 1830 verhaalt over de
heldhaftigheid van het volk bij de ‘Trois Glorieuses’, dat zich plaatste tegenover een tiran die hun
bloed deed vloeien. Er zijn in dit chanson aanwijzingen voor romantische muzikale kenmerken te
vinden, zoals de martiale ritmiek, een fraaie modulatie, een ‘stoptime’ en een hanengekraaimotief
als onomatopee, naast het programmatische gegeven. Niet bekend is of het in een concert is
uitgevoerd, maar ook dit genre wordt beoefend in de - nog steeds populaire - gemengde
concerten.

Concerten 1830
Op zaterdag 27 maart 1830 speelt Sor, die voor Coste van grote betekenis is, in de salon van
Pape, waar ook pianist Sowinski optreedt, in een gemengd concert. Op 30 maart 1830 zijn Sor en
Panseron, de bariton en componist die lesgeeft op het conservatorium en later met Huerta
optreedt, te horen in een concert in de salle Taitbout, met een slechte kritiek als gevolg. Fétis heeft
weinig op met de gitaar van Sor:
Citer M. Sor, c’est dire qu’on a entendu de la guitare avec une perfection rare. Quel
dommage qu’une tête si harmonique ait employé tant de talent et de patience à vaincre un
instrument ingrat!239)
In deze regels is echter ook te lezen dat Fétis wel achting heeft voor de beheersing van de
harmonie. Coste en Sor hebben kennen elkaar en het is mogelijk dat Coste bij Sor dit vak studeert.
Op dinsdag 27 april 1830 is er iets bijzonders te beleven bij een concert in salon Dietz, een ‘kleine
artiest van drie voet hoog’ die gitaar speelt: het wonderkind Giulio Regondi doet Parijs aan, onder
begeleiding van zijn vader. Regondi oogst veel bewondering bij het publiek en de critici en
blijkbaar ook bij Sor, die in dat jaar zijn opus 46 Souvenir d’Amitié Fantaisie aan hem opdraagt.240)
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In de volgende jaren is het opmerkelijk hoeveel zeer jonge gitaristen
en gitaristes in de salons verschijnen. Op 8 mei treedt de 7-jarige
Regondi weer op, nu in de salons Chantereine, om 8.30 uur des
avonds. In juli, duidelijk na het concertseizoen, spelen Sor en
Hummel, naast anderen, in een concert van Madame Farrenc in de
salons Érard, ditmaal wel tot groot plezier van Fétis. In het nieuwe
seizoen, op 26 oktober, speelt ‘professeur de guitare’ Huerta voor
een entree van 10 fr om 8 uur ‘s avonds in salons Petzold. Er zijn
weer zeven concerten met gitaar in dit jaar 1830 te vermelden,241)
maar Huerta valt, ondanks zijn vele optredens, toch niet zo goed in
de smaak bij Fétis, zoals wat later in 1831 blijkt. In de gemengde
concerten in de salons neemt de gitaar nog een bescheiden plaats
in, maar als de ontwikkeling van de concertpraktijk in de 19e eeuw

29 Giulio Regondi

leidt tot het soloconcert, ofwel het recital,242) verdwijnt de gitaar vrijwel van het podium. De bijlagen
‘concerten met gitaar in Parijs’ laten een sterke afname zien van het geregistreerde aantal
concerten over de verschillende perioden. Maar zover is het nog niet in de jaren ‘30 van de 19e
eeuw, waarin Sor de leidsman van Coste is in de salons. Samen met de opkomst van het publieke
gemengde concert en de reeds eerder beschreven veranderde publiekshouding bij concerten is er
een opvallende parallel met een andere benadering van componisten ten aanzien van dedicaties.
De personen aan wie werken zijn gewijd zijn (welgestelde) burgers en niet meer de adel, terwijl het
publieke concert een sterke ontwikkeling doormaakt en het privé-optreden voor de adel
verdwijnt.243)

Opus 3 2 Quadrilles de Contredanses 1830
De eerste vermelding van de uitgave van een compositie van Coste is te vinden in de Revue
musicale de Paris van 18 december 1830. Daar wordt de publicatie van Deux nouveaux quadrilles
de contredanses pour la guitare’ opus 5 van Napoléon Coste bij Romagnesi genoemd:
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Un recueil de contredanses pour guitare, surtout élégantes et faciles, manquait également
dans le commerce de la musique. Les amateurs de cet instrument auront lieu d’être satisfait
de cette nouvelle production de M. Coste.244)
Het gaat hier echter om opus 3 en de zinsnede ‘nieuwe productie’ letterlijk genomen, houdt in dat
Coste al eerder werken heeft gepubliceerd; van enige vermelding in de pers of elders is daarvan
echter nog geen spoor gevonden. Dit werk stamt uit 1830 of 1829. Romagnesi geeft vanuit de rue
Vivienne, dichtbij het conservatorium, voornamelijk eigen werken uit, maar start circa 1830 met
werk van andere componisten. In de bespreking van het werk in het ‘Bulletin d’Annonces’ van de
Revue musicale de Paris wordt, gezien de overvloed aan quadrilles en contredanses die
verscheen, deze uitgave ironisch becommentarieerd; en het werkje kost 3 fr.75c., heeft een
gewoon formaat voor de gitaar en is verkrijgbaar bij Romagnesi, rue Vivienne no. 21. De
contredanse, uitgevoerd in groepen van 4, 6 of 8 koppels, was gedurende het eerste Empire in
Parijs zeer populair, getuige de bijna karikaturale gravure in La Guitaromanie van De Marescot.245)
De Quadrille als dans wordt later in 1868 nog eens kritisch beoordeeld door Lasalle:
Si on y réfléchissait une bonne fois, rien n’est grossier, & tout
ensemble bestial & niais, comme le quadrille que l’on danse
dans les salons. Cette foule composée de gens qui se heurtent
pour faire en avant, puis en arrière, quatre pas qu’ils n’ont
point envie de faire! & cette musique qui endormirait par la
monotonie de son rhythme, n’était la violence de son
bruit!...246)

30 La Contredanse

De serie dansen wordt door de critici bepaald niet serieus genomen, wordt veeleer beschouwd als
platvloers. Het is waarschijnlijk een jeugdwerkje van Coste, om te gebruiken voor het dansen in
Valenciennes, waarvan hij de kans om het uitgegeven te krijgen in Parijs gegrepen heeft. De
muziek bestaat uit levendige, ritmische thema’s van rigide 8 of 16 maten lengte, in 2/4 maat,
behalve ‘La poule’, dat in 6/8 staat, een vast schema waaraan Coste zich houdt. Ondanks de hier
en daar optredende versieringschromatiek, voornamelijk verhoogd 4, en het veelvuldig
voorkomende legato is het zeker geen briljant werk in de aanvang van het oeuvre van een
talentvol gitaarcomponist. Er is geen spoor van enige romantiek in te bekennen. Delen hieruit
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hergebruikt hij in het, mogelijk latere, werk Deux Quadrilles WoO 5 waarvan het afschrift in de
Kongelige Bibliotek in Kopenhagen is gedateerd op 1844. Hij heeft daarmee twee sets van
quadrilles gecomponeerd.

Relaties 1831
In de biografie van Coste is bij vele auteurs sprake van zijn studie in contrapunt en harmonie, die
volgens sommigen liefst tien jaar duurde.247) Geen van hen vermeldt echter bij wie Coste
studeerde. Kreeg hij les van Sor, die hij al gauw na zijn aankomst in Parijs ontmoette, met wie hij
bevriend werd en die hem inwijdde in de Parijse salons? Sor kreeg een gedegen muzikale
opleiding in het klooster Montserrat bij Barcelona, toen was de muzikale educatie nog geheel in
handen van de clerus, en componeerde vocale werken, werken voor piano en balletten, naast zijn
oeuvre voor gitaar, dat het meest bekend werd.248) Sor toont in zijn werk voor gitaar de beheersing
van een volle harmonie, een gedegen stemvoering en kennis van de mogelijkheden van de gitaar
als instrument. Het bestuderen van contrapunt en harmonie onder leiding van Sor behoort wel
zeker tot de mogelijkheden, maar bewijs ontbreekt. Als Sor voor hem het uitgangspunt is, gaat
Coste een stap verder, zoals verderop zal blijken. Studeert Coste dan deze vakken aan het
conservatorium, aangezien de gitaar daar niet wordt onderwezen, en hij - als gitarist die tevens
piano speelt - niet het niveau heeft voor een conservatoriumstudie piano? Er wordt al geklaagd
over het grote aantal pianisten en dat maakt de selectie vanzelfsprekend zwaarder. De naam
Napoléon Coste komt niet voor in de annalen van het conservatorium in deze periode.249) Hij kan
privéles hebben gehad bij een van de docenten. Vast staat dat zijn composities reeds vanaf het
begin een tendens vertonen de harmonie ten volle te benutten, meerstemmigheid niet uit de weg
te gaan voor technische complexiteit en polyfonie te zoeken in tegenstemmen ter begeleiding of
contrapunt van melodie. In 1921 wordt verondersteld dat Coste studeerde bij Berlioz. In een
concert dat Georg Meier met zijn zoon Willy Meier-Pauselius in 1921 gaf in Hamburg staat het
Concertino in E-moll, beter bekend als ‘Grand Duo’ WoO 8, van Napoléon Coste op het
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programma.250) Meier is de Duitse gitarist van wie wordt verondersteld dat hij de dubbele
exemplaren uit de verzameling werken van Coste van Thorvald Rischel in Kopenhagen zou
hebben verkregen.251) Volgens hem neemt Coste in de totale gitaarliteratuur van 8000 werken de
eerste plaats in, hij schreef eigenhandig een Handbuch über Guittar-Musik in 1934 met daarin een
overzicht van het oeuvre van Coste.252) Deze werken schijnen wegens hun grote waarde te zijn
opgeslagen in een bankkluis in Hamburg, die echter in de Tweede Wereldoorlog is
gebombardeerd, waardoor vrijwel alles is verloren gegaan; de 35 brieven van Coste aan Hallberg
zijn wel bewaard gebleven. Meier schrijft in de programmatoelichting dat Coste ‘zijn theoretische
studie voltooide bij Hector Berlioz, aan wie hij zijn grote werk ‘Le Tournoi’ Fantasie Chevaleresque
opus 15 opdroeg’. Dat klinkt plausibel, zeker als het titelblad van deze compositie vermeldt dat ‘de
auteur het op het conservatorium voor muziek uitvoerde’. Berlioz schrijft dat hij in 1826 gitaarles
geeft in Parijs, wanneer hij aan het conservatorium bij Lesueur studeert en later in opdracht van
Cherubini contrapunt en fuga bij Reicha.253) Hij geeft echter geen les aan het conservatorium, hij is
er lange tijd, van 1839 tot 1869, bibliothecaris.254) Dat maakt het onwaarschijnlijk dat Coste
contrapunt en harmonie studeerde bij Berlioz, de vakken waarvan in vele biografische schetsen
sprake is, hoezeer de twee hun voorliefde voor de gitaar gemeen hadden. Echter, in geen van de
geschriften, mémoires of brieven van Berlioz wordt de Napoléon Coste genoemd. Wel staat de
naam Coste in enkele van zijn brieven uit 1835, maar dan gaat het over Amable Costes, de
boekhandelaar en diens uitgave van ‘l’Italie pittoresque’.255) En als hij de naam Coste hier
abusievelijk gebruikt, zou dan niet de associatie met de gitarist bij hem bovenkomen? Hij noemt
hem niet. Coste draagt zijn opus 15 op aan Berlioz en publiceert het werk in 1844 bij Challiot. De
connectie met Berlioz kan puur bewonderend zijn geweest, Berlioz is dan al een beroemdheid die
vele grote werken op zijn naam heeft staan, Waverley 1828, Symphonie fantastique 1830, Le roi
Lear 1831, Harold en Italie 1834, Roméo et Juliette 1839 en Grande symphonie 1840.
Dan komt het jaar 1831, het jaar waarin Paganini op spectaculaire wijze in Parijs voor het voetlicht
treedt. Hij komt met de zojuist geïnstallerde directeur Vérion overeen een serie van 11
soloconcerten te geven in maart en april in de Opéra.256) Voor Parijs is hij de vertegenwoordiger
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van de publieke smaak voor virtuositeit en de gewildheid van het Italiaanse repertoire van Rossini,
Bellini, Donizetti.257) Twee ervan vallen, wat de gitaar betreft, samen met ‘traditionele’ gemengde
concerten: dat van 27 maart met Sor en Aguado die een benefietconcert in de salons de Dietz
geven met de pianist Miró, de ‘Spaanse avond’, waarover Fétis opmerkt:
Nul doute que MM. Sor et Aguado aient sur la guitare un talent remarquable; cependant, je
dois l’avouer, le duo qu’ont joué ces messieurs ne m’a fait qu’une bien faible impression.258)
Het tweede valt op 17 april met Coste in de salle Petzold, en blijft onbesproken in de Revue
musicale de Paris.259) Wel is dit het tweede concert dat van Coste is te vinden in de bronnen. In Le
Figaro betreft het een aankondiging, zonder verdere mededelingen over het programma:
M. Costes [sic], jeune guitariste distingué, doit donner dimanche prochain, à huit heures,
dans les salons de M. Petzold, un concert où se feront entendre plusieurs de nos meilleurs
artistes.260)
Later dat jaar, in september, arriveert Chopin in Parijs en geeft zijn succesvolle eerste concert op
26 februari 1832, waarover Fétis zeer enthousiast schrijft dat hij in de werken een grote originaliteit
vindt, waarbij hij het heeft over het Concerto in F-mineur en de Variaties opus 2. Chopin schaart
zich in de kring van Berlioz, Bellini en Meyerbeer, die op hun beurt muzikaal in concerten of
composities zijn gerelateerd aan Coste.261)

Opus 4 Fantaisie ... sur un Motif du ballet d’Armide 1832
Het werk op een motief van Gluck is formeel een set thema met variaties, voorafgegaan door een
introductie en afgesloten met een coda, en staat als zodanig in de traditie van bovengenoemde
‘domesticatie’ van opera-thema’s. In die zin dat het geen arrangement van een opera-nummer is,
maar bedoeld als serieus werk voor gitaar solo, kan het slechts zijdelings daaronder worden
geschaard, gerelativeerd, gezien de moeilijkheidsgraad van de compositie. De publicatie van
Coste’s werk wordt vermeld in de Bibliographie de la France van 19 augustus 1832, zodat
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duidelijkheid bestaat over de datering ervan.262) De in Parijs zeer actieve Ferdinando Carulli,
voorziet hetzelfde thema van een tweetal variaties in zijn Souvenirs Des Grands Auteurs opus 286
no. 4 circa 1831,263) maar het genre thema en variaties, verdwijnt geleidelijk in de negentiende
eeuw, ook uit het werk van Coste. Hier begint de componist al wat af te wijken van de rigide
klassieke vorm en door het invoegen van een Andante tussen variatie 3 en 4 dat meer een
karakterstuk kan worden genoemd door de toonsoort- en maatsoortwisselingen en het cadenza,
en door te kiezen voor een andere titel. De Fantaisie over Armide van Gluck opus 4 verschijnt in
1832 en is voor 4f. 50c. te koop bij alle muziekwinkels en bij de auteur zelf in de rue du [Vieux]
Colombier no. 25, dichtbij de rue de Seine, zoals de titelpagina vermeldt. Coste is dus al verhuisd
van rue Bleue no. 28 in het 9e arrondissement naar dit adres in het 6e arrondissement. Hij woont
hier tot 1837, vlakbij de St-Sulpice en de Jardin du Luxembourg, ten zuiden van de Seine, in het
verlengde van de rue de Grenelle, wat goed uitkomt als hij op 21 februari 1835 in het Théâtre de
Grenelle een concert geeft.264) Op een foto omstreeks 1876 van de amateurfotograaf Hippolyte
Blancard, een apotheker die zijn fortuin heeft gemaakt en op rue du Vieux Colombier no. 21 woont,
twee huizen verder en 40 jaar later, ligt de straat er glanzend van de zojuist gevallen regen bij; het
huis met het appartement van Coste is hierop geheel rechts te zien.265)
In eigen beheer geeft Coste zijn Aux Parisiens en opus 4 en opus 6
uit. Het is een wijd verspreid gebruik in deze periode zelf werken uit
te geven, de métiers van componist en uitgever zijn nog niet
verzelfstandigd maar gaan heel vaak samen. In overeenstemming
met wat bijvoorbeeld Buek en Schwarz-Reiflingen opmerken266) zag
Coste zich later in een tijd van afnemende belangstelling voor de
gitaar en haar muziek genoodzaakt zelf zijn composities uit te

31 Rue du Vieux Colombier c. 1876

geven. Tot 1876 zijn 32 van de composities van Coste bij uitgevers ondergebracht, 15 heeft hij zelf
uitgegeven, 6 zijn niet gepubliceerd. De meeste van zijn zelf uitgegeven werken zijn te rekenen
vanaf opus 41 - alleen opus 47 is dan in 1878 uitgegeven bij Katto - zodat de genoemde
gevolgtrekking geldt vanaf 1876 en dan heeft de componist de meeste van zijn belangrijke werken
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al laten publiceren.267) Opus 4 is - evenals opus 11 - opgedragen aan Monsieur P. Montigny,
directeur de l’Hôpital Militaire du Gros Caillou, mogelijk vader of familie van Mlle Caroline de
Montigny, de leerling van Coste aan wie hij opus 10 en etude 19 opus 38 opdraagt. Zij moet een
behoorlijk hoog niveau van spel hebben bereikt, deze etude behoort tot de moeilijkste van de
verzameling. Opus 4 is technisch zeer lastig te noemen en M. de Montigny moet, als hij dit heeft
gespeeld, een goed technisch niveau hebben gehad. Gluck schreef de opera Armide tijdens zijn
verblijf in Wenen in 1776 en het werk ging op 23 september 1777 in Parijs in première in de
Académie Royale.268) In 1825 windt Hector Berlioz zich - ten faveure van Gluck - op over negatieve
kritieken van ondermeer Castil-Blaze op de reprise in de Opéra dat sommige thema’s wel erg lijken
op ‘airs populaires’.269) Hier gaat het om andere thema’s dan het ene dat Coste, en Carulli, heeft
uitverkoren voor zijn opus 4. In 1831 wordt het stuk weer hernomen, in een reductie tot drie aktes,
met een première op 9 september 1831 in de Opéra, waar Coste het dus mogelijk kan hebben
gezien en gehoord. De Bibliothèque nationale herbergt een gravure van een decorontwerp van
Cambon voor een uitvoering van Armide van Gluck uit deze tijd.270) In de serie Concerts du
Conservatoire staat het in 1831 op het programma van de ‘exercices publiques’, naast dat van
Lully, ter vergelijking.271) Tot de reductie van vijf naar drie akten moet het ‘Ballett’ ‘Musette’ uit de
vierde acte tweede scène behoord hebben, aangezien Coste dat thema selecteert voor zijn opus
4.
Deze tweede set thema met variaties van Coste draagt al de titel
‘Fantaisie’; hij gebruikt de complete titel van het genre niet en
vermeldt dat het variaties zijn alleen bij opus 2 en WoO 9. Hieruit
komt al naar voren dat het genre aan het verdwijnen is. Het komt
niet meer voor in Coste’s latere werk. Het interessante aan dit werk
is wel de Introductie en het Andante. Daarin zijn, naast de bekende
klassieke stijlelementen, muzikale ontwikkelingen in het werk van

32 Decorontwerp Cambon voor Armide

Coste te ontdekken die als romantisch kunnen worden betiteld. Het gebruik van voor gitaar
buitenissige toonsoorten als c en As, een spiltoonmodulatie, een majeur-mineur overgang,
verschillende cadenza’s en het regelmatig gebruik van chromatiek, wijzen hier op een ontluikende
romantiek bij de componist. De intensivering van het thema en de harmonie kan in deze richting
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worden geïnterpreteerd. Er is echter slechts een dynamische aanwijzing, piano, in variatie 3 maat
9. Het is na de uitgave van dit opus nu drie jaar wachten voordat er weer iets van Coste is te
vernemen.

Gitaristen 1831-1833
Inmiddels worden er in Parijs verschillende concerten gegeven waarin de gitaar is te horen. De
‘bohémien’ Trinidad Huerta domineert Parijs als gitarist met concerten in verschillende salons,
maar krijgt harde kritiek.272) Fétis schrijft over het benefietconcert op 16 januari 1831 voor een
gevluchte Spaanse familie in salle Taitbout:
Au nombre des artistes qui se sont fait entendre dans ce concert se trouvait M. Huerta,
guitariste espagnol dont le talent est autant plus extraordinaire qu’il sait, dit-on, à peine les
élémens [sic] de la musique. [...] Les compositions de M. Huerta ne sont pas très bonnes,
mais c’est déjà beaucoup que de composer quand on ne sait pas la musique.273)
Zijn schampere opmerking zet Huerta als componist op zijn nummer,
Fétis blijft de gitaristen en de gitaar voluit kritisch volgen. De Duitse
gitarist Schmidt speelt op 18 april 1831 in salon Dietz, ‘maar hij
maakt de fout, volgens mij, om gitaar te spelen’; Sor speelt op 19
april met ‘hernieuwd succes’ in salon Dietz.274) Huerta geeft nog vijf
concerten in Parijs in Hôtel-de-Ville, salle Chantereine, Athenée
musical, Hôtel Fesch en salon de Kepper. Sor is te horen op 25
december in salons Petzold. Sor, Aguado en Huerta spelen in
concerten in 1832 en 1833, waarbij Huerta een ‘wonderbaarlijke
handigheid’ vertoont die leidt tot ‘opwindende verbazing’ in de salons
Dietz.275) Aguado introduceert zijn tripodison op 21 maart 1832 in
een duo met Sor,

33 Trinidad Huerta
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) en hier wordt opgemerkt dat het spel van

Aguado elegant, puur en licht is, zijn composities spitsvondig en origineel zijn.277) Tekenend voor
de manier waarop tegen de gitaar werd aangekeken is een korte novelle die in augustus dat jaar in
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Le Ménestrel verschijnt onder de titel Jack le Guitariste: een romanticus ontmoet op Ceylon een
eenzame aap die op een dag een gitaar in zijn vingers blijkt te hebben. De schrijver speelt en zingt
hem een Venetiaanse barcarolle voor en gaat hem lesgeven om Ah! Vous dirais-je, maman...
Malborough... Au clair de la lune, etc te leren spelen!278) Zelfs apen kunnen gitaarspelen. Wat later
dat jaar schrijft Castil-Blaze ironisch dat hij daarom de gitaristen adviseert:
La guitare n’est point à dédaigner. [...] Nous conseillerons aux guitaristes de consacrer leur
talent à l’accompagnement, et de réserver, pour les exercices de l’étude, de prétendues
sonates, dans lesquelles on trouve des chants, des traits, des trilles, des coulés, des
gammes, des cadences, des points d’orgue, qui n’existent réellement que sur le papier, et
que l’on écoute avec les oreilles de la foi, sans acquérir la certitude de les avoir entendus.279)
Zij moeten zich maar beperken tot akkoordbegeleiding. Deze twee benaderingswijzen van de
gitaar als instrument kunnen worden onderscheiden als enerzijds een visie op de gitaar als
symbool van een romantisch gevoel, de gitaar is immers het instrument van de dichter die
eenzaam rondzwerft op zoek naar inspiratie en die zich bij zijn poëzie en liederen begeleidt met de
gitaar. In deze symboliek behoeft de gitaar niet echt bespeeld te worden. Anderzijds bestaat de
muzikaal inhoudelijke visie op het instrument dat met verschillende daartoe geëigende technieken
moet worden bespeeld en in zekere gevallen in negatief daglicht staat ten opzichte van, volgens
deze visie, meer geslaagde instrumenten, als de piano en de viool, bijvoorbeeld. Deze dichotomie
blijft in de periode van de romantiek een rol spelen, het werkelijk artistiek bespeelde instrument
tegenover het romantische beeld ervan in literatuur en beeldende kunst, ja, ook in de muziek zelf.
Terwijl de discussie op deze kritische wijze rond de kwaliteit van de composities en het instrument
volop gaande is, en Sor en Huerta bijkans het concertleven wat gitaar betreft domineren, moet
Coste zich een plaats weten te verwerven in het Parijse muziekleven. Dat valt niet mee.

Concert 1835
Op zaterdag 21 februari 1835 wordt er een bal georganiseerd, voorafgegaan door een concert
door het derde legioen van de banlieue, dat zijn de gemeenten Vaugirard en Grenelle, ten
behoeve van de armen aldaar, nu dus een benefietconcert voor anderen dan de spelers. Dit is het
derde concert van Coste in Parijs dat in de pers is gesignaleerd. Hij speelt dan in het Théâtre de
Grenelle, op loopafstand van zijn appartement in de rue du [Vieux] Colombier. Na enkele werken
voor koor, viool en ensemble staat Coste op het programma met een solo voor gitaar,
gecomponeerd en uitgevoerd door hemzelf. Kaartjes kosten 6 fr voor heren en 3 fr voor dames en
zijn verkrijgbaar bij het bureau van Le Pianiste en bij de zaal zelf.
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L’assemblée était fort nombreuse, et l’on y remarquait toutes les notabilités du département
et de l’arrondissement. [... ] M. le préfet de la Seine, M. le secrétaire général de la préfecture,
M. le sous-préfet de Sceaux, M. le colonel de la légion, plusieurs maires et fonctionnaires
des environs s’étaient empressés de venir joindre leur offrande à celle des nombreux
souscripteurs. Ils en ont été, du reste, bien récompensés par le concert [...] dans lequel on a
entendu, avec un plaisir toujours nouveau, MM. Fontaine, Benazet, Chaulieu, Coste, Castelli
et mad. Deligny, [...] Le concert a été suivi d’un bal qui s’est prologé toute la nuit.280)
Aldus de recensent van het concert in Le Pianiste, het pianotijdschrift dat tussen 1833 en 1835
maandelijks verschijnt. Om een indruk te geven van dit muzikaal gezelschap volgt hier een
overzicht van de deelnemers: Nicolas-Marie Fontaine (1787-1866) is violoncellist en componist, hij
richt in 1822 de Société philharmonique de Paris op; Charles Chaulieu (1788-1849) is pianist en
vruchtbaar componist met veel pianowerken, hij schrijft in 1834-35 voor Le Pianiste en vertrekt in
1840 naar Londen; van Benazet, violoncello, Castelli, en mevrouw Deligny zijn geen gegevens
voorhanden.281) Veelal vertegenwoordigen dames de zang in een concert en met piano en cello
moet er ensemblewerk te horen zijn geweest. Dit concert wordt vanwege het charitatieve doel
bijgewoond door een ruime vertegenwoordiging van notabelen. Tijdens het concert en het bal na
heeft Coste mogelijk met hen contact gelegd, een omstandigheid die kan hebben meegespeeld als
hij veel later in 1855 een administratief baantje accepteert bij de Caisse Municipale van Parijs. Dit
is wel een bijzonder voorbeeld van een benefietconcert van gemengde inhoud met bal na waarbij
naast de deelnemers ook het publiek wordt genoemd.
Le Pianiste, in de regel gewijd aan de piano, maar nu ‘daaraan ontsnappend om de lezer te
onderhouden met wat zich algemeen in de kunst afspeelt’, maakt later in dit jaar melding van een
opmerkelijke gitaarmethode van Duverger met een voorwoord van De Fossa, de vertaler van de
methode van Aguado. De methode, zo schrijft de recensent, is bedoeld om het begeleiden van
romances te vereenvoudigen, met zorgvuldige tekeningen van de houding van de handen en een
muzikale stenografie waarmee in een oogopslag de akkoorden te lezen zijn. De titel is La guitare
simplifiée et mise à la portée de tout le monde,282) mogelijk verwijzend naar de publicatie van Fétis
‘La musique mise à la portée de tout le monde’ uit 1830.283) Terloops wordt nog opgemerkt dat de
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auteur het instrument terugbrengt in de rol waaraan het nog nauwelijks heeft kunnen ontsnappen.
De gitaar moet en zal, net als de muziek zelf, bereikbaar zijn voor iedereen. Dit maakt wel
zichtbaar dat de gitaar zich geen positie heeft verworven als instrument van artistiek niveau.
Fétis organiseert historische concerten in het Théâtre Italien, waarbij op 14 april 1835 Aguado te
horen is op luit en andere artiesten een Vilhancico voor zes vrouwenstemmen en zes gitaren
uitvoeren, een hit, die vele malen terugkeert, maar‘met weinig effect, wat de instrumenten betreft.
‘De bewonderenswaardige Baillot’ speelt, begeleid door violen, basviolen en gitaar, La
Romanesca, ‘fameux air de danse de la fin du seizième siècle’, een populaire romance die later in
verschillende versies verschijnt.284) En Sor en Liszt kennen elkaar van gezamenlijke concerten,
zoals op 7 mei 1835 in de salons van Pleyel, het wereldje is klein, en goed toegankelijk voor
Coste, in het kielzog van Sor.285) Later in datzelfde jaar wordt een nieuwe compositie van Coste
uitgegeven, hij moet er in de tussentijd aan gewerkt hebben.

Opus 5 Souvenirs de Flandres 1835
De compositie opus 5 van Coste staat vermeld in de Bibliographie de la France van 11 juli 1835 en
is te koop voor 5 fr. bij de uitgever Lacôte, rue de Louvois no. 10, die naast gitaarbouwer dus ook
uitgever is.286) Hetzelfde werk is eveneens (later?) uitgegeven bij Richault Editeur, boulevard
Poissonnière 16, au 1er.287) De uitgaven van werken bij Richault zijn in het algemeen moeilijk te
dateren, maar de uitgever is tussen juli 1825 en november 1841 te vinden op dit adres.288) Opus 6
tot en met 12 zijn van later datum en dan woont Coste op een nieuw adres. Hier komen zo de
eerste problemen rond de datering van de werken van Coste naar voren, die worden besproken in
de toelichtingen van de thematische catalogus. Het is in opus 5 de eerste keer dat hij in zijn oeuvre
de zevende snaar voorschrijft, of
die althans adviseert omdat hij
met een octaveringsaanwijzing
werkt, in de Marche in maat 3 en
maat 15. Coste schrijft later in zijn

34 Coste Marche - Souvenirs de Flandres opus 5, bar 15

brief van 17 oktober 1863 aan Degen:
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Je n’ai pas senti la nécessité d’augmenter le nombre des cordes, outre que la 7ème que j’ai
ajouté et qui donne à peu près l’étendue du violoncelle.289)
En op 7 februari 1877 aan Hallberg legt hij uit waarom hij in 1835 alleen de zevende snaar aan de
gitaar toevoegde:
J’ai ajouté une septième corde pour compléter le système de l’instrument tel que je l’ai
compris. Je me suis appliqué par dessus tout à obtenir de l’égalité dans les différent
régistres dans toute l’étendue de la guitare et de la vibration. D’ailleurs la guitare dont le
diapason est le même que celui du violoncelle n’a pas besoin d’être étendue dans le grave.
Je ne blâme pas ces innovations, mais je les trouve superflues pour moi. En 1835 j’ai ajouté
une corde à l’instrument. Cela me satisfait et je m’en tiens là.290)
Deze samenloop van omstandigheden zou kunnen leiden tot de veronderstelling dat Coste aan
Lacôte voorstelde deze zevensnarige gitaar te bouwen. Dit wordt bevestigd door de
kanttekeningen die Petetin, Coste’s leerling aan wie hij zijn Étude 1 opus 38 opdroeg, op de
bladzijde over de heptacorde in de Méthode Coste/Sor maakte:
C’est un nom de Lacôte qui fait accorder la dite médaille. M. Coste et Lacôte avaient un
traité en vendu duquel Lacôte devait remettre 50 fr à M. Coste par heptacorde vendu. Lacôte
s’est presque toujours soustrait à cet engagement. M. Coste devint apres sérieux griffe
dérisiant le chevalier - On trouverait encore quelques guitares heptacordes si les ignorants
ne l’emprenaient pour rendre l’instrument plus joli, de faire enlever la 7eme corde - La
première guitare heptacorde ordinaire était en 1844, de 270 francs. M. Coste touchait 50 fr
de Lacôte ne devait recevoir que 220 fr encore. C’est sans doute pour cette raison que
Lacôte s’est mouché peu emprofi ce répendu.291)
Maar reeds in de jaren twintig heeft René Lacôte een zevensnarige gitaar gemaakt, met zes
snaren over de hals en een snaar erlangs, getheorbeerd, zodat een dergelijk idee al is
gerealiseerd. Sterker nog, Lacôte deponeert in 1826 een ‘brevet d’invention’ voor een tiensnarige
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gitaar, met vier snaren langs de hals, samen met Carulli, die er een methode voor schrijft.292) Dat is
de Méthode Complète opus 293, in 1826 uitgegeven bij Carli. Lacôte heeft geen uitgaven van
Carulli verzorgd.293) Hij wordt in 1842 voor het eerst met een zevensnarige gitaar in een concert
gesignaleerd.294) De noodzaak van een zevende snaar motiveert hij uitgebreid in de methode
Coste-Sor.295)
Merkwaardig genoeg draagt Coste het werk niet op aan zijn vader, maar aan zijn moeder. Jean
François Coste, vader van Napoléon Coste, overlijdt op 12 april 1835 in Valenciennes op 81-jarige
leeftijd - die zou hij op 23 april bereiken - waar hij, als gepensioneerd kapitein van de infanterie,
gescheiden van zijn echtgenote Anne Pierrette Dénéria, woonde met zijn dochter Jeanne-Étienne
in het zesde huis op de dijk bij de Bourg de Paris.296) Ondanks zijn hoge leeftijd heeft hij in 1830
nog de compagnie van de nationale garde geleid.297) Officieel gescheiden waren beide echtelieden
niet, dat zou de moeder van Napoléon Coste haar pensioen hebben gekost dat zij op 12 mei
aanvraagt bij het Ministère de la guerre.298) Mogelijk via de telegraaf of anders per post zal
Napoléon Coste op de hoogte zijn gebracht van dit droevige nieuws, en wellicht al eerder van een
eventuele ziekte van zijn vader. Een bezoek aan Valenciennes voor de begrafenis ligt voor de
hand; de reis zal per diligence hebben plaatsgevonden omdat Parijs pas in 1837 het eerste
treinstation krijgt. Hoe dan ook, het Noord-Franse Vlaanderen van Valenciennes is reden geweest
voor het schrijven van zijn opus 5 Souvenirs de Flandres, bestaande uit zes deeltjes, een Marche,
vier Valses en een Rondeau. Uit de werkjes spreekt een duidelijk gitaristische beheersing van het
instrument, getuige de vele legati in hoge posities met losse snaren, akkoordbrekingen,
akkoordomkeringen en liggingen die op gitaar uiterst effectief zijn. Eveneens verschijnt de geheel
in kleine nootjes uitgeschreven cadenza in Valse no. 5 maat 25 en een kleine in Rondo no. 6 maat
136. De cadenza als stijlelement van de romantiek doet zich bij Coste al direct voor in het Andante
van de Weigl-variaties opus 2 en in de Introductie en het Andante van de Armide-fantaisie opus 4.
Een fraaie doorbreking van periodiciteit zit meteen al in Marche no. 1, waar in de doorwerking van
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het eerdere koppelmotief een triolenbeweging verschijnt, en iets verderop zelfs een gelijknamig
mineur. Zo is er een verlengde frase van 6 maten met een verkorte frase van 3 maten in het
tweede deel daarvan, maat 56. Enkele momenten van stilvallen, de ‘abruptio’van Burzik299)
bevinden zich in het Rondo, maat 4, 20, 32, 56, 99. In dit werk zijn overduidelijk elementen die als
volksmuziek kunnen gelden, toegepast, naast klanknabootsingen en het volkse karakter daarvan.
Wat dit werk betreft zijn er in de beschrijvende analyse genoeg aanwijzingen te vinden om het op
te vatten als romantisch, de heersende stijl in het Parijs van die tijd. van bedoeling, Het voor
Coste eerste voorschrift van de zevende snaar komt voor in de Marche en Valse no. 2 en no. 5.
Het werk is opgedragen aan zijn moeder, die hem, volgens de overlevering, liefdevol de eerste
beginselen van het gitaarspel bijbracht. Aangezien dit werk is ontstaan omstreeks het overlijden
van zijn vader, zou het meer voor de hand hebben gelegen het aan hem op te dragen. De
dedicatie kan natuurlijk als een soort troost voor zijn moeder worden opgevat, maar is het mogelijk
dat dit iets zegt over zijn - wellicht afstandelijke - relatie met zijn vader, die toch 51 jaar ouder was:
Coste draagt geen enkel werk aan hem op.

Situatie 1835
In de een jaar eerder opgerichte Gazette musicale de Paris schrijft F. Liszt in 1835 een artikel in
zes delen over de situatie van kunstenaars en hun maatschappelijke omstandigheden. Fétis heeft
in zijn artikel ‘Sur l’industrie musicale’ in 1830-1831 al de situatie weergegeven van het muzikale
bedrijf.300) Deze serie van Liszt, nu, schept een beeld van de maatschappelijke omstandigheden
waarin musici zich bevinden, gezien vanuit de opvatting van een gerenommeerd kunstenaar uit de
tijd zelf. Liszt schetst daarin de eigentijdse context van de musicus, die blijkbaar niets aan
actualiteit heeft ingeboet. Net als Rousseau en als iedereen maakt hij een indeling van
kunstenaars in drie klassen: de uitvoerenden, de componisten, de leraren, en geeft direct een
sneer naar de laatsten, zij zijn een hoop individuen die niet kunnen spelen, componeren. De
muziekcritici kunnen nog een vierde, hogere, klasse musici vormen, althans, enkelen, want de
meesten kennen niet meer dan de zeven noten van de toonladder.301) In kapitalen poneert hij als
belangrijk en overwegend FEIT de ONDERGESCHIKTHEID van de musici in politiek, sociaal en
religieus opzicht, voortkomend uit twee eeuwen geschiedenis van de muziek en de musici. Hij
vraagt verwijtend aan de optimistische opstellers van de glorieuze proclamatie van de ‘Charte de
1830' op welke wijze zij de rol van de musici in hun aristocratie van de intelligentie voor zich zien.
Hij schrijft:
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[...] l’excommunication religieuse qui, en France, frappe encore une si notable portion d’entre
nous, [...] que M. Donizetti avait eut l’honneur d’être reçu par leurs Majestés le roi et la reine
des Français. [...] Un autre FAIT qu’on peut regarder à la fois comme cause et effet de la
Subalternité des musiciens, c’est le MANQUE de FOI, - l’ÉGOISME mesquin et
MERCANTILE d’un grand nombre d’entre eux.302)
Hier plaatst Liszt de woorden wederom in kapitalen. In het vierde artikel schrijft hij dat zijn korte
uiteenzetting al heeft geleid tot heftige woordenwisselingen, maar dat hij uit deze quasisymfonische kakofonie geen serieuze tegenwerpingen hoort dan vage en bedrieglijke
beschuldigingen.303) Liszt gelooft in een vrije discussie, gaat op de vragen in en stelt voorbeelden,
de uitvoerend musicus, de muziekleraar, het gebrek aan een sociale voorziening:
Voyez ce jeune homme aux joues creuses, [...] il l’ait emporté sur une cinquantaine de rivaux
[...] fait le faveur de l’admettre au Conservatoire. [...] renfermé dans une mansarde [...]
recevant trois quarts d’heure de leçon par semaine, dinant à 20 sous; [...] n’ayant pas [...] les
moyens de voir et d’entendre les artistes supérieurs, [...] Après deux, trois ou quatre ans, [...]
son professeur lui dira “qu’il n’a plus rien à apprendre, qu’il est [...] artiste
achevé...”Dérision!... [...] c’est vingt, cent, mille jeunes gens [...] c’est tout une classe: c’est
l’exécutant. [...] Voyez encore, si vous avez le courage, une autre classe de musiciens, les
professeurs, [...] Écoutez leurs plaintes [...] sur le chien de métier [...] sur l’impéritie et
l’incurable stupidité de leurs élèves; [...] Voyez de plus, sur tous les murs de Paris, ces
affiches de concerts [...] au bénéfice d’artistes malheureux, qui témoignent de l’absence de
toute prévoyance sociale à leur égard.304)
Liszt windt er bepaald geen doekjes om, hij komt als gerenommeerd kunstenaar, zelf in een
geheel andere positie, spitsvondig beargumenteerd en in kleurrijk taalgebruik op voor zijn minder
bedeelde vakgenoten. Maar dat doen anderen ook, met muziek. Luigi Legnani, die als reizend
virtuoos, net als Paganini, Parijs aandoet en op 11 oktober 1835 veel applaus oogst met een
concert waarin hij een ‘grande fantaisie originale’ speelt,305) komt bij het uitstappen uit een rijtuig
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verkeerd terecht en breekt zijn arm, zodat hij zijn volgende concert niet kan geven. Sor en Aguado
bieden aan hem te vervangen en de recette van het concert van 29 november 1835 in de salle
Chantereine komt hem geheel ten goede. Hier springen de musici in voor een ongelukkige collega
en geven een benefietconcert voor hem.306) Op 30 augustus vervolgt Liszt zijn betoog, ditmaal over
de bekostiging van het muziekleven:
Bonaparte, d’un trait de plume, biffe la moitié des professeurs et des élèves du
conservatoire, et réduit de 100.000 francs les fonds alloués à son entretien. Immédiatement
après la révolution de juillet, sa majesté citoyenne renvoie, par économie, comme on renvoie
une domesticité inutile, les artistes composant la chapelle du roi. [...] L’illustre propagateur de
pâté Regnault, devenu directeur de l’Opéra, congédia Baillot, parce que notre grand violon
refusa le demi-solde que lui offrait intrépidement M. Véron!!!307)
Het zijn blijkbaar barre tijden voor de kunst van de muziek in het Parijs van 1835. En dan wordt de
gitaar niet eens genoemd. Maar Liszt blijft niet bij het schetsen en analyseren van een miserabele
situatie, hij komt met een concreet beleidsplan in acht punten:
Au nom de tous les musiciens, au nom de l’art et du progrès social, nous demandons, nous
réclamons: Premièrement, la fondation d’un concours quinquennal de musique religieuse,
dramatique et symphonique. [...] Secondement, l’introduction de l’enseignement musical
dans les écoles primaires; Sa propagation dans d’autres écoles, [...] Troisièmement, la
réorganisation de la chapelle et la réforme du plain-chant dans toutes nos églises de Paris et
des départemens. [sic] Quatrièmement, des assemblées générales des sociétés
philharmoniques, à l’instar des grandes fêtes musicales de l’Angleterre et de l’Allemagne.
Cinquièmement, un théâtre lyrique; des concerts; Des séances de musique da Camera, [...]
Sixièmement une ÉCOLE PROGRESSIVE de musique, fondée en dehors du Conservatoire
par des artistes éminens; [sic] [...] Septièmement, une chaire d’histoire et de philosophie de
la musique. Huitièmement, la publication à bon marché des oeuvres les plus remarquables
de tous les compositeurs anciens et modernes, depuis la renaissance de la musique jusqu’à
nos jours. Embrassant dans son entier le dévéloppement de l’art, partant de la chanson
populaire, pour arriver [...] à la symphonie [...] cette publication pourrait prendre le titre de
PANTHÉON MUSICAL. [...] Tel est le programme que nous exposons sommairement [...] à
tous ceux qui s’intéressent à l’art en France. Nous croyons connâitre trop à fond la situation
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des choses pour admettre de prétendues impossibilités d’exécution qu’à tout hasard
quelques personnes objecteront peut-être. F. Liszt.308)
Niet alleen kritiek dus van Franz Liszt, maar een voorstel dat niet geweigerd kan worden, helder
geformuleerd, en getuigend van een samenhangende visie op de kunst van de muziek. Niet dat
daar veel mee gedaan wordt in Parijs na 1835, maar dat weet Liszt ook. Wel geeft deze schets
van Liszt een duidelijk eigentijds beeld van de leef- en werkomstandigheden van musici in Parijs.
Dat geeft aanleiding om de punten die Liszt aanvoert te leggen naast de situatie van Coste. Ten
eerste doet hij mee aan het gitaarconcours van Makaroff in 1856 en wint daarin de tweede prijs.
Het is het eerste concours voor het instrument waarvan gewag wordt gemaakt. Ten tweede heeft
hij al een steentje bijgedragen aan het muziekonderwijs, niet op basisscholen, maar wel in
Valenciennes. Ten derde schrijft Coste voor zang uitsluitend chansons met piano- of
gitaarbegeleiding en bewerkt er vele voor zang en gitaar, maar componeert geen kerkelijke
muziek; zelfs van een eventuele religiositeit is niets te vinden, wel dat hij zich voegt in de
gelederen van de vrijmetselaars. Ten vierde houdt hij zich niet bezig met orkestmuziek en
daardoor al helemaal niet met organisatorische bezigheden daarvoor. Ten vijfde geeft hij zelf
concerten in theater en salon. Ten zesde zou een vooruitstrevende school voor muziek, naast het
conservatorium, aantrekkelijk zijn geweest voor Coste om eerst als leerling, later als leraar te
figureren; dat zou van grote betekenis zijn geweest voor de ontwikkeling en positie van de gitaar in
Parijs en Frankrijk, maar dat is niet aan de orde. Ten zevende zijn er, buiten zijn brieven en zijn
toelichtingen in de Méthode geen reflecties van Coste bekend over zijn muziek of muziek in het
algemeen. Ten achtste werkt hij zelf aan goedkope edities van populaire tot klassieke muziek en
plaatst als eerste ‘oude’ werken in zijn uitgaven. De conclusie kan zijn dat Coste zich zeker in de
geest van Liszt inzet om zijn talent tot een succes te maken, maar dat er in de muzikale
infrastructuur daarvoor draagvlak ontbreekt. Als belangrijke omstandigheid geldt dat op het
conservatorium gitaar niet wordt onderwezen en daarmee een autorisatie van het instrument niet
wordt gecreëerd. De situatie van de gitaristen, gitaarcomponisten, is sterk aan erosie onderhevig.

Opus 19[b] La Romanesca 1836
Het jaar 1836 brengt geen nieuws over Coste, anders dan de vermoedelijke publicatie van zijn
arrangement voor gitaar solo van La Romanesca, Fameux Air de Danse de la Fin du 16.ème
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Siècle. Het opusnummer is niet van Coste zelf, Thorvald Rischel geeft dit werk het nummer 19,
waarom is niet duidelijk.309) Wel is duidelijk dat de uitgave geen opusnummer telt, het titelblad
ontbreekt in de bekende editie van Richault. De datering berust op de nummering van Richault, die
niet zo betrouwbaar is. Toch is die het enige gegeven daarvoor. La Romanesca is onder dezelfde
titel al in 1835 door violist Baillot met een ensemble gespeeld in het concert historique,
georganiseerd door Fétis.310) In 1836 verschijnt het van Coste, in 1839 in een bewerking voor
piano door Burgmüller, in 1840 door Liszt en in 1843 bewerkt voor violoncello en piano door
Servais. Sor publiceerde het al voor viool en gitaar in 1835.311) Het is dus een uiterst populair
werkje met een fraaie melodie, die in de eerste helft van de 19e eeuw veel mensen aansprak, die
van tekst is voorzien door Adolphe Larmande, verschenen in Échos du temps Passé in een
bewerking voor zang en piano door Jean Baptiste Weckerlin bij uitgeverij Durand, waarschijnlijk in
de 2e helft van de 19e eeuw.312) De toelichting op dit chanson daarin vermeldt dat Rousseau in zijn
Dictionnaire de Musique uitlegt dat het oorspronkelijk uit Rome kwam en daarom Romanesca werd
genoemd.313) De nummering van Rischel leidt tot een conflict met het
andere opus 19, Delfzil uit de Sept Souvenirs, zodat Wynberg zich
genoodzaakt ziet het chanson het nummer opus 19[b] te geven.314)
Wynberg dateert het werk in 1843, wat zou overeenstemmen het
opusnummer, met een verwijzing naar de Bibliographie de la France,
die echter over La Norma opus 16 gaat, dus is dat niet correct.315)
Het werk zelf is een eenvoudig speelbaar, vrij letterlijk arrangement
van de melodie voorzien van begeleidende akkoorden, een
didactische, commercieel bedoelde uitgave.
Over Coste zijn hiernaast in 1836 geen gegevens voorhanden, maar
wel over Marco Aurelio Zani de Ferranti, tijdgenoot van Coste, en in
deze biografie inmiddels bekend als de componist van de Niaiserie
35 Marco Aurelio Zani de Ferranti
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opus 21, die als rondreizend virtuoos Parijs aandoet. Aangezien hij zich nu weer in Parijs vertoont
en een muzikale connectie heeft met Coste, is het van belang zijn activiteiten te volgen. In 1820 is
hij daar als 19-jarige reeds en ontmoet dan waarschijnlijk Carulli en Carcassi, maakt er zijn debuut
en gaat daarna naar St. Petersburg, komt via Hamburg in 1825 weer in Parijs, gaat naar Brussel,
terug naar Parijs, naar London, naar Parijs, naar Holland, naar Brussel, waar hij in 1829 - als
Coste in Parijs aankomt - Italiaans doceert aan het Koninklijke Athenaeum.316) In 1836 is hij dus
weer in Parijs, nu om samen met andere gedistingeerde kunstenaars op woensdag 16 maart een
concert te geven in de salons Pleyel.317) Hij is dan al benoemd tot ‘gitarist van de koning’ van het in
1830 naar aanleiding van de Parijse juli-revolutie en de uitvoering van Auber’s La Muette de Portici
gestichte België, een aanstelling die hij in 1834 verkrijgt op voorspraak van Fétis, die hem de
‘Paganini van de gitaar’ noemt, en een brief van Paganini zelf die hem ‘superieur aan alle
gitaristen’ verklaart.318) Hij participeert in de concerten van de ‘société musicale’, die in 1835 is
opgericht door de heren Herz, Labarre, Bertini etc.319) Zani de Ferranti is een van de drie grote
romantici van de gitaar, naast Coste en Mertz.

WoO 9 Introduction et Variations sur la Cavatina favorite de l’opéra Le Pirate 1837
De opera Il Pirata van Vincenzo Bellini is een bron van inspiratie voor Coste. Het niet uitgegeven
werk dat Coste daarop baseert, bestaat in vier verschillende handschriften in de Kongelige
Bibliotek in Kopenhagen. Twee daarvan, Ms. 24 en Ms. 28 zijn twintigste-eeuwse afschriften van
respectievelijk Thorvald Rischel en Frederik Birket-Smith, naamgevers van de collectie. Ms. 64a is
een afschrift van J.G. Holm, vriend van Coste uit Kopenhagen, aan wie opus 38 no 7 en opus 39
zijn opgedragen. Deze afschriften hebben als titel Introduction et Variations sur la Cavatina favorite
de l’opera Le Pirate. Ms.47, volgens Wynberg van de hand van Søffren Degen, gedateerd 15-41844, draagt bovengenoemde titel, waarbij het motief abusievelijk wordt toegeschreven aan
Rossini. Deze foute titel is sindsdien in de moderne uitgaven terechtgekomen. Il Pirata is de eerste
opera van Vincenzo Bellini, waarmee hij direct de basis legt voor zijn carrière. Het werk gaat in
1827 in première in Milaan en wordt na zijn aankomst in Parijs in de herfst van 1833 in het Théâtre
Italien opgevoerd.320) Om deze reden is het aannemelijk dat Coste dit werk tussen deze data heeft
geschreven, in ieder geval voor 1844. Coste schreef nog een werk waarvoor hij een thema van
Bellini als uitgangspunt nam, de Fantaisie Norma, een compositie die hij speelde in een concert in
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1838; het werd uitgegeven in 1843. Ook de opera Norma ging in 1833 in Parijs première. Coste
wijkt zeer af van de variatievorm; ook kent het stuk meer romantische kenmerken, zodat
verondersteld kan worden dat hij Il Pirata eerder schreef, dus voor 1838. Het jaar 1838 laat veel
werkzaamheden van Coste zien, met zijn arrangementen van Schubert liederen en 16 walsen van
Strauss. Daarnaast kan op stilistische eigenschappen het werk worden geplaatst rond de tijd van
Fantaisie Armide. Zodoende is een datering circa 1837 aannemelijk voor Il Pirata. Het motief is
afkomstig uit de tweede akte nummer 15 Scena ed Aria waar Gualtiero na het koor in maat 79
inzet met ‘Ah non fia sempre odiata...’.Deze aria kent een refrein met een typerende en pakkende
melodie die Bellini ook in de finale van de opera verschillende keren, al dan niet gewijzigd, laat
terugkeren om de luisteraar er goed van te doordringen. Dat dit principe werkt, blijkt evenzeer uit
de keuze van de gitaarcomponist in kwestie voor dit thema. Uit de beschrijvende analyse blijkt dat
er in dit werk zeker een aantal als romantisch aan te merken elementen is te vinden als cadenza,
omspelingen, ornamenten, opvallende chromatiek, harmonie en modulatie, naast open slot,
chromatisch tertsverwante toonsoort en fraaie arpeggio’s, de laatste typerend voor de stijl van
Coste. Dat het geen opusnummer heeft, is mogelijk te wijten aan het ongepubliceerd blijven van dit
werk. Maar waarom dat laatste is gebeurd, blijft onbegrijpelijk, ondanks de thema met variaties
vorm is het een voldragen vroegromantisch werk, dat goed past in de lijn van de ontwikkeling die
Coste in deze periode met zijn componeren doormaakt.

Opus 6 Fantaisie de Concert 1837
Het volgende werk van Coste in de opeenvolging van opusnummers en de chronologie is zijn
Fantaisie de Concert opus 6 op een thema van Meyerbeer, welk wordt niet genoemd. Het is
opgedragen aan zijn leerling Mlle Albertine Douillez; haar achternaam komt overeen met een door
Planque in 1836 genoemde leraar piano, harp en gitaar in de Culture Ste-Catherine, 20.321) De
uitgave wordt aangekondigd in de Bibliographie de la France op 26 augustus 1837322) als
uitgegeven bij de auteur op ‘rue de l’Echiquier, n. 23'. De prijs is 5-7, in francs, natuurlijk. Coste is
nu blijkbaar van de rue du Colombier dichtbij de St-Sulpice verhuisd naar zijn nieuwe adres in de
buurt van de rue du Faubourg Poissonnière en de St-Denis, aan de andere oever van de Seine,
weer met het conservatorium en zijn uitgever Richault om de hoek.323) Het werk is een fantaisie
varié op een prominent ‘Thème de Meyerbeer’, dat (nog) niet is te herleiden tot een van diens
daarvoor in aanmerking komende opera’s. Giacomo Meyerbeer (1791-1864) wil na zijn successen
in Italië met Semiramide in 1819 en Margherite d’Anjou in 1820 een plek veroveren in de Opéra
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van Parijs en laat daarvoor Scribe zorgdragen voor het libretto van zijn nieuwe werken, hij kent de
smaak van het Franse publiek. Na onderhandelingen en compromissen met Véron slaagt hij
daarin met Robert le Diable uit 1831 of Les Huguenots uit 1836, die in Parijs in première zijn
gegaan.324) Uit deze opera’s zou het door Coste gekozen thema kunnen komen. Er is wel enige
gelijkenis met de thematiek, het ritme en de harmonie van het ‘Choeur des Baigneuses’ no.8 van
de laatste, maar het thema dat Coste heeft genomen is zo karakteristiek dat die niet echt
overtuigend is.325) Los daarvan, de centrale melodie in Les Huguenots is het Luther-lied ‘Ein feste
Burg ist unser Gott’ dat Coste niet gebruikt voor zijn compositie. Het ‘Thème de Meyerbeer’ is sterk
typerend met de gepuncteerde ritmiek, de melodie in veelal gebroken drieklanken en de uitsluitend
I-V-I harmonie, klassiek van structuur en karakter. Coste laat in de opeenvolgende variaties
omspelingen langskomen met veel chromatiek. Harmonisch zijn spanningsakkoorden als #IV2,
I6#5 en zelfs een #2 voorhouding met mineur-majeurwerking te herkennen, een dubbelverminderd
septiemakkoord en veel verminderd septiemakkoorden als dissonant. In variatie 3 zit een cadenza,
een variatie met heel veel legati en een in noten uitgeschreven glissando. Coste schrijft veel
dynamiek voor, geeft tempowisselingen en articulatie aanwijzingen in dit stuk. Een
flageoletpassage zit in de - niet zo genoemde - finale. Dit opus 6, dat de vorm heeft van een thema
met variaties, voorafgegaan door een introductie en eindigend met een onaangekondigd coda,
kent zodoende nogal wat romantische muzikale aspecten. Dat is niet het geval bij zijn volgende
opusnummer, het chronologisch volgende werk opus 7, dat in 1838 verschijnt.

Opus 7 16 Walses favorites de Johann Strauss 1838
De beroemde Johann Strauss (Vater) is een jaar ouder dan Coste, concerteert in Wenen en
omgeving met zijn orkest en componeert voor piano en voor orkest zeer succesvol in het lichte
genre van de Walzer, de Galopp, de Cotillon, maar schrijft ook Marches. Zijn oeuvre vindt gretig
aftrek bij uitgevers en ook in Parijs raakt hij bekend, zodat een bezoek aan de stad niet kan
uitblijven. Na 1833 onderneemt hij tournees met zijn orkest van 28 spelers door Oostenrijk,
Bohemen, Duitsland, komt in Holland en Frankrijk. Zijn komst naar Parijs in 1837, waar hij de
Quadrille ontdekt die hij later in Wenen introduceert, is een ongekend succes, vooral bij Berlioz die
zeer lovend over zijn dirigeren en componeren schrijft in Le Journal des Débats.326) Het bezoek is
gunstig voor zijn populariteit, velen willen zijn pianowerken spelen, gitaristen blijkbaar ook, want
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Napoléon Coste voorziet hen van een uitgave met 16 walsen van Strauss in transcriptie voor gitaar
solo, waarmee hij zich, na de quadrilles, weer in het populaire genre begeeft. Maar Coste houdt
erg van de wals, zelf componeert hij er elf, als zelfstandige werkjes of als onderdeel van een groter
geheel. Dit opus 7 16 Walses Favorites de Johann Strauss arrangées Pour la Guitare verschijnt bij
Richault en aan het nummer van de uitgave is af te leiden dat de datering daarvan 1838 moet zijn,
een jaar na het bezoek van Strauss aan Parijs. Van deze walsen zijn er tien achterhaald in andere
piano uitgaven; vier komen uit een verzameling van Strauss opus 67 uit 1834, andere uit opus 76
en opus 82 uit 1835. Coste vereenvoudigt in het algemeen de zetting van de walsjes, waardoor ze
eigenlijk eenvoudig te spelen zijn, er is hier sprake van een didactische uitgave. In elk opzicht is
het een vakbekwame transcriptie die wederom het vermoeden versterkt dat Coste zelf piano
speelde. Een dedicatie ontbreekt, maar een vermelding ‘dédiées aux Amateurs’ zou niet misstaan.
Met dit opus 7 komt, anders dan het ontlenen van een thema of motief voor een eigen werk, voor
het eerst zijn belangstelling om werk van andere componisten te transcriberen naar voren, een
belangstelling die hij nog zal tonen in andere transcripties als in de Méthode en in opus 52 en in
vele arrangementen van Schubert-liederen en werk van Sor. Daarbij is zijn interesse voor ‘oude’
muziek in de gitaarwereld opvallend, maar die sluit weer wel aan bij het initiatief ‘Concert
historique’ van Fétis. Ook in die zin, naast het nemen van operathema’s, het componeren van een
chanson over een politiek thema en het schrijven van didactische muziek, staat Coste met beide
benen in de toenmalige romantische muzikale werkelijkheid. Daarbij moet dan strikt genomen,
tegen de achtergrond van de opvatting van Liszt, onderscheid worden gemaakt naar meer
commerciële activiteiten met operanummers, actualiteit en didactiek, en meer romantisch
inhoudelijke zaken als het nieuw interpreteren van historische muziek en het componeren met
romantische stijlelementen. Coste begint met het arrangeren van chansons voor zang met
begeleiding van gitaar.

Chanson L’Esquif du Pêcheur - Concone [arr. Coste] 1838
De eerst bekende bewerking door Coste van een chanson voor zang en gitaar is dat van Mr. L.
Escudier en J. Concone. Het omslag van L’Esquif du Pêcheur toont het bootje van de visser op het
dramatische moment dat het bijna wordt verzwolgen door de golven; de visser zelf kijkt in wanhoop
omhoog. Het chanson is opgedragen aan Mlle Elisa d’Henin, wellicht de zangeres uit
Valenciennes met wie Coste al tweemaal optrad in 1838, en op tekst van Léon Escudier getoonzet
door Giuseppe Concone; een datering ontbreekt. Zoals bekend begonnen uitgevers vaak met de
edities van eigen werk om later dat van anderen toe te voegen aan hun fonds en Escudier is
daarop geen uitzondering. Hij was samen met zijn broer Marie uitgever van La France Musicale,
begonnen in 1837327). Léon Escudier (1815-1881) schreef de tekst van chanson wellicht circa
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1838, rond zijn 25e jaar; maar het is uitgegeven bij Richault, die tussen 1825 en 1841 op
boulevard Poissonnière no.16 au premier woonde, die dit chanson uitgaf samen met nog 12
andere titels van dezelfde auteur. Het titelblad vermeldt niet of die voor zang en gitaar zijn,
waaraan Coste dan zou hebben kunnen meewerken. De muziek is van J. [Giuseppe] Concone
(1801-1861), een Italiaanse componist en zangleraar die van 1837 tot 1848 in Parijs lesgeeft,
piano speelt in een concert met Coste in 1838 en 1840, en blijkbaar ook chansons levert.328) Coste
kent dus alle drie betrokkenen bij dit chanson. Het verhaaltje van Escudier gaat over de arme en
ongelukkige visser, die met zijn bootje als wankel huis op avontuur gaat, wordt overvallen door een
onweer en ten onder gaat. De muziek van Concone verbeeldt met de wiegelende 6/8 maat het
deinende water, maar de dramatiek van het onweer en de ondergang zijn niet te horen in de
melodie of begeleiding die overwegend is gehouden in de toonsoort C. Wel is er enige
stemmingsvolle chromatiek in de introductie. Op een frase van 5 maten na is het lied verder
periodisch. Bij de zwaluw in frase 1 blijft de lage bas weg zodat een zwevend effect ontstaat, maar
dit heeft geen relatie met de tekst van de volgende twee coupletten. Een viertal versieringen,
enkele legati en wat sprongen doen recht aan de zangerigheid van de melodie. Interessant is
verder het I-mineur akkoord in frase 3 en de b6 as’ in de laatste frase, als kleine tekenen van een
ontluikend romantisch gevoel. Het is een eenvoudig chanson dat de amateur wel zal aanspreken.
Deze bewerking van dit chanson, en misschien ook van die 12 andere, is duidelijk een
commerciële activiteit van Coste.

Schubert-bewerkingen
Tot die meer commerciële activiteiten van Coste behoren de arrangementen die hij maakt van
liederen van Schubert. Het zingen van deze liederen, op een Franse tekst, is in deze jaren uiterst
populair in de salons en in huiselijk gebruik. En voor dat laatste is de gitaar zeer geschikt, niet
velen kunnen zich een piano veroorloven, en dan zijn Schubert-liederen voor zang en gitaar
aantrekkelijk. Er wordt zelfs verondersteld dat Schubert zelf liederen componeerde met gitaar als
instrument, gezien sommige uiterst gitaristische begeleidingen die vanuit de pianopartij op gitaar
vrijwel moeiteloos speelbaar zijn.329) Coste is zeer productief in deze tijd en de uitgave van
veertien chansons in losse edities wordt in een aankondiging in La France musicale op 8 april
1838 onder ‘Nouvelles Publications Musicales’ bekend gemaakt als ‘Mélodies de François
Schubert.’ ‘Avec accompagnement de guitare, par Coste.’ Tussen 1828 en 1840 geeft Richault er
vele uit als separate nummers of gebundeld, en nu blijkbaar ook in transcriptie voor zang en
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gitaar.330) Er is veel vraag naar, kan de conclusie zijn. De meeste zijn de beroemde chansons als
Ave Maria, La Jeune Mère, La Jeune Fille et la Mort, La Fille du Pêcheur, La Barcarolle,
Marguerite, La Poste, La Sérénade, die van Franse tekst en titels zijn voorzien, maar ook wat
minder bekende als La Berceuse, Les Plaintes de la Jeune Fille, Le Jeune Aveugle, Fais mes
Amours en Amour et Mystère staan in de lijst van uitgaven ‘chez Richault, boulevard Poissonnière,
16, au Premier.’ Coste zelf geeft in zijn brief aan Hallberg van 25 juni 1877 aan welke hij de beste
vindt, Marguerite, Adieu, Les Plaintes de la Jeune Fille en La Sérénade.331)

Concerten 1838
1838 is ook het jaar waarin Coste, inmiddels 33 jaar oud, figureert in enkele concerten, samen met
Sor, die een grote rol speelt in zijn muziekleven in deze periode. Het ligt voor de hand dat zijn
veelgenoemde studie in contrapunt en harmonie onder begeleiding van Sor plaatsvond, Sor draagt
zijn laatste werk Souvenir de Russie opus 63 aan hem op, en legt de heruitgave van zijn Méthode
wellicht in zijn handen. En zij musiceren samen. Zo meldt La France musicale, het ‘journal
hebdomadaire’ dat de gebroeders Marie en Léon Escudier, als wekelijkse uitgave in december
1837 zijn begonnen,332) in de rubriek Revue des Concerts op 21 januari:
Le duo sur la guitare, exécuté par M. Sor et M. C., n’a pas produit un grand effet. La guitare
ne devrait jamais sortir des salons; elle est plutôt faite pour accompagner la voix que pour
reproduire des compositions sérieuses.333)
Het is een concert van Mlle Sardi , een jonge zangeres, in de salle Saint-Jean in het Hôtel de Ville
en de recensent heeft duidelijk geen hoge dunk van het gitaarduo, waarvan ‘M. C.’ Monsieur Coste
is, althans dat is de veronderstelling. De datum moet volgens Moser en Piris 15 januari zijn, maar
zij vermelden niet de bron daarvan.334) De recensent is niet erg over de zangeres te spreken en er
was voor dit toch wel interessante concert weinig publiek, door het erg slechte weer. Het
betreffende duet wordt niet met titel genoemd. Sor componeert rond dit jaar zijn Souvenir de
Russie opus 63, een herinnering aan het Rusland waar hij in 1823 naartoe reisde, samen met zijn
echtgenote Félicité Hullin, prima ballerina van het Bolshoi Theater in Moskou, en waar hij grootse
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triomfen beleefde met de uitvoering van zijn ballet Cendrillon.335) Hij draagt dit duo op aan zijn
vriend N. Coste. Als dit werk dan al gecomponeerd is, waarom zouden zij het dan niet hebben
gespeeld in dit concert? Andere, wellicht meer waarschijnlijke werken voor dit concert, gezien het
gebrek aan succes, zijn van Sor recente werken als Trois petits Divertissements opus 61, maar dit
stuk is wel erg eenvoudig, of Divertissement opus 62 uit dezelfde periode, en dan is de laatste
voor de hand liggend: de Rischel & Birket-Smith collectie in de Koninklijke Bibliotheek in
Kopenhagen herbergt een uitgave van dit werk met op het titelblad ‘L’auteur à son ami N. Coste’
en de handtekening van Sor.336) Als Sor voor het samen spelen dit exemplaar aan Coste heeft
gegeven, is dit via Søffren Degen en Thorvald Rischel in deze verzameling gekomen. Dan kan
opus 63, het laatste werk van Sor, worden gereserveerd voor zijn laatste concert. De persoonlijke
omstandigheden van Sor zijn dramatisch in deze jaren, als zijn dochter Caroline op 8 juni 1837
overlijdt, zijn - voormalige? - echtgenote Félicité Hullin, die in Moskou was gebleven, in 1838 met
iemand anders trouwt en hijzelf rond augustus 1838 ziek wordt.337) Maar eerst speelt hij nog in een
concert van Coste.
Dat concert vindt plaats op dinsdag 10 april 1838 in de salons Duport en het wordt al op 1 april
aangekondigd in La France musicale. Volgens Léon Escudier is Coste daar ‘een van onze beste
gitaristen’ wanneer hij speelt in het instrumentale deel, waarin Sor wordt vermeld, naast de
gebroeders Tilmant, Coken en Lecointe. François Coken (1801-1875) [i.e. Cokken] staat hier als
‘Koken’ vermeld, hij speelt fagot in het orkest van het Théâtre Italien en van de Opéra. Het is
echter niet zeker dat hij speelde, hij wordt in de recensies niet meer genoemd, Concone wel.
Escudier geeft de gitaar op 15 april een sneer in zijn bespreking van dit concert in dezelfde krant:
La soirée musicale [...] a été assez brillante. M. Coste est certainement un guitariste très
distingué. Son duo avec Sor a plu généralement; [...] une partie du plaisir qu’ils semblent
prendre eux-mêmes à jouer d’un instrument aussi ingrat que la guitare. Une fantaisie sur un
motif de Norma, exécuté par M. Coste, a été fort goutée de l’auditoire. [...] le piano était tenu
par MM. Burgmüller et Concone, qui ont accompagné avec te tact et la méthode qu’on leur
connait.338)
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Los van het feit dat de gitaar een lelijk instrument wordt gevonden en de spelers verdienstelijk zijn,
kan de Fantaisie sur deux motifs de La Norma opus 16 van Coste worden geplaatst in het jaar
1838. Het zou passend zijn om zeker te weten dat het gespeelde duo Souvenir de Russie opus 63
betreft, Sor heeft het tenslotte aan Coste opgedragen, maar daarover is geen feitelijke aanwijzing
te vinden. De vocale delen worden begeleid door Burgmüller en Concone op piano; zij zijn bekend
bij Coste, want hij organiseert het concert. In Valenciennes is men tevreden over de prestaties van
hun voormalige stadgenoot in dit concert, ook andere plaatsgenoten waren van de partij:
Le 10 avril, M. Napoléon Coste, jeune guitariste de Valenciennes, a donné un concert à
Paris, dans les salons de M. Duport, qui a eu beaucoup de retentissement dans le monde
musical. Ce jeune virtuose, qui a laissé d’honorables souvenirs à Valenciennes, a été aidé
dans son concert par des exécutans [sic] qui appartiennent à notre localité. MM. Tilmant
frères, violon et violoncelle, M. Lecointe, violon, Mlle D’Hennin, se sont fait entendre dans
cette soirée musicale et ont partagé, avec M. Coste, les applaudissements du public.339)
Sor wordt hier niet genoemd, die komt niet uit Valenciennes, maar de gebroeders Tilmant wel,340)
zij laten zich in het concert horen op viool en violoncello.341) De violist Lecointe en zangeres
d’Hennin zijn ook uit deze plaats in Noord-Frankrijk afkomstig, Coste behoort tot hun muzikale
kringen. Van dit concert is nog een andere recensie gevonden:
La guitare est souvent en province l’instrument de la musique intime. Les grands progrès
qu’elle a faits attestent que d’habiles artistes n’ont pas cessé de s’en occuper. M. Coste
marche dignement sur les traces des guitaristes célèbres. Ce qui le distingue, c’est un
excellent style, pur, gracieux et nerveux; c’est un sentiment musical plus élevé que la guitare
ne le suppose, et, à cet égard, il a beaucoup d’analogie avec Sor: il se rapproche de lui
comme exécutant et comme compositeur. Il a donc bien fait débuter par un duo avec ce
maître distingué. Ensuite il a joué un concerto écrit par Hummel et Giuliani, et une fantaisie
composée par lui-même sur la cavatine de Norma. Ces trois morceaux ont mérité l’accueil le
plus favorable d’un auditoire singulièrement nombreux et brillant. Le reste du concert a
satisfait aussi par le choixet la variété. M. Lecointe, sur le violon, mesdames Dhennin et
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Boucher, par la beauté de leurs voix, qui se marient fort bien ensemble, se sont partagé les
bravos. [...] Le bénéficiaire a du être content de sa soirée.342)
Zo lovend schrijft de Revue et Gazette musicale de Paris van 6 mei 1838 over Napoléon Coste. De
recensie lijkt wat laat, maar de genoemde uitvoerenden, onder wie zijn plaatsgenoten Lecointe en
d’Hennin uit Valenciennes, komen overeen, net als het programma, waarover nog wat meer wordt
geschreven. Na het duo met Sor, waarvan niet wordt opgetekend welk dat is, maar Souvenir de
Russie ligt voor de hand omdat de duo’s van Coste zelf waarschijnlijk van later datum zijn, speelt
hij nog een Concerto dat Hummel en Giuliani in samenwerking hebben geschreven, en de
fantaisie Norma. De recensie van het concert is buitengewoon gunstig en de woorden ‘speelt hij
een concerto dat Hummel en Giuliani samen hebben geschreven’ letterlijk genomen, is dit werk,
na de uitvoering daarvan door de gebroeders Schultz in 1828, hier weer uitgevoerd.343) Bij het
concerto in kwestie gaat het om de Grand Pot-Pourri National dat als opus 93 van Giuliani is
uitgegeven, het enig bekende werk waarvan Hummel de ‘Partie du Clavecin’ heeft
gearrangeerd.344) Het gaat in dit werk om een tertsgitaar en Coste kan natuurlijk een capotasto
hebben gebruikt.345) Het is een eminent gezelschap van musici waarin Coste hier verkeert.
Friedrich Burgmüller (1806-1874) is de bekende pianist en componist,346) leeftijdgenoot van Coste,
en Giuseppe Concone (1801-1861) is de Italiaanse componist, zangleraar en componist van
L’Esquif du Pècheur, die in Parijs lesgeeft en hier piano speelt.347) Opmerkelijk wordt in de
recensie de parallel getrokken tussen Sor en Coste, als gitarist en als componist. Qua stijl van spel
en van componeren hebben zij volgens de verslaggever veel gemeenschappelijk; uit deze
recensie alleen al valt de lijn van Sor naar Coste door te trekken.
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Coste en Sor spelen weer samen in een concert van Mlle Mazel op zondag 22 april, dit keer in de
salons van M. Pape. Mlle Mazel is een zangeres op tournee die zichzelf op de piano begeleidt in
ballades uit haar album als La Dorade, La Coquette en Pigeon vole. De kokette jongedame zong,
met veel applaus, over goudbrasem en duif:
[...] qu’elle a chantées avec l’esprit et la grace naïve qui conviennent à ce genre de
composition. [...] Le concert a été remarquable par le choix des morceaux [...] MM. Sor et N.
Coste, [...] avaient associé leur beau talent pou compléter le succès de cette soirée.348)
Wat er verder in dit concert gespeeld wordt, blijft een raadsel, maar werken die eveneens op de
eerste twee concerten van dat jaar werden uitgevoerd, Divertissement opus 62 en/of Souvenir de
Russie opus 63 van Sor, zijn goed mogelijk. Uit de recensie blijkt evenzeer dat zowel muziek van
populaire smaak als muziek van klassieke smaak in een gemengd concert kan worden
gecombineerd.

Opus16 Fantaisie sur deux motifs de La Norma 1838
In het concert op 10 april 1838 in salons Duport, de pianofabrikant, speelt Coste dus zijn Fantaisie
sur deux motifs de La Norma opus 16, of een eerdere versie daarvan, omdat dit werk pas in 1843
verschijnt bij Challiot, wat het hoge opusnummer zou kunnen verklaren. De opera Norma zelf, van
Vincenzo Bellini, gaat in 1831 in première in La Scala in Milaan, met weinig succes, tot
teleurstelling van de componist. Na zijn eerdere, grotere successen zoals Il Pirata uit 1827, gaat
Bellini in 1833 eerst naar Londen, waar zijn opera’s goed worden ontvangen, met onder anderen
Maria Malibran in een hoofdrol, en daarna naar Parijs, waar hij ondanks onderhandelingen met de
Opéra zijn werken niet geprogrammeerd krijgt. Wel lukt dat, door inmenging van Rossini, in het
Théâtre Italien, waar Il Pirata en I Capuletti e i Montecchi succesvol zijn in het najaar van 1833.
Bellini, die in 1835 overlijdt, is erg populair in de Italiaanse kunstzinnige kringen van Cherubini en
Rossini en raakt op die manier in contact met Chopin, die de melodie van Teneri figli uit Norma
verwerkt in zijn etude opus 25/7 en Liszt die in 1841 zijn Réminescences de Norma schrijft.349)
Norma is geheel of gedeeltelijk bekend in Parijs, de opera is daar toen nog niet uitgevoerd. Coste
neemt twee melodieën en een instrumentale begeleiding van een derde als uitgangspunt voor zijn
compositie, en is daarmee in goed gezelschap. Op het titelblad van de uitgave van Challiot, die in
de Bibliographie de la France wordt vermeld op 2 september 1843, staat dat het werk is uitgevoerd
op het conservatorium. Nu staat dat er ook op het titelblad van Le Tournoi opus 15, eveneens een
uitgave van Challiot, te dateren tot 1843. Tussen 1839 en 1843 heeft Coste deze twee werken dus
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op het Conservatoire de Musique gespeeld.350) Coste treedt in 1841 toe tot de Société académique
des Enfants d’Apollon, een organisatie die voornamelijk bestaat uit kunstenaars die maandelijks
bijeenkomen om te musiceren. Hij neemt in 1843 deel aan het jaarlijkse concert dat wordt gegeven
op 25 mei. Coste speelt daar Le Tournoi opus 15 in de salle du Conservatoire. Het programma
daarvan wordt door voorzitter Decourcelle in 1881 gepubliceerd. Daaruit blijkt wat de vermelding
op het titelblad van opus 15 wil zeggen, maar niet van die op opus 16, die komt in deze annalen
niet voor, of het moest zijn de ‘Fantaisie et variations’ die in 1841 worden genoemd.351) De
vermelding ‘exécuté au Conservatoire Royal de Musique’ op de uitgave van opus 16 ‘Norma’ door
Challiot kan verklaard worden doordat deze op de herdruk is geplaatst; de nieuwe uitgave van
Wynberg is dan de facsimile van het exemplaar in de Spencer Collection, daarop staat dat niet.352)
Anderzijds, de Concerts du Conservatoire hebben een programma voor orkest, maar ook solisten
en kamermusici kunnen hun voordracht oefenen in de ‘Exercices des Élèves’, wellicht dat Coste bij
een van die gelegenheden heeft gespeeld, maar daarin is van Coste geen spoor te vinden en
bovendien was hij er geen leerling. Hoe dan ook, hier ligt wel een connectie met het
conservatorium, er wordt toch een plekje voor het instrument ingeruimd. De contacten van Coste
met verschillende docenten van het conservatorium, zoals klarinettist Klosé, zanger Panseron, en
met Berlioz, aan wie Le Tournoi is opgedragen, die er in 1839 adjunct-bibliothecaris is, wijzen
eveneens in deze richting. En ook Fétis was van 1830 tot 1833 als bibliothecaris en als docent
contrapunt en fuga aan het conservatorium verbonden. Heeft Coste dan bij hem privéles gehad in
contrapunt en harmonie? Beiden wonen in 1830 in de rue Bleue, Coste op no.28, Fétis op
no.18.353) Dit is het eerste werk waarin Coste het romantische stijlelement van vrije melodische
lyriek toepast. Samen met de chromatiek, de ornamentatie, de modulatie, de dissonante
akkoorden, de arpeggio’s, wisselingen van tempo en articulatievoorschriften behoort de lyrische
melodiek tot de stijlelementen die deze compositie romantisch maken.

Chanson Le Perruquier - Thomas [arr. Coste] 1838
In de Opéra-Comique in Parijs gaat Le Perruquier de la Régence in première, van Ambroise
Thomas, op een tekst van Planard en Duport, met veel succes, want bij de elfde uitvoering op 26
april 1838 is er nog net zoveel publiek als bij de première in maart. Het succes wordt, volgens
goed gebruik, gevolgd door muziekedities van operanummers daaruit, en in La France musicale
wordt in een advertentie aangekondigd dat er wel twaalf stuks op 15 mei gaan verschijnen, en
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dezelfde stukken voor zang met begeleiding van gitaar.354) Een daarvan is gevonden in de
Koninklijke Bibliotheek Royale in Brussel en op de tweede bladzijde van deze uitgave van Richault
staan de beginregels van de melodieën op een rijtje, wat het kopen van andere favoriete nummers
voor de liefhebber thuis aantrekkelijk maakt. Hier gaat het om no.3 Si vous voulez un jour gezongen door Mr Chollet - met gitaarbegeleiding van N. Coste. Als Coste al deze nummers
gearrangeerd heeft, en waarom niet als dat er staat - veel werk, maar ook weer inkomen bij goede
verkoop - dan zouden er toch ook andere te vinden moeten zijn. Slechts deze is aan het licht
gekomen, evenals L’Esquif du Pecheur, dat deel kan uitmaken van een serie van dertien
chansons. In deze jaren is Coste blijkbaar zeer productief in het maken van arrangementen, van
Strauss, Concone, Schubert, Thomas, in ieder geval zeker 35, maar mogelijk zelfs 64 in deze
periode.

Sor’s einde 1839
Rond het eind van het jaar 1838 vertrekt Dionisio Aguado uit de muzikale hoofdstad van Europa
en gaat terug naar Madrid, waar hij in 1849 overlijdt. In de periode van de Guitaromanie droeg hij
met zijn etudes en solowerken bij aan de gitaar, in een persoonlijke, maar klassieke stijl, die de
weg naar de romantiek opende door de exploratie van harmonische spanning door middel van
modulatie. Voor de gitaar in Parijs is zijn Méthode en zijn Tripodison van belang, evenals zijn
contact met gitaarbouwer Lacôte en natuurlijk zijn aandeel in concerten en zijn vriendschap met
Sor.355) Sor overlijdt in 1839:
Le savant guitariste Sor vient de mourir à l’age de cinquante-neuf ans. Ce grand musicien,
qui a pris rang parmi les célébrités de notre époque, a terminé sa carrière artistique par une
messe que les connaisseurs ont pu seuls apprécier, et par un duo pour deux guitares,
dédiés à M. Coste son ami en son émule.
Zo begint Escudier op 14 juli 1839 deze necrologie. Hij noemt Sor’s successen in Rusland en
Duitsland, zijn balletten als Cendrillon en hij vervolgt met zijn betekenis voor de gitaar:

354
La France musicale, vol. I, no. 20, 6 V 1838, p. 8, ‘Les mêmes morceaux de chant avec accompgnement de guitare’;
Robinson, Philip: ‘Ambroise Thomas’ in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London,
Macmillan, 1980, vol. 18, p. 776; Smith, Richard Langham: ‘Thomas’, in: Sadie, Stanley, ed.:The New Grove Dictionary of Music
and Musicians, second edition, London, Macmillan, 2001, vol. 25, p. 403-407.

355
Bergadà, M.: ‘Aguado, Dionisio’, in: Fauquet, Joël-Marie: Dictionnaire de la Musique en France au XIXe siècle, Paris,
Fayard, 2003, p. 19; Fétis, François Joseph: Biographie universelle des musiciens, Brussels, 2e ed. 1860-1881, tome I p. 36;
Jeffery, Brian: Fernando Sor, Composer and Guitarist, London, Tecla, 1977; second edition 1994, p. 104, 105; Jeffery, Brian:
Dionisio Aguado, biography and bibliography, Heidelberg, Chanterelle, 1994, p. xv-xvii; Moser, Wolf: Fernando Sor: Versuch
einer Autobiografie und gitarristische Schriften, (translation in German of Ledhuy), Köln, 1984, p. 96,133; Pérez-Diaz, Pompeyo:
Dionisio Aguado y la guitarra clásico-romántica, Madrid, Alpuerto, 2003, p. 110, 140-142, 360-361; Pujol, Emilio: El dilema del
sonido en la guitarra, Buenos Aires, Ricordi, 1960, p. 20, 47, 71.

Napoléon Coste: Biografie

IV Aux Parisiens 88

[...] C’est Sor qui a fait sortir la guitare de l’ornière où l’avait plongée le genre de musique
adopté avant lui. Sor est le seul qui ait créé une langue pour exprimer les idées musicales
les plus savantes et les plus gracieuses sur cet instrument.356)
La France musicale weet op die manier Sor op waarde te schatten, daar waar de Revue et
Gazette musicale de Paris volstaat met: ‘Le célèbre guitariste Sor vient de mourir à Paris.’357) Uit
het noemen in La France musicale van het duo opgedragen aan Coste, de Souvenirs de Russie,
uitgegeven ‘chez l’auteur’, kan worden afgeleid dat het is gespeeld in een concert, mogelijk op 10
april 1838. Brian Jeffery schrijft in zijn biografie van Sor meer over de omstandigheden rond diens
overlijden. De gitarist lijdt aan keelkanker, wordt in zijn laatste dagen verzorgd door een oude
mevrouw, leeft uitsluitend nog op wat soep en sterft op 10 juli 1839. Hij wordt op 12 juli begraven
op Cimetière de Montmartre.358) Gezien zijn grote bekendheid onder de musici van Parijs zullen
vele collega’s deze plechtigheid hebben bijgewoond, waaronder wellicht Coste. Momenteel staat
er op zijn grafsteen een standbeeld van een gezeten gitarist. Sor heeft het muziekleven van de
gitaar in Parijs sterk beïnvloed, is aan te merken als een van de grootste gitaarcomponisten uit de
klassieke periode en is door zijn vriendschap van grote betekenis voor Coste, die hierover schrijft:
Je fis la connaissance de Sor quelques années plus tard. Nous fîmes beaucoup de Duos
ensemble. Il m’avait pris en amitié. Je jouai deux morceaux avec lui à son dernier concert. Il
mourut quelques mois après d’un cancer à la gorge. C’était un musicien d’un ordre
supérieur, mais d’un caractère fantastique et bizarre.359)
Sor en Coste blijken twee werken te hebben samengespeeld in het concert van 22 april 1838. En
Coste maakte enkele jaren na zijn komst in Parijs, dat moet 1829 zijn, kennis met Sor. En hoe
anders dan voorheen Fétis in de Revue musicale de Paris schrijft de directeur van La France
musicale over de gitaar als instrument. Onder het kopje ‘De gitaar van Fernando Sor’ schrijft Léon
Escudier op 11 augustus het volgende:
La guitare de Ferdinand Sor. - Cette guitare, qui a servi à révéler un des plus beaux génies
de notre époque, a été fabriquée à Malaga en 1801 par Ferd. Rada. C’est avec cet
instrument que Sor se fit entendre aux Menus-Plaisirs lors de son arrivée à Paris, et dans
ses différens [sic] voyages à Londres et à St-Petersbourg, à l’époque de ses plus brillans
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[sic] succès. Ce grand artiste vient de léguer cette guitare, par testament, au guitariste
Napoléon Coste, qui a été plus d’une fois cité avec éloge dans nos colonnes, et avec lequel
Sor se plaisait à exécuter ses admirables duos. C’est un précieux souvenir et la dernière
marque d’estime la plus flatteuse qu’un artiste comme Sor pût laisser son confrère.360)
De genoemde gitaar van Rada is op deze wijze in het bezit gekomen van Coste; dit wordt
bevestigd door Coste zelf:
Cet artiste, vous a-t-on dit, se servait d’une très petite guitare. Il n’en est rien. Et je puis en
parler savantment, puisqu’il m’a légué sa guitare par testament. C’était un instrument
médiocre fait en Espagne (I) Le Coffre était très épais, le manche large et je crois, un peu
plus long que celui des miennes. C’est sur cette guitare qu’il jouait lorsqu’il est arrivé à Paris,
vers 1817 ou 18. [...] (I) Dans un déménagement, que je fis an 1847, cette pauvre guitare fût
brisé d’un façon irréparable avec d’autres objets dont la perte est bien regrettable.361)
Hiermee wordt mogelijk ook de kritiek op het instrument verklaard die in de pers te vinden is.
Bovenstaande citaten maken verder duidelijk dat Coste als kunstenaar door Sor zeer werd
gewaardeerd. Dat is ook wederzijds geweest, maar het schijnt dat Coste zich in een brief toch
kritisch over Sor uitlaat, de enige smet op de relatie Coste-Sor. Hij schrijft op 30 september 1877
aan Hallberg:
Sor avait une main gauche admirable qui, par sa souplesse, se trêtait à des extensions
presque impossibles. Il se faisait un malin plaisir d’écrire des choses que personne que lui
pouvait jouer. J’ai pourtant joué en public, il y a 10 ans, la grande fantaisie dédié à Pleyel, et
qui est son oeuvre la plus difficile (op. 7); mais je me servais alors d’une guitare tierce (il faut
vous dire j’ai la main très petite).362)
Coste speelt dus werken van Sor in concerten, en beklaagt zich over zijn kleine handen die
daarvoor niet zo geschikt zijn. Een meer inhoudelijk oordeel is te herleiden uit de brief van Coste
aan Hallberg van 16 november 1877:
Généralement ses oeuvres qui renferment de grandes beautés, surtout dans leurs
introductions, finissant médiocrement. Presque tous ses morceaux renferment des passages
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presque impossibles. En définitive Sor a fait plus de mal que de bien à l’instrument. Mais ses
études, néanmoins, resteront comme le chef d’oeuvre du genre.363)
De etudes blijven het belangrijkste werk van Sor, volgens Coste, en hij geeft hem een eervolle
bijnaam:
Moi aussi, j’ai une admiration pour Sor, et dans un écrit il y a une trentaine d’années, je lui ai
donné cette qualification de Beethoven de la guitare, et en 1856 lorsqu’eut lieu le concours
de Bruxelles je n’eusse point concouru, si Sor avait vécu.364)
De relatie tot Sor is betekenisvol voor Coste en zijn werk.
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V
Souvenirs
ontwikkeling, Parijs 1840-1855
reputatie, opus 8, 11, 14, harmonie, concerten, opus 12, 13, La Savoyarde, opus 9, couleur locale,
société, heptacorde, opus 10, slechte pers, concerten, opus 15, vrijmetselaar, concert,
hispanisme, Méthode, Makaroff, concert loge, Souvenirs opus 17-23, hobo, soirée, betrekking,
Degen, duet

Que vous dire du concert donné par M. Napoléon Coste. Ce guitariste intrépide, malgré le
dépérissement où est tombée la guitare, poursuit avec une louable persévérence l’étude de
cet instrument. Deux fois il s’est fait entendre et il a été écouté avec le plus intérêt. S’il n’y a
pas un grand nombre d’amateurs de guitare, il y a au moins un public nombreux pour
applaudir l’habile guitariste, c’est là une compensation. M. Coste est de première force; il
joue avec une incroyable agilité et une pureté parfaite.365)

Reputatie 1840
Waren er in de jeugdperiode in Valenciennes zes concerten gesignaleerd waarin Coste als gitarist
figureerde, in de vroege periode van Coste in Parijs tussen 1828 en 1839 zijn dat er eveneens zes,
waarvan vrijwel zeker is dat Coste daaraan heeft deelgenomen. Dat zijn nog altijd gemengde
concerten en het lijken er niet veel, maar Coste heeft zich als jong aanstormend talent ongetwijfeld
gemengd in meer concerten, waarvan geen verslag is gedaan in de nog prille muzikale pers. Van
Sor, bijvoorbeeld, is een totaal aantal van 27 Parijse concerten bekend waarin hij participeerde
tussen 1828 en 1838, niet bepaald veel voor zo’n beroemdheid, maar niet alle concerten waren
openbaar.366) De aanwezige gegevens blijven echter het uitgangspunt om een beeld te kunnen
vormen van de situatie rondom concerten in die tijd en de plaats die de gitaar als instrument - en
Coste als gitarist - daarin inneemt. Het soloconcert, door Paganini in 1831 geïntroduceerd, krijgt
een vervolg met Liszt, maar heeft zeker nog geen brede ingang gevonden. Liszt begint ermee in
1840 in Londen, waar zijn soloconcerten de naam ‘recital’ krijgen; het uit het hoofd voordragen van
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een gedicht heette toen zo.367) In Parijs noemt hij deze solilogue musical of monologue de piano
op 20 april 1840.368) Soloconcerten voor gitaar zijn er niet, maar in de periode tussen 1840 en
1855 vinden er 17 gemengde concerten plaats waaraan Coste aantoonbaar deelneemt. Daarna
nog acht, wat het totale aantal bekende concerten van Coste in Parijs op 31 brengt. Dat zijn er
weinig over zo’n lange periode en het is daarom temeer van belang daarvan verslag te doen, te
achterhalen wat hij heeft gespeeld om de relatie met zijn oeuvre te leggen en te ontdekken in
welke muzikale kringen hij verkeert. Na het vertrek van Aguado en het verscheiden van Sor staat
Coste er bij wijze van spreken alleen voor, in Parijs zijn Carulli, Molino en Carcassi van de
klassieke generatie en Castellacci en Huerta van de romantische generatie nog actief, voor zover
er artistiek een strikt onderscheid tussen deze generaties kan worden gemaakt.
Het eerste concert waarin Coste in 1840 speelt is een matinee, georganiseerd door de heer
Laurelli, klarinet, en mevrouw Laurelli, piano, in de salons van Petzold, op zondag 16 februari. Le
Ménestrel schrijft:
La matinée musicale a été très intéressante. [...] La partie instrumentale a été remplie par un
solo de guitare de M. Coste, un air varié pour clarinette. par M. Laurelli, et un duo de harpe
et de piano, supérieurement exécuté par M. La Rivière et Mme Laurelli.369)
Verder wordt er gezongen, door de dames Féron, Alesi, Caudron, operanummers en romances, in
dit zoals gebruikelijk veelzijdig samengestelde gemengde concert. Coste speelt in deze concerten,
kent deze musici, naast degenen die uit Valenciennes komen, en maakt deel uit van deze
muzikale kringen, ook als hun namen in de hedendaagse naslagwerken niet voorkomen. Van
beroemdheden tot amateurs is het spectrum van de muziekwereld breed, zijn de omstandigheden
waarin Coste verkeert kleurrijk. Welke solo hij in het concert speelde, blijft ongewis, het meest
recente werk is Norma opus 16 uit 1838, maar hij kan ook nieuw werk hebben uitgevoerd.
Op zondag 1 maart 1840 noteert Léon Escudier, directeur van La France musicale, in zijn krant de
aankondiging:
M. Coste, guitariste, donnera, le 29 de ce mois, un concert dans la salle de M. Herz.370)
Dit concert, dat plaatsvindt in de twee jaar eerder gebouwde zaal bij de pianofabriek van de
beroemde pianist en componist Henri Herz aan de rue de la Victoire 48, is het enige van Coste dat
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zo uitgebreid in de pers aan de orde is gekomen, met drie aankondigingen en drie besprekingen.
Le Ménestrel doet daarna de aankondiging op 22 maart:
M. Coste, le guitariste, donnera le 29 de ce mois, un grand concert dans la salle de M. Henri
Herz.371)
En in Valenciennes zijn ze hem in de Écho de la Frontière niet vergeten:
On se rappelle encore à Valenciennes le jeune et modeste guitariste Coste, fils du capitaine
Coste, décédé ici; voici ce que proclame un journal de Paris sur le talent de notre
compatriotte: “On annonce pour dimanche 29 mars un grand concert donné par M. Coste,
notre célèbre guitariste, dans la salle de M. Herz. Les artistes qui doivent concourir à cette
solennité sont depuis longtemps en possession de la faveur du public. Parmi les morceaux
qui doivent donner au concert de M. Coste une physionomie vraiment originale, on cite un
grand divertissement pour guitare, violon et chant, de Moschelès, Mayseder et Giuliani, et un
morceau inédit pour guitare seule, dans lequel M. Coste nous révèlera, dit-on, des
ressources encore inconnues.372)
De krant citeert niet de Revue et Gazette musicale de Paris, want daarin wordt het concert niet
aangekondigd, en blijkbaar ook de andere twee muzikale kranten niet. De recensies geven inzicht
in wat er in het concert werd gespeeld. Op 5 april schrijft La France musicale over het concert:
Le concert donné dimanche dans la salle de M. Herz par M. Coste, le guitariste, a été un des
plus intéressans [sic] de la saison. La réputation de cet artiste est faite depuis long-temps;
cette nouvelle épreuve ne servira qu’à confirmer la haute opnion qu’on a de lui dans le
monde musical. Le grand solo de sa composition, intitulé Rêverie, a fait le plus grand plaisir.
Le concerto de Hummel et Jiuliani [sic], pour guitare, a valu au bénéficiaire des
applaudissements bien mértiés. M. Concone a eu aussi, comme compositeur, une bonne
part dans le succès de ce concert.373)
De toon van de krant is anders dan die in de Revue musicale en de Revue et Gazette musicale
gebruikelijk is over gitaarconcerten. Hier is Coste een gevestigd kunstenaar en heeft men in de
wereld van de muziek een hoge dunk van hem. Hij speelt in dit benefietconcert een zelf
gecomponeerde grand solo met de titel Rêverie, die ‘uitstekend is bevallen’. Giuseppe Concone is
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de Italiaanse componist en zangleraar die in Parijs lesgeeft en piano speelt, want dat deed hij al in
het concert met Coste op 10 april 1838, en nu weer, met eigen werk; ook schreef hij, zoals
bekend, de muziek van L’Esquif du Pècheur. Coste wordt bij het Concerto van Hummel en Giuliani
waarschijnlijk begeleid door Concone. Met dit werk wordt waarschijnlijk weer de Grand Pot-Pourri
National opus 93 van Giuliani bedoeld, voor tertsgitaar en piano; het is blijkbaar een nogal gewild
concertstuk.374) Hetzelfde concert wordt ook in Le Ménestrel besproken:
Le même jour, M. Henri Herz avait ouvert sa salle à une matinée musicale donnée par le
guitariste Coste. Ce virtuose a parfaitement exécuté un concerto de Hummel et un grand
solo de sa composition. Mme Wideman a chanté un air de Bellini avec beaucoup de vigueur
et expression. Plusieurs autres artistes, tels que MM. Verroust, Grard, Dancla jeune, ont su
mériter les applaudissements du public. Un duo pour deux guitares, les Souvenirs de Russie,
dernière inspiration du célèbre Sor, a produit beaucoup d’effet. Ce morceau a été exécuté
par M. Coste et une de ses étèves dont le talent précoce fait honneur à son maître.375)
In het gemengde concert verkeert Coste in het gezelschap van al dan niet bekende musici.
Stanislas Verroust (1814-1863) is hoboïst en doceert aan het Gymnase musical militaire; de heer
Grard heeft geen sporen nagelaten in de huidige naslagwerken; Jean-Pierre Dancla (1822-1895),
de jongste broer van de reeds beroemde Charles, is net als deze violist en componist.376) Coste
komt hier voor het eerst in contact met de hobo, het instrument waarin hij geïnteresseerd raakt en
waarvoor hij twaalf werken schrijft, de meeste als duet voor hobo en piano. Mogelijk heeft hij in dit
concert al een ervan gespeeld. De verder onbekende mevrouw Widemann zingt later in het jaar
nog eens in een concert met Coste. Opvallend speelt Coste hier met een leerlinge het duet dat Sor
in vriendschap aan hem opdroeg. Hij sluit daarmee aan bij het gebruik om leerlingen in gemengde
concerten te laten spelen. Dit laatste werk van Sor is een introductie en thema met variaties,
waarbij de tweede partij een begeleidende rol speelt, uiterst geschikt voor een duet van leraar met
leerling. Het vroegrijpe talent van de leerlinge betekent dat zij onder de jeugdige pupillen van
Coste moet worden gezocht. Op grond van de dedicaties van de tot nu toe geschreven werken van
Coste kunnen dat vier dames zijn, Mlle Albertine Douillez, van opus 6, Mlle Clarisse Lelorin, van
opus 12, Mlle Caroline Montigny, van opus 10, met wie Coste waarschijnlijk dat werk op 8 april
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1842 samenspeelt, en Mlle Olive Pauilhé, van opus 13, zijn latere echtgenote. In de Revue et
Gazette musicale de Paris is op 19 april een korte recensie van het concert te vinden:
M. Coste, guitariste, a donné le 29 mars un grand concert dans la salle de M. Herz. Cet
artiste y a exécuté avec succès plusieurs morceaux, parmi lesquels on a remarqué le grand
solo intitulé: Rêverie, allegro martial et final. Ce morceau, écrit avec pureté, a mis en relief
d’une manière remarquable les ressources de la guitare et exécution de l’auteur.377)
Met deze en de vorige gunstige besprekingen is het wellicht mogelijk te bepalen welk werk Coste
in dit concert heeft gespeeld. Het gaat om een - nog - niet uitgegeven werk, met de titel Rêverie in
twee delen, een allegro martial en een finale. Nu zijn er van Coste twee werken met deze titel
bekend, het ene als Andante sostenuto van opus 53 no.1, met weliswaar 63 maten, maar dat heeft
slechts een deel dat bepaald niet ‘martial’ van karakter is, het andere als Rêverie nocturne, een
etude in flageolets in de Méthode Coste-Sor,378) ook met een deel in 69 maten met een even
weinig krijgshaftig karakter, zodat beide stukken niet in aanmerking komen om te zijn gespeeld in
dit concert. En alle tot dusver uitgegeven werken blijven buiten beschouwing, zodat gezocht moet
worden naar een andere compositie dan opus 2 tot en met 7. De Caprice opus 8 is niet
uitgegeven, maar wordt verondersteld te zijn ontstaan rond 1842.379) Het Divertissement Lucia di
Lammermoor opus 9 verschijnt in 1839 of 1841 en heeft vijf delen met thema’s van Donizetti die
zeker niet dit karakter hebben. Het Scherzo et Pastorale opus 10 is voor gitaar duo en verschijnt
eveneens rond die jaren. De Grand Caprice opus 11 herbergt een deel van opus 8 en wordt
gedateerd rond 1844. Het Rondeau de Concert opus 12 verschijnt circa 1840, maar heeft ook
geen martiaal karakter.380) De Caprice La Cachucha opus 13 komt als arrangement van een
populair dansje niet in aanmerking, dat behoeft geen uitleg, zodat goede kandidaten voor deze
compositie de niet uitgegeven Deuxième Polonaise opus 14 en Le Tournoi opus 15 zijn, omdat de
weliswaar nog niet uitgegeven Fantaisie Norma opus 16 al eerder in 1838 is gespeeld en als
zodanig in de recensies zou moeten zijn herkend en genoemd. Andere composities zijn van veel
later datum. Le Tournoi heeft inderdaad twee delen, waarin zeker sprake is van krijgshaftigheid in
het allegro na de introductie en een, na een open einde, beginnend deel dat finaliserende werking
kent, maar ook de Deuxième Polonaise heeft een martiaal karakter in het eerste deel, dat later
terugkomt als Passage des Alpes opus 27, en een deel met sterk finaliserende werking, de
polonaise, met een middendeel dat uit opus 8 komt en dat daar ook polonaise heet, zodat voor het
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onderscheid hier inderdaad sprake is van een tweede polonaise. Om dit alles nog ingewikkelder te
maken, moet worden uitgelegd dat deel een van de Grand Caprice opus 11 eveneens afkomstig is
uit opus 8, maar dit werk heeft drie delen met andere tempo-aanduidingen en is zonder enige
strijdlust. Maar nog is niet alles gezegd. De Revue et Gazette musicale de Paris schrijft over dit
stuk dat het is ‘geschreven met zuiverheid, en op een opmerkelijke manier de mogelijkheden van
de gitaar en de uitvoering van de auteur doet uitkomen.’381) In Valenciennes citeert de Écho de la
Frontière uit een Parijse krant dat ‘M. Coste ons ongekende mogelijkheden onthult.’382) Le Tournoi
kent bepaald geen schijn van dromerigheid, maar wel van strijdlust en het werk wordt pas in 1844
uitgegeven bij Challiot. Om vier jaar met de uitgave ervan te wachten, is wat lang. Zodoende is de
kans groot dat het in het concert om de Deuxième Polonaise gaat. De titel Rêverie kan later zijn
gewijzigd, want een dromerig stuk heeft een ander karakter dan een allegro martial en een finale.
Een inhoudelijke beschouwing van dit werk kan, na bovenstaande afwegingen, hierop wat meer
licht werpen en tevens de plaats in de chronologie van de werken van Coste bepalen. Het gaat
erom te bepalen welk werk twee delen als een allegro martial en een finale heeft, dromerigheid en
zuiverheid kent, en tevens ongekende mogelijkheden van de gitaar en de gitarist onthult.
Het tweede deel Polonaise van Caprice opus 8 wordt in opus 14 hergebruikt, het eerste deel
Allegro van opus 8 is opgenomen in de Grand Caprice opus 11. Opus 8 is opgedragen aan
Monsieur P. Montigny, opus 11 aan Monsieur Paul de Montigny, dezelfde persoon die wellicht de
vader kan zijn van Mlle Caroline Montigny, aan wie opus 10 is opgedragen. Hun namen stemmen
grotendeels overeen en beiden zijn leerlingen van Coste. Voor de duidelijkheid volgt hier een klein
schema waarin de concordantie van de werken wordt weergegeven, waarbij moet worden
opgemerkt dat het niet gaat om het onverkort of ongewijzigd overnemen van het deel, maar om
aanpassing aan- en inpassing in nieuw werk.

Caprice opus 8

Grand Caprice opus 11

Deuxième Polonaise opus 14

Passage des Alpes opus 27

I Introduction

I Maestoso

I Introduction
II Andante maestoso
I Allegro

III Allegro

II Polonaise

381
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Opus 8 Caprice 1840
Deze compositie bestaat uit twee delen, een Allegro moderato dat wordt hergebruikt als derde deel
in opus 11 en een Polonaise die terugkomt als middendeel in het tweede deel van opus 14.
Waarom dit werk niet zelfstandig is uitgegeven, ook niet als opus 11, blijft een raadsel. Het eerste
deel begint met een frappant herkenbaar akkoordmotief waarna een modulerende ontwikkeling
volgt. Deze sterke harmonische ontwikkeling komt terug in vele doorgewerkte verlengde frasen,
waarmee de klassieke strakke periodiciteit duidelijk wordt doorbroken. De chromatiek is ingebed in
modulerende passages en dissonante akkoorden. Het heftige begin zet direct de toon voor het
gehele stuk, vanwege de doorwerking ervan, vanwege de herhaling, vanwege de plaatsing in de
dominant en vanwege de plaatsing in een andere ligging, het maakt structureel deel uit van deze
goed uitgewerkte compositie. Het tweede deel wordt voor afgegaan door een naslaande
octaafpassage als koppelmotief. Deze polonaise kent een soort idée fixe dat geharmoniseerd en
gealtereerd twaalf keer op verschillende plaatsen terugkeert. Dit onderdeel in toonsoort A heeft
veel doorgangs- en voorhoudingschromatiek in het passagewerk, het thema c.q. motief is
geornamenteerd en vele arpeggi en legati zijn erin verwerkt. De arpeggi en het passagewerk
monden uit in een tussendominantreeks die via een koppelmotiefsequens leidt naar gelijknamig
mineur, a, waarna de componist het begin weer laat terugkomen en eindigt op A. Het stuk kent
geen compositorische zwaktes of voorspelbaarheden, in tegendeel, het toont veel ‘Sturm und
Drang’. Die zit hier vooral in de onrust van de harmonische prolongaties, die meteen in het begin
ook enige metrische verschuiving teweegbrengen. Die prolongaties beginnen typerend voor zijn
manier van componeren te worden, aangezien hij dit ook doet in zijn Fantaisie Symphonique opus
28b. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat dit werk is gespeeld in het concert 29 maart 1840, wat
de datering ervan plaatst als gecomponeerd voor 1840.

Opus 11 Grand Caprice [1842?]
Dit werk is evenals opus 8 opgedragen aan M. Paul de Montigny en het bestaat uit een korte
Introduction, een Andante maestoso en een Allegro moderato dat vrijwel overeenkomt met het
allegro van opus 8, dat hier wordt hergebruikt. Het eerste deeltje is eigenlijk een geheel
uitgeschreven cadenza en kan als zodanig worden aangemerkt als romantisch van opzet en
functie. Het tweede deeltje is ook niet zo lang, 37 maten, maar heeft een stemmingsvolle melodie
die meeslepend voortbeweegt. Daarna leidt een herhaald klein motief via enkele
tussendominanten naar de dominant. Een Amoroso melodie met triolenbegeleiding schept
aansluitend een lyrische sfeer, ondersteund door enige tussendominant harmonie, waardoor
chromatische mogelijkheden worden benut in een fraai vormgegeven arpeggio met campanella.
Het hoogtepunt komt in een verminderd septiemakkoord, gevolgd door tweemaal een dalende
chromatische toonreeks in octaven. Dit deeltje eindigt op de dominant. Hierna volgt het Allegro van
opus 8, waar enkele cadenza’s zijn ingevoegd en een motief verder is uitgewerkt. Deze
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toevoegingen hebben ‘parachute’ arpeggio’s en wat chromatiek, en voegen duidelijk iets toe aan
de betekenis van het stuk omdat het vrij strak metrische ervan wordt doorbroken in vrije lyriek.

Opus 14 Deuxième Polonaise [1842?]
Het tweedelige werk begint met een Andante Allegro, dat Coste later vrijwel identiek gebruikt als
eerste helft van het eerste deel van Le Passage des Alpes opus 27. De beschrijvende analyse
van het werk leert dat er in het werk negen verschillende romantische kenmerken te ontdekken
zijn: enkele verlengde frasen, twee cadenza’s, veel structurele ornamentatie, een idée fixe. Er is
veel chromatiek in verwerkt, geregeld komen dissonante akkoorden voor, eenmaal zelfs een
opmerkelijk verminderd septiemakkoord op de tonica, en een modulatie naar gelijknamig mineur.
De vele dynamische en articulatie aanwijzingen dragen eveneens bij aan de romantische indruk
die dit stuk maakt. Zoals veel van Coste’s werken tot nu toe is het werk zeer gitaristisch,
uitstekend toegesneden op de mogelijkheden van het instrument, maar ook veeleisend qua
techniek. In die zin voldoet het werk aan de beschrijving die in de recensies wordt gegeven en
zou het inderdaad kunnen zijn gespeeld in het programma van het concert op zondag 29 maart
1840 in de salle van Herz, ware het niet dat ook opus 8 twee delen heeft en om reden van
opusnummering waarschijnlijk eerder is geschreven. Er zijn in de in opus 14 hergebruikte
Polonaise uit opus 8 enkele verschillen, zeg maar verbeteringen, op te merken en er is voor de
reprise een korte cadenza toegevoegd.

Als het gaat om dromerigheid, afgewisseld met strijdlust en het tentoonspreiden van ongekende
mogelijkheden van de gitaar, dan is niet opus 8 of opus 11, maar juist weer opus 14 de beste
compositie die in aanmerking komt voor het concert op 29 maart 1840. Wat de datering betreft,
het moet zijn gecomponeerd na opus 8, omdat een deel daaruit wordt hergebruikt. Daarom is
het een goede aanname om opus 8 te dateren voor 1840 op grond van het concert, opus 11
voor 1842 op grond van het afschrift383) en opus 14 eveneens, vanwege de opusnummering,
omdat Le Tournoi opus 15 gedateerd kan worden in 1843. Op grond van inhoudelijke en
contextuele overwegingen blijft opus 8 dus het meest geschikt voor het concert in de salle Herz
in 1840.

Harmonie 1840
Deze en andere werken van Coste kunnen worden geplaatst tegen de achtergrond van de
algemene theorie in het historisch perspectief van deze periode. Ook in 1840 is François Fétis
actief met het in kaart brengen van de muziekwereld en alles wat zich daarin afspeelt. Hij heeft
eerder al de functies in de economie van de muziekwereld ingedeeld in instrumentalist,
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componist, docent, uitgever, theoreticus en criticus, een onderscheid gemaakt in de criteria
waarnaar de muziek moet worden beoordeeld, en een schets gemaakt van de muziek van de
toekomst. Hij is van 1821 tot 1833 docent in de vakken contrapunt en fuga aan het conservatoire
en heeft zich in het verlengde daarvan eveneens verdiept in de harmonie.384) Nu tekent hij de
geschiedenis van de harmonie uit met lezingen die hij in 1832 geeft en die hij later, nadat hij in
1833 naar Brussel is vertrokken om daar directeur te worden van het conservatorium, publiceert
in de door zijn zoon voortgezette Revue et Gazette musicale de Paris.385) Deze geschiedenis
verschijnt in 1840 in een serie artikelen onder de titel Esquisse de l’histoire de l’harmonie en
behelst niet alleen een samenvatting, in zijn opinie, van hoe de akkoordenleer is ontstaan en in
elkaar steekt, maar ook een stand van zaken van de toenmalige actualiteit en een visie op hoe
de ontwikkeling zich in de toekomst zou kunnen voltrekken. Fétis bevindt zich overigens in talrijk
gezelschap wat verhandelingen over harmonie betreft, tussen 1830 en 1845 verschijnen er zo’n
40 van deze uitgaven van auteurs als Choron, Lemoine, Concone, waarvan drie van Fétis zelf.
De meeste daarvan zijn methodes in de harmonieleer.386) Kort gezegd maakt hij een indeling
van de harmonie in vier stadia van ontwikkeling.
Het eerste stadium is de ‘ordre unitonique’, het noodzakelijke gevolg van de eenstemmige
middeleeuwse tonaliteit, die vrijwel uitsluitend op drieklanken is gebouwd. Die is gebaseerd op
de diatonische toonladder met zeven modi, die verschilden naar de plaats van de halve
toonsafstanden. Hierbij is modulatie onmogelijk, omdat er in de consonante harmonie geen
spanningsrelatie ligt tussen de verschillende tonaliteiten. Het gaat hier in deze kerktoonsoorten
om de spanning van de tritonus die tussen de vierde en zevende toon ontbreekt. Deze fase van
tonalité ancienne bestond volgens Fétis tot het eind van de 16e eeuw.387) Bij gitaarmuziek betreft
het dan de renaissancemuziek van de vihuelisten Milán, Narváez, Mudarra, Valderrábano,
Pisador, Fuenllana en Daza. Coste kent hen waarschijnlijk niet, maar wel de muziek uit deze
periode, hij publiceert enkele werken uit de 16e eeuw in opus 52 Le Livre d’Or du Guitariste.
Het tweede stadium is de ‘ordre transitonique’, de eerste fase van de ‘tonalité moderne’. Deze
begint bij de ‘ontdekking’ van het dominant septiemakkoord door Monteverdi, vanwege de relatie
met de door de leidtoon bepaalde tonica. Met de ontdekking van de natuurlijke dissonante
harmonie kan van de ene tonaliteit naar de andere worden overgegaan, modulatie. Daarmee
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ontstond een volkomen nieuwe kunst in muziek.388) Voor de gitaar gaat het in dat geval om de
barokmuziek van bijvoorbeeld Granata, Roncalli, Sanz, Guerau, Visée en Campion. Coste heeft
zeker kennis van deze muziek, hij transcribeert verschillende werken van Visée die hij publiceert
in de Méthode Coste-Sor, en van Haendel, Visée, Couperin en Exaudet in opus 52 Le Livre d’Or
du Guitariste.
Het derde stadium is de ‘ordre pluritonique’. Modulatie wordt hierin bereikt door enharmonische
relaties waarbij een toon van een akkoord als contactpunt wordt gebruikt tussen verschillende
toonladders. Daarin ligt de waarde van de aantrekking van dissonantie in het verminderd
septiemakkoord en de Duitse en Italiaanse overmatige sextakkoorden, omdat de enharmonische
oplossingen van elk akkoord verschillende mogelijke toonsoortrelaties betreffen. Volgens Fétis
was Mozart de eerste die besefte dat dit een waardevol expressiemiddel was.389) Bij de gitaar
komen deze toepassingen voor in de muziek van Giuliani en Sor. Het zal inmiddels duidelijk zijn
dat Coste goede kennis heeft van de muziek van de klassieken; bovendien maakt hij
transcripties van werken van Haydn, Mozart en Beethoven voor opus 52 Le Livre d’Or du
Guitariste.
Het vierde en laatste stadium van tonaliteit is de ‘ordre omnitonique’, waar naartoe de kunst zich
een halve eeuw ontwikkelde; nu is het zover. ‘Ordre omnitonique’ komt voort uit de alteratie van
de intervallen van natuurlijke akkoorden en het wijzigen van tonen door substitutie. Het grootste
probleem met omvangrijke alteratie en wijziging door vervanging van tonen in de harmonie is dat
de harmonische ontwikkeling een verzadigingspunt bereikt waar het onmogelijk is het
oorspronkelijke akkoord te herkennen. Fétis voorziet het chromatisme van het eind van de 19e
eeuw en het einde van de tonaliteit in de vroege 20e eeuw. Liszt, die in 1832 zijn lezingen
hierover bijwoont schrijft aan Fétis in 1859: ‘Ik heb onophoudelijk voordeel gehad van uw lessen,
in het bijzonder die van uw opmerkelijke lezingen over ‘ordre omnitonique.’390)
Als Coste zich na zijn komst in Parijs eind 1828 of begin 1829 gaat bezighouden met een studie
contrapunt en harmonie, is het zelfs mogelijk dat ook hij deze lezingen in 1832 heeft bijgewoond,
of anders van de inhoud daarvan kennis hebben genomen via anderen of uit de publicatie van
de Esquisse in 1840. Dat maakt het relevant om naar de harmonische aspecten van de muziek
van Coste te kijken en die in verband te brengen met de visie van Fétis. Concreet betreft dat
chromatiek, dissonantie, modulatie en de voor Coste zo typerende vierstemmige prolongatie.
Fétis geeft zijn belangstelling voor ‘oude’ muziek ook concreet vorm. Het Concert historique dat
hij organiseert voor april 1840 is daarvan een voorbeeld. In de aankondiging ervan staat het
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programma met een Villancicco voor zes vrouwenstemmen en zes gitaren, een stuk dat al
eerder gespeeld is op 14 april 1835, toen met Aguado. Nu staan de namen van de gitaristen
erbij, de heren Carcassi, Coste, Roehder, Vimeux, Losset en Charpentier. Carcassi en Coste
zijn namen die opvallen. Tussen de twee delen van het concert is Huerta met een air de danse
uit de 17e eeuw van Espinel op gitaar geprogrammeerd.391) Het concert gaat echter niet door, de
kunstenaars van de Opéra krijgen geen toestemming om te zingen,392) en dat zijn onder anderen
Julie Dorus-Gras, sopraan, met eigennaam van Steenkiste, oorspronkelijk uit Valenciennes en
even oud als Coste, en mevrouw Labarre, echtgenote van de harpist.393) Mevrouw Widemann,
van wie verder niets bekend is dan dat zij in 1840 driemaal deelneemt aan een concert met
Coste, wordt hier ook genoemd. De Villancico blijft geliefd bij het publiek, het stuk staat tot in
1855 op het programma van Fétis, dan blijkt het gecomponeerd door Soto de Puebla, ten tijde
van Philips II. La France musicale schrijft dan: ‘Alard heeft La Romanesca gespeeld met
begeleiding van violen, basviolen, batarde-viool en gitaar. Wat een bewonderenswaardige
droefgeestigheid heeft die dichterlijke Romanesca!’394) Dit Concert historique van april 1840 is
het enige waaraan Coste zou hebben deelgenomen.

Concerten 1840
In 1840 worden nog meer concerten met gitaar gegeven. Ondanks dat de gitaar niet zo’n
gevestigd instrument lijkt te zijn, neemt het instrument toch nog een zekere plaats in op het
concertpodium. Na dat van Coste op 29 maart in salle Herz is er op 11 april weer een concert
aldaar waarin gitaar wordt gespeeld, ditmaal door Huerta. Deze rondreizende gitarist is na
Spanje, Engeland en Ierland in 1840 weer in Parijs en participeert daar in negen concerten,
waarvan dat op 11 april in salle Herz wordt aangekondigd als een ‘muzikaal matinée, serieus en
komisch, gegeven door de heer Levasseur.’395) Deze bas zingt een programma waarin de
belangrijke vooraanstaande kunstenaars, de heren Haumann en Huerta optreden. De Poolse
gitarist Sczepanowski laat ook van zich horen in deze periode, hij speelt in een concert rond 12
april 1840, en op 1 maart en 18 april 1841 in de salle Herz. ‘Weer een concert in de salle van de

391
Le Ménestrel, vol. VII, no. 21, 19 IV 1840, p. [4]: ‘[...] concert historique [...] Concerto di Camera [...] Jean Strobach
(1602) [...] Coste, théorbe [...] Vilhancico espagnol [...] Carcassi, Coste, Roehder, Vimeux, Losset et Charpentier, guitare.’

392
Le Ménestrel, vol. VII, no. 22, 26 IV 1840, p. [3]: ‘Duprez et plusieurs autres artistes de l’Opéra n’ayant pu obtenir
l’autorisation de chanter au Consert historique annoncé par M. Fétis, ce concert n’a pas pu avoir lieu.’

393

Colas, D.: ‘Dorus-Gras, Julie’; Fauquet, J.-M.: ‘Labarre, Théodore’, in: Fauquet, Joël-Marie: Dictionnaire de la
Musique en France au XIXe siècle, Paris, Fayard, 2003, p. 398, 651.
394
La France musicale, vol. XIX, no. 16, 22 IV 1855, p. 122: ‘Alard a joué la Romanesca avec accompagnement de
violes, basses de violes, viole batarde et guitare. Quelle adorable mélancolie il y a dans cette poétique Romanesca!’

395
La France musicale, vol. III, no. 14, 5 IV 1840, p. 147: ‘[...] grande matinée musicale, sérieuse et comique [...]
Huerta.’; Huerta, Trinidad in: Coldwell, Robert & Javier Suàrez-Pajares: A.T. Huerta, Life and Works, DGA Editions, Sevilla,
2006, p. 22-23; Colas, D. ‘Levasseur, Nicolas’, in: Fauquet, Joël-Marie: Dictionnaire de la Musique en France au XIXe siècle,
Paris, Fayard, 2003, p. 693.

Napoléon Coste: Biografie

V Souvenirs 102

heer Herz. Weer, en altijd, de salle van de heer Herz!’396) zo beschrijft La France musicale de
drukte in deze concertzaal, tot tweemaal toe. En het blijft druk bij Herz, ook met gitaar, want
deze muzikale krant weet op 26 juli nog een concert van Coste te melden:
En examinant notre revue sur les concerts, nous apercevons une omission importante: M.
Coste, guitariste distingué, s’est fait entendre avec succès dans le concert qu’il avait
monté avec beaucoup de soin dans la salle de H. Herz. Nous désirons que cette omission
bien involontaire ne nous soit pas imputé à blâme. D’ailleurs, ce concert dans lequel M.
Coste et Mme Widemann se sont montrés avec éclat, a eu du retentisssement dans le
monde musical.397)
Opvallend is hierbij dat dit een tot nu toe niet ontdekte concertdatum is van Coste. Als andere
gitaristen regelmatig in Parijs optreden en er sprake is van een omissie wat Coste betreft, dan
zouden er meer concerten met hem plaatsgevonden kunnen hebben. Maar Coste was geen
rondreizend virtuoos als Huerta en Sczepanowski, wiens naam net als Liszt verschillende
spellingen kent in de toenmalige pers, en Coste was als lokaal kunstenaar misschien minder
interessant voor frequent optreden. Een wonderkind op de gitaar doet het dan beter in de
publieke belangstelling, zoals Regondi als zevenjarige op 28 april 1830, en nu de tienjarige
juffrouw Lovrins in een semi-muzikale en literaire voorstelling op 4 juni 1840 in de société
d’Emulation.398)
Het jaar 1840 is ook de mogelijke datering van twee composities van Coste, het Rondeau de
Concert opus 12 en Caprice sur l’air espagnol Cachucha opus 13; het arrangement van het
chanson La Petite Savoyarde vindt eveneens de weg naar de drukpers. De nummering van de
vroege uitgaven van Coste bij Richault,
3699.R. opus 7 ‘Strauss’ in 1838 (reeds besproken in hoofdstuk IV),
4431.R. opus 13 La Cachucha in 1840,
4513.R. opus 12 Rondeau de Concert in 1840 en
4782.R. opus 10 Scherzo & Pastorale in 1841
zou aanleiding geven om deze werken hier aan de orde te stellen, anders dan de opusnummers
doen vermoeden, maar Anik Devriès waarschuwt ervoor dat deze nummers met veel
wantrouwen moeten worden gebruikt. Zij zijn weinig chronologisch, sommige nummers worden
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voor bepaalde auteurs gereserveerd.399) Het ligt voor de hand dat deze werken in deze periode
zijn gecomponeerd, en betere gegevens zijn er niet. Naast het historisch perspectief geeft de
weerslag van het spelen en analyseren van muziekwerken een helder inzicht in de progressie
die een componist laat zien. Terwille van de volledigheid passeert tevens opus 9 Lucia di
Lammermoor de revue, dat in ieder geval in 1841 is uitgegeven. Deze fraaie waaier van werken
toont de diversiteit en ontwikkeling van Coste als componist.

Opus 12 Rondeau de Concert 1840
Dit tweedelige werk van Coste is opgedragen aan zijn leerlinge Clarisse Lelorin, die een
behoorlijk niveau moet hebben gehad om dit stuk te kunnen spelen. Het stijgt ver uit boven een
didactische bedoeling, ook wat muzikale structuur betreft. Ondanks dat niet zeker is, op grond
van het uitgavenummer van Richault, dat het in 1840 geplaatst zou moeten worden, past het
qua compositorische ontwikkeling heel goed in deze periode in het leven van Coste. De Deen
Søffren Degen, die Coste in 1855 bezoekt en veel van zijn werken koopt of laat kopiëren, vindt
het in ieder geval de moeite waard om er een tweede gitaarpartij bij te schrijven, om het als duo
te kunnen spelen. Deze aanvulling komt echter niet veel verder dan wat eenvoudige
begeleidende akkoorden en veel rusten.400) Op het titelblad van het exemplaar in de Rischel &
Birket-Smith verzameling heeft Coste een handgeschreven dedicatie met handtekening gezet: ‘à
Monsieur Degen, Hommage d’amitié’. Coste wijkt in dit werk nogal af van de vaste, zeg maar
rigide, rondostructuur, geeft zijn creativiteit veel ruimte en begint zelfs met een open vraag, het
spanningsvolle verminderd septiemakkoord. Een fraaie vondst is om het rondothema als
tussendominant op te vatten, waardoor een nieuwe richting wordt ingeslagen, op een orgelpunt
op A naar de vierde en de vijfde trap, een wending die ook bij de klassieken veel voorkomt. Met
gerepeteerde akkoorden en raketfiguren eindigt het stuk met de dominant-tonica bevestiging van
de toonsoort. Het open en vragende begin wordt zo met een uitroepteken afgesloten. Met
daarnaast veel tempowisselingen, voorschrift van dynamiek en articulatie, wat ornamentatie,
veel chromatiek en spanningsakkoorden en enkele cadenza’s is het werk te karakteriseren als
licht romantisch. Clarisse Lelorin zal er zeker veel sier mee hebben kunnen maken, mocht zij dit
bijvoorbeeld gespeeld hebben in een gemengd leerlingenconcert.
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Opus 13 La Cachucha 1840
Het muzikale leven in Parijs is in ontwikkeling, maar het bal, met de daarbij behorende dansen,
blijft onverminderd populair. Ook nieuwe dansen dienen zich aan in de publieke zalen La
Chaumière, Tivoli, Le Jardin Turc, zoals de polka, de mazurka en de cachucha. Vanuit de
danszaal komen deze in de vingers van de instrumentalisten van de salons, waarmee zij Parijs
geheel veroveren. Dolores Serral introduceert de cachucha, afkomstig uit Andalusië, in 1836 in
Parijs. Fanny Elssler (1810-1884), de legendarische prima ballerina van het romantisch ballet,
danst de cachucha datzelfde jaar in de Opéra in het ballet-pantomime Le Diable boiteaux van
maître de ballet Jean Coralli (1779-1854) op muziek van Casimir Gide (1804-1868). De dans
maakt furore en wordt met zoveel enthousiasme ontvangen dat zij deze, maar niet onder die
naam, als apart nummer de rest van haar carrière blijft dansen.401) Daarmee wordt tevens de
status gevestigd van deze gracieuze, levendige en gepassioneerde Spaanse dans, traditioneel
in driedelige maat en begeleid door castagnetten en gitaar, passend bij het hispanisme van die
tijd, met de boléro en de habanera.402) Coste draag het werk op aan zijn 16-jarige leerling Mlle
Olive Pauilhé, met wie hij 31 jaar later in het huwelijk treedt.403) Het melodietje is pakkend en
direct herkenbaar, vertoont in vorm en structuur de kenmerken van een traditioneel volksliedje,
dat Gide waarschijnlijk in oorspronkelijke vorm heeft opgenomen in het ballet. Ambroise Thomas
(1811-1896), van wie Coste in 1838 al een arrangement maakte van Le Perruquier de la
Régence, doet dat eveneens in het ballet La Gipsy in 1839, weer met Fanny Elssler.404) Niet
alleen operanummers als La Famille Suisse en volkse melodieën als La Romanesca worden als
thema van een compositie gekozen, op deze wijze dansvormen als de cachucha ook. Precies
dat doet Czerny met een pianostuk in 1838, Huerta met een gitaarwerk in 1841, Legnani
eveneens,405) en Coste met zijn Capriche sur l’Air Espagnol La Cachucha opus 13, alle met
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dezelfde melodie.406) De datering van dit werk, volgens Baillie rond 1835,407) moet liggen tussen
bovengenoemde introductie van de dans in 1836 en de datum waarop uitgever Richault van het
adres dat op de uitgave staat, boulevard Poissonnière no.16 au 1er, verhuist naar nummer 26
op 14 XI 1841. Het nummer van de uitgave 4331.R. doet vermoeden dat het is uitgegeven in
1840, maar de catalogusnummers van Richault zijn, zoals gezegd, niet zo betrouwbaar.408) Met
een tweetal cadenza’s als overgang naar een volgende episode en de harmonische
ontwikkelingen blijven de romantische kenmerken vrij beperkt, maar dat kan ook bijna niet
anders bij zo’n volks georiënteerde dansstructuur. De introductie heeft wat dat betreft nog het
meest romantische in zich. Het werk van vier bladzijden is niet echt moeilijk te spelen, ondanks
dat er wel veel mogelijkheden van register en toonhoogte worden ingezet, maar om het werk
didactisch te noemen, voert te ver, het is zeker een voldragen compositie.

Chanson La Petite Savoyarde - Barroilhet [arr. Coste] 1840
Eveneens in 1840 wordt La Petite Savoyarde met een tekst van Lacoste Dubouig op muziek van
Paul Barroilhet van de Académie Royale de Musique gepubliceerd bij de Bureaux de la France
musicale, 6, rue Neuve St-Marc, met een begeleiding voor gitaar van Nap. Coste. Boven de
muziek staat de naam Barroilhet correct, er komen nogal eens wat spelfouten voor in diverse
publicaties in die tijd. Het is opgedragen aan Mademoiselle Marguerite d’Anjou. Dit chanson
wordt volgens de British Library gedateerd rond 1840.409) Op de laatste bladzijde van deze
uitgave van La France musicale worden elf separate nummers uit Le Lac des Fées van Auber
geadverteerd, in een bewerking voor zang en gitaar door Carcassi; deze gitarist is nog altijd
actief in Parijs. Deze opera van Auber wordt uitgevoerd in 1839, zodat de datering van het
chanson waarschijnlijk correct is.410) Het chanson wordt in 1841 als uitgegeven genoemd in de
Bibliographie de la France, echter zonder vermelding van Coste.411) In de thematische catalogus
is dit chanson opgenomen. Het titelblad toont een jong bedelend meisje in klederdracht,
natuurlijk uit de Savoie, dat met een schort voor en blootsvoets haar chansons voordraagt voor
een groepje rijkelui dat zich verpoost rond een grote boom. Zij komt uit de Savoie, ‘waarvandaan
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de goede God haar zond’, zij begeleidt zichzelf met een draailier die aan een riem over haar
schouder hangt en bezingt haar misère: ‘vanmorgen stierf haar goede moeder van honger.’ Dit
chanson staat in de populaire traditie. Paul Barroilhet (1810-1871) is bariton in het koor van de
Parijse opera en docent aan het conservatorium, hij behaalde grote successen in Othello van
Rossini, Lucia di Lammermoor van Donizetti en Guillaume Tell, ook van Rossini.412) Zijn
persoonlijkheid als bariton mag dan zeer in de smaak zijn gevallen,413) zijn compositorische
kwaliteiten vallen daarbij in het niet. Van de overweldigende romantische droefheid van het
chanson is weinig te horen in de muziek. De bedoelingen van Coste om dit te bewerken kunnen
uitsluitend worden geïnterpreteerd als commercieel. Er verschijnen talloze van deze romances in
deze periode, zelfs een met vrijwel dezelfde titel maar met tekst, muziek en gitaarbegeleiding
van ene Briqueville.414) Zo gaat de opera Zanetta, ou Jouer avec le Feu van Scribe en Auber op
18 mei 1840 in première in de Opéra415) en adverteert uitgever Troupenas op 19 juli daarna met
14 losse nummers daaruit met begeleiding van piano en van gitaar. Wie ze voor gitaar
arrangeerde, wordt niet vermeld.416) Carcassi blijft niet achter en publiceert een Mélange sur
Zanetta, Vimeux zelfs een Fantaisie sur Zanetta voor gitaar en fluit, of gitaar en viool, bij
Troupenas, getuige de advertentie in La France musicale op 8 november 1840.417) Componisten
en bewerkers gaan er direct mee aan de slag om te profiteren van de bekendheid van opera,
waarmee zij tegelijk de populariteit ervan vergroten. De gitaar fungeert net zo goed als de piano
als instrument ter begeleiding van chansons en operanummers. Het is kleiner en goedkoper en
heeft daardoor bredere ingang gevonden bij de lagere klassen met minder geld en meer
interesse voor populaire muziek. Om ook dat publiek te bereiken worden operanummers vrij snel
na de première uitgegeven in bewerking voor zang en piano en zang en gitaar.

Opus 9 Lucia di Lamermoor [i.e. Lammermoor] 1841
Uitgever Bernart Latte geeft dit werk van Coste uit onder nummer B.L. 1845. Dat plaatst het
volgens de catalogus in de jaren 1838-1839. De latere uitgaven van Mayaud en Grus zijn qua
druk en bladspiegel identiek; de eerste neemt zelfs het B.L.-nummer over.418) De Bibliographie
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de la France vermeldt de editie in 1841 als ‘Divertissement pour guitare par Nap. Coste. prix 450' onder paragraaf Lucia di Lammermoor waaronder vele uitgaven van delen en bewerkingen
uit deze opera zijn opgenomen, zodat zeker is dat het voor die tijd is geschreven.419)
De opera van Donizetti is gebaseerd op The Bride of Lammermoor van Walter Scott. Deze
historische roman werd gepubliceerd in 1819. Het verhaal speelt zich af in 1669 in de
Lammermuir Hills in Schotland, ten Oosten van Edinburgh, waar Lucy Ashton, dochter van de
beheerder van het landgoed Ravenswood, verliefd wordt op Edgar Ravenswood, de
aantrekkelijke zoon van de voormalige eigenaar. Het loopt slecht af, Lucy wordt waanzinnig door
de bemoeizucht en het paternalisme van haar moeder, die haar, ondanks dat zij zich heeft
verloofd met Edgar, dwingt te trouwen met een ander. In waanzin doorsteekt Lucy deze
bruidegom op hun trouwdag, waarna zij wordt geveld door emoties en sterft. Na haar begrafenis
wordt Edgar uitgedaagd voor een duel door de broer van Lucy, maar hij verdwijnt, op weg naar
dat duel, spoorloos in de mist.420) Een soort omgekeerd Romeo en Julia, een roman waarin
Donizetti in ieder geval voldoende dramatiek zag om er een opera van te maken. Gaetano
Donizetti is in 1835 in Parijs op uitnodiging van Rossini. Terug in Napels schrijft hij daar Lucia di
Lamermoor. In 1839 gaat deze opera in Parijs.421) Napoléon Coste gebruikt verschillende
melodische fragmenten uit de opera in zijn divertissement, na de introductie gerangschikt in vier
delen. Gezien deze gegevens zal het rond 1839-1840 zijn gecomponeerd, aansluitend bij de
praktijk van domesticatie van opera, hoewel dit niet zomaar een bewerking is van operadelen
voor huiselijk gebruik, maar daar duidelijk bovenuit stijgt, qua niveau, structuur en pretentie. Dat
leert de inhoudelijke schets van de compositie in de beschrijvende analyse. Coste heeft zich,
zoals blijkt, niet alleen laten inspireren door de opera, maar duidelijk ook door het verhaal. Het
werk toont veel afwisseling en onrust, staat geen moment stil en is in die zin de weerspiegeling
van de gemoedstoestand van de hoofdpersoon van de opera Lucia. Het tot vijf keer toe
herhaalde verminderd septiemakkoord is uniek in dit werk, geeft veel spanning kan daarom de
verbeelding zijn van de fatale aanslag; erna volgt de muzikale ontlading. Dit is een eigen vondst,
hier ligt geen relatie met het betreffende ‘Spargi d’amaro’ van Donizetti. Hij draagt het werk op
aan Madame Deshaulles, over wie verder niets is gevonden. Coste werkt de thema’s in deze
compositie verder uit dan bij de traditionele variatievorm, waarvan hij ver afwijkt, om er een echt
divertissement van te maken, een onderhoudend muziekstuk dat het onderwerp benadert vanuit
verschillende contrasterende invalshoeken, waarbij tevens een zekere virtuositeit wordt getoond.
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Couleur locale 1840
Inmiddels manifesteert de gitaar zich als kleurrijk instrument ook op andere wijze in de
muziekwereld van Parijs in deze periode. In 1838 is in Le Ménestrel de novelle Jack, le
Guitariste verschenen, over een gitaarspelende aap op Ceylon, zoals in hoofdstuk IV reeds
beschreven. Nu publiceert Cordelier Delanoue in 1840 in La France musicale een feuilleton in
vier afleveringen, Le Joueur de Guitare, waaruit een meer literair romantisch beeld van de gitaar
naar voren komt. Het is een droevig verhaal over de gebogen jongeman Lucien, een
gitaarleraar, die op de Champs Élysées met gitaarspelen wat probeert te verdienen.422)
In de feuilleton worden kwesties als armoede en rijkdom, ongeluk, dood, verdriet en wanhopige
liefde breed uitgemeten, tranen vloeien overvloedig. Het is goed geschreven door de auteur als
beschouwend verteller, met dialogen, cliffhangers en in elke aflevering een plotwending.
Opvallend is dat de keuze voor gevoelens expliciet wordt gesteld tegenover koele zakelijke
berekening, die uiteindelijk ook nog eens op bedrog blijkt te rusten. Emoties spelen een
belangrijke rol, en de lezers, vooral de lezeressen van het verhaal kunnen naar hartelust tranen
wegpinken bij zoveel verdriet. Dit romantische beeld wordt ook nog eens bevestigd, maar meer
genuanceerd, in de opera El Guitarrero van Scribe en Halévy, die in 1841 in première gaat. In de
opera jammert de jonge gitarist Riccardo in Santaren, Portugal, liefdesliederen onder het balkon
van Zarah. Hij wil haar trouwen of anders sterven. Het is een liefdesverhaal met gelukkige
afloop, met dubbelrollen, verkleedpartijen en wat politieke intriges, zeer geschikt om de opera
spannend te houden. Interessant is wat La France musicale, naast het bovenstaande, over de
muziek schrijft:
M. Halévy a fait pour le Guitarrero, une ouverture complète. L’accord de la guitare mi la re
sol si mi y est introduit d’une manière très originale; [...] M. Halévy a voulu évidemment
faire de la couleur locale, et il y a réussi; on croirait entendre un morceau de vieille
musique espagnole à trois temps.423)
Niet alleen het literaire beeld van de gitaar wordt hier gekoppeld aan een romantisch personage,
ook de stemming van het instrument wordt in de muziek verbeeld. En volksmuziek speelt
eveneens een rol, als couleur locale. In dit kader is het interessant op te merken wat Coste in
een brief aan Schult in 1867 schreef:
Halévy me disait un jour: “il est facheux que vous vous soyez ainsi attaché à un instrument
qui ne vous récompense pas du travail et des soins qu’il vous a couté”. Que voulez-vous,
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lui répondis-je, je l’aime avec ses imperfections. C’est un enfant malade auquel je me suis
attaché en raison de sa faiblesse et puis, il vous charme et parle à l’ame.424)
Halévy heeft kritiek op het instrument, maar Coste verdedigt het op een romantische wijze, de
gitaar mag dan wel zwak zijn, zij spreekt tot de ziel. Met dezelfde titel maakt Gustave Courbet in
1844 een verondersteld zelfportret. Deze ‘Jeune homme dans un paysage’ zou violist Promayet
zijn, zijn vriend, met een gitaar, maar zonder clair-obscur. Le Guitarrero zou in dat geval
appelleren aan het collectieve geheugen van het beeld van de
troubadour. Het bebaarde hoofd herinnert aan de Spaanse kunst.425)
De afbeelding past naadloos op het verhaal en de muziek van de
opera van Halévy. Het beeld past hoe dan ook bij het idee van de
zingende romanticus die zich in de uiting van zijn emoties begeleidt
met gitaar, zittend onder een boom in een imaginair landschap met
een vergezicht vol wolken. Zelf zegt Courbet bij zijn expositie in
1855: “De historische kunst is in essentie eigentijds. Zelfs de
allegorie en de metafoor vormen het realisme.”426) Het romantische
beeld van de gitaar is net zo veelzijdig als, maar toch heel anders
dan de werkelijke activiteiten van Coste, als concertgitarist, als

36 Le Guitarrero - Courbet, 1844

componist, als uitgever, als arrangeur en als gitaarleraar.

Société 1841
In 1841 meldt de Revue et Gazette musicale de Paris in het kort: ‘De heer Ferdinand Carulli, aan
wie de muzikale kunst meer dan 500 werken dankt, is overleden. Hij werd 71 jaar.’427) Carulli
sterft op 17 februari of, volgens Torta, die zijn biografie schrijft als dissertatie, op 14 februari, en
hij componeerde een oeuvre van 366 opusnummers.428) De omvang van zijn oeuvre is
omgekeerd evenredig met de woorden die hier aan hem worden gewijd, hij speelde blijkbaar niet
zo’n grote artistieke rol in Parijs, de necrologie van Sor was veel uitgebreider. Nu zijn alleen nog
Carcassi en Molino over van de generatie klassieke gitaristen. Coste blijft volop actief en zoekt
zijn wereld te vergroten. Hij treedt in 1841 toe tot de Société académique des Enfants d’Apollon.
Deze sociëteit is opgericht in 1741, gereorganiseerd in 1806, en is een van de weinige

424
Coste-Schult, 7 X 1867: ‘Halévy zei eens: “Het is om boos van te worden als je zo gehecht bent aan een instrument
dat je inspanningen niet beloont.” ‘ Wat wilt u, zei ik, ik houd van al haar onvolkomenheden het is een ziek kind
waaraan ik ben gehecht vanwege de zwakheid het charmeert je en spreekt to de ziel.’

425

Bajou, Valérie: Courbet, Paris, Biro, 2003, p. 46-47.

426

Bajou, Valérie: Courbet, Paris, Biro, 2003, p. 167.

427
Revue et Gazette musicale de Paris, vol. VIII, no. 15, 21 II 1841, p.120: ‘M. Ferdinand Carulli, a qui l’art musical doit
plus de 500 ouvrages pour la guitare, vient de mourir. Il était agé de soixante-onze ans.’

428

XXXV.

Torta, Mario: Catalogo tematico delle opere di Ferdinando Carulli, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 1993, p. XII,

Napoléon Coste: Biografie

V Souvenirs 110

organisaties die uit de 18e eeuw stamt en de verschillende revoluties heeft doorstaan. Het is
een grote eer deel uit te maken van de afdeling muziek daarvan, met leden als Dancla,
Habeneck, Hummel, Liszt, Panseron, Thomas, en ook violist Tilmant.429) Mogelijk is Coste
toegetreden op voorspraak van leden met wie hij eerder concerten gaf, als pianist Chaulieu,
hoboïst Delacour, contrabassist Gouffé, organist Pollet, violist Tilmant of violist Vandenberghe.
Ook hoboïst Charles Triébert, met wie Coste vriendschap sluit, mogelijk in 1843, maakt al sinds
1833 deel uit van dit selecte gezelschap.430) En evenals Tilmant en Triébert eerder demonstreert
Coste zijn kunnen bij zijn intrede in 1841 in een van de maandelijkse bijeenkomsten die deze
sociëteit organiseert door en voor haar leden. De beschrijving van het programma van de maand
december 1841, die door de voorzitter van 1865, Maurice Decourcelle, zelf pianist en componist,
in 1881 is gepubliceerd, luidt: ‘Fantaisie et variations voor gitaar, gecomponeerd en uitgevoerd
door de heer Coste.’431) De meest recente Fantaisie met variaties die Coste componeerde,
Fantaisie de Concert [Meyerbeer] opus 6 stamt uit 1837 en is toen door hemzelf uitgegeven. Nu
noemt Decourcelle in zijn resumé van maandelijkse ‘séances’ vooral de werken die zijn
confraters hebben gecomponeerd en de leden van de sociëteit voeren die uit, zonder
voorafgaande repetities, in beslotenheid, want het publiek wordt niet toegelaten.432) Het stuk van
Coste is dan al vier jaar oud, en Fantaisie Norma opus 16, wel een fantasie maar niet met echte
variaties, is dan drie jaar geleden uitgevoerd en uitgegeven. Als het de gewoonte is om in deze
maandelijkse concerten met nieuw werk te komen, speelt hij meer waarschijnlijk Divertissement
Lucia di Lamermoor opus 9, dat in oktober is verschenen, dat is geen fantaisie met variaties in
de echte zin van de genoemde titel, maar kan wel daarvoor doorgaan. Zekerheid kan hierover
niet worden geboden, waarschijnlijkheid wel, en daarin biedt de vermelding op de herdruk van
Norma opus 16 uitkomst: het is uitgevoerd op het Conservatoire de Musique, en dat is evenals
bij Le Tournoi opus 15 aanleiding om het in het kader van de Apollo-sociëteit te plaatsen die de
jaarlijkse en misschien ook maandelijkse concerten daar houdt, in december 1841 tijdens de
laatste maandelijkse bijeenkomst dat jaar van het muzikale gezelschap. De relatieve
beslotenheid van deze maandelijkse bijeenkomsten van de Société académique des Enfants
d’Apollon leidt ertoe dat er weinig recensies van zijn gepubliceerd. Recensent Henri Blanchard,
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die sinds 1825 lid is, schrijft er soms over, maar vaker over de jaarlijkse uitvoering, waarvan het
programma overwegend bestaat uit werken die in de maandelijkse concerten zijn gespeeld. Die
jaarlijkse concerten vinden van 1831 tot 1850 plaats in de zaal van het conservatorium op
hemelvaartsdag.433) Coste treedt daarin op in 1843. Met zijn toetreden tot de Société
académique des Enfants d’Apollon behoort Coste nu tot de muzikale elite van Parijs.
Dan overlijdt Coste’s moeder Anne Pierrette Dénéria op 66-jarige leeftijd in Valenciennes op 11
februari 1842.434) Andere gegevens dan die uit de overlijdensakte zijn niet bekend. En anders
dan de vader van Coste wordt zij niet in het locale blaadje genoemd. Coste wel, maar dan in het
kader van een concert, hij wordt gevolgd in zijn ontwikkeling.

Heptacorde 1842
In een concert dat waarschijnlijk de week voor 3 april 1842 plaatsvindt, bespeelt hij zijn
zevensnarige gitaar:
M. Coste, guitariste d’un grand mérite, qui se sert d’une guitare à sept cordes, a donné
une soirée dans les salons de Duport où il a obtenu de beaux succès.435)
De week erna, op 8 april, geeft Coste, samen met anderen, een concert dat, voor die tijd
uitgebreid, in het nieuws is, drie kranten schrijven erover. Omdat het een goed beeld schetst van
de muzikale realiteit van de concerten van Coste, en omdat er eigenlijk niet zoveel over hem
wordt geschreven, later, is het nuttig ook hier de pers aan het woord te laten.
Op 5 april 1842 kondigt de Echo de la Frontière van Valenciennes het concert aan:
M. Coste, jeune guitariste de Valenciennes, dont la réputation s’est fort étendue à Paris
parmi les vrai dilettanti, y donne dimanche 8 avril un concert auquel on entendra, dans la
partie instrumentale, le jeune Lecointe, qui possède aujourd’hui un talent déà`en renom.436)
De violist Lecointe, leerling van Baillot, is eveneens afkomstig uit Valenciennes, hij trekt nu
samen op met Coste. In de Revue et Gazette musicale de Paris geeft recensent Blanchard op
17 april een verslag van het concert, Henri Blanchard (1791-1848), violist, componist en
muziekcriticus, bekend om zijn eruditie, de finesse van zijn oordeel en de kwaliteit van zijn stijl,
schrijft hier onder het kopje:
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M. Coste
M. Coste. Bravant le discrédit dans lequel est tombée la guitare, cet instrument de
mélancolie qui fait dire à Edelmone, dans I’Othello de Ducis: C’est le fidèle ami du chagrin
solitaire, M. Coste, l’héritier, le continuateur des Sor, des Aguado, des Carcassi, a donné
aussi son concert, et a fait entendre à son public surpris des morceaux de piano de
Hummel. Ce dévouement à l’instrument ibérien a quelque chose d’aussi extraordinaire que
le talent de M. Coste montre sur cet instrument.437)
Ondanks dat Blanchard met Coste behoort tot de muzikale elite van de Société académique des
Enfants d’Apollon, blijft hij volharden in zijn negatieve opinie over de gitaar, afgezet tegen het
literaire romantische beeld, en komt de recensent niet verder dan het noemen van het talent van
Coste in transcripties van Hummel. Van deze transcripties ontbreekt verder ieder spoor. La
France musicale is wat positiever over het concert, daarin schrijft Léon of Marie Escudier, een
van beide broers, op 17 april 1842:
Que vous dire du concert donné par M. Napoléon Coste. Ce guitariste intrépide, malgré le
dépérissement où est tombée la guitare, poursuit avec une louable persévérance l’étude
de cet instrument. Deux fois il s’est fait entendre et il a été écouté avec le plus grand
intérêt. S’il n’y a pas un grand nombre d’amateurs de guitare, il y a au moins un public
nombreux pour applaudir l’habile guitariste, c’est là une compensation. M. Coste est de
première force; il joue avec une incroyable agilité et une pureté parfaite. Dans un duo avec
une de ses élèves, il a transporté son auditoire.438)
De laatste recensie geeft duidelijk aan dat de publieksreceptie van het gitaarspel van Coste
uitstekend is, in tegenstelling tot wat de recensent van de gitaar vindt. Dat hij in een duo
samenspeelt met een van zijn leerlinge’s sluit aan bij de gebruikelijke muziekpraktijk van die tijd,
die echter geleidelijk aan het veranderen is, maar ook bij de praktijk van het spelen van eigen
werk. Zijn eerste duet voor twee gitaren is gepubliceerd bij Richault, misschien al een jaar
eerder.439) Het is opgedragen aan Mlle Caroline Montigny, zijn leerling. Ook is etude 19 opus 38
aan haar opgedragen, een stuk van hoog technisch en muzikaal niveau, dat representatief zou
kunnen zijn voor haar spel. Zij is mogelijk de dochter van Paul de Montigny, directeur van het
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ziekenhuis, aan wie Coste Fantaisie Armide opus 4 en Grand Caprice opus 11 heeft
opgedragen, alles samengenomen getuigend van een goede relatie.

Opus 10 Scherzo et Pastorale - duet 1841
Op het titelblad van de uitgave van Richault is de volgorde van de twee delen omgekeerd, het
stuk begint met de pastorale om met het scherzo te eindigen. Dat is ook vanzelfsprekend, bij
een uitvoering van deze twee walsjes is het in de regel effectiever om het meest ‘spectaculaire’
voor het laatst te bewaren. Maar zo spectaculair zijn deze werkjes niet, de vervoering waarin
Coste met zijn leerlinge Caroline het publiek bracht, is nauwelijks voorstelbaar bij het in
ogenschouw nemen van deze compositie. Mogelijk is een vervulling van andere esthetische
idealen aan de orde geweest, zat de zaal vol met familie en kennissen, of was Caroline gewoon
een erg mooi meisje, de pers is daar niet ongevoelig voor.440) De datering van de uitgave bij
Richault kan heel goed overeenkomen met het concert, circa 1840. Het zijn inderdaad twee
‘valses brillantes’, waarbij overduidelijk sprake is van een rolverdeling tussen ‘maître’ en ‘élève’,
tenzij, en dat is ook mogelijk, de meester zelf zich dienstbaar heeft opgesteld in de begeleiding
van de solopartij. Het stuk is op die wijze ingekleed in een eenvoudige, begeleidende partij met
wat akkoordjes, en een melodieuze solopartij, die niet te moeilijk speelbaar is. Beide opties
blijven open, Coste heeft veel moeilijker solostukken gecomponeerd. Passend daarbij gaat hij in
de compositie zelf ook niet zo ver, hij houdt het eenvoudig, het is een didactisch bedoeld werk
dat Carulli niet zou misstaan. De inhoudelijke analyse in de oeuvrebijlage kan dus kort zijn. Het
is een vrij klassiek geschreven duet, met een volksachtig karakter. Het is zeker geen
meesterwerk, maar wel een compositie uit handen van een handige gitaarcomponist die de
weinige effecten goed weet te benutten.

Slechte pers 1842
Het succes dat Coste heeft in zijn concerten steekt schril af tot de mening van recensent
Blanchard, die een niet zo gunstig beeld van de gitaar schetst in de Revue et Gazette musicale,
waaraan hij sinds de oprichting in 1835 meewerkt.441) Hij publiceert hij op 2 oktober 1842 een
kort artikel getiteld Les Guitaristes. Hij beschouwt daarin degenen die gitaar spelen als een
uitstervend ras, zoals hondswolven:
Qu’est-ce qu’un guitariste dans la population incessamment croissante des
instrumentalistes? [...] une cinquième roue à une carosse, [...] La guitare, qui est et sera
toujours l’instrument national de l’Espagne, l’interprète mystérieux de l’amour, [...] La
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Revue et Gazette musicale de Paris, vol. XIV, no. 19, 9 V 1847, p. 157-158: ‘Mademoiselle Herminie Séron, petite
virtuose de huit ans [...] d’une figure ravissante, de dispositions précoces, [...] a pincé, du bout de ses petits doigts roses [...] cet
instrument depaysé.’
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guitare devint l’instrument à la mode dans toutes les classes de la sociéte’, il y a trente
ans.442)
Hij noemt de vele gitaarmethodes, Sor, Aguado, Carcassi en Castellacci als vertolkers van
zware muziek, en Huerta, die volgens hem als erg slecht musicus net zulke bijzondere als
grappige dingen doet op zijn instrument. Na de opsomming van vele componisten en genres
vervolgt hij:
Malgré son peu de prétention, malgré la douceur de son harmonie, malgré ses mille
charmes intimes, [...] cet instrument ne figure plus que dans les mains de Figaro, [...] au
Théâtre-Français, ou bien dans celles de quelques virtuoses en plein vent, [...] La guitare
est donc tombée dans la catégorie des chapeaux à la Bolivar, [...] et du couplet dit de
facture dans les vaudevilles.443)
Na het gebruiken van vele andere metaforen om zijn stelling kracht bij te zetten, trekt hij dan zijn
conclusie:
nous croyons devoir citer [...] l’opinion [...] de Beck, musicien d’une haute portée [...] que
de temps perdu! Cette exclamation formulait on ne peut mieux le jugement qu’on doit
porter sur la guitare et ceux qui s’occupent sérieusement et prétentieusement de cet
instrument oublié.444)
Daarna zingt hij tot besluit van dit artikel over de gitaristen een lofzang op de viool, de Dona
Maria en de Victoria van het muzikale koninkrijk. Daarin komt de gitaar niet meer voor. Het zijn
niet mis te verstane bewoordingen, de gitaar is volgens hem in onbekwame handen gevallen. Hij
neemt het instrument niet serieus, ten faveure van de viool, zijn eigen instrument. Veelzeggend
is dat hij Coste, die als uitvoerend musicus en componist op hoog niveau presteert, niet noemt.
Of hij negeert hem bewust - Coste is duidelijk aanwezig in het muziekleven van Parijs - of hij
etaleert zonder restricties zijn vooroordeel. Beiden zijn nota bene lid van de Société académique
des Enfants d’Apollon. Hoe dan ook, de gitaar moet het hiermee doen, maar er zijn ook andere
opvattingen.
Nadat Castil-Blaze het instrument in 1834 al heeft vernederd in Le Ménestrel445) en Henri
Blanchard nu in 1842 hetzelfde doet in de Revue et Gazette musicale de Paris, vindt de gitaar in
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Revue et Gazette musicale de Paris, vol. IX, no. 40, 2 X 1842, p. 395: ‘Wat is een gitarist nu in de eindeloos
groeiende populatie van instrumentalisten? [...] een vijfde wiel aan een wagen [...] De gitaar, voor eens en voor altijd het
nationale instrument van Spanje, de mysterieuze vertolker van de liefde [...] was ook lange tijd het favoriete instrument van
Frankrijk, [...] De gitaar kwam de laatste dertig jaar in de mode bij alle lagen van de bevolking.’
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Léon Gozlan een ten opzichte van andere instrumenten ‘warm verdediger’ in een essay dat in de
Démocratie pacifique verschijnt. Een résumé is te vinden in La France musicale in 1843:
La guitare a été bannie de notre société par le piano. Pourtant il n’existe qu’un seul
instrument avec lequel un jeune homme puisse peindre son amour à une femme sans
paraître bossu, comme ceux qui jouent du violon; sans cracher avec les mines de singe
dans un trou fait dans un morceau de bois creux, comme font ceux qui jouent de la flûte;
sans montrer le dos à celle pour qui l’on dit souspirer, ainsi qu’il arrive à ceux gui touchent
du piano; il n’existe en effet que la guitare avec laquelle on puisse exprimer de face à une
personne, et sans grimace, sans contorsion, l’amour dont on est saisi en la voyant. Et l’on
poursuit d’anathème, ou exile, on brise cet instrument. Moi je le réhabilite!446)
Deze tirade gaat veelzeggend te keer tegen de negativiteit waarmee men in deze tijd de gitaar
benadert, niet met het schetsen van de successen die het instrument boekt in concerten, maar
wel met het aloude voorbeeld van de gitaar als begeleiding van een romance, liefdesbetuiging.
Het stuk wordt toch belangrijk genoeg gevonden om er een samenvatting van te plaatsen voor
de lezers van dit muziektijdschrift, een van de drie die jarenlang in Parijs verschijnen.
De positie die de gitaar in Parijs in deze periode inneemt, is evenzeer af te leiden uit de
concerten waarin het instrument een plaats krijgt toebedeeld, zoals te lezen in aankondigingen
en recensies waarvan er al vele aan de orde zijn gesteld, uit de publicatie van originele werken
van gitaarcomponisten en arrangementen van operanummers, zoals advertenties die laten zien
en die van Coste historisch en analytisch zijn besproken. Ook ontwikkelingen in de gitaarbouw
kunnen veelbetekend zijn, zoals blijkt uit de expositie van muziekinstrumenten in 1844. In La
France musicale van 12 mei dat jaar is de plattegrond te vinden van de afdeling van het Palais
de l’Industrie met de expositie van producten van de instrumentenbouw. De lezer kan dit losse
inlegvel handig meenemen bij zijn bezoek. Veel bouwers hebben een stand op deze expositie,
natuurlijk Érard, Pape, Herz, Pleyel en Soufleto, bekend van hun eigen concertzalen, die hier
met een grote stand flink uitpakken, maar ook hobobouwer Frédéric Triébert, de jongere broer
van Charles, en gitaarbouwer Lacôte, die daar wellicht al een van zijn zevensnarige gitaren
tentoonstelt, op een veel kleiner plekje. De expositie is ruim opgezet met grotere en kleinere
stands op rij en op ‘eilanden’ tussen de wandelgangen. De vele namen op de plattegrond geven
een overzicht van klein en groot in de instrumentenbouw.447) Maar weer moet de gitaar het
ontgelden. In dezelfde editie van het muziektijdschrift bespreekt Adolphe, Vicomte de
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La France musicale, vol. VI, no. 32, 6 VIII 1843, p. 238: ‘De gitaar is uit onze maatschappij verbannen door de piano.
Toch bestaat er geen ander instrument waarmee een jongeman zijn liefde voor een vrouw kan schilderen zonder er als een
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Pontécoulant de gitaar en de harp in een serie artikelen over muziekinstrumenten, naar
aanleiding van de tentoonstelling.
De tous les instrumens [sic[ à cordes le plus ingrat c’est la guitare; [...] Après avoir été
longtemps fort à la mode, la guitare a été abandonnée. On ne la voit plus aujourd’hui que
dans les mains de pauvres chanteurs des rues, et elle serait serait tout à fait oubliée de la
haute classe de la société, [...] Cinq facteurs se sont donné la peine de fabriquer des
guitares; ils ont dépensé du temps et de lo’argent pour ranimer un instrument mort, malgré
tout le talent et des Huerta, des Coste. [...] Mais ces facteurs ont voulu rendre à la guitare
un dernier hommage: ce sont les fleurs semées sur sa tombe. Requiescat in pace.448)
Deze critici zijn de gitaar allerminst gunstig gezind, François Fétis in de Revue musicale de
Paris, Castil-Blaze in Le Ménestrel, Henri Blanchard in de Revue et Gazette musicale de Paris
en Adolphe, Vicomte de Pontécoulant van La France musicale.449) Met zo’n slechte pers heeft
het instrument weinig kans op succes.

Concerten 1843
Desondanks is de gitaar geregeld te horen in concerten. In 1843 zijn er zelfs vijf concerten te
vinden waarin Coste wordt genoemd in de muziekbladen. Op 9 april 1843 schrijft Le Ménestrel:
‘M. Coste, gitarist van een grote verdienste, kondigt een concert aan voor dinsdag 18 april bij
Soufleto.’450) Dit concert kan evenwel verschoven zijn naar 25 april, want La France musicale
kondigt op zondag 23 april 1843 aan: ‘Concert van de heer Coste, dinsdag 25, om 8 uur ‘s
avonds, in de salons van M. Soufleto, 171 [sic], rue Montmartre.’451) Meer staat er niet, dinsdag
25 is natuurlijk in april 1843, en de zaal van Soufleto is gevestigd op rue Montmartre 71, niet
eens zover van het huisadres van Coste aan de rue de l’Échiquier no. 23. Het concert van 25
april in de zaal Soufleto wordt ook aangekondigd in de Revue et Gazette musicale de Paris van
23 april.452) Wat deze datum aangaat doet zich de merkwaardige omstandigheid voor dat Coste
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La France musicale, vol. VII, no. 19, 12 V 1844, p. 147: ‘Van alle snaarinstrumenten is de gitaar het meest lelijk; [...]
Nadat zij lange tijd erg in de mode was, is zij nu verlaten. [..] Tegenwoordig zie je haar nog alleen maar in de handen van arme
straatzangers, zij is totaal vergeten door de hoge klasse van de maatschappij, [...] Vijf bouwers hebben de moeite genomen
gitaren te maken, hebben tijd en geld besteed aan het doen herleven van een instrument dat dood is, ondanks al het talent, en
dat van Huerta, Coste. [...] Maar deze bouwers hebben de gitaar een laatste eer willen bewijzen: het zijn bloemen op een graf.
Requiescat in pace.’

449
Revue musicale de Paris, 1828, tome III, p. 303-304: ‘mauvais son’; 1829, tome V, p. 181: ‘petit instrument’; 1830,
vol. VII, tome I, p. 267: ‘instrument ingrat’; Le Ménestrel, vol. II, no. 42, 14 IX 1834, p. [1]: ‘La guitare n’est point à dédaigner.’;
Revue et Gazette musicale de Paris, vol. IX, no. 40, 2 X 1842, p.395: ‘instrument oublié’; vol. XVI, no. 41,14 X 1849, p. 325:
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volgens Le Ménestrel van zondag 23 april 1843 ook op 25 april 1843, maar dan op woensdag,
om 2 uur in de zaal van pianofabrikant Bernard. De annonce heeft een interessante tekst:
M. Coste, guitariste distingué, annonce définitivement son concert pour le mercredi, 25
avril, salle Bernard, à 2 heures de l’après midi. On y entendra MM. Verroust, Coken,
Coche, Dancla, Masone, Soler, et Mmes Masone, Vavasseur et Nordet. Le bénéficiaure y
fera entendre trois morceaux inédits de sa composition.453)
Aangezien ook op 25 april 1843 dinsdag en woensdag niet samenvallen moet het gaan om
woensdag 26 april, de dag na het concert in Soufleto. Het spelen van drie ongepubliceerde
composities houdt in dat Coste zich als organisator in deze matinée een ruime plaats heeft
toebedeeld in het talrijke gezelschap dat dit gemengde concert geeft. Stanislas Verroust speelt
wederom hobo, net als in het concert met Coste op 29 april 1840; François Coken [i.e. Cokken;
Kocken] speelt fagot, net als in het concert met Coste op 10 april 1840;Victor Coche (18061881) is zowel fluitist als cellist en introduceert in 1832 de Boehm-fluit in Parijs, hij is dan docent
aan het Conservatoire; Charles Dancla (1817-1907) is violist en componist, en al een
beroemdheid in de muziekwereld, als hij het al is, want ook zijn broers Philippe (1819-1862),
violoncellist en Jean-Pierre (1822-1895), violist en componist, zijn in Parijs aan het werk.454) Van
de andere deelnemers zijn geen gegevens te achterhalen, anders dan van Soler die hobo
speelt, maar er zal in het concert veel kamermuziek uitgevoerd zijn, volgens goed gebruik ook
met zang. Coste heeft zich omringd met een gezelschap van vooraanstaande musici. De drie
ongepubliceerde werken van zijn hand waar het hier om gaat kunnen de zelfs later niet
uitgegeven Introduction en Variations Le Pirate WoO 9 uit c.1837 zijn, de Caprice opus 8 uit
1840?, maar meer waarschijnlijk de Grand Caprice opus 11 uit 1842? en de Deuxième
Polonaise opus 14, ook circa 1842. Het eerste werk en de twee laatste werken zijn het meest
doorwrocht en van opus 8 zit, zoals inmiddels bekend, het eerste deel in opus 11 en het tweede
deel in opus 14. Ook kan hij Le Tournoi hebben gespeeld, nog voor zijn presentatie daarvan op
het conservatorium, zoals het titelblad ervan vermeldt; in 1843 is dat ook nog niet uitgegeven.
Keuze genoeg, dus, voor de inmiddels 39-jarige gitarist/componist. Deze werken vormen samen
een serieus te nemen programma, en tonen op voorbeeldige wijze zijn talenten als gitarist en
componist. Uit praktische overwegingen is het waarschijnlijk dat - delen van - het programma de
dag ervoor zijn gespeeld, ‘s avonds, in een andere zaal, voor een ander publiek.
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Coste heeft in 1843 een goede pers. Op 28 mei schrijft J. Lovy, na Panseron de redacteur van
Le Ménestrel, het vier pagina grote tijdschrift met meestal een Romance voor zang en piano
erin, een korte bespreking van een concert waarin Coste optreedt:
La Société des Enfants d’Apollon a tenu mardi dernier sa 102e séance annuelle et
publique, dans la salle du Conservatoire. Cette matinée ne manquait pas d’intérêt.
Plusieurs de nos artistes de renom, Mme Rossi-Garcia, Mme Potier, Antoine Kontski,
Alexis Dupont, Coste le guitariste, se sont fait entendre et applaudir.455)
Dan passeren nog meer namen de revue met wat zij hebben gespeeld, waaronder hoboïst
Triébert, de vriend van Coste, en weer Soler, ook hoboïst. Het is opvallend dat in het rijtje
gerenommeerde kunstenaars alleen van Coste het instrument wordt genoemd. Ook wordt niets
geschreven over zijn spel. Van Alexis Dupont (1796-1874) is bekend dat hij de tenor is die in
1840 het podium van de Opéra-Comique heeft verlaten voor de salons, en mevrouw Potier
(1817-1870) is de echtgenote van componist Henri Potier, zij is sopraan en pianiste en zingt in
de Opéra-Comique.456) Coste heeft in deze Société académique des Enfants d’Apollon, zoals de
sociëteit correct heet, een kring van bekende - en onbekende - musici gevonden. Hij treedt,
zoals eerder opgemerkt, in 1841 toe tot dit illustere gezelschap waartoe de bovengenoemden
behoren, speelt dan in december waarschijnlijk zijn opus 16 Norma, en speelt een eigen
compositie in het programma van hemelvaartsdag 25 mei 1843, Le Ménestrel geeft een
verkeerde dag. Het programma wordt gepubliceerd door Decourcelle, tot nu toe het enige dat
van een concert met Coste is gevonden.457) Zoals gebruikelijk wordt het jaarlijkse concert van de
sociëteit geopend en besloten met een orkestwerk, vaak van Beethoven, nu van Haydn, en een
eigentijdse componist, c.q. confrater. Het bestaat uit twee delen die worden onderbroken door
een ‘discours’ door een van de bestuursleden, nu M. Coubard d’Aulnay, chancelier, met een
muzikaal of ander kunstzinnig onderwerp, de sociëteit kent verschillende afdelingen.458) Andere
onderdelen van het programma zijn mogelijk eerder al gespeeld in de maandelijkse
bijeenkomsten, zoals in het eerste deel no. 4 Morceau de chant van Dupond, no. 6 Romances
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van en door Thys, en in het tweede deel no. 3 Solo de violon van en door Aumont en no. 5
Ouverture voor orkest van Ermel.459)
Coste speelt zijn bravourewerk Le Tournoi opus 15 als ‘fantaisie
pour la guitare’, waarmee deze compositie gedateerd kan worden
tot 1843. Het boek van Decourcelle is vrij nauwgezet en staat vol
namen en titels van composities, een belangrijke bron van
informatie over Coste. Hij wordt zestien keer genoemd, met tien
nu gevonden data waarop hij speelt, maar de maandelijkse
concerten zijn niet openbaar, de jaarlijkse wel. In de recensie in Le
Ménestrel komt verder de heer Thys naar voren, die een tweetal
romances van eigen compositie zingt; deze romances worden op
dezelfde pagina in het blad geadverteerd, zij zijn dus al
uitgegeven. Over Thys is verder niets bekend, maar wel dat hij,
naast de Apollo-sociëteit, samen met Triébert en Coste in 1851 lid
37 Concert 25 V 1843

is van de vrijmetselaarsloge Les Frères Unis Inséparables.460)

Opus 15 Le Tournoi 1843
Het titelblad van de uitgave Le Tournoi, Fantaisie Chevaleresque opus 15 geeft aan dat het werk
is uitgevoerd door de auteur op het conservatorium voor muziek, dat blijkt nu de zaal te zijn
waarin het jaarlijkse concert van de Société académique des Enfants d’Apollon plaatsvindt. De
uitgave van Fantaisie Norma opus 16 heeft dezelfde vermelding, maar daarvan is het niet zeker
of dat in hetzelfde kader is gespeeld. De opusnummering zou erop kunnen duiden dat het
ongeveer in dezelfde tijd is gecomponeerd. Norma kan echter worden herleid tot 1838, omdat
het toen door Coste is gespeeld in een concert en Le Tournoi tot 1843 in het concert van de
Apollo-sociëteit. Beide werken zijn uitgegeven bij Challiot, Norma in 1843 volgens de
Bibliographie de la France, en Le Tournoi in 1844 volgens het uitgavenummer van Challiot. Met
de uitgave van Norma is blijkbaar gewacht tot 1843, wellicht is toen het opusnummer eraan
toegekend. Ook wat stijlkenmerken betreft liggen beide werken dicht bij elkaar. Volgens Brian
Jeffery begint met Le Tournoi de periode met meer originele composities. Hij vindt het een lang,
complex werk, vol verbeeldingskracht, dat de aandacht van gitaristen verdient.461) Joerg
Sommermeyer is van mening dat het stuk behoort tot de programmamuziek in het werk van
Coste; het is duidelijk beschrijvend betrokken op de Waverley-romans van Scott, een manier die
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hij ook van Berlioz kan hebben overgenomen.462) Mario Dell’Ara weet hierover op te merken dat
Coste hiermee een voor zijn oeuvre kenmerkende serie programmamuziek begint, die ver
uitsteekt boven alle andere. Opus 15 speelt met effecten van hoorn en fanfare, maar de stijl is
nog klassiek (zo niet 18e eeuws).463) Tenslotte karakteriseert Monica Burzik Le Tournoi als een
virtuoos concertstuk met theatrale effecten als schildering van riddertournooien, naar de
historische romans van Scott als Ivanhoe uit 1820.464) Opvallend zijn er slechts vier auteurs die
enige woorden aan Le Tournoi wijden, en dat pas tussen 1983 en 2000.
De inspiratiebron van Coste ligt nu niet bij een opera, maar bij het ridderdom van een tournooi,
zoals in de toentertijd zeer populaire ridderroman Ivanhoe van Walter Scott uit 1819, waarin
Prins John van Engeland een tweedaags tournooi leidt. Een geheimzinnige gemaskerde ridder
Desdichado behaalt de eerste dag de overwinning en geeft zijn eer aan vrouwe Rowena. De
tweede dag zijn er groepsgevechten, Desdichado wint wederom en moet zich ontmaskeren. Hij
blijkt Wilfred van Ivanhoe te zijn, teruggekeerd van de kruistochten. Prins John vreest nu ook de
terugkeer van Koning Richard. Coste draagt het werk op aan ‘M. H. Berlioz’, die al in 1831 zijn
ouvertures Waverley en Rob Roy McGregor inspireerde op de gelijknamige romans van Walter
Scott, Waverley uit 1814, Rob Roy uit 1818. Ook in Le Tournoi is de invloed van de Schotse
schrijver op Coste merkbaar. Uit de beschrijvende analyse komt de concrete uitwerking van zijn
inspiratie in deze compositie naar voren. Op muzikaal beeldende wijze geeft Coste het verhaal
van het tournooi vorm. In de introductie van 22 maten is veel afwisseling in rust en beweging, en
zijn nogal wat verrassende dissonantie en harmonische contrasten te vinden. Met de muzikale
verwijzingen naar de trompet, evident, omdat Coste dat zelf uitlegt in de Méthode op p. 14,
herbergt dit deel veel romantische stijlelementen. Bij het tweede deel, zeven bladzijden en 217
maten, kan worden volstaan met het noemen van de belangrijkste, of meest opvallende
stijlkenmerken, zoals Coste die in zijn compositie aan het ontwikkelen is. De voortekenen van in
volgende stukken verder uitgewerkte muzikale elementen zijn hierin al hoorbaar. Vele
romantische formele kenmerken en stijlelementen zijn in dit werk te ontdekken, doorbreking van
de klassieke frasenstructuur, een cadenza, idée fixe, intensieve ornamentatie, opvallende
arpeggio’s en ritmiek. De muziek vertelt herkenbaar een verhaal, van een tournooi, van
ridderlijkheid uit een roman, tegen de achtergrond van die van de vrijmetselaars. Er zijn
muzikale verwijzingen, er is veel afwisseling in langzame en snelle passages. Het werk kent veel
harmonische verrassingen, veel chromatiek, articulatie aanwijzingen, veel dynamiek. Coste
ontwikkelt zich daarmee tot een romantisch componist van niveau.
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Vrijmetselaar 1843
Een andere, minder literaire inspiratiebron voor Le Tournoi kan mede hebben gelegen in het
lidmaatschap van Coste van de loge Les Frères Unis Inséparables van de vrijmetselaars in
Parijs. Dat lidmaatschap staat vast in 1843, maar zijn sympathieën
kunnen van eerder datum zijn. Ook bij de Maçonnerie staat
ridderlijkheid hoog in het vaandel, zeker bij de Schotse rite.465)

38 Inschrijving Coste Loge maçonnique

Deze loge is in 1775 opgericht en richt zich vooral op culturele en filantropische activiteiten.
Onder de Monarchie de Juillet kent de loge nog maar een
twintigtal leden, maar na 1840 komt er meer beweging in en stijgt
het aantal broeders tot 75. Daaronder bevinden zich vooral musici,

39 Graden Coste bij Loge maçonnique

leraren aan het conservatorium zoals Barroilhet en Panseron, en componisten als Thomas en
Berlioz, een gezelschap waarin Coste heel goed past.466) De loge bestaat nog steeds en hun
site geeft ook informatie over Coste. Hij blijkt al in 1843 geïnitieerd te zijn, wordt op 27 juni 1843,
zijn geboortedag, ingeschreven als leerling, op 14 november 1843 als gezel en op 12 december
1843 als meester, hij maakt blijkbaar een stormachtige carrière door bij de loge. Op deze site
worden de data onderbouwd met foto’s uit het register.467) Opvallend daarbij is dat Coste bij zijn
inschrijving als geboortedatum 28 juni 1806 opgeeft, terwijl dat toch echt 27 juni 1805 moet zijn
volgens zijn geboorteakte. Misschien heeft zelfs hij zich vergist bij het omrekenen van de
Revolutionaire kalender en het is zeer waarschijnlijk dat op die manier de verkeerde datum de
traditie is ingeslopen. Het handschrift op de inschrijving heeft sterke gelijkenis met dat van
Coste. Dit vrijmetselaarsatelier is houder van het jaarlijkse ‘Concert de Loge’, waaraan Coste als
lid regelmatig kan hebben deelgenomen, maar daarvan is slechts een concert te vinden, in
1852.468) Coste is zodoende in 1843 lid van twee hoogstaande gezelschappen, de Société
académique des Enfants d’Apollon en de vrijmetselaarsloge Les Frères Unis Inséparables. Hij is
niet de enige die van beide lid is, ook Amant, Panseron, Prumier, Thys en Triébert zijn dat, maar
bij de loge pas in 1851, Coste gaat hen voor wat dat betreft.469) In de traditie van de
vrijmetselaarsmuziek wordt in 1848 het ritueel van La colonne d’harmonie ingesteld, met twee
klarinetten, twee hoorns, twee fagotten, een trombone, een kleine fluit en twee tamboers.470)
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Concert 1843
Dan komt het vijfde concert met Coste in het jaar 1843, dat wordt gegeven op 5 november. Het
is een leerlingenconcert van Bodin, over wie, net als eerder Laurelli, verder niets bekend is dan
dit:
Les cours de piano de M. Bodin poursuivent leur vogue. Chaque mois les élèves de cet
excellent professeur prouvent des progrès incontestables, et acquièrent l’habitude de faire
de bonne musique en compagnie de nos bons artistes. Au nombre de ces derniers
figuraient dimanche dernier, M. Coste l’habile guitariste, et Mlle Bulté, jeune et charmante
cantatrice, qui se pose chaque jour de mieux en mieux dans nos salons.471)
Wat hij speelt, wordt niet vermeld. Het duurt hierna negen jaar voordat er weer een concert van
Coste in de pers is te vinden. Inmiddels zien er wel enkele composities van Coste het licht, want
datzelfde jaar 1843 verschijnt Fantaisie Norma opus 16 bij uitgever Challiot en Le Tournoi opus
15 in 1844.472) Tot nu toe heeft Coste acht van zijn werken gepubliceerd bij Richault en drie bij
andere uitgevers, Romagnesi, Lacôte en Grus. Nu stapt hij over naar Challiot, straks naar
Schonenberger. Richault komt pas weer in 1856 met composities van Coste. Naar de reden
hiervan blijft het gissen, zolang er geen inzage is in de archieven van deze uitgevers, voorzover
die er nog zijn.

Hispanisme 1843
Het hispanisme in het exotisch romantisch imago van de gitaar als instrument krijgt een invulling
in de werkelijkheid, het publiek krijgt wat het wil. Geleidelijk verschijnen er meer gitaristen uit
Spanje in het muziekleven van Parijs. Huerta was al in de jaren dertig prominent aanwezig, maar
nu komen ook Caceres, Viñas, Ciebra en Bosch de zalen bespelen. Deze ontwikkeling wordt al
in 1843 beklaagd in Le Journal des Théâtres, onder redactie van Victor Herbin:
[...] il est évident que l’éternel grincement de guitare qui charme les oreilles espagnoles
paraîtra profondément ennuyeux de l’autre côté des Pyrénées, [...].473)
Caceres speelt in februari 1845 in een concert met allemaal Spaanse musici; hij begeleidt een
sérénade espagnole gezongen door mevrouw Lozano met een couleur locale die het Spaanse
publiek doen herinneren aan het oude Iberia.474) Het woord ‘gitaar’ staat overigens niet in de
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recensie, maar Caceres speelt vijf jaar later weer, en dan toch echt gitaar.475) José Vignas
[Viñas] een ‘Espagnol pur sang’ geeft in oktober 1849 een concert, hij zingt chansons uit
Andalusië en speelt nog beter de Jota Aragonese en allerlei boléro’s en cachucha’s. Recensent
Henri Blanchard van de Revue et Gazette musicale de Paris haalt, na een sneer naar die arme
in verval geraakte gitaar, alweer het vers van Ducis aan ‘Het is de trouwe vriend van het
eenzaam verdriet.’ Viñas speelt uitzonderlijk goed, maar ook nu is het ‘Wat zonde van de tijd’.476)
Hij zingt daarmee zijn oude liedje van zeven jaar geleden, in precies dezelfde bewoordingen en
weet dus nog steeds niet van zijn vooroordeel af te stappen. Hij citeert zichzelf nogmaals bij het
concert van de heren Ciebra en Caceres in de editie van 18 april 1852 en versterkt zijn opinie
met de woorden van Bossuet: ‘De gitaar sterft, de gitaar is dood!’ Verder heeft Ciebra dit
instrument, dat zo weinig klank heeft, laten spreken, laten zingen in een air uit Robert le Diable,
waarmee hij, met andere stukken in duo, het publiek net zoveel verbazing als applaus
ontlokte.477) Aldus Blanchard. Rond dit jaar vestigt de Spaanse gitarist Jaime Bosch zich in
Parijs. Emilio Pujol schrijft in zijn biografie van Tárrega over hem en over Coste:
Sus exítos como guitarista, a pesar del valor superior de su coetáneo francés Napoléon
Coste, le valerion ser considerado en la capital de Francia como “el rey de la guitarra.478)
Coste is in deze periode nog steeds actief als gitarist en componist en zijn roem strekt zich later
uit tot in Spanje. De zienswijze op de gitaar als Iberisch instrument bestaat in 1850 nog steeds,
zoals de volgende recensie laat zien:
La Malibran noire, ou si vous aimez mieux, l’Ourika chantante dont on parle depuis
quelque temps, s’est fait entendre d’un petit nombre de personnes dans le salon du
directeur de l’Opéra. [...] Mme Martinez (car tel est son vrai nom) [...] chante , en
s’accompagnant de la guitare avec beaucoup de talent, élégance même, et elle mime ses
chansons en comédienne excellente. Sa voix [...] n’en est pas tres-fort, en revanche elle
se prête à la volubilité des mouvements les plus rapides, à la variété des accents joyeux
ou douloureux, mocqeurs ou mélancoliques. [...]479)
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De gitaar als begeleidingsinstrument van geëmotioneerde Spaanse zang wordt blijkbaar
gewaardeerd. Zo valt op te merken dat er een nieuwe generatie Spanjaarden opkomt voor de
gitaar, waar inmiddels de oude generatie Italianen verdwijnt, als Niccolò Paganini, toch ook
gitarist, sterft in 1840, Ferdinando Carulli in 1841, Luigi Castellacci in 1845, François Molino in
1847, en Matteo Carcassi in 1853.480) Alleen de generatiegenoten van Coste, Marco Aurelio Zani
de Ferranti en Trinidad Huerta zijn rond 1860 nog actief in Parijs. De Italianen waren er in de
eerste helft van de 19e eeuw sterk vertegenwoordigd. Halverwege de eeuw gaat dat
veranderen. Er zijn veel traditionele Spaanse werken te horen in de concerten, nota bene als
‘couleur locale’. Pujol, een van de leerlingen van Tárrega in wat wordt genoemd de ‘Spaanse
school’, vermeldt nog dat Tárrega zelf in 1881 via Lyon naar Parijs trok en daar speelde in
Odéon ter gelegenheid van een festival gewijd aan de 200e sterfdag van Calderón, onder
voorzitterschap van Victor Hugo.481) De literair romantische kijk op de gitaar blijft eveneens
bestaan, in het theater, bijvoorbeeld. Victor Herbin schrijft in zijn Journal des Théâtres in 1847
over de vroegtijdige dood van de jonge acteur Lepeintre:
Les graces de sa personne en firent d’abord un amoureux; il joua les Léandre et les
Almaviva de vaudeville, pinça de la guitare, escalada les balcons et courut à la conquète
des veuves et des pupilles; puis tout à coup son regard devient sombre, son humeur
féroce; le voici qui habite les châteaux en ruines, les noirs caveaux, les voûtes
mystérieuses, [...].482)
De gitaar behoort nog steeds tot de romantische topoi.

Méthode Coste-Sor 1851
In 1844 componeert Coste nog een tweede serie Quadrilles [WoO 5], die gedeeltelijk
overeenkomt met de eerste serie uit opus 3. Ook dit zijn obligate werkjes die weinig romanticiteit
of originaliteit vertonen behalve enige virtuositeit, die ook al in de eerste serie aanwezig was.
Mogelijk heeft Coste dit werk hernomen op verzoek van een leerling. Het is niet uitgegeven, het
anonieme afschrift is gedateerd op 21 mei 1844, zodat het voor die tijd moet zijn gecomponeerd
en opus 3 herzien.483) Desondanks blijft Coste de enige Franse gitarist die zich op hoog artistiek
niveau manifesteert in concerten en composities. De kwaliteiten van Coste als gitaarleraar
komen niet alleen naar voren in het samenspel in Souvenir de Russie van Sor met een leerlinge
op 29 maart 1840 en zijn duet Scherzo et Pastorale opus 10 met zijn leerlinge Caroline Montigny
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in het concert op 8 april 1842, maar vooral in de herziene uitgave van de methode van Sor in
1851, uitgegeven onder de titel Méthode de Guitare par Fernando Sor Rédigée et Augmentée
par N. Coste, kortweg de Méthode Coste-Sor genoemd. Voor Coste is de Méthode van Sor zelf
uit 1830 het uitgangspunt. Fétis bespreekt deze uitgebreid en gunstig in zijn Revue musicale.484)
Het spelen van gitaar is dan zeer in trek; tussen 1826, toen Sor in Parijs kwam, en 1830
verschijnen er 23 verschillende methodes voor gitaar, waaronder die van Aguado, Carulli,
Ledhuy, Molino, Meissonnier, Salomon,485) een groot aanbod, van zeker niet de geringsten.
Waarom Sor er dan toch toe overgaat zijn methode uit te geven, blijkt uit de opzet en de inhoud.
In zijn introductie legt hij uit dat hij, ondanks dat hij door gitaristen als een fenomeen wordt
beschouwd, geen andere middelen heeft dan iemand anders.
La Musique, le raisonnement, et la préférence que je donne en général aux résultats sur
l’étalage de la difficulté, voilà tout mon secrret. Leur étonnement ne vient que de la
manière dont ils envisagent la guitare: tout en disant que cet instrument est principalement
destiné à l’accompagnement, et, par là, le classant parmi les instruments d’harmonie, ils
commencent toujours par le traiter comme instrument de mélodie; car leurs premières
leçons sont toujours des gammes [...] fait éprouver de grandes difficultés lorsqu’il s’agit d’y
ajouter une basse correcte, si elle ne se trouve dans les cordes à vide, et bien plus grande
s’il faut y ajouter encore une ou deux parties intermédiaires.486)
Sor heeft hierin gelijk, een blik op de methodes van Molino 1823, Carulli 1825, Carcassi 1825 en
Aguado 1826 leert dat dit inderdaad de uitgangspunten zijn, met de bijbehorende problematiek
als gevolg. Ironisch plaatst Sor dan de voetnoot:
On a cru remédier à cet inconvénient en ajoutant à la guitare un nombre de cordes filées;
mais ne serait-il pas plus simple d’apprendre à se servir des six?487)
Hij heeft hier kritiek op het verschijnsel in deze periode veel meer snaren aan de gitaar toe te
voegen en mogelijk ook op Coste, die plannen heeft voor een zevensnarige gitaar. Zelf schrijft
Sor geregeld voor de zesde snaar te verstemmen naar D, dus zal hij niet echt veel bezwaar
hebben gehad tegen de intentie van Coste. Verderop schrijft hij veelbetekenend:
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J’aime la musique, je la sens; l’étude de l’harmonie et du contre-point m’ayant familiarisé
avec la marche et la nature des accords et leurs renversements, avec la manière de
passer de la mélodie à la basse ou à quelqu’une des parties intermédiaires, d’augmenter
le nombre des figures d’une ou de deux parties, tandis que les autres conservant leur
marche plus lente, j’ai exigé de l’instrument des choses dans ce genre, et j’ai trouvé qu’il
s’y prête mieux qu’au fatras continuel des doubles et des triples croches en gammes
diatoniques ou chromatiques.488)
De Méthode van Sor is van grote invloed op het gitaarspel in het algemeen en op dat van Coste
in het bijzonder. De methode is veel besproken.489) De aanpak van Sor is anders dan
gebruikelijk in die tijd en dat geeft in het componeren voor gitaar andere resultaten. Door de
toepassing van zijn muzikale uitgangspunten krijgt zijn muziek een ander niveau dan het
eenvoudig begeleiden van een melodie, er komen meer tussenstemmen, tegenstemmen. Zijn
muziek wordt voller en rijker, meer polyfoon en harmonieus dan bij de componisten om hem
heen in Parijs, hij brengt gitaarmuziek op een hoger plan. Zelf noemt hij het grote belang van de
beheersing van de twee aspecten van muziek, contrapunt en harmonie, en dan ligt het voor de
hand, nogmaals, om te concluderen dat Coste, als zijn leerling en zijn vriend, dat hij deze
vakken contrapunt en harmonie door Sor onderwezen heeft gekregen, in theorie en praktijk.
Naast de historische in deze Méthode zijn daarvoor ook inhoudelijke aanwijzingen te vinden in
de Méthode Coste-Sor. Sor bedoelt zijn methode voor de amateur met liefde voor de muziek, hij
wil de leraar geen les leren, want de deur van de koninklijke bibliotheek is open en het
encyclopedisch woordenboek is beschikbaar, zij kunnen altijd de stap doen voor hun eigen
liefde, waarvan zij een werkelijk voordeel doen in de toekomst.490) Met deze aanbeveling eindigt
Sor zijn inleiding, waarin hij zijn muzikale uitgangspunten schetst. Deze werkt hij tekstueel uit
naar de techniek van het gitaarspel in alle aspecten, in drie delen: het instrument, de handen en
de aanslag; de hals en de vingerzetting; de intervallen, melodie, boventonen, begeleidingen en
een analyse. Zijn conclusie omvat twaalf punten, waarvan de laatste is:
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gerommel van zestienden en tweeëndertigsten in diatonische en chromatische toonladders.’
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de tenir le raisonnement pour beaucoup, et la routine pour rien.491)
Daarna volgen afbeeldingen met goede en verkeerde houdingen die in het eerste deel
besproken zijn. De oefeningen die inderdaad beginnen met akkoorden en intervallen, en niet
met toonladders, hebben geen verdere verklarende tekst behalve korte titels, in het Frans en in
het Duits, de Méthode wordt in Parijs, Bonn en Londen uitgegeven. Sor geeft een duidelijke
uitleg van zijn aanpak en geeft in zijn essay van 88 pagina’s zijn principes de ruimte. Bedoeld
voor de amateur of de professionele gitarist, hij legt de nadruk op de actieve en zelfstandige
studie van hen die hem willen volgen, de gitaarmuziek vooral met
verstand te benaderen en gewoonten te vermijden. Dat is uniek,
niet iedereen gegeven, en om die reden heeft hij waarschijnlijk de
methode in de handen van Coste gelegd, die, eenvoudig gezegd,
het didactisch aspect eraan heeft toegevoegd, de oefeningen
gerangschikt, uitleg erbij geplaatst en een vervolg aan de ideeën
van Sor gegeven in een flink aantal eigen etudes. Zo loopt de lijn
van Sor naar Coste direct door.
De Méthode de guitare par Fernando Sor Rédigée et Augmentée
par N. Coste wordt uitgegeven door Schonenberger, en het
editienummer S. No. 1726 is te herleiden tot het jaar 1851,492)
ondanks dat ook de jaartallen 1845 en 1860 worden genoemd in
de literatuur, zonder aanwijsbare bron.493) Het exemplaar van deze

40 Titelblad Méthode Coste-Sor

uitgave in The British Library, identiek aan de tweede in Det Kongelige Bibliotek in Kopenhagen,
heeft een titelblad met de gravure van een gitaarspeelster die, schuin achter een robuuste
lessenaar gezeten, in een jurk met prachtig vallende plooien, het linkerbeen iets geheven, speelt
op de zevensnarige gitaar van, het moet wel, Lacôte, de Coste-gitaar. Ondanks dat de
verhoudingen niet kloppen, is het een toepasselijke afbeelding, en de handhoudingen voor links
en rechts staan er omheen gegroepeerd, overgenomen uit de Méthode van Sor.
Het titelblad maakt de koper duidelijk dat dit een gitaarmethode van kwaliteit moet zijn. In
tegenstelling tot Sor begint Coste, na een zeer korte introductie over de historie van de gitaar en
de bijdrage van Sor daarin, meteen met de technische uitleg van het spelen, waarbij het opvalt
dat de toelichtende tekst zowel in het Frans als in het Spaans is gesteld. De originele uitgave
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van Sor is in het Frans (en Duits). Wellicht heeft Coste het manuscript van Sor gebruikt voor
deze uitgave.
In het eerste deel vervolgt hij met eerst zeer eenvoudige, maar allengs muzikaal meer
interessante oefeningen, waarvan sommige zodanig in de stijl van Sor passen dat de vraag rijst
of deze niet van Sor zelf zijn, zozeer weet hij bij hem aan te sluiten.
In het tweede deel begint hij met een referentie aan de uitleg van
Sor over het imiteren van andere instrumenten, de hoorn, de
trompet, de hobo en de harp, met precies dezelfde
muziekvoorbeelden als Sor. Dit idee van onomatopee komt
regelmatig voor in verschillende methodes uit de tijd ervoor,
Aguado heeft de imitatie van de fagot en de harmonica, Carcassi

41 Sor Méthode Fig. 10, 11 Pl. IV

van de tamboerijn, bijvoorbeeld.494) Het zijn binnenmuzikale
verwijzingen die in hun voorkomen zijn op te vatten als romantisch
getint, en om die reden opgenomen onder de stijlkenmerken
daarvan in hoofdstuk IV ‘Stijl’ van de thematische catalogus.
Omdat Coste het, net als Sor, belangrijk vindt de hals goed te
42 Sor Méthode Fig.17, 18 Pl. VII

kennen, neemt hij de muziekvoorbeelden daarvoor van hem over.
Een tweetal technische details dat verstrekkende gevolgen heeft voor de opvattingen over het
gitaarspel moet hier aan de orde worden gesteld. Sor legt in zijn eigen methode allereerst uit dat
hij vanwege de houding van de rechterhand boven de snaren in de regel de drie vingers duim P,
wijsvinger i en middelvinger m gebruikt.
Deze kunnen een rechte lijn vormen en op die manier snel en behendig de snaren aanslaan; de
duim P beweegt dan in de tegenovergestelde richting, zoals te zien op afbeelding 35 Fig. 10, 11
van Sor en afbeelding 34 Fig. 4, 5 van Coste-Sor. Het gebruik van de ringvinger a brengt de
hand in een ongemakkelijke positie, zodat
hij die slechts gebruikt bij meerstemmige
akkoorden en arpeggio’s.495) Deze
43 Sor Étude no. 11 Méthode Coste-Sor

opvatting heeft consequenties voor de

muzikale interpretatie, zoals valt op te maken uit het bestuderen van Étude 24 opus 35 van Sor,
die in de Méthode Coste-Sor is opgenomen als Étude no. 11, met overigens dezelfde soort
akkoordprolongaties als Étude 11 opus 6. Hier geeft de vingerzetting met P, i en m een geheel
ander muzikaal resultaat, waarbij de meerstemmigheid beter uitkomt en het stuk technisch ook
eenvoudiger speelbaar is, logischer van vingerzetting, dan met P, i, m en a. In de
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Sor, Ferdinand: Méthode pour La Guitare, Paris, L’Auteur, 1830, repr. Minkoff, Genève, 1981, p. 14, Pl. IV Fig. 10, p.
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middenstemmen ontstaat op deze wijze een soort tremolando met P en i, in plaats van een
arpeggio met i en m.
Coste geeft aan dat de pink van de rechterhand op het bovenblad geplaatst kan worden. Hij
vindt ook dat de ringvinger te zwak is om te gebruiken, anders dan bij complete akkoorden en
bepaalde arpeggio’s, waar het gebruik ervan absoluut noodzakelijk is.496) Étude no. 11 van de
Méthode Coste-Sor kan dus evengoed als arpeggio worden gespeeld, maar dan met een ander
muzikaal resultaat. Sor schrijft over de aanslag van de snaar met de vingers van de rechterhand
dat de richting van de aanslag evenwijdig moet zijn aan het bovenblad, in de richting van de
volgende snaar, met de vinger zo weinig mogelijk gebogen, waarvan het gevolg moet zijn dat de
snaar parallel aan de hals trilt, en zodoende een goed geluid produceert.497) Hij legt dit specifiek
uit, met illustraties erbij, zoals te zien in afbeelding 37 Fig. 18 van Sor en afbeelding 34 Fig. 7
van Coste-Sor. Het is ook een essentiële voorwaarde voor de goede gitaartechniek. Deze
techniek is niet mogelijk zonder de vinger tevoren op de snaar te plaatsen, maar Sor zegt dat er
niet bij. Coste gaat hierin verder, hij trekt in de Méthode Coste-Sor de conclusie, en zegt dat bij
het spelen van arpeggio’s elke volgende vinger tevoren op de snaar moet worden geplaatst, het
zogenoemde prepareren.498)
Dit uitgangspunt is consequent doordacht en toegepast in de praktijk van het spelen van de
werken van Coste, vooral daar waar hij arpeggio’s voorschrijft waarbij bassnaren moeten
worden afgedempt, zoals bijvoorbeeld in Les Bords du Rhin opus 18 maat 122. Met deze
techniek is de klankproductie nauwkeurig
te beheersen, wat de beschrijvingen in
recensies van zijn spel ook aangeven.
44 Coste Les Bords du Rhin opus 18 m. 122

Daarbij zijn er grotere mogelijkheden voor

de snelheid van het spelen van arpeggio’s en kunnen die met een heldere en duidelijke
articulatie worden uitgevoerd.
Wat betreft de kwestie van het spelen met of zonder nagels, daarover is Sor in 1830 al duidelijk
geweest: waar hij het heeft over de imitatie van de nasale klank van de hobo gebruikt hij zo
weinig mogelijk nagel. Hij voegt eraan toe dat hij nooit in zijn leven een gitarist die met nagels
speelt heeft gehoord met een draaglijke klank. Hij maakt een uitzondering voor Aguado, die hij
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certains arpèges où son usage est d’une nécessité absolue.’
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zijn nagelspel vergeeft. vanwege zijn uitstekende kwaliteiten. 499) Coste is in zijn beschrijving van
het nagelspel niet zo duidelijk: de aanslag moet geschieden met het deel van de vinger dat zo
dicht mogelijk bij de nagel zit.500) Als de nagel daarbij niet kort is, kan dat nagelspel betekenen.
Ook over de houding en het gebruik van de linkerhand is Sor in zijn Méthode
in 1830 helder. Hij schrijft voor dat de duim van de linkerhand achter de hals
gehouden moet worden om de vingers optimaal te kunnen gebruiken. Coste
volgt hem daarin in de Méthode Coste-Sor. Dit was het breekpunt met Molino
en Carulli die soms de duim boven de hals hielden, zelfs om er basnoten mee
te pakken, maar dit punt is in 1851 niet meer aan de orde.
45 Sor Méthode Fig. 14 Pl. VI

Coste vervolgt, ook in het derde deel, met een mengeling van oefeningen en
voorbeelden van overwegend Sor en enkele van hemzelf over de intervallen terts en sext, die
juist in gitaarmuziek veel voorkomen omdat zij uiterst effectief zijn voor een volle samenklank.
Het vierde deel is vrijwel geheel overgenomen uit de methode van Sor, met uitzondering van de
Rêverie Nocturne met veel flageolets, en de appendix over de zevende snaar, waar Coste zijn
aandeel in de ontwikkeling van de zevensnarige gitaar door Lacôte schetst:
Il y a quelques années, je fis confectionner dans les ateliers de Mr. Lacôte luthier à Paris,
une Guitare dont la construction fut étudié de manière à fournir un plus grand volume et
surtout une plus belle qualité de son. [...] j’obtiens un son presque double [...] la qualité en
est incomparablement plus belle. L’addition d’une septième corde complettait le système
de l’instrument [...].501)
Hij verklaart bovendien dat dit instrument, dat hij ‘heptacorde’ noemt, de waardering heeft
gekregen van de jury bij de laatste industriële expositie. De aansluitende voorbeelden en etudes
zijn van de hand van Coste. Daarna volgen de veelbesproken en veelgeprezen transcripties van
Visée uit 1686, van barokgitaar naar klassiek gitaar. Coste is door de ‘concerts historiques’ van
Fétis en de maandelijkse ‘séances’ van de Sociéte académique des Enfants d’Apollon in
aanraking gekomen met deze ‘oude’ muziek en daardoor waarschijnlijk geïnteresseerd geraakt.
Hij is de eerste gitaarcomponist die dit doet. Bovendien is er met het programmeren van Bach
en Haendel in de ‘Concerts du Conservatoire’ in de 19e eeuw een opleving te signaleren van
‘oude’ muziek.
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Het laatste deel van de methode wordt gevormd door zijn eigen selectie uit de etudes van Sor,
zij komen uit opus 6, 29, 31 en 35, de moeilijkste van opus 29 achteraan, zodat gesproken kan
worden van een progressieve didactische opbouw. Het aantal errata is minimaal, soms is er
sprake van een correctie van het origineel, soms zelfs van een verbetering.502) De eenvoudige
etudes van opus 60 komen niet aan bod. De paginanummering begint hier opnieuw, deze
selectie van etudes is later separaat uitgegeven503) en vormt de basis voor de beroemde
standaardselectie van Segovia.504) Coste heeft de methode van Sor grondig bewerkt, de hand
die hij erin heeft gehad is goed zichtbaar. Juist omdat er uit de oefeningen in deze methode en
uit de daarin opgenomen selectie van de etudes van Sor concordanties, congruenties en
consequenties voortkomen, kan de Méthode als een sleutelwerk worden beschouwd voor de
muzikale relatie van Coste met Sor, los van het belang dat Sor aan contrapunt en harmonie
hecht en de studie in die vakken waarvan bij Coste sprake is. De concordanties betreffen de
oefeningen en etudes die Coste ongewijzigd heeft overgenomen van Sor. De congruenties zijn
originele oefeningen van Coste, die wat bedoeling en stijl aangaan een sterke gelijkenis tonen
met werk van Sor. De consequenties zijn de gevolgtrekkingen die Coste maakt van de
bedoelingen van Sor, uitgewerkt in oefeningen in deze methode, maar ook muzikale ideeën die
Coste uitwerkt in andere composities. De laatste zijn voor het volgen van de ontwikkeling van de
muzikale stijl van Coste van belang. Daarom worden die inhoudelijk toegelicht in de
beschrijvende analyse, die beperkt wordt tot die etudes waaruit de muzikale opvatting van Coste
het meest naar voren komt. Voorbeelden, technische oefeningen en etudes die toonsoorten,
intervallen en toonladders betreffen, doen dat in mindere mate, en zijn daarom wat dit aangaat
niet relevant, hooguit ter beoordeling van het didactisch aspect ervan, zodat die hier niet aan de
orde worden gesteld. Wel passeren twee etudes van Sor uit de selectie van 26 etudes door
Coste de revue, omdat daarin voorbeelden te vinden zijn van de correlatie tussen composities
van beiden, waarmee de invloed van Sor op Coste wordt aangetoond.
Evenals van de Études opus 38 zijn er na 1883 van de Méthode Coste-Sor 26 citaties te vinden
in de literatuur. Naast die in handboeken betreffen zij meestal alleen een vermelding.505) Soms
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wordt meer inhoudelijk op het werk ingegaan. Erwin Schwarz-Reiflingen schrijft in 1927 dat uit
de Méthode, die Coste bewerkte en er eigen composities aan toevoegde, de geestverwantschap
blijkt tussen Sor en Coste.506) Hij geeft aan dat Sor zelf moeite had om stukken voor beginners te
schrijven, maar dat Coste datzelfde probleem heeft, de stukken nemen snel toe in
moeilijkheidsgraad. Daarbij is het interessant te zien hoe dicht Sor en Coste muzikaal bij elkaar
staan. Toch geeft Coste zijn eigenheid niet op. Zijn composities zijn door zijn lichtere, meer
vloeiende stijl steeds herkenbaar. Verrassend is de eenvoudige, ongedwongen manier waarop
Coste de toets beheerst. Nooit zijn er te grote strekposities, de stemvoering is altijd logisch. De
eerste 29 oefeningen zijn van Coste, zodat niet gezegd kan worden dat zijn aandeel gering is.
Terwijl Sor op meestal moderne wijze de leerlingen zelf de regels aan de hand van voorbeelden
zelf laat uitvinden en daarmee laat leren, laat Coste deze uitwerkingen weg, om de speler snel
en handig vooruitgang te laten boeken, zoals Coste zelf al in het voorwoord zegt. Een zeer
nuttige en noodzakelijke toevoeging zijn de Études opus 6 en opus 29 van Sor in progressieve
volgorde en voorzien van vingerzettingen van Coste, aldus Schwarz-Reiflingen.507) Mario
Giordano volgt in 1934 met de opmerking dat in de Méthode goed te zien is hoe de complete
techniek van de linkerhand berust op de beweging in positiewisselingen, en hoe dit in groot
contrast staat met de techniek van de 26 etudes van Sor, die bijna uitsluitend gaan, wat de
linkerhand betreft, over spreiding, met als hoogtepunt de extreme spreiding in Étude in Es (24)
en de andere, heel belangrijke, in C (25). Vanwege het bijzondere karakter van de muziek van
Coste blijven zelfs de meest ingewikkelde bereikbaar voor alle gitaristen.508)
Tot zover louter lovende besprekingen. In zijn biografie uit 1977 van Sor is Brian Jeffery van
mening dat Napoléon Coste na de dood van Sor de nagedachtenis aan zijn vriend een slechte
dienst heeft bewezen door een verminking van de oorspronkelijke Méthode uit te brengen; hij
waarschuwt de lezer dat er weinig overeenkomst is met het origineel. Hij verzuimt echter zijn
opvatting te motiveren.509) Danielle Ribouillault heeft in 1980 een geheel andere mening als zij
het heeft over de gitaartechniek. Coste neemt de uitgangspunten van Sor en geeft deze nog
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meer precisie, verfijnt en polijst die techniek van de linkerhand en voert de vernieuwingen van de
meester tot in zijn uiterste consequenties door, waarmee hij tegelijk de moderne gitaartechniek
creëert die sindsdien weinig meer is veranderd.510) Johannes Klier sluit zich in 1980, eveneens
zonder onderbouwing, aan bij Jeffery en vindt dat Coste met deze uitgave en bewerking Sor
geen goede dienst heeft bewezen. Hij liet de oorspronkelijke tekst weg en voegde in plaats
daarvan een aantal etudes van Sor toe.511) Jan Anton van Hoek is, na het geven van een
technisch voorbeeld, weer van mening dat met de methode voor het eerst een betere en
gezondere motoriek bij het gitaarspel wordt ingezet.512) Erik Stenstadvold vergelijkt in 1984 een
aantal van de etudes in de versie van Coste met die van Sor, waarbij de versie van Segovia ook
de revue passeert; deze vergelijking is expliciet muzikaal technisch van aard, zodat die bij de
betreffende etudes in de thematische catalogus wordt vermeld.513) Mario Dell’Ara is kort over de
Méthode, hij is van mening dat Coste met de bewerking van de Méthode van Sor een
theoretisch en hypothetisch werk heeft omgewerkt tot een praktische methode.514) De meningen
lopen door de jaren heen niet ver uiteen; uitsluitend Jeffery en Klier zijn kritisch, anderen positief
over de aanpak van Coste. De oorsprong van de moderne gitaartechniek wordt gelegd in
handen van Coste. Daarnaast is hij de eerste die belangstelling toont voor ‘oude’ muziek met de
transcripties van werken van Robert de Visée.
De referenties met de etudes van Sor in deze methode betreffen etude 24 op p. 28-29 [i.e. etude
22 opus 29] en etude 25 op p. 30-31 [i.e. etude 17 opus 29]. Alle oefeningen zijn wat betreft de
formele kenmerken frasering, ornamentatie, toonsoort, maatsoort en tempo weinig opmerkelijk.
Wel komen veel dynamische en articulatie voorschriften voor. Zoals vrijwel alle gitaarmuziek zijn
er veel dalende en stijgende legati te vinden in toonladderpassages, maar hier niet meer dan
gebruikelijk. Opvallend zijn voornamelijk de melodische chromatiek, de interessante
harmonische wendingen, een enkele modulatie, een tweetal cadenza’s, campanella effecten en
de uitleg van onomatopee in sommige etudes. De romantische stijlkenmerken zijn bij deze
selectie van etudes ongelijk verdeeld, de meeste zijn weinig opvallend, enkele daarentegen zijn
bijna voordrachtstukken. De vergelijking van de werken van Coste met die van Sor in deze
methode en daarbuiten geeft aan dat er, behalve een historische, een muziekinhoudelijke
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connectie bestaat tussen beiden. Is de muziek van Sor al enigszins romantisch, Coste voert de
ideeën van Sor verder door, waarmee het dit aspect in zijn werken verder tot bloei komt.

Makaroff 1851
De relatie van Coste met Sor wordt nog eens bevestigd door de door Europa reizende
Russische edelman Nicolai de Makaroff (1810-1890). Deze bevlogen amateurgitarist heeft een
militaire carrière afgezworen om zich toe te leggen op de gitaar.515) Nadat hij zich als autodidact
in zijn woonplaats Tula het gitaarspel heeft eigen gemaakt, twaalf uur per dag studerend, met
een metronoom, om zo snel mogelijk te kunnen spelen, neemt hij in Moskou les in harmonie en
gaat composities schrijven die, volgens hem, zeer succesvol en geslaagd zijn. In Tula neemt hij
deel aan zijn eerste concert, en in St.Petersburg ontmoet hij de Duitse pianist Damcke. Hij
verzamelt gitaren, die hij schriftelijk bestelt bij Stauffer in Wenen. Hij wil zich tevens op de
hoogte stellen van de stand van zaken in Europa wat betreft gitaarsolisten, gitaarcomponisten
en gitaarbouwers. Zodoende reist hij met zijn eerste echtgenote langs muzikale hoofdsteden als
Brussel, Londen, Parijs, Napels, Wenen, zoals hij in zijn memoires in geuren en kleuren uit de
doeken doet. In Brussel ontmoet hij de beroemde Zani de Ferranti, gitarist van de koning, en
beschrijft hem als briljant en van goede manieren; hij vindt hem echter ouderwets, omdat hij zich
verzet tegen het toevoegen van meerdere snaren aan de gitaar, iets dat in Rusland gebruikelijk
is.516) Dan gaat hij in 1851 naar Londen, niet voor de wereldtentoonstelling, zoals hij zegt, die
daar van 1 mei tot 15 oktober wordt gehouden, maar voor de gitaarmuziek, om daar de
beroemde Schultz te ontmoeten. In zijn hotel spelen ze hun repertoire voor elkaar en Schultz is
zo onder de indruk van het spel van Makaroff dat hij hem omhelst met de woorden: ‘In Parijs of
Wenen zou u tot de grootste gitarist ter wereld worden uitgeroepen!’517) Bescheidenheid is de
edelman vreemd. Hij is zo onder de indruk van Schultz dat hij nalaat om de gitaristen Ciebra en
Regondi op te zoeken, om zich naar Parijs te spoeden, waar hij waarschijnlijk in het najaar
arriveert. Daar ontmoet hij Carcassi, die naar zijn zeggen ook in Rusland bij de liefhebbers van
de gitaar bekend is om zijn ‘dunne’ muzikale composities, en schrijft aansluitend:
Ik ontmoette ook een leerling van de beroemde Sor, Napoléon Coste, die tegelijkertijd de
uitgever was van Sor’s muziek. Wij werden grote vrienden. Hij was een intelligente en
aimabele Fransman, bescheiden, en een zeer gepassioneerde bewonderaar van de gitaar.
Hij bezocht mij vaak, en wij speelden dan duo in verschillende composities van Sor. Hij
speelde met grote helderheid, zachtheid en puurheid van toon, maar, om een of andere
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reden, bracht zijn spel de luisteraar niet in vervoering - riep niet het enthousiasme op als
bij het spel van Schultz of zelfs Ferranti.518)
In januari 1852 vertrekt hij naar Napels en gaat dan naar Wenen, waar hij zeer enthousiast is
over de vrouwen aldaar, maar ook gitaarbouwer Scherzer tegenkomt en verder uitgebreid
kennismaakt, en onder de indruk is, van Mertz. Hij vindt deze de beste gitarist van Duitsland, zijn
spel wordt gekenmerkt door kracht, energie, gevoel, helderheid en expressie. Hij heeft echter de
mankementen van de Duitse school - het zoemen van de bassen, het soms verstikken van
snelle passages. Wel koopt hij vijf van de niet uitgegeven composities van Mertz en neemt deze
mee naar St.Petersburg, een reis die langs Praag, Dresden, Leipzig, Frankfurt en tenslotte
Berlijn leidt. Als reden voor het niet publiceren van zijn werk geeft Mertz aan dat zij op die
manier steeds nieuw blijven voor zijn concerten. Als hij ze uitgeeft, zijn ze in zes maanden
verouderd, vindt Mertz.519) Terug in Rusland komt Makaroff wat later op het idee om de gitaar
van de ondergang te redden door een concours uit te schrijven voor gitaarcompositie en
gitaarbouw. Hij heeft een onomwonden opinie over het gitaarspel en hoe dat dient te worden
uitgevoerd, en wil zijn visie concreet uitdragen. Dat alles heeft ook invloed op de muzikale
ontwikkeling van Coste. Duidelijk is hiermee dat hij ook internationaal enige faam geniet.

Concert loge 1852
Als lid van de ‘muziekloge’ van de vrijmetselaars in Parijs, Les Frères Unis Inséparables, heeft
Coste goede contacten met gerenommeerde musici. Nu is de vrijmetselarij in het algemeen met
geheimen omhuld, maar de muzikale activiteiten werpen toch enig licht op de relatie van Coste
met velen van de leden van deze verenigde onafscheidelijke broeders. Zij staan met name
genoemd in de monografie van Roger Cotte over de vrijmetselaarsmuziek en haar musici,
inclusief Coste. Hij bevindt zich daar in 1851 als ‘Professeur de guitare’ in het gezelschap van
Charles Triébert, ‘Professeur de Hautbois au Conservatoire’. Hij is een prominent lid, want in
1864-1865 wordt Coste weer genoemd en van 1870 tot 1872 heeft hij het zelfs gebracht tot
secretaris. In dit illustere gezelschap bevinden zich eveneens bekende musici als Auguste
Panseron, zanger, Charles Duvernoy, zanger, Giacomo Meyerbeer, componist, Louis Dorus,
fluit, afkomstig uit Valenciennes, en Hyacinthe Klosé, klarinettist.520) Dit voor Coste vertrouwde
atelier van vrijmetselaars verzorgt de jaarlijkse concerten van de loge, waaraan hij in 1852
deelneemt. De concerten zijn na de glorie van het begin van de 19e eeuw geleidelijk
getransformeerd tot eenvoudige concerten voor een goed doel, waarvan het publiek bestaat uit
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wereldlijke sympathisanten, de artiesten zelf vaak ook.521) De muzikale activiteiten van deze loge
blijven relatief bescheiden. En soms wordt er van de traditie van La colonne d’harmonie met
hout- en koperblazers en tamboers afgeweken, als bijvoorbeeld Triébert een hobo-solo speelt
onder begeleiding van Édouard Batiste op harmonium, een recent uitgevonden instrument, dat
voor deze gelegenheid orgel wordt genoemd.522) Er is ook nog eens een stevige relatie met het
conservatorium, velen van de leraren zijn betrokken bij deze loge, bij de Apollo-sociëteit, en op
deze wijze ook bij Coste. Dat zijn violist Henri Aumont, organist Antoine Battiste, zanger Enrico
Delle-Sedie, fagottist Louis Jancourt, vader en zoon harpisten Antoine Prumier, pianist Henri
Ravina, zanger Gustave Roger,523) een twaalftal musici van het conservatorium, genoeg om
samen een concert te geven. Dat doen zij ook, en wel op zondag 15 februari 1852, het enige
concert van de loge waarvan een recensie te vinden is waarin Coste wordt genoemd. Die
bevindt zich in de Revue et Gazette musicale de Paris, een week later, en schetst een wat
merkwaardige sfeer:
La salle de concerts des artistes-musiciens, sise au boulevard Bonne-Nouvelle (ancien
Diorama), offrait un coup d’oeil assez pittoresque dimanche passé. On y donnait une
séance musicale et quelque peu dramatique. Les artistes et plusieurs auditeurs étaient
ornés. décorés de cordons bleus, rouges, de chevaliers, de commandeurs, qui nous ont
fait penser un moment que le hasard nous avait poussé au sein de quelque congrès
européen. Il n’en était heureusement rien. Ces dignitaires enrubanés représentaient
seulement des grands roses-croix, des frères orateurs, tuileurs, de l’ordre maçonnique, qui
avaient prié leurs frères virtuoses de venir déposer sur l’autel de la bienfaisance et pour
des frères malheureux, des duos, des trios, cavatines, romances, soli, chansonnettes, qui
ont formé un charmant programme dont il est résulté un concert varié et productif.524)
Enige ironie kan de recensent niet worden ontzegd, hij tekent kleurrijk wat er zich heeft
afgespeeld, maar is ongetwijfeld zelf geen broeder van de loge. De rode en blauwe linten
vertegenwoordigen waarschijnlijk graden van de Schotse Rite, waarvan ridder en commandeur
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er twee zijn.525) Het concert wordt gegeven voor een niet nader omschreven goed doel van de
minder fortuinlijke broeders. Onder de uitvoerende musici bevinden zich enkele dames, de loge
is blijkbaar nogal rekkelijk, maar het is tenslotte een concert voor de Parijse wereld, toen ook al
mondain. De recensent vervolgt:
Lancer un madrigal à chaqun des artistes qui ont figuré dans ce concert serait un peu
long. Nous nous bornerons donc à dire qu’on a remarqué dans cette abondante et riche
exhibition musicale un excellent trio de M. Bellon pour flûte, hautbois et cor anglais, fort
bien dit par MM. Petiton, Blainville et Triébert; des chansonnettes villageoises, chantées
délicieusement par Mme Charles Ponchard, et non moins délicieusement accampagnées
sur le hautbois par ce même Triebert; la Sentinelle, ce chant guerrier et chevaleresque de
Choron, du temps de l’empire, orné de variations de piano, violon et guitare, par Hummel,
et dit par MM. Ponchard, Franck, Léopold Dancla et Coste. MM. Panseron, comme
compositeur et accompagnateur, Wartel, Bussine et Mlle Tillemont, premiers prix du
Conservatoire, se sont associés, comme chanteurs et philanthropes, à cette bonne
oeuvre. Honneur donc à ces artistes et à la loge maçonnique des Frères-unisinséparables!526)
Het concert wordt bevolkt door een gemengd gezelschap van dames en heren, al dan niet lid
van de loge; de heren Petiton, Triébert, Panseron en Coste behoren tot de logebroeders, de
twee dames Ponchard en Tillemont en de heren Blainville, Ponchard, Franck, Dancla, Wartel en
Bussine waarschijnlijk tot zeker niet.527) De relatie tot het conservatorium komt ook uit de
recensie duidelijk naar voren, leraren en leerlingen doen mee. Coste presenteert nu geen eigen
werk, maar speelt mee in een begeleidingsensemble. Zijn deelname aan de jaarlijkse concerten
ten behoeve van weeskinderen blijft beperkt tot dit ene in 1852. Verder dan de blijken van
praktische deelname aan de vrijmetselarij gaat het niet, de invloed op zijn oeuvre is nauwelijks
merkbaar, anders dan in interesse voor ridderlijkheid in opus 15 Le Tournoi, waarvan de
inspiratie is te herleiden tot de roman Ivanhoe van Walter Scott. Bovendien is ridderlijkheid niet
het unieke gedachtengoed van de loge, het is een van de vele topoi van de romantiek.

525

Cotte, Roger: La musique maçonnique et ses musiciens, Paris, Editions du Borrégo, 1987, p. 195-198.

526
Revue et Gazette musicale de Paris, vol. XIX, no. 8, 22 II 1852, p. 59: ‘Een madrigaal te wijden aan elk van de
kunstenaars die in het concert optraden, zou een beetje te lang zijn. Wij beperken ons dus om te zeggen dat wij in deze
overvloedige en volle muzikale tentoonstelling een uitstekend trio van de heer Bellon voor fluit, hobo en althobo hebben
opgemerkt, heel goed gespeeld door de heren Petiton, Blainville en Triébert; chansonnettes villageoises, verrukkelijk gezongen
door mevrouw Charles Ponchard, en niet minder verrukkelijk begeleid op hobo door dezelfde Triébert; de Sentinelle, dat
strijdlustige en ridderlijke lied van Choron uit de tijd van het Empire, verfraaid met variaties op piano, viool en gitaar, door
Hummel, en uitgevoerd door de heren Ponchard, Franck, Léopold Dancla en Coste. De heren Panseron, als componist en
begeleider, Wartel, Bussine en mejuffrouw Tillemont, eerste prijswinnaars van het conservatorium, hebben zich verenigd, als
zangers en weldoeners, in dit mooie werk. Eer, dus, voor deze kunstenaars en de vrijmetselaarsloge van de Frères-unisinséparables!’

527

Cotte, Roger: La musique maçonnique et ses musiciens, Paris, Editions du Borrégo, 1987, p. 140-143, 166-194.

Napoléon Coste: Biografie

V Souvenirs 138

Souvenirs 1852
Niet alleen literaire historische gebeurtenissen, operamotieven of politieke gebeurtenissen zijn
inspiratiebronnen voor Coste bij het componeren, ook zijn persoonlijke herinneringen geeft hij
muzikaal vorm, na zijn Souvenirs de Flandres opus 5 in 1835 nu ook zijn Souvenirs, Sept
Morceaux Episodiques opus 17-23 in 1852. De bundel is als het
ware een muzikale reis door zijn verleden, naar Ornans, de plaats
waar hij opgroeide, de Rijn, die hij passeerde op zijn reis naar het
noorden, naar Delfzijl, waar hij met zijn vader verbleef, langs de
Zuiderzee, die hij passeerde op zijn tocht door Holland. Deze
eerste vier plaatsen zijn historisch aanwijsbaar, de laatste drie
niet, maar wel kan Coste in Les Cloches herinneringen hebben
aan de klokkenspelen zoals die in en rond Valenciennes hebben
geklonken. Meulan en Auteuil zijn kleine plaatsjes in de buurt van
Parijs, waaraan Coste mogelijk goede herinneringen heeft, de
46 Titelblad Souvenirs

vroege periode dat hij daar was, wellicht, en waarom ook niet, als
jong verliefde walsend met zijn geliefde. Behalve de meestal

lyrische introducties zijn er maar liefst vijf walsjes in de souvenirs op te merken, waarvan er twee
als scherzo eens temeer een opgewekt karakter hebben. Naast het verleden als romantisch
thema, hier naar voren komend in buitenmuzikale verwijzingen, zijn in deze werken
verschillende muzikale kenmerken van de romantiek te herkennen, wat blijkt uit de beschrijving
van de analyse ervan; de uitleg herbergt daarom een mengeling van beide. De zeven
episodische muziekstukken voor gitaar solo worden uitgegeven door Schonenberger, boulevard
Poissonnière, 28 en bij de auteur zelf, rue de Calais, 11. Coste heeft nu, met de Méthode, voor
deze werken zijn zesde uitgever gevonden in Schonenberger, na de publicatie van eerder werk
bij Romagnesi, Richault, Lacôte, Challiot en Latte. Naar de reden van deze
spreiding blijft het gissen.
Het titelblad van de uitgave toont, naast een kunstig gegraveerd kader van A.
Vialon, ook het nieuwe adres van Coste, zijn vierde in Parijs, na rue Bleue no.
28, 1829, rue du [Vieux] Colombier no. 25, 1832 en rue de L’Échiquier no. 23,
1837, nu rue de Calais no. 11. Hij maakt nogal wat omzwervingen in de stad,
van de rechteroever van de Seine naar de linkeroever, en weer terug, rue de
L’Échiquier was toch dichterbij de boulevard Poissonnière met zijn uitgevers

47 Rue de Calais, no. 11, 2007

Richault en Schonenberger tussen place de Clichy en place Pigalle dan de
rue de Calais. De Bibliographie de la France maakt tweemaal melding van de uitgave, eenmaal
als bundel en eenmaal met Meulan opus 22 apart daarbij vermeld,528) waarmee de datering van
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deze souvenirs eenvoudig is vast te stellen. Hij draagt het werk op aan zijn leerling, de heer
Jean Reussner Ulenbrock, die volgens de dedicatie van Étude 16 opus 38 uit Riga afkomstig is.
Een hele serie werken te wijden aan de connectie met namen van plaatsen is volgens Jeffery
een nieuw idee van Coste. Deze werken zijn vaak lang en interessant; de harmonische stijl in
het midden en aan het eind van zijn oeuvre ontwikkelt zich op een voor de wereld van de gitaar
volkomen nieuwe manier.529) Naar aanleiding van de Souvenirs vindt Sommermeyer deze
muziek zo essentieel programmatisch, dat men Coste welhaast de ‘Berlioz van de gitaar’ zou
kunnen noemen. De talrijke landschapschilderingen, die met jeugdherinneringen van Coste te
maken hebben, zijn vaak zeer pastoraal geschreven, associaties oproepend.530) Bij Dell’Ara
roepen de titels van de zeven episodische werken herinneringen op aan landschappen. Dit
gitaristische ‘symfonisch gedicht’ kent waardevolle fascinerende momenten, maar mist
werkelijke melodische originaliteit, veel harmonische vondsten blijven een zeer belangrijk
element in het hele werk, samen met een goede smaak voor kleur en met een intelligent gebruik
van instrumentale middelen.531) Slechts drie auteurs hebben blijkbaar enige woorden gewijd aan
deze bijzondere gitaarwerken. De beschrijvende analyse kan daarom meer vertellen over het
karakter van deze muziek. De resultaten van dit onderzoek naar de romantische stijl van Coste
zijn in de uitvoeringspraktijk gerealiseerd in de interpretatie die, naast de beschrijvende analyse,
te beluisteren is op de hierbij gevoegde CD, met de Souvenirs, Sept Morceaux Épisodiques
opus 17-23, in een uitvoering van de auteur.

Opus 17 La Vallée d’Ornans 1852
Het eerste werk van deze serie moet het aandenken van Coste aan zijn vroege jeugd in dit
rustige plaatsje Ornans in het departement de Doubs aan de rivier de Loue verklanken, hij
woonde er vanaf zijn tweede tot zijn achtste jaar. In 1852 is dat zo’n veertig jaar geleden, een
voor Coste ver verleden, waaraan hij zijn herinneringen wil ophalen die met de tijd zonder twijfel
zullen zijn geromantiseerd. Gustave Courbet maakte een gravure met dezelfde titel, die zich
bevindt in de Bibliothèque municipale van Besançon, een afbeelding die ook Brian Jeffery
gebruikt als titelblad van zijn uitgave ervan. De componist creëert eerst een rustige, verstilde
sfeer, daarna een wandelbeweging en veel afwisseling door de modulatie naar C, chromatische
kleuring en spanningsakkoorden op een orgelpunt. Behalve de concordantie met Étude 17 opus
29 van Sor zijn er reminiscenties met diens Les Adieux opus 21, een opening met dezelfde
akkoorden, een doorgaande achtstenbeweging in een orgelpunt waartegen andere stemmen
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contrasterend werken. Coste schrijft veel grote dynamische verschillen voor, past motieven als
de ‘vonk’, de ‘raket’ en de ‘parachute’ toe in een vrije lyriek, maar weet niettemin de eenheid in
het stuk te bewaren. Hier gevonden stijlkenmerken van zijn muziek keren terug in zijn latere
werken. Deze tonen aspecten van de structuur van zijn muziek. Dat is ook het geval bij het
tweede deel, Les Montagnards. Coste gebruikt dezelfde titel in enkelvoud voor Le Montagnard
opus 34[a] voor hobo en piano in 1861, ook een rondeau, maar verder dan wat stijlkenmerken
gaat de overeenkomst niet. Wel zijn de titels, met La Vallée d’Ornans voorbeelden van de
romantische voorliefde voor landschappen en bergen, met daarin rondzwervende
bergbewoners. Het is een rondo met een vrijwel doorgaande beweging van achtsten en
zestienden, gearpeggieerd of in geritmiseerde melodie met begeleiding. De directe modulatie
naar de derde trap is opvallend, en zonder tussenstemmen vrij hoekig te noemen. Ook in dit
tweede deel zijn verschillende stijlkenmerken van zijn romantiek te ontdekken, folklore,
prolongaties, chromatisch gekleurde passages, dissonante akkoorden, en expolitio, directe
herhaling van een frasedeel. De bespreking van dit stuk in de beschrijvende analyse geeft een
aantal voor Coste’s romantische stijl typerende kenmerken.

Opus 18 Les Bords du Rhin 1852
De tweede compositie die als het ware de reis van Coste door tijd en plaats moet verbeelden
leidt langs de Rijn, de langste rivier van Westeuropa, die niet zo heel erg ver van Ornans
stroomt., De titel van de bundel letterlijk genomen heeft hij die reis ook gemaakt, of anders heeft
hij in ieder geval, op reis naar Delfzijl, in Holland de Rijn overgestoken. Maar die is daar lang niet
meer zo spectaculair, een brede, maar rustige trage stroom. De bovenstroom vormt de grens
tussen Frankrijk en Duitsland, een gegeven dat muzikaal interessante mogelijkheden biedt voor
interpretatie, een gracieus walsje aan de ene, een boertige wals aan de andere kant, Fransen
mogen de Duitsers niet zo, ook toen al. Het riekt naar inlegkunde, maar vorm en inhoud van de
muziek geven wel aanleiding tot enige uitlegkunde voor de uitvoerend gitarist. Het is een
opgetogen wals, waarvan de vorm valt te onderscheiden, wat thematiek en toonsoort betreft, in
twee delen, het eerste in A, het tweede in D, waarna A weer wordt hernomen. Beide delen
hebben aspecten van een onregelmatig rondo, zodat kan worden gesproken van een gemengde
lied-rondo vorm, A-B-A’ C-D-C’ A’’. Coste geeft geen enkele tempo aanwijzing, zodat de speler
vrij is de uitvoering naar eigen gevoel in te richten. Het ‘Franse’ stuk opent met een
trompetmotief, dat wordt gevolgd door een stijgende prolongatie, waarna een ‘parachutemotief’
en een chromatisch stijgende octaafpassage plotseling de beweging wordt stilgezet, abruptio.
Het daaropvolgende bourdonmotief verwijst naar folklore. Het tweede, ‘Duitse’ onderdeel heeft
een verlengde frase waarmee de periodiciteit wordt doorbroken in het gedeelte dat daarbij in IIImajeur staat, chromatische tertsverwantschap. Daarop volgen tussendominanten en dissonante
akkoorden in een harmonische versnelling. Het toepassen van rusten, anders dan notatie van
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ritmiek, is opvallend, zeker waar dat in een arpeggio gebeurt waar de duim de bas moet
afdempen en de andere vingers dus het gebroken akkoord moeten spelen. Dit speciale
stijlkenmerk van Coste staat haaks op de neiging van gitaristen in zijn tijd om de klank zolang
als mogelijk aan te houden, dus om legato te spelen. Opus 18 in A is een goede voortzetting van
opus 17 in E, als werk in dominant-tonica verhouding, en verrassend na de 6/8 en 2/4 maat in
een 3/4 maat ook geheel anders van karakter, wat maakt dat de werken goed op elkaar
aansluitend gespeeld kunnen worden.

Opus 19 Delfzil 1852
Hierna volgen dan de twee ‘Hollandse’ composities van Coste, na Ornans in e en E, Le Rhin in
A, D en A, opeenvolgend qua toonsoort in d en D en weer in d en D. Ook deze kwintvalrelatie
maakt dat de werken achtereenvolgens kunnen worden uitgevoerd, goed bij elkaar passen in
een programma. Holland heeft een onuitwisbare indruk gemaakt op de jongeman die later
componist zou worden. De vraag is dan wat er daarvan in de twee composities Delfzil en Le
Zuyderzée is te horen. De beschrijvende analyse van het oeuvre geeft mogelijk het antwoord.
De muzikale vorm A B C B A van opus 19 kan worden aangemerkt als een onregelmatige
rondovorm. De melodiek is steeds vernieuwend, kent weinig doorwerking, maar is sterk ritmisch
door de toonsherhalingen. Incidenteel wordt chromatiek toegepast, evenals de versnellende of
vertragende harmonische werking van verkorte of verlengde frasen. De harmonie is veelal
traditioneel klassiek II-V-I met toch regelmatig optredende #II en #IV. Op een plaats is het werk
modulerend met een sneller harmonisch ritme. Het werk is vrolijk van karakter, dat moet ook wel
bij een scherzo, door het walsritme, de toonsherhaling, het duidelijk beschreven staccato, de
twee ‘vuurpijlen’ als glissando-voorslagen met een echt grappig karakter, direct gevolgd door
speelse niet-aangeslagen linkerhand-legati. Programmatisch is het werk in die zin dat het
aansluiting vindt bij eenvoudige volkswalsjes met een zich steeds vernieuwende melodiek. Het is
opgewekt, leuk om te spelen, aangenaam om naar te luisteren, zeker verstrooiend met
verrassende gitaristische effecten als legati, toonladderpassages, staccati, flageolets, en fraaie
verminderde akkoorden als appoggiatura. Door de opeenvolgende melodische thema’s is de
compositie aan te merken als episodisch, bijna rhapsodisch, een compositie de kleine
ommuurde vesting Delfzijl waardig. Er is nog een korte etude bij dit werk geplaatst, waarschijnlijk
als bladvulling, zonder muzikale relatie met de eigenlijke compositie.

Opus 20 Le Zuyderzée 1852
De tocht van Napoléon Coste en zijn vader naar Delfzijl en terug heeft langs de Zuiderzee
geleid. Deze mooie, maar gevaarlijke binnenzee, die de plaatselijke bevolking zoveel voorspoed,
maar ook leed bracht, heeft Coste geïnspireerd tot een sterk programmatisch werk. Het stuk
heet toepasselijk ‘Ballade’ (avant la lettre...) en heeft een scordatura van de zesde snaar naar D

Napoléon Coste: Biografie

V Souvenirs 142

als voorschrift. Dit geeft de gitaar de diepere klank waarvoor de componist zich sterk maakt, juist
op de ‘heptacorde’ van Lacôte. Ook dit werk is episodisch, zoals de ondertitel van de bundel
reeds vermeldt. In plaats van het thema doorwerken naar variaties, ritmiek, harmoniek, vindt
deze compositie zijn kracht in een zeer rijke melodiek. Telkens worden nieuwe frisse wijsjes
geïntroduceerd die luisteraar en speler aangenaam onderhouden. De gitarist kan genieten van
de veelzijdigheid van zijn instrument die uit deze composities naar voren komt, de luisteraar kan
opgaan in de beeldende werking van de vele melodische thema’s die achtereenvolgens
passeren. Kenmerkend voor Coste als componist is de ritmiek van zijn thema’s en motieven, de
vrij klassieke tonale harmonie met soms een modulerende doorgang. Karakteristiek blijft de
vrolijkheid van zijn walsende melodiek en ritmiek. Het beladen woord programmatisch ligt voor
de hand. Vaak echter is de omzetting van een verhaal of beeld of herinnering naar muziek
uiterst arbitrair en zeer onderhevig aan inlegkunde. Voor deze twee werken geldt dat de titels vrij
kunnen worden geïnterpreteerd en dat de speler en toehoorder hun eigen fantasie over Delfzijl
en de Zuiderzee van de negentiende eeuw op de werken kan loslaten. De verwijzingen zijn niet
zo expliciet dat zij een op een passen, er is ruimte voor verbeelding, maar het kader en de
richting daarvan wordt wel gegeven.

Opus 21 Les Cloches 1852
Het volgende werk in deze verzameling van zeven episodische stukken bestaat uit twee delen,
het eerste is een Fugue, het tweede is een Rondeau. De fuga staat in a, het rondo dat er direct
op volgt staat in gelijknamig majeur, goed passend in het verloop van de serie werken. De titel
duidt op klokken, en de klanknabootsing van een klokkenspel is vormgegeven in de hoge ligging
van het terts-kwint-octaafmotief met campanella, hier dus letterlijk klokjes, in een harmonie
waarmee uitsluitend de eerste vijf tonen van de toonladder worden geëxposeerd. Door welk spel
Coste zich heeft laten inspireren is niet duidelijk, Parijs heeft niet zo’n sterke traditie daarin.
Vlaanderen, met Valenciennes, wel, in het Noorden van Frankrijk zijn de carillons bekend,
daarbuiten nauwelijks, hebben klokken hooguit een voorslag.532) Het ligt dus in de lijn van de
verwachting dat Coste nu met deze compositie in de stad aankomt waar hij zijn jeugd
doorbracht. De fuga heeft een klein thema in a dat in imitatie wordt herhaald, voortgezet in
contrapuntische stemmen in een modulerende harmonie, maar van een echte expositie is in
formele zin geen sprake, de schrijfwijze is eerder fugato. Wel komt het thema in andere
toonsoorten terug, de subdominant, de dominant, en is er veel chromatische werking in de
melodische omspelingen. Het rondo is rijk aan contrasten, met een spiltoonmodulatie, grote
dynamische verschillen en passagewerk. Dissonante akkoorden en complexe arpeggio’s geven
het slot een finaliserende werking, voordat Coste aan het eind met het klokjesmotief in dubbele
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flageolets de klank laat wegsterven en met een V-I wending het rondo afsluit. Uit de
beschrijvende analyse van Les Cloches komen vele stijlelementeb naar voren die het werk
maken tot een zeer gevarieerd, boeiend geheel. Het klokkenspelelement is daarbij zeer
geslaagd.

Opus 22 Meulan
Coste heeft zich zoals zovele Parijzenaars ‘s zomers aan de Seine in dit kleine plaatsje, iets ten
noordwesten van Parijs, hebben verpoosd om de drukte en warmte van de stad te ontvluchten.
De rustige beweging van het begin van deze compositie verbeeldt dit en, deze romantische
fantasie vervolgend, de plotselinge overgang met een fel akkoord naar een veel sneller tempo,
zou dan de verliefdheid van de jongeman kunnen zijn, later overgaand in een vrolijk walsje.
Walsen is een geliefde bezigheid van Coste, vooral als daar een omspeelde melodie op een
volkse bourdon aan te pas komt. De Bibliographie de la France vermeldt zowel het andante als
de wals. De muziek kent, ook zonder vervoerende verzinsels, een meeslepende lyriek en een
galante beweging, de wals vormt het grootste deel van deze ‘souvenir’. Het eerste gedeelte
heeft een lyrische melodie op een voortkabbelende 6/8 begeleiding, onderbroken door
koppelmotieven in vrije lyriek. Dit eindigt in een flageolet-akkoord van de toonsoort E, voordat
een fel E-akkoord met direct een octaafmotief dat als idée fixe terugkomt het tweede deel inleidt,
in chromatisch contrasterend verlaagd VI. Dit gedeelte kent vele stijlkenmerken die voor Coste
typerend worden, een driestemmige prolongatie, een cadenza, arpeggio’s in complementair
ritme, een volksmuziekpassage, een modulatie in pulserende akkoorden, en veel verschillend
passagewerk. De romantische kenmerken en stijlelementen zijn onmiskenbaar aanwezig in deze
muziek. Het is een afwisselend werk, met vele interessante muzikale facetten, maar in een goed
samenhangend geheel.

Opus 23 Les Soirées d’Auteuil 1852
Het eind van de reis door de herinneringen van Coste is de serenade, die een verstilde sfeer
ademt, voordat de serie wordt besloten met het feestelijke scherzo, met een opvallend
eigenzinnig thema dat als rondodeel terugkomt, met veel flitsend passagewerk dat duidelijk
maakt dat de zeven episodische stukken hiermee echt zijn afgelopen.
Auteuil is een nog kleiner plaatsje dan Meulan, ten Westen van Parijs, waar Coste, de titel
letterlijk genomen, aangenaam kalme en ook vrolijke avonden moet hebben doorgebracht. Er
zijn echter geen biografische aanwijzingen voor zijn connectie met dit plaatsje, anders dan deze
compositie. Het scherzo is een wals, Coste heeft een sterke voorkeur voor dit genre. Uit de
beschrijvende analyse komt een niet gering aantal romantische muzikale bouwstenen aan het
licht, geheel passend bij de eerste zes composities van deze set, maar dit werk heeft een zeer
flamboyant laatste deel. Het Andantino kent een rustige beweging van de lyrische melodie met
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een harmonisch uitstapje naar de ondermediant en kleuring met dissonante akkoorden. Deze
wordt hernomen met arpeggiobegeleiding, eindigend in chromatische terts- en sextgangen en
een verstild slotakkoord op de tonica. Het scherzo is erg origineel wat betreft thematiek,
contrasten en zeggingskracht, een overtuigend besluit van de souvenirs. Het triolenthema leidt
opvallend naar #4, ondanks de mineur toonsoort schertsend vormgegeven. Het terugkomen
ervan doet denken aan een rondovorm. Ook hier zijn intensieve harmonische passages op te
merken en een contrasterend deel in gelijknamig majeur. Zeer goed gecomponeerd is de
arpeggiopassage met contrapuntische interne stemvoering in het gedeelte waar de reprise wordt
doorgewerkt. Een koppelmotief met vrije lyriek leidt een expolitio in, gevolgd door een volledige
chromatisch dalende toonladder. Het eindigt met een bevestiging van de gelijknamig majeur
toonsoort. Nu deze reis ten einde is, valt op te maken dat de veelzijdigheid en grote afwisseling
van de zeven werken de aankondiging episodisch alle eer aandoen. Te spreken van
rhapsodisch zou te ver voeren, daarvoor vertonen de werken een te grote interne cohesie, zij
zijn wel gevarieerd, maar onderdelen hebben muzikaal zeker met elkaar te maken. Coste toont
zich in deze werken een componist die zijn grote talent weet te verwezenlijken in goed
doorwrochte muziek. Applaus is het uiteindelijke doel van het zevenmaal bevestigen van het
slotakkoord, waarmee de opeenvolgende echte gitaartoonsoorten van deze bundel e - E - A - d D - d - D -a - A - E - A - a - A hun besluit vinden. De harmonische verhouding van de eerste drie
werken La Vallée d’Ornans, Les Bords du Rhin en Delfzil is die van dominant-tonica, waarna de
bereikte toonsoort d en D wordt voortgezet in Le Zuyderzée. De laatste drie werken Les
Cloches, Meulan en Soirées d’Auteuil vormen een tonica-dominant-tonica cyclus, een gesloten
geheel. Zo gezien, als A de uiteindelijke toonsoort is, ligt het tonale zwaartepunt op de
subdominant, in een plagale verhouding, die de klassieke dominant-tonica verhouding
relativeert. Gezien de vele romantische formele kenmerken en stijlelementen die zich in deze
werken ontvouwen, is er een duidelijke ontwikkeling van de componist in de stijl van de
romantiek merkbaar.

Hobo 1855
Coste heeft bij verschillende concerten al kennis gemaakt met de hobo. Op 29 maart 1840 en 26
april 1843 speelt hij in een concert met de hoboïst Stanislas Verroust. De onbekende Soler
speelt ook hobo in dat laatste concert, en weer op 28 mei 1843, ditmaal samen met Charles
Triébert, de vriend van Coste. De weg van Coste naar de hobo lijkt te leiden via de Société
académique des Enfants d’Apollon, maar eveneens via de Frères Unis Inséparables, de
‘muziekloge’ van de vrijmetselaars in Parijs. Hij gaat zich bezighouden met het componeren voor
dit instrument, voor zijn vriend Triébert, en voor klarinet, voor zijn confrater Klosé, beiden
behorend tot deze kringen. In december 1852 wordt tijdens de maandelijkse, informele,
bijeenkomst van de sociëteit een Sérénade voor hobo, klarinet en gitaar ten gehore gebracht,
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gecomponeerd door de heer Coste en uitgevoerd door de heren Triébert, Klosé en Coste.533)
Naast de Fantaisie de Concert opus 35 voor twee hobo’s en piano en de Caprice WoO 3 voor
twee hobo’s zonder begeleiding is er van Coste geen werk bekend voor twee blazers. Coste
schreef nog twee andere serenades, Soirées d’Auteuil opus 23 en Grande Sérénade opus 30,
maar beide zijn voor gitaar solo, zodat het hier moet gaan om een nog onbekend werk. Dat
wordt hierbij gedoopt tot Sérénade WoO 13 en het wachten is op de vondst van dit stuk in een
van de bibliotheken of archieven waar zijn oeuvre is terechtgekomen.
Coste is in deze jaren zeer actief met componeren, want in februari 1855 wordt in een van de
maandelijkse uitvoeringen van de Société académique des Enfants d’Apollon, waar Coste vaak
te horen is, een Romance sans parole van zijn hand uitgevoerd door de heer Triébert op
Engelse hoorn.534) De uitgave van Decourcelle is een rijke bron van gegevens over Coste en zijn
muziek, maar hier staat niet bij of hij zelf heeft meegespeeld,. Het werk, beter bekend onder de
titel Consolazione, romance sans paroles opus 25 is bedoeld voor hobo en gitaar, een zeer
eenvoudig werkje, dat door de lage ligging ook goed speelbaar moet zijn op deze althobo,
kleurrijker misschien. In Ieder geval plaatst dit gegeven opus 25 in het jaar 1855, en niet in 1856,
zoals de uitgave ervan doet vermoeden, omdat op 16 augustus 1856 in de Bibliographie de la
France de aankondiging staat dat Consolazione opus 25 voor hobo of viool en piano is
verschenen bij Colombier en het op 19 VI 1856 is geregistreerd in het register.535) Het werk is
opgedragen aan Charles de Bériot, dus zal het in eerste instantie bedoeld zijn voor viool en
piano. De ‘romance sans paroles’ met een rustige lyrische melodie moet voor Bériot niet echt
uitdagend geweest zijn, ook nog eens met een eenvoudige arpeggio begeleiding, heel
gitaristisch, en weinig pianistisch. Later, bij de tweede uitgave door Frédéric Triébert, de broer
van de in 1867 overleden hoboïst Charles Triébert, wordt het werk opgedragen aan de laatste,
en wordt er een werk aan toegevoegd, waardoor het de gezamenlijke titel Regrets et
Consolations opus 25 & 36 krijgt. Naast de dedicatie is dan ook de instrumentatie gewijzigd, nu
in hobo of viool, violoncello of fluit met begeleiding van piano. Er is echter geen partij in F-sleutel
en de ligging in G-sleutel is voor cello aan de hoge kant. Op het manuscript van Coste zelf van
Les Regrets, nu in de Kongelige Bibliotek in Kopenhagen, is de instrumentatie weer anders, voor
hobo of viool en gitaar of piano en in kleine lettertjes ook harp. Hier schrijft Coste zelf dat het
een uittreksel is van de Fantaisie voor dezelfde instrumenten. Hij doelt daarmee op zijn
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Fantaisie Sonate opus 34[b], waarvan in het autograaf maar een bladzijde is bewaard gebleven,
ook in de Kongelige Bibliotek in Kopenhagen. Op het titelblad van het eerste autograaf is een
potloodschets van de eerste maten van het tweede te vinden, wat eens temeer de relatie tussen
beide werken aantoont. Opus 36 is wel compleet. Ongetwijfeld heeft Coste zijn Romance sans
parole in de uitvoering door Triébert in februari 1855 zelf begeleid op gitaar.

Soirée 1855
In deze periode tussen 1840 en 1855 heeft Coste een tiental grotere werken gecomponeerd,
waarvan de Souvenirs als set van zeven werken samen een half recital kunnen vormen. Tot
dusver participeerde Coste slechts in gemengde concerten, waarin hij soms een solo van eigen
hand ten beste gaf. Over soloconcerten voor gitaar is al helemaal niets bekend in deze tijd, die
zijn uitsluitend weggelegd voor de groten onder de pianisten, en dan nog zelden, in deze
periode, althans, de uitvoeringspraktijk is er niet op gericht. Toch is er een aanwijzing dat Coste
mogelijk zijn Souvenirs in een concert heeft gespeeld. Op 22 april 1855 doet de Revue et
Gazette musicale de Paris de volgende aankondiging:
L’habile guitarriste [sic], Nap. Coste, annonce une soirée musicale dans laquelle on
entendra M. Paulin, ex-premier ténor de l’Académie impériale de musique, Mme Numa
Blanc de Labarte, et MM. Lebouc, Guerreau, Casimir Ney, Triébert et Klosé. Le
bénéficiaire exécutera aussi plusieurs de ses compositions.536)
Zoals gebruikelijk is dit een gemengd concert, waarin Coste, als begunstigde, zich van het
gezelschap heeft verzekerd van tenor Louis-Joseph Paulin (1814-1867), die in Les Huguenots
debuteerde en jarenlang grote rollen vertolkte in de Opéra, tot hij in 1855 samen met cellist
Lebouc voorstellingen geeft met klassieke en historische muziek. In 1860 wordt hij docent zang
aan het conservatorium.537) Deze zanger is zeker niet de geringste en heeft, wellicht
geïnspireerd door Fétis, ook ambities voor de ‘oude’ muziek, samen met de wat jongere cellist
Charles Lebouc (1822-1893) die, na zijn studie aan het conservatorium in het orkest van de
Opéra speelt en zeer actief is in de ensemblemuziek. Lebouc behoort ook tot de kringen van de
Société académique des Enfants d’Apollon, want hij wordt in 1863 tot voorzitter daarvan
gekozen.538) Hij organiseert geregeld concert matinees bij hem thuis, in zijn salons in de rue
Vivienne 12, twaalf per jaar, samen met Adolphe Blanc, die mogelijk de echtgenoot is van
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mevrouw Blanc de Labarte die ook deelneemt aan het concert, waarschijnlijk als zangeres.539)
Dan is de locatie van de soirée voor de hand liggend, die wordt in de aankondiging niet
genoemd, en als bekend verondersteld door de aanwezigheid van Lebouc. Van Guerreau (18231882) is bekend dat hij in 1839 een tweede prijs voor viool krijgt aan het conservatorium en
vanaf 1844 in het orkest van de Opéra-Comique speelt.540) Casimir Ney speelt viool in het
volgende bekende concert van Coste, straks in augustus van dit jaar, en doet dat ook in dit
concert. Charles Triébert is inmiddels een bekende, de hoboïst met wie Coste bevriend raakt in
deze tijd; hij speelt al met hem samen in het eerdere ‘Apollon’-concert op 23 mei 1843 en Coste
componeert werken voor hem en zijn leerlingen. En dan is er nog Hyacinthe Klosé (1808-1880),
de klarinettist van wie Coste in 1868 een solo transcribeert voor hobo, piano en strijkkwartet. Hij
komt ook van het conservatorium en speelt, naast zijn carrière in de militaire muziek, veel
kamermuziek. Hij wordt in 1839 docent aan het conservatorium. In 1861 treedt ook hij toe tot de
loge van vrijmetselaars, waartoe Coste en Triébert nu al behoren.541) Naast Lebouc en Coste
zijn ook Guerreau, Ney en Triébert ‘kinderen van Apollo’, en met zang, viool, violoncello, klarinet,
hobo en gitaar is het programma zeer veelzijdig geweest. De opmerking dat Coste verschillende
van zijn composities ten gehore zal brengen, kan de veronderstelling rechtvaardigen dat hij zijn
in 1852 uitgegeven souvenirs heeft gespeeld. Wanneer het concert plaatsvindt, wordt evenmin
niet vermeld. Omstreeks deze tijd is er ook een jaarlijks concert van de heer Gouffé in de salle
Pleyel, dat gerecenseerd wordt in La France musicale van 6 mei 1855, waarin vijf van de musici
van dit concert spelen, met als bijzonderheid dat voor het eerst de octobasse van Vuillaume
wordt bespeeld; maar Coste wordt hierin niet genoemd, zodat het niet waarschijnlijk is dat het
om hetzelfde concert gaat.542)

Betrekking 1855
Echter, ondanks dat het lijkt alsof hij met zijn artistieke carrière in deze periode goede voortgang
boekt, zijn er bronnen die aangeven dat hij vanaf 1 april 1855 een administratieve betrekking
heeft bij de Caisse municipale van Parijs543) en daarmee 1200 fr. per maand verdient.544) Dat
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salaris moet per jaar zijn, want Berlioz verdient dan als bibliothecaris van het conservatorium
1500 fr. per jaar, een beter betaalde baan.545) Ter vergelijking: een ‘maître valet’ in deze periode
in de landbouw tussen de 400 en 600 fr. verdient per jaar.546) In de literatuur over Coste is van
het baantje bij de gemeente nog geen sprake bij Läpke in 1884 en Stockmann-Kursk in 1902.
De eerste vermelding is bij Gelas, die in 1927 uitsluitend aangeeft dat de beroemde gitarist als
eenvoudig beambte werkt bij de afdeling financiën van Parijs, maar hij geeft geen
bronvermelding.547) Vele andere ‘oude’ literaire bronnen, zoals Buek, Schwarz-Reiflingen en
Rischel, doen dat ook niet, en Simon Wynberg, die de moderne editie van de werken van Coste
bezorgt, geeft alleen maar weer dat Coste in zijn latere jaren ambtenaar was in Parijs. Roman
Jaworski doet onderzoek in deze kwestie en komt in 1992 met het bovengenoemde uitsluitsel
hierover, onder verwijzing naar het Coste-dossier bij de Préfecture de la Seine in Parijs.548) Veel
plezier beleeft Coste er echter niet aan, zoals later blijkt. Deze betrekking staat los van de faam
die Coste, ook internationaal, heeft verkregen. De Russische edelman Nicolai de Makaroff is in
1851 al naar Parijs gegaan om Coste te ontmoeten. Hij krijgt nu ook bezoek van Søffren Degen
uit Denemarken. Beiden zijn voor de muziek van Coste van grote betekenis.

Degen 1855
Søffren Degen (1816-1885) is afkomstig uit Kopenhagen en heeft
zich toegelegd op de nieuwe techniek van de Daguerreotypie,
treedt als acteur op in een theatergroep en als cellist in een
muziekgroep en wordt halverwege de negentiende eeuw als de
belangrijkste gitarist van Denemarken.549) Hij is zelfs zo
geïnteresseerd in het instrument dat hij, ondanks dat het ook in
Kopenhagen op zijn retour is, weggeconcurreerd door de piano,
mogelijkheden zocht voor een gitaar die een krachtiger klank had.
Die vindt hij in zijn ‘uitvinding’ de heptacorde-gitaar, waarvoor hij in
1845 patent aanvraagt om die door gitaarbouwer Knudsen te laten

48 Søffren Degen
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maken.550) Waarschijnlijk is hij dan al op de hoogte van de Lacôte-gitaar van Napoléon Coste en
wil hij het instrument onder eigen naam in Denemarken introduceren, want het patent berust op
een bouwtekening van zijn hand.551)
Als fotograaf vraagt hij in 1855 een reisbeurs aan om in Parijs de
nieuwste technieken te onderzoeken. Daar ontmoet hij, volgens
Erling Møldrup, Napoléon Coste, en sluit vriendschap met hem.552)
Dat moet voor hem tevens de gelegenheid zijn geweest om de,
voorzover nu bekend, eerste foto van Coste te maken, een plaat
die Møldrup vindt in de Kongelige Bibliotek in Kopenhagen. Hij
heeft daarop de heptacorde-gitaar van Degen in de hand.553)
Als bewonderaar neemt Degen op zijn terugreis alle tot dan toe
gedrukte werken en enkele afschriften van ongepubliceerde
manuscripten van Coste mee.554) Deze komen later terecht in de
49 Napoléon Coste -Degen, c. 1855

Rischel & Birket-Smith verzameling en zijn nu bij de Kongelige
Bibliotek in Kopenhagen gedigitaliseerd voor iedereen

toegankelijk. Er zijn twee brieven van Coste aan Degen bekend, uit de eerste van 1858 komt
een persoonlijk beeld van Coste naar voren. De Deen blijkt een waardevolle vriend voor Coste
en zijn muziek te zijn. Hij schrijft tweede gitaar partijen bij diens Rondeau de Concert opus 12,
Le Passage des Alpes opus 27, 28[a] & 40 en La Source du Lyson opus 47. Uit deze tweede
gitaarpartijen bij de werken van Coste komt enige virtuositeit niet overtuigend naar voren. Coste
draagt Etude 9 opus 38 en Feuilles d’Automne opus 41 aan hem op, beide werken zijn technisch
niet echt moeilijk, herbergen wel enige virtuositeit in snelle passages en een cadenza in hoge
posities, en Coste kent als kundig en ervaren gitaarleraar heel goed wat de capaciteiten van
Degen zijn.

Duet 1855
Het volgende tot dusver in de recensies gevonden concert waarin Coste optreedt vindt plaats op
zondag 12 augustus 1855. Omdat er van zijn concertcarrière van 1829 tot 1879 slechts 31
bekend zijn, waarvan er een niet doorging, een ander was vergeten, en er vele in besloten kring
werden gehouden, is het van belang aan alle van deze aandacht te schenken. Zo kunnen
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ogenschijnlijk kleine details toch iets zeggen over de plaats van Coste in de muziekwereld van
Parijs en de positie van de gitaar op het concertpodium, daar waar volgens de bespreking van
de ‘Expositions Universelles’ van 1855 de gitaar wordt bespeeld in een zeer beperkte muzikale
kring.555) Dit nu ontdekte concert is wederom een van de maandelijkse ontmoetingen van de
Société académique des Enfants d’Apollon. Op 26 augustus 1855 staat daarvan een uitgebreide
recensie in La France musicale. Nadat de prestaties van mevrouw Farrenc in haar Trio voor
piano, viool en violoncello zijn genoemd, met de heren Cuvillon en Lebouc, waarna de heer
Casimir Ney zich als violist daarbij voegt voor een kwartet van Mozart, is het tijd voor de gitaar:
On a aussi fort applaudi un duo pour deux guitares, de la composition de M. Coste,
exécuté par cet habile professeur et un autre artiste, dont le nom m’échappe; puis le
premier de ces virtuoses a fait entendre une fantaisie de sa composition qui renferme des
choses charmantes, d’une harmonie piquante et distinguée. Ce morceau, fort difficile, mais
que l’auteur exécute avec beaucoup d’aisance et de grace, a été fort goûteé et vivement
applaudi.556)
Daarna passeren de andere deelnemers aan het concert de revue, met nog andere composities
van mevrouw Farrenc, waarbij moet worden opgemerkt dat zij als vrouw componeert,
uitzonderlijk voor die tijd. Zij wordt daarin zeer geprezen in deze recensie.
Het hier niet met name genoemde duet van Coste kan natuurlijk het Scherzo et Pastorale opus
10 zijn, maar dat stamt al uit 1841 en is mogelijk gespeeld in het concert van 8 april 1842 met
zijn leerlinge Caroline Montigny.557) De twee andere duetten van Coste, het Duetto WoO 6 en
het Grand Duo WoO 8 zijn tot nu toe nog niet gedateerd, slechts een ervan kan zijn uitgevoerd
in dit concert, en, gelet op het woord ‘virtuozen’, ligt de voorkeur bij het Grand Duo, omdat dit
werk veel meer dat kenmerk heeft dan het Duetto. Deze veronderstelling blijkt juist te zijn,
volgens het resumé van deze concerten in de publicatie van Decourcelle wordt een Concertino,
andante, barcarolle voor twee gitaren van Coste uitgevoerd, en dat zijn precies de delen waaruit
het Grand Duo bestaat!558) Het werk is daarmee te dateren als gecomponeerd in 1855. Later, in
1877, overweegt Coste het uit te geven, maar financiële redenen weerhouden hem daarvan.559)
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Op grond van de gegevens in de recensie is het raden met welke gitarist Coste heeft
samengespeeld. Gesteld dat er een virtuoos stuk is gespeeld, komt een leerling niet direct in
aanmerking. Huerta is dat jaar niet in Parijs, Zani de Ferranti en Legnani wel, maar die zijn in de
concertwereld zo bekend, dat de naam de recensent niet ontschoten kan zijn. Het moet bijna
wel een onbekende gitarist zijn, met een voor een Fransman blijkbaar moeilijk te onthouden
naam, en dan komt al gauw de Deen Søffren Degen naar voren, die juist in deze periode Parijs
bezoekt. Het is verleidelijk om hem met Coste in dit concert te plaatsen, maar dit wordt
gelogenstraft door de feiten. Decourcelle noemt als uitvoerenden de heren Coste en De la
Richardière, zodat daarmee de naam van de tweede gitarist bekend is. De heer Bourgeois de la
Richardière is in 1852 toegetreden tot de sociëteit en figureert in april 1853 in het maandelijkse
concert met een gitaarsolo. Hij is mogelijk niet een professioneel gitarist, ook amateurs kunnen
worden toegelaten, en Coste draagt later Etude no. 2 van opus 38 aan hem op. Hier speelt hij
samen met Coste diens Grand Duo. Dan speelt Coste zelf aansluitend, met veel gemak, een
moeilijk stuk dat zowel charmant als prikkelend is, met interessante harmonieën. De meest
actuele compositie met deze titel, die ook nog eens voldoet aan deze kenmerken, is de
Fantaisie symphonique opus 28[b], opgedragen aan Søffren Degen. Het is voor een componist
van het statuur van Coste voor de hand liggend om nieuw werk te programmeren. Meer
zekerheid daarover kan hier niet worden gegeven.
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VI
Grande Sérénade
Het Makaroff concours, Brussel 1856
memoires, concours, Brussel, jury, contacten, beraad, pers, composities, opus 27, 28, 28[b], 29,
30, Mertz, opus 31

En 1856 a été ouvert à Bruxelles par Mr. de Makaroff, noble Seigneur Russe, un concours
auquel ont été conviés tous les guitaristes de l’Europe [...] J. Mertz de Vienne, mort depuis
l’envoi de ses oeuvres, a obtenu 4 voix pour le premier prix contre 3 qui ont été données à
Nap. Coste de Paris et lui ont valu le second prix. Par le fait du décès de Mertz, Napoléon
Coste est donc resté l’unique lauréat de ce concours Européen.560)

Memoires
In St.Petersburg doet Nicolai de Makaroff verslag van zijn reis door Europa in zijn memoires die,
in verschillende vormen, tussen 1859 en 1882 verschijnen, in het Russisch. Deze zijn een
persoonlijk gekleurde bron van wetenswaardigheden over de wereld van de gitaar in het midden
van de 19e eeuw. De voor de gitaar belangrijke delen eruit verschijnen voor het eerst vertaald in
het Duits, in samenvatting en citaten, in 1910 in Der Gitarrefreund.561) Een directe vertaling in het
Engels van dezelfde delen verschijnt in 1946 in The Guitar Review.562) In een artikel over deze
memoires geeft Matanya Ophee in 1982 zijn visie op de laatste, aangevuld met nog niet vertaalde
delen eruit, die bepaalde zaken in een ander daglicht zetten.563) Uit deze literatuur kan een beeld
worden geschetst over de gebeurtenissen die voor Coste en vooral zijn componeren zeer
belangrijk zijn geweest. In zijn reisverslag wijdt Makaroff een korte alinea aan Coste, vele lange
aan Mertz, en concludeert dat hij op zijn reis vele gitaristen heeft ontmoet, maar dat slechts
enkelen een diepe indruk op hem maakten, Zani de Ferranti, Schulz, Ciebra en Mertz. Toch
schreef hij even eerder dat hij Londen verliet zonder Regondi en Ciebra te ontmoeten omdat hij zo
onder de indruk was van Schulz. Zijn memoires kennen wel meer inconsistenties, zoals Stauffer
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die in Praag woont.564) Hoe dan ook, hij heeft gitaren besteld bij Scherzer en Fischer, die hij thuis
in Rusland vreugdevol uitpakt; die van Fischer vindt hij niet goed, de tiensnarige van Scherzer
uitstekend. Hij onderhoudt doorlopend een correspondentie met Mertz, heeft vijf van diens
composities gekocht en meegenomen en bestudeert die. In de overpeinzingen van zijn reis valt het
hem zwaar de gevolgtrekking te maken dat hij, ondanks zijn grondige belangstelling voor de gitaar,
het gevoel krijgt dat de gitaar als instrument aan het einde van haar levensloop is gekomen. Hij
beseft dat de pianoforte steeds verder wordt verbeterd en ontwikkeld, zoals dat ook het geval was
met minder belangrijke instrumenten. Niemand lijkt genoeg belangstelling te hebben om de gitaar
te verbeteren, klaagt hij, en vraagt zich af of de gitaar echt voorgoed verloren is. Naar zijn mening
is wedijver een belangrijke drijfveer die vooruitgang brengt op alle gebieden van het menselijk
ondernemen. Zodoende komt het idee van een concours bij hem op. Hij neemt dit op zich met een
soort pijnlijke hoop en begint er koortsachtig aan te werken.565)

Concours
In maart 1856 schrijft Mkaroff het programma van het concours. Dat kent vier prijzen in twee
categorieën, voor de twee beste composities en voor de twee beste gitaren, bij voorkeur
tiensnarige, waarmee het een echt gitaarconcours wordt, maar zonder uitvoerenden en concerten.
Van de vijf criteria waaraan de gitaarcomposities moeten voldoen, zoals Makaroff die formuleert in
zijn memoires, zijn de eerste twee hier van belang om te noemen.
1. Gitaarcomposities moeten origineel zijn of fantasieën op basis van bekende melodieën.
Hun belangrijkste kwaliteiten moeten zijn oorspronkelijkheid en gratie van muzikale
gedachte, vooral de juiste ontwikkeling en volmaaktheid van het muzikale idee. Zij moeten
ook nieuwe ideeën behelzen in stijl, smaak en briljantie van effecten, op zo’n manier dat de
gehele compositie volledig in de geest en middelen van het instrument blijft. Zij moeten ook
alle muzikale mogelijkheden en eigenschappen weerspiegelen die de gitaar eigen zijn.
2. Composities moeten geschreven zijn voor de zes- of tiensnarige gitaar voor solospel of
met toegevoegde begeleiding van piano of kwartet.566)
De andere drie gaan over de mogelijkheid voor de componist zijn werk te presenteren, dat deze
ook twee prijzen kan winnen, dat de voorkeur uitgaat naar werken die tijdens het concours worden
gespeeld en dat deze ook door de beste artiesten gespeeld moeten kunnen worden.
Makaroff betaalt de prijzen uit eigen zak, maar krijgt daarvoor wel de bekroonde composities in
bezit, hij belooft immers ervoor zorg te dragen ze uit te geven. Hij stelt dat het concours wordt
gehouden in Brussel en dat de composities en gitaren moeten zijn ingediend voor oktober 1856.
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Een half jaar is daarvoor een vrij korte periode, zodat de termijn later wordt verschoven naar
december. De mogelijkheid bestaat dat Makaroff, anders dan hij in zijn memoires schrijft, het idee
al heeft geopperd bij zijn eerste reis door Europa in 1851; in dat geval hebben de componisten en
de bouwers ruim de gelegenheid gehad zich hierop voor te bereiden. De keuze voor Brussel als
standplaats komt voort uit de omstandigheid van de Krimoorlog van 1853 tot 1856 tussen Rusland
en Turkije, waarbij Frankrijk, Engeland en Oostenrijk betrokken waren. Rusland valt het Turkse
grondgebied rondom de Donau binnen om Istanbul, dat als Constantinopel de bakermat is van de
Russische orthodoxie, te bevrijden. Engeland en Frankrijk willen geen Russische beheersing van
de Bosporus, en de Krimoorlog is een feit.567) De relatie tussen Rusland en Frankrijk is in staat van
oorlog en de Belgische hoofdstad is dan een neutrale plaats voor een internationaal concours dat
door een Rus wordt georganiseerd.568)
De Russische edelman vertaalt zijn regels voor de competitie en die worden, volgens zijn zeggen,
in verschillende Franse en Duitse kranten gepubliceerd. Welke dat zijn, vermeldt hij niet. Waarom
Engelse, Oostenrijkse en Belgische kranten daar niet bij zijn, ook niet. Op zijn reis door Europa
heeft hij Londen, Wenen en Brussel aangedaan, en daar gitaristen ontmoet die nu verstoken
blijven van dit nieuws. In de muziektijdschriften van die tijd is in deze maanden geen vermelding te
vinden van dit concours dan in de Revue et Gazette musicale de Paris, die dit concours in het kort
bekendmaakt op 29 juni 1856. Daarin wordt Makaroff niet met name genoemd. Het bericht is te
vinden in de kolommen ‘Buitenland’ en het luidt:
Saint-Petersbourg. - Un amateur passionné de la guitare vient de mettre au concours deux
prix: l’un de 200 et l’autre de 125 roubles d’argent, qui seront décernés à l’auteur des deux
meilleurs compositions pour cet instrument; en outre, il a consacré deux autres prix, de 200
et 125 roubles pour deux guitares lesquelles devront être adressées, ainsi que les
manuscrits, à la légation russe, à Bruxelles, avant le 1er novembre 1856.569)
Dit is een zo karige en late mededeling, dat Coste uit andere bron van het concours moet hebben
vernomen om te kunnen mededingen. De Observateur Belge plaatst de gegevens van dit concours
pas op 28 oktober 1856, net als La Presse Belge op de 29e, en dan is Makaroff al in Brussel
aangekomen.570) Makaroff moet, anders dan hij in zijn memoires schrijft, de gitaarcomponisten en
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gitaarbouwers die hij op het oog had zelf van het concours en het reglement op de hoogte gesteld
hebben, hij voert immers een intensieve correspondentie met bijvoorbeeld Mertz en Scherzer.

Brussel
Op zijn reis naar Brussel in juli van dat jaar maakt Makaroff gebruik van de gelegenheid om in
Aken, Fuldt, Wurzburg en München verschillende gitaristen te bezoeken, voordat hij zich in een
‘erg gezellig appartement’ nestelt in de Belgische hoofdstad. Daar dient hij zich aan bij Fétis,
directeur van het conservatorium, met de bedoeling op het hoogste
muzikaal niveau het concours een podium te geven. Maar die wijst
Makaroff de deur, hij heeft er in het verleden al vaak blijk van
gegeven weinig op te hebben met de gitaar.571) De Russische
edelman voelt zich zodanig in zijn eer aangetast, dat hij zich in zijn
memoires op niet mis te verstane bewoordingen over Fétis uitlaat.572)
Hij wendt zich aldus tot de mindere goden, zoals Damcke, die hij
nog kent uit St. Petersburg, en die hem hartelijk verwelkomt en
introduceert bij andere leraren van het conservatorium, onder wie
Servais, Léonard, Blaes, Bender, Kufferath, musici die het concours
gaan jureren. Opvallend neemt er geen gitaarbouwer deel aan dit
gezelschap, ter beoordeling van de ingezonden instrumenten.

50 Nicolai de Makaroff

Makaroff is in september 1856 in Brussel aangekomen, want Damcke geeft hem, volgens de
memoires, het advies zelf een concert te geven om zich als gitarist bij het publiek bekend te
maken. Dat doet hij volgens zijn zeggen op zondag 23 september om 1 uur in de namiddag in de
Société Philharmonique in Brussel. Makaroff hanteert de in Rusland gebruikelijke Juliaanse
kalender die twaalf dagen achterloopt op de Gregoriaanse, die in de rest van Europa geldt; alle
data die hij in zijn memoires noemt, moeten over die periode worden verschoven. Om verwarring
van deze twee tijdrekeningen te voorkomen, worden alle data vanaf nu gegeven in de
Gregoriaanse kalender. Het concert heeft dus plaatsgevonden op 5 oktober, beide
bovengenoemde Brusselse kranten kondigen het aan op 3 oktober.573) Het concert wordt, volgens
Makaroff, bezocht door ‘alle oprechte muziekliefhebbers van Brussel, het publiek telt wel 400
personen. Hij speelt alleen, zonder begeleiding, een echt soloconcert, op zijn tiensnarige
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Scherzer-gitaar en meldt vol trots dat zijn gitaar zo goed klonk, dat de mensen die de foyer van de
zaal binnenkwamen niet konden geloven dat dit een gitaar was, in plaats daarvan dachten dat het
de klanken van een piano waren. Hij schrijft dan dat de echte muzikale furore ontstond toen hij zijn
Mazurka en Carnaval de Venise speelde.574) Daarin gebruikte hij een speciale door hem
ontworpen techniek die bij alle andere gitaristen onbekend was, dat is, het thema gespeeld op de
bassnaren, terwijl op twee darmsnaren een snelle triller met vier vingers wordt gespeeld. Hij heeft,
nog steeds volgens eigen zeggen, een enorm succes, want toen hij klaar was, werd hij omringd
door een aantal mensen dat hem toejuichte en hem de hand schudde. Op veler verzoek herhaalt
hij zijn Mazurka, en geeft daarna nog een toegift, een ongepubliceerd werk van Mertz, Fantaisie
Liebestrank, dat hij als een van de prachtigste stukken voor gitaar beschouwt.575) Zijn bewondering
voor Mertz is groot, maar Makaroff heeft ook respect voor Coste, hij draagt zijn etude Pensez à
moi opus 6 aan hem op, waarschijnlijk geschreven na zijn bezoek aan Parijs.576)
Hij oogst zelf die bewondering ook in Brussel, niet alleen volgens zijn memoires, maar ook in
recensies. Die verschijnen in de Brusselse kranten Le Guide musical van 9 oktober, en L’Écho de
Bruxelles en Le Télégraphe van 14 oktober, steeds in precies dezelfde bewoordingen:
La guitare est tellement délaissée, oubliée, que l’on n’en parle que comme d’un objet
imaginaire, ou bien comme d’un souvenir d’enfance; [...] Si l’on n’avait vu l’instrument dont se
sert M. de Makaroff, si l’on n’eût su que c’était bien une guitare, certes on ne l’aurait pas
deviné. Aux premières notes, on a vu l’étonnement se peindre sur toutes les figures; mais
cet étonnement a bien vite fait place au charme d’entendre des sons aussi moêlleux, aussi
veloutés, aussi purs que ceux que M. de Makaroff tire de son instrument. [...] M. de Makaroff
ne brille pas seulement par une exécution merveilleuse mais encore par ses compositions,
fruits d’excellentes études. Sa Mazurka est admirable de mélodie et de verve, et son
Carnaval peut rivaliser d’originalité avec ce que l’on a composé de mieux dans ce genre.577)
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Daarna wordt in de laatste twee tijdschriften het concours genoemd en wordt Makaroff, na het
opsommen van de prijzen, geroemd om zoveel vrijgevigheid als beschermheer van de kunsten. De
recensie is afkomstig uit Le Guide musical, het tijdschrift, dat ook in Parijs verschijnt, van Schottfrères, het filiaal van de grote Duitse uitgeverij in Brussel, geleid door
Peter Schott, die als secretaris fungeert bij het concours.
Onder de toehoorders bevindt zich de heer Adan, een volgens
Makaroff bevlogen liefhebber van de muziek en van de gitaar,
medewerker van de Belgische minister van financiën. Aan hem
draagt Coste zijn opus 31 Le Départ opdraagt, waar hij volgens deze
dedicatie directeur generaal van de domeinen van het Koninkrijk
België is, en Etude no. 23 opus 38. Coste moet hem bij zijn bezoek
aan Brussel in het kader van het concours hebben ontmoet. Het
Carnaval de Venise van Makaroff met de genoemde passage is,
voorzien van een toelichting en meer nieuws over het concert,
51 Henri Adan

uitgegeven in een artikel van Matanya
Ophee.578) Het werk bevindt zich ook in de Rischel & Birket-Smith
verzameling in de Kongelige Bibliotek in Kopenhagen.579)

Jury
Spoedig na het concert van Makaroff vindt het concours een
aanvang. De jury bestaat uit:
Valentin Bender (1801-1873); hij studeert klarinet in Worms voordat
hij in 1819 soloklarinettist wordt in het Hollandse leger. Dan gaat hij
52 Valentin Bender

in 1823 naar Parijs, komt terecht in de oorlog tegen Spanje, en gaat

na de revolutie van 1830 naar België, waar hij dirigent wordt van de Partikuliere Muziekkapel van
koning Leopold I, en directeur van de Société Philharmonique.580)
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Joseph Blaes (1814-1892), virtuoos klarinettist, studeert aan het conservatorium in Brussel, en
reist daarna veel door Europa, waarbij hij als solist Londen, St.
Petersburg en Moskou aandoet. Bij de Société des Concerts in
Parijs krijgt hij in 1839 een eremedaille. Hij treedt op met Liszt en
Rubinstein en wordt in 1844 docent aan het Brussels
conservatorium.581)

Bertold Damcke (1812-1875); organist, dirigent en componist. Hij is
in 1845 in St. Petersburg bij de
uitvoering van de Symphonie
fantastique van Berlioz en kan bij die
gelegenheid Makaroff hebben
ontmoet. In 1853 verblijft hij in Brussel,
53 Joseph Blaes

trouwt daar met de zus van Servais,
en vestigt zich in 1859 in Parijs, waar
hij thuis muziekuitvoeringen
organiseert met Kreutzer, Liszt en
Berlioz. Hij publiceert geregeld
54 Bertold Damcke

artikelen in de Revue et Gazette
musicale de Paris.582)

Hubert Kufferath (1818-1896), violist, pianist, dirigent en componist,
komt uit een familie van musici. Hij studeert piano en compositie bij
Mendelssohn en na een leven als reizend solist vestigt hij zich in
1844 in Brussel als pianoleraar en componist. Daar begint hij samen
met Léonard en Servais een kamermuziekserie en zijn huis wordt
55 Hubert Kufferath

een ontmoetingsplaats voor Wieniawski, Bériot en Clara Schumann.

In 1872 wordt hij docent contrapunt en fuga aan het conservatorium in Brussel.583)
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Hubert Léonard (1819-1890); violist en componist. Hij studeert in de jaren ‘30 in Parijs bij
Habeneck. Hij speelt in het orkest van de Opéra en de OpéraComique, voordat hij in 1849 naar Brussel gaat, waar hij in 1853
Charles de Bériot opvolgt als docent aan het conservatorium. In
1866 gaat hij definitief naar Parijs, waar hij als leraar, solist en
kamermusicus actief is.584)

Adrien François Servais (1807-1866); hij is de beroemde violoncellist
die de Stradivarius bespeelt die heden
ten dage nog steeds bekend staat als
de ‘Servais’-cello. Zijn eerste grote
succes in 1834 in Parijs wordt gevolgd
door concerten in Londen. Daarna

56 Hubert Léonard

reist hij als solist door Europa en Rusland, waar hij vaak eigen
composities speelt. In 1848 wordt hij docent aan het conservatorium
in Brussel.585)
Peter Schott, secretaris van de jury van het concours, leidt het filiaal
van de Duitse uitgeverij Schott dat in 1843 van Antwerpen naar
57 Adrien Servais

Brussel is verhuisd. Van oorsprong zetelt de uitgever sinds 1740 in

Mainz, maar er zijn ook filialen in Parijs (1826), Londen (1835) en Leipzig (c.1840).586)

Contacten
Dit vooraanstaande gezelschap wordt begin oktober na het concert van Makaroff, die er een
Bourgondische leefwijze op nahoudt, uitgenodigd voor een luxueus diner van twaalf gangen in
restaurant Dubost, met oesters, vergezeld door twee flessen Chablis, schildpadsoep, kreeft, vis,
met daarbij vier fessen Champagne, wild met zes flessen oude Bordeaux, en een dessert
vergezeld van koffie en likeuren. Monsieur de Makaroff laat het zich samen met heren musici goed
smaken en meet dat breed uit in zijn memoires. ‘En hoeveel denk je dat al deze luxe mij heeft
gekost? Slechts 149 franc!’ vermeldt hij openlijk. De zaalhuur van zijn concert bedroeg 21 franc, en
om de verhoudingen duidelijk te maken, de hoofdprijs voor de beste compositie bedraagt 800
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franc, de tweede prijs 500 franc.587) Makaroff is zeer openhartig in zijn mening over gitaren en
gitaristen, eveneens over zijn uitgaven en zijn culinaire genoegens. Dat geeft niet alleen een beeld
van de situatie rond de gitaar en gitaristen van die tijd, maar ook van de omstandigheden waarin
hij zich wenste te begeven. Hij heeft het bij het diner over negen personen, en als hij zich niet
vergist en de vertaling correct is, kan dan de persoon om het negental compleet te maken dan niet
de heer Adan zijn? Hij was al prominent aanwezig bij het concert, schrijft een compositie Rondo
opgedragen aan Makaroff. De Brusselse musici zullen zonder twijfel gunstig gestemd zijn geweest
voor het jureren van het concours, na hun deelname aan het hen aangeboden copieuze
openingsdiner.
De eerste zitting van de jury vindt plaats op 16 oktober, waarbij Makaroff tot voorzitter wordt
gekozen. Dagelijks komen er composities en gitaren binnen bij secretaris Schott op het adres van
diens uitgeverij, totaal zo’n zestig composities van dertig deelnemers. Zelf heeft Makaroff al vier
composities van Mertz vanuit St.Petersburg meegenomen, die hem daar waren toegestuurd. Mertz
is dus al eerder op de hoogte geweest van het aanstaande concours. Om alles in goede orde af te
handelen, conform het reglement van het concours, wordt de sluitingsdatum gesteld op 1
december. Later wordt dat 10 december.588) Inmiddels houdt Makaroff zich tot de datum van het
concours onledig met het ontvangen van bezoek, zoals van de gitarist Sczepanowski, die volgens
Makaroff voornamelijk voor lege zalen speelt, en nu over zichzelf komt opscheppen; hij wijst hem
de deur met de opmerking dat er ‘slechts twee gitaristen zijn, Zani de Ferranti en Schulz, die als
uitvoerenden ver uitstijgen boven alle andere levende gitaristen,
inclusief jou en mij.’589) Hij onderhoudt correspondentie met Mertz,
totdat hij van diens echtgenote de brief ontvangt waaruit hij
verneemt dat de componist is overleden, iets dat hem zeer bedroeft,
gezien zijn vriendschap en hoogachting. Hij organiseert een
muziekavond met Damcke en Servais bij hem in het appartement,
waarbij hij vooral bij de aangeschoven dames veel succes heeft met
zijn gitaarspel van zijn Carnaval de Venise. Ook de componist
Yradier komt hem opzoeken, voor wie hij de fantasie Montecchi van
Mertz speelt, waarna deze er verder van afziet te werken aan zijn
eigen compositie over dat thema omdat hij zoiets moois niet meer

58 Johann Kaspar Mertz

kan bereiken.590) Ciebra en Coste komen eveneens naar Brussel in verband met het concours, in
het reglement staat immers dat de voorkeur van de jury uit zal gaan naar werken die tijdens het
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concours door iemand, de componist zelf incluis, voor hen zijn gespeeld.591) Makaroff schrijft in dat
kader wel over Coste dat deze vier van zijn composities heeft meegenomen, maar niet wanneer hij
in Brussel is aangekomen. Dat moet zijn geweest voor de sluitingsdatum van het indienen van de
composities, waarbij de vraag rijst waarom Coste het vijfde werk, Le Départ opus 31, niet meteen
heeft ingediend. Makaroff schrijft veel over Ciebra, afkomstig uit Sevilla, al jaren werkzaam in
Parijs en Londen, die hij een middelmatig componist vindt, maar wel een opmerkelijk speler, die
zijn rechterhand scheef houdt en met zeer lange nagels de snaren niet aanslaat, maar ertegen
duwt, wat een diepe melodieuze klank voortbrengt. Ook heeft hij een ‘hemels vibrato’, maar deze
manier van spelen heeft volgens de Rus een keerzijde in snelle passages, waarin de klank
onaangenaam metaalachtig wordt. Deze speelstijl is duidelijk overeenkomstig het tegenwoordige
flamenco gitaarspel, ook de genoemde schuine speelhouding wijst daarop.592) Makaroff is zeer
gedetailleerd in de weergave van zijn belevenissen in Brussel.

Beraad
En dan komt het concours zelf, woensdag 10 december 1856. Makaroff schrijft dat tenslotte de
grote dag van de toekenning van de prijzen kwam. ‘s Avonds om 8 uur komen alle leden van de
jury naar zijn hotelappartement. Hij opent de samenkomst. Na het overleg wordt besloten te
stemmen. Van de 64 composities worden er slechts 40 de moeite waard gevonden tot het
concours toe te laten. Uit deze 40 worden de volgende composities een prijs waard geacht:
vier composities van Mertz;
vier composities van Coste;
twee composities van Komarny;
een compositie van Kühnel.
Dat zijn totaal 11 composities. Voor het concours had de Rus gezegd dat hij de dood van Mertz
niet als belemmering zou beschouwen voor de toelating van zijn composities tot het concours en
dat in het geval dat een daarvan zou winnen, de prijs zou worden gezonden aan zijn weduwe. Zijn
mening werd hartelijk ondersteund door de andere leden van de jury.593) Dit voorstel doet
vermoeden dat Makaroff oorspronkelijk in het reglement had opgenomen dat de voorkeur van de
jury zou moeten uitgaan naar werken die door de componist gespeeld werden. In zijn memoires
heeft hij er in dat geval later aan toegevoegd dat dit ook anderen konden zijn, anders had hij dit
onvoorzien punt niet met de juryleden hoeven te bespreken. Coste en Ciebra spoedden zich
immers zelf naar Brussel voor de presentatie van hun werk. Aan een ander punt van het reglement
wordt stilzwijgend voorbijgegaan: de composities van Coste zijn bedoeld voor de heptacorde, het
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zevensnarige Lacôte-instrument van Coste, en soms uitsluitend daarop uitvoerbaar. Deze werken
kunnen natuurlijk ook worden gespeeld op de tiensnarige gitaar die Makaroff wel noemt in het
reglement, maar strikt genomen heeft de jury wat dit betreft een oogje dicht moeten knijpen.
Mogelijk speelde ook dit een rol bij de toekenning van de eerste prijs aan Mertz.
Makaroff beschrijft in zijn memoires datgene wat hij noemt ‘de intrige’, en aangezien hij de naam
van de intrigant niet wil noemen, ontstaat er juist daardoor meer aandacht voor deze persoon.
Hierop gaan Matanya Ophee en Astrid Stempnik verder in, ook op de relatie van Makaroff met
Fétis.594) Makaroff leidt de lezer eerst terug naar het diner met de juryleden. Aan het eind werd
daar de naam van Fétis genoemd, waarop de Russische edelman als door een adder gebeten
reageert met enige sterke uitdrukkingen. Die verstoorden Servais of Blaes in het geheel niet. Van
Damcke, die al figureerde in het huisconcert van Makaroff, kende hij al de oprechte minachting
voor de directeur van het conservatorium. Bender en Kufferath zijn geen docent aan het
conservatorium en hebben als zodanig geen afhankelijke relatie met Fétis. Zodoende blijft de
jongste van het stel, Léonard, over om de intrigant te spelen, voorzover daarvan al sprake is, door
de mening van Makaroff over de uitslag van het concours tot tweemaal toe te betwijfelen, tot diens
grote ongenoegen. Makaroff schrijft dat hij bij de selectie van de elf composities die als waardig
werden beschouwd voorstelde dat de eerste prijs moest gaan naar het Concertino van Mertz, en
de tweede naar de Sérénade van Coste.595) De mening van Makaroff staat dus al voor de
bespreking van de werken vast, hij stuurt de jury in die richting.
Maar dan komt de ‘intrigant’ met oppositie, de composities van Mertz mogen zonder twijfel
superieur zijn aan al de andere wat betreft inspiratie en
helderheid, maar er zitten fouten in, zoals een onjuiste
oplossing van de septiem, in het Maestoso van het
Concertino maat 35, waar een verminderd
septiemakkoord op de zevende trap van de toonsoort C
59 Concertino Mertz m. 35

wordt geschreven met een gis in plaats van een as.596)

Makaroff verweert zich door te zeggen dat de schrijfwijze geen invloed heeft op de klank,
bovendien komt deze schrijfwijze vaker in gitaarmuziek voor, maar dan probeert de intrigant het
nogmaals. Hij stelt de vraag of Makaroff ertegen zou protesteren als de tweede prijs naar Mertz
zou gaan. Makaroff kan dan zijn mening niet volhouden en zegt dat hij zich daarbij, tot zijn verdriet,
zou neerleggen. Dan wordt er gestemd. Schott maakt zeven briefjes waarop de juryleden, inclusief
Makaroff, twee namen moeten schrijven, een voor de eerste prijs en een voor de tweede prijs.
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Makaroff schetst bij de uitkomst zijn grote opluchting: voor de eerste prijs zijn er vier stemmen voor
Mertz, drie voor Coste, voor de tweede prijs vier voor Coste, twee voor Kühnel en een voor
Komarny.597) Makaroff kan dus tevreden zijn, de uitslag van de stemming is overeenkomstig zijn
voorstel. Hij stuurt onmiddellijk een boodschapper met een bericht naar Coste met de vraag of hij
kon komen met zijn gitaar, omdat de jury zijn composities wilde horen om te beslissen welke het
beste de prijs kon krijgen. Coste kwam onmiddellijk, zijn gezicht straalde van vreugde. Hij begon,
aldus Makaroff, hem te kussen en te omhelzen en zei dat hij het als de grootste eer beschouwde
de tweede prijs te ontvangen na Mertz, de grootste gitaarcomponist van die tijd. De Rus stelde
hem voor aan de juryleden en na veel hartelijke gelukwensen speelde hij zijn composities. Zijn
Sérénade werd erkend als het beste werk.598) Makaroff heeft Coste dus al ontmoet in Brussel en
weet waar deze verblijft. De boodschapper kan de heer Adan zijn geweest, die zowel Makaroff als
Coste daar hebben ontmoet. De reactie van Coste wordt sterk overdreven in deze beschrijving, uit
persoonlijke brieven komt naar voren dat hij een zeer gedistingeerd man was die zich uiterst
correct gedroeg in de sociale omgang. Kussen en omhelzen past daarbij niet zozeer, maar
Makaroff overdrijft wel vaker. Coste schrijft over de uitslag in 1867 aan Schult:
Lorsque, après la décision du jury, je fus appelé devant lui pour faire entendre mes
compositions, Servais me tendit la main et me dit ceci: “vous avez mérité le premier prix et je
vous ai donné ma voix”. Kuffrat et Léonard m’en dirent autant. En effet des 4 ou 5 morceaux
présentés par Mertz un seul est resté au concours, les autres furent écartés comme trop
faibles, J’en avais 4 qui sont restés et jugés supérieurs par les trois principaux membres du
jury. Mais ils étaient sept.599)
Coste heeft bij deze gelegenheid in ieder geval Grande Sérénade opus 30 gespeeld, maar naar
het tweede werk blijft het gissen. Na het spel van Coste worden de zeven ingezonden gitaren
beoordeeld, waarbij Makaroff er eenvoudig wat akkoorden op speelt. De gitaren van Scherzer en
Arhusen komen daaruit zonder verschil van mening naar voren als de beste, zodat de eerste en de
tweede prijs eraan worden toegekend. Makaroff koopt met een bonus beide instrumenten en
beloont de juryleden naar Russische gewoonte elk met twee pond thee. De volgende morgen
stuurt hij 800 fr. naar de weduwe van Mertz en een vergelijkbaar bedrag naar Scherzer. Op zijn
terugreis naar Rusland neemt hij, volgens Ophee, de manuscripten van de composities mee.600)
Dat moet ook wel als hij in het reglement onder punt drie al heeft aangekondigd dat hij die zal
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uitgeven.601) Coste gaat met zijn gitaar en zijn prijs terug naar Parijs, mogelijk met de trein, volgens
dienstregeling vanaf Brussel station des Bogards.602)

Pers
Op zaterdag 20 december 1856 meldt L’Observateur Belge de uitslag van het concours. Daarin
zijn wat meer nauwkeurige gegevens te lezen:
Le concours de guitares et de compositions pour cet insrument, institué dans notre ville par
M. de Makaroff, a eu lieu le 10 de ce mois. Le jury [...] s’est réuni hier soir pour se prononcer
[...] Le premier prix a été décerné à la composition intitulée: Concertino en la, de J.K. Mertz,
de Vienne. Le second prix à celle intitulée: Grande sérénade, op. 30, composée par Nap.
Coste, de Paris. [...] M. Coste, l’un des lauréats dus concours, qui était venu de Paris, a fait
entendre ensuite quelques-unes des compositions des concurrents, et entre autres la
Sérénade couronnée. M. de Makaroff a également joué quelques-unes des oeuvres de M.
Mertz. Cette audition a pleinement justifié l’excellente appréciation du jury.603)
Nu blijkt dat er naast 10 december nog een sessie is geweest van Makaroff, de jury en Coste op
19 december, waar Coste en de Rus beiden speelden, voor zover de recensent de datum niet
heeft gecorrigeerd bij de plaatsing ervan in de krant. Precies hetzelfde bericht verschijnt op 21
december in La Presse Belge.604) Op 4 januari 1857 komt dit bulletin eveneens terecht in de Revue
et Gazette musicale de Paris, daar onder toevoeging van een brief die Makaroff aan het tijdschrift
zond. Daarin schrijft hij de necrologie van Mertz, prijst zijn muziek tot grote hoogte, hoger nog dan
Giuliani, een edele, verheven, grootse stijl, vol originaliteit, met nieuwe schitterende effecten, uiting
van een grondige kennis van muziek, vergezeld van een uitzonderlijke smaak, een onvermoeibare
geestdrift en tenslotte al datgene dat meesleept en bekoort, zonder ooit te vervelen. Hij geeft aan,
als bezitter van manuscripten van hem, deze uit te geven ter ondersteuning van diens weduwe.605)
Dat gebeurt echter niet. Over Coste geen woord. Dat is anders in Le Ménestrel van diezelfde
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zondag, waarin J. Lovy zich schaart in het koor van recensenten dat het verscheiden van de gitaar
bezingt:
Il y a longtemps que la guitare est morte, hélas! Et pourtant la pauvrette s’amuse à
ressusciter de temps en temps, - comme la Tragédie, - pour ébahir les populations. Comme
la tragédie, la guitare a ses rois, ses confidents et ses trois unités, - unité d’action, unité de
son, unité de grincement.606)
Hij houdt deze metafoor nog even vol in het kader van zijn afkeuring van het initiatief van Makaroff
en trekt een nogal morbide vergelijking:
Il paraît que le célèbre artiste autrichien n’a pas voulu survivre à la réalisation d’un concours
de guitare. En présence de l’attitude des masses, il a mieux aimé se laisser mourir que de
subir son ovation. Sublime fausse-honte!607)
De heer Lovy heeft geen goed woord over voor het instrument. Over Coste weet hij nog de
zakelijke mededeling op te brengen dat die met een grote serenade de tweede prijs heeft
gewonnen, hij noemt hem daarbij terloops ‘een van onze onderscheiden musici en componisten’.
‘Laten we het hierna hebben over de helden van de Krim!’, zegt hij er nog bij over het gitaarspel
van Makaroff, blijkbaar zit die oorlog, waarbij Rusland betrokken was, nog vers in het
geheugen.608) Weinig verheffend, in ieder geval, en ook een spijtige afsluiting van datgene wat
hierover uit eigentijdse bronnen naar voren komt.

Composities
De werken voor het concours worden uitgegeven door Girod, maar niet alle. Coste en zijn uitgever
maken bij de editie van opus 29 en opus 30 gebruik van de eer die de componist te beurt is
gevallen door dit niet alleen op het titelblad te vermelden, maar ook door in een voorwoord een
korte beschrijving te geven van het concours. Vol trots wordt daarin geconcludeerd dat, wegens
het verscheiden van Mertz, Napoléon Coste nu dus de enige laureaat is gebleven van dit
Europese concours. Dan worden de vier ingezonden werken genoemd, en dat zijn Les Feuilles
d’Automne opus 27, Fantaisie symphonique opus 28, La Chasse des Sylphes opus 29, en Grande
Sérénade opus 30 dat de tweede prijs kreeg. Ook staat vermeld dat Le Départ te laat werd
ontvangen. In kleine letters wordt beloofd dat de werken achtereenvolgens zullen verschijnen bij
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Girod, maar dat is er wat de Fantaisie symphonique betreft niet van gekomen.609) Zodoende is uit
andere bron dan de memoires van Makaroff te achterhalen welke werken het betreft, maar zo
eenvoudig ligt het niet. Er is inderdaad een werk Feuilles d’Automne van Coste, opus 41,
opgedragen aan Søffren Degen en uitgegeven in 1876, bestaande uit twaalf eenvoudige walsjes,
die in geen geval serieus in aanmerking kunnen zijn gekomen voor inzending bij dit concours,
ondanks dat het titelblad van de uitgave dat wel schrijft. Om de verwarring nog groter te maken,
wordt er ook nog vermeld dat het werk grotendeels is opgenomen in de trilogie met de titel Le
Passage des Alpes opus 27, 28 en 40. Hier ligt de eerste sleutel tot de ontrafeling van deze
puzzel. Geen enkele noot uit opus 41 lijkt ook maar vanuit de verte op die uit de trilogie, zoals
Simon Wynberg terecht opmerkt.610) Volgens hem is de uitgave van Le Passage des Alpes te
dateren tussen 1862 en 1866, zodat het voor de hand ligt dat Coste Les Feuilles d’Automne later,
na het concours, heeft hernoemd. Maar bestond dat toen al uit drie delen? De tweede sleutel ligt in
de muziek zelf. Het eerste deel Maestoso is vrijwel hetzelfde als het eerste deel van Deuxième
Polonaise opus 14. Coste kan dit stuk voor deze gelegenheid hebben gebruikt, het was immers
nog niet uitgegeven, maar zelfstandig telt het 61 maten, en dat is wat weinig in vergelijking met de
andere ingezonden werken, die uiteenlopen van 150 (opus 31) tot 567 (opus 29) maten. Het meest
waarschijnlijk is dat hij er de 33 maten van Le Passage des Alpes aan heeft toegevoegd, die
eindigen met een open slot op de dominant D7 van de toonsoort G waarmee de Marche opus 28
begint, die daarmee naadloos daarop aansluit. Dit deel is weer vrijwel identiek aan de niet
uitgegeven Marche Triomphale opus 26, die bij wijze van spreken klaar lag om te worden
opgenomen in de onderhavige Les Feuilles d’Automne, om samen 193 maten te vormen,
kwalitatief en kwantitatief genoeg voor deelname aan het concours. Als dit allemaal juist zou zijn,
lijkt het erop dat het Rondo opus 40 er bij de uitgave onder de nieuwe naam aan is toegevoegd,
ook het hogere opusnummer wijst in die richting. De andere titels van de ingezonden werken voor
het concours zijn alle onder dezelfde naam uitgegeven door Girod, 16 boulevard Montmartre,
aldaar gevestigd vanaf 1853.
Door de juryleden van het concours zijn, zoals gemeld, elf composities van vier componisten
geselecteerd om te worden beoordeeld voor de prijzen, uit een totaal van 64 werken van 31
toondichters. Dat betekent dat er 53 stukken van 27 scheppend kunstenaars zijn afgevallen.
Daarbij rijst de vraag wie dat dan wel waren. Allereerst kan daarvoor worden gezocht onder de
gitaristen die Makaroff tijdens zijn eerste reis door de gitaarwereld in 1851 ontmoette. Dat zijn
achtereenvolgens:611)
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Kamberger, die in zijn woorden beroemd is aan de oevers van de Rijn en die hij krachtig,
geestdriftig vindt spelen met een goede techniek, maar zoals alle Duitse gitaristen, zonder
gevoeligheid, voldoende helderheid en afwerking;
Zani de Ferranti in Brussel, die hij smaakvol, klankvol, expressief vindt spelen, zoals hij nog
niet eerder had gehoord, hij staat bij herhaling hoog in zijn achting;
Schulz in Londen, die in zijn beschrijving speelt met een buitengewone snelheid en
duidelijkheid, krachtvol, smaakvol, zoetheid van aanslag, helderheid en uitdrukking; hij koopt
vijftien van zijn uitgegeven composities;
Carcassi in Parijs, met zijn eenvoudige en ‘dunne’ muzikale composities, zoals die volgens
hem in Rusland bekend zijn;
Coste in Parijs, de, zoals hij schrijft, slimme en vriendelijke Fransman, die met grote
duidelijkheid en gevoeligheid speelt, met grote helderheid van toon, maar die de luisteraar niet
weet te boeien; hij behoort niet tot de afvallers van het concours, evenals Mertz;
Mertz in Wenen, die hij de beste Duitse gitarist vindt, hij speelt met kracht, energie, gevoel,
helderheid en expressie, maar met de fouten van de Duitse school, het zoemen van de bassen en
het soms smoren van de zeer snelle passages; nog meer onder de indruk is Makaroff over zijn
composities, waarvan hij er een aantal in manuscript koopt, die in tegenstelling staat tot de volgens
hem talentloze moderne componisten als Padovetz, Carcassi, Bobrovich, Bayer, Soussman,
Küffner, Pettol (Pettoletti?) etc. die hij in dat kader noemt.
Op zijn tweede reis in 1856 komen daar nog bij:612)
Jansen en Fischer, die hij ontmoet in Aken, van wie de laatste alle kenmerken vertoont van
de Duitse gitaartechniek, wel snel en krachtig, maar zonder helderheid, duidelijkheid of zachtheid;
Rilling in Fulda, Brand in Wurzburg en Franz in München, drie Duitse gitaristen over wie hij
zich verder niet uitlaat;
Sczepanowski, die hij in Brussel ontmoet, die zo hoog van zichzelf opgeeft dat hij hem de
deur wijst zonder dat hij heeft gespeeld;
Ciebra, die hij ook in Brussel ontmoet, die zijn niet zo goede composities op de Spaanse
manier speelt, met een zeer gevoelige, diepe, melodieuze toon en een prachtig vibrato, maar soms
ook onaangenaam metaalachtig.
Gezien de wijze waarop Makaroff het juryoordeel wenste te sturen, vallen in dit rijtje al veel
componisten af, voorzover zij al iets zouden hebben ingestuurd. Alleen Zani de Ferranti en Schulz
blijven over, zodat de vraag omtrent de deelname alleen voor hen beantwoord zou moeten
worden. Makaroff heeft uitgegeven composities van Schulz gekocht, maar misschien ook
manuscripten die hij ook mogelijk heeft overlegd aan de jury, net zoals hij waarschijnlijk met die
van Mertz heeft gedaan. Zij zijn hoe dan ook afgevallen. Maar prangender is de vraag waarom
612
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Zani de Ferranti niet heeft meegedaan aan dit concours, het werd ook nog eens in zijn stad
Brussel gehouden. Carcassi is in 1853 overleden, maar Legnani en Diabelli zijn toch ook
gerenommeerde gitaarcomponisten, vonden zij het concours niet interessant of wisten ze er niet
van? De aandacht van Diabelli wordt hoogstwaarschijnlijk in beslag genomen door zijn uitgeverij,
en met zijn 75 jaar is hij niet jong meer, net als Legnani, die eveneens in de 18e eeuw geboren is,
nu 66 jaar, en dan is een concours niet meer zo relevant aan het eind van een carrière. Regondi is
volop actief in Londen, met de gitaar zowel als de concertina, zodat zijn deelname zeker tot de
mogelijkheden behoort; mocht dat zo zijn, hij is hoe dan ook afgevallen. Dan zijn er tenslotte nog
de Spaanse gitaristen die Makaroff niet heeft bezocht die een gooi gedaan zouden kunnen hebben
naar de eer van een laureaat in het concours, Huerta, Bosch en Arcas; niets is daarvan bekend.
De vraag omtrent Zani de Ferranti wordt beantwoord door zijn biograaf Marc Van de Cruys. Als
reden geeft hij dat Zani de Ferranti in 1855 zijn betrekking aan het conservatorium van Brussel
opzegt en naar Italië gaat, waar hij op 5 mei 1855 in Bologna trouwt met de jonge zangeres
Euphémie Wittmann. Met haar reist hij voor concerten in juli 1856 naar Oostenrijk, ondanks de
Krimoorlog in deze periode, en gaat weer terug naar Italië, waar zij, droevig genoeg, in het najaar
sterft, nog niet eens 24 jaar.613) Zani de Ferranti verkeerde in omstandigheden die het hem
bemoeilijkten aan het concours in Brussel mee te doen, los van de mogelijkheid dat hij er niet eens
van wist, de publiciteit en het belang ervan wordt door gitaristen, volgens Marc Van de Cruys,
schromelijk overdreven. Daarin heeft hij gelijk, maar toch kan Makaroff hem op zijn reis in 1851
van zijn plan op de hoogte hebben gesteld, hij stond bij hem immers hoog in het vaandel. Ook
Simon Wynberg gaat in zijn biografie van Zani de Ferranti in op de gebeurtenissen rond het
concours, en geeft de muzikaal-politieke intrige als reden voor hem om niet mee te doen, diens
goede relatie met Fétis, en de laatste druk bezig met zijn gouden bruiloft.614) Maar om zover te
gaan, zoals Marc Van de Cruys beweert, dat hij het hele concours slechts heeft opgetuigd om
Mertz en Scherzer, die de wedstrijd winnen, te bevoordelen, gaat toch te ver.615) Makaroff heeft
immers een goed contact met beiden, bezit reeds verschillende composities van Mertz, een gitaar
van Scherzer, en dan is zo’n onderneming een wel erg ingewikkelde manier om hen te steunen.
Het is daarom beter om te blijven uitgaan van de oprechte bedoelingen van de Russische
edelman. Het concours is wel van grote betekenis voor Napoléon Coste, die hiervoor zijn
belangrijkste werken schrijft. De niet-bekroonde 53 werken van de 27 andere componisten zijn
volgens het reglement gedeponeerd bij Schott frères, waar zij voor 1 maart 1857 moeten zijn
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opgehaald om niet na die datum te worden vernietigd.616) In het geval dat beide laatste niet hebben
plaatsgevonden, dan kan er in het archief van Schott een flinke stapel mogelijk onbekende en voor
de wereld van de gitaar interessante composities liggen. Die moeten dan wel naar elders zijn
verhuisd, want Schott heeft in Brussel geen filiaal meer. Navraag leert echter dat er zich in de
archieven van Schott geen exemplaren van de composities van het gitaarconcours bevinden.617)

Opus 27 Les Feuilles d’Automne [i.e. Le Passage des Alpes; Maestoso m. 1-59 i.e. opus 14
Deuxième Polonaise - Introduction]
Dit werk is later uitgegeven als deel van Le Passage des Alpes opus 27, 28 et 40 bij Richault,
waarbij opus 40 eraan is toegevoegd, zoals hierboven geconcludeerd. Volgens Wynberg is dat
tussen 1862 en 1866, maar de juiste datering is bij gebrek aan editienummering niet meer precies
vast te stellen. Het werk heeft ten tijde van het concours bestaan uit
twee delen, het eerste deel, Maestoso, dat grotendeels de
Introductie is van opus 14 Deuxième Polonaise, waaraan een aantal
overgangsmaten is toegevoegd om het te laten aansluiten bij het
tweede deel, Marche, dat identiek is aan de Marche Triomphale
opus 26. Zodoende gaat het bij Feuilles d’Automne om twee
hergebruikte werken. De verklaring voor het veranderen van
opusnummer 26 in 28, ligt in de volgorde van de werken; als opus
27 het eerste deel is, is het vreemd als het tweede deel opus 26 is.
Opus 28 is nu wel erg vol, met de Marche, de Fantaisie
symphonique en het Divertissement, zodat Wynberg zich

60 Nadaillac Delessert

genoodzaakt voelt het onderscheid te maken met de toevoeging [b] en [c] voor de laatste twee.618)
Anders dan bij de twee andere uitgegeven werken, opus 29 en opus 30, staat op de uitgave Le
Passage des Alpes niet vermeld dat het is ingezonden voor het concours.
Het werk is onder de nieuwe titel als trilogie opgedragen aan Madame La Comtesse Nadaillac
Delessert, nu is het derde deel Rondo opus 40 eraan is toegevoegd. Zij behoort met Baron
d’Outhoorn van opus 50 tot de enigen van Franse adel die in het lijstje dedicaties van Coste
voorkomt, er is nog Lord Ashburnham van opus 3, maar die moet van Engelse komaf zijn geweest.
Mogelijk heeft de comtesse aan Coste voorgesteld het werk deze titel te geven, een die verwijst
naar de glorieuze tocht van Napoléon Bonaparte met zijn leger in 1800 naar Italië.619) Dat zou
doen vermoeden dat zij tot de nieuwe adel behoort, die door Napoleon is ingesteld, oude adel had
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het niet zo op met deze revolutionaire legerleider. Joerg Sommermeyer heeft in 1984 kritiek op
deze compositie, hij vindt het een van de minder overtuigende programmatische composities
omdat de eenheid in de muzikale gedachten ontbreekt en hij er meer of minder toevallig
samengestelde elementen in aantreft.620) Mario Dell’Ara daarentegen is van mening dat Coste in
deze trilogie zijn romantische-decriptieve stijl heeft vervolmaakt, maar daarin nog niet een
volkomen eenheid van gedachte heeft bereikt.621) In opus 27 wordt een thema hernomen,
omspeeld, gediminueerd, een thema dat in opus 28 terugkeert. De strakke muzikale vorm van de
mars, waarin muzikale thema’s en motieven worden doorgewerkt, gevarieerd en herhaald,
weerspreekt stellig de opinie die in de twee bovenstaande citaten wordt weergegeven. De muziek
tekent in deze programmatische interpretatie, door de sfeer en zelfs het tempo, de reis over de
Alpen van Napoléon Bonaparte, die door Coste wordt bewonderd, hij draagt zelfs zijn naam. De
vele ontberingen die de beroemde reiziger moest verduren passeren de revue in dit
programmatische werk in de vele gradaties van muzikale passages, ritmes, sfeertekeningen,
plotselinge overgangen en meeslepende melodieën. Hierin zou dan de vernieuwde
programmatische duiding naar voren komen, het werk is immers hergebruikt. De muziek van het
Maestoso herbergt vele van de stijlkenmerken zoals die in de thematische catalogus in hoofdstuk
IV zijn beschreven, die in hun toepassing ertoe bijdragen dat het werk heel goed verhalend kan
worden begrepen, programmamuziek, die niettemin geen een-op-een relatie heeft van verhaal en
muziek. De narratieve lyriek, de steeds wisselende ritmen, de vaak onderbroken beweging zijn
aspecten van de dynamiek die deze muziek in zich heeft, die elk moment boeit, de aandacht
vraagt van de luisteraar, en de speler net zo goed. De kennis van de inhoud kan door de
beschrijvende analyse in hoge mate bijdragen aan de interpretatie van de gitarist. Die is door de
auteur gerealiseerd op de bij deze biografie gevoegde compact disc, waarop Le Passage des
Alpes opus 27, 28 & 40 is te beluisteren.

Opus 28 Marche
Het tweede deel, de Marche, dat later als opus 28 deel uitmaakt van Le Passage des Alpes, is een
volgehouden mars, zonder tempo-aanduiding, maar wel met een trio. De intensieve
tussendominantwendingen geven het stuk harmonisch vaart, er zit beweging in, maar dan wel
continu in hetzelfde tempo, zonder aanwijzingen. Steevast blijft de maat vierkwarts. De ritmiek is
veelal gepuncteerd, met vele rusttoepassingen, afgewisseld met achtstenbeweging en triolen. Er
zijn wel vele aanwijzingen voor dynamiek en articulatie. Het verhaal is impliciet, de
wandelbeweging, de militaire trompetten, het heroïsche gepuncteerde ritme, versterkt door de
rustentoepassing. Met het folkloristisch element herbergt dit werk zeker twaalf kenmerken in de
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muziek die als romantisch zijn op te vatten. Het derde deel, Rondo, mag er in eerste instantie niet
toe behoord hebben, de twee delen van Les Feuilles d’Automne geven voldoende aanleiding voor
de conclusie dat Coste zijn stijl in de romantiek gevonden heeft. Dit werk behoort zeker tot de
belangrijkste van zijn oeuvre.

Opus 28[b] Fantaisie symphonique
Ondanks het voornemen van Makaroff en van Girod is dit werk tot 1983 niet uitgegeven, wanneer
Simon Wynberg het opneemt in volume IX van zijn complete uitgave.622) Een afschrift bevindt zich,
zoals de meeste van Coste’s werken, in de Rischel & Birket-Smith collectie van de Kongelige
Bibliotek in Kopenhagen. Daarin zit in maat 6 van het eerste deel een zogenaamde correctie, waar
de bes vervangen zou moeten worden door a, wat stellig onjuist is. Niettemin neemt Wynberg dit
over, zodat deze fout in de moderne editie is geslopen en dient te worden gecorrigeerd. De bes is
muzikaal logisch de herhaling in een lager octaaf van het voorafgaande motief. De titel zou kunnen
duiden op de Symphonie fantastique van Berlioz, 36 jaar eerder, Coste was een bewonderaar van
de componist, getuige zijn dedicatie van opus 15 Le Tournoi. Ook houdt de keuze voor een nietprogrammatische titel in dat de buitenmuzikale verwijzingen van de muziek niet voor de hand
liggen. De vijf delen zijn episodisch als samenstelling en ook in zichzelf van structuur. De sfeer
verandert vele malen van sterk ritmische motieven en thema’s tot lyrische melodieën, altijd met
een rijke harmonie en polyfone passages. Het prachtige Andante, met haar zeer romantische en
lyrische melodie, bevindt zich ook in verkorte vorm in de Etudes als nr 14, opgedragen aan zijn
echtgenote. Het Scherzo toont als finale interessante gitaristische en muzikale vondsten, met
humor in een volgehouden walsbeweging, een persoonlijke voorkeur van Coste. De vijf delen van
deze Fantaisie symphonique vormen een afwisselend geheel wat betreft tempo, maat en ritme.
Door de thematische overeenkomsten, de terugkeer van vergelijkbare passages, de afsluiting en
het idée fixe, kan gesproken worden van een muzikale eenheid, die nog wordt versterkt door de
vormstructuur en de toonsoorten. Met de cadenza’s, vaak voorafgegaan door een abruptio, de
harmonische contrasten van de majeur-mediant, gelijknamig majeur, bijvoorbeeld, en de
melodische chromatiek, zijn er vele stijlkenmerken van zijn compositie in te herkennen. De
verschillende modulaties, de aandacht voor de subdominant, de plagale Moll-Dur cadens, het
Napels-sextakkoord en het bedrieglijk slot versterken dit klankbeeld. Zo beantwoordt dit werk op
12 punten aan de 21 criteria van formele kenmerken en stijlelementen die zich in de gitaarmuziek
van Coste voordoen. De beschreven formele kenmerken en stijlelementen zijn uitgevoerd door de
auteur als resultaat van dit onderzoek en te beluisteren, naast de beschrijving, op de CD met
Fantaisie symphonique opus 28[b].
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Opus 29 La Chasse des Sylphes
De buitenmuzikale verwijzing van La Chasse des Sylphes kan worden opgevat als naar de
luchtgeesten uit de Gallische, Keltische en Germaanse mythologie, wezens die tussen hemel en
aarde bewegen, onweer kunnen veroorzaken en waarop om die reden door Karel de Grote een
genadeloze jacht moest worden opgezet, waarvan hij later afzag.623) De compositie geeft echter
geen aanleiding om de muziek in die richting te interpreteren. De sylfen worden door de alchimist
Paracelsus (1493-1541) beschreven als elementaire geesten uit de middeleeuwse magie, die zich
bevinden tussen het onsterfelijke en het sterfelijke, waarvan Oberon, de koning der elfen, er een
is.624) Zijn echtgenote is Titania, en deze twee brengt Shakespeare ten tonele in zijn A MidsummerNight’s Dream. Dit toneelstuk uit 1595-1596 kent een dramatiek die ook componisten inspireert.
Mendelssohn schrijft bijvoorbeeld zijn ouverture met dezelfde naam opus 21 voor orkest in 1826
naar aanleiding van dit stuk van Shakespeare, en dit wordt integraal uitgevoerd in het ‘Concert du
Conservatoire’ in 1851. Los daarvan schrijft Carl Maria von Weber in 1825-1826 zijn opera Oberon
naar het epos van Wieland uit 1760, waarvan delen in 1855 worden geprogrammeerd in de
‘Concerts du Conservatoire’, evenals van La Damnation de Faust in 1849,625) het koraal werk
‘Légende dramatique’ van Hector Berlioz uit 1845-1846, waarin een Choeur de Gnomes et
Sylphes en daarna een Ballet des Sylphes is opgenomen, deel twee scene 7. Deze werken zijn
dus ook door Coste in uitvoering te horen geweest, het literaire thema speelt een rol in de muziek
van deze tijd. Ondanks dat er zich in het Ballet des Sylphes van Berlioz een ritmisch koppelmotief
in de vorm van een gerepeteerde achtstentriool gevolgd door een kwart bevindt, dat enigszins lijkt
op het openingsmotief in het vierde deel van Coste’s werk, en dat er enkele akkoordomspelingen
in deel I maat 17, 21, 23 en deel II maat 163 en 165 een verre verwantschap hebben met het
laatste thema uit de ouverture Oberon van Weber, is er geen thematische verwantschap te
ontdekken tussen het werk van Coste en dat van de andere drie genoemde toondichters. De
compositie is geheel origineel. Maar welke betekenis Coste in zijn muziek heeft willen leggen, zal
duidelijk moeten worden uit de beschrijvende analyse van het werk in het desbetreffende
hoofdstuk. De conclusie daaruit is de volgende. De vier delen van La Chasse des Sylphes kennen
een grote afwisseling van karakter, die wordt bewerkstelligd door de vele intensieve harmonische
bewegingen, waarvan vooral de overmatig dominantcadensen opvallen. Veelzijdig is het werk in
de thematiek, waarvan verschillende thema’s worden doorgewerkt en gecombineerd, andere bijna
als idée fixe kunnen worden aangemerkt. Melodische chromatiek is er niet veel in te vinden, de
chromatiek is voornamelijk harmonisch toegepast, waarbij het doormodulerende karakter vooral in
het eerste en derde deel de toonsoort op de achtergrond dwingt, bijna zwevend maakt, Coste
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voert deze sterk door. Afwisselend is het werk ook in de binnenmuzikale verwijzingen als trompet,
hoorn en bourdons, die op zich een narratieve functie kunnen hebben, refererend aan
Shakespeare’s toneelstuk. Zeker vier referenties zijn mogelijk, de zingende fairies bij de
volksmuziekpassage in het eerste deel, de jacht met hoorns in de flageolet- en signaalmotieven in
het tweede deel, het balken van de ezel in het begin van het derde deel met de gekke grote
melodiesprong, en de trompetten, die Shakespeare ook noemt in de vierde akte, steeds
weerkerend in het vierde deel. Daarnaast zijn er nog andere volksmuziekachtige en dissonante
passages die een narratieve betekenis kunnen hebben, maar niet direct verwijzen, meer de
sfeertekening voortzetten. Met de reprise van de thematiek weet Coste ook in die zin structurele
eenheid te creëren in deze compositie. Deze maken samen met de formele kenmerken en
stijlelementen als doorbreking van de periodische frasestructuur, het voorkomen van cadenza, de
vele omspelingen van verschillend karakter, de ornamentatie, de reeds genoemde intensieve
harmonische beweging, stijlfiguren als raket en vuurpijl, maat- en tempowisselingen, voorschrift
van dynamiek en articulatie dat het deel van het verhaal uit het toneelstuk dat in deze muziek
wordt getoonzet voldoet aan zeker 15 van de 21 daarvoor gedefinieerde herkenningspunten.
Daarmee behoort ook dit werk tot de beste composities van Coste.

Opus 30 Grande Sérénade
Het prijswinnende werk Grande Sérénade draagt Coste begrijpelijkerwijs op aan Monsieur N. de
Makaroff in de uitgave van Girod. Een eigentijds manuscript of afschrift is niet gevonden, wel heeft
Frederik Birket-Smith (1880-1952) een op 5 juni 1924 gedateerde kopie geschreven die zich in de
Koninklijke Bibliotheek van Kopenhagen bevindt. De uitgave van Girod stamt uit 1857 omdat die
op 8 juni van dat jaar door de drukker Moucelot is ingeschreven in het register van
muziekuitgaven, dat vanaf 1841 ononderbroken is bijgehouden.626) De 64 enorme folianten tot het
jaar 1883 van dit register in de Archives nationales in Parijs zijn een bron voor de datering van de
composities van Coste, die niet op andere wijze kan worden achterhaald. Niet alle jaargangen zijn
echter meer in te zien en ook niet alle werken van Coste zijn ingeschreven, slechts die van opus
25, 30 en 31 zijn tot nu toe gevonden, dat terwijl de heer Moucelot ook voor opus 29 de gang naar
het register had kunnen maken, zijn naam en adres staan immers op de laatste pagina van die
uitgave en ook op de eerste van opus 30.627) Het register is wat betreft Coste niet zo bruikbaar.
Over deze compositie is Joerg Sommermeyer van mening dat het theatrale elementen bevat en
daardoor wat opera-achtig aandoet, maar wel geheel origineel is, zonder verwijzing. Het is zo
geschreven dat Coste zijn instrumentale vaardigheden en zijn compositorische creativiteit effectief
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kon laten zien.628) Umberto Realino beschrijft in 1999 enkele muzikale aspecten van de Grande
Sérénade. Het eerste deel is volgens hem improvisatorisch van stijl, de gehele ambitus van het
instrument wordt direct virtuoos getoond. Hij signaleert een formele analogie met de eerste delen
van Trois Solos opus 76 van Carulli - die gelijkenis is er wel, maar Carulli werkt per deel een
muzikaal motief of thema uit, terwijl Coste een veel grotere en intensieve variatie toont. Ook
Realino merkt de chromatische modulatie op naar het tweede deel, maar verzuimt het verband
daarvan met volksmuziek te leggen. Evenmin verwijst hij bij de Marche et Coeur de Pélerins naar
Berlioz, terwijl die connectie duidelijk aanwezig is. Hij vindt wel dat er prachtig spel tussen sopraan
en bassen te horen is. Het karakteriserende ritme van de bolero herneemt de energie van het
begin, waar een exotische warmte wordt opgeroepen.629)
Het werk bestaat uit vier delen, waarvan de eerste twee en laatste twee zonder interruptie moeten
worden gespeeld. De titel van ‘Marche et Choeur de Pélerins [sic]’ verwijst naar ‘Marche de
pèlerins’, deel II van Harold en Italie uit 1834 van Berlioz. Het terugkerende ‘prière du soir’ daarin
wordt gekenmerkt door een intensieve reharmonisatie van een gevarieerde melodie, al dan niet
modulerend, in verschillende liggingen en stemmen. Het ritme ervan heeft enige gelijkenis met het
koraal van Coste, ware het niet dat dit een anacrouse heeft. Evenals Berlioz varieert Coste de
melodie en werkt de frasen harmonisch uit. De ‘Bolero’ van het derde deel is de enige van dat
Spaanse genre die Coste schrijft, Sor schreef er verschillende, voornamelijk voor zang met
begeleiding van gitaar of piano, Castellacci en Huerta componeerden er beiden een, en mogelijk
heeft Coste via hen kennisgemaakt met het genre. Ook is de bolero verwant aan de cachucha, die
Coste vormgaf in opus 13, en ook is het ritme van de bolero verwant aan dat van de polonaise,
waarvan Coste er twee schreef, opus 14 en opus 44, zodat dit werk toch in het oeuvre van de
componist valt te plaatsen. De titel van het laatste deel, ‘Final’ doet ook weer Spaans aan, die in
combinatie met Spanje, pelgrims en koor, doet denken aan Santiago de Compostella, waarnaar
vanuit Frankrijk verschillende routes pelgrimstochten leiden. Maar of pelgrims ook de bolero
dansen en zingen, ligt niet zo voor de hand, hoewel Santiago wel de oude traditie van ‘La Tuna’
kent, waarin groepen studenten van de universiteit op straat spelend en zingend iets mogen
verdienen voor de kost, met een repertoire waartoe de jota, malagueña, serenata en, waarom niet,
de bolero behoort. Deze groepen schijnen in de 15e eeuw al ook in Parijs te hebben gespeeld.630)
Of Coste van deze traditie op de hoogte was, valt te betwijfelen. De Grande Sérénade toont de
doorwerkingen van de thematiek en motieven een hechte structuur, die wordt versterkt door de
terugkeer van al dan niet gewijzigde frasen. Vaak doorbreekt Coste de frasestructuur, maar
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handhaaft die juist in volksmuziekpassages vrij strikt. Een zeer intensieve harmonische
ontwikkeling wordt afgewisseld met harmonische rust, soms zelfs stilstand, en daar schrijft Coste
een krachtige ritmiek voor. Vele stijlfiguren die in zijn muziek tot dusver herkenbaar zijn, worden
hier gevarieerd en geïntensiveerd doorgevoerd. Chromatische omspelingen van melodieën,
alteratie van akkoorden en modulatie spelen in dit werk een grote rol. Geleidelijk past Coste
minder melodische chromatiek toe in zijn werken, ten faveure van harmonische chromatiek, die
meer modulerend werkt. Met de verschillende maatwisselingen zijn vooral de gitaristische effecten
van glissando, legato, arpeggio en staccato opvallend. De voor een Fransman vrij exotische
principes van de Spaanse phrygische cadens en rasgueado arpeggio’s, hier bescheiden
uitgevoerd, komen toch duidelijk naar voren in de Bolero en de Final. Het is op deze manier een
sterk werk, dat in vele opzichten beantwoordt aan de eisen die het concours eraan stelt. Het werk
is origineel, kent een goede eenheid van muzikale gedachte, kent veel nieuwe ideeën van stijl,
smaak en briljantie van effecten. Het is virtuoos, maar goed speelbaar, gebruikt vele muzikale
mogelijkheden van het instrument.

Mertz
Na de analyse van de vier werken die Coste inzond voor het concours, de beschrijving daarvan in
het addendum en de bespreking van de conclusie daaruit in dit hoofdstuk, rijst de vraag naar de
reden van de bekroning van het laatste werk. Een juryrapport is er niet, uit de memoires van
Makaroff komt geen verantwoording van de hantering van de criteria naar voren, zodat de
beantwoording uitsluitend kan geschieden door op de stoel van de juryleden te gaan zitten om hun
mogelijke overwegingen inzichtelijk te maken. Astrid Stempnik heeft dat reeds gedaan in haar
biografie van Mertz, en betrekt daarbij zowel diens werken als die van Coste. Haar conclusie is dat
de twee winnende werken, het Concertino van Mertz en de Grande Sérénade van Coste wat
betreft briljantie en thematische structuur enigszins verwant zijn. De hoofdtoonsoort van beide
werken is a-klein/A-groot, waarbij in de Sérénade nog C-groot voorkomt. Beide componisten zien
volgens haar verregaand af van de doorwerking van hun thema’s; Coste gaat daarin wel een stap
verder dan Mertz, omdat hij het thematisch materiaal meer intensief hergebruikt. Zo betrekt hij zijn
beide hoofdthema’s bij het verloop van de Finale, terwijl Mertz daar, met uitzondering van een
motief uit het eerste thema, nieuw materiaal gebruikt. De parallellen tussen beide werken hebben
eraan bijgedragen dat juist deze werken in de prijzen vielen.631) In 1996 heeft ook Andrew
Dancescu de moeite genomen om het Concertino te beschouwen en te analyseren; hij publiceert
zijn bevindingen in The Guitar Review en zijn conclusie is in het kort de volgende. Het muzikaal
drama van dit werk kan als heroïsch worden aangemerkt, door de stormachtige sfeer, vol energie.
Het is gecentreerd rond de harmonische relatie tussen A en C. Het is de melodie die uiteindelijk
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zorgt voor de harmonische kleuring, ritmische beweging, snelheid en cadens. Het doorbreken van
de tonaliteit is volgens Dancescu niet de eerste zorg van Mertz. Deze componist richt zich op de
ontwikkeling van muzikale middelen die naar metafoor en voorafschaduwing reiken. Het kent het
hoogste technisch niveau en de communicatieve mogelijkheden zijn buitengewoon. Hij vindt
tenslotte de esthetiek vergelijkbaar met Chopin of Liszt.632) Dat laatste voert wat ver. Het stuk toont
inderdaad verschillende kenmerken van de romantische muziek, zoals in het hoofdstuk ‘Stijl’ van
de thematische catalogus geformuleerd, tremolando, chromatisch passagewerk en toonladders,
raket- en parachutemotieven, verspringende omspelingen, tremolo, cadenza en enkele
verminderde en dubbelverminderde septiemakkoorden, maar wat harmonische structuur en
thematiek betreft is het bepaald niet vernieuwend of spectaculair. De dramatische indruk die het
geeft ligt vrijwel uitsluitend in de technische hoogstandjes, de snelheid van het arpeggio en het
passagewerk met heel veel noten, en niet in de harmonische of thematische ontwikkeling.
De vier composities die Coste inzond kunnen worden gerekend tot de hoofdwerken uit zijn oeuvre.
De eerste twee delen van Le Passage des Alpes, ingezonden als Les Feuilles d’Automne, vormen
samen niet een geheel in die zin dat er thematisch materiaal terugkomt. Slechts een thema
verbindt de twee. Zij zijn twee hoogstaande muziekwerken die ook als een werk gespeeld kunnen
worden. Met het Rondo, dat er toentertijd nog niet aan was toegevoegd vormt het een zeer
afwisselende trilogie, in de meest letterlijke zin van het titelwoord. Het gegeven dat Coste hierin
eerder werk heeft samengesteld, ligt hieraan ten grondslag. Dat is anders bij de Fantaisie
symphonique, een nieuw voor het concours geschreven compositie in maar liefst vijf delen en twee
helften, die zeker meer thematische verwantschap hebben, afwisselend, vol verrassende
vondsten, maar uiterst effectief geschreven met gebruikmaking van weinig middelen, zo
transparant en helder dat het wellicht te weinig voldeed aan de verwachtingen van het optimaal
gebruikmaken van de muzikale middelen van het instrument. Dan is La Chasse des Sylphes veel
romantischer in dat opzicht, het kent een intensieve harmonische ontwikkeling, grote afwisseling in
sfeer, contrasten in beweging, maar het werk wordt in het laatste deel wat wijdlopig, vergeleken
met opus 30. De Grande Sérénade opus 30 is compacter, meer intensief in harmonie, afwisseling,
en heeft een zeer sterke ritmiek, anders dan de voorgaande drie werken. Deze aspecten maken
dat het boven de andere drie uitstijgt. Het werk voldoet aan zeker achttien van de criteria die in het
analyseschema zijn opgesteld waaraan het romantische in zijn muziek is te herkennen.

Opus 31 Le Départ
In de toelichting op de werken in de uitgave van La Chasse des Sylphes opus 29 en Grande
Sérénade opus 30 bij Girod, staat vermeld dat Le Départ pas na de termijn die aan de ontvangst
van de werken was gesteld is ontvangen, zodat het aannemelijk is dat Coste het zelf naar Brussel
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heeft meegenomen. Coste schrijft zijn compositie Le Départ met daarin als tweede deel ‘Le
Retour, Marche triomphale’, waarin de Franse troepen terugkeren. Coste meent ten aanzien van
de Krimoorlog niet onpartijdig te moeten blijven. De Russische edelman zal hem dit niet in dank
hebben afgenomen, de Russische vloot werd vernietigd, het land internationaal vernederd. Hierbij
rijst dan de vraag waarom Coste bij de Rus een stuk indient dat zo politiek gevoelig ligt. De
secretaris van de jury, Schott, kan er om Coste te beschermen voor hebben gezorgd dat Makaroff
het niet onder ogen kreeg door het te laten liggen. Dit werk was, om welke reden dan ook, te laat
voor het concours, maar was daarvoor wel bedoeld. Ook qua datering kan het in dit hoofdstuk
worden geplaatst ter bespreking. Het wordt uitgegeven door Girod in de serie van werken die voor
het concours zijn ingezonden en het is op 5 september 1857 door drukker Moucelot ingeschreven
in het register van publicaties in de Archives Nationales.633) Het stuk is opgedragen aan Mr. Adan,
Directeur Général des Domines du Royaume de Belgique. Later draagt Coste ook Étude 23 opus
38 aan hem op, met het vingervlugge arpeggio en staccato basthema, waarvan Llobet c. 1925 de
standaard heeft gezet. Coste moet hem hebben ontmoet bij zijn bezoek aan Brussel in het kader
van het concours, Adan wordt tenslotte ook genoemd door Makaroff. Het eerste deel Le Départ
verbeeldt het vertrek van de soldaten naar de oorlog in de Krim. Er zijn veel arpeggiobewegingen,
onderbroken door felle arpeggiati. De chromatiek komt vooral tot uiting in de harmonie, en niet
meer zozeer in de melodische kleuring. Enige trompetimitaties versterken het militaire idee, en de
grote harmonische onrust, ondersteund door de naslaande chromatische octaafreeks en de maaten ritmewisselingen, onderbroken door koppelmotieven en eindigend in snel passagewerk, zorgt
dan voor het vechten aan het front in het Andantino en Agitato aan het eind van dit deel. Na de
overwinning volgt de terugkeer, het tweede deel, de triomfantelijke intocht in Parijs. Coste zet de
datum er veelbetekenend bij, ‘29 Décembre 1855!...’, maar de victorie wordt wel getemperd door
de mineur toonsoort. Deze mars is niet zo heroïsch als kan worden verwacht, zoals bij andere
werken van Coste als opus 5, opus 15 en opus 28. Coste is in dit deel strikt periodisch, hergebruikt
thematisch en motivisch materiaal, waardoor het een grote eenheid vertoont. Trompetmotieven en
een volksmuziekpassage geven dit deel een speciale kleuring, maar vooral de interessante
harmonische beweging is zeer intensief, met name de passage tussen A en B, waar de toonsoort
welhaast verdwijnt. Ook hier geen victorie, zijn dit de oorlogsinvaliden die in de mars door Parijs
langskomen? Met de doorbrekingen van de frasestructuur, de cadenza, de omspelingen,
ornamenten, tempowisselingen, dynamiek en articulatie wordt een veelzijdig verhaal van de
Krimoorlog verteld. Het werk kent zo 14 kenmerken die volgens het schema als romantisch kunnen
worden aangemerkt. Maar wat betreft de buitenmuzikale duiding, het verhaal van de muziek, roept
dit werk veel vragen op. Het werk enigszins in de schaduw van de vorige twee werken, het heeft
twee delen, is veel korter en er zijn minder muzikale ideeën in verwezenlijkt. Niettemin valt het te
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rekenen tot de hoofdwerken van Coste, evenals de andere tijdig ingezonden composities. Coste
gebruikt hier niet de zevende snaar, het werk kan op een zessnarige gitaar zonder probleem
worden gespeeld.

Daarmee kan met dit vertrek en deze, niet zo triomfale, terugkeer in zekere zin afscheid genomen
worden van de meest belangrijke werken van Coste. De Marche Funèbre opus 43, Souvenir du
Jura opus 44, Divagation opus 45, La Source du Lyson opus 47 en de Études de Genre opus 38
zullen nog volgen. Eerst wordt nu de situatie van de muziekwereld in Parijs rond 1856 geschetst
aan de hand van de onderwerpen die in het eerste intermezzo aan de orde zijn gesteld, om de
veranderde omstandigheden wat betreft de gitaar te verduidelijken. Daarna zal in de volgende
hoofdstukken naar kunnen voren komen welke mogelijkheden Coste heeft gehad om het succes
dat hij in dit concours heeft behaald ten behoeve van zijn carrière te verzilveren.
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Intermezzo II
Parijs, muziekleven rond 1856
economie, infrastructuur, muziekleven, instellingen, concertwereld, publieksconventie, uitgeverij,
dedicaties, pers, instrumenten, romantiek

Cet instrument avait même joui de quelque faveur en France et en Italie; mais il commence
depuis quelque temps à être partout un peu négligé ou délaissé entièrement pour le piano,
dont le perfectionnement et la popularité méritée redoublent de jour en jour.634)

Economie
Zoals het jaar 1828, toen Coste in Parijs arriveerde, het ijkpunt was voor een beschouwing van de
muzikale wereld en daarbuiten in het eerste intermezzo, zo is het jaar 1856 het uitgangspunt voor
dit tweede. De dagelijkse omstandigheden, en die zich in de wereld van de muziek voordoen, zijn
in Parijs gewijzigd, soms geleidelijk, soms abrupt. En aangezien Coste daarvan deel uitmaakt, kan
de situatie, in tegenstelling tot 1828, nu wel direct op hem worden betrokken.
De revolutie van 1848, mede veroorzaakt door de eraan voorafgaande crises in de landbouw,
industrie en politiek, brengt de Deuxième République aan de macht. Het Second Empire maakt in
1852 een snelle opleving van de economie mogelijk, verschillende maatregelen bevorderen het
nemen van krediet en het ondernemen van grote werken, met name de aanleg van nieuwe
spoorlijnen en stedelijke opbouw.635) Maar de salarissen van staf en docenten van het
conservatorium zijn sinds 1830 nauwelijks veranderd. Cherubini verdient in 1830 als directeur
8.000 fr per jaar, Auber in 1855 eveneens, een zangdocent verdient in beide jaren 2.000 fr,
viooldocent Baillot 2.000 fr in 1830 en Alard 1.200 fr. in 1855 636) De Krimoorlog verstoort de import
van graan en veroorzaakt een voedselcrisis in 1856, de kosten van het levensonderhoud voor de
gewone man zijn dan sinds 1851 met 33% gestegen. Voorspoed en tegenspoed wisselen zich snel
af, er zijn grote fluctuaties in de economie. Een goede oogst en het einde van de Krimoorlog,
waarna de import van graan wordt hervat, leiden tot een sterke daling van de voedselprijzen, maar
dan komt er een financiële crisis. Die duurt kort, vanaf 1859 treedt herstel op. Tot het einde van
het Second Empire in 1870 doen zich verder geen spectaculaire inzinkingen voor en is er
betrekkelijke voorspoed.637) De periode van onzekerheden in het bestaan van de Parijzenaars, met
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economische, sociale en politieke onrust, wordt rond 1856 gevolgd door een tijd van grotere
stabiliteit. Coste zou daarvan kunnen profiteren door zijn grote succes in het concours te
verzilveren, maar hij blijft noodgedwongen ook ambtenaar voor de financiële zekerheid, naast zijn
kunstzinnige carrière.

Infrastructuur
Parijs zelf wordt inmiddels ingrijpend veranderd door de uitvoering van de plannen van baron
Haussmann, die in 1852 hun aanvang vinden onder het Second Empire. Ingegeven door de
enorme bevolkingsgroei en het echec van de revolutie van 1848 worden de boulevards verbreed,
zodat de straten niet meer toebehoren aan ‘de revolutie’ en opstanden eenvoudiger met charges
kunnen worden neergeslagen. In de grote boulevards worden café’s en luxe winkels geïnstalleerd
en de gevaarlijke kruispunten, waar in 1851 nog barricades werden opgeworpen, geneutraliseerd.
Dit deel van Parijs is bijna verloren voor de industrie, het volksleven en de revolutie. De victorieuze
optochten leiden nu door deze nieuwe mooie wijken, maar de burgerij voelt zich hier niet meer
thuis. Op drie oorspronkelijke Parijzenaars zijn er nu twee uit de provincie. Het Second Empire,
zoekt niet alleen de stedelijke macht door electorale steun, het wil ook het hart winnen van een
hoofdstad die zich net aan heeft opgericht tegen de staatsgreep, maar weigert voor het regime te
applaudisseren. De nieuwe situatie wordt niet alleen bekritiseerd, maar vooral met gemengde
gevoelens geaccepteerd.638) Het gevoel voor de Revolutie blijft diep geworteld in de harten van de
Parijzenaars.
Napoleon III zorgt met Haussmann voor de inrichting van Parijs zoals de stad er heden nog uitziet.
Coste woont, sinds 1851, in de rue de Calais, 11, en hij heeft, met de rue de Clichy om de hoek en
boulevard Haussmann verderop, de jarenlange werkzaamheden kunnen gadeslaan.639) De stad
wordt nu ingedeeld in 20 arrondissementen, Coste woont in het 9e. Maar Parijs wordt ook beroofd
van haar oorsprong, in de Cité verrijzen grote, compacte constructies, waar in een daarvan Coste
zijn armzalige werkplek heeft gevonden.640) In 1856 worden de fameuze Hallen gebouwd, waaraan
tegenwoordig alleen nog enkele hoeksteunen herinneren. In 1855 wordt de ‘Exposition universelle’
gehouden, waaraan voornamelijk Parijse ondernemingen deelnemen en waarin een klein plekje is
ingeruimd voor de gitaarbouwers. Het is ook het jaar van de glorieuze terugkeer van het leger uit
de Krim, Coste wijdt daaraan zijn opus 31 Le Départ. Daarna beginnen de
vredesonderhandelingen, ook in Parijs. Sinds 1846 kent de stad het Gare du Nord, van waaruit
Coste naar alle waarschijnlijkheid in 1856 naar Brussel is gereisd. De annexatie van 1860 brengt
ook Auteuil binnen de stad, het Auteuil waaraan Coste volgens opus 23 goede herinneringen
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heeft. De bevolking kent een toename van 1 miljoen in 1851 naar 1,8 miljoen inwoners in 1866, en
de stad blijft groeien, tot 2,3 miljoen inwoners in 1886. Het verkeer is nog steeds een probleem,
maar er komen wel meer trottoirs, tot 1000 km in 1869. De paardentram wordt geïntroduceerd in
1854, maar alleen tussen place de la Concorde en Boulogne-sur-Seine, men vindt deze te
gevaarlijk om over de grote boulevards te laten rijden. Ziekenhuizen zijn er natuurlijk ook, Parijs
telt er 28. Coste heeft die in 1863 en 1874 nodig na de breuk van zijn linkerschouder. Hij maakt
veel gebruik van de post, hij heeft een uitgebreide correspondentiekring, de stad telt vele
brievenbussen, die tijdens het Second Empire dagelijks zelfs acht lichtingen kennen.641) Parijs kent
in deze periode veel voorspoed, industriële groei die ook het verschijnen van de grote
warenhuizen mogelijk maakt, Bon Marché in 1852, Louvre in 1854, Samaritaine in 1869. Het is een
optimistische tijd en de universele tentoonstellingen die in vele Europese hoofdsteden inmiddels
worden georganiseerd,642) dragen bij aan het kosmopolitisch karakter van de stad.643)

Muziekleven
De burgermonarchie van Louis-Philippe, die door economische problemen ten val komt, wordt in
1848 opgevolgd door de Deuxième République. De vrijheid wordt beknot, de café-concerts,
bijvoorbeeld, moeten nu een vergunning hebben, maar anders dan in 1830 komen er geen grote
wijzigingen in de structuur van het muzikale leven. De tijdens de monarchie verboden liedjes zijn
weliswaar weer te horen, het repertoire van de theaters verandert weinig, met Le Prophète van
Meyerbeer in 1849, Le Toreador van Adam in 1850 en Sapho van Gounod in 1851. Ook het
Second Empire van 1852, dat eerst wat autoritair, later meer liberaal is, brengt weinig verandering.
Het kosmopolitische van de stad brengt ook meer Duitse invloed. Er komt een tegenbeweging op
gang ter bescherming van de Franse muziek, ondermeer met de oprichting van de Société des
Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique in 1850.644) Het nieuwe genre van de operette komt
tot bloei, geïnstitutionaliseerd door het privilege van Offenbach voor de opening van de Bouffes
Parisiens in 1855. De café’s-concert bloeien, bals publiques zijn er volop, het beroemde Eldorado
opent in 1858, Parijs wordt mondain. De socialistische tendensen van de voorgaande tijd zijn nog
te vinden in Courbet’s privé-expositie ‘Le Réalisme’ in 1855 en later het debuut van Zola Contes à
Ninon in 1864, waarna het naturalisme als literaire stroming ontstaat. Parijs verzoent zich ook met
de gewijde kunst en de kerkmuziek, orgels van Cavaillé-Coll worden ingewijd in de Saint-Sulpice in
1862, in de Notre-Dame in 1868, waarmee de basis wordt gelegd voor de grote Franse
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orgelcultuur.645) De bourgeoisie speelt nu een belangrijke rol in de kunsten, doordat de materiële
voorspoed haar een stap verder brengt en zij meer en meer de norm gaat bepalen, een
gemiddelde waarmee alles wat daarvan afwijkt wordt afgewezen. Om die reden overleeft het
romantische als excessieve kunst nauwelijks de revolutie van 1848.646)

Instellingen
Het conservatorium blijft als instituut van grote invloed op het muziekleven, het bepaalt het niveau
van de studenten en gebruikt gestandaardiseerde methodes. Auber is er nu directeur, Berlioz nog
steeds bibliothecaris als opvolger van Fétis, en gerenommeerde musici geven er les, zoals Cokken
fagot, Mme Farrenc en Henri Herz piano, Klosé klarinet, Panseron zang, Verroust hobo, docenten
die eerder al in gemengde concerten met Coste figureerden.647) De bourgeoisie bepaalt als
dominante klasse tijdens het Second Empire de artistieke smaak. Hier en daar waait een
democratische wind die zich vooral uit in de verandering van de plaatsen waar concerten worden
gegeven en de bouw van enkele nieuwe zalen, het theater van Châtelet, het Théâtre-Lyrique,
palais Garnier, grotere zalen voor een groter publiek en voor een lagere prijs. Dat betekent
concurrentie voor het Théâtre Italien en de Opéra-Comique. De opvolger van Habeneck bij de
Concerts du Conservatoire, violist Tilmant, die in 1859 vice-president en concertmeester wordt,648)
houdt weliswaar zijn elitaire toewijding, het is Pasdeloup (1819-1887) die de symfonie
democratiseert, wanneer hij vanaf 1861 de beroemde ‘Concerts populaires de musique classique’
organiseert in het Cirque Napoléon met 5000 plaatsen en een heel lage entreeprijs. Hij neemt een
groot risico, maar er komen wel 4000 mensen op af. Concerten met kamermuziek worden nog
steeds gegeven in de bekende zalen van Pleyel en Érard en het aantal professionele ensembles
groeit, waarbij de amateur van het toneel verdwijnt, net zoals het repertoire zich uitbreidt.
Virtuozen als Joachim, Moschelès en Anton Rubinstein vestigen er hun reputatie. Behalve
Beethoven worden nu ook Schubert, Mendelssohn, Schumann gespeeld, naast Saint-Saëns en
Lalo. Het Lamoureux-kwartet begint, net als Pasdeloup, met ‘séances populaires de musique
classique’ die voor een gematigde prijs toegankelijk zijn, met een weinig vernieuwend repertoire,
zij hebben een sociale bedoeling, de muziek toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk
publiek.649) Het muziekleven in de salons wordt meer en meer voor ingewijden en er wordt
behouden geprogrammeerd, het is veeleer in kunstenaarskringen dat de beweging gezocht moet
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worden, de salon van Pauline Viardot, waar Saint-Saëns uitblinkt, speelt daarin een voorname
rol.650) Maar verschillende zalen hebben hun activiteiten beëindigd, het Gymnase musical en de
salle Chantereine in 1854.651)
En dan zijn er nog de orphéons, de verenigingen van koren, fanfares en harmonieën, die zich na
1830 hebben weten te handhaven, maar nu echt tot grote bloei komen. Deze verenigingen, met
leden uit arbeiderskringen en de kleine burgerij, zitten in dorpen, in provinciesteden en in de
hoofdstad, organiseren concoursen, festivals, voorstellingen, en geven een grote impuls aan het
gevoel voor locale identiteit als uiting van nationalisme. Terwijl de quadrille onverminderd
aantrekkelijk blijft bij de dansevenementen, de sneer die Lasalle geeft moet nog komen,652) Coste
schrijft omstreeks 1855 twee sets in WoO5, wordt het café-concert populair onder de werkende en
burgerlijke klassen.653) Napoleon III herstelt in 1853 de concerten aan het hof en stelt Auber aan
als kapelmeester, die daarnaast functies heeft als directeur van het conservatorium en voorzitter
van de ‘Concerts du Conservatoire’, hij is als een spin in zijn web. Maar ook hier ontstaat
concurrentie, de Société de Sainte-Cécile van Seghers en de Grande Société philharmonique van
Berlioz, die echter een kort leven beschoren zijn. Naast de popularisering van het concert is er ook
de professionalisering. Het benefietconcert is rond 1860 verdwenen, het soloconcert heeft zijn
intrede gedaan, het recital, waarvoor componisten gaan schrijven. De programmering verandert,
het compleet werk van een enkele gecanoniseerde componist wordt gespeeld, of een heel werk
van een toondichter, en er komen recitals met de 24 preludes van de in 1849 overleden Chopin,
die een groot oeuvre naliet, of de 24 preludes en fuga’s van Bach.654) Voor de gitaar wordt echter
geen plekje ingeruimd, geen soloconcerten, hier.

Concertwereld
Muzieksocioloog William Weber signaleert dat er zich in 1848 een waterscheiding in de Europese
muziek voordoet. De omvangrijke groei van het publiek en de variëteit aan smaak maakt dat de
verschillende typen concerten zich onderscheiden van elkaar gaan ontwikkelen. Gekoppeld aan de
instituties ontstaat een hiërarchische orde, in ieder geval bij de muzikale idealisten. Concerten met
kamermuziek, orkest en het recital vormen de hoge cultuur van het muziekleven. Concerten die
worden omschreven als commercieel vermaak voor een algemeen publiek krijgen nieuwe vormen,
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met voornamelijk opera selecties en populaire chansons. Deze ontwikkeling betekent na 1850 een
hegemonie van de klassieke muziek, maar die autoriteit is beperkt. Rond 1870 beheersen de
voorstanders van serieuze muziek het muzikale onderwijs, de gewijde muziek en de belangrijkste
formele concerten. Klassieke muziek wordt ook beschouwd als bron voor burgerlijke en nationale
trots. De Italiaanse opera wordt verdrongen door de Franse en door de operette. De
waterscheiding wordt door de Weense criticus Selmar Bagge in 1860 geschetst in reactionairen,
die nieuwe muziek wantrouwen, progressieven die dogmatisch Wagner volgen, en liberalen, die
nieuwe werken toetsen aan klassieke modellen. Ook buiten Parijs doen zich vergelijkbare
processen voor. En de Revue et Gazette musicale de Paris beschrijft de actie van Pasdeloup in
1861 zelfs als het verdedigen van de gelijkheid van alle Fransen voor de muzikale rechtbank. Die
cultuur is veranderd. Het uitgangspunt wordt ‘de opvoeding van het publiek’ in de hoge cultuur.
Programma’s worden voorzien van toelichtingen, de intelligentsia van de muziek, onder wie
George Grove, claimen autoriteit. De ‘klassieke muziek’ wordt gecanoniseerd, maar ook
gepopulariseerd, er worden rond 1860 bijna alleen nog werken van dode componisten gespeeld in
orkestrale concerten, conservatisme viert hoogtij, men spreekt zelfs over het ‘Louvre van de
muziek’. De muzikale smaak wordt bepaald door een repertoire van klassieke werken,
ondersteund door gesystematiseerde kennis van muziek. In de jaren 1850-1860 is er een sterke
groei van het café-concert. Daar worden opera-selecties en chansons gezongen voor een publiek
dat eet en drinkt en commentaar levert op wat er op het toneel gebeurt, een publiek uit de
middenklasse. Het idee van populaire muziek is nu net zo nieuw als dat van klassieke muziek was
in 1810, en zij wordt steeds professioneler van aard. Er ontstaat een sterke traditie, voor een
veelheid aan sociale klassen, gescheiden van de klassieke wereld, onafhankelijk van elitaire
instituties, maar toch verbonden met de algemene culturele stromingen. Alleen opera wordt niet
geïdentificeerd met klassiek of populair en kan daardoor een rol spelen voor de gehele
muziekwereld.655)

Publieksconventie
In de concertzalen krijgt de stilte van het publiek, ingezet in de jaren ‘30, in de jaren ‘50 meer en
meer zijn effect. Het kritiseren en onderdrukken van spontaan gedrag blijft niet beperkt tot de
hogere klasse, ook elders verandert het publieksgedrag van karakter. Van hoog tot laag ontstaat
een afstandelijke houding tijdens voorstellingen en uitvoeringen. De standaardisering van dit
gedrag wordt bereikt doordat de smaakvoorkeuren en gedragsvormen van arbeiders en lage
middenstanders samensmelten. Bij het operapubliek is er eenzelfde ontwikkeling gaande, steeds
serieuzer wordt er geluisterd. De uitvoeringspraktijk wijzigt van het gemengde concert naar het
soloconcert, wat kamermuziek betreft. Een groter onderscheid ontstaat tussen de professionele
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musicus en de amateur, die meer en meer van het podium verdwijnt. De publiekshouding
verandert in die zin dat de geïnteresseerde kenner van toen, die zijn kennis graag wil tonen in
commentaar en welwillendheid voor de uitvoerenden, is veranderd in een passieve luisteraar, die
op gepaste afstand met respect voor de eerbiedwaardige solist, aandachtig en in stilte toehoort,
later ook nog eens in een verdonkerde zaal. Deze ontwikkeling wordt mede ingegeven door de
toegenomen complexiteit van de muzikale werken. De positie van de musicus wordt respectabel
wegens de grote inspanningen die hij - vrouwelijke musici zijn bijna uitsluitend zangeressen - zich
oplegt, echter zonder daarvan tekenen te vertonen. Het ideaal van het bijna achteloos voordragen
van de moeilijkste werken maakt nog steeds deel uit van de conventie. De extatische wijze van
voordracht, al in de jaren ‘30 ingevoerd door Paganini en voortgezet door Liszt, die in 1853 en
1861 nog in Parijs is, verwordt al gauw tot een kunstje dat minder en minder serieus genomen
wordt. Beide wijzen van voordracht blijven bestaan in de concerten, terwijl in de populaire café’sconcerts het ouderwetse eten, drinken, praten tijdens het luisteren voortgang vindt. Ook in de
luisterhouding wordt het onderscheid tussen de klassieke en populaire muziek zichtbaar.

Uitgeverij
Tot 1856 heeft Coste in contact gestaan met zo’n vijf verschillende uitgevers bij wie 19 van zijn
werken zijn gepubliceerd, Romagnesi, Richault, Challiot, Latte en Schonenberger, veelal gevestigd
in de wijk van het conservatorium, grote en kleine uitgevers.656) Zelf heeft hij twee composities
uitgegeven, de rest is niet gepubliceerd. Ook na 1856 blijven uitgevers zijn oeuvre publiceren, tot
1876, wanneer Coste zijn laatste werken weer zelf gaat uitgeven. De Méthode Coste-Sor, die in
1851 bij Schonenberger verschijnt, is vrijwel de laatste van de gitaarmethodes die tot 1860 het licht
zien, alleen Buttigni volgt nog met een methode circa1857. De grote stroom van gitaarmethodes
die in de jaren ‘20 op gang kwam, is daarmee geheel opgedroogd.657) Dat is tekenend voor de
belangstelling voor de gitaar als instrument en een afspiegeling van de situatie in publieke
concerten met kamermuziek, waarin Coste nauwelijks meer te vinden is. De muziekuitgeverij zelf
staat ook onder druk, er zijn vele faillissementen, uitgevers worden meer terughoudend voor
nieuwe werken. Uitgeverij Romagnesi is samen met het tijdschrift L’Abeille musicale in 1850
verkocht aan Aulagnier, Challiot draagt in 1866 zijn fonds over aan Coudray, Richault blijft bestaan
tot 1898 en geeft nog drie werken van Coste uit, Latte is in 1854 gestopt, en Schonenberger blijft
actief tot 1875 wanneer de uitgeverij wordt verkocht aan Lemoine, maar die geeft na de Souvenirs
nog een werk van Coste uit. Het zijn de uitgevers Richault, Lemoine, Girod, Katto en Triébert die
na 1856 nog werk van Coste publiceren. Ook in de wereld van de uitgevers zoekt men geleidelijk
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een zekere graad van organisatie, met de ‘Cercle de la Librairie’ in 1866, en gaat men zich meer
richten op de verkoop voor een groot publiek, door het repertoire van de professionele en minder
professionele theaters toegankelijk te maken voor de amateurs. Romances, chansonnettes
worden gepubliceerd met omslagen waaruit een geringe artistieke ambitie blijkt. Waar de
concertwereld wordt gepopulariseerd, blijft de uitgeverij niet achter en kiest het repertoire voor het
bijbehorende publiek.658)

Dedicaties
Naar het verschijnsel dedicaties is tot nu toe geen sociologisch studie verricht. Een kort overzicht
van dedicaties bij de ‘klassieken’ Sor, Giuliani en Carulli en de ‘romantici’ Mertz, Zani de Ferranti
en Coste kan hierin enig inzicht in geven. Vaak worden in het begin van de 19e eeuw dedicaties
aangegeven door de uitgever, zodat niet duidelijk is of, wat Coste aangaat, alle toewijdingen ook
door hem zelf zijn gegeven.659) Dit fenomeen in deze periode aan verandering onderhevig. Sor
wijdt veel van zijn werken aan vrienden, leerlingen, adel, musici; etudes aan leerlingen in het
algemeen, werken aan Aguado, Regondi, Coste - opus 63, het duet Souvenir de Russie - en
dedicaties met een knipoog als ‘à qui les voudra’, ‘à celui qui a moins de patience’ en ‘à ceux qui
ayant appris à jouer de cet instrument, voyant de grandes difficultés où on n’y a que de la
correction’ - opus 53 - welgeteld 48 dedicaties van zijn 72 werken voor gitaar.660) Giuliani schreef
194 werken voor gitaar, waarvan er 62 - soms door de uitgever - werden gewijd aan graven,
gravinnen, hertogen, hertoginnen, baronnen, baronessen, prinsen en prinsessen, en enkele aan
gewone burgers, leerlingen, en een collega componist - Moretti, opus 112.661) Bij Carulli is dat
aantal veel kleiner, hij geeft 56 dedicaties aan 52 personen, waaronder de collega componisten
Carcassi, Coste - opus 328 Duo Concertant -, Fossa en Lemoine, op een aantal van 366
opusnummers, 398 werken.662) Coste heeft waarschijnlijk niet alleen met Sor duetten gespeeld,
maar ook met Carulli. Uit de achtereenvolgende werken van Napoléon Coste komt een lange rij
namen naar voren van degenen aan wie zij zijn opgedragen. Bij Mertz is de lijst niet zo lang, die
telt 14 dedicatienamen boven zijn 207 composities.663) Zani de Ferranti draagt 13 werken aan
personen op, waaronder een aan koning Leopold I van België, een aan Legnani en een aan Carulli
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en daarnaast 2 aan algemene doelen als ‘amateurs’ en ‘élèves’, dus 15 dedicaties op 89
werken.664) Deze houding ten opzichte van toewijdingen kan duiden op een verandering van dit
verschijnsel in de praktijk, als afspiegeling van de concertpraktijk en de nieuwe
publieksconventies.
Dedicaties zeggen iets over de persoonlijke en mogelijk financiële relaties en de inbedding van de
componist in de sociaal-culturele omgeving. Nicolai de Makaroff schrijft in zijn memoires dat hij bij
zijn bezoek aan Wenen van Mertz een aantal niet gepubliceerde composities koopt, voor een
geringe prijs.665) Dit kan duiden op een financiële motivatie voor dedicaties. In dit kader volgt nu
eerst een beknopt overzicht van de dedicaties bij de grote drie klassieken Sor, Giuliani, Carulli en
de grote drie romantici onder de gitaristen Coste, Mertz en Zani de Ferranti. Numeriek ziet het
overzicht er zo uit, waaruit blijkt dat Sor aan kop gaat, op afstand gevolgd door Coste en Giuliani.

Dedicaties numeriek
componist
Sor

dedicaties

werken

percentage

48

72

67

Giuliani

62

194

32

Carulli

56

398

14

Mertz

14

207

7

Zani

15

89

17

Coste

45

122

37

Behalve Carulli hebben de klassieken numeriek veel dedicaties, Coste onder de romantici
eveneens, maar Zani en Mertz veel minder. Daarnaast komt een verschuiving in de dedicaties van
de adel naar de burgerij naar voren in de overgang van de klassieken naar de romantici. Kunnen
dedicaties iets te maken hebben met de positie van de componist? De tijd dat de licentie voor een
uitgave kon worden verkregen door dedicatie aan een heerser is in de 19e eeuw voorbij. Ook zijn
de componisten niet meer in dienst van de adel. De burgerij past er wel voor om musici in dienst te
nemen, het is te duur en uit de tijd, er zijn andere - goedkopere - manieren om van muziek te
genieten. De gitaarcomponisten geven publieke concerten, spelen in salons, geven les en
publiceren hun composities en arrangementen. Als zij zelfs daarvan niet meer kunnen bestaan,
nemen ze een andere baan, zoals ook Coste genoodzaakt is te doen. Als degene aan wie het
werk is opgedragen ook heeft bijgedragen aan de kosten van publicatie, zou dat nodig geweest
kunnen zijn vanwege de gebrekkige financiële positie van de componist en/of de geringe
populariteit c.q. bekendheid. Sor is echter erg bekend en ook niet onbemiddeld vanwege de
muziek van het zeer succesvolle ballet Cendrillon, dat tussen 1823 en 1830 zo’n 104 keer werd
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uitgevoerd in de Opéra van Parijs.666) Zichtbaar is er een verandering gaande in de attitude van de
componisten ten aanzien van dedicaties en de sociale positie van de personen aan wie werken
gewijd zijn.
Dedicaties zijn belangrijk in het werk van Coste, er prijken 45 namen boven zijn 122 verschillende
werken, waaronder wordt verstaan dat elk opusnummer uit verschillende werken kan bestaan,
zoals bijvoorbeeld zijn 25 etudes opus 38. Bij Coste betreft het tot zijn etudes opus 38 al 22
dedicaties, en 21 van zijn 25 etudes opus 38 zijn ook opgedragen aan verschillende personen,
waarvan sommigen al eerder werken kregen toebedeeld. Het gaat om 10 leerlingen, 8 vrienden, 1
familielid, 1 componist, 1 uitgever. Daarna volgen nog 13 dedicaties tot en met opus 53 en 5 van
de werken zonder opusnummer. Uit deze lange namenlijst komen een paar personen naar voren
van wie de identiteit is te achterhalen en soms zelfs een portret. Mr. Adan van opus 31 en opus 38
no. 23 heeft een financiële functie aan de Belgische hof en Coste is hem tegengekomen bij zijn
deelname aan het Makaroff concours. Hector Berlioz krijgt opus 15 Le Tournoi toebedeeld. Søffren
Degen, Coste’s vriend uit Kopenhagen die hem in 1855 in Parijs bezocht en toen waarschijnlijk de
als tweede ontdekte foto van hem maakte - die dus van eerder datum is - waarop hij met een
hoge hoed en de gitaar van Degen poseert, mag zich verheugen in opus 41 en etude 9 opus 38.
Voor moeder Anne Pierrette Dénéria is opus 5 Souvenirs de Flandres bestemd, verbonden met
Valenciennes in Noord-Frankrijk. Aan Nicolas de Makaroff wordt de Grande Sérénade opus 30
gewijd, het werk dat de tweede prijs won in diens concours in Brussel in 1856, naast etude 25
opus 39. Aan de adellijke Madame la Comtesse Nadaillac Delessert is opus 27, 28 en 40 Le
Passage des Alpes opgedragen. Van Louise Olive Pauilhé is bekend dat zij als leerling c. 1840
opus 13 La Cachucha krijgt opgedragen en dat Coste pas in 1871 met haar huwt en dan opus 43
voor haar schrijft, nota bene een Marche funèbre... waarvan een uittreksel is te vinden in de aan
haar opgedragen etude 14 uit opus 38.
Even gemakkelijk kunnen dedicaties veranderen: drie van zijn etudes opus 38 krijgen een andere
dedicatie bij de tweede editie van het werk. Van Mr. J. Schult(z) een koopman uit Stockholm is een
foto bekend waarop hij op dezelfde wijze als op de meest bekende foto van Coste (Disdéri)
poseert met een aantal gitaren voor zich en moet daarom deze foto van Coste gekend hebben; hij
krijgt opus 45 Divagation en een etude, opus 38 no. 24 toegewezen. Tenslotte schrijft Coste een
drietal werken voor zijn vriend de hoboïst Charles Triebert, opus 25 + 36 Regretz et Consolations
en opus 34a Le Montagnard, beide voor hobo en piano en een concertino zonder opusnummer dat
verloren gegaan leek, maar nu gevonden en hierbij gepubliceerd. En dan zijn er nog enkele meer
algemene dedicaties, waaronder Aux Parisiens, opus 52 Le Livre d’Or voor de Club des
Guitaristes de Leipzig en het chanson Le Petit Ange Rose voor jonge moeders. Dat betekent dat
er slechts 13 van de werken met en zonder opusnummer geen dedicatie dragen, en dat het
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overgrote deel van de composities van Coste wel zijn opgedragen aan personen of algemene
zaken. Het overzicht hieronder maakt inzichtelijk welke namen bij de dedicaties horen.
Omdat het in de Études gaat om 25 werken met veel dedicaties, meer dan de helft - 24 - van het
totale aantal dat Coste bezigde - 47 - passeren veel namen hier de revue. Daaronder zijn een
aantal inmiddels bekende namen te vinden, Richardière [no. 2], Holm [no. 7], Degen [no. 9], zijn
vrouw [no. 14], Caroline Montigny [no. 19], Adan [no. 23] en Makaroff [no. 25], bekenden die in
deze biografie over vele jaren verspreid zijn genoemd. Ook dat is een reden om te veronderstellen
dat opus 38 een verzameling is van werken die in de loop der tijd zijn ontstaan, nu samengevoegd,
geordend en gepubliceerd. De vele andere namen van de dedicaties zijn tot aan de Études
onbekend, maar Coste heeft een uitgebreide kennissenkring opgebouwd in de gitaarwereld, ook
internationaal. Holm [no. 7] komt net als Degen [no. 9] uit Kopenhagen, Ulenbrock [no. 16] uit
Riga, Adan [no. 23] uit Brussel, Schultz [no. 24] uit Stockholm en Makaroff [no. 25] zoals bekend
uit St. Petersburg. De namen van Mlle Harris [no. 17], M. Gozzoli [no. 20] en Lord Asburnham [sic,
no. 21] doen eveneens internationaal aan, maar zij kunnen ook gewoon in Parijs hebben gewoond,
want de laatste is een leerling, zoals blijkt uit de dedicatie van opus 3 uit 1830, waar hij
Ashburnham heet. Als hij in 1872 nog steeds les heeft van Coste, is hij heel trouw aan zijn leraar.
Tien van de namen worden als leerling genoemd, ook Ulenbrock, die dan in Parijs moet hebben
gewoond. Negen van de genoemden komen uitsluitend in de Études voor, de anderen hebben ook
nog andere werken aan zich opgedragen gezien, wederom een aanwijzing voor de spreiding van
het componeren van de Études over de jaren en de trouw van deze leerlingen aan Coste. Onder
24 personen van de dedicaties bevinden zich slechts zeven vrouwen, terwijl in het algemeen de
veronderstelling is dat in deze tijd de gitaar voornamelijk door dames-amateurs wordt bespeeld.
Dat blijkt hier niet het geval te zijn. Coste heeft met vele internationale connecties
gecorrespondeerd, in Genua, Livorno, Marseille en met name met Degen, opus 28[b], opus 41 en
opus 38 no. 9, en Holm, opus 39, opus 38 no. 7 in Kopenhagen, Hallberg opus 53, duetto WoO 6,
en Schult, opus 45, opus 38 no. 24.667 Coste heeft de muziek van de Études toegesneden op
degenen aan wie zij zijn gewijd. Een overzicht van de dedicaties is opgenomen in de bijlagen.
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Pers
In de jaren ‘30 was er een elftal initiatieven voor muziektijdschriften, waarvan enkele een kort leven
beschoren waren, andere het lang volhielden. In 1856 verschijnt Le Ménestrel nog steeds
wekelijks, maar het chanson, dat jarenlang de twee middenpagina’s sierde, is verdwenen.668) Tot
1883 zijn er nog maar vijf berichten over de gitaar in te vinden. 1856 is ook het laatste jaar dat de
Bibliographie de la France verschijnt, die wekelijks het Parijse publiek voorzag van de titels van
nieuwe literaire en muzikale publicaties. De laatste vermelding van een werk van Coste betreft zijn
Consolazione opus 25 voor hobo en piano.669) De Revue et Gazette musicale heeft een belangrijke
positie verworven; hierin bevinden zich nog de meeste sporen van gitaristische activiteiten,
veertien om precies te zijn. Het aan uitgeverij Escudier gelieerde La France musicale blijft tot 1870
wekelijks verschijnen en dit tijdschrift vertoont hetzelfde beeld als de voorgaande, nog maar drie
berichten met betrekking tot de gitaar. Van negen andere tijdschriften die sinds 1830 zijn opgericht
bestaat in 1856 alleen nog L’Univers musical, waaruit echter geen nieuws over Coste kan worden
vernomen. Uit deze aan muziek gewijde tijdschriften kan het eigentijdse beeld van de muzikale
wereld van Parijs worden geschetst, maar de plaats die de gitaar en haar muziek daarin inneemt,
is zeer gering. Le Journal des Débats besteedt in het geheel geen aandacht meer aan het
instrument. Een en ander betekent dat de schets van de ontwikkelingen in de muzikale kritiek het
ten aanzien van de gitaar en haar muziek moet doen met een 22-tal berichten, waarvan de meeste
slechts vermeldingen van zakelijke gegevens zijn. Het beeld dat daaruit naar voren komt is
eenvoudig: de gitaar lijkt letterlijk van het toneel verdwenen te zijn, zo ook uit de pers; en van
publieke concerten van Coste geen spoor. Hij speelt nog wel in de ‘séances’ van de Société
académique des Enfants d’Apollon, maar die maandelijkse uitvoeringen vinden plaats in besloten
kring.670)

Instrumenten
De industrialisatie van de instrumentmakerij, die zich sinds 1830 heeft voltrokken, komt in de
economische crisis van 1847 tot stilstand. De laatste wreekt zich vooral ten aanzien van de kleine
ambachtsman in Parijs, waaronder de gitaarbouwers, die toch al weinig met mechanisatie op
hadden, viool en gitaar zijn de meest traditionele van de sector. Naast de daling van het aantal
bouwers met 41% slaat de crisis ook toe in de piano- en orgelbouw, waar het aantal arbeiders
afneemt met 68% respectievelijk 74%. Tien van de bouwers van snaarinstrumenten zijn
zelfstandig, acht hebben werklieden in dienst, drie hebben zelfs meer dan tien werknemers, maar
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onder deze bouwers bevinden zich slechts enkelen die gitaren maken.671) Parijs blijft niettemin het
centrum van de instrumentenbouw. De rol van de piano is dominant, het instrument groeit letterlijk
uit van vijf octaven aan het begin van de eeuw tot zes, zes en een half en zelfs zeven octaven na
1860. Het aantal orgelmakers is dan de helft van het aantal pianobouwers, de reeds genoemde
Cavaillé-Coll is de meest vooraanstaande, maar het harmonium van Debain uit 1841 is zeer
populair, er zijn vele experimentele composities en uitvoeringen. De blaasinstrumentenfamilies van
van de Belg Adolphe Sax met saxhoorns en saxofoons blijven de markt domineren, ondanks de
vele uitvindingen van anderen. De harp is een instrument dat in de romantiek verdwijnt, die wordt
nog slechts op bestelling vervaardigd door pianobouwers als Pleyel en Érard.672) Gitaarbouwer
René Lacôte (1785-1868), bijgenaamd de ‘Stradivarius van de gitaar’, heeft zijn werkplaats in 1856
in de rue de Louvois no. 10, waar zijn leerlingen Huel en mogelijk Valance en Eulry zich eveneens
bezighouden met het vak. De gebroeders François en Georges Chanot, en Jean-Joseph CofféGoguette, doen dat ook, zij maken gitaren van het model Molino. Laprévotte, Gérard en Grobert,
tenslotte, zijn als gitaarbouwer actief in Parijs. Verschillende experimentele vormen van klankkast
en klankgat doen zich voor, maar in de regel bestaat de tendens om gitaren met een grotere
klankkast en een grotere klank te bouwen,673) al dan niet met meer snaren dan zes, zoals de
Lacôte-gitaar van Napoléon Coste zelf uit c.1850.674) De teloorgang van de gitaar is op deze wijze
eveneens zichtbaar in de instrumentbouw, naast het concert, de uitgeverij en de pers.
Gitaarbouwers zijn er nog wel, maar of de productie groot geweest is, valt te betwijfelen. Soullier
schrijft immers in 1855 in zijn dictionnaire dat de gitaar verlaten wordt voor de piano, waarvan de
populariteit zich dagelijks verdubbelt. 675)

Romantiek
François Fétis heeft zijn muziektheorie in 1835 verfijnd en de ontwikkeling van de historie van de
harmonie gesteld op de fase van de omnitonie. Hij gaat daarbij uit van tonaliteit als absoluut
concept, geformuleerd door het intellect. Relaties tussen toonhoogten worden niet bepaald door de
natuur, zij zijn logische en noodzakelijke ideeën waardoor de begrippen over relativiteit en
hoeveelheid, die inherent zijn aan deze relaties, slechts vormen zijn van ons begrijpen ervan.
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Kunst kent geen progressie, zij verandert slechts.676) Daarmee voorziet hij enerzijds al de rationele
consequentie van de verzadiging van de dissonantie die uitkomt in de atonaliteit, anderzijds geeft
hij het vooruitgangsidee op. Dat laatste doet zich voor rond 1848, wanneer de romantische muziek
onder vuur wordt genomen. In de korte periode van de revolutie definiëren critici voor het eerst de
muzikale romantiek als filosofisch en politiek. Hegel beschouwt muziek als de meest romantische
van de kunsten, bevrijd van tekst en uitdrukking van betekenis. De innerlijke gerichtheid, maar ook
de emancipatie van de externe referentie, worden een gebrek aan geestelijke inhoud, en dus leeg,
zodat muziek strikt genomen geen kunst meer is. Muziek wordt zo romantisch, dat het bewijst dat
kunst niet meer de drager van de geest is; dit betekent het einde van de kunst. Krüger spreekt
hem tegen, gevoelens zijn een belangrijk aspect van de geest, muziek is niet leeg van gedachten,
en hij komt op het logocentrisme, waarbij woord en gedachte samenvallen. De anti-romantische
tendens bij de critici rond deze jaren wordt opgevolgd door het neo-romantische. De metafysische
premisse van de idee boven pure muzikale betekenis van Hegel wordt door Hanslick ontkend,
luisteren naar muziek is bovenal een denkproces, zonder mentale activiteit is zelfs geen esthetisch
genoegen mogelijk. Muziek is natuurlijk, passief en emotioneel en daarmee vrouwelijk van aard,
een visie die Wagner in 1851 in zijn theoretisch werk Opera und Drama ertoe brengt te formuleren
dat de muziek een vrouw is, waarmee het karakter ervan tot een figuratief extreem wordt gebracht.
De revolte in de kritiek blijkt echter net zo min uitwerking te hebben op de romantische muziek als
de revolutie zelf.677)
Rond 1856 is de dramatiek van tegenovergestelde gevoelens, uitgewerkt in contrast en oppositie,
ouderwets geworden en grotendeels vervangen door de toename van intensiteit. De variëteit aan
middelen om dit te bereiken was groot: de spanning kan worden verhoogd door ritme, harmonie,
ligging, dynamiek, dissonantie, schrijfwijze, al dan niet gecombineerd, of zelfs in statische
herhaling, waarmee de aanwezigheid van beweging wordt geduid. In de tweede helft van de 19e
eeuw is het contrasterend uitgangsmateriaal in muziek grotendeels verdwenen, openingsthema’s
met verbazingwekkende contrasten in intensiteit worden zeldzaam. De meeste componisten
houden zich voornamelijk bezig met het scheppen van materiaal dat zowel een redelijk niveau van
aandacht als van opwinding behoudt. In de ontwikkeling van de thema’s is vaak een effectieve
toename van belangrijkheid te bemerken, maar zelden de oorspronkelijk plotse, dramatische en
zelfs overdreven golven van intensiteit zoals die te vinden zijn bij componisten uit de jaren ‘30 en
‘40. Er is een verandering van het tonale systeem dat, door een rijke en complexe chromatiek,
minder precies en meer diffuus wordt. Dit leidt tot de crisis in de tonaliteit aan het eind van de 19e
eeuw, waarin klankkleur belangrijker wordt. De rijkere mediant-relaties die de 19e eeuw domineren
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maken een nieuw scala aan gevoelsuitingen mogelijk, maar reduceren de eenvoudige
nauwkeurigheid van harmonische betekenis die voor luisteraars vroeger gemakkelijker hoorbaar
was. De onvrede met het ouderwetse harmonische systeem leidt tot het vervangen van het belang
van toonhoogte door dat van toonkleur.678)
Inmiddels is door de beschrijvende analyse aan de hand van de 21 opgestelde criteria duidelijk
geworden dat Napoléon Coste in zijn gitaarmuziek vele van de tot de romantiek behorende
stijlkenmerken naar voren heeft laten komen. In die zin beantwoordt hij in zijn composities aan de
stroom van innovaties die in de eerste helft van de 19e eeuw in vooral muziek voor solo-instrument
als piano, maar ook in orkestwerken tot stand is gekomen. Hij past die toe op uitgesproken
gitaristische wijze, in overeenstemming met de stelling die Berlioz in zijn Traité d’Instrumentation et
d’Orchestration inneemt:
On ne peut, je le répète, sans en jouer, écrire pour la Guitare des morceaux à plusieurs
parties, chargés de traits, et dans lesquels toutes les ressources de l’instrument sont mises
en oeuvre.679)

678

Rosen, Charles: Music and Sentiment, New Haven, London, Yale University Press, 2010, p. 114, 116, 212-122, 127.

679
Berlioz, Hector: Grand traité d’instrumentation et d’orchestration modernes, Paris, Lemoine, 1843, p. 86: ‘Men kan
niet, ik herhaal het, zonder te spelen, voor de gitaar meerstemmige werken schrijven, vol melodische lijnen, waarin alle
mogelijkheden van het instrument naar voren komen.’

Napoléon Coste: Biografie

Intermezzo II 196

Napoléon Coste: Biografie

VII Études de Genre 197

VII
Études de Genre
componist en gitarist, Parijs 1857-1872
retour, concerten, brieven, opus 33[a], Holm, ongeval, L’Enfant, foto instrumenten, concerten,
hobo, opus 35, Klosé, Triébert, opus 37, loge, huwelijk, opus 38, beschrijving

Combien je regrette maintenant d’être revenu à mon poste après le concours! j’aurais dû
quitter ce misérable emploi à cette époque et me mettre à voyager. le succès que je venais
d’obtenir ètait pour moi un excellent passeport. enfin, Dieu l’a voulu.680)

Retour 1856
Napoléon Coste is 51 jaar wanneer hij met het laureaat van het Makaroff concours in december
1856 terugkeert naar Parijs. Daar pakt hij zijn activiteiten weer op, als gitaardocent met een
lespraktijk, als componist met het schrijven en uitgeven van zijn werken, als gitarist met het
deelnemen aan concerten, maar ook als administrateur bij de Préfecture de la Seine, met het
verrichten van weinig kunstzinnige werkzaamheden. In zijn brief van 15 juni 1858 aan Søffren
Degen beschrijft hij daarover zijn spijt. Coste had zijn laureaat moeten aangrijpen om zich als
reizend virtuoos in de muzikale wereld van Europa te laten horen, ervaart dat als een gemiste
kans. Anderen gingen hem voor, Huerta, Zani de Ferranti, Sczepanowski. Er zijn verschillende
factoren die hem dat hebben kunnen doen besluiten, Coste heeft zich in Parijs gevestigd in de
artistieke kringen van de Société académique des Enfants d’Apollon en de Frères Unis
Inséparables, waarin hij componisten en musici naast zich weet, hij met hen musiceert en
concerten geeft, althans, slechts een keer waargenomen bij de loge maçonnique, in 1852. Ook
heeft hij leerlingen in een lespraktijk die hem enige bestaanszekerheid biedt, leerlingen van
niveau, getuige de etudes die hij voor hen schrijft en die hij aan hen opdraagt. Parijs is ook nog
eens de beste plaats, voor hem zeer voor de hand liggend, om de bekroonde werken uit te geven.
Maar Coste is een bescheiden man, als hij schrijft over: ‘mijn zwakke genie als componist en
kunstenaar.’681) en die eigenschap kan mede ten grondslag hebben gelegen aan zijn betreurde
keuze in Parijs te blijven. Daarnaast is hij, zoals hij zelf zegt, geen reiziger.682) En dan is er
mademoiselle Louise Olive Pauilhé, een leerlinge die een belangrijke rol speelt in zijn leven, met
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wie hij, pas in 1871, in het huwelijk treedt.683) Zij is al circa 1840 gesignaleerd als zijn leerling,
wanneer Coste zijn Caprice La Cachucha opus 13 aan haar opdraagt. De uitgaven van La Chasse
des Sylphes opus 29, van de winnende Sérénade opus 30 en van Le Départ opus 31 worden
verzorgd door Girod, de laatste twee in ieder geval in 1857. Coste werkte met grote
nauwkeurigheid, de edities tonen zeer weinig drukfouten, zoals Simon Wynberg in de fotografische
herdruk ervan in 1981 aangeeft.684) Girod is gevestigd in boulevard Montmartre no. 16 en Coste
woont niet ver daarvandaan, in de rue de Calais no. 11, in hetzelfde 9e arrondissement ‘Opéra’ dat
nu doorkruist wordt door de nieuwe boulevard Haussmann, of waaromtrent in ieder geval grote
werkzaamheden plaatsvinden, die in het verlengde van diezelfde boulevard Montmartre wordt
doorgetrokken, dwars door de wijk.

Concerten 1856-1858
Een tijdje voor de recensie van 6 juni 1858 speelt Ciebra in de salle de Beethoven:
M. José de Ciebra, noble espagnol et guitariste, jouant une fort jolie fantaisie sur la romance
de la Lucrezia Borgia, de Donizetti.685)
Jaime Bosch (1829-1895) treedt op dinsdag 29 maart 1859 als ‘opvallend gitarist’ op in Parijs in de
soirée van de heer en mevrouw Herwyn, met warme bravo’s. In mei van dat jaar is het de beurt
aan Zani de Ferranti om op te vallen in het:
[...] atelier d’un peintre célèbre. [...] Zani de Ferranti, qui, s’il est le premier guitariste de S.M.
le roi des Belges, l’est aussi, sans contredit, du monde entier. [...] la variété d’effets, la force
de l’expression, l’accent pathétique, poétique et indescriptible de cette infortunée guitare,
victime du piano.686)
In februari 1860 moet hij dan weer ‘strijden tegen de uitgeputte mogelijkheden van zijn
instrument.’687) En Bosch blijft het goed doen in de Franse hoofdstad, waar ‘men weet dat de gitaar
bijna overal in onbruik is geraakt, maar in Spanje is bewaard gebleven’.688) Coste heeft hen en ook
Sokolowski horen spelen, en deelt zijn mening daarover met Schult in 1875:
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Depuis un certain nombre d’années il n’en est guère venu de remarquables. Les derniers
sont: Huerta, Ciebra, Sokolowski et un nommé Bosch. Huerta a un jeu brillant et il est doué
d’une belle organisation. Ignorant de tout ce qui constitue de savoir d’un artiste musicien et
jouant les plus informes rapsodies avec un àplomb sans pareil (il se sert des ongles). Ciebra
est plus sérieux et surtout plus musicien. Il joue aussi avec les ongles. [...] Tous les deux
s’intitullent de Paganini de la guitare. Je n’ai point entendu le Russe Sokolowski; on dit qu’il a
du talent. Bosche ou Bosch n’est pas fort mais joue agréablement [...].689)
Coste geeft vakkundig zijn mening weer. Opvallend is dat hij tweemaal spreekt over het gebruik
van nagels; dat kan betekenen dat dit voor hem niet vanzelfsprekend is, maar opvallend, anders
zou hij dat niet noemen. Hij speelt dus zelf zonder nagels. In de officiële muzikale pers komt de
naam van Coste nog eenmaal voor, maar in de programma’s van de maandelijkse onderlinge
muzikale ontmoetingen van de Société académique des Enfants d’Apollon, die Maurice
Decourcelle in 1881 publiceert, is Coste vanaf 1857 vele keren te vinden.690) In oktober 1857
speelt hij in de ‘seance mensuel’ van de Apollo-sociëteit Le Départ, fantaisie pour la guitare opus
31, het werk dat bij het Makaroff-concours niet heeft meegedongen en daarin ook niet is gespeeld.
Coste speelt het dus een jaar later wel, in een geheel andere kring, en met waardering, want
Decourcelle vermeldt voornamelijk de werken die zijn gecomponeerd door collega artiesten of
liefhebbers, en het optreden van kunstenaars die enige bekendheid hebben verworven.691) Andere
musici die tijdens deze bijeenkomst van zich laten horen, zijn de reeds bekende Casimir Ney,
altviolist, die in een Andante varié et finale van A. Blanc speelt, dat diens kwintet met twee celli
opus 53 moet zijn.692). Le Départ is net uitgegeven, in september. Hij kan er goede sier mee
hebben gemaakt, het stuk is virtuoos en onderhoudend, zeker ook door de chauvinistische
bedoeling ervan.

Brieven 1858
In 1858 blijkt Coste verhuisd te zijn van de smalle rue de Calais no. 11 naar de veel bredere rue
Blanche no. 100, dichtbij de place Blanche, beide in het 9e arrondissement, het nieuwe adres ligt
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om de hoek van het oude. Het adres is ontdekt door Noël Roncet op een brief die Coste op 15 mei
1858 schrijft aan het Ministerie van Oorlog over de staat van dienst van zijn vader, Jean François
Coste. Hij vermeldt niet de reden en ook niet waarom Coste daarin na zoveel jaar daarin nog
interesse heeft.693) Redenen van deze verhuizing over zo’n korte afstand
kunnen hebben gelegen in de actuele werken van Haussmann, maar ook
in financiële zaken indien het nieuwe appartement goedkoper is. Coste
verkeert in geldnood, zoals blijkt uit zijn noodgedwongen baantje bij de
Caisse Municipale. Dan schrijft Coste op 15 juni 1858 zijn eerst bekende
brief aan Søffren Degen in Kopenhagen. Het andere deel van de
correspondentie is niet gevonden, maar uit de beantwoording van de
voorafgaande brief van Degen kan desondanks veel worden opgemaakt.
Coste doet zijn beklag over het baantje dat hij heeft, hij spreekt zich uit
over zijn persoonlijke omstandigheden:

61 Rue Blanche 100, 2007

Vous savez que j’avais à la préfecture de la Seine un petit emploi.
Cet emploi avait certes bien des inconvénients et paralysant bien mon faible génie de
compositeur et d’artiste, mais il me fesait vivre modestement. C’était peu de chose, mais si je
n’avais pas de leçons, ce qui m’arrive souvent, j’étais assuré de ne pas manque du
nécessaire. eh bien, mon cher ami, cet emploi je ne l’ai plus. il a été supprimé depuis
longtemps, c’est à dire depuis trois, ou quatre mois j’avais été prévenu vaguement;
Cependant je ne croyais pas la chose sérieuse et j’étais fondé de croire que si elle avais lieu
on m’accorderait au moins un dédommagement. enfin le moment est arrivé, on ne m’a pas
dit: allez-vous en! Mais l’emploi n’existait plus.694)
Het baantje is niet zonder problemen, Coste heeft dit werk noodgedwongen aanvaard bij gebrek
aan leerlingen, om in zijn onderhoud te voorzien. Maar als deze baan wordt geschrapt, komt hij
zonder inkomen te zitten, en vraagt hij om ander werk:
[...] alors j’ai demandé à être emploié dans une autre partie du service. on m’a dit que les
réglements s’opposent à l’admission d’un homme de mon âge on est bien sévère la-dessus.
cela m’a révolté, j’ai tourné le dos à celui qui m’a fait cette réponse et je me suis sauvé en
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emportant le regret d’avoir fait une démarche humilliante. Vous comprendrez, mon cher
Degen, ce que j’ai dû souffrir impressionnable et sensible comme je le suis.695)
Het is hier voor het eerst dat uit de woorden van Coste zelf iets kan worden opgemaakt over zijn
persoonlijkheid. Hij geeft aan erg gevoelig te zijn, een bescheiden voorstelling te hebben van zijn
talent, maar geen genoegen neemt met onrecht, hem aangedaan. Dit baantje speelt hem parten,
maar hij komt er niet onderuit. Hij is financieel afhankelijk van deze betrekking, begaat een
vernederende misstap en betuigt zijn spijt over de gemiste kans op een concerttournee. In zijn
bewoordingen uit hij zich als gevoelig mens, met respect voor menselijke verhoudingen en status
quo. Hij schrijft daarna dat hij hem de Méthode heeft toegezonden, waarbij hij schrok van de prijs
voor de porto, nu 10 fr. in plaats van de 7 fr. die hij eerder noemde. Hij heeft er twee exemplaren
van La Consolazione voor hobo of viool of violoncello en piano bijgevoegd. Het gaat hier om opus
25 dat in februari 1855 door Triébert, misschien samen met Coste, is gespeeld bij de Apollosociëteit,696) nog voor het bezoek van Degen aan Coste in Parijs, en uitgegeven door Colombier in
1856, zodat Degen er toen geen exemplaar van heeft kunnen meenemen.697) Coste besluit de brief
met:
La gravure de la Fantaisie symphonique qui vous est dédiée, a été un peu retardé par toutes
mes Misères mais j’espère la reprendre incessamment. Adieu, cher ami, présentez à votre
aimable et chère soeur l’hommage de ma respectueuse amitié et croyez à l’attachement et
au dévouement inaltérable de Votre affectionné N. Coste.698)
Uit dit gedeelte, met de uitgebreide formaliteiten waarmee Coste de brief besluit, valt op te maken
dat de verhouding hartelijk was, Coste zeer hoffelijk, en dat Degen bij zijn bezoek aan Coste in
1855 mogelijk vergezeld was van zijn zuster. Coste geeft aan dat hij werkt aan de uitgave van de
Fantaisie symphonique opus 28[b], maar dat is blijkbaar niet gelukt, omdat daarvan geen
exemplaar is gevonden, maar ook omdat een deel van dat werk is opgenomen als Etude 14 opus
38 met als toevoeging tussen haakjes ‘Inédité’, dus niet uitgegeven in 1872 wanneer dit opus
verschijnt. Daar is dit Andante opgedragen aan zijn vrouw.699) Hier blijkt hij het werk op te dragen
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aan Degen, die er, anders dan bij Rondeau de Concert opus 12, Le Passage des Alpes opus 27,
28 & 40 en La Source du Lyson opus 47, geen tweede gitaarpartij bij kan schrijven omdat hij deze
muziek niet heeft gekregen.700) Degen heeft vele edities en afschriften van Coste verzameld, die
zijn hem zelfs door de componist toegezonden. Hun relatie is van grote betekenis geweest voor de
gitaar in Denemarken. Een van de weinige trouwe leerlingen die Degen nog had op zijn oude dag,
Thorvald Rischel, erfde de grote bladmuziekverzameling die Degen achterliet, waaronder vele
uitgegeven en niet-uitgegeven gitaarwerken van Napoléon Coste. Rischel breidde de verzameling
uit door in 1883, na de dood van Coste, naar Parijs te reizen, waar hij van diens weduwe
verschillende niet-uitgegeven werken kocht. Ook reisde hij weer, in 1893, na de dood van de
weduwe, naar het plaatsje Thiais bij Choisy-le-Roi om in haar nalatenschap te zoeken naar het
Grande Duo van Coste.701) Op deze wijze is de Rischel & Birket-Smith Collectie in de Koninklijke
Bibliotheek in Kopenhagen ontstaan.702)

Opus 33[a] Mazurka 1860
In deze bibliotheek bevindt zich, inmiddels gedigitaliseerd en voor iedereen toegankelijk,703) ook
het enige te achterhalen exemplaar van de Mazurka opus 33[a] dat rond 1860 is uitgegeven door
een zekere I. Hirsch, in de rue Nôtre Dame de Nazareth no. 27 in Parijs, aldus het onderschrift van
het een bladzijde tellende werkje.704) De opusnummering indachtig blijkt opus 32 te ontbreken,
volgens Thorvald Rischel bestaat het niet.705) Het merkwaardige doet zich daarbij voor dat er
zoveel opusnummers 28 zijn, door Wynberg terecht onderscheiden in a, b en c, alle verschillende
composities, wat eveneens bij opus 33 en 34 het geval is, met elk twee werken. Het kan zijn dat
het werk nog niet is gevonden, en dan is de in de annalen van de Société académique des Enfants
d’Apollon ontdekte titel Sérénade voor hobo, klarinet en gitaar, voorlopig ondergebracht onder
nummer WoO 13, een goede kandidaat, maar de datering ervan, 1852, spreekt dit tegen.
Het lijken uitputtende overwegingen voor een onvindbaar werk, maar deze maken het eenvoudiger
om te kunnen zoeken, met de titel, instrumentatie, datering en mogelijke nummering voorhanden.
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De Mazurka opus 33[a] blijkt een eenvoudig werkje te zijn van 48 maten, met veel herhalingen,
obligaat gegoten in het A-B-A vormschema, wat het aantal maten al laat zien, beantwoordend aan
de gebruikelijke kenmerken van de Mazurka. Chopin schreef er een vijftigtal als uitgebreide en
fantasierijke composities,706) Coste slechts deze eenvoudige, maar dan wel met zeer elegante en
stijlvolle motieven, geslaagde campanella’s, gracieuze glissandi en legati, echter met weinig
romantische stijlkenmerken dan enige toonsoortbevestigende chromatische melodische kleuring,
een heel aardig werkje, dat tot nu toe nog niet op cd is verschenen. De stijl van Coste is wel hierin
herkenbaar, maar voorlopig is dit het laatste werk dat Coste componeert voor gitaar solo tot aan
de Études de Genre opus 38 die circa 1872 verschijnen. De laatste zijn ongetwijfeld eerder
geschreven, waarschijnlijk voor leerlingen en toegesneden op de lespraktijk.

Holm 1863
Dat geldt niet voor andere omstandigheden in het leven van Coste, ook al tijdens deze periode. In
de tweede gevonden brief aan Søffren Degen met als datum 17 oktober 1863, zijn daarover
gegevens te vinden.707) Na enkele korte beleefdheden over de voordien van Degen ontvangen
brief, komt Coste ter zake over het schrijven van een andere Deen, de heer Holm, dat hem zeer
aangenaam treft, ook omdat hij van hem een fotografie heeft
ontvangen. Het gaat hier om Johan G. Holm uit Kopenhagen, aan
wie Coste zijn Étude 7 opus 38 opdraagt, die een verwoed
gitaarspeler moet zijn omdat deze etude snelheid heeft, en enige
virtuositeit, beweegt over vele posities met driestemmige
akkoordprolongaties, gebroken akkoorden en toonladderpassages.
Ook het Andante et Menuet opus 39 is opgedragen aan J.G. Holm,
de relatie is zodoende vriendschappelijk, de compositie voldragen
en van vergelijkbaar niveau als de etude. Erling Møldrup publiceert
een foto van Holm in zijn verhandeling over de gitaar in de Deense
muziek, met als bronvermelding de portretverzameling van de
Kongelige Bibliotek, waar de foto in de digitale catalogus echter

62 Johan G. Holm

onvindbaar blijkt, zodat ook de datum ervan ontbreekt. Holm speelt
op een getheorbeerde gitaar, zoals die in Denemarken gebruikelijk is, met een klankkast die een
speciaal gevormde taille heeft. Zijn linkervoet rust op de grond, zonder voetsteun, zodat de hals en
snaren zeer laag geplaatst zijn. Maar mogelijk is die houding geposeerd en speelt hij in
werkelijkheid anders. Als dit de in de brief bedoelde foto van Holm is, kan hij daarvan een afdruk
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aan Coste hebben gestuurd.708) Holm maakt ook afschriften van verschillende werken van Coste,
zoals van Scherzo en Pastorale opus 10, Duetto WoO 6, twee werken voor gitaarduo, en van
Caprice La Cachucha opus 13, Le Pirate WoO 9, afschriften die zich eveneens in de Rischel &
Birket-Smith verzameling bevinden. Holm moet een groot bewonderaar van Coste zijn geweest, bij
zoveel moeite, en Thorvald Rischel een goed verzamelaar. Coste correspondeert ook met Holm.
Hij schrijft in deze brief aan Degen verder:
Il vous a fait part de l’accident funeste qui depuis six mois bientôt, m’a privé de l’usage du
bras gauche; j’ai désespéré longtemps de pouvoir m’en servir jamais, et je suis heureux de
vous annoncer que je commence à essayer de poser les doigts sur le manche de ma guitare
qui a du bien s’ennuye du long silence auquel elle a été condamné. Mais quelle faiblesse et
que d’obstacles j’aurais à vaincre pour recouvrer l’exécution d’autrefois, hélas!709)

Ongeval 1863
Zijn in uiterst gedistingeerd, en ook zeer correct, taalgebruik geschreven boodschap is dat hij in
februari 1863, dat is dus na zijn concert in november 1862 bij de maandelijkse muzikale
ontmoeting van de musici van de Apollo-sociëteit, de door zovelen beschreven val maakt, waarbij
hij aan zijn linkerarm een dusdanige fractuur heeft opgelopen dat hij niet meer kon spelen. Dat is
er dan ook de oorzaak van zijn geweest dat hij tot november 1874 dat podium niet meer betreedt.
Hij laat zich in zijn brief niet uit over de omstandigheden waarin het noodlottig ongeval zich heeft
voorgedaan. Er zijn zeker eenentwintig biografische publicaties over het leven van Coste, waarin
dit ongelukkige voorval wordt vermeld, en vier auteurs schrijven hierover dat hij struikelde op de
trap naar het podium, wat natuurlijk mogelijk is. Twaalf auteurs in dertien publicaties geven daarbij
aan dat het gaat om de rechterarm, wat evident onjuist is, en dan gaat het om vaak
geraadpleegde, soms ook vrij recente naslagwerken.710) In zes publicaties houden auteurs zich op
de vlakte en hebben het slechts over een ongeluk met een arm dat hem het vervolg van zijn
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carrière belette.711) En al deze auteurs hebben het over 1863 of daaromtrent, terwijl geen van hen
de juiste linkerarm benoemt. Twee recente biografen, Noël Roncet en Roman Jaworski, noemen
correct de linkerarm, maar dan hebben zij het op grond van hun onderzoeksgegevens over het
jaar 1874, waarin Coste verlof aanvraagt bij de Préfecture de la Seine wegens een fractuur.712)
Coste wordt blijkbaar tweemaal ernstig gehinderd door deze fractuur aan zijn linkerarm, zowel in
1863 als in 1874. Aan het eind van deze brief schrijft hij wel in het postscriptum dat het met zijn
schouder telkens een beetje beter gaat. Ook schrijft hij het vele malen te betreuren dat zij niet
kunnen samenspelen in duo’s, wat hem ook zou hebben aangemoedigd er meer te schrijven. Er
zijn nu slechts drie duetten voor gitaar van Coste, de Scherzo et Pastorale opus 10, het Duetto
WoO 6 en het Grand Duo WoO 8. Hij geeft er blijk van inderdaad de zuster van Degen persoonlijk
te kennen, zij lijkt hem, zo schrijft hij, een vriendelijke en uitstekende persoon. Nadat hij Degen een
hart onder de riem heeft gestoken over het omgaan met diens persoonlijke problematiek, gaat de
brief verder over de tiensnarige gitaar die Holm heeft laten bouwen. Coste heeft volstaan met het
toevoegen van de zevende snaar, zoals bekend, en dat is hem genoeg, maar als er dan toch
meerdere snaren aan de gitaar moeten worden toegevoegd, vindt hij dat de bassnaren diatonisch
moeten dalen in stemming D - C - B, en G, om goede cadensen mogelijk te maken. Beide
opmerkingen voorziet hij van handgeschreven notenschrift, maar opvallend niet in de gebruikelijke
geoctaveerde gitaarnotatie, maar op juiste hoogte in F-sleutel, zoals hij volledigheidshalve zelf
opmerkt, maar dat is natuurlijk bedoeld voor de gitaarbouwer. Op de foto van Holm is inderdaad te
zien dat hij een tiensnarige gitaar bespeelt. Coste vervolgt met de opmerking dat Le Montagnard
echt op hobo moet worden gespeeld, dat hij vindt dat hij geen reiziger is zodat hij Degen niet gaat
opzoeken, dat hij veel ouder is geworden en dat Degen een van de mensen is die hem het meest
dierbaar zijn en het meest hoogacht. Hij eindigt met een wat minder omslachtige ondertekening als
in de brief van 1858. Hij voegt er nog het postscriptum aan toe dat hij deze brief veel eerder
geschreven heeft, maar dat hij die van Degen was kwijtgeraakt en pas enkele dagen geleden heeft
teruggevonden. Verder wenst hij hem het beste, en dat zijn de laatste woorden van Coste aan
Degen die bekend zijn. Andere brieven dan deze twee zijn niet voorhanden en dat is de reden om
er uitgebreid op in te gaan. Coste voert gedocumenteerde correspondentie met Degen, Holm en
Hallberg. Deze twee brieven aan Degen zijn gevonden, aan Holm geen, en van de 36 brieven aan
Hallberg zijn er slechts vijf toegankelijk. Dan zijn er nog de zes briefjes aan Gruel die recent zijn
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aangekocht door Norbert Fischer in Halen, waarvan gebruik gemaakt wordt als het gaat over de
laatste jaren van Coste in hoofdstuk VIII.

WoO 7 L’Enfant au Berceau 1864
Coste begint zijn carrière in Parijs met een concert in het Gymnase musical in 1829 en met het
componeren en uitgeven van Aux Parisiens WoO 2 voor zang en piano in 1830, het revolutionaire
chanson waarin hij de heldhaftigheid van het volk in melodie en begeleiding vormgeeft. Na dit
chanson zijn er uitsluitend nog chansons te vinden van andere componisten, die Coste bewerkt
voor zang en gitaar, vele van Schubert, een van zowel Thomas, als Concone en Barroilhet, in
1838 en 1840. Coste volgt daarmee de mode om bekende chansons of operanummers voor zijn
instrument om te zetten, voor het huiselijk gebruik van amateurs, liefhebbers. Daarna duurt het 24
jaar voordat hij uiteindelijk weer dit genre beoefent, met L’Enfant au Berceau WoO 7, dat in 1864 in
Parijs bij Chatot verschijnt. Het enige gevonden exemplaar bevindt zich in de Bibliothèque
nationale in Parijs, het is daarna niet meer uitgegeven.713) Volgens de tekstdichter Jules Adenis
moeten in het chanson de sylfen met hun vleugels het rustig slapende kindje wiegen, om te
voorkomen dat het gaat huilen. Na La Chasse des Sylphes opus 29 worden deze luchtwezens hier
weer muzikaal getoonzet door Coste, die in dit chanson zijn inmiddels ontwikkelde beheersing van
de romantiek in zijn muziek toont. De muzikale vormgeving van de tekst is programmatisch, werkt
modulerend, heeft een open einde, gebruikt buitentonale akkoorden en doorbreekt de periodiciteit.
Ook geeft hij veel aanwijzingen voor de dynamiek en voordracht, als verhevigde gevoelsuiting, een
echt romantisch lied. Opvallend herbergt dit chanson veel meer romantische kenmerken dan de
werken met hobo. Het is opgedragen aan Mme Amica Petiteau, mogelijk een leerling die
vreugdevol moeder is geworden; het chanson is dan een gelegenheidswerkje van Coste. In totaal
zijn er tot nu toe vier originele chansons van Coste bekend, de laatste twee Lolla WoO 10 en Le
Petit Ange rose WoO 11 uit 1878 worden besproken in hoofdstuk VIII. Het chanson in kwestie sluit
aan bij de populariteit van een algemeen thema en heeft commerciële bedoelingen.

Foto instrumenten 1867
Terwille van zijn correspondenten in het buitenland, als Holm en Degen in Kopenhagen en
Hallberg en Schult in Stockholm, laat Coste in 1867 zijn fotoportret maken door Disdéri:
Je viens de faire photographier non seulement ma guitare, mais ma grande guitare archluth,
le Théorbe, le Cystre et moi-même. Malheureusement un rayon de soleil est venu pendant
l’opération frapper le groupe et moi-même, de sorte que le haut des instruments et un côté
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de ma figure ont été brûlés. Mais à l’aide d’une loupe vous pourrez voir les choses telles
qu’elles sont. Quant à ma figure vous l’avez déjà et celle-là est parfaite de ressemblance.714)
Hij legt uit om welke instrumenten het gaat en ook dat de foto eigenlijk is mislukt. Maar Schult blijkt
zijn portret al te hebben, ongetwijfeld de foto die Degen van Coste maakte in 1855.715)
Disdéri (1819-1889) werd beroemd door Napoléon Bonaparte en zijn
leger te fotograferen, en rijk door goedkoop visitekaartjes te maken
met dubbele lens. Er zijn duizenden afdrukken uit zijn archief te zien
in de database van Musée d’ Orsay, maar daaronder bevindt zich
niet nog een foto van Coste, wel van anderen die zijn afgebeeld met
dezelfde attributen.716) Dit exemplaar stamt uit de Kongelige
Bibliotek in Kopenhagen.717) De heptacorde gitaar op de foto is
vrijwel zeker het eigen instrument van Coste,volgens de brief; d e
uitsparing in de snaarhouder is een ‘croix pattée alésée arrondi’,
mogelijk afkomstig uit de symboliek van de Ridderorde van de
Tempeliers.718) Aangezien het symbool als ‘ijzeren kruis’ ook
gevoerd werd door de Pruisen, die in 1871 Parijs bezetten, kan

63 Napoléon Coste - Disdéri c. 1870?

Coste het later hebben laten vervangen.719) De heptacorde die in 1995 als het eigen instrument
van Coste is aangekocht door het Musée de la Musique in Parijs en daar is gerestaureerd heeft
namelijk een hartvormige uitsparing.720) Wanneer hij 10 jaar later de foto naar Hallberg stuurt, blijkt
Coste daarover nogal ontevreden te zijn:
Je vous envoie une photographie où vous trouverez le chevalet appliqué sur une guitare de
mon modèle, une grande guitare ayant appartenue à Louis XIV qui en jouait; un theorb (l) et
un cystre, tous deux convertis en guitare. Cette photographie à été brûlée par un coup de

714
Coste-Schult, 7 X 1867: ‘Onlangs heb ik niet alleen een foto laten maken van mijn gitaar, maar ook van mijn grote
aarts-luit gitaar, de theorbe, de cyster en mijzelf. Helaas is er een zonnestraal tijdens dit proces op de groep gevallen, waardoor
het bovenste deel van de instrumenten en een kant van mijn gezicht zijn overbelicht. Maar met behulp van een loep kunt u de
dingen zien zoals ze zijn. Wat betreft mijn gezicht, dat heeft u al en dat heeft een volkomen gelijkenis.’
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Ribouillault, Danielle: ‘La “Guitaromanie”: du salon à la salle de concert’, in: Instrumentistes et Luthiers Parisiens,
Florence Gétreau, ed., Paris, La Ville de Paris, 1988, p. 192.
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720
Abondance, Pierre: ‘Guitare de Napoléon Coste’, in: Les Cahiers de la Guitare, Paris, 1983, No. 6, p. 11; Dugot, Joël:
‘Napoléon Coste et René Lacôte’, in: Les Cahiers de la Guitare, Boissy-St-Léger, Association Guitares et Luths, no. 70, avril
1999, p. 32-34;
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soleil qui m’a fait un collier de barbe noire et m’a drôlement arrangé la figure que j’ai l’air
d’avoir 80 ans. C’est bien aussi d’en avoir 70.721)
Coste schrijft dat de aarts-luit gitaar afkomstig is uit de verzameling van Louis XIV. Hij heeft hem
van een handelaar gekocht in 1848 ten behoeve van de Concerts historiques die een commissie
onder voorzitterschap van Fétis organiseerde, maar dat - wederom - niet doorging wegens
onenigheid met de commission Impériale. Coste werkte het instrument om, zodat hij het als een
gitaar kon bespelen, evenals de cystre en de theorbe, en deed onderzoek in de bibliotheek van het
Conservatoire om transcripties te maken van oude tabulaturen, in dit geval vergeefs. Het
instrument wordt in 1983 beschreven door Abondance en in 1988 beschreven door Dugot.722) De
theorbe, die hij een prachtig instrument vindt, moet Coste in 1879 verkopen voor 50 francs uit
bezuiniging, waar hij het instrument nog noemde in 1877 in zijn brief aan Hallberg, zodat het om
dezelfde gitaar moet gaan.723)

Concerten 1865-1872
Door het ‘accident funeste’, zoals Coste dat zelf formuleert in zijn brief van 17 oktober 1863, kan
de gitarist zijn linkerarm niet meer gebruiken om gitaar te spelen. Om die reden komt hij tot 1874
niet meer voor in de Parijse muzikale pers en in de annalen van de Société académique des
Enfants d’Apollon, waar in de maandelijkse séances weer wel gitaar wordt gespeeld. Het
instrument blijkt daar niet van het toneel verdwenen, want in juni 1865 speelt daar ‘Monsieur Bosc’
[i.e. Bosch] La Retraite fantaisie van eigen compositie.724) Bosch keert in 1861 terug in Parijs na
een tournee door Duitsland, in 1872 en later geeft hij verschillende concerten, waarin zijn optreden
en techniek wordt geprezen, maar:
[...] jamais cet ingrat instrument, qu’illustrèrent pourtant les Huerta et les Paganini, ne nous
avait paru capable de se prêter à de si jolie choses.725)
Eveneens in 1872 sterft Giulio Regondi (1822-1872), in Londen, waar hij vanaf 1831 sinds zijn
optredens als rondreizend wonderkind is gevestigd en zo’n tweemaal per jaar een concert geeft
waarin hij naast gitaar ook concertino speelt. Veel meer dan vier etudes en vijf voordrachtstukken
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Coste-Hallberg, 7 III 1877: ‘Ik stuur u een foto waarop u de kam kunt zien, gemonteerd op een gitaar van mijn model,
een grote gitaar die heeft toebehoord aan Louis XIV de erop speelde, een theorbe en een cyster, beide omgebouwd tot gitaar.
Deze foto is overbelicht door een straal zonlicht waardoor ik een zwarte ringbaard heb gekregen die mijn gezicht grappig
genoeg het aanzien geeft 80 jaar te zijn. Maar 70 is te zijn is genoeg.’
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is er van zijn oeuvre echter niet bewaard gebleven.726) Coste heeft op verzoek van Schult twee
werken van Regondi onderzocht en geeft zijn mening in een brief van 2 november 1876:
Les deux premiers que j’ai examiné, la fête villageoise et un air varié, m’avaient fort mal
disposé. J’ai trouvé ces compositions absolument dépourvues d’idées et de charme. Cela
est tourmenté et souvent d’une harmonie défectueuse. L’op. 23 est de beaucoup meilleur.
C’est l’oeuvre d’un artiste ayant une profonde connaissance de l’instrument et qui possède
de solides moyens d’exécution mais à qui il manque la science du contrepoint sans laquelle
on ne peut rien produire de parfaitement régulier en composition. Tantôt l’harmonie est trop
chargée et tantôt d’une pauvreté déplorable. Tout cela est mal écrit pour la guitare. Vous me
trouverez sans doute un peu sévère, cher Monsieur, c’est qu’il m’a semblé que vous placez
dans votre opinion Regondi à coté de Sor, si non au dessus. C’est comparer un pygmée à
un géant et certes ce n’est pas Regondi qui est le géant.727)
Ook Huerta is als gitarist in deze jaren zestig actief op de podia van Parijs, ondanks het feit dat hij
in 1855 heel even dood verklaard en in 1856 weer springlevend is,728) met concerten in 1861
ondermeer in de salle Pleyel,729) waar in 1865 ook gitarist Sokolowski optreedt.730) Deze Poolse
gitarist maakte een sterke indruk bij zijn debuut in Parijs in januari 1864, waarbij de recensent zich
geroepen voelde zijn negatieve vooroordelen over dat dove en waardeloze instrument te
herzien.731) De blinde Jean Vailati, die ook op de mandoline virtuoos is, speelt in 1867 in het
Thèâtre international.732) De gitaar is zeker nog niet verdwenen van het concertpodium in Parijs,
maar de piano domineert, wat tot uiting komt in de recensie van de soirée van pianist Marmontel in
Le Ménestrel:
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Regondi, Giulio in: Wynberg, Simon: Giulio Regondi, Complete Works for Guitar, Monaco, 1981, Essay.
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Coste-Schult, 2 XI 1876: ‘De eerste twee heb ik onderzocht, de Fête villageoise en een air varié, zijn mij slecht
bevallen. Ik vind deze composities totaal ontbloot aan ideeën en charme. Ze zijn vaak gekweld door een verkeerde harmonie.
Op. 23 is veel beter. Het is een werk van een componist met grondige kennis van het instrument, die een degelijke speltechniek
heeft maar het ontbreekt aan kennis van contrapunt, zonder welke geen volkomen goede compositie gemaakt kan worden. Dan
weer is de harmonie te beladen, dan weer hopeloos mager. Alles is slecht geschreven voor de gitaar. U vindt mij zonder twijfel
wat streng, beste mijnheer, dat komt doordat het lijkt alsof u naar uw mening Regondi naast Sor plaatst, zo niet daarboven. Het
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de se suicider à Nice’; vol. XXIII no. 10, 9 III 1856, p. 79: ‘M. Huerta, le célèbre guitariste [...] se trouve en bonne santé.’; La
France musicale, vol. XX, no. 6, 10 II 1856, p. 47: ‘Le célèbre guittariste Huerta [...] annoncé mort [...] est à Madrid.’
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[...] au milieu des vibrations triomphantes du piano, s’est tout à coup montrée, comme une
apparition, la guitare! La guitare, oubliée, délaissée, douce victime de l’injustice des
hommes! Un artiste, M. de Folly a entrepris la réhabilitation de l’instrument aimable qui
soutenait les voix de nos grand’mères. M. de Folly s’est avisé de découvrir à la guitare des
qualités inconnues, longtemps cachés aux ongles profanes; il la fait chanter comme le
violon: ce n’est plus le son maigre et languissant qu’on lui reproche, le pizzicato fluet et sec,
c’est un petit orchestre avec ses accords, sur lesquels se délache nettement la mélodie. M.
de Folly a exécuté, avec une rare dextérité, des variations sur la Carnaval de Venise, et a
été applaudi comme il méritait.733)
Hieruit valt ondermeer te leren dat de gitaar wordt bespeeld met de nagels. Net als in 1843, toen
Léon Gozlan zich genoodzaakt voelde om het voor de gitaar op te nemen, is ook in 1864 de
heersende opinie dat de gitaar verouderd is, met uitgeputte mogelijkheden, waaraan kunstenaars
beter hun tijd niet kunnen besteden. Optredens van goede spelers als Bosch, Zani de Ferranti,
Huerta en De Folly komen dan als een verrassing.734) De muzikale pers geeft in de weinige
recensies over gitaarconcerten in deze periode vrijwel onveranderlijk blijk van een dédain ten
opzichte van het instrument.735) Voor zover daarvan enige invloed uitgaat op het publiek dat deze
hoge status concerten bezoekt, draagt het zeker niet bij aan de goede ontwikkeling van de positie
van de gitaar in het elitaire muziekleven. Wel is de gitaar nog steeds in gebruik bij populaire
muziek, zoals blijkt uit de beschrijving van een ‘armoedig geklede Italiaanse, met een aangenaam
en beschaafd voorkomen, die voor café Riche probeert de goedgeefsheid van de bezoekers op te
wekken door met een geweldige contra-altstem, die zij begeleidt met de gitaar, airs uit Italiaanse
opera’s te zingen.’736)
De gitaar blijft aanwezig in de maandelijkse concerten van de Société académique des Enfants
d’Apollon, want in augustus 1865 voeren de heren Decourcelle, bekend van zijn uitgave over deze
sociëteit, als pianist en De la Richardière als gitarist een duet van Leduc uit voor beide
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Le Ménestrel, vol. XXXI, no. 13 (909), 28 II 1864, p. 102: ‘Middenin de triomfantelijke trillingen van de piano heeft
opeens, als een verschijning, de gitaar zich laten zien! De gitaar, vergeten, verlaten, zoet slachtoffer van het menselijk onrecht.
Een kunstenaar, de heer de Folly, heeft de rehabilitatie van het vriendelijke instrument dat de stem van onze grootmoeders
begeleidde op zich genomen. De heer de Folly heeft zich ertoe gezet onbekende kwaliteiten van de gitaar, lang verscholen
onder alledaagse nagels, te ontdekken; hij heeft haar als een viool laten zingen: dit is niet meer de magere en vervelende klank
die men haar toekent, het pizzicato is vloeiend en droog, het is een klein orkest met haar akkoorden, waaruit helder de melodie
ontspringt. De heer de Folly heeft met een zeldzame handigheid variaties over Le Carnaval de Venise uitgevoerd, en heeft het
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Napoléon Coste: Biografie

VII Études de Genre 211

instrumenten. Bourgeois de la Richardière is een oude bekende, die al in april 1853 bij deze
gelegenheid een solo optreden verzorgt, en samen met Coste in augustus 1855 diens Grand duo
WoO 8 als Concertino voor gitaarduo daarin uitvoert. Richardière speelt er nog vaker, een duet
Capuletti van Neuland in juli 1867, weer samen met Decourcelle, een Sérénade van Küffner en
een Nocturne van Molino in augustus 1869 in dezelfde samenstelling, een Valse espagnole en, net
als Bosch in juni 1865, La retraite, dat ditmaal een arrangement blijkt te zijn, in juli 1871. Dat is het
eerste concert van de sociëteit na de capitulatie van Parijs aan de Pruisen, de musici kwamen
ondanks deze ernstige gebeurtenissen wel bijeen, maar zonder muziek te spelen en te
beluisteren. Tenslotte speelt Richardière nog een keer in augustus 1873 bij de sociëteit, dan een
Sérénade voor piano en gitaar van Call en een Mélange op airs van Rossini van de hand van
Carulli, veel toentertijd al ‘oude’ muziek 737) Coste heeft dan al Étude 2 opus 38 aan hem
opgedragen en Richardière voegt zich in het gezelschap van gitaristen die in deze periode in Parijs
van zich laten horen, Bosch, Zani de Ferranti, Huerta, Sokolowski, Vailati, De Folly.

Hobo 1861-1869
In deze periode gaat Coste vooral werken schrijven voor andere instrumenten, tien, waarvan er
zeven gedateerd kunnen worden en drie niet, voor ensembles met hobo, viool, zang, piano en/of
gitaar. De ontbrekende Sérénade WoO 13 en de Consolazione opus 25 stammen uit een eerdere
periode, 1852 en 1855 om precies te zijn, wat het totaal aantal composities voor ensemble met
hobo brengt op twaalf. Deze composities worden hierna wel genoemd, de omstandigheden
eromheen uitgelegd, maar zij worden niet besproken op grond van een stijlanalyse, zij vallen
buiten het daarvoor gestelde kader, ook al omdat er weinig romantische stijlkenmerken in zijn te
ontdekken. Deze werken zijn van een ander niveau dan die voor gitaar solo, is als snel de
conclusie bij het gadeslaan van de soms gedrukte, soms handgeschreven bladzijden. Drie
daarvan zijn in het handschrift van Coste. Er is ook nog een arrangement van de 10e Solo van
Klosé voor hobo en piano of strijkkwartet, dat dateert uit 1867. De composities met hobo zijn
ontstaan tussen 1861 en 1868 op het adres rue Blanche no. 100. Zeven daarvan zijn niet
gepubliceerd. Het wordt voor Coste moeilijker om zijn werken uitgegeven te krijgen.
Eerst komt in 1861 Le Montagnard opus 34[a], het tweede werk van Coste met deze titel. Het
tweede deel van La Vallée d’Ornans opus 17 uit de Sept Souvenirs heet ook Les Montagnards,
een compositie voor gitaar solo waarin het bergvolk melodieus is verbeeld. Opus 34[a] is
geschreven voor hobo of viool met piano of gitaar en opgedragen aan Charles Triébert, de hoboïst
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Durand, 1881, p. 204: ‘Duo pour piano et guitare, composé par A. Leduc, exécuté par MM. Decourcelle et De la Richardière.’; p.
209: ‘Duo pour piano et guitare sur I Capuletti, composé par Neuland, exécuté par MM. Decourcelle et De la Richardière.’; p.
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van het orkest van het Théâtre Italien, zoals de titelpagina vermeldt, maar ook van de OpéraComique. Hij is met Coste lid van de vrijmetselaarsloge Les Frères Unis Inséparables en wordt in
1863 docent aan het conservatorium. Coste kent Triébert al vanaf 1843, toen hij in het jaarlijks
openbaar concert van de Société académique des Enfants d’Apollon op hemelvaartsdag met hem
op het programma stond, Coste speelde daarin Le Tournoi opus 15, Triébert in een Trio van
Beethoven.738) In 1855 speelt hij waarschijnlijk met hem samen de toen nog aan violist Bériot
opgedragen Consolazione als Romance sans parole opus 25 in een van de maandelijkse
ontmoetingen van de Apollo-musici. Behalve de titel zijn er weinig of geen muzikale
overeenkomsten tussen de twee ‘Montagnards’, hooguit het basritme kwart-achtste-achtste van
het rondo in beide composities, waarmee een volksmuziekachtige sfeer wordt gecreëerd, vooral
als dat met orgelpunt wordt toegepast zoals in het duet. Coste schrijft over het werk in zijn brief
van 17 oktober 1863 aan Degen dat het absoluut met hobo moet worden gespeeld, waarbij hij zich
afvraagt of er in Denemarken net zulke hobo’s zijn als in Frankrijk, daarbij waarschijnlijk doelend
op de instrumenten van Frédéric Triébert, de jongere broer van Charles.
Hij heeft Duitse instrumenten gehoord ‘met een grote klank die lijken
op de klarinet en goed zijn voor een orkest, maar de finesse als
essentiële kwaliteit missen voor dit stuk.’739) Hij komt daarmee terug
op zijn oorspronkelijke voorschrift voor viool en geeft de voorkeur
aan de (Franse) hobo. Het Concertino zonder opusnummer, en
daarom ondergebracht onder WoO 4, voor hobo en piano, is
eveneens opgedragen aan Charles Triébert. Er is alleen een
handschrift van bekend in de Kongelige Bibliotek in Kopenhagen,
mogelijk van Coste zelf, in ieder geval op de eerste bladzijde door
hem gesigneerd met de dedicatie en de helaas onduidelijke datum
30 Xbre 186?,740) dat is 30 december, ergens in de jaren ‘60. Het is
een vrij lang stuk in drie delen, waarbij de piano een echt
begeleidende rol speelt met gerepeteerde en gebroken akkoorden,

64 Charles Triébert

af en toe onderbroken door koppelmotieven en licht passagewerk.
Ook in dit werk is door de regelmatig optredende bourdon een volksmuziekachtig karakter
merkbaar, dat naast de hier en daar toegepaste melodische chromatiek het enige romantische
kenmerk is dat het werk herbergt.
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Tournoi, fantaisie pour la guitare. Coste.’

739
Coste-Degen, 17 X 1863, Århus, Statsbiblioteket, Søffren Degens Papirer, Manuscript no. 27b, p. 4: ‘[...] les hautbois
allemands que j’ai entendus ont un gros son qui rapproche de la clarinette. Ils sont bons à l’orchestre, mais ils manquent de
finesse, qualité essentielle et nécessaire pour le morceau en question.’; Jeltsch, J.:‘hautbois’, in: Fauquet, Joël-Marie:
Dictionnaire de la Musique en France au XIXe siècle, Paris, Fayard, 2003, p. 581.

740

Kk Rischel Ms. 37 mu 7908.0990, Coste: Concertino pour hautbois [WoO 4].

Napoléon Coste: Biografie

VII Études de Genre 213

Meerdere composities voor hobo en piano zien nu het licht die evenzeer niet zijn uitgegeven, en
uitsluitend hervonden als manuscript, zoals Marche et Scherzo opus 33[b] in 1862 en het
ongedateerde Fantaisie Sonate opus 34[b], waarmee deze opusnummers dubbel gevuld zijn. De
componist heeft de opusnummers toegekend aan de uitgegeven werken en dezelfde nummers
blijkbaar op de ongepubliceerde laten staan. Simon Wynberg maakt in zijn editie van deze werken
voor hobo het onderscheid in a en b,741) waarbij hij ook in 1983 de Fantaisie Sonate opus 34[b] niet
uitgeeft, het handschrift is niet compleet en omvat slechts een bladzijde, die wordt voorafgegaan
door drie bladzijden handschrift van het Rondeau WoO 12, in de Kongelige Bibliotek in
Kopenhagen onderscheiden in Ms 35b en Ms 35a.742) Ook het rondeau is voor hobo en piano. Nu
vermeldt Decourcelle in zijn overzicht van wat er tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van de
Société académique des Enfants d’Apollon is gespeeld dat Triébert en Coste, net als in februari
1855 de Romance sans parole opus 25, nu in november 1862 een Sonate pour guitare et cor
[anglais] spelen, beide van de hand van Coste.743) Omdat de Fantaisie Sonate opus 34[b] in het
handschrift van Coste incompleet is, kan een betere kandidaat voor dit werk de Sonate WoO 14
zijn, waarmee dit werk in dat jaar gedateerd zou kunnen worden, ware het niet dat het is
gecomponeerd voor hobo, of viool en piano, en een gitaarpartij niet voorhanden is. De pianopartij
is niet veel ingewikkelder dan die van de eerdere werken met piano die Coste schreef, zoals Aux
Parisiens WoO 2, Le Montagnard opus 34[a] en het hierboven beschreven Concertino WoO 4,
zodat het zeker tot de mogelijkheden behoort dat hijzelf dit heeft begeleid, de bijeenkomsten
waren bovendien besloten van aard. Echter, de Fantaisie Sonate opus 34 en het Rondeau WoO
12 blijven dan ongedateerd.

Opus 35 Fantaisie de Concert 1866
Tot de werken die Coste schreef voor hobo, al dan niet met andere instrumenten, behoort ook de
Fantaisie de Concert opus 35 voor twee hobo’s en piano, die in 1866 in Parijs eveneens bij
Triébert verschijnt. De instrumentmaker en uitgever Frédéric Triébert (1813-1878) woont tussen
1866 en 1878 op rue de Tracy no. 6, zodat de datering van de Fantaisie de Concert van Coste wat
dat betreft correct kan zijn. Deze Fantaisie is mogelijk geschreven voor een goed doel, het is
namelijk opgedragen aan de heren Delaby en Larrieux van het Institut Impériale des Jeunes
Aveugles, Lauréats du Conservatoire (Classe de M. Triébert). Beide heren zijn opgenomen in het
keizerlijke instituut voor jonge blinden, moeten alles op het gehoor spelen, zij studeren aan het
conservatorium onder leiding van Charles Triébert, die dat blijkbaar goed heeft gedaan omdat de
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partijen nogal virtuoos zijn. Het werk is een thema met variaties, een vorm die in 1866 al uit de
mode is. Louis Braille (1809-1852), zelf op jonge leeftijd blind geworden en opgenomen in
hetzelfde instituut, heeft het naar hem vernoemde schrift al in 1829 samengesteld, niet alleen voor
tekst, maar ook voor muziek, zodat het in Parijs ingang heeft gevonden bij het blindeninstituut.744)
Van een eventuele uitvoering ontbreekt elk spoor. Ondanks de technische virtuositeit is de muziek
inhoudelijk archaïsch, weinige romantische aspecten zijn erin te ontdekken, maar Coste verstaat
zijn vak goed, de compositie is gedegen van structuur en vakkundig gecomponeerd.

Dixième Solo - Hyacinthe Klosé [arr. Coste] 1867
In 1867 wordt de Dixième Solo van Hyacinthe Klosé (1808-1880) uitgevoerd op het concours van
het conservatorium, waar de klarinettist al vanaf 1839 lesgeeft, in een arrangement van Coste voor
hobo en piano of strijkkwartet ad libitum.745) Klosé is, net als Coste, toegetreden tot de
vrijmetselaarsloge Les Frères Unis Inséparables en speelde in 1852 samen met Triébert en Coste
de verdwenen Sérénade voor hobo, klarinet en gitaar.746) Hij figureert in hetzelfde gezelschap in
het door Coste georganiseerde concert in april 1855. Klosé is een bekende van Coste, maar zijn
naam komt niet voor onder de leden van de Société académique des Enfants d’Apollon, ondanks
dat dit arrangement van zijn werk op 22 mei 1873 in het programma van het jaarlijkse concert van
de sociëteit wordt gespeeld, dan met de titel Solo de hautbois.747) Het exemplaar in Parijs dat door
de Bibliothèque nationale wordt gedateerd tot 1868 heeft hetzelfde nummer in de partijen voor
strijkkwartet, maar daar ontbreekt weer de hobopartij en het titelblad.748) De uitgave van Richault
voor hobo en piano, zoals die te vinden is in de Kongelige Bibliotek in Kopenhagen, vermeldt dat
het werk is opgedragen aan ‘M. Colin, professeur de Hautbois au Conservatoire Impérial de
musique.’749) Inderdaad geeft Charles Colin (1832-1881) daar hoboles, maar pas in 1868, zodat hij
dit werk kan hebben ingebracht in 1867 in het concours om deze positie te verwerven, als opvolger
van de juist overleden Charles Triébert.750) Het uitgavenummer van Richault komt overeen met
deze datering.
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Triébert 1867
Charles Triébert overlijdt op 18 juli 1867 op 57-jarige leeftijd.751) Niet alleen is hij een persoonlijk
vriend van Napoléon Coste, ook is hij een gewaardeerd lid geweest van de Société académique
des Enfants d’Apollon, die in november 1867 een Prière, hommage à la mémoire de Triébert van
d’Aubigny voor hobo en houtblazers programmeert in de maandelijkse bijeenkomst, hij is de enige
die zo’n eer te beurt valt.752) Hij speelde daar zelf vaak, ook samen met Coste.753) Deze schrijft in
oktober aan Schult:
D’abord la perte d’un ami bien chèr, un noble artiste, notre premies hautboist (Triébert), qui a
succombé après une longue maladie. Il me tenait lieu de famille. Jugez de ma douleur.754)
Voor de composities met hobo van Coste is hij van grote betekenis geweest. In 1868 draagt hij
Regrets et Consolations opus 36 op aan zijn nagedachtenis. In deze uitgave van Frédéric Triébert
worden twee werken samengevoegd, Consolazione opus 25, in de uitgave van 1856 nog
opgedragen aan violist Charles de Bériot, en Les Regrets, beide onder opus 36. Opus 25 wordt
daarin niet meer genoemd, Bériot ook niet.

Opus 37 Cavatine 1869
De Cavatine voor hobo of viool of fluit en piano opus 37, verschenen in 1869, is het derde en
laatste dat Frédéric Triébert van Coste uitgeeft. Het is opgedragen aan de verder niet traceerbare
Sigisbert Molard, ongetwijfeld een hoboïst, een vriend, volgens de dedicatie, waarmee Coste vijf
hoboïsten tot zijn vriendenkring mag rekenen, Triébert, Delaby, Larrieux, Colin en Molard. Ook dit
werk wijkt in weinig aspecten af van die reeds beschreven zijn bij de vorige werken, het is
inhoudelijk archaïsch en weinig romantisch, ware het niet dat er wat meer pianistiek in valt te
ontdekken, meer melodiek in de begeleidende akkoorden is verwerkt en het meer chromatisch
octaafwerk kent. Het stuk bestaat uit een deel, telt 103 maten en is daarmee niet zo lang. Een
exemplaar van de eerste uitgave bevindt zich zowel in de Kongelige Bibliotek in Kopenhagen als in
de Bibliothèque nationale in Parijs.755)
Tenslotte is er nog de ongedateerde Caprice WoO 3 voor twee hobo’s, een ongedateerd duet
zonder akkoordbegeleiding, waarvan slechts het handschrift van Coste zelf is bewaard gebleven in
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de Rischel & Birket-Smith collectie in Kopenhagen. Het is wellicht een schets voor een compositie,
met doorhalingen, maar wel volledig. Een begeleiding is niet bedoeld, volgens de titel van Coste,
ook is er geen dedicatie.
Coste componeert in deze periode vele werken met hobo, maar hij haalt daarin niet het niveau van
zijn gitaarcomposities, ook niet in die voor hobo en gitaar, het blijven fraaie en gracieuze
melodieën, geheel in zijn stijl, met vrij eenvoudige akkoordbegeleidingen in gerepeteerde of
gearpeggieerde akkoorden, koppelmotieven als tussenspel, hier en daar enige chromatiek, maar
niet modulerend of contrasterend van harmonie. Het zoeken naar ornamentiek, interessante
omspelingen, dissonantie, prolongatie, dynamiek, articulatie is vergeefs, wel zijn er enige
toespelingen op folkloremuziek met orgelpunten en bourdons. Vier werken zijn in moderne uitgave
verschenen bij Chanterelle, in de editie en bewerking van Simon Wynberg, opus 25 & 36, opus
33[b], opus 34[a]. De andere composities wachten nog op uitgave, de Caprice WoO 3, het
Concertino WoO 4, het Rondeau WoO 12, de Sonate WoO 14, alle volledige werken in manuscript
die voor iedereen toegankelijk zijn in de Rischel & Birket-Smith collectie van de Kongelige Bibliotek
in Kopenhagen. De ten tijde van Coste reeds verschenen composities met hobo, de Fantaisie de
Concert opus 35 en de Cavatine opus 37 bevinden zich daar eveneens, ook in Parijs, in de
Bibliothèque nationale. De Sérénade WoO 13 moet nog worden gevonden. Hiermee kan de
bespreking van de werken voor hobo in deze zeventienjarige periode van het leven van Coste
worden afgesloten. Met het overlijden van Charles Triébert verdwijnt na de publicatie van de
Cavatine opus 37 in 1869 ook de hobo uit het werk van Coste.

Loge 1870
Nadat Coste op 15 februari 1852 deelnam aan het jaarlijkse concert van de vrijmetselaarsloge Les
Frères Unis Inséparables, waarover tussen 1861 en 1869 eveneens jaarlijks berichten in de Revue
et Gazette musicale de Paris verschijnen, blijft het stil omtrent de gitaar van Coste; geen enkele
keer wordt hij daarbij genoemd, na het ene waarbij de recensent zich vrolijk maakt over de kleurige
linten van het ‘Europees congres.’756) Een overzicht van de concerten van de loge tussen 1852 en
1874 is opgenomen in de bijlagen. Naast Triébert en pianist Delle-Sedie, die geregeld te horen zijn
in deze concerten, heeft Coste wat dit betreft geen muzikaal belang met zijn lidmaatschap, terwijl
er wel steeds nieuwe lichten aan het firmament verschijnen, zoals de jonge blonde Zweedse
zangeres Mlle Christine Nilsson (1843-1921), die het bij de vrijmetselaars goed doet.757) In 1870
valt Coste de eer te beurt secretaris van de loge te worden.758) Als zodanig kan hij betrokken zijn
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geweest bij de organisatie van het concert van de loge dat plaatsvindt op 30 april 1870, enkele
maanden voor de oorlog met de Pruisen. De recensie van dat concert, waarin Coste niet wordt
genoemd, maakt melding van het jaarlijkse aspect, het goede doel waarvoor 1200 fr. is opgehaald,
het vocale gedeelte, waarin Christine Nilsson een Chanson suédoise zingt, waarvoor het
instrumentale niet onderdoet, en tenslotte de eer die de hoogwaardigheidsbekleders met hun
vanzelfsprekende gratie uitdragen.759) Wat Coste bij de vrijmetselaarsloge ook heeft gezocht,
enige merkbare muzikale invloed heeft die niet gehad op zijn carrière. Hun voorkeur ligt blijkbaar
elders dan bij de gitaar, bij de Colonne d’Harmonie, bijvoorbeeld, onder leiding van Panseron, en
bij de jonge blonde zangeres, die de inzameling ook succesvol maakt. De concerten worden
georganiseerd voor een goed doel, het onderdak helpen van de aan de loge toevertrouwde
wezen.760)

Huwelijk 1871
Vanaf augustus 1870 ligt het muziekleven van de Société académique des Enfants d’Apollon stil,
en niet alleen bij hen, de ‘ernstige gebeurtenissen’ hebben ook een desastreuze invloed op het
gewone leven in Parijs.761) De machtstoename van de Pruisen sinds 1864 en de oppositie van de
Franse republikeinen tegen de Deuxième République van Napoléon III leiden op 19 juli 1870 tot de
oorlogsverklaring aan Duitsland, met als aanleiding de verwikkelingen rond de Spaanse
troonopvolging. De Frans-Duitse oorlog, 1870-1871, duurt maar kort. Na het debacle van
Napoleon bij Sedan op 1 september 1870, hij moet zich met 86.000 man overgeven, wordt hij
afgezet. Op 4 september wordt de Troisième République uitgeroepen. In de winter belegeren de
Pruisen Parijs, de stad wordt gebombardeerd, ligt in puin, ook de rue du Faubourg St-Martin, en
moet capituleren. Parijs wordt symbolisch bezet, de punthelmen marcheren over de Champs
Élysees. In de ‘bloedige week’ van 21-28 mei 1871 wordt de ‘Commune’ uitgeroepen, met
brandstichtingen, vernielingen en slachtpartijen als gevolg. De politieke chaos is groot,
vrijmetselaars worden als subversief beschouwd. Na een wapenstilstand wordt een vernederend
vredesverdrag getekend, met zware herstelbetalingen.762) Deze gebeurtenissen leiden Coste
allereerst af van zijn projecten:
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Les circonstances néfastes et les événements douloureux de 1870 et 71 m’ont fait perdre de
vue ce projet ainsi que beaucoup d’autres.763)
Vervolgens besluiten Napoléon Coste en Louise Olive Pauilhé temidden van dit levensgevaarlijke
strijdgewoel in het huwelijk te treden:
L’An mil huit cent soixante onze le onze Février, midi, en la dixième Mairie de Paris et par
Monsieur Édourad Degouve Dominique Officier de l’État Civil a été célébré publiquement le
mariage de Claude Antoine Jean Georges Napoléon Coste, employé à la Préfecture de la
Seine né à Amondans (Doubs) le vingt sept juin mil huit cent cinq, demeurant à Paris,
Boulevard Rochechouard 84, fils majeur de # [doorhaling] Jean François Coste et de Anne
Pierrette Denéria, son épouse, décédés, d’une part. Et de Louise Olive Pauilhé, sans
profession, née à Paris le quinze septembre mil huit cent quarante quatre, demeurant à
Paris, rue du Faubourg Saint Martin, 50, fille majeure de Alexandre Olive Pauilhé et de Marie
Anne Françoise Vanrycke, son épouse, décédés, d’autre part. Les actes annexés sont ceux
des publications faites à cette Mairie, et à la dix huitième les démarches ## vingt neuf janvier
dernier [doorhalingen] affichés sans opposition [doorhalingen: pour le contractant] ceux de
naissance ### et ceux de décès des père et mère de la contractante, par eux et par nous
paraphés desquels nous avons donné lecture ainsi que du Chapitre adm. du Code Civil titre
du mariage. Les contractants présents nous ont déclaré séparément prendre pour épouse,
l’un Louise Olive Pauilhé, l’autre Claude Antoine Jean Georges Napoléon Coste, et en outre
qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage et de suite nous avons prononcé au nom de la loi
l’union en mariage En personne de 1e Jacques François Hippolyte Marie, Ansier caissier
central du Ministère de l’Intérieur, agé de soixante dix huit ans, Faubourg Poissonnière 123;
2e Félix Lagare, chef de section à la Préfecture de la Seine, Chevalier de la Légion
d’Honneur, agé de cinquante cinq ans, Boulevard du Temple, 10; 3e Ernest Miliotti Attaché
au Ministère de l’Intérieur agé de cinquante trois ans, [doorhalingen Quai Bourbon 15] Quai
Bourbon 15; 4e Pierre Charles Édouard Minaux, retiré agé de soixante deux ans, demeurant
Boulevard Bourbon 15, qui ont signé avec nous et les épouses après lecture.764)
De enige keer dat Coste zich over de reden hiervan uitlaat, is jaren later in 1881, als hij in een brief
aan Hallberg schrijft dat Louise hem al in 1871 het leven heeft gered: ‘En 1871 elle m’avait déjà
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sauvé la vie.’765) Uit de huwelijksakte blijkt dat Coste weer verhuisd is, van rue Blanche no. 100,
waar hij sinds 1858 woont, naar de brede en drukke boulevard Rochechouard no. 84, weer in het
9e arrondissement. Dit is het zesde adres van Coste in Parijs, hij verhuist nogal eens.
Zijn laatste adres wordt rue du Faubourg St-Martin no. 50 in het 10e arrondissement, wanneer hij
bij zijn echtgenote en leerlinge Louise intrekt. Dat is slechts twee straten verwijderd van rue de
l’Échiquier no. 23, waar hij tussen 1837 en 1852 woonde, dit deel
van de stad is voor hem bekend terrein. Het is opvallend dat in de
akte de correcte geboortedatum van Coste wordt vermeld, zelf deed
hij dat bij zijn inschrijving bij de loge van vrijmetselaars in 1843 niet.
Nog meer opvallend is de geboortedatum van zijn echtgenote. In de
akte staat 7 september 1844, terwijl zij geboren is in 1825. Dat
jaartal is af te leiden uit de overlijdensakte van Napoléon Coste,
waarin zij als weduwe op 15 januari 1883 de leeftijd van 58 jaar
heeft bereikt.766) Bovendien is zij circa 1840 zijn leerling, wanneer
Coste zijn Caprice La Cachucha opus 13 aan Mlle Olive Pauilhé
opdraagt. Het is hoogst merkwaardig dat in een officiële
huwelijksakte een dergelijke fout is geslopen, maar er is in de akte

65 Rue du Faubourg St-Martin 1871

nog een viertal doorhalingen en verbeteringen aangebracht, getuigend van slordigheden. Die zijn
in de kantlijn verbeterd, na lezing en goedkeuring ondertekend door de echtelieden, wiens
handtekeningen op deze manier vijfmaal op het document staan, naast die van de vier getuigen.
Het document werpt enig licht op het leven van Coste, die in 1871 hierin niet bekendstaat als
gitarist of componist, maar als medewerker bij de Préfecture de la Seine. Daar blijkt hij nu al
zestien jaar te werken, nu voor een verhoogd salaris van 1800 fr.767) Louise Olive Pauilhé is
geboren in 1825, en zij is 15 jaar bij de dedicatie van opus 13 in 1840, wat jong voor een huwelijk,
maar 30 jaar wachten is wel een erg lange tijd.768) Hiervoor kunnen verschillende verklaringen
worden gegeven. Een ongehuwde liefdesrelatie is mogelijk, maar economische omstandigheden
kunnen een rol hebben gespeeld, Coste heeft als musicus geen grote bestaanszekerheid als hij in
1855 een weinig aantrekkelijk baantje moet nemen. Of ze zijn elkaar uit het oog verloren en
hebben elkaar pas veel later weergezien. Een andere mogelijkheid is dat zij in concubinaat leefden
en pas later trouwden, voor kunstenaars niet ongebruikelijk, of alleen voor de kerk getrouwd
waren, de laïcité was al sterk doorgevoerd. Dat roept tevens de vraag op naar het bestaan van
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eventuele kinderen van het paar, voortkomend uit een bericht van de Franse gitaarbouwers Daniel
Sinier en Françoise de Ridder in 2011. De laatsten signaleerden de Lacôte-gitaar van Coste op
een veiling in 1995 in Parijs. Deze heptacorde is toen aangekocht door het museum van Cité de la
Musique. Volgens Sinier was deze afkomstig uit een verzameling van erfgenamen van M. E.
Petetin, zoals hij schrijft, de schoonzoon van Coste aan wie hij etude 1 van opus 38 opdroeg. De
naam van Petetin komt ook voor in een Lacôte gitaar die door Coste is omgebouwd tot 7 snaren.
Sinier vermeldt dat Coste een of twee dochters had.769) Uit de titel van L’Enfant au Berceau WoO 7
uit 1864 kan ook een (on)vervulde kinderwens naar voren komen. In 1878 is Coste ook bezig met
dit onderwerp in Le Petit Ange rose WoO 11 dat in het algemeen is opgedragen aan jonge
moeders. Zowel Napoléon Coste als Louise Olive Pauilhé spelen gitaar, zijn muzikaal, en
eventuele kinderen mogelijk ook, die dan in de klassen van het conservatorium te vinden zouden
kunnen zijn. Constant Pierre, die in 1900 een naslagwerk over het conservatorium publiceert,
vermeldt onder ‘Coste’ drie namen die in aanmerking kunnen komen:
Coste, Marie-Octavie-Eugénie Carante, dite Julie, geboren in Parijs op 28 oktober 1851,
solfège 1867, piano 1869 en 1870;
Coste, Marie-Augustine-Berthe, dite Carante, geboren in Parijs op 2 februari 1857, solfège
1869, piano 1872 en 1873;
Coste, Antoine-Jean-Nicolas-Henri, geboren in Parijs op 24 januari 1870, comédie 1891,
1894, 1895, Odéon 1900.770)
De jaartallen geven aan dat zij mogelijk kinderen van het paar kunnen zijn, zij het buitenechtelijke;
maar erkend door Coste vanwege de naamgeving. De naam Julie komt voor bij de oudere zus van
Coste en Antoine Jean bij Coste zelf. Meer aanwijzingen zijn er niet, en deze worden weersproken
door de huwelijksakte van 1871 en de overlijdensakte van Coste, waarin geen melding wordt
gemaakt van kinderen. Bewijzen zijn er niet, en er zijn meer personen met de naam Coste in een
miljoenenstad als Parijs, zoals Madame Coste, die als vierde met deze naam wordt genoemd door
Constant. Zij is mogelijk ook de Madame Coste die in maart 1867 een Mélodie van Wekerlin zingt
bij de maandelijkse bijeenkomst van de Société académique des Enfants d’Apollon.771) De
database van de Archives de Paris geeft hierover geen uitsluitsel, het archief met geboorteaktes
tot 1860 is verloren gegaan bij de branden in 1871 tijdens de inval van de Pruisen; er zijn alleen
nog kaartjes met namen en datum, waaronder niet de eerste twee. Van de laatste, die geboren
zou moeten zijn in het 10e arrondissement, ontbreekt elk spoor; bovendien zou hij dan geboren
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moeten zijn op de onwaarschijnijke leeftijd van zijn moeder van 45.772) Toch komt de naam Coste
niet echt veel voor in de onderzochte bronnen, waarbij de componist in de regel wordt aangeduid
met Nap. Coste. Voor nader onderzoek is het niettemin van belang mogelijkheden of zelfs
onmogelijkheden te noemen om bevestiging of uitsluiting eenvoudiger te maken. Hoe dan ook, in
geen van de 50 brieven van Coste is ook maar een toespeling te vinden op het bestaan van enige
kinderen, terwijl Coste wel geregeld de geadresseerde namens zijn vrouw laat groeten. Wel spelen
zij samen duetten:
J’ai l’avantage de posséder dans ma femme le partner le plus parfait que l’on puisse
imaginer. Elle est je crois l’amateur la plus remarquable qui existe comme femme et je ne
connais pas d’artiste capable de la remplacer.773)
Volgens de door Coste aan Louise Pauilhé opgedragen werken, Étude 14 uit opus 38 circa 1872,
en Marche funèbre et Rondeau opus 43 in 1876, is zij een gitariste van niveau, als zij deze werken
ook kan spelen. Coste schrijft daarnaast drie duetten voor gitaar, en dan zijn er nog vier
bewerkingen van de duo’s van Sor, repertoire is ruim voorhanden om samen te spelen.
Op dit adres rue du Faubourg St-Martin no. 50 publiceert Coste twaalf van zijn laatste composities,
in eigen beheer, ‘chez l’Auteur’. Maar eerst komen circa 1872 zijn 25 Études de Genre uit bij
Richault, zijn voorlaatste werk bij deze uitgever.

Opus 38 Vingt Cinq Études de Genre 1874
Zo rond het jaar 1872 of 1874 worden de Vingt Cinq Études de Genre opus 38, kortweg de
Études, uitgegeven bij Richault. Ondanks dat deze studies tot de meest bekende en verspreide
werken van Coste worden gerekend, is de juiste datering ongewis gebleven. Het uitgavenummer
14030.R. van Richault kan weliswaar wijzen op 1872, een nieuwe 15000 serie begint in dat jaar,
maar 14131 komt weer voor in 1875. De nummering bij Richault is niet consistent, sommige
componisten hebben een persoonlijke serie, nieuwe series worden gestart zonder vorige af te
maken, zodat de nummering met veel wantrouwen moet worden gebruikt.774) Zeker is dat de
uitgave na 1871 is verschenen, Étude 14 is immers opgedragen ‘à ma Femme’. In zijn brief aan
Schult van 2 september 1874 schrijft hij:
J’ai eu le plaisir de vous adresser dernièrement un cahier de 25 Études que je viens de
publier. Je me suis permis, pensant que cela ne pouvait vous être désagréable, de mettre
vôtre nom en tête de l’une de ces petites compositions. Vous voyez, chèr Monsieur, que
malgré les cruels désastres qui sont venus fondre sur ma chère patrie, je n’ai point
772

http://canadp-archivesenligne.paris.fr/archives_etat_civil/1860_1902_actes/index.php

773
Coste-Schult, 20 VII 1876: ‘Ik heb het voordeel in mijn vrouw de meest volmaakte partner te hebben die men zich
kan voorstellen. Zij is, denk ik, de meest opmerkelijke amateur die er als vrouw is en ik ken geen andere artiest die haar kan
vervangen.’

774

Devriès, Anik & François Lesure: Dictionnaire des éditeurs de musique français, Genève, Minkoff, 1979-1988, vol. II,
p. 368-369.

Napoléon Coste: Biografie

VII Études de Genre 222

abandonné notre instrument, et je crois, si je ne me fais pas illusion, avoir encore dans cette
publication étendu les bornes de la science musicale appliquée à la guitare.775)
Coste heeft in dat geval de Études opus 38 gepubliceerd in 1874, en er bij no. 24 een dedicatie
aan Schult boven geplaatst. Hij geeft aan hiermee de grenzen van de muzikale kennis toegepast
op de gitaar te hebben verlegd. Vrijwel alle werken van Coste raken na zijn overlijden in 1883 in
vergetelheid, zo niet deze etudes, zij verschijnen in Breviers, verzamelwerken, separaat, als
selectie bij uitgevers en in tijdschriften. Exemplaren daarvan zijn in vele bibliotheken in Europa te
vinden, van Utrecht tot Siena, van Cambridge tot St. Petersburg. Maar nergens zijn de autografen
gevonden, behalve dan het afschrift van Egasse de C., de kopiïst die veel van Coste’s werken
overschreef, van La Ronde de Mai, dat is Étude 20, niet te verwarren met opus 42 met dezelfde
titel dat in 1876 verschijnt. Ook uit het grote aantal verwijzingen in literatuur over gitaarmuziek is
wijde verspreiding van opus 38 af te leiden, geen publicist kan er omheen. Zo is het ook gesteld
met opnamen, beroemdheden als Segovia speelden er enkele,776) Llobet zette de standaard met
het zeer hoge tempo van Étude 23,777) maar voor opnamen van het volledige werk door Jeffrey
McFadden778) en Marco Riboni779) is het wachten tot het jaar 2000. Deze gegevens zijn te vinden in
de thematische catalogus, met verwijzing naar de literatuur waarin meer details over de historie
van de Études opus 38 is te vinden, zoals die zich ontvouwt na 1883. Dit is een van de sporen
waarlangs de naam van Coste als componist is te volgen in een korte historiografie, naast die van
de Méthode Coste-Sor; andere composities als de Souvenirs en Le Tournoi worden niet zo vaak
aan de orde gesteld, die voor het Makaroff concours opmerkelijk genoeg zelden.
Er zijn wel publicaties over Coste na 1883, zoals die van Richard Läpke in 1884 en StockmannKursk in 1902, maar daarin staan de etudes niet vermeld.780) De eerste publicatie waarin de
Études opus 38 aan de orde komen, is van Fritz Buek, die in 1926 schrijft dat elke van de 25
etudes een belangrijke stap betekent in de beheersing van de gitaartechniek en waarvan vele
tevens als voordrachtstuk kunnen dienen.781) Erwin Schwarz-Reiflingen maakt in 1927 de
opmerking dat opus 38 het gitaristische hoofdwerk van Coste is dat voorbeeldsgewijs de
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gitaristische problemen behandelt en voor elke speler de beste voorbereiding is op de etudes van
Sor. Hij plaatst ze in de buurt van Sor, maar technisch overtreffen zij deze door het gebruik van
natuurlijke vingerzettingen en nieuwe, onbekende effecten.782) De belangstelling bij Duitse
schrijvers, zo’n 42 jaar na het verscheiden van Coste, kan voorkomen uit zijn goede contacten met
de Club des Guitaristes de Leipzig, aan wie hij in 1880 zijn opus 52 Le Livre d’Or du Guitariste
opdroeg; Duitsland kent rond 1900 een levendige gitaarcultuur. De aandacht in Italië is minder
verklaarbaar, waar Mario Giordano in 1934 lovende opmerkingen plaatst in Il Plettro, waarbij hij no.
7, 15, 17 en 19 van opus 38 noemt. Volgens hem kan de theoreticus, die, beginnend bij de
schoonheid van het melodische concept, probeert een kille analytische studie te maken van
bepaalde composities van Coste, niet zonder verbazende bewondering blijven voor de perfecte
doorvoering van de stemmen, de pulserende polyfonie die aantrekkelijk is en vervoerend en
daarbij steeds binnen het strenge kader van de stijl blijft.783) Dat is goed voor te stellen bij de
laatste vier genoemde etudes, maar niet bij no. 7, waar arpeggio’s en omspelingen maken dat er
veeleer sprake is van een melodie met begeleiding. In 1954 is A.P. Sharpe, redacteur van B.M.G.,
het maandelijkse tijdschrift voor ‘alle spelers van instrumenten met frets’, van mening dat de 25
studies verre van eenvoudig uit te voeren zijn, maar altijd tot de schatkamer van de literatuur van
de gitarist zullen blijven behoren.784) Konrad Ragossnig benadert in 1978 de etudes meer
technisch, hij vindt opus 38 onmisbare oefeningsliteratuur voor de hogere ontwikkeling van het
akkoord-, legato en positiespel.785) Giuseppe Radole benadrukt daarentegen in 1979 weer de
polyfonie, die in zijn woorden elk ideaal representeert.786) In een artikel in Il Fronimo merkt
Matanya Ophee in 1981 op dat Sor geen enkel werk geschreven heeft dat te vergelijken is met
Étude no. 19 van Coste wat betreft harmonische structuur en consistentie, of als Étude no. 17, 20
en 22 van dezelfde auteur, waarvan de muzikale superioriteit van de laatste direct zichtbaar is.787)
De Études no. 17 en 19 kennen beide volgehouden driestemmigheid, no. 20, opgedragen aan
Adan, heeft een pulserende bas met een continu gerepeteerd arpeggio, en no. 22 is de Tarantella,
ook met een consequent doordacht muzikaal idee. Jan Anton van Hoek behandelt in zijn boek uit
1983 over de gitaarmuziek in de 19e eeuw verschillende gitaartechnische aspecten als flageolets,
versieringen, ritmiek, rusten en compositietechnische zaken als polyfonie en geeft daarbij
muziekvoorbeelden uit ondermeer de etudes van Coste. Meer in het algemeen merkt hij op dat
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deze zeer volgroeid en interessant zijn, van grote betekenis, en dat er zich zeer mooie
concertstukken onder bevinden, waarbij hij vooral de laatste van de serie aanwijst.788) Na de
bespreking van enkele andere werken van Coste, als de Sept Souvenirs en La Source du Lyson
schrijft Mario Dell’Ara in 1988 dat de meesterhand van de componist het meest tot uiting komt in
de 25 etudes. Voortkomend uit bronnen van Sor zijn de etudes van Coste vakkundig
gecomponeerd en kennen een typerende romantisch geïnspireerde melodie. Een dichte en
strenge harmonisch-polyfone schrijfwijze maakt deze werken de meest oorspronkelijke en
kenmerkende van de geschiedenis.789) Deze historiografie kent slechts bewondering voor de
etudes van opus 38, algemeen over de serie, specifiek over technische en compositorische
aspecten, en enkele etudes in het bijzonder. De artikelen die Marco Riboni in 2000 publiceert,
worden bij de inhoudelijke bespreking betrokken; hij heeft ze niet alleen gespeeld, maar ook
geanalyseerd, praktijk en theorie gaan ook bij hem hand in hand.790) In vele andere handboeken
en artikelen die sinds 1929 over Coste zijn verschenen, worden zijn Études slechts genoemd,
zonder nadere informatie.791 Duidelijk heeft Coste in de praktijk van het lesgeven de studies
geschreven, voor de lessen van leerlingen, toegesneden op hun mogelijkheden of
onmogelijkheden, passend bij de aard van hun spel, didactisch bedoeld om hen muzikale genres
bij te brengen. Uiteindelijk heeft Coste deze verzameld en uitgegeven. De Études zijn niet
geschreven vanuit een allereerst technisch perspectief, zoals Giuliani, Carcassi en Carulli veelal
deden, maar meer vanuit muzikaal oogpunt, zoals Sor deed. Ook hierin komt hun gelijkluidende
opvatting over gitaarmuziek naar voren. Het zijn op die manier meestal kleine en soms grote
voordrachtsstukken geworden, die niettemin enigszins gerangschikt zijn naar moeilijkheidsgraad.
Behalve Étude 4, 5, 10 en 22 hebben alle een dedicatie gekregen, die bij Étude 6, 12 en 13 bij de
tweede editie aan iemand anders is toegekend. Die tweede editie verschijnt volgens Simon
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Wynberg ongeveer zeven jaar later, waarbij dezelfde platen worden gebruikt, maar ook een aantal
wijzigingen zijn doorgevoerd.792)
Het voorwoord van opus 38 luidt ondermeer als volgt:
Les Etudes que nous soumettons à l’appréciation des artistes et des amateurs studieux
restés fidèles à la guitare, sont le résultat d’un travail basé sur une profonde connaissance et
un grand amour de l’instrument et de l’art musical. L’Auteur a persévéré dans son oeuvre
afin de justifier le succès qu’il obtint en 1856 au concours de Bruxelles. [...] Ces modestes
pruductions sont dédiées à des amateurs de talent et à des élèves dont le souvenir est cher
à l’auteur.793)
De zinsnede ‘de gitaar zijn trouw gebleven’ bevestigt het besef van Coste dat er niet meer zoveel
gitaar wordt gespeeld in Parijs, zowel op professioneel als amateurniveau. De artistieke lijn van het
Makaroff concours naar deze etudes wordt doorgetrokken. Daarna wordt in het voorwoord de
zevende snaar en haar toepassingen uitgelegd. De benaming ‘bescheiden werken’ wijst, passend
bij zijn karakter, naar de eigen woorden van Coste, hij heeft dit zelf geschreven, maar niet letterlijk
onderschreven.
In aanvulling op de historiografie van de literatuur over de Études, en als overgang naar de
conclusies van de beschrijvende analyses daarvan, is de inleiding die Marco Riboni geeft op zijn
analyses van belang voor het geven van inzicht daarin. Hij beschrijft eerst de plaats die Coste en
de gitaar in Parijs inneemt, een situatie die inmiddels als bekend kan worden verondersteld, maar
waarvan hij het uit het zicht raken van de gitaar mede wijt aan grote ontwikkeling op het gebied
van de klank van de piano. Dan gaat hij in op de romantiek van die tijd:
A prescindere da questioni esthetiche e di gusto strettamente personali, abbiamo la
convinzione che questa riuscita raccolta di studi rappresenti l’opera più significativa del
catalogo del musicista francese. Certo vi sono altre composizioni che oggi in ambito
concertistico godono di maggiore popularità (si pensi ad esempio a Le [sic] Source du Lyson
op. 47), ma siamo dell’opinione che negli Études Coste riesca a cogliere i suoi più alti risultati
realizzando una mirabile sintesi fra ispirazione artistica, buon gusto, senso della forma,
sapienza armonica e freschezza melodica. Inoltre, proprio perchè costretto a rimanere entro i
precisi vincoli formali ed estetica determinati da una struttura ben definita quale appunto una
raccolta di studi, egli riesce felicemente a mitigare i difetti che sovente connotano la sua
produzione, ossia il gusto a volte eccessivamente salottiero, una certa prolissità e qualque
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irrigidimento accademico. Non solo: nell’op. 38 assai frequentemente si respira quell’aura
romantica che, secondo la manuelistica tradizionale, accomunerebbe Coste a Regondi e
Mertz. Proprio a questo proposiito, ci sembra opportuno aprire una parentesi. Il romanticismo
di Coste - como appunto abbiamo affermato e como dimostreremo nel prosieguo di questo
articolo nell’analisi formale e armonica - è indubbiamente presente negli Études; tuttavia è
bene precisare que egli pubblicò questi studi circa nel 1873 (ovviamente non possiamo
sapere quando effettivamente li compose), ossia più di quarant’anni dopo che i quasi
coetaneo Hector Berlioz aveva fatte eseguire a Parigi nel 1830 le Symphonie fantastique,
vale a dire il manifesto romanticismo francese. Oltre a Berlioz, anche i vari Schumann,
Chopin, Liszt e gli altri alfieri della musica romantica ormai da diversi decenni avevano
diffuso il Romanticismo in Eurpoa. Il confronto con questi grandi personaggi non vuole
ovviamente essere qualitativo, bensì significativo dal punto di vista strettamente cronologico:
la questione non è se Coste fosse o meno un musicista romantico (e comunche lo era), ma il
fatto che lo si consideri contemporaneo a una tendenza artistica che in realtà era ormai già in
essere da almeno quattro decenni (e, per quando riguarda l’estetica musicale, nelle seconda
metà dell’Ottocento gli anni pesano come macigni). Forse sarebbe più logico definirlo tarderomantico. Comunque, non si tratta semplicemente di un problema di terminologia:
l’importante è rendersi conto quanto il chitarismo della seconda mettà dell’Ottocento fosse
sempre più vistosamente scollato dall’ambiente musicale generale. Anche in merito al
linguaggio musicale vi è qualcosa da puntualizzare. Più volte si è affermato come il
cromatismo di Coste fosse un chiaro sintomo di appartenenza alle tendenze romantiche,
quasi una connotazione di modernità e di evoluzione del linguaggio rispetto ai suo
predecessori del periodo classico ( i vari Giuliani, Carulli, ecc.). Indubbiamente il cromatismo
di Coste è più sviluppato di quello di suoi illustri colleghi ma, anche in questo caso, assai in
ritardo se paragonato a cuanto allora stava accadendo nel mondo musicale.794)
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Riboni legt aldus de relatie tussen de gitaarmuziek en de romantiek van die tijd en signaleert dat
de eerste achterblijft bij de tweede. Wat hij over de etudes zelf zegt, wordt bij de werkbespreking
bij dit hoofdstuk betrokken, waarbij vooropgesteld moet worden dat zijn analyse op vergelijkbare,
maar toch andere uitgangspunten berust dan die in deze studie zijn geformuleerd. Hij geeft aan
dat hij de etudes formeel en harmonisch analyseert, waarbij het chromatisme in het bijzonder
wordt genoemd. Bij de hierna volgende analyses staan de gedefinieerde kenmerken van de
romantische gitaarmuziek centraal tegen de achtergrond van de formele en harmonische analyse,
een nuanceverschil, dat niettemin van invloed is op de doelgerichtheid en op die manier ook op de
uitkomsten. Soms levert dat verschillen op, veelal stemmen de meningen overeen. Bovendien gaat
het hier om de typering van de romantische kenmerken en niet alleen om een structurele
harmonische analyse. Het beeld dat daaruit naar voren komt, wordt hierna in het kort geschetst, in
opeenvolging en met een slotconclusie. Kan die inderdaad zijn dat de Études de sleutel vormen tot
de composities van Coste?

Étude 1 is een eenvoudige, maar charmante studie waarin slechts wat chromatiek en een
verlengde frase als romantisch kenmerk zichtbaar is. Het karakter wordt overwegend bepaald door
het dalende basmotief en de naslaande akkoorden. De heer Petetin, die doorgaat voor de
schoonzoon van Coste, aan wie het stukje is opgedragen, zal, deze etude beschouwend, niet een
speler van hoog niveau zijn geweest.

In Étude 2 is het ostinato basmotief en het orgelpunt bepalend voor het karakter van het stuk. De
vele legati, sommige tegendraads in maat 44-49 waarin ook de periodiciteit wordt doorbroken,
enige melodische chromatiek, de accenten, vertegenwoordigen het licht romantisch karakter van
deze etude. Dat wordt nog versterkt door het contrast tussen de tonica en majeur-mediant, en het
wegblijven van de parallel. De etude kan snel gespeeld virtuoos overkomen, maar is niet echt
moeilijk, uitstekend passend bij een gitarist die goed kan begeleiden, zoals blijkt uit het duo WoO 8
dat Coste samen met M. de la Richardière, aan wie deze etude is opgedragen, op 12 augustus
1855 bij de maandelijkse bijeenkomst van de Apollo-musici uitvoert.

Étude 3 wordt gekenmerkt door het campanella-arpeggio dat niet alleen het gitaristische, maar ook
het romantische karakter van dit stuk bepaalt. Maar vooral de doorgaande chromatisch dalende
akkoordwendingen zijn daarin bepalend. Het is ook weer als licht-romantisch aan te merken. M.

belangrijke is zich er rekenschap van te geven hoe de gitaristiek in de tweede helft van de negentiende eeuw uiterst opvallend
losgemaakt was van de algemene muzikale wereld. Ook betreffende de muzikale taal is iets duidelijk te maken. Meerdere
malen is vastgesteld dat het chromatisme van Coste een helder verschijnsel is van de romantische tendensen, als het ware een
connotatie van de moderniteit en van de ontwikkeling van de taal in vergelijking met de voorgangers uit de klassieke periode
(zoals Giuliani, Carulli etc.). Zonder twijfel is het chromatisme van Coste meer ontwikkeld dan bij zijn illustere collega’s, maar,
ook in dit geval, genoeg vertraagd indien vergeleken met wat er toen in de muzikale wereld in ontwikkeling was. [vertaling Gerrit
Berveling].
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Janicot, aan wie het stuk is opgedragen, moet wel gecharmeerd zijn geweest van de fraaie
chromatisch dalende passage, die niettemin barokke reminiscenties kent.

Étude 4 is qua vorm en inhoud zeer stabiel, bijna klassiek. De melodische chromatiek van dit
stukje bestaat uit enkele wisseltonen, de harmonische uit drie verminderd septiemakkoorden.
Slechts een uitstapje naar de dominant van de dominant wijst op enige interessante harmonische
beweging, die verder berust op de plagale IV-I wending, aan het eind meer met klassieke V-Icadensen. Met zijn 28 maten is het stukje een mooi muzikaal miniatuur, dat geen dedicatie kent.

Étude 5 kent veel harmonische en metrische beweging; het is een etude met veel harmonisch
uitgewerkte chromatiek ook, en melodische chromatische onderwisseltonen. Technisch is het niet
een echt gemakkelijk stuk met de vele tussendominanten en positiewisselingen. Enige
campanella’s en glissandi kleuren de articulatie, wat dynamische aanwijzingen zorgen mede
daardoor voor een romantisch gevoel, dat voornamelijk wordt bepaald door de onrust in de
harmonie. De volgehouden zestienden beweging staat daarmee in een gespannen verhouding.
Enkele concordanties met Étude 9, 15 en Ornans opus 17 van Coste plaatsen deze etude binnen
zijn stijl.

In Étude 6 zit het romantische overwegend in de cadenza, waarin veel chromatische tekening te
horen is. Hij is bedoeld te worden uitgevoerd in vrije lyriek, ook door de fermates. Het enige
harmonische belang is te vinden in de terloopse tussendominanten en de beweging tussen parallel
en dominant, waarbij het Napels sextakkoord als verrassing optreedt. Het stuk heeft met de
cadenza en het Da Capo een ABA-vorm. De concordanties met Le Tournoi opus 15, Les Bords du
Rhin en Fantaisie symphonique opus 28[b] maken het herkenbaar zijn stijl. De heer C. Panco en
mevrouw Hitz, aan wie de etude in eerste en tweede druk gewijd is, blijven onbekenden.

Étude 7 is vooral romantisch te noemen door de intensieve metrische beweging, de melodische
omspelingen van de akkoorden, soms driestemmig, maar overwegend tweestemmig, waarbij de
beweging in de bassen onrust in de akkoordligging veroorzaakt. Twee frasen van afwijkende
lengte, enige harmonische en melodische chromatiek dragen daaraan bij, evenals de geregeld
optredende tussendominanten. Het Andante et Menuet opus 39 heeft eenzelfde textuur, beide
werken, die zijn opgedragen aan de heer Holm uit Kopenhagen, hebben een onrustig karakter.
Een fraaie zinsnede over deze etude is van Riboni: ‘Coste lijkt bezield met een heilig vuur om een
harmonisch volle en rijke ‘pasta’ te maken.’795), is een treffende typering van deze Étude.
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Étude 8 heeft een schertsend karakter dat is geschetst in overwegend korte motieven. De langere
frasen zijn veelal voorzien van koppelmotieven waarin soms chromatiek wordt toegepast. Het
vraag en antwoordspel in de tertsgang van de stijgende prolongatie, is verder uitgewerkt in het
tweede deel en concordeert met ander werk van Coste, opus 18, 28 en 28[b]. Het wat langere
werk dan de voorgaande is verrassend fris en veelzijdig van muzikale gedachte. Enkele
romantische kenmerken zijn aanwijsbaar aanwezig. Riboni gaat ertoe over het werk te benoemen
als klassiek menuet, zelfs met een trio.796) Daar is wat voor te zeggen, maar in de regel is een
menuet niet scherzando bedoeld, zoals hier wel het geval is. Het muziekstuk is opgedragen aan
Mme Marsoudet, evenals Souvenir du Jura opus 44.

Étude 9 kent door het Andantino en de 2/4 maat, net als Étude 4, een rustig karakter. De
doorgaande achtstenbeweging met volksmuziekachtige Albertijnse bassen wordt tweemaal
onderbroken door diatonisch passagewerk in 32en op een orgelpunt, waar veel melodische
chromatiek optreedt, beide keren modulerend. De campanella-legati, een Napels sextakkoord, een
enkele vuurpijl en de twee driestemmige akkoordprolongaties met harmonische intensiteit duiden
op enige romantiek, concorderend met opus 38 no. 5 en 15 en opus 27. Net als het ook aan
Degen opgedragen opus 41 Feuilles d’Automne is deze studie technisch niet zo moeilijk, wat bij de
Fantaisie symphonique opus 28[b] dat ook aan Degen is gewijd, wel anders is. Riboni vergelijkt de
Étude met een tweede deel van een sonatine, waarin hij de passages vindt getuigen van
romantische virtuositeit in een klassieke vormstructuur.797)

Étude 10 bestaat uit drie delen met uiteenlopend karakter in een gebroken akkoordtriool in
achtsten met een achtste-rust-kwart beweging, een hoog orgelpunt omspeeld met basmotieven en
een stijgend glissando motief als anacrouse in contrast met staccato akkoorden. Het stuk vangt
aan met een prolongatie type 9.1, waarna via enkele tussendominanten de dominant wordt bereikt.
Die wordt volgehouden in het orgelpuntgedeelte, waarna de toonsoort D terugkeert met een
traditionele I-VI-II-V-I cadens in het glissando gedeelte. De 3/4-maat en de pulserende ritmiek
geven het stuk een dansant karakter. Coste ontwikkelt hier een voorkeur voor een puntige
schrijfstijl, het stuk is speels gecomponeerd. De vele dynamiek en de tussendominanten geven het
stuk samen daarmee een romantisch tintje.

Étude 11 is ritmisch geheel pulserend van karakter. De harmonie beweegt tussen tonica, met
tussendominanten in het eerste, en ondermediant (parallel) in het tweede deel, ook met uitstapjes,

796

Riboni, Marco: ‘25 études op. 38 di Napoléon Coste’, in: Il Fronimo, Milano, Suvini Zerboni, vol. XXVIII no. 109, 2000,

797

Riboni, Marco: ‘25 études op. 38 di Napoléon Coste’, in: Il Fronimo, Milano, Suvini Zerboni, vol. XXVIII no. 109, 2000,

p. 22.

p. 23.

Napoléon Coste: Biografie

VII Études de Genre 230

ditmaal met verminderde akkoorden in maat 25-26, een half verminderd akkoord in maat 38 en
tussendominanten naar de dominant van de parallel. Dit deel kent veel harmonische beweging.
Vanwege de hoge ligging worden veel campanella akkoorden gerealiseerd. De continue beweging
van akkoorden in verschillende liggingen vergezeld van de triolenlegati maken dit tot een technisch
moeilijke etude. De vorm en frasering blijft vrij klassiek, de akkoordliggingen en chromatische
kleuring vertegenwoordigen het romantische in dit werk. Deze etude is opgedragen aan de verder
geheel onbekend gebleven Mlle Cornélie Fallon. De techniek en de stijl zijn geheel
overeenkomstig met de 1e en 4e variatie van de Mozart-variaties opus 9 van Sor.

Étude 12 is als ‘prélude’ een voorbeeld van intensieve melodische beweging binnen de harmonie,
die eerst wordt gerealiseerd in akkoorden van een hele maat in arpeggio, daarna met een
intensieve harmonische beweging van een akkoord per tel in deze 4/4 maat in toonsoort C. De
tweede frase kent op deze wijze veel ‘Sturm und Drang’. Met een verspringend stijgende
melodische passage bereikt Coste de hoogste toon op de hals van zijn Lacôte-gitaar, op een
gitaar zonder dit hoge bereik kan deze studie niet worden gespeeld, dan met een aanpassing in
flageolets. De heer Cerclier van de dedicatie moet daarom wel een heptacorde hebben bespeeld.
Een vierstemmige akkoordopeenvolging met verminderd septiemakkoorden als
tussendominantreeks en een gewone dominant-tonica cadens besluiten het stuk, waarin slechts
de intensieve melodische werking, de akkoordintensiteit en prolongatie als romantisch kunnen
worden bestempeld. De moeilijkheidsgraad van deze prelude voor Cerclier, aan wie het is
opgedragen, is gemiddeld. Riboni noemt de etude een soort kleine caprice en heeft nog een
referentie gevonden van de maten 5-8 van deze etude met Sonate III van Diabelli, deel I allegro
moderato maat 22-23, waarmee juist de ‘Sturm und Drang’ passage een klassieke concordantie
vindt.798)

Étude 13, Allegretto, bestaat voornamelijk uit direct herhaalde, al dan niet omspeelde, frasen met
een vier en twee maten structuur. Met drie aanwijzingen voor ander tempo blijft de etude in
kwarten met vaste akkoorden en in het tweede deel met volgehouden achtsten bewegen, totdat
het begin wordt hernomen. De harmonische beweging is vrij rustig met veel voorhoudingen en
omspelingen in de akkoordbreking en gaat vooral om tonica, dominant en ondermediant, waarbij in
de laatste even een Napels sextakkoord en een bedrieglijk slot verschijnt. De chromatiek uit zich
vrijwel uitsluitend in de tussendominanten, die een modulerende functie hebben. Ook deze etude
heeft voor de gedediceerde Garancelle een gemiddeld technisch niveau. Riboni is van mening dat
dit stuk, net als Étude no. 8 een menuet is, maar die heeft in de regel een tweematenstructuur in
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de frase, en deze is wisselend vier en twee, met ook nog eens twee verkorte frasen van drie
maten.799)

Étude 14 bestaat uit een gedeelte van het lyrische vierde deel van de Fantaisie symphonique opus
28[b]. De rustige melodie wordt ondersteund met een voortkabbelende, maar ook contrasterende
begeleiding in een zestienden arpeggio. Harmonisch interessant is de modulatie naar V-mineur en
Moll-Dur, die met enige dissonantie akkoorden naar de parallel beweegt. Na een meer intensieve
bas volgen een dubbel verminderd en een verminderd akkoord en een cadenza, waar de
beweging wordt stilgezet. Na een vierstemmige prolongatie van type 9.1 maar dan op V, wordt het
stuk hernomen en besloten, na een Moll-Dur akkoord, met een afsluitende cadens. Uit de titel blijkt
dat de Fantaisie symphonique niet is uitgegeven. Het stuk is opgedragen aan zijn vrouw, waarmee
duidelijk is dat de etudes zijn uitgegeven na 1871 toen Coste in het huwelijk trad. Riboni weet het
stuk te karakteriseren als een ‘Romance sans paroles’ met veel ‘Sehnsucht’ en benoemt het door
de vierstemmige wendingen als een symfonisch-korale compositie.800)

Étude 15 heeft met de verschillende referenties aan no. 5, 9, 17 en 19 van opus 38 en aan Ornans
opus 17 deel II veel verwantschap met ander werk van Coste. In de frasering wordt de periodiciteit
geregeld onderbroken. De harmonische beweging op de orgelpunten is plagaal, de doorwerking in
melodie en harmonie van de acciacatura chromatiek is modulerend met overwegend
tussendominanten. Ritmisch is er de doorgaande beweging in zestienden, slechts onderbroken
door 32en in tertsgangen en koppelmotiefpassages. Opvallend is de sequens die Coste elders
zeer weinig toepast. De finale vierstemmige prolongatie is een voorbeeld van de harmonische
intensiteit van dit stuk. Van Mme Page, aan wie dit stuk is opgedragen, is buiten de hier vermelde
naam niets bekend.

Étude 16 heeft 66 maten, geleidelijk worden de Études van opus 38 langer. Het stuk heeft een
typerende ritmiek, dezelfde als het begin van no. 10. De lange harmonische beweging op het
orgelpunt op de dominant van deze door Coste weinig gebruikte toonsoort g-klein, brengt volkse
referenties met zich mee. Tweemaal wordt de periodiciteit van de frasering doorbroken, juist daar
waar zich belangrijke overgangen voordoen in de structuur en harmonie. Een cadenza,
verschillende dissonante akkoorden en melodisch passagewerk geven het stuk enige ‘Sturm und
Drang’, ook voor M. Ulenbrock uit Riga, aan wie het is opgedragen, evenals de Sept Souvenirs
opus 17-23. Riboni heeft het bij deze etude over de Mazurka die Chopin in Parijs beroemd
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gemaakt heeft en verklaart de toepassing ervan door Coste aan diens belangstelling voor de oude
vorm.801) Echter, hij plaatst dezelfde opmerking niet bij Étude 10 die precies hetzelfde ritme heeft
en dan dus ook een mazurka zou moeten zijn. Bovendien, de trioolbeweging die structureel deel
uitmaakt van beide etudes komt sporadisch voor bij de Mazurka’s van Chopin, alleen in opus 6 no.
1, opus 7 no. 4, opus 30 no. 2, zodat Coste deze bedoeling hiermee niet heeft gehad. En Coste
schreef slechts een Mazurka opus 33[a] die op geen enkele wijze lijkt op deze etudes.

Étude 17, opgedragen aan Mlle Harris, is overwegend driestemmig, maar soms vierstemmig
geschreven. Deze studie lijkt op Étude 19. In een intensieve harmonische beweging met veel
tussendominanten en uitstapjes naar de parallel is in de melodische omspelingen ook chromatiek
te horen. De verkorte frasen die enkele keren worden toegepast, versterken de intensiteit van de
akkoordbeweging. Coste herhaalt soms direct een nieuwe vondst, expolitio, of past anders een
sequens van akkoorden toe, dan met een dalende spanning. Met twee vierstemmige prolongaties,
enkele dissonante akkoorden als verminderd, halfverminderd en overmatig, en ook Moll-Dur staat
de beweging geen ogenblik stil, tot de slotcadens wordt bereikt. Marco Riboni voert in zijn
analytische beschrijving van deze etude aan, dat Coste hier, als uiting van zijn interesse in de
barokmuziek van Robert de Visée, waarvan hij transcripties maakte, wil refereren aan de praktijk
van basso-continuo, wat vooral naar voren komt in maat 24 en 32.802) Echter, in gitaarmuziek in de
barok komen weliswaar dissonante harmonieën voor, maar chromatische wisseltonen zijn
zeldzaam en ook tussendominanten worden spaarzaam gebruikt.803)

Étude 18 heeft een pulserend karakter dat grotendeels wordt bepaald door de beweging in vaste
akkoorden, gevolgd door triolen, de direct herhaalde akkoordvondsten versterkt door de echodynamiek. De chromatiek is geheel harmonisch uitgewerkt in soms modulerende passages met
tussendominanten. Coste bouwt zijn sequensmatige cadensentechniek hierin verder uit, met
bijvoorbeeld een fraaie ‘Spaanse cadens’ in maat 3-6. De weinige dissonante akkoorden dragen
niettemin bij aan de intensieve harmonische beweging, er zijn veel akkoorden per maat, die
permanent worden omspeeld, wat deze etude een sterke beweging geeft. Met twee raketfiguren
op een orgelpunt, veel dynamiek en een opvallende driestemmige passage waarbij de
tegenstemmen worden gestopt, is deze Étude een goed voorbeeld van de intensief uitgewerkte
harmonische stijl van Coste. De etude is evenals opus 2 ‘Weigl’ opgedragen aan Mme Pascal over
wie daarnaast niets bekend is. Riboni moet bij deze Étude weer denken aan de barok en noemt
801
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zelfs Scarlatti, maar vindt toch dat de etude door de volgehouden spanning een indrukwekkende
dynamische energie heeft, waarmee hij deze tot de meest romantische van opus 38 benoemt.804)

Étude 19 is geschreven voor Mlle Caroline Montigny, evenals het duet Scherzo et Pastorale opus
10, maar dit werk kent wel een ongeëvenaarde harmonische intensiteit en is, zoals wordt
aangegeven, geheel driestemmig, maar soms ook vierstemmig uitgevoerd, gelijkend op Étude 17.
Coste plaatst hier vrijwel overal drie tot vier akkoorden per maat, in achtsten in de 2/4-maat. De
indringende harmonische beweging heeft een sterk modulerend karakter, ondanks dat het meest
opvallende contrast in toonsoort die van A naar F is. Melodische chromatiek ontbreekt vrijwel
geheel, alles is harmonisch uitgewerkt in tussendominantreeksen, akkoordprogressies en
prolongaties, waarbij vele, soms opvallende dissonante akkoorden, naast vele verminderd
septiemakkoorden ook hard verminderd, dubbelverminderd en overmatig inhouden. Met enkele
concordanties naar ander werk kan deze etude een centrale plaats worden toegekend in zijn
oeuvre.

Étude 20. Deze studie heeft een volksmuziek karakter, dat naar voren komt door de volgehouden
pulserende ritmiek, dat het stuk tekent als ‘dansant’. De vele orgelpunten met gestopte bas worden
thematisch omspeeld in tertsomkeringen en motieven, die aan het werk een solide eenheid geven.
De modulatie naar gelijknamig mineur is de enige die opvalt, dissonante akkoorden zijn
spaarzaam, maar door de melodische chromatiek en contrast met het orgelpunt is er zeker
harmonische spanning te bemerken, die soms wordt versterkt door verminderd septiem, Moll-Dur
en dubbel verminderd septiem. Dat alles in combinatie en enkele verkorte frasen, die de beweging
verhaasten, de vele campanella legati die een ringelend effect geven, maar vooral de grote
virtuositeit van dit werk, maakt deze etude tot typerend voor het romantische in de stijl van Coste.
Dit werk is opgedragen aan M. Gozzoli, die zich ook mag verheugen in de dedicatie van Valse
favorite opus 46.

Étude 21 heeft een karakter dat volledig wordt bepaald door de pulserende akkoordritmiek en de
melodische triolen koppelmotieven. In de laatste gebruikt Coste, in tegenstelling tot de vorige
etudes, weer veel melodische chromatiek. Dissonantie akkoorden als verminderd, half verminderd,
dubbelverminderd bevinden zich op plaatsen met modulerende werking, steeds op een orgelpunt.
De techniek van het direct herhalen van een muzikale vondst is eveneens in dit werk te vinden.
Moll-Dur akkoorden aan het eind van het eerste gedeelte en de plagale cadens daarmee aan het
eind geven deze etude nog een volks tintje. Riboni houdt het op een typerende operamelodie
begeleid door akkoorden en benadrukt het vocale aspect van de eerste, iets dat echter wordt
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weersproken door de bijna isoritmische herhalingen van die melodie.805) Het werk is net als de
Quadrilles opus 3 opgedragen aan Lord Asburnham en behoort tot de minder bekende etudes van
Coste, er is veel in te ontdekken, ook al in de afwisselende combinatie van akkoorden en melodie,
maar vooral in de in gitaarmuziek weinig voorkomende technieken die met deze stijl van
componeren gepaard gaan. Er zijn vele positiewisselingen, maar de muzikale zeggingskracht
domineert hierin de gitaartechniek.

Étude 22. Deze beroemde tarantella-etude bestaat vrijwel geheel uit gebroken tertsgangen. Dat
maakt deze studie zo karakteristiek, naast het bijna ontbreken van bassen in het middendeel, wat
bijdraagt aan het zwevende aspect ervan. In de continue beweging van achtsten in deze 6/8-maat
wordt de periodiciteit toch enkele keren doorbroken. In de opeenvolging van twee maten in maat
32 past Coste het compositorisch element van directe herhaling van een muzikaal gegeven toe,
expolitio, de daarop volgende frase van zeven maten versnelt de inzet van de harmonische
beweging in maat 45. Harmonisch is het stuk een merkwaardige, maar fraaie mengvorm tussen
harmonisch mineur, modaal en chromatische wendingen die vooral in tussendominanten
voorkomen. Enkele inmiddels bekende akkoordprolongaties van type 1 dalend en type 6 gemengd
stijgend-dalend versterken het romantisch gehalte, naast de beslist bepalende, maar slechts
enkele dissonante akkoorden verminderd septiem op verhoogd IV. De verlaagde zevende trap
maakt het werk modaal, de modulatie naar de dominant tonaal, de wisselingen tussen I mineur en
I majeur zijn harmonisch verrassend. Het volksmuziekaspect wordt versterkt door de
orgelpuntpassage in maat 49-57, naast de eerder voorkomende Moll-Dur wendingen in maat 25 en
31, waar is gemoduleerd naar de dominant. Het stuk eindigt traditioneel in V-I wendingen, maar
wel met een mooi parachute-arpeggio voor het slot. De relatief vele dynamische aanwijzingen zijn
zeker expressief bedoeld. Deze korte Étude 22 neemt qua karakter in het oeuvre van Coste een
unieke positie in.

Étude 23. De gestopte ostinato-bas en het continue arpeggio in tertsen en sexten bepalen
overwegend het karakter van dit werk. Deze doorgaande beweging heeft reminiscenties met
volksmuziek, maar de periodiciteit van de frasering wordt geregeld doorbroken en ook harmonisch
zijn er opmerkelijke gebeurtenissen te bespeuren. Dat zijn de tussendominanten en
halfverminderd en verminderd septiemakkoorden, maar vooral de mineur-varianten van de
toontrappen I, V en IV, waarmee behalve een Moll-Dur effect tevens een volksmuziekeffect wordt
gerealiseerd. Het doorgecomponeerde deel kent naast enkele akkoordprolongaties van type 1 en
2 een zwevende harmonie, wegens het uitblijven van een bevestigende cadens. De reprise is
periodisch en biedt weinig meer verrassingen dan een V-mineur, tussendominanten en een V/I
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akkoord, waarna in maat 60 het thema in de bas wordt geïmiteerd, een harmonische versnelling
optreedt in een prolongatie van type 6. Dan verschuift de ritmiek naar anacrouse en volgen
bevestigende cadensen in een frase van zes maten. met Étude 20 en 22 behoort dit stuk tot de
meest beroemde en geroemde van de studies van Coste. Opvallend worden deze Études alle drie
gekenmerkt door een continue ostinato beweging, majeur-mineur contrasten, doorbreking van
periodiciteit, tussendominanten en dissonante akkoorden. M. Adan, de Bruxelles, aan wie deze
Étude is opgedragen, heeft volgens de dedicatie van Le Départ opus 31 een financiële functie in
het Koninkrijk België.

Étude 24 is de thematisch meest doorgewerkte van deze collectie. Het thema concordeert met
enkele andere werken van Coste, en ook verschillende andere passages stemmen overeen met
ander werk, waarmee dit stuk zeker centraal staat in zijn stijl. Overwegend driestemmig gedacht,
met veel omspelingen, zijn er niettemin enkele vierstemmige progressies en ook herkenbare
prolongaties in te ontdekken. In de eenvoudige ABA-vorm wordt de periodiciteit enkele keren
doorbroken, zijn er vele dissonante akkoorden en tussendominanten en moduleert het stuk niet
alleen naar de supertonica en de dominant, maar ook, via een spiltoon, naar de chromatische
ondermediant. De ritmiek wisselt tussen achtsten en zestiendenbeweging, maar virtuositeit is te
vinden in het tremolando en het diatonisch passagewerk. De chromatiek is overwegend
harmonisch uitgewerkt. Dit evenwichtige werk verdient het zeker om uit de schaduw van de
andere, meer beroemde, werken te treden. Het is opgedragen aan M. Schultz, de Stokolm,
evenals Divagation opus 45.

Étude 25 is, met uitzondering van de uitzonderlijke toonsoort en maatsoort, vrij traditioneel van
opzet in de ABA-vorm, de frasering en harmonie. De laatste staat in groot contrast met de grote
dissonantie van een groot septiemakkoord en half verminderd verlaagd none akkoord in de
tussenfrase voor de reprise. Inmiddels zijn ook verminderd en dubbelverminderd
septiemakkoorden en tussendominanten gepasseerd, met omspelingen in vrije lyriek, en abruptio.
Directe herhaling, expolitio, van een motief is hier ook te herkennen. Enkele orgelpunten met
contrasterende dissonantie en tussendominantreeksen vormen de harmonische beweging van dit
stuk, dat verder vrij traditioneel via I, V , IV en VI verloopt. Diminutie wordt vooral ritmisch
toegepast in akkoordbrekingen. Soms staat het stuk harmonisch vrijwel stil, soms zijn er sterke
progressies en prolongaties, zodat er toch sprake is van veel afwisseling. Deze Étude is, net als
Grande Sérénade opus 30, opgedragen aan de Russische edelman Makaroff, gecomponeerd met
veel akkoordbrekingen en met vele barré’s.

Het romantische in de muziek van de Études opus 38 uit zich niet in de structurele vorm, die
meestal een enkelvoudige of samengestelde liedvorm is, als wel, wat formele kenmerken aangaat,
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in de geregelde doorbreking van de periodiciteit van de frasering. Opvallend daarbij is de meer en
meer optredende stijlfiguur ‘expolitio’, ontleend aan de retorica, waarin een muzikaal idee vrijwel
direct, al dan niet gewijzigd, wordt herhaald. Eveneens is het opvallend dat Coste verscheidene
keren een cadenza voorschrijft, zelfs een zeer lange in Étude 6, waarmee deze stijlfiguur
onmiskenbaar deel uitmaakt van zijn schrijfwijze, immers hij laat er leerlingen op oefenen. Op vele
wijzen wordt muzikaal materiaal zowel melodisch als harmonisch omspeeld in diminuties,
passagewerk, raket- en parachute-motieven. Ornamentatie wordt door Coste in deze Études
sporadisch gebruikt, en gezien de geringe lengte van de werken is het zoeken naar idée fixe
vergeefs. Melodische chromatiek past Coste steeds minder toe in de ontwikkeling die in zijn
werken merkbaar is, zo ook in deze verzameling, hij kiest meer en meer voor een harmonische
toepassing van alteraties. Die zijn er dan ook volop, vele verminderd septiemakkoorden,
dubbelverminderd septiemakkoorden en tussendominanten, passeren de revue, enkele keren
hardverminderd en, zeer opvallend, groot septiem en verminderd verlaagd none in Étude 25 maat
24, 25 en 44, met een hoge graad van harmonische dissonantie, die kan wedijveren met het
‘Tristan-akkoord’ van Wagner, dat daarentegen polyfoon is uitgewerkt.806) Opvallende modulaties
als chromatisch via spiltoon, majeur-mineur contrast, IV-mineur en verlaagd VI, in het bijzonder
ook V-mineur en de majeur in mineur doen zich voor. Driestemmige akkoordprogressies zijn meer
regel dan uitzondering, enkele keren zijn gehele etudes driestemmig uitgewerkt, en de voor Coste
zo typerende vierstemmige progressies zijn op verschillende plaatsen te vinden. Hij componeert in
zijn stijl melodisch met een zeer intensieve harmonische zetting, vaak ook met een intensieve
harmonische beweging. Akkoordprolongaties van verschillende typen past hij hier niet zozeer
onverkort toe, veelal zijn zij gevarieerd uitgewerkt. Naast tussendominantreeksen zijn bijzondere
harmonische wendingen als Napels sext, Trugschluss en Moll-Dur geregeld te horen, eenmaal ook
een Picardische terts. Enkele zeldzame toonsoorten en maatsoorten worden in de etudes gebruikt,
arpeggio’s worden als vanzelf veel gebruikt, waarbij die van no. 23, 24 en 25 als bijzonder kunnen
worden aangemerkt. De pulserende ritmiek van Étude 10, 11, 16, 18, 20 en 21 stuwt de beweging
vooruit en is uiterst expressief, de gestopte ritmiek van de beroemde Étude 18, 20 en 23 is
legendarisch. Naast de vrijwel algemene legati geeft Coste weinig aanwijzingen voor articulatie, hij
werkt in deze verzameling meer met dynamische contrasten, soms als echo-effect, zoals in no. 24
maat 64-67. Tenslotte zijn er enkele elementen van volksmuziek te herkennen, in bourdon of
omspeeld orgelpunt, waarmee het aantal als romantisch aan te merken formele kenmerken en
stijlelementen komt te staan op 15 van de 21 gedefinieerde, zoals in het hoofdstuk IV ‘Stijl’ van de
thematische catalogus is te vinden. Het voorkomen van de stijlfiguren in de etudes is te vinden in
de betreffende bijlagen. De aard en kwaliteit van deze stijlfiguren geven niet alleen een goed
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overzicht van de stijl zoals Coste die ontwikkelt, zij vormen in deze Vingt Cinq Études de Genre
opus 38 tevens een sleutel tot zijn oeuvre.

Het verschijnen van dit werk is gesteld op het jaar 1872, maar dat kan ook 1873 zijn geweest,
zoals blijkt uit de notitie op het titelblad van de eerste uitgave, reden om deze verzameling aan de
orde te stellen aan het einde van dit hoofdstuk, waarmee het jaar 1873 het begin kan vormen van
het laatste hoofdstuk in de biografische schets van het leven van Coste, voordat de conclusie in
hoofdstuk IX volgt. In het leven van de componist en gitarist zijn het geven van concerten,
lesgeven aan leerlingen, schrijven en uitgeven van werken hoofdzaken. Alle activiteiten waarvan in
de bronnen gegevens voorhanden zijn, worden wederom aan de orde gesteld, om, zoveel mogelijk
vanuit de woorden van de tijd zelf licht te werpen op leven en werken deze componist, van wie het
beeld meer en meer duidelijk wordt.
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VIII
Divagation
de laatste jaren, Parijs, 1873-1883
concerten, pensioen, société, opus 39-44, gitaristen, opus 45, concerten, Ange rose, Lolla, opus
46, 47, theorbe, opus 48 & 49, L’Encouragement, opus 50-53, ziekte, necrologie

Nous avons le regret d’annoncer aussi la mort de M. Napoléon Coste, éminent guitaristecompositeur: il était âgé de 78 ans. Jusqu’à la fin de sa carrière, il avait gardé la passion de
son art et, il y a peu de temps encore, il publiait le Livre d’or des Guitaristes, ouvrage
important et digne de l’attention des musiciens.807)

Concerten 1873-1876
In deze periode van de laatste jaren van Coste in Parijs is het leven van de componist/gitarist goed
te volgen, elk jaar dienen zich in de bronnen gebeurtenissen aan die de moeite waard zijn te
vermelden, als concerten, uitgaven, brieven. Daaruit kan een beeld van zijn leven worden
geschetst, zeker als hij in programmatische werken zijn herinneringen vormgeeft. Waar er tussen
1857 en 1872 nog zo’n 17 concerten met gitaar waren te signaleren, buiten die van Coste, zijn dat
er in deze periode slechts twee, van Jaime Bosch. Deze Spaanse gitarist, die zich in 1861 in Parijs
heeft gevestigd, blijft actief met het geven van concerten, zoals dat van 6 april 1873 en 5 april
1874.808) Meer concerten met gitaar zijn er niet te vinden in de muzikale pers, die in deze periode
voornamelijk vertegenwoordigd wordt door de Revue et Gazette musicale de Paris tot 1880, Le
Ménestrel, nu met acht bladzijden en zonder chanson; van La Presse musicale, L’art musical en
Le Monde Artiste zijn de edities niet voorhanden. De laatste jaargang van La France musicale is
verschenen in 1870. Afgaand op deze gegevens, uitgaand van de veronderstelling dat de
recensies in de pers een representatieve afspiegeling vormen van de in werkelijkheid gegeven
concerten, blijkt de gitaar in Parijs vrijwel van het concertpodium verdwenen. Bovendien is Trinidad
Huerta op 19 juni 1874 in Parijs overleden, de Spaanse gitarist die tijdens zijn aanwezigheid daar
altijd zo actief is geweest met concerten, waarmee een belangrijke vertegenwoordiger van de
gitaar is weggevallen.809) Coste beklaagt zich over de populariteit van de piano:
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Je ne nie pas que le piano ne soit un instrument d’une puissance formidable et sur lequel on
joue d’admirable musique. La force des pianistes est prodigieuse. Ils font des myriades de
notes avec une rapidité que vous donne le vertige. [...] C’est une affreuse épidémie. Comme
il n’est pas nécessaire pour jouer du piano d’avoir une organisation musicale, chacun peut
en jouer bien et mal. De là une manie sans fin. Dans toutes les maisons de la cave au
grenier on entend tapoter cet affreux instrument. Dans la maison que nous habitons il n’y en
a que trois et fort heureusement on les joue peu, mais on entend beaucoup au loin dans le
voisinage.810)
De ‘guitaromanie’ is verdrongen door de ‘pianomanie’. Maar ook Coste geeft concerten. In 1874
maakt hij, volgens de verhalen en zijn brieven, weliswaar een zware val van een trap en ontwricht
zijn linker schouderblad, zodat hij zich op 30 juli genoodzaakt voelt een verlof van 25 dagen aan te
vragen bij zijn superieuren van de Préfecture de la Seine, om een hydrotherapie te volgen ter
verlichting van de pijn.811) Dat weerhoudt hem er niet van om in november weer deel te nemen aan
het maandelijkse besloten concert van de Société académique des Enfants d’Apollon, waar hij een
Introduction et Polonaise en drie Études speelt.812) Er staat bij: ‘gecomponeerd en uitgevoerd door
M. Coste’, de hydrotherapie moet dus goed geholpen hebben. Zelf schrijft hij op 8 december aan
Schult in het kader van de Études opus 38:
J’ai eu dernièrement un véritable succès à la société académique des Enfants d’Apollon, en
y exécutant quelques unes de ces petites pièces. Il y avait là des compositeurs et des
artistes de 1er ordre qui avaient fait entendre des chèfs d’oeuvre de Beethoven, de Mozart
etc. Et bien Monsieur, malgré ce voisinage redoutable, j’ai été fêté, complimenté et
chaleureusement applaudi. Et pourtant depuis bien longtemps je ne m’était faire entendre,
et, circonstance aggravante, j’ai toujours l’omoplate gauche décrochée, ce qui fait de moi
une espèce de phénomène au dire des médecins, et ce qu’il y a de pis, j’ai 68 ans! Il faut
donc que ces petits morceaux aient une certaine valeur?813)
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De concerten van de sociëteit vinden plaats op de tweede zondag van de maand, zodat deze
gebeurtenis gedateerd kan worden op 8 november 1874. De beschrijvingen van Decourcelle zijn in
de regel accuraat, zoals blijkt uit die van november 1876 waarvan tevens een recensie te vinden is
in de Revue et Gazette musicale de Paris, waarin de namen van de componisten en uitvoerenden
als ook de titels van de werken grotendeels overeenkomen.814) In weerwil van alle literatuur over
Coste, waarin wordt gesteld dat hij na zijn kwetsuur niet meer kon optreden, blijkt hij toch zijn
deelname aan concerten te hebben voortgezet. Voor het eerste werk in deze ‘séance’ komt
Deuxième Polonaise opus 14 in aanmerking om te kunnen zijn gespeeld, of meer waarschijnlijk
Souvenirs du Jura opus 44 , een werk dat in 1876 verschijnt, dat ook bestaat uit een Andante en
een Polonaise, Coste schreef er drie. Wat betreft de drie etudes is er voor Coste keuze genoeg uit
de zojuist verschenen collectie van 25 Études de Genre opus 38, die hij naast de twee door
Decourcelle genoemde werken speelde. Andere etudes zoals de Étude uit opus 19 na Delfzil en
opus 53 no. 5, dat pas in 1881 verschijnt, komen niet in aanmerking. En dan zijn er nog de Études
in de Méthode uit 1851, maar daarin bevinden zich slechts twee etudes die als voordrachtstuk
kunnen worden aangemerkt, het Introduction et Allegretto op p. 31-33 en de Rêverie Nocturne op
p. 43-44. Een selectie uit opus 38 ligt dus voor de hand, daarin zijn vele werken met het karakter
van een voordrachtstuk aanwezig. De enige persoonlijke connectie tussen de etudes en de
sociëteit ligt bij De la Richardière, die zelf geregeld optreedt in deze kring, maar dat betreft dan
weer Étude no. 3 die aan hem is gewijd, een van de eenvoudige etudes, niet echt een
voordrachtstuk, hoewel dit wel een van de weinige is die Segovia heeft opgenomen. Welke drie
Coste heeft gespeeld, blijft aldus duister, maar zijn techniek moet voor het spelen van dit repertoire
weer op niveau zijn geweest.
In deze periode zijn er korte notities uit 1874 en 1875 van Coste gericht aan Léon Gruel ontdekt
door Norbert Fischer. Gruel is leerling van Coste volgens de dedicatie van La Ronde de Mai opus
42 uit 1876. Het betreft lesafspraken, als:
Je serai tout à votre disposition mardi soir à partir de 8 heures.
en sociale visites als:
Il se pourrait que vous eussiez l’intention de nous venir voir le soir avec vos Dames. Je me
hâte de vous prévoir que nous allons au concert Beaulieu. Par conséquence nous serons
absents de chez nous.815)
Zijn verhouding met Gruel is persoonlijk, maar zakelijk, en, Coste gaat zelf ook naar concerten.
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Pensioen 1875
Napoléon Coste heeft het mogelijk als een grote bevrijding ervaren om op 1 april 1875 te worden
gepensioneerd van zijn administratieve baan bij de Caisse Municipale. Zijn inkomen wordt
daarmee opvallend genoeg hoger, nu krijgt hij 2100 fr.816) In zijn brief aan Degen uit 1858 heeft hij
zijn beklag gedaan over dat miserabele baantje, waarnaar hij na zijn laureaat in Brussel in 1856
niet had moeten teruggaan.817) Nu heeft hij geheel de handen vrij voor gitaarspelen, componeren,
lesgeven en concerten geven. Het eerste moet wel weer goed gelukt zijn omdat hij in deze laatste
jaren concerten geeft bij de Société académique des Enfants d’Apollon, het tweede blijkt uit het
schrijven en uitgeven van nog 16 werken voor gitaar solo en zang met gitaar. En lesgeven heeft hij
vanaf zijn komst in Parijs gedaan, hij heeft leerlingen waarvan er enkelen inmiddels bekend zijn,
ondermeer van de dedicaties van de Études opus 38, waaronder met name de heer Gruel, aan wie
hij bovengenoemde kennisgevingen schrijft. En hij is gehuwd met zijn leerlinge Louise Olive
Pauilhé, met wie hij samenspeelt, duetten zijn er tenslotte volop, al dan niet van eigen hand. Na de
genezing van zijn twee ongelukkige valpartijen in 1863 en 1874 en zijn pensionering kent hij nu
een creatieve en productieve tijd.

Société 1874-1879
Van de concerten van de Loge maçonnique des Frères Unis Inséparables, waarin Coste tot in de
hoogste regionen is doorgedrongen, is in deze periode niets bekend over enige deelname van
Coste, als gitarist en componist. Een overzicht als van de Apollo-Sociëteit ontbreekt, en bij het
samenstellen van het overzicht van de jaarlijkse concerten van de loge tussen 1852 en 1874 is na
1852 de naam van Coste niet meer verschenen. De maandelijkse muzikale bijeenkomsten van de
Société académique des Enfants d’Apollon vinden hun voortzetting, naast de jaarlijkse publieke
concerten, tot 30 juni 1880. In het overzicht van de eerste is de naam van Coste verschillende
keren te vinden, te beginnen op 8 november 1874 met waarschijnlijk zijn Souvenirs du Jura opus
44 en drie Études, zoals hierboven beschreven. Op 9 juli 1876 speelt hij een Andante et
scherzo.818) Aangezien Decourcelle de titels van de uitgevoerde werken niet altijd even juist
weergeeft, en omdat een werk met deze titel in het oeuvre van Coste niet voorkomt, is het
uitnodigend ook in dit geval een poging te doen die te herleiden. Hij schreef verschillende
scherzo’s, waarvan de eerste Pastorale et Scherzo opus 10 uit 1841[?] voor gitaar duo is. Delfzil
opus 19 is eveneens een scherzo, maar dat bestaat uit slechts een deel, en Soirées d’Auteuil, ook
uit de Souvenirs, Sept Morceaux Épisodiques uit 1852 heeft inderdaad twee delen, maar het werk
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is al 24 jaar eerder uitgegeven. Het tweede deel van de Fantaisie symphonique opus 28[b]
herbergt een Andante en een Scherzo, maar stamt uit 1856 en is dus ook niet nieuw. Ervan
uitgaande dat het spelen van vrij nieuw of nog niet verschenen werk gebruikelijk is bij de muzikale
bijeenkomsten van de Apollo-Sociëteit, iets dat, wat Coste betreft, al eerder is gebleken, kan het
hier gaan om Andante & Menuet opus 39, een compositie die volgens het exemplaar in de
Bibliothèque nationale in 1876 is uitgegeven bij Richault.819) Dit is het eerste van de zeven
menuetten die Coste schrijft, zodat er geen overwegende bezwaren zijn om dit werk als gespeeld
in het concert in juli 1876 te aanvaarden, behalve dat Souvenir(s) du Jura Andante et Polonaise
opus 44 ook uit twee delen bestaat, waarvan de Polonaise evengoed kan worden opgevat als een
scherzo vanwege het levendige en opgewekte karakter ervan. Omwille van de opeenvolging in
opusnummers blijft de keuze liggen op de eerstgenoemde. Decourcelle noemt blijkbaar niet alle
werken en componisten die in de maandelijkse bijeenkomsten van de sociëteit worden uitgevoerd,
Coste zelf beschrijft een tot nu toe onbekend concert:
J’ai fait entendre au dernier concert mensuel des Enfants d’Apollon ma nouvelle fantaisie
(Divagation) avec un succès qui m’a bien étonné. J’ai été rappelé et applaudi comme une
prima Donna. J’ai cru d’abord que l’on se moquait de moi, mais les compositeurs de ma
connaissance et autres qui se trouvaient là ont bien voulu me donner l’explication de l’effèt
que j’avais produit.820)
Aangezien, zoals eerder vermeld, de maandelijkse bijeenkomsten traditiegetrouw plaatsvinden op
de tweede zondag van de maand, komt hieruit de nieuwe concertdatum 12 augustus 1877 naar
voren, waar Coste zijn Divagation opus. 45 speelde.

Opus 39 Andante & Menuet 1876
Het jaartal van de uitgave van dit werk bij Richault stemt overeen met diens adres, de uitgeverij is
tussen 1862 en 1898 gevestigd op boulevard des Italiens no. 4. Na de vorige uitgave bij Richault
van opus 38 is deze er nu toe overgegaan de werken niet meer op te nemen in de lopende
serienummering, maar los daarvan te benoemen, in het geval van opus 39 is dat N.C., wat
natuurlijk de initialen van de componist zijn. Bij de volgende, en laatste, uitgave bij Richault van Le
Passage des Alpes opus 27, 28 & 40 is die nummering N.C. 2, zodat de veronderstelling is te
rechtvaardigen dat opus 39 eerder is uitgegeven. Waarom Coste kiest voor het oude, misschien
zelfs verouderde genre menuet, dit is het eerste dat hij onder deze titel schrijft, kan mogelijk
voortkomen uit zijn interesse voor de muziek van Robert de Visée, van wie hij er drie transcribeert
in de Méthode van 1851, en later in 1880 in zijn Livre d’Or opus 52 nog een, en in dat werk ook
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een van Exaudet, twee van Beethoven en een van Haydn. Hij componeert echter geen allemande,
gavotte, sarabande, bourrée, gigue, passacaille, oftewel andere delen van de barokke suite, die
ook in de Méthode en in Le Livre d’Or du Guitariste zijn terug te vinden. Het antwoord ligt voor de
hand, alleen het menuet wordt nog als genre gebezigd door de klassieke componisten, de andere
komen niet meer voor, zodat Coste zich bij die praktijk kan aansluiten. De compositie is
opgedragen aan M. J.G. Holm en Coste heeft hem mogelijk zelf een met ‘hommage de l’auteur N.
Coste’ gesigneerd exemplaar toegezonden, een exemplaar dat zich nu bevindt in de Kongelige
Bibliotek in Kopenhagen.821) Het romantische van het Andante et Menuet bevindt zich voornamelijk
in het Andante, waar Coste heeft gekozen voor de vrije muzikale vorm. Het Menuet is obligaat,
voldoet aan de regels van het genre, maar niet meer dan dat. Het wordt ook nog eens ontsierd
door de structurele Querstand, g’ tegen #g. In het Andante daarentegen zijn vele romantische
kenmerken te ontdekken, het is een interessant werk met verschillende verrassende wendingen,
vele dissonante akkoorden, tussendominantreeksen en modulatie. Ritmisch is er veel in te beleven
met een grote afwisseling in arpeggio’s’, gerepeteerde akkoorden en vrije lyriek. Plagale Moll-Dur
wendingen zijn erin te vinden, prolongaties, raketfiguren en campanella akkoorden, een
samenspel van elementen dat dit eerste deel tot romantisch kan bestempelen.

Opus 40 Rondo [van Le Passage des Alpes opus 27, 28 & 40] 1876
Met de uitgave van het complete werk Le Passage des Alpes is niet alleen de titel van de
oorspronkelijk in 1856 als Les Feuilles d’Automne bij het Makaroff concours ingezonden
compositie gewijzigd, ook is het derde deel, het Rondo, eraan toegevoegd, een succesvolle
afsluiting van het nu driedelige werk, waarmee de compositie zeer evenwichtig is geworden. Coste
kiest duidelijk voor de Italiaanse term in plaats van het Franse rondeau, de tocht over de Alpen
leidt tenslotte naar Italië. Het werk is opgedragen aan Mme La Comtesse de Nadaillac Delessert,
die in deze periode in nauw contact staat met Coste. Een handgeschreven dedicatie prijkt namelijk
op de editie van Marche funèbre et Rondeau opus 43 in de Spencer collection in Londen, en ook
bevinden zich daar manuscripten en uitgaven van ondermeer dit werk, die volgens Robert Spencer
waarschijnlijk uit haar verzameling afkomstig zijn.822) Als de edelvrouwe dit werk heeft kunnen
spelen, is zij een gitariste van hoog niveau geweest, deze trilogie behoort artistiek en
gitaartechnisch tot de beste werken van de componist. De uitgave bij Richault is de tweede, op
grond van de nieuwe nummering N.C. 2, zodat de datering logischerwijs na opus 39 zou moeten
zijn, maar niets bij de nummering van Richault is zeker. Het ligt echter voor de hand dit jaartal voor
de publicatie aan te houden. Het is wel het laatste werk van Coste dat bij de uitgever verschijnt.
Over de titelwijziging is reeds uitgebreid gesproken in hoofdstuk VI, mogelijk heeft Coste inspiratie
821
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gevonden in de tocht van zijn naamgenoot over de Alpen in 1800; tevens ontstaat er op deze wijze
ruimte om opus 41 Feuilles d’Automne te gaan noemen, het volgende werk in de bespreking. Maar
eerst valt te bezien op welke muzikale manier het Rondo aansluit bij de eerste twee, oudere, delen
van het werk, en in welke mate de door Coste ontwikkelde persoonlijke romantische stijl
herkenbaar is. Er zijn mooie contrasten in de ritmiek tussen de delen van het Rondo, een enkele
chromatische modulatie versterkt die en juist in de verlengde en verkorte frasen is een sterk
harmonisch ritme te ontdekken, dat vergezeld gaat met dissonante akkoorden. Verder is de vrije
lyriek in melodische passages opvallend, de kleine cadenza, en het chromatisch dalende
koppelmotief, dat zeer kenmerkend optreedt in het eerste deel en in de reprise. Een
volksmuziekpassage op een orgelpunt in het middendeel steekt kleurrijk af bij de omringende
delen. Coste geeft veel aanwijzingen voor articulatie, tempo en dynamiek, wat duidelijk toevoegt
aan het romantisch gehalte. Het stretto heeft uiteindelijk door de continue beweging in melodische
omspelingen en arpeggio’s een overtuigend finaliserende werking.

Opus 41 Feuilles d’Automne 1876
Deze verzameling van twaalf walsen kan deze naam dragen omdat de titel is vrijgekomen door het
hernoemen van de trilogie opus 27, 28 & 40 tot Le Passage des Alpes. Ter verduidelijking staat dit
op het titelblad van deze collectie ook vermeld, en eveneens dat de vorige in het Makaroff
concours in 1856 is ingezonden en grotendeels is opgenomen in de trilogie. Hieruit mag blijken dat
het rondo daaraan inderdaad later is toegevoegd. Opus 41 behoort tot de vier werken die in 1876
‘chez l’auteur’ verschijnen, waarbij Coste de door Richault ingezette nummering bij dit werk
voortzet met N.C. 3.823) De titel Feuilles d’Automne is dezelfde als die van de gedichtenbundel van
Victor Hugo uit 1831, waarin Liszt inspiratie vond om naar het gedicht Ce qu’on entend sur la
montagne in 1848 en later een symfonisch gedicht te componeren. Maar verder dan de titel gaan
de overeenkomsten met deze collectie niet. De poëzie van Hugo is overigens ook voor Berlioz,
Massenet, Lalo, Saint-Saëns en Vierne aanleiding geweest voor composities, de bundel heeft
velen geïnspireerd. Coste gaat nu vrijwel al zijn werken zelf uitgeven. Dat deed hij eerder met zijn
eerste chanson Aux Parisiens WoO 2 in 1830, Fantaisie Armide opus 4 in 1832 en Fantaisie
‘Meyerbeer’ opus 6 in 1837, maar dat is lang geleden. Tot aan dit opus 41 zijn de werken van
Coste verschenen bij verschillende uitgevers of ongepubliceerd gebleven. De situatie in de
muziekuitgeverij is wat Coste en de gitaarmuziek blijkbaar veranderd, populaire chansons vinden
nog wel aftrek, composities van artistiek niveau nauwelijks. Hij schrijft over het graveren van dit en
het volgende opusnummer in een brief aan Schult op 20 juli 1876, zodat de datering van beide
correct is.824).Coste draagt de collectie op aan Søffren Degen, net als eerder Étude 9 opus 38, alle
technisch niet te moeilijke muziekstukken. Als Coste de werken op hem heeft toegesneden, is hij
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een middelmatig speler geweest, wat ook blijkt uit de eenvoudige begeleidende tweede gitaar
partijen die Degen schreef bij opus 12, 27, 28, 40 en 47. Mario Giordano noemt in zijn artikel uit
1934 over de Napoléon Coste en zijn werken in de eerste plaats opus 41, de suggestieve
verzameling walsen, waarin men niet weet wat meer te bewonderen: het fijnzinnige melodische
kunstwerk, de schatten aan harmonisatie of de meest intelligente consequenties van gitaar-eigen
effecten. De grootste waarde van dit werk ligt volgens hem niettemin in het karakter van eenheid,
waardoor de twaalf walsen hecht met elkaar verbonden lijken door een enkel muzikaal idee,
waarbij verschillende uitdrukkingen van ritme en melodie de Feuilles d’Automne een melancholiek
karakter geven dat kenmerkend is voor alle werken van Coste.825) Volgens Joerg Sommermeyer
behoren de twaalf walsen tot de miniatuurstukken van Coste, waarin hij zonder verplicht
constructief idee een natuurlijke, niet gedetermineerde harmonie en spontane, vanzelfsprekende
ornamentiek de vrije hand laat.826) De bundel met twaalf walsen in deze verzameling
herfstbladeren mag dan wel deze romantische titel dragen, in de muziek is daarvan, ondanks
bovenstaande meningen, weinig terug te vinden. Behalve de grotere lengte van deze walsen, zijn
zij te vergelijken met de transcripties die Coste maakte van de walsen van Strauss opus 7 rond
1838. Alle werken zijn periodisch van opzet, de walsen worden, op een na, alle afgewisseld met
een trio, waarvan negen in de subdominant, een in gelijknamig majeur en een in de parallel. Er is
wel degelijk sprake van een vooropgezette muzikale vorm. Coste geeft veel aanwijzingen voor
dynamiek en articulatie, die de muziek enigszins verlevendigen, wals no. 6 heeft een cadenza,
wals no. 7 een verlengde frase van vijf maten en wals no. 10 heeft een flageoletpassage en
trompetimitatie. De schaarse harmonische beweging bestaat uit tussendominanten, enkele
verminderd septiemakkoorden op verhoogd II en IV, er zijn twee Napels sextakkoorden en ook
twee dubbelverminderd septiemakkoorden. Ook is er een Moll-Dur akkoord gesignaleerd in no. 8
maat 29. Met een enkele raketfiguur, een parachutefiguur, vuurpijlen die weer wel in no. 8 zitten,
enkele toepassingen van akkoordprolongatie en expolitio, de directe herhaling van een muzikaal
idee, is het aantal romantische kenmerken dusdanig klein, dat dit werk zeker niet als romantisch
de geschiedenis ingaat, ondanks wat Giordano erin meent te ontdekken. De stijlkenmerken die hij
noemt zijn veel meer in andere werken van Coste te vinden dan in deze. Wel is de galante
melodische stijl van Coste herkenbaar, maar die is in vrijwel al zijn werken aanwezig, het karakter
is in de regel vrolijk en opgewekt, zoals de meeste werken van Coste. Mogelijk is het werk
didactisch bedoeld, of anders aangepast aan het niveau en de smaak van Degen. Maar ook heeft
hij de Fantaisie symphonique aan hem opgedragen, een muzikaal meesterwerk. Het waarom van
dit opus 41 moet commercieel zijn, het valt artistiek buiten de toon van de ontwikkeling die Coste
als componist tot dusver heeft doorgemaakt.
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Opus 42 La Ronde de Mai 1876
Wanneer La Ronde de Mai precies door de auteur zelf is uitgegeven, is niet precies bekend, maar
de editie in de Bibliothèque nationale in Parijs geeft 1876 aan en ook de nummering van de
uitgave N.C. 4 wijst in die richting.827) Zijn brief aan Schult van 20 juli 1876 bevestigt dit.828 Coste
draagt het werk op aan zijn leerling Léon Gruel, die, als hij dit werk heeft kunnen spelen, ook een
gitarist van niveau moet zijn geweest. Getuige enkele gevonden briefjes van Coste aan Gruel
hebben de twee in ieder geval in 1874 kennisgemaakt en staan zij met elkaar op goede voet. Een
hommage in handschrift op de uitgave in de Kongelige Bibliotek in Kopenhagen is vrijwel
onleesbaar, zodat daaruit geen naam of datum valt op te maken. Met de titel bedoelt Coste het
tweede deel, Scherzo, de voortzetting van de titel geeft aan dat het stuk wordt voorafgegaan door
een Larghetto, dat pas in maat 5 begint, na het Andante maestoso. Volgens de ondertitel is het
werk een divertissement. Er zijn vele romantische kenmerken in te ontdekken, de afwisseling
tussen de akkoordritmiek en passagewerk met vrije lyriek, de drie cadenza’s en de dissonante
akkoorden in deel een, de melodische chromatiek de intensieve harmonische beweging en de
opvallende cadensen in deel twee. De volgehouden beweging en het thema van het Scherzo
vertoont thematische en ritmische verwantschap met Étude 20 van opus 38, maar hier is het stuk
veel korter en wordt het eigenlijk voortijdig afgesloten met een plagale Moll-Dur cadens en een
slotcadens die onverwacht wordt onderbroken door een melodische passage. Opvallend herneemt
Coste in dit werk zijn romantische stijl van componeren, waarmee Le Ronde de Mai kan behoren
tot de meer interessante muziekwerken in zijn oeuvre.

Opus 43 Marche funèbre et Rondeau 1876
De serie uitgaven van nieuwe werken van Coste wordt vervolgd met die van Marche funèbre et
Rondeau opus 43, wederom een eigen uitgave van Coste onder nummer N.C. 5, dat ook daarom
gedateerd kan worden tot 1876, net als het jaartal dat op het exemplaar in de Bibliothèque
nationale in Parijs staat.829) De combinatie van deze twee delen is zeer opmerkelijk, een
dodenmars gevolgd door een opgewekt rondo, maar van de laatste kan natuurlijk enige troost
uitgaan na zoveel droefenis in het eerste deel. Maar ook het eerste deel heeft een overgang naar
gelijknamig majeur die nogal contrasteert met de ingezette statige marsbeweging. Sor doet dat
ook in zijn Fantaisie Élégiaque opus 59 in 1836, maar daar verandert de droevige sfeer niet.
Tevens is er behalve de titel inhoudelijke verwantschap tussen beide werken, Coste plaatst zelfs
enige citaten uit maat 3-4 en 52-55 van de mars van Sor in zijn stuk in maat 3 en 22. Hij heeft het
werk van Sor gekend, en overigens zijn er verder geen werken met deze titel in de gitaarliteratuur
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van deze periode te vinden. De Marche funèbre van Chopin en die van Beethoven zijn zeer
bekend, maar Coste refereert daaraan duidelijk niet, wel aan Sor, wat nogmaals de invloed van
Sor op Coste mag verduidelijken. Daar waar Sor enige romantische elementen in zijn compositie
toepast, zijn die in het werk van Coste veel meer aanwezig. Hij draagt het werk op aan Mme
Coste, zijn leerling en zijn vrouw, maar waarom dat nu juist een Marche funèbre moet zijn is niet
duidelijk. Het werk van Sor is van gelijke moeilijkheidsgraad als dit van Coste, daaraan ligt het niet.
Heeft er een gebeurtenis plaatsgevonden waardoor Coste de noodzaak voelde haar muzikaal te
troosten, of vond zij dit gewoon een aantrekkelijk genre, het is een romantisch topos. Deze vragen
blijven onbeantwoord als er niet meer persoonlijke gegevens zijn over het leven van beiden in
deze periode. Daarom kan hier de conclusie uit de beschrijvende analyse worden weergegeven,
om het stuk een plaats te geven in de romantiek van Coste. Voor het eerst in zijn oeuvre past
Coste met dit werk enige doorwerking en synthese van thematiek toe, naast de afwisseling van
drie typen ritmiek. Ondanks dat de hoofdtoonsoorten traditioneel zijn, komen er vele dissonante
akkoorden in voor, vooral in dit geval het overmatig septiemakkoord, naast de voor hem
gebruikelijke verminderd septiem en dubbelverminderd septiem akkoorden. Plagale wendingen
zijn er eveneens in te vinden, Moll-Dur, Napels sext en een modale modulatie naar de parallel. De
toepassing van expolitio leidt enkele keren tot ingevoegde maten, waarmee de frase wordt
verlengd. Het passagewerk kent ook melodische chromatiek, in dit stuk weer meer dan voorheen,
de ritmiek daarvan is niet vrij, maar metrisch. De tegenstelling tussen de delen en de vele
herkenbare stijlkenmerken maken dit tot een romantisch werk.

Opus 44 Souvenir(s) du Jura, Andante et Polonaise 1876
De volgende, eveneens zeer geslaagde en romantische compositie van Coste Souvenir(s) du Jura
opus 44, dat Andante et Polonaise als hoofdtitel heeft, is uitgegeven in 1876, zoals het
opusnummer doet vermoeden. Coste schrijft op 2 november 1876 aan Schult:
L’op. 44 est gravé, j’en corrige les épreuves.830)
Het werk is, evenals Étude no. 8 van opus 38, opgedragen aan de verder onbekend gebleven
Mme Marsoudet, van wie de meisjesnaam Victorine Oudet is. Mogelijk heeft Coste die laatste
naam vermeld omdat zij daaronder bij hem als leerling is gekomen. Brian Jeffery herleidt in zijn
voorwoord bij de uitgave van La Source du Lyson opus 47, een andere ‘herinnering’ van Coste
aan de streek, de dedicatie aan Mme Marsoudet de Salins tot de weduwe van de in 1843
overleden dichter Jean-Baptiste Marsoudet, die in de streek woonde.831) Zijn ‘Souvenirs’ betreffen
verder alleen de Souvenirs de Flandres opus 5 uit 1835, die zijn aan te merken als ‘vroege
herinneringen’, en de Sept Souvenirs opus 17-23 uit 1852, een caleidoscoop van episodische
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Coste-Schult, 2 XI 1876: ‘Het opus 44 is gegraveerd, ik corrigeer de drukproeven.’

831
Jeffery, Brian: Napoléon Coste: La Source du Lyson opus 47, London, Tecla, 1982,
http://www.tecla.com/extras/0001/0021/0021pref.htm, 17 XI 2014.
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werken met uiteenlopend karakter. Deze ‘souvenirs’ opus 44 zijn weliswaar latere herinneringen,
maar uit een vroegere periode dan die van opus 5 omdat het gaat om zijn vroege jeugd in het
departement de Doubs, dat geografisch tot de Jura gerekend kan worden. Nu doet hij muzikaal
verslag van zijn herinneringen aan de Jura, het gebied langs de grens met Zwitserland, met haar
vele langgerekte meren en grote hoogteverschillen, waar hij tot zijn zevende jaar verblijft. Maar
ook heeft hij met zijn echtgenote de streek in 1875 bezocht, wat de programmatische duiding van
de muziek ondersteunt:
Dans notre voyage 1875 dans le Jura en Franche-Comté nous visitâmes des sites ravissants
et notamment nous nous arrêtâmes dans la vallée de Nans près de Besançon.832)
Dat ligt iets anders bij La Source du Lyson opus 47 dat al klaar was en later deze titel kreeg. Opus
44 is dan gecomponeerd tussen 1875 en 1876, toen het werd gepubliceerd. Het Andante vormt de
introductie tot de herinneringen van Coste met een speeldoosachtige flageoletpassage, die tevens
als motief dient voor het thema van de polonaise. Vele voor Coste kenmerkende stijlelementen zijn
erin aanwezig, passagewerk, ditmaal ook sequensmatig opgebouwd, cadenza’s en harmonische
akkoordprogressies met veel verminderd septiem, halfverminderd septiem, dubbelverminderd
septiem, Napels sext en Moll-Dur akkoorden. Het campanella thema van de polonaise heeft de
kenmerkende ritmiek ervan en het wordt niet alleen herhaald, maar ook omspeeld en doorgewerkt.
Hier gaat Coste meer structureel om met het thematisch materiaal, maar blijft toch gaande het
werk met nieuw materiaal komen. De chromatiek is overwegend harmonisch uitgewerkt in de vele
dissonante akkoorden van de progressies, waarvan enkele een zeer intensieve beweging kennen.
Naast het toepassen van diminutie, expolitio, raket- en parachutefiguren geeft Coste veel
aanwijzingen voor tempo, dynamiek en articulatie, waarbij het zeldzame staccato en vibrato
opvallen. Het is de derde Polonaise die Coste schrijft, naast opus 8 en opus 14, en ook deze heeft
een geheel eigen karakteristiek. De twee delen van zijn herinneringen aan de Jura vormen een
hecht muzikaal geheel, met een uitgesproken opgewekt karakter en herkenbaar in de romantische
stijl van Coste geschreven.

Gitaristen 1877-1878
In 1877 vindt er een onverklaarde en onwaarschijnlijke voorstelling plaats met een Coste. Op 25
maart meldt Le Figaro onder ‘Courrier du Théâtres: ‘In de Variétés, om kwart over een,
buitengewone voorstelling ten gunste van de heer Coste.’833) Deze vermelding staat tussen die
over ‘Aux Italiens’ en ‘Au Gymnase’. Het ‘Théâtre des Variétés’ op 7 boulevard Montmartre
programmeert na de oorlog van 1870 opera -bouffes en operettes van Offenbach, Hervé,

832
Coste-Hallberg, 18 X 1878: ‘Tijdens onze reis in 1875 naar de Jura in de Franche-Comté bezochten wij prachtige
plaatsen en wij verbleven in het bijzonder in de Vallée de Ornans dichtbij Besançon.’

833
Le Figaro, vol. XXIII, série 3, no. 84, 25 III 1877, p. 3, Courrier des Théâtres: ‘Aux Variétés, à une heure et quart,
représentation extraordinaire au bénéfice de M. Coste.’

Napoléon Coste: Biografie

VIII Divagation 250

Lecocq,834) zodat niet verklaard kan worden wat Coste daar te zoeken heeft, als het hier al om
Coste de componist-gitarist gaat. De naam is correct weergegeven, maar het valt te betwijfelen of
deze buitengewone voorstelling in een groot theater voor de gitarist wordt georganiseerd.
Een gegeven van geheel andere aard, maar wel met zekerheid, is het overlijden van Luigi Legnani
op 5 augustus 1877 op 87-jarige leeftijd in Ravenna.835) Hij laat een omvangrijk oeuvre na, waarin
gezien de lange periode waarin hij componeert, zeker enige romantiek in te ontdekken moet
zijn.836) Slechts eenmaal bezoekt hij Parijs, in oktober 1835, geeft een concert, maar breekt dan
zijn arm, zodat een volgend concert wordt overgenomen, wel ten gunste van hem, door Sor en
Aguado.837) Een jaar later, op 28 november 1878 sterft ook Marco Aurelio Zani de Ferranti in
Pisa.838) Hij was grotendeels reizend virtuoos die verschillende malen Parijs aandeed, had een
aanstelling als gitarist van de koning in Brussel. Zijn oeuvre voor gitaar solo is zeer romantisch van
stijl te noemen. Hij behoort tot de grote drie van de romantiek in gitaarmuziek, naast Mertz, die in
1856 overleed, en Coste. De klassieke en romantische generatie gitaristen verdwijnt niet alleen
van het concertpodium, maar sterft ook uit. Coste daarentegen blijft componeren, verschillende
werken van hoog niveau zien in deze periode het licht. Dat mag blijken uit het overzicht van
‘nieuwe werken’ dat op de spiegel van de titelpagina van Divagation opus 45 is te vinden, waarop
de verkeerde spelling van Paysage [sic] des Alpes opus 27, 28, 40 leidt tot een aardige
woordspeling.

Opus 45 Divagation 1877
In de opeenvolgende catalogi van de nieuwe werken van Coste zoals die gegeven zijn in zijn
uitgaven, is, behalve dat de titel van Le Passage des Alpes is gecorrigeerd, de chronologie van
zijn composities af te leiden. Telkens worden er een of meer nieuwe werken aan toegevoegd.
Maar de datering komt duidelijk naar voren uit de brief van Coste aan Hallberg van 23 augustus
1877, waarin hij schrijft dat hij het werk speelde op de bijeenkomst van de Société académique
des Enfants d’Apollon en dat het werk de 20e van de volgende maand klaar zal zijn bij de

834
Wild, N.: ‘Théâtre des Variétés’, in: Fauquet, Joël-Marie: Dictionnaire de la Musique en France au XIXe siècle, Paris,
Fayard, 2003, p. 1257.
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Bone, Philip J.: Legnani,. Luigi’, in: The Guitar and the Mandolin, London, Schott, 2e ed, 1954, reprint 1972, p. 104.

836

Rossato, Daniela: ‘Luigi Rinaldo Legnani’ in: Il Fronimo, Milano, Suvini Zerboni, vol. VII, no. 27, 1979, p. 5-15.
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Le Ménestrel, vol. II, no. 47, 18 X 1835, p. [4]: ‘Le célèbre guitariste. M. Legnani, [...] s’est fait entendre dimanche
dernier;’ Gazette musicale de Paris, vol. II, no. 42, 18 X 1835, p. 336: ‘Le guitariste Legnani [...] revenu parmi nous.’; no.48, 29
XI 1835; p. 395: ‘[...] M. Lagnani [sic] [...] casser le bras [...] Aguado et Sor [...]; no. 49, 6 XII 1835, p. 403 .[...] au bénéfice de M.
Lagnani [sic] [...] Sor [...]’; Prefumo, Danilo: ‘L’attività concertistica di Luigi Legnani...’ in: Il Fronimo, Milano, Suvini Zerboni, vol.
X, no. 41, 1982, p. 22.
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Revue et Gazette musicale de Paris, vol. XLV, no. 50, 15 XII 1878, p. 407: ‘A Pise est mort, le 28 novembre, Marco
Aurelio Zani de Ferranti, né à Bologne, le 6 juillet 1800, (et non 1802 comme dit Fétis, Biogr. univ. des mus. t. III, p. 210),
virtuose sur la guitare, littérateur et ancien professeur de langue italienne au Conservatoire de Bruxelles. De puis 1827, fixé en
Belgique, il y avait obtenu l’indigénat.’
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graveur.839) Coste heeft inmiddels kennisgemaakt in persoon of in schrijven, met de heer J. Schult
uit Stockholm, aan wie hij zijn Divagation opus 45 opdraagt, waarbij Schult volgens de dedicatie
zijn vriend is. Deze moet een goede speler zijn, als hij dit werk heeft aangekund, het is beslist niet
eenvoudig speelbaar. Deze heer J. Schult is dan de F. Schultz uit Stockholm aan wie Étude no. 24
opus 38 uit 1872 is opgedragen, althans zo schrijft Thorvald Rischel in zijn bibliografische notities
in 1927, een koopman met wie Søffren Degen, net als met Adolph Hallberg, heeft kennisgemaakt
op zijn reis naar Zweden, en die zijn leerlingen zijn geworden.
F. Schult bezit een grote verzameling gitaarmuziek. Beiden voeren
correspondentie met Coste en zij verwerven alles wat er van de
muziek van Coste nog is. Schult laat daarnaast afschriften van niet
gedrukte werken van Coste maken, die de componist zelf
reviseert.840) Schult en Hallberg kennen elkaar waarschijnlijk ook, op
het afschrift van het niet gepubliceerde Duetto WoO 6 schrijft
Hallberg dat dit een ‘herinnering aan zijn vriendschap’ is.841) Het zou
kunnen zijn dat er slechts een heer (A.)F. Schult(z) in Stockholm is
met wie Coste in contact is getreden, en dat hij zich in de voorletter
en achternaam heeft vergist bij de dedicatie van Divagation, maar
het verschil blijft aanwezig. Dat is dan ook de enige, letterlijke,
66 F. Schult

‘afdwaling’ die in het werk te vinden is, de andere betekenissen van
de titel als ‘zinloze praat’ of ‘nutteloze uitweiding’ lijken niet direct van toepassing, hooguit de
betekenis ‘verplaatsing van de bedding van een rivier’, opgevat als meander. De vier delen van het
werk, waarin het valt te onderscheiden, zijn onderling en op zichzelf zeer afwisselend te noemen,
vele muzikale ideeën worden erin vormgegeven, maar niet zonder enige muzikale eenheid, zoals
mag blijken uit de conclusie van de beschrijvende analyse.
In de introductie zijn referenties aan eigen werk te ontdekken, als Le Passage des Alpes opus 27,
hier echter gevolgd door een cadenza als raketfiguur, een flageoletpassage in harmonieën en
weer een cadenza, nu als parachute figuur. Zo volgen verschillende herkenbare stijlelementen
elkaar op met koppelmotieven, arpeggio-omspelingen, passagewerk met chromatiek, weer een
cadenza en een tertspassage met chromatische kleuring. De harmonie kent verschillende
dissonante akkoorden, een majeurtonica, tussendominanten, die leiden naar de dominant van de
toonsoort d-mineur. Verschillende fermates wijzen op abruptio, passages op vrije lyriek. Het
tweede deel, Andante, is net zo afwisselend als het eerste, maar hier is een sterkere ritmiek
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Coste-Hallberg, 23 VIII 1877: ‘J’ai donné au graveur le manuscrit de ma dernière composition, la Divagation, qu’il m’a
promis pour le 20 du mois prochain.’
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Rischel, Thorvald: ‘Bibliographische Notizen zu den Gitarrenwerken von Napoléon Coste’, in: Die Gitarre, Berlin,
1927, Jahrgang VIII, Heft 7/8, [Coste-Heft] p. 48.
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Kk Rischel Ms. 59 mu 6701.1082, Coste, Duetto WoO 6.

Napoléon Coste: Biografie

VIII Divagation 252

aanwezig, niettemin onderbroken door vrije lyriek in het passagewerk met veel chromatiek, en
abruptio met een cadenza. Het motief in maat 10 doet sterk denken aan dat in opus 27 maat 22.
Campanella-akkoorden zijn hier de voorafschaduwing van het gebruik daarvan in de volgende
delen. Na de flageoletpassage is de omspeling van de laatste maat daarnaast een octaafligging
van hetzelfde motief in opus 28[b] II maat 99 en III maat 83, weer referenties dus met ander eigen
werk. Deel drie staat weer in contrast met deel twee door de sterke harmonische beweging die
direct wordt ingezet op de mediant. Ritmisch kiest Coste voor een 16-punt-32e-achtste-achtste
rust akkoordmotief, waarbij het arpeggio in maat 4 opvallend geheel met de duim moet worden
gespeeld. Verschillende akkoordomspelingen en melodische passages met chromatiek wisselen
elkaar af. De chromatisch dalende toonladder, die voorafgegaan wordt door zelfs een dubbele
vuurpijl, wordt geheel als staccato voorgeschreven, het is zelden dat Coste dit doet.
Het laatste deel bestaat eigenlijk uit een introductie en een wals, in d en D. Het begint met een
chromatische omspeling in de bas van het akkoord in arpeggio, vergelijkbaar met de opening van
Norma opus 16 en Le Zuyderzée opus 20. De tussendominantreeks die erop volgt kent weer
dissonante akkoorden, voordat die uitkomt op een later geharmoniseerd omspeeld basthema dat
verwant is aan de Marche funèbre opus 43 maat 22, dat weer lijkt op Sor opus 59 maat 4 en 52.
Met een cadenza, een chromatisch dalende octaaftoonladder en een tremolando omspeelde
cadens eindigt dit gedeelte in een flageoletpassage, die doorgaat in de daaropvolgende wals in
3/8-maat. De wals heeft een sterke ritmiek, kent vele vuurpijlglissandi, campanellalegati. De
harmonie wordt pas interessant in het tussendeel B, waar omspelingen elkaar opvolgen. Dan komt
Coste weer met nieuwe muzikale ideeën in maat 85, een nieuwe ritmiek in motieven, een
tussendominantreeks, weer Moll-Dur, waarna hij het thema herneemt. het finaliserende eind wordt
ingezet met een arpeggio dat weer met de rechterduim moet worden uitgevoerd, ook nieuw voor
Coste. Het lijkt erop dat hij toch weer nieuwe vormen van expressie zoekt, hier in een voor hem
nieuwe articulatie. Het eindigt met een plagale Moll-Dur cadens, die hier is genoteerd in de Fsleutel. Het werk is een caleidoscoop van muzikale ideeën die niettemin kunnen worden herleid tot
stijlelementen die Coste in meerdere van zijn werken hanteert. Daardoor ontstaat er een muzikale
eenheid in de muziek die de betekenis van de titel kan weerspreken. Ook in dit werk put Coste
zich uit in expressiemiddelen als tempowisselingen, articulatie en dynamiek. De frasering wordt
geregeld doorbroken en de harmonie kent passages met intensieve veranderingen en urgentie,
‘Sturm und Drang’. Het is niet direct een meesterwerk, maar wel een werk van belang in zijn
oeuvre, onderhoudend, zeer gevarieerd en met vele als romantisch te betitelen stijlkenmerken.

Concerten 1878-1880
Coste is in deze periode van zijn leven zeer actief met componeren en uitgeven. Dat laatste gaat
niet zonder moeilijkheden:
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Après bien des péripéties je vais enfin entrer en possession de mon dernier morceau op. 45.
Le graveur et l’imprimeur se sont fort mal conduits à mon égard. J’avais laissé chez le
dernier les planches de mes ouvrages 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. N’ayant pas été satisfait
de sa manière d’agir, je lui ai réclamé les planches et depuis près d’un mois, malgré mes
instances, je n’ai pu encore obtenir satisfaction. Cependant je viens le voir et il m’a promis de
me les envoyer demain matin ainsi que les exemplaires. [Si contre mon attente il manquerait
à sa promesse, je serais forcé l’employer des notes juridiques, ce qui serait bien regrettable
et apporterait encore un nouveau retard à la livraison que j’attends depuis si longtemps.]842)
Maar hij realiseert zich dat hij weinig tijd meer heeft, een uiting waarvoor hij zich verontschuldigt
omdat hij wel gelukkig is:
Mais j’arrive au temps de ma carrière, mon avenir sera bien court, n’ai-je pas déjà assez
vécu? Néanmoins je continuerai à travailler, tant qu’il plaira à Dieu de me conserver une
lueur d’intelligence et sans avoir l’espérance de leguer mon nom à la postérité qui me
laissera dans l’oubli. [...] En relisant ce paragraphe un peu triste je m’aperçois que je me suis
laissé aller à mon sentiment melancolique qui pourrait faire supposer que je ne suis pas
heureux. La vérité est que mon existence s’écoule doucement au sein du bonheur
domestique et que je n’ai aucun souci de l’ avenir.843)
Na deze voorzichtige ontboezeming over zijn geesteswereld, ter afwisseling van de
opeenvolgende composities die in deze laatste periode in het leven van Coste het licht zien, brengt
het jaar 1878 eerst een aantal concerten, waaraan hij al dan niet meedoet. Het eerste draait vrijwel
zeker niet om de componist/gitarist. Dat concert wordt gegeven op 20 januari in het Théâtre de la
Porte-Saint-Martin, waar opera en drama wordt uitgevoerd,844) een locatie die de gitarist vreemd is.
M. Coste wordt genoemd als deelnemer aan het ‘moderne deel van het programma’ in de wals uit
de opera La Nuit de Noël van Reber uit 1848.845) Het gaat hier waarschijnlijk om een schrijffout
voor Mme Coste, een zangeres van wie verder niets bekend is, wier naam slechts eenmaal eerder
is gesignaleerd bij de maandelijkse ontmoeting van de Société académique des Enfants d’Apollon
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Coste-Hallberg, 15 X 1877: ‘Na nogal wat verwikkelingen ben ik eindelijk in het bezit van mijn laatste werk op. 45. De
graveur en de drukker hebben zich zeer misdragen ten aanzien van mij. Ik heb de laatste de platen van mijn op. 39, 40, 41, 42,
43, 44 en 45 gegeven. Omdat ik niet tevreden was over zijn handelswijze, heb ik die teruggevraagd en bijna een maand later,
ondanks mijn aandringen, heb ik ze nog niet gekregen. Toch heb ik hem bezocht en hij heeft me beloofd ze voor
morgenochtend te sturen, samen met de exemplaren. [Als hij zich ondanks mijn geduld niet houdt aan zijn belofte, ben ik
gedwongen juridische stappen te ondernemen, wat jammer zou zijn en nog meer uitstel zou opleveren aan de ontvangst waarop
ik al zolang wacht.]’
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Coste-Hallberg, 25 I 1878: ‘Maar ik kom nu op een moment in mijn carrière dat mijn toekomst erg kort zal zijn, heb ik
niet reeds lang genoeg geleefd? Niettemin blijf ik werken, zolang het God behaagt mij een sprankje inzicht te laten behouden en
zonder hoop te hebben mijn naam te laten voortbestaan voor het nageslacht dat mij overgeeft aan vergetelheid. [...] Terwijl ik
die wat droevige paragraaf herlees, merk ik dat ik me een beetje heb overgegeven aan mijn droefgeestige gevoel, dat zou
kunnen veronderstellen dat ik niet gelukkig ben. De waarheid is dat mijn leven zachtjes voortgaat in de boezem van huiselijk
geluk en dat ik geen enkele zorg heb voor de toekomst.’
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siècle, Paris, Fayard, 2003, p. 989.
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in maart 1867.846) Als het instrument gitaar al voorkomt in een opera, is haar rol dusdanig
bescheiden, eigenlijk symbolisch, dat de naam van de speler niet speciaal wordt genoemd in een
recensie, die van een vocaal solist daarentegen wel. Nu de Apollo-Sociëteit ter sprake komt,
kunnen de twee maandelijkse ontmoetingen worden genoemd waaraan Coste in 1878 deelneemt.
De eerste vindt plaats in april, Decourcelle noemt geen data in dit kader, waarin L’Ange rose,
melodie van M. Coste, wordt gezongen door Mme Germance. Het is gecomponeerd voor zang en
piano, maar de begeleider wordt niet genoemd. De pianopartij is eenvoudig genoeg voor Coste
zelf.847) Dat Coste wel degelijk genezen is van de kwetsuur aan zijn linkerarm uit 1874 en weer zijn
oude niveau heeft bereikt, blijkt uit de uitvoering van, volgens Decourcelle, La Chasse des Sylphes
opus 29, dat uit 1856 stamt, tijdens de séance in juni 1878 van de Société académique des
Enfants d’Apollon, waar in het programma abusievelijk Le chant des Sylphes staat, wat een
aardige woordspeling oplevert, gezien de zang die in het toneelstuk van Shakespeare voorkomt,
waarnaar de compositie verwijst. Dit werk behoort tot de meest artistieke werken van de componist
en is technisch van hoog niveau; in het programma wordt aangegeven dat het is gecomponeerd en
uitgevoerd door de heer Coste.848) Echter, Decourcelle heeft zich dubbel vergist in de titel. Coste
noemt dit concert en wat hij speelt in zijn brief aan Hallberg:
Je viens de terminer un grand solo, que je jouerai dans huit jours au concert mensuel de la
société des Enfants d’Apollon.849)
Het zojuist voltooide werk is La Source du Lyson opus 47 uit 1878, een vergissing in de uitspraak
ligt voor de hand, het werk kan zeker worden aangemerkt als ‘grand solo’, gespeeld door Coste op
9 juni 1878, de tweede zondag van de maand in de Apollo-traditie. Maar aan het jaarlijkse concert
op Hemelvaartsdag dat jaar, waarvan een uitgebreide recensie te vinden is in de Revue et Gazette
musicale de Paris, doet Coste niet mee, het blijft voor hem wat dat betreft bij die ene keer in 1843
met Le Tournoi.850) Wel speelt Coste in 1879-1880 vele malen in de foyer van het ThéâtreFrançais, op 1 januari 1880 een solo, ondanks de felle koude van -24°C. die Parijs die winter
teistert en die hem winterhanden bezorgt die zijn vingertoppen aantast:851)
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Decourcelle, Maurice: La Société académique des Enfants d’Apollon, programmes des concerts annuels..., Paris,
Durand, 1881, p. 208: ‘[...] chantée par Mme Coste.’
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Decourcelle, Maurice: La Société académique des Enfants d’Apollon, programmes des concerts annuels..., Paris,
Durand, 1881, p. 236: ‘[...] L’ange rose, mélodie de M. Coste, chantées par Mme Germance.’
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Decourcelle, Maurice: La Société académique des Enfants d’Apollon, programmes des concerts annuels..., Paris,
Durand, 1881, p. 236: ‘Le chant des Sylphes, fantaisie pour la guitare, composé et exécuté par M. Coste.’
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Coste-Hallberg, 28 V 1878: ‘Ik heb zojuist een Grand Solo afgemaakt, [i.e. op. 47 Source Lyson 1878] die ik over
eenw eek bij het maandelijks concertvan de Société des Enfants d’Apollon zal spelen.’ [i.e. concert 2e zondag 9 juni 1878, op.
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De plus le froid cruel qui a régné ici pendant si longtemps m’a presque paralysé les mains en
me causant un ramolissement singulier de l’extrémité des doigts. [...] Ainsi, je dois
accompagner un air, la romance de Cherubini, au théâtre Français, toutes les fois que l’on
joue le mariage de Figaro, et celà est arrivé 32 fois depuis le commencement de novembre
dernier.[...] il est arrivé plusieurs fois que les artistes de ce théâtre qui est, comme vous le
savez sans doute, le premier du monde, m’ont demandé de me faire entendre, notamment
au premier jour de l’année. Il y avait grande reception au foyer, une assemblée nombreuse
d’élite dans laquelle se trouvait des Sénateurs, des Députés, des Généraux. J’ai obtenu un
grand succès en jouant ma valse favorite (op. 46) qui est un de mes ouvrages les plus
faciles, mais que exige pourtant beaucoup d’exécution. Je ne sais vraiment comment j’ai pu
m’en tirer aussi heureusement avec d’aussi mauvaises mains.852)
In het theater wordt inderdaad Le Mariage de Figaro opgevoerd,853) en Coste begeleidt vooraf of in
de pauze het enige chanson van Cherubini voor zang en gitaar, Romance d’Essex à Élisabeth, uit
1790.854) Het werk dat hij op nieuwjaarsdag speelt is Valse favorite opus 46 uit 1878, een
compositie die hieronder besproken wordt. Coste blijkt tot op hoge leeftijd voor publiek te spelen,
ook al is dat op een nieuwjaarsreceptie. Maar deze aanwijzing is wel de laatste die van een
concert van Coste te vinden is.

WoO 11 Le Petit Ange Rose 1878
Het chanson van Coste is een berceuse en opgedragen ‘aux jeunes mères’. Het is uitgegeven
door Katto in Parijs in 1878, waarmee er over de datering geen twijfels bestaan.855) De tekst van M.
Pélan d’Angers is weinig hoogdravend, wel stereotiep: ‘slaap mijn kleine rose engel, zonder je te
wekken bidt mijn hart voor jou, wat is hij toch mooi als hij slaapt, zijn vergulde mond is als een
bloem in de stralen van de morgen’. De melodie heeft de kleine, volkse omvang van een sext, ook
in de begeleiding is er nogal wat folklore op te merken. Het is een zeer eenvoudig chanson,
refererend aan het volkse, met daarnaast af en toe nog andere romantische kenmerken als
gelijknamig mineur. Coste probeert toch een romantisch stempel op het lied te drukken. Hoewel de
naam van mevrouw Germance slechts eenmaal in de levensloop van Coste voorkomt, kan die nu
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aan de kennissenkring van Coste worden toegevoegd, evenals die van Pélan d’Angers, de
tekstschrijver, van wie Coste eveneens de tekst van Lolla als uitgangspunt neemt voor een
chanson, een lied dat eveneens in 1878 verschijnt.

WoO 10 Lolla 1878
Het laatste chanson dat van Coste is gevonden is Lolla, met als ondertitel ‘mélodie’, wederom op
een tekst van M. Pélan d’Angers. Het wordt eveneens in 1878 uitgegeven bij Katto en is
opgedragen aan M. Jules Lefort, een persoon die niet is te herleiden tot meer dan deze relatie met
Coste856). Het is een liefdeslied met weinig artistieke bedoelingen: ‘Als over de rustige golf mijn
dienstbare gondel door het water scheert, Lolla! Lolla! De bries die zachtjes zucht komt me
zeggen, strelend over de golven, Lolla! Lolla!’. Als Lolla een Italiaans meisje is kan de gondel in
Venetië worden geplaatst. In ieder geval wordt natuurbeleving hier in verband gebracht met de
liefdeszucht naar Lolla! De weinige romantische kenmerken zitten in de tekstverbeelding, het
basmotief als idée fixe - voor zover dat bij zo’n kort en eenvoudig werkje gezegd kan worden - en
het open begin. Chansons spelen in het oeuvre van Coste een kleine rol, die zelfs vergeleken kan
worden met de arrangementen voor zang en gitaar, eenvoudige werkjes waar weinig romantisch in
valt te ontdekken. Bij de uitgaven worden zij niet voorzien van een opusnummer, tekenend voor de
mening van Coste zelf hierover:
J’ai bien malgré moi fait paraître 2 mélodies pour chant et piano. Je vous les enverrai.
Seulement je vous préviens qu’elles sont d’une grande médiocrité, ce genre de composition
n’a aucun attrait pour moi. C’est ma femme qui a voulu qu’elles soient publiées. Je m’en lave
mes mains (comme Pilate).857)
Wel weet Coste deze werkjes onder te brengen bij uitgever Katto, chansons voor zang en piano
zijn waarschijnlijk onverminderd populair, ook nog in deze periode. Dat is anders bij het volgende
werk dat in 1878 wordt uitgegeven door Coste zelf.

Opus 46 Valse favorite 1878
Dit bravoure-stuk, zoals de ondertitel luidt, is opgedragen aan de heer V. Gozzoli, een van de vele
onbekend gebleven leerlingen of vrienden die in de lijst van dedicaties is opgenomen. Het is
uitgegeven ‘chez l’auteur’ in 1878.858) Het exemplaar in de Kongelige Bibliotek in Kopenhagen
heeft een persoonlijk ondertekende ‘hommage de l’auteur’, maar de naam is onleesbaar. Bij het
componeren heeft Coste sterk geleund op de wals uit Souvenirs de Flandres opus 5 no. 4 en 5,
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geen enkele aantrekkelijkheid. Het is mijn vrouw die wilde dat ze gepubliceerd werden. Ik was mijn handen in onschuld (gelijk
Pilatus).’
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sterker nog, hij plaatst beide onverkort in het werk. Mogelijk waren de walsen uit opus 5 favoriet bij
de heer Gozzoli en heeft Coste daarom gemeend beide op te frissen tot een nieuw, groot
werk.Beide walsen, die in opus 5 reeds bij elkaar horen, worden nu voorafgegaan door een
introductie met materiaal uit opus 5 en een nieuwe, doorgecomponeerde melodie, en afgesloten
met een soort coda, dat als finale nieuw materiaal biedt met enkele harmonische verrassingen als
de chromatische ondermediant. Op deze wijze ontstaat een soort ‘medley’ van galante oude en
nieuwe melodieën, die niettemin sterk de stijl van Coste vertegenwoordigen. Mario Giordano vindt
in 1934 dat van zijn composities een welhaast onvervuld verlangen uitgaat, waarbij walsen als
opus 46 worden behandeld met grote formele vrijheid.859) In 1984 beschrijft Joerg Sommermeyer
het werk als een caleidoscopisch vuurwerk van toonladders en arpeggio’s, met het gebruik van de
meest verafgelegen delen van de toets.860) Maar uit de analyse komt naar voren dat er weinig of
geen als romantisch aan te merken aspecten in te ontdekken zijn. Maar de geringe variaties die
Coste toepast zijn goed gevonden en voegen zeker toe aan het bravoure karakter dat hij erin wil
brengen.

Opus 47 La Source du Lyson 1878
De Lison is een riviertje dichtbij Ornans, de plaats waar Coste vertoefde in zijn vroege jeugd, zoals
eerder besproken; hij heeft er blijkbaar goede herinneringen aan en hij heeft de plek nog eens
bezocht op reis naar zijn familie die er nog kon wonen, volgens Noël Roncet.861) Dat eerste wordt
bevestigd door de brief van Coste aan Hallberg van 18 oktober 1878:
Vous me demandez, cher Monsieur, ce que signifie la lettre de mon dernier ouvrage: La
Source du Lyson? Voici comment j’ai été amené à donner ce titre à ce morceau. Il devait
d’abord s’appeler Fête villageoise, mais je me suis aperçu (après que celui-ci fut gravé) que
d’autres ouvrages de différents auteurs portaient déjà cette qualification. J’arrêtai le tirage de
mon oeuvre et je cherchai. Dans notre voyage 1875 dans le Jura en Franche-Comté nous
visitâmes des sites ravissants et notamment nous nous arrêtâmes dans la vallée de Nans
près de Besançon. Cette vallée est une des choses les plus belles et les plus curieuses que
l’on puisse admirer. C’est en souvenir de ces lieux enchanteurs, que j’ai fait subir un
nouveau baptême au morceau en question.862)
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Coste-Hallberg, 18 X 1878: ‘U vraagt mij, beste mijnheer, wat het woord boven mijn laatste werk La Source du Lyson
betekent? Op deze manier ben ik ertoe gekomen deze titel aan dat werk te geven. Het zou eerste Fête Villageoise heten, maar
ik merkte (nadat het was gegraveerd) dat andere werken van verschillende auteurs diezelfde naam hadden. Ik stopte met het
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Inderdaad hebben Coste en ongetwijfeld zijn echtgenote de streek bezocht en de nu toeristische
attractie La Source du Lyson bezichtigd. Echter, de
programmatische betekenis van de muziek van dit werk wordt
ondermijnd door het gegeven dat het stuk al geschreven was onder
de titel Fête Villageoise. Onder de indruk van het natuurschoon krijgt
het nu een nieuwe titel, die aldus bij het componeren niet aan de
orde was; de oorspronkelijke titel wordt de ondertitel. Na de reeks
uitgaven in eigen beheer vanaf opus 41 wordt dit werk gepubliceerd
door Katto, gevestigd op rue de Sts-Pères no. 17. Deze uitgever uit
Brussel heeft vanaf 1864 een filiaal op dit adres in Parijs en bezorgt
hiermee de laatste uitgave die Coste bij een uitgever heeft weten
onder te brengen, na Lolla en Le Petit Ange rose.863) Aan de initialen

67 La Source du Lyson

N.C. kan geen datering worden ontleend, wel draagt het exemplaar in de Bibliothèque nationale
het jaartal 1878.864)
Opvallend is dat het identieke exemplaar in de Kongelige Bibliotek in Kopenhagen ‘chez l’auteur
50 rue du Faubourg St-Martin’ vermeldt als uitgever, met de titel Fête villageoise opus 47,waarmee
duidelijk wordt dat Coste ook dit werk tussen 1871 en 1883 heeft verzorgd.865) In ieder geval moet
het gecomponeerd zijn voor Coste’s reis naar de Jura in 1875, blijkens de brief aan Hallberg.
Thorvald Rischel betitelt deze uitgave als een proefdruk.866) Het andere exemplaar in deze
bibliotheek is de Katto-uitgave, die Coste heeft gesigneerd met ‘hommage de l’auteur’ voor M.
Schult.867) Het werk is in beide versies opgedragen aan zijn leerling Mlle Marie Daly, van wie
verder niets bekend is. Søffren Degen schreef er een eenvoudige tweede gitaarpartij bij, die net
als die bij opus 12 en 27, 28 & 40 is uitgegeven door Simon Wynberg.868) Maar daarover is Coste
niet echt te spreken, hij vindt het van Degen een zinloze bezigheid, hij kan beter gaan studeren om
het stuk goed te spelen:
Je vous remercie, cher ami, de m’avoir envoyé l’essai de notre brave Degen, qui s’est donné
bien de la peine pour faire un travail inutile. Je dis inutile, parceque le morceau auquel il a
adapté une 2me guitare ne comporte pas un semblable arrangement. Cet ouvrage (op. 47,
Source du Lyson) est traité trop sérieusement comme contrepoint pour que l’on puisse y
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adapter une accompagnement. Je l’ai pourtant essayé avec ma femme et l’effet ne nous a
pas satisfait. Il aurait bien mieux fait de le jouer et l’étudier pour se mettre en état de le faire
entendre.869)
Dit opus 47 is enkele keren besproken in de latere literatuur, voor het eerst in 1927 door Thorvald
Rischel. Hij herkent in het eerste deel het murmelen van de bron, in het tweede een landelijke
idylle en in het derde deel een boerendans en feest. De compositie is mogelijk ontstaan onder
invloed van de programmamuziek van Berlioz en de pastorale van Beethoven.870) Het eerste is
zeer wel mogelijk, het tweede zal de sfeer betreffen die de muziek oproept. Giuseppe Radole vindt
in 1979 dat opus 47, samen met opus 45, 12 en 30 in zijn werk een vooraanstaande positie
inneemt. Juist in La Source du Lyson verlaat Coste de gezwollenheid van zijn stijl en keert terug
naar de essentie.871) Brian Jeffery vindt het een van de meest aantrekkelijke stukken van Coste en
geeft het werk daarom in 1982 separaat uit, voorzien van een uitgebreid voorwoord. Volgens hem
zijn de harmonieën rijk, de ritmes sterk, is de relatie met het Franse landschap hecht. Het blijkt dat
de bron van de rivier de Lyson een bekende attractie is in Frankrijk, slechts 15 mijl vanaf de
geboorteplaats van Coste. De muziek van Coste schetst deze plek en, belangrijker nog, het
landelijke leven in de streek die hij blijkbaar innig liefhad.872) Erik Marchélie geeft in het kader van
een artikel van Brian Jeffery in 1983 een analyse van het werk. Het lijkt hem een van de meest
originele werken. Geïnspireerd door een landschap dat de auteur dierbaar is, doet het ons
onmiskenbaar denken aan de pastorale symfonie van Beethoven, of de symfonieën van Berlioz.
Ook hij noemt dezelfde associaties. Hij vindt dat er zonder twijfel in alle werken beschrijvende,
programmatische elementen zijn aangebracht, maar de natuur, de ziel van de romantiek, spreekt
toch het meest tot de verbeelding. Hij vergelijkt het begin van deel een met de Variations
concertantes opus 130 van Giuliani, waar effecten als tremolo en arpeggio worden verbonden met
geluk. Daartegen valt in te brengen dat deze technieken bijna overal voorkomen, en Giuliani staat
niet bekend om zijn programmatische muziek. Marchélie beschrijft correct verschillende elementen
van het werk, voorziet deze van muziekvoorbeelden, merkt de chromatische modulaties op, de
doorwerkingen, de chromatiek en de harmonische intentie. Met zijn harmonische vondsten, zijn
melodische inspiratie, zijn intelligentie in de vorm blaast Coste, in zijn opinie, een nieuwe wind
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door de gitaarmuziek van zijn tijd.873) Dat laatste is misschien iets teveel toegeschreven aan dit
werk, gezien in het licht van de andere, grotere werken van Coste, maar er ligt enige waarheid in
deze zegswijze. Mario Dell’Ara heeft in 1988 een nog meer uitgesproken mening. Hij vindt La
Source du Lyson zonder twijfel het meesterwerk van de programmatische muziek van Coste. Hij
weet zich los te maken van de te verwarrende schema’s van eerdere werken en keert terug naar
een oude eenvoud, waarmee hij met meer zachtheid heel zijn ervaring weet uit te drukken, met als
resultaat een vloeiende soepelheid en een blijvende emotionele spanning.874) Ook Umberto
Realino ziet in 1999 de bron van het water weerspiegeld in de introductie, zelfs een waterval in het
gedeelte in de dominant. De melodie van het tweede deel is volgens hem typisch Frans, de
harmonieën die deze ondersteunen zeer rijk, als essentie van de romantiek. De beweging van het
water komt volgens hem hier ook tot uiting in de 16en en 32en van het ritme. De bourdon refereert
aan de dorpse dansjes die typerend zijn voor de streek. Ook hij merkt het tweede thema op in de
chromatisch verwante toonsoorten C en F van A. Een briljante doorwerking maakt ruimte voor een
eerst chromatisch stijgende, dan dalende baslijn. De compositie vat de stilistische en esthetische
volwassenheid van Coste samen. Zoals bij zijn tijdgenoten, ontdekt zijn harmonisch zeer rijke
muziek de nieuwe horizonten van de modulatie, zonder ooit het eigen gevoel van muzikale
schoonheid te verwaarlozen met een eenvoudige, aangename expressiviteit, in de pure Franse
traditie.875) Hij geeft in zijn bespreking enkele muziekvoorbeelden en verbindt zo zijn opinie met zijn
analyse, maar gaat vrij ver in de koppeling van natuurlijke fenomenen aan muzikale kenmerken. In
de historiografie van dit werk helpt Monica Burzik in 2000 nog een misverstand de wereld in door
de melodie van de eerste twee maten van het tweede deel te verwarren met de Ode an die Freude
van Beethoven; er mag dan enige toevallige overeenkomst in de intervalstructuur zijn, dit werk
staat in 3/4-maat en het ritme is eveneens anders. Zij vindt met anderen dat deel drie referenties
oproept aan Berlioz.876) Dat laatste is evenwel een oppervlakkige gelijkenis.
De compositie zelf begint direct al in de introductie met een 16en beweging van het ritme in een
omspeling van het basmotief, die wil verwijzen naar de bron van het stroompje de Lison, zoals het
tegenwoordig heet, waar het sprankelende water de rotswand ontspringt. De harmonische
structuur verloopt van I naar IV naar V, waarna een cadenza als koppelmotief fungeert voor het
volgende. Deel twee staat in gelijknamig majeur en kent een rustige melodie in 3/4-maat die veel
wordt omspeeld in raketfiguren, koppelmotieven, nu weer met enige melodische chromatiek en
melodische omspelingen. Door de aard van melodie en begeleiding zijn hier enige drie- en
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vierstemmige prolongaties te vinden. De harmonische beweging is hier groter dan in deel een, met
tussendominantreeksen, Moll-Dur akkoorden, prolongaties, met tevens een hogere dissonantie
met verminderd septiemakkoorden op verhoogde toontrappen, en een overmatig septiemakkoord.
Stijlfiguren als raket, parachute, diminutie versterken het romantisch gehalte van dit deel, dat
eveneens op de dominant eindigt, met een geritmiseerde zestiende-achtste-punt prolongatie. Ook
hier vormt een cadenza het koppelmotief naar het volgende deel. Deel drie, het Rondeau villageois
begint met een langzame bourdon in A die wordt omspeeld met een van tijd tot dissonerende,
eenvoudige melodie; dit verwijst naar volksmuziek. Coste gebruikt dit element vaker, met
eenzelfde referentie, in Souvenirs de Flandres, Meulan, Fantaisie symphonique, La Chasse des
Sylphes, en Passage des Alpes, meer dan genoeg om het idee van Erik Marchélie te
weerspreken, die veronderstelt dat hij refereert aan deel drie van Harold en Italie van Berlioz; daar
heeft de bourdon door de ritmiek een ander karakter en de melodie is geheel verschillend.877) Dit
gedeelte A komt een keer ongewijzigd terug, samen met deel B dat erop volgt. Dat heeft door de
akkoordritmiek en de 16en passage een meer dansant karakter. De harmonie is eenvoudig, maar
opeens plaatst Coste een nieuw thema in de contrasterende toonsoort C, verlaagd III. Hier is meer
harmonische beweging op te merken. Een zeldzame omgekeerde vuurpijl, dalend, is te vinden in
maat 64. Na een herhaling van deel B in de originele toonsoort A plaatst Coste wederom het
nieuwe thema in een contrasterende toonsoort, ditmaal F, verlaagd VI. Dit thema wordt hier met
vergelijkbare harmonische intensiteit doorgewerkt, Coste past dit vrij weinig toe. In de passages
met melodische chromatiek en in een campanella-akkoordpassage zit een sequens, die bij Coste
zeldzaam is. Na een flageoletpassage volgt de reprise met de herhaling van deel A en deel B dat
hier wordt doorgewerkt. Het finaliserende einde wordt al vroeg ingezet met parachutefiguren in
expolitio en een opvallende overmatig dominantreeks. Het zestienden passagewerk wordt
afgewisseld met arpeggio’s, raket- en parachutefiguren ondersteund met vaste akkoorden, soms
met een harmonische versnelling van een akkoord per 8ste in maat 152, waar de vele alteraties
refereren aan de gepasseerde toonsoorten C en F. Een risoluto gedeelte bevestigt de toonsoort in
herhaalde V-I wendingen tot het slotakkoord A. De kenmerken van dit werk geven genoeg
aanleiding om het de kwalificatie romantisch toe te kennen, vergelijkbaar met Divagation opus 45.

Theorbe 1879
Ondanks zijn pensioen zit Coste in 1979 weer in geldnood, wellicht door de kosten van de
publicaties, of bij gebrek aan leerlingen. Hij schrijft op 16 juni 1879 aan zijn leerling Léon Gruel:
J’ai vu le marchand en question, et consent à céder le théorbe pour 50 fr. Je n’ai rien pour
obtenir en fait de diminution plus grande. Si cela vous convient, chèr Monsieur, faites le
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Marchélie, Erik: ‘Analyse de la Source du Lyson’, in: ‘Napoléon Coste’‘ in: Cahiers de la Guitare, Boissy-St-Léger,
Association Guitares et Luths, vol. 6, 1983, p. 12-13.
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prendre demain matin avant midi. Passé cette heure le dit M.d sera libre d’accepter d’autres
propositions.878)
Het blijkt dat hij een theorbe voor een goede prijs wil verkopen. De heptacorde is weliswaar ook
getheorbeerd, maar waarschijnlijk gaat het hier om de aarts-luit, zoals Coste die zelf noemt, een
getheorbeerde luit-gitaar die op het zuiltje staat, op de foto van Coste die fotograaf Disdéri in ieder
geval voor 1867 maakte.879)

Opus 48 & 49 Quatre Marches et Six Préludes 1879
1879 is ook het jaartal dat wordt aangegeven voor de uitgave van dit werk in het systeem van de
Bibliothèque Nationale.880) Coste geeft zijn laatste werken zelf uit. De uitgave in de Kongelige
Bibliotek in Kopenhagen draagt de handtekening van Coste met een hommage aan M. J.G.
Holm.881) Het werk zelf draagt Coste op aan Pedro Segura, over wie hij schrijft dat hij een Spaanse
generaal is:
Je donne même sur ce moment des leçons à un jeune général espagnol, c’est-à-dire qu’il ne
paraît pas avoir 35 ans.882)
Hij noemt hem niet bij naam, maar de naam, de dedicatie en de datering van opus 48 & 49 duiden
in zijn richting. Het exemplaar in de Spencer collection heeft als uitgangspunt gediend voor de
uitgave van Wynberg.883) Brian Jeffery verwijst in 1983 in zijn bespreking van het werk naar Chopin
en Liszt over het gebruik van het genre prelude; Aguado schrijft in 1843 in zijn methode een serie
van 24 preludes, Carulli eveneens een serie van vier. En nu schrijft Coste er zes: een muzikaal
genre dat vrijwel onontdekt is door de gitaristen maar waaraan ieder die op authentieke wijze wil
spelen, aandacht zou moeten schenken.884) Jeffery is de enige die zich inhoudelijk over de stukken
uitlaat, anderen beperken zich tot het noemen van de titel.
Van de vier marsen zijn de eerste twee voorzien van een trio, de laatste van een soort coda; de
derde is een rondoletto. Het lijkt erop dat Coste zich hier aan klassieke regels heeft willen houden.
Slechts enkele keren weet Coste zich aan het strakke harmonische stramien te ontworstelen,
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Coste-Gruel, 16 VI 1879, Archiv Norbert Fischer, Halen: ‘Ik heb de betreffende koopman gezien en stem toe de
theorbe te verkopen voor 50 fr. Ik heb niets anders om nog meer op te bezuinigen. Mijnheer, laat hem morgenochtend voor de
middag ophalen. Daarna is de genoemde koopman vrij om andere biedingen te accepteren.’
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Coste-Schult, 7 X 1867: [...] ‘ma guitare, ma grande guitare archluth, le theorbe, le cystre et moi-même.’
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Coste-Hallberg, 18 X 1878: ‘Ik geef zelfs les aan een jonge Spaanse generaal, dat wil zeggen dat hij slechts 35 lijkt
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Lam XX (159235.1) Coste, Quatre Marches et Six Préludes opus 48 & 49; Wynberg, Simon: The Guitar Works of
Napoléon Coste, facsimile edition, vol. I-IX, Monaco, Chanterelle, 1981, 1983; reprint 2006-7.
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Jeffery, Brian: ‘Napoléon Coste’‘ in: Cahiers de la Guitare, Boissy-St-Léger, Association Guitares et Luths, vol. 6,
1983, p. 10.
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zodat er weinig romantiek uit de analyse naar voren is gekomen. In deel 2 is er na een verlengde
frase enige harmonische beweging met een tussendominantreeks. Het tweede deel van het initiële
thema wordt daarna doorgewerkt, een techniek die Coste vrij zelden toepast. Het rondoletto heeft
als opvallend punt de modulatie naar de chromatische mediant, maar die wordt gebruikt als
dominant voor de parallel. In de reprise varieert Coste het begindeel met chromatisch dalende
reeksen. Deel 4 heeft enige harmonische beweging met verminderd septiemakkoorden, er zit een
akkoordsequens in die ook vrij sporadisch bij Coste voorkomt. Het triolen passagewerk tot slot
geeft het werk nog wat vaart, de afsluiting is klassiek met herhaalde tonica akkoorden. De werkjes
zijn weinig betekenend in het romantisch spectrum van het oeuvre van Coste.
De zes preludes zijn zeer kort, en voldoen in die zin aan de ‘oude’ opvatting van prelude als kort
muzikaal voorspel, en niet als groot voordrachtsstuk van de romantiek. Hoewel de muziek vrij
eenvoudig gehouden is, weet Coste in vrijwel elke prelude enkele van de romantische kenmerken
te realiseren. Er zijn vierstemmige prolongaties, een driestemmige, er is een opvallend arpeggio,
preludes bestaan soms vrijwel geheel uit arpeggio’s, en er zijn campanella legati. Met enig
passagewerk in verspringende tertsen, parachute- en raketfiguren zijn omspelingen sterk
vertegenwoordigd. Harmonisch zijn er verminderd septiemakkoorden te horen, veel
tussendominanten, een V-mineur, een Moll-Dur akkoord en een Trugschluss, zodat de
romantische stijl in veel opzichten in deze muzikale miniaturen is te herkennen.

L’Encouragement - Fernando Sor opus 34 [arr. Coste] 1879
Dit arrangement verschijnt voor het eerst bij opus 50 in de lijst met werken die Coste in zijn laatste
uitgaven opgeeft. Hij heeft dit duet van Sor dus voor of in 1879 bewerkt voor ‘2 Guitares
concertantes’ en zelf uitgegeven in deze periode onder het nummer NC51.885) Het oorspronkelijke
werk van Sor is gepubliceerd in 1828.886) De partijen van het duet van Sor zijn in de rolverdeling
leerling-leraar, dat wil zeggen, de eerste partij, de melodie, als solo voor de leerling en de tweede,
de akkoorden, als begeleiding voor de leraar, die zich dienstbaar opstelt. Het is een thema met
variaties, met een introductie en een valse als finale. In de vele herhalingen in het werk ziet Coste
aanleiding de stemmen geregeld om te wisselen, zodat daarmee twee gelijke partijen ontstaan,
overeenkomstig de ondertitel. Zelf is hij zeer tevreden over zijn arrangement:
J’ai un Duo de Sor intitulé L’Encouragement qui à été écrit pour une guitare chantant
toujours, tandis que l’autre ne fait qu’accompagner. C’est une composition charmante mais
vraiment absurde. Je l’ai arrangé pour 2 guitares égales et concertantes pour le jouer avec

885

Kk Rischel 732 mu 6705.0981 U74 Sor-Coste, L’Encouragement opus 34.
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Jeffery, Brian: Fernando Sor, Composer and Guitarist, London, Tecla, 1977; second edition 1994, p. 161.
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ma femme. L’effet en est ravissant. Si je puis trouver 25 souscripteurs à 5 fr. chaque, je le
ferai graver.887)
Ook hieruit blijkt dat hij met zijn echtgenote samenspeelt. Erwin Schwarz-Reiflingen is in 1927 van
mening dat dit voldoende aantoont dat Coste, net als in zijn eigen werken, in de geest van Sor
schrijft.888) Brian Jeffery wijdt in 1981 een artikel aan het werk, en benadrukt het didactische aspect
van de editie van Sor, die opgedragen is ‘à une de mes élèves’, een aspect dat Coste heeft
gewijzigd, waarmee het niet meer als een werk van Sor gepresenteerd kan worden.889) Het is niet
het enige duet van Sor dat Coste op deze wijze arrangeert, volgens Jeffery doet hij dat ook met
Divertissement opus 38, Le premier pas vers moi opus 53 en Souvenir de Russie opus 63.890) Van
opus 53 is echter geen exemplaar gevonden. Van opus 38 en opus 63 bevinden zich exemplaren
in de Spencer collection van de Royal Academy of Music in Londen.891) Een ander, door Jeffery
niet genoemd duet, is de bewerking van Fantaisie opus 54(bis) van Sor; dit werk is niet
uitgegeven, het afschrift bevindt zich in de Kongelige Bibliotek in Kopenhagen.892) Ook heeft Coste
verschillende werken voor gitaar solo van Sor bewerkt en uitgegeven, zoals Mes Ennuis opus 43,
Voyons c’est ça opus 45 en verschillende ‘oeuvres choisies’ in opeenvolgende banden.893) Coste
heeft zich, naast de Méthode, intensief beziggehouden met het oeuvre van Sor voor gitaar solo en
duo. Coste is er in deze periode toe overgegaan werken zelf uit te geven en daartoe te laten
graveren; geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de editie; bij onvoldoende inschrijvers gaat de
uitgave niet door:
J’ai reçu votre envoi de 20 fr. pour la musique (15 fr) et je suppose 5 fr. comme souscription
au Sors Duo (Encouragement) que mon intention est de publier. Seulement j’ai oublié de
vous dire, mon cher ami, que je cherche des adhésions mais qu’il ne faut pas m’envoyer
d’argent d’avance parceque si je ne trouvais pas le nombre voulu de souscriptieurs, je ne
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Coste-Hallberg, 22 III 1879: ‘Ik heb een duet van Sor getiteld l’Encouragement dat geschreven is voor een gitaar die
steeds melodie speelt, terwijl de andere alleen maar begeleidt. Het is een fraaie compositie maar werkelijk absurd. Ik heb het
bewerkt voor 2 gelijke concerterende gitaren om het met mijn vrouw te spelen. Het resultaat is verrukkelijk. Als ik 25 inschrijvers
à 5fr elk kan vinden, laat ik het graveren.’
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Jeffery, Brian: ‘Il vero testo de l’Encouragement di Fernando Sor’ in: Il Fronimo, Milano, Suvini Zerboni, vol. IX, no.
34, 1981, p. 34-35.
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Lam XX (143921.1) Sor-Coste, Divertissement opus 38; Lam XX (144014.1) Sor-Coste, Souvenir de Russie opus 63.
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Lam XX (143950.1) Sor-Coste, Mes Ennuis opus 43; Lam XX (158396.1) Sor-Coste, Voyons c’est ça opus 45; Lam
XX (158396.1) Sor-Coste, Oeuvres Choisies 1-4.

Napoléon Coste: Biografie

VIII Divagation 265

ferais pas graver cet ouvrage; j’ai déjà bien assez des dépenses que je fais pour la
publication de mes pauvres oeuvres sans m’embarquer dans d’autres entreprises.894)

Opus 50 Adagio et Divertissements 1879
In september 1879 speelt Coste, evenals in het jaar daarvoor, weer in een van de maandelijkse
ontmoetingen van de Société académique des Enfants d’Apollon, een Adagio, scherzo, menuet en
mazurka.895) Hij schrijft zelf daarover:
J’ai joué ma dernière publication op. 50 Adagio, Scherzo, Menuet et Mazurka le 2me
Dimanche de ce mois à la société des Enfants d’Apollon. Les compositions ont été bien
accueillis et un poête m’a adressé un impromptu très flatteur.896)
Het werk wordt goed ontvangen en zonder twijfel gaat het om Adagio et Divertissements opus 50,
dat overeenkomstige delen heeft, waarvan het vierde, Andantino, in het verslag van Decourcelle
niet wordt genoemd en het laatste Minuetto alla Mazourka verkort is weergegeven. De werken zijn
opgedragen aan M. Le Baron d’Outhoorn, een edelman van wie de naam onfrans aandoet, en van
wie verder niets bekend is. Coste geeft het zelf uit, volgens de catalogus van de Bibliothèque
nationale, in 1879.897) De exemplaren in de Kongelige Bibliotek in Kopenhagen en de Spencer
collection van de Royal Academy of Music in Londen zijn identiek, waarbij de laatste als
uitgangspunt heeft gediend voor de facsimile uitgave van Simon Wynberg, die heeft verzuimd de
omissie van het derde voorteken van toonsoort A op het tweede blad van het Minuetto alla
Mazourka in zijn commentaar aan te geven.898) Voor het eerst gebruikt Coste hier
metronoomcijfers om de tempi aan te geven, iets dat hij verder alleen nog doet in opus 51.
Het eerste, langzame deel heeft de meeste romantische kenmerken. Zoals vaker in zijn werken
excelleert Coste ook hier in. De direct pakkende melodie van het begin wordt vierstemmig
geharmoniseerd en in de nazin gemoduleerd naar de dominant. De herhaling daarvan wordt
omspeeld en geharmoniseerd met tussendominanten en een enkel verminderd septiemakkoord.
De voortzetting van deze werkwijze leidt vervolgens tot III majeur, een lyrische melodie met
akkoordrepetitie en wat meer vrije lyriek in de melodie, hier op een begeleiding. Hier is ook de

894
Coste-Hallberg, 4 IV 1879: ‘Ik heb uw zending van 20 fr ontvangen voor de muziek en ik stel voor 5 fr als inschrijving
voor Sors duet (Encouragement) waarvan het mijn bedoeling is dat te publiceren. Alleen ben ik vergeten te zeggen dat ik
ondersteuners zoek, maar dat mij tevoren geen geld moet worden gestuurd omdat ik bij onvoldoende inschrijvers dit werk niet
laat graveren, ik heb al zoveel onkosten aan de publicatie van mijn arme werken zonder me te verwikkelen in andere
ondernemingen.’
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Durand, 1881, p. 240: ‘Adagio, scherzo, menuet et mazurka pour la guitare, composés et exécutés par M. Coste.’
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Coste-Hallberg, 17 IX 1879: ‘Ik heb mijn laatste publicatie op. 50 Adagio, Scherzo, Menuet en Mazurka de tweede
zondag van deze maand gespeeld bij de Société des Enfants d’Apollon. De composities zijn goed ontvangen en een dichter
heeft mij een zeer flatterend impromptu gestuurd.’
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harmonie intensiever. In de reprise wordt het thema doorgewerkt, gemoduleerd naar de dominant
die overgaat via een cadenza naar een chromatische omspeling en twee vierstemmige
akkoordreeksen naar het slot in de tonica. Deel 2, het Scherzo, toont veel minder romantiek, er zijn
enkele prolongaties, enkele tussendominanten, een verminderd septiemakkoord en twee Moll-Dur
wendingen. Het trio is geheel in een vast arpeggiopatroon geschreven. Coste keert hier terug naar
het gebruik van melodische chromatiek, in plaats van harmonisch uitgewerkte chromatiek. Deel 3,
het Menuet, heeft de klassieke vorm daarvan. Romantische kenmerken zijn hierin weinig
aanwezig. Wel zijn er opvallend fraai vormgegeven campanella-legati. Het trio hiervan wordt
doorgewerkt. Ornamenten zijn zeldzaam, Coste zoekt de expressie meer in de articulatie en in de
dynamiek en hier in enkele akkoorden met arpeggiato. Deel 4, Andantino, is zeer kort. Het enige
opvallende is de hoorn-harmonie van het begin. Het laatste deel, Minuetto, staat eerst in a en
daarna in A. Enkele tussendominanten geven harmonische beweging, dubbele legati en glissandi
met campanella-legati zijn sfeertekenend voor dit deel. De reprise wordt niet doorgewerkt, maar
wel voorzien van een finale cadens. De stijl van Coste blijft herkenbaar aanwezig in de lyrische
melodiek van de laatste delen, het eerste deel springt eruit wat betreft het hoge gehalte aan
romantische kenmerken.

Opus 51 Récréation du Guitariste 1880
Na het titelblad geeft Coste in zijn eigen uitgaven sinds opus 45 een overzicht van zijn nieuwe
werken. Zowel in opus 50 als opus 51 staan deze beide werken vermeld, zodat de veronderstelling
is te rechtvaardigen dat zij ongeveer gelijktijdig zijn verschenen.899) Omdat de Bibliothèque
nationale 1880 aangeeft, zal dat in het begin van het jaar zijn geweest.900) Coste draagt het werk
op aan M. Jules Audéoude. Evenals opus 41, 44 en 47 heeft het exemplaar in de Kongelige
Bibliotek een handgeschreven dedicatie aan de heer Schult, die waarschijnlijk al deze werken bij
Coste heeft besteld.901) Zoals de titel aangeeft bestaat opus 51 uit veertien eenvoudig speelbare
werkjes, die goed in het gehoor liggen en daardoor aantrekkelijk zijn voor de amateurgitarist, zodat
goed voorstelbaar is dat er vijf in het begin van de twintigste eeuw zijn verschenen in het tijdschrift
van de Freie Vereinigung zur Förderung guter Guitarremusik in Augsburg.902) Alleen Joerg
Sommermeyer plaatst in 1984 de korte opmerking dat deze verzameling stukken melodisch zeer
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Wynberg, Simon: The Guitar Works of Napoléon Coste, facsimile edition, Monaco, Chanterelle, 1981, 1983, vol. VI,
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vindingrijk zijn.903) Anderen noemen uitsluitend de titel in een werkenlijst. In dit werk is het de
tweede en laatste keer dat Coste metronoomcijfers voorschrijft.
De 14 stukken van verschillend karakter zijn vooral diverterend, aangenaam om te spelen en te
beluisteren. Veel romantiek valt er niet in te ontdekken, maar de galante melodische stijl van Coste
is wel herkenbaar. De grootste harmonische beweging vindt plaats via tussendominanten, een
drietal akkoordprolongaties wordt terloops toegepast. Pas vanaf no. 6 komen enkele verminderd
septiemakkoorden, Moll-Dur akkoorden, en een Trugschluss in no. 11 maat 32 voor. Harmonische
versnelling is wel toegepast in no.7 vanaf maat 26, met tussendominanten. In Chasse no. 9 vallen
de kennelijk zo bedoelde hoorn-imitatie en flageolets op, met ook hier I-mineur, wat duidt op
volksmuziek. De Moll-Dur cadens als slot van het laatste deel is tekenend voor de modale
tendensen in deze bundel. Het is een didactisch bedoeld werk, mogelijk met commerciële
bedoelingen, omdat er vrijwel geen van de door Coste in zijn hoofdwerken toegepaste ‘Sturm und
Drang’ in is terug te vinden. Wel is zijn creatieve werkwijze met het steeds inzetten van nieuw
materiaal, in plaats van het doorwerken van thema’s, variëren van bestaande motieven,
onmiskenbaar aanwezig.

Opus 52 Le Livre d’Or du Guitariste 1880
Meer en meer is Coste zich in zijn laatste werken gaan richten op het didactisch schrijven, niet
meer op het solistisch werk voor zijn eigen presentaties. Zo zijn ook de werken in Le Livre d’Or
opus 52 bedoeld voor de amateur, maar hier betreft het transcripties, volgens de ondertitel stukken
en fragmenten uit de werken van de grote meesters. Daarbij gaat het vrijwel uitsluitend om ‘oude
muziek’, zoals die in deze tijd al bekend staat, alleen Donizetti (1779-1848) zou nog kunnen
gelden als een tijdgenoot. Het exemplaar in de Bibliothèque nationale geeft als jaartal 1880.904) Net
als in de Méthode geeft Coste hierin transcripties van composities van Robert de Visée, negen,
waarvan de bron ligt in het Livre de Pièces pour la Guitarre, waarvan Coste een exemplaar in bezit
had ofwel heeft kunnen inzien. Door de Concerts du Conservatoire en de Concerts historiques van
Fétis in eerdere jaren is de algemene belangstelling voor deze ‘klassieke muziek’ gegroeid, maar
een overtuigende bron voor deze verzameling moet wel zijn geweest de maandelijkse
ontmoetingen en de jaarlijkse concerten van de Société académique des Enfants d’Apollon.
Tussen 1841 en 1866 zijn bij deze gelegenheden twaalf werken uitgevoerd die in deze
verzameling van Coste als transcriptie voor gitaar solo zijn opgenomen. Van een zestal stukken
staat dat vast, van het andere zestal is dat niet vast te stellen, zoals Airs Suédois, maar van een
ervan wel, omdat Coste deze melodie noemt en opschrijft in zijn brief aan Schult:
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Sommermeyer, Joerg: ‘Noten, The Guitar Works of Napoléon Coste...’, in: Nova Giulianiad, in: Nova Giulianiad,
1984 nr. 3, p. 167-169, http://home.t-online.de/home/Rechtsanwalt.Joerg.Sommermeyer/ng3.htm, 10 VII 2002.
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J’ai reçu dans le temps les airs suédois que vous avez eu la bonté de m’envoyer. Il y en a de
charmants, un surtout.905)
De nauwkeurige referenties zijn te vinden in de thematische catalogus. In zijn uitgave ‘chez
l’auteur’ NC 52 staat de titel nog niet in het werkenoverzicht. Coste laat de metronoomcijfers hier
weer achterwege. Hij draagt het op aan de Club des Guitaristes de Leipzig, met wie hij volgens
Läpke sinds 1880 in contact staat.906) Hij is met deze vereniging in contact is gebracht door Holm:
Mr. Holm m’a mis en relation avec le club de Leipzig. Cette société est très intéressante; son
secrétaire Mr. Läpke m’a écrit plusieurs fois. Il m’a fait connaître les débuts et l’organisation
de cette réunion artistique très originale, qui pourra avoir de l’influence sur l’avenir de la
guitare.907)
Thorvald Rischel weet zelfs dat Coste erelid was van deze door Otto Schick opgerichte
vereniging.908) Een archief daarvan is nog niet gevonden. De werken van deze verzameling zijn vrij
eenvoudig te spelen, positiespel ontbreekt vrijwel geheel, alleen de Beethoven-transcripties
hebben een hoger niveau. Technisch onmogelijke zaken zijn er niet, wat er mede blijk van geeft
dat Coste zijn vak heel goed verstaat. Evenals bij eerdere uitgaven in eigen beheer toont Coste
eenzelfde handelswijze bij Livre d’Or du Guitariste:
J’ai reçu votre souscription au livre d’or du guitariste et je vous en remercie. [...] le but de
l’envoi de ce catalogue est de recueiller des adhésions afin de m’aider un peu dans les frais
de publication.909)
Coste heeft kennelijk voldoende inschrijvers gevonden, want hij laat het werk graveren:
J’attends les épreuves du Livre d’or. Il y aura une contrepreuve, les corrections prendront 8
ou 10 jours. L’ouvrage paraîtra vers le 25.910)

Opus 53 Six Pièces originales 1881
Met deze bundel worden ook de laatste composities door Coste zelf uitgegeven op zijn adres rue
du Faubourg St-Martin no. 50. Het uitgavenumer N.C. verraadt niets over de datering, maar
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Coste-Schult, 8 XII 1874: ‘Ik heb een tijd geleden de Zweedse airs ontvangen waarvan u de goedheid hebt gehad mij
te zenden. Er zitten charmante dingen tussen, een vooral.’ [i.e. opus 52 no. 17 tweede].
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(Febr.1884), Leipzig, transcr. Eduard Fack, ‘Die Meister’, unp. p. 119.
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Coste-Hallberg, 5 X 1880: ‘Holm heeft me in contact gebracht met de club van Leipzig. Deze vereniging is zeer
interessant, de secretaris M. Läpke heeft me verschillende keren geschreven. Hij heeft me in kennis gesteld van de doelen en
de organisatie van deze zeer oorspronkelijke kunstzinnige vereniging, die invloed kan hebben op de toekomst van de gitaar.’
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Rischel, Thorvald: ‘Bibliographische Notizen zu den Gitarrenwerken von Napoléon Coste’, in: Die Gitarre, Berlin,
1927, Jahrgang VIII, Heft 7/8, [Coste-Heft] p. 47.
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Coste-Hallberg, 22 IX 1880: ‘Ik heb uw inschrijving voor Livre d’Or du Guitariste ontvangen en ik dank u daarvoor. [...]
het doel van het zenden van deze catalogus is ondersteuning te verwerven om mij een beetje te helpen bij de publicatiekosten.’
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Coste-Hallberg, 5 X 1880: ‘Ik wacht op de drukproef van Livre d’or. Er komt een proefdruk, de correctie zal 8 tot 10
dagen duren. Het werk zal tegen de 25e verschijnen.’
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volgens Simon Wynberg moet dat 1881 zijn, wat zeer wel mogelijk is in de chronologie.911) Dit werk
draagt hij eveneens als het Duetto WoO 6, op aan zijn vriend, M. Adolph Hallberg, met wie hij een
intensieve correspondentie voert. Het exemplaar in de Kongelige Bibliotek in Kopenhagen draagt
daarentegen de handtekening van Coste met een dedicatie aan ‘M. Schult, hommage d’amitié.’’912)
Dat het werk inderdaad uit 1881 stamt, blijkt uit zijn eigen woorden:
Je suis charmé que la dédicace de mon dernier oeuvre op. 53 vous soit agréable. C’est une
marque d’amitié que je suis heureux d’avoir pu vous donner et que vous avez mérité par
votre amour pour votre cher instrument.913)
De uitgave van Wynberg is de facsimile van het exemplaar in de Spencer collection.914)
In dit laatste werk weet Coste in het eerste deel een sublieme romantiek te bewerkstelligen. Deze
Rêverie doet de titel eer aan met de associatief voortgaande harmonische ontwikkelingen, de
wisselende ritmiek, de arpeggio’s en het passagewerk. Ondanks dat hij vrijwel uitsluitend
tussendominanten gebruikt, wordt de toonsoort in de tweede frase vrij diffuus, moeilijk vast te
stellen, ook nog eens door het optredende Napels sextakkoord en enkele verminderd
septiemakkoorden. De frasering is daarbij verlengd of verkort. Deze passage is vergelijkbaar met
Étude 23 opus 38 maat 21, La Chasse des Sylphes opus 29 deel I maat 13 en deel III maat 31 en
met le Départ opus 31 deel II maat 59, waar de zwevende harmonie kenmerk is van romantiek. In
maat 26 wisselt de sfeer door het gelijknamig mineur, de volgehouden 32en beweging, met
stijgende octaafparallellen, en gerepeteerde akkoorden als begeleiding van een lyrische melodie.
Na wat passagewerk volgt een uitgebreide cadenza als overgang naar de reprise, die is
doorgewerkt. het gedeelte in gearpeggieerde akkoorden. Weer terug in E, in 32en met enkele
tussendominanten en een verminderd septiemakkoord, mag dit gedeelte fungeren als finale,
eindigend met passagewerk en een Moll-Dur wending als slotcadens. De andere delen hebben
weinig romantiek te bieden. Het Rondeau van deel 2 heeft een modulatie naar III majeur met een
tussendominantreeks. Het Menuet van deel 3 heeft wat melodische chromatiek, blijft in de vrij vaste
vorm, maar kent wel een verlengde frase van zes maten, een akkoordprolongatie en passagewerk
in tertsen. In het Scherzo van deel 4 zijn enkele dissonantie akkoorden te vinden als verminderd en
dubbel verminderd, een tussendominantreeks, een V-mineur als inzet voor een akkoordsequens en
een cadenza. In het Trio zijn weer tussendominanten te vinden, een akkoordprolongatie en een
expolitio, die de frase verlengt. No. 5 is een Étude, naast die in Delfzil opus 19 de tweede buiten
het kader van de Méthode en Etudes opus 38. Geheel gearpeggieerd komen er dezelfde
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Wynberg, Simon: The Guitar Works of Napoléon Coste, facsimile edition, Monaco, Chanterelle, 1981, 1983, vol. VI,
Introduction.
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Kk Rischel 175 mu 6701.0581 (eks. 1) U48 Coste, Six Pièces originales opus 53.
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Coste-Hallberg, 8 XI 1881: ‘Ik ben blij dat de dedicatie van op. 53 voor u aangenaam zal zijn. Het is een teken van
vriendschap dat ik gelukkig ben dat u te kunnen geven en wat u hebt verdiend door uw liefde voor uw beminde instrument.’
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Lam XX((159235.1) Coste, Six Pièces originales opus 53.
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akkoordbrekingen in voor als in Etude 22 opus 38, de Tarantella, met vergelijkbare harmonische
progressies. Het laatste deel 6, weer een Menuet, is kort gehouden, maar heeft wel enige
dissonante harmonie in de vorm van verminderd en overmatig. Het bestaat overwegend uit
akkoordwendingen met omspelingen. Uitsluitend in het eerste deel weet hij veel van zijn
romantische schrijfwijze te realiseren.

Ziekte 1880-1881
Concerten met gitaar zijn er nauwelijks meer te signaleren in Parijs, en daarin domineren Spaanse
gitaristen. Op 25 mei 1881 treedt de jonge Francisco Tárrega op in het Odeon, ter gelegenheid van
een festijn dat wordt georganiseerd door de ambassadeur van Spanje in Parijs ter gelegenheid van
200 jaar in memoriam Calderón, met Victor Hugo als voorzitter. De rijzende ster uit Spanje, die
later school zal maken, is daar op uitnodiging van onder anderen Jaime Bosch.915) Spanje wordt nu
het land waar de belangrijke ontwikkelingen van de gitaar zich voordoen. Coste treedt meer en
meer terug uit het kunstzinnige leven, eerst door de ziekte van zijn vrouw:
Ma femme a été longtemps malade et il fait souffrir d’une grande faiblesse.916) [...] Seulement
il lui est resté une grande faiblesse. Elle ne peut sortir sans que l’accompagne et la
soutienne. Lorsque elle descend des escaliers elle est prise de vertiges; il faut que je me
mette devant elle pour lui cacher le vide.917)
Coste blijft last houden van de koude op zijn handen:
Seulement si le corps est encore assez solide, mes mains, saisies par le froid de ces dernier
temps, sont bien malades. J’ai des engelures et les articulations des doigts sont
engorgées.918)
Dan wordt hij aan het eind van 1881 getroffen door een cerebrale congestie, die hem isoleert van
zijn werk en van de muzikale wereld:
Et puis, ce que vous ignorez encore, cher ami, c’est que j’ai été assez gravement indisposé
pour que l’on ait eu à vaincre pour mon existence. J’ai eu une congestion cerebrale. Depuis
ce jour il m’est défendu de rien faire. Je prends trois fois par jour du bromure de potassium
pour éloigner la congestion. Je vis absolument comme une huitre, plus de musique et surtout
plus de composition. L’intelligence du pauvre artiste est morte. A peine a-t-il le plus mince
souvenir de ce qu’il a produit. Je ne puis plus sortir sans être accompagné par mon
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Pujol. Emilio: Tárrega, Ensayo biográfico, Lisboa, Ramos, 1960, p. 89-90.

916

Coste-Hallberg, 22 IX 1880: ‘Mijn vrouw is lange tijd ziek geweest en die heeft haar aan een grote zwakheid doen

lijden.’
917
Coste-Hallberg, 5 X 1880: ‘Mijn vrouw is hersteld, en ik heb geen enkele zorg meer voor haar gezondheid. Ze is
alleen erg zwak gebleven. Zij kan niet naar buiten zonder dat ik haar begeleid. Als zij de trappen afdaalt, krijgt zij hoogtevrees;
ik moet voor haar gaan staan om zicht op de diepte weg te nemen.’

918
Coste-Hallberg, 7 II 1881: ‘Mijn lichaam nog sterk genoeg, maar mijn handen, aangetast door de kou van de laatste
tijd, zijn zeer ziek. Ik heb winterhanden en de vingertoppen hebben kloven.’
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excellente femme qui continue à me donner des preuves d’affection et de dévouements. Si je
n’ai pas succombé à cette terrible attaque, c’est grâce aux soins intelligents dont elle m’a
entouré.919)
Coste is nu ernstig ziek, kan geen concerten meer geven noch componeren. Enige maanden later
gaat het wat beter met hem, maar hij verzucht:
[...] après la grave indisposition qui m’a frappé je suis heureux d’être dans un étât de santé
passable. J’ai toujours la tête un peu faible et écris assez péniblement. Cela me fatigue. Je
fais des projets de compositions nouvelles mais il est probable que ces projets ne se
réalisent jamais. [...] J’ai renoncé à donner des leçons en ville. Mes élèves viennent tous
prendre leurs leçons chez moi. J’ai été forcé d’en refuser de nouveaux.920)
Ondanks zijn hoge leeftijd en zijn gezondheid blijkt hij nog steeds les te geven, nu niet meer bij de
leerlingen thuis, maar bij hemzelf. Naast de briefwisseling met Hallberg, onderhoudt hij ook
correspondentie met Léon Gruel, zelfs terwijl hij om gezondheidsredenen van zijn echtgenote in
Thiais, bij Choisy-le-Roi verblijft, bij vrienden, een keramiekschilder en zijn familie. Hij schrijft op 11
juli 1882:
Depuis que nous avons quitté Paris, je suis tourmenté de la crainte de ne pas vous avoir
annoncé notre absence et que vous avez pu vous donner la peine de voir Dimanche comme
d'habitude. Mais d'un autre coté je crois me souvenir que vous m'avez annoncé que vous
devrez aussi vous absenter pour quelque temps. Tout serait alors pour le mieux.921)
Het blijkt ook dat Coste niet met een agenda werkt, leerlingen komen wekelijks op een vaste tijd.
De laatste brief van Coste aan Gruel, gedateerd 1 september 1882, bevestigt dat:
Nous reviendrons à Paris jeudi prochain. J'ai le regret de remettre à Dimanche en huit le
plaisir de vous voir. Notre séjour à la campagne a fait quelque bien à ma femme. J'espère
vous revoir bien portant.922)

919
Coste-Hallberg, 8 XI 1881: ‘En verder, wat u nog niet weet, beste vriend, is dat ik nogal ernstig ongesteld ben
geweest waarbij men moest vrezen voor mijn leven. ik heb een cerebrale congestie gehad. Sindsdien is het mij verboden om
nog iets te doen. Ik neem drie keer per dag broomkalium om de congestie te verwijderen. Ik leef echt als een oester, geen
muziek meer, en vooral geen compositie. Het verstand van de arme kunstenaar is dood. Nauwelijks heeft hij nog wat
herinnering aan wat hij gemaakt heeft. Ik kan niet meer naar buiten zonder begeleiding van mijn geweldige vrouw die mij
liefdesbetuiging en toewijding blijft geven. Dat ik niet ben bezweken aan die vreselijke aanval, is dat dankzij de goede zorgen
waarmee zij mij heeft omringd.’
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Coste-Hallberg, 6 I 1882: ‘[...] na de ernstige ongesteldheid die mij heeft getroffen ben ik gelukkig weer in een
redelijke gezondheid. Ik heb nog steeds een zwak hoofd en ik schrijf moeilijk. Dat vermoeit me. Ik heb plannen voor nieuwe
composities maar het is waarschijnlijk dat die zullen nooit afkomen. [...] Ik geef geen lessen meer in de stad. Mijn leerlingen
komen allen bij mij thuis lesnemen. Ik ben gedwongen geen nieuwe aan te nemen.’
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Coste-Gruel, 11 VII 1882, Archiv Norbert Fischer, Halen: ‘Sinds wij Parijs hebben verlaten, ben ik gekweld door de
vrees onze afwezigheid niet aan u te hebben gemeld en dat u de moeite kan hebben genomen zondag, zoals gebruikelijk, te
komen. Maar aan de andere kant meen ik me te herinneren dat u gezegd hebt zelf ook enige tijd afwezig te zijn. Alles zal toch
wel goed komen.’
922
Coste-Gruel, 1 IX 1882, Archiv Norbert Fischer, Halen: ‘Wij komen donderdag aanstaande terug naar Parijs. Het spijt
me het plezier u weer te zien te moeten verzetten naar zondag om acht uur. Het verblijf op het platteland heeft mijn vrouw wel
goed gedaan. Ik hoop u in goede gezondheid weer te zien.’
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Veel meer valt er niet uit deze brieven op te maken; wel worden ze altijd besloten met de
uitgebreide groeten in verschillende, zeer beleefde formuleringen. Hij is uiterst hoffelijk in zijn
correspondentie. Zijn laatste brief aan Hallberg van 5 december 1882 is zorgelijk:
C’était un avertissement pour me prévenir que ma carrière était terminée et que ma fin
approchait. Cependant ma santé, un peu ébranlée par ce coup, a été bientôt rétablie, à
condition que je ne ferais plus rien et que je m’abtiendrais de tout travail de tête. [...] Mais ma
femme [...] est tombée malade d’une fluxion de poitrine que à mis ses jours en danger. [...]
Aussi la pauvre guitare est abandonnée, je ne fais plus rien.923)

Necrologie 1883
Dan verschijnt niet veel later, op 28 januari 1883, de necrologie van Napoléon Coste. Na die van
Gustave Doré dezelfde dag, schrijft J.L. Heugel in Le Ménestrel:
Nous avons le regret d’annoncer aussi la mort de M. Napoléon Coste, éminent guitaristecompositeur: il était âgé de 78 ans. Jusqu’à la fin de sa carrière, il avait gardé la passion de
son art et, il y a peu de temps encore, il publiait le Livre d’or des Guitaristes, ouvrage
important et digne de l’attention des musiciens. M. Coste avait imaginé quelques heureuses
modifications dans la construction de son instrument favori, et il s’étaitplu à former une
collection de guitares du plus grand prix. Nous apprenons qu’il a donné au musée du
Conservatoire celle qui passait pour avoir appartenu à Louis XIV, et nous signalons aux
amateurs les autres modèles que cet excellent professeur avait pris plaisir à rassembler: ce
sont là des pièces vraiment remarquables à tous les points de vue.924)
Hier lijkt het wel of Coste doorgaat voor gitaarbouwer, of anders verzamelaar, in ieder geval een
goede leraar, die daarnaast ook nog een uitgave met transcripties van bekende populaire werken
van grote componisten heeft uitgegeven, niet de componist van de grootste werken voor gitaar die
de Franse romantiek heeft voortgebracht. Het is het laatste bericht dat de eigentijdse pers over
Coste weet voort te brengen. Het bedoelde instrument dat hij aan het museum geeft, is de
zogenoemde basgitaar die op de foto van Disdéri geheel rechts is afgebeeld. Coste heeft daarvan
de kop en de snaarhouder aangepast. Het instrument stamt volgens Dugot uit de 18e eeuw,925)
923
Coste-Hallberg, 5 XII 1882: ‘Het was een bericht om me te waarschuwen dat mijn carrière afgelopen was en dat mijn
einde naderde. Toch is mijn gezondheid, dooreengeschud door de aanslag, spoedig genezen, onder voorwaarde dat ik niets
meer deed en dat ik afzag van elk denkwerk. [...] Maar mijn vrouw [...] is ziek geworden van een longontsteking die haar
voortbestaan bedreigde. [...] Ook die arme gitaar is verlaten, ik kan niets meer doen.’
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Le Ménestrel, vol. 49, no. 9, 28 I 1883, p. [8], J.L. Heugel, directeur-gérant: ‘Wij betreuren het eveneens de dood te
melden van de heer Napoléon Coste, uitstekend gitarist-componist: hij was 78 jaar oud. Tot aan het eind van zijn loopbaan
heeft hij de liefde voor zijn vak behouden en, onlangs nog publiceerde hij het Gouden boek van Gitaristen, een belangrijk werk
dat de aandacht van de musici waard is. M. Coste heeft enkele geslaagde wijzigingen bedacht in de bouw van zijn favoriete
instrument, en hij schepte er behagen in een verzameling van de duurste gitaren aan te leggen. Wij hoorden dat hij het
instrument dat volgens zeggen heeft toebehoord aan Louis XIV aan het musée du Conservatoire heeft geschonken, en wij
vermelden voor de liefhebbers de andere modellen waarin deze uitstekende leraar het genoegen had die te vervaardigen: dat
zijn werkelijk in elk opzicht opmerkelijke instrumenten.’
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collection, Paris, 1875, 2/1884, 3 suppls. 1894-1903, 1884, No. 280, p. 68; Le Musée du Conservatoire de Musique, avec les
Ier, IIe et IIIe suppléments, Genève, Minkoff. 1993, p. 16, 17, 68; Dugot, Joël: Guitare basse, auteur inconnu, fin du XVIIIe siècle
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maar Coste schrijft het. zoals hierboven vermeld. toe aan Louis XIV. Welke muzikale toepassing hij
voor het instrument voor ogen had, is onduidelijk; hij schrijft het in geen van zijn composities voor.
De overlijdensakte geeft aan dat Coste op 14 januari is overleden:
L’an mil-huit-cent-quatre-vingt-trois, le quinze-janvier à trois heures du soir, acte de décès de
Claude Antoine Jean Georges Napoléon Coste, agé de soixante-dix-huit ans, compositeur de
musique, né à Amondans (Doubs), décédé rue du Faubourg Saint Martin 50. domicile
conjugal hier soir à neuf heures; fils de Jean François Coste et de Anne Pierrette Déneria,
épouses décédés; époux de Louise Olive Pauilhé, agée de cinquante-huit ans, sans
profession.926)
Opvallend is dat hier weer wel wordt uitgegaan van de juiste geboortedatum van Coste, hoewel hij
zijn 78e geboortedag niet bereikte, en dat zijn echtgenote toch geboren is in 1825. Roman Jaworski
laat het overlijden van Coste voorafgaan door een ziekte en zijn overlijden vergezellen door
vrienden.927) Noël Roncet schrijft dat Coste op 15 januari werd begraven in cimetière de
Montmartre, niet ver van Fernando Sor. Zijn graf is geruimd in 1986 en zijn resten overgebracht
naar het knekelhuis van cimetière Père Lachaise in Parijs.928) Coste laat zijn bezittingen na aan zijn
echtgenote.929) Wanneer Thorvald Rischel in 1893 naar Frankrijk afreist, op zoek naar het Grande
Duo WoO 8 of nog andere onbekende werken van Coste, vindt hij uit dat de weduwe in het dorp
Thiais bij Choisy-le-Roi gestorven is. De eigenaar van het huis, kleurstoffenhandelaar De Rivière uit
Parijs, laat hem een stapel bladmuziek zien met de opmerking dat gitaristen herhaaldelijk al naar
muziek gezocht hebben, dat al het bruikbare wel meegenomen is. Niettemin verkrijgt Rischel alle
fragmenten en lukt het hem bij thuiskomst samen met de Zweedse gitarist Hallberg het lang
gezochte duet wederom samen te stellen.930) De weduwe van Napoléon Coste heeft de componist
ongeveer 10 jaar overleefd. Vrijwel al zijn werken zijn bewaard gebleven, maar alleen de Études
opus 38 zijn in de decennia na zijn overlijden gaan behoren tot de canon van de gitaarmuziek.

(?), in: Instrumentistes et Luthiers Parisiens, Florence Gétreau, ed., Paris, 1988, p. 172;
http://mediatheque.citedelamusique.fr/masc/?url=/clientbooklineCIMU/toolkit/p_requests/default-instruments.htm, 17 XI 2014.
926
Paris, Archives de Paris, Acte de déces Napoléon Coste, 15 I 1883, Série V2E 5Mi 3/1256: ‘Het jaar achttienhonderd
drieëntachtig, op 15 januari om drie uur in de namiddag, akte van overlijden van Claude Antoine Jean Georges Napoléon Coste,
op de leeftijd van achtenzeventig jaar, componist van muziek, geboren in Amondans (Doubs), overleden rue du Faubourg Saint
Martin 50, echtelijke woning, gisterenavond, om negen uur, zoon van Jean François Coste en Anne Pierrette Denéria, overleden
echtgenoten, echtgenoot van Louise Olive Pauilhé, oud achtenvijftig jaar, zonder beroep.’
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Jaworski, Roman: ‘Napoléon Coste 1805-1883, une histoire perdue’, in: Valentiana, Valenciennes, Association
Valentiana,1992, no. 10, p. 78.
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Rischel, Thorvald: ‘Bibliographische Notizen zu den Gitarrenwerken von Napoléon Coste’, in: Die Gitarre, Berlin,
1927, Jahrgang VIII, Heft 7/8, [Coste-Heft] p. 48.
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IX
Finale
conclusie
receptie, beschouwing, aspecten, sociaal-culturele context, muziekleven, tradities, stijl, vorm,
melodie, harmonie, metrum, expressie, romantiek, interpretatie, coda

Il ne s’agit plus ici d’une simple description, mais d’une secrète, indéfinissable
correspondance entre la mélodie, et l’immensité de la montagne, et tout ce que cette
immensité remue au plus profond de nous. [...] Il ne faudrait point s’aviser d’en vouloir
disséquer les phrases; ni de prétendre, par l’analyse, d’une mélodie ou d’une suite
d’accords, découvrir les raisons cachées qui font de cet art l’interprête merveilleux de nos
sentiments, l’évocateur à la fois d’un spectacle et de ce qu’il contient d’âme.931)

Receptie 1884-1992
Tien auteurs van handboeken, gitaargeschiedenissen en artikelen hebben in de tijdspanne van
1884 tot 1992 een kortere of langere waardering van Napoléon Coste geformuleerd. Richard
Läpke schrijft in 1884 dat met Coste degene uit ons midden is verdwenen, die de verbinding
herstelde tussen de oude tijd en de nieuwe tijd, die nog met mensen in persoonlijk contact heeft
gestaan die wij nu slechts in hun werken kunnen bewonderen.932) Na de eeuwwisseling wijdt
Stockmann-Kursk in 1902 een artikel aan Coste in Der Guitarrefreund, waarin hij oproept om de
werken van de grootste Franse gitarist niet in vergetelheid te laten geraken. Hij geeft ook een
verklaring voor de beklagenswaardige omslag in de algemene opinie na 1840 in het nadeel van de
gitaar. Er kwamen lieden naar voren die zich het, onder de dekmantel van hun toegemeten
autoriteit, gelegen lieten liggen in woord en geschrift een edel instrument in diskrediet te brengen.
Daardoor vonden de composities van Coste weinig verspreiding.933) Frits Buek volgt in 1926 met
de constatering dat met Coste de bloeitijd van de gitaar in Frankrijk is afgesloten.934) Een jaar later
is Erwin Schwarz-Reiflingen uitgebreid over de muzikale betekenis van Coste; hij is creatief en

931
Koechlin, Ch.: ‘Les tendances de la musique moderne Française’, in: Lavignac, Albert: Encyclopédie de la
musique..., Paris, Delagrave, 1925, p. 63: ‘Het gaat hier niet meer om een eenvoudige beschrijving, maar om een geheime,
onverklaarbare verbinding tussen de melodie, en de grootsheid van de berg, en alles wat van deze grootsheid ons ten diepste
beroert. [...] Het is nauwelijks nodig te overwegen de frasen te willen ontleden, noch te doen alsof, door analyse van een
melodie of een serie akkoorden, de verborgen redenen ontdekt kunnen worden die van deze kunst de wondermooie vertolker
maakt van onze gevoelens, evenzeer de schepper van een schouwspel en dat wat geest in zich heeft.’ [over Berlioz’ Scène aux
champs].
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Läpke, Richard: ‘Biographie Napoléon Coste’ in: Internationale Gitarre-Zeitung, Jahrgang I, no. 4 (Jan.1884), no. 5
(Febr.1884), Leipzig, transcr. Eduard Fack, ‘Die Meister’, unp. p. 119.
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Stockmann-Kursk, J.: ‘Napoléon Coste’, in: Der Guitarrefreund, Mitteilungen des Internationalen GuitarristenVerbandes, München, 3. Jahrgang, 1902, Heft 5, p. 56.
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Buek, Fritz: Die Gitarre und ihre Meister, Berlin, Robert Lienau, 1926, 2e ed. 1935, p. 109.
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bewonderend in zijn beschrijving. Met Napoléon Coste wordt de rij van gitaristen uit de bloeitijd
van het instrument in de vorige eeuw afgesloten. Als kunstenaar en musicus kwam hij pas laat tot
rijping. In zijn composities ontmoeten de meest uiteenlopende stijlen elkaar. Franse, Italiaanse,
Duitse en Spaanse elementen kruisen elkander. Coste is echt een kind van zijn tijd. Romantisch is
zijn werk vooral in de thema’s en de gevoelsuitdrukking, die zij vertegenwoordigt, Romaans in zijn
door Berlioz beïnvloede streven naar het ‘programma’ en de dramatische instrumentatie; ‘Costisch’
is zijn gehele werkwijze, waarin die stijlelementen tot eenheid worden verbonden, die weliswaar
niet de kristallijne klaarheid van de dictie van Sor heeft, maar wel vol bewonderenswaardige
bijzonderheden en vaak van de grootheid van Sor is.935) De bijzondere kwaliteit van de muziek van
Coste ligt volgens Mario Giordano, in diens lyrische formulering uit 1934, in het volmaakte
evenwicht tussen idee en techniek, een verschijnsel dat ook duidelijk is in de muziek van Chopin
en Wieniawski. Zo gezien, als Chopin ‘pianistisch’ en Wieniawski ‘violistisch’ genoemd kunnen
worden, blijkt Coste voor ons geheel ‘gitaristisch’ te zijn. Zijn kunst is de vrucht van geweldige
begeestering, verbonden met een diepe muzikale cultuur, zoals alleen Sor onder gitaristen had.
Dat alles maakt Coste, volgens Giordano, tot een van de meest representatieve persoonlijkheden
in de geschiedenis van de gitaar en een van de meest interessante musici van de vorige eeuw.936)
José de Azpiazu schrijft in 1959 in het kort dat Coste als componist de meeste belangstelling
verdient en enkele van zijn etudes zeer te waarderen zijn.937) Alexander Bellow is in 1970 van
mening dat zijn belangrijkste bijdrage ligt in de herleving van de aandacht voor barokmuziek.938) In
zijn handboek uit 1979 wijdt Józef Powroïniak een zinsnede aan Coste: hij wijdde zich aan het
componeren en schreef meer dan 50 werken, die zich onderscheiden door hun originele en
individuele stijl.939) Napoléon Coste neemt een ereplaats in, met de woorden van Brian Jeffery uit
1982, in een doorgaande en ononderbroken geschiedenis van de gitaar.940) De werken van Coste
worden volgens Roman Jaworski in 1992 gekarakteriseerd door een persoonlijke en zeer
oorspronkelijke stijl. In vergelijking van zijn werken met die van zijn tijdgenoten, constateert hij dat
zij zeer vooruitstrevend zijn. Veel van zijn concerto’s, die veeleisend zijn wat techniek betreft,
kunnen volgens Jaworski worden beschouwd als parels in de literatuur voor gitaar in de 19e
eeuw.941)
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Coste en zijn muziek hebben een gunstige receptie bij bovenstaande auteurs; sommigen leggen
daarbij de verbinding met de vigerende romantische stijl. Deze visies kunnen worden aangevuld
met de resultaten van dit onderzoek. Dat laatste is de kern van de conclusie van deze biografie.

Beschouwing
Meer algemeen is de receptie en het begrip van romantische muziek in het begin van de 20e
eeuw, zoals hierboven verwoord door de Franse musicoloog Charles Koechlin (1867-1950), in
hoge mate esthetiserend, in contrast met de analytische benaderingswijze. Muziek is daarin de
uitdrukking van datgene wat niet gezegd kan worden. Musicologie, het vatten van muziek in
woorden, is dan een contradictio in terminis. Deze benadering kan weliswaar bevredigend zijn voor
de intuïtieve, of naïeve, luisteraar, de musicus, de musicoloog wil verder. De gereedschappen die
de laatsten gebruiken incorporeren het gevoel, ook als motivatie voor het werk, maar vooral het
technische instrumentarium dat dient om muziek dieper te vatten, beter te begrijpen en
onvermoede zaken aan het licht te brengen. Vorm, melodie, harmonie, metrum, expressie en
romantiek, alle gedefinieerde formele kenmerken en stijlelementen spelen in de beschrijvende
analyse een grote rol, zij zijn de handvatten die het kunstwerk inzichtelijk maken. Ter vergelijking,
de bouwers van de Notre Dame in Parijs kunnen de motivatie voor hun jarenlange werk vinden in
hun spiritualiteit, deze alleen is niet voldoende om de kathedraal te bouwen; daar is kennis, kunde,
vakmanschap voor nodig, materialen, werktuigen, handen en hoofden in dienst van het groots
ontwerp. Daarbij geldt dat de bouwstenen weliswaar dezelfde zijn, het kunstenaarschap bepaalt of
de romaanse of gotische stijl wordt toegepast. Dat geldt evenzeer voor de restauratoren, in deze
metafoor de spelers en beschrijvers die de muziek herscheppen. De vergelijking doortrekkend
naar het muzikale vakmanschap: voor de interpretatie en het begrijpen van muziek is inderdaad
gevoel noodzakelijk, maar kennis, vakmanschap en analyse, essentieel.
De in de Prélude geformuleerde positie van de auteur van deze biografie, van historisch objectiefacademisch schrijver, interpretatief-analytisch verteller en muzikaal-empathisch gitarist, heeft een
chronologische artistiek-beeldende analytische levensbeschrijving van Napoléon Coste
opgeleverd. De keuze voor chronologie en het verband met de al dan niet gevonden biografische
gegevens, de sociaal-culturele context, het muzikaal oeuvre, de ‘objets trouvés’, heeft ertoe geleid
dat deze biografie een vorm heeft gekregen die vergelijkbaar is met de structuur van de werken
van Coste zelf, episodisch, quasi rhapsodisch, waarbij de thema’s zich in opeenvolging voordoen,
in een additieve vormgeving - immers, waar niet is, verliest de koning zijn rechten. Deze vorm is
herkenbaar in de Souvenirs, Sept Morceaux Épisodiques opus 17-23, waarin de vele invalshoeken
een muzikaal mozaïek opleveren, veelzijdig, kleurrijk, afwisselend, en niettemin een
samenhangend geheel. Deze komt niet alleen naar voren in de indeling en naamgeving van de
hoofdstukken, artistiek en beeldend, maar ook in de onderwerpen die daarin aan de orde zijn
gekomen. In die zin onderscheidt deze vorm zich van de methode van de klassieke vorm, waarbij
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de muzikale elementen worden ingepast in een hogere, vooropgestelde structuur. De romantische
vorm toont dan de volgorde van de gebeurtenissen, geeft de ideeën ruimte voor ontwikkeling,
werkt intuïtief in alle variëteiten, maar vormt niettemin een samenhangend gevormd geheel, in
analytische en synthetische aspecten, in de bespiegeling van leven en werken van de
hoofdpersoon.

Aspecten
Om de kernvraag die bij aanvang van dit onderzoek is gesteld te kunnen beantwoorden, namelijk
op welke wijze de relatie van de gitaar en haar muziek met het muziekleven en de muziek in Parijs
in de romantiek tot uiting komt in leven en werken van Napoléon Coste, moeten gevolgtrekkingen
worden gemaakt van de verschillende aspecten van leven en werken van Coste, zoals die aan de
hand van de in de inleiding geformuleerde deelvragen in de biografie aan de orde zijn gesteld.

Sociaal-culturele context
Cultureel-artistieke kringen. Coste beweegt zich als gitarist, componist en leraar in verschillende
kunstzinnige kringen in Parijs, dat juist in deze periode de muzikale hoofdstad van Europa wordt,
de plaats waar nieuwe ontwikkelingen zich voordoen, de bakermat van de romantische muziek van
Chopin, Liszt en Berlioz. Hij vindt aansluiting bij musici die uit Valenciennes naar de hoofdstad zijn
getrokken, en bij aldaar gevestigde gitaristen van de klassieke generatie Carulli, Carcassi, Aguado
en bovenal Sor. Coste breidt zijn muzikale kring geleidelijk uit en weet uiteindelijk, samen met
musici als Panseron, Prumier en Triébert, die betrokken zijn bij het Conservatoire, lid te worden
van de muzikale Société académique des Enfants d’Apollon, en ook van de muzikale
vrijmetselaarsloge Les Frères Unis Inséparables. Uit de dedicaties van Coste komt een grote
diversiteit naar voren aan beroemde musici, zoals Berlioz, Bériot en Triébert, aan bewonderaars
uit het buitenland, zoals Degen en Schultz, of aan adel, zoals Lord Ashburnham en comtesse de
Nadaillac Delessert. Anderen behoren tot familie, zoals zijn echtgenote Louise Olive Pauilhé, en
zijn moeder Anne Pierrette Dénéria; zijn vader Jean-Francois Coste, krijgt opvallend geen
dedicatie. Als gitaarleraar heeft hij zeker tien leerlingen, waarvan de namen vooral in zijn Études
opus 38 worden genoemd. Coste weet als gitarist en componist een positie te verwerven in de
hogere kringen van de sociaal-culturele klasse van Parijs.

Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. De militaire carrière van Coste’s vader brengt hem
als kind in Holland; aan de herinnering waarvan hij zijn composities Les Bords du Rhin opus 18,
Delfzil opus 19 en Le Zuyderzée opus 20 schrijft. De politieke troebelen van 1830 komen tot uiting
in muziek in zijn eerste uitgave Aux Parisiens WoO 2, waarmee hij zich aan de zijde van de
revolutionairen schaart. De Krimoorlog van 1855 geeft hij vorm in Le Départ opus 31. De revolutie
van 1848 gaat geheel aan de muziek van Coste voorbij. De inval van de Pruisen in Parijs heeft ook
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geen muzikaal equivalent, maar beïnvloedt wel zijn leven in het besluit tot zijn huwelijk in 1871;
terwijl de stad in puin ligt, trekt hij officieel bij haar in. Het teruglopend aantal concerten en
leerlingen noopt hem in 1855 een baantje te accepteren bij de Caisse Municipale, waar hij tot zijn
pensioen in 1875 werkzaam blijft. Coste geeft geen blijk van een groot maatschappelijk-politiek
engagement, maar deze aspecten hebben wel enige invloed op zijn leven en werken.

Status. Napoléon Coste bereikt in het Parijs van de 19e eeuw een hoge status als
componist/gitarist, ware het niet dat de gitaar een bescheiden rol speelt in het muziekleven en
ernstig wordt bekritiseerd door recensenten, wat in ieder geval niet bijdraagt aan verhoging van de
status van het instrument. De kunstenaar wordt hoog geacht, zijn instrument laag, hooguit voor
amateurgebruik geschikt. Fétis maakt een indeling van de muzikale wereld in klassen van
uitvoerenden, componisten en leraren, van wie de laatste de laagste is, met mogelijk een vierde,
hoogste, klasse van muziekcritici. Coste behoort tot de eerste drie, wat vanuit de optiek van Fétis
ambigu is. Mede door de waterscheiding tussen de klassieke, serieuze muziek en de populaire
met minder diepgang, behoort Coste met zijn gitaar tot de middenklasse van de muziekwereld.
Liszt publiceert zijn sociaal-culturele beschrijving van de omstandigheden van de kunstenaar in de
maatschappij en zijn situatieschets past vrijwel naadloos op de situatie van Coste, Hij heeft niet de
status van rondreizend virtuoos, maar wel van geaccepteerd en geïntegreerd kunstenaar.

Muziekleven
Coste’s rol. De ‘grote’ muziek in Parijs, orkestwerken, opera, ballet, neemt een hoge vlucht, en ook
ensemble en solomuziek, vooral piano en viool, is veel te horen in de vele salons en salles van
pianofabrikanten als Érard, Herz en Pleyel. Coste speelt in de kleinere zalen, Dietz, Petzold,
Duport. De grote bloei van de traditie van gemengde benefietconcerten in de salles en salons rond
1830 komt na 1848 ten einde, en de plaats die de gitaar daarin inneemt wordt steeds geringer.
Coste participeert in gemengde concerten in de salons, soloconcerten zijn er niet voor gitaar.
Waren er tussen 1828 en 1839 nog 78 concerten met gitaar te signaleren in de bronnen, Coste
participeerde er in 6, tussen 1840 en 1855 zijn dat er 42, waaraan Coste in 17 deelnam, en tussen
1857 en 1871 nog maar 33, waarin Coste in 10 meespeelde. Van de 33 concerten waarin Coste
optrad, hadden er 12 een besloten karakter. De gitaar verdwijnt van het podium. De
muziekreceptie in de pers laat zien dat het spel van Coste als van een excellente stijl, als puur,
gracieus en pittig wordt omschreven, zijn composities worden geprezen om hun originaliteit en het
tonen van ongekende mogelijkheden van de gitaar. Die gunstige ontvangst is zijn gehele loopbaan
zijn deel.
Vele werken van Coste voor gitaar zien na 1830 het licht bij verschillende uitgevers, waaruit blijkt
dat hij ook in die kringen goede contacten heeft, met Challiot, Richault en Schonenberger. Tot
1878 worden 35 van zijn werken door uitgevers gepubliceerd, vanaf 1876 verschijnen 12 werken
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bij hemzelf, 2 al eerder in de beginperiode. 10 werken blijven ongepubliceerd. De verhouding in
cijfers is niet ongebruikelijk voor die tijd.
De gitaar was aanvankelijk zeer gewild in huiselijk gebruik door amateurs, maar ook dat verdwijnt
geleidelijk. Coste beantwoordt aan dit gitaarspel met uitgaven van chansons en bewerkingen voor
zang en gitaar van liederen van Schubert, rond 1838, en trivialiteiten als quadrilles en walsjes van
Strauss. Aan de domesticatie van operanummers werkt hij nauwelijks mee.
De lage status die de muziekleraar wordt toegekend is voor Coste geen bezwaar een lespraktijk te
onderhouden, op locatie en thuis. Blijkens de dedicaties had hij vele leerlingen, voornamelijk onder
de gegoede bourgeoisie, maar kreeg hij geleidelijk minder leerlingen, oorzaak van zijn acceptatie
van een niet-artistiek baantje.
Gitaarbouwers zijn er weinig in Parijs, de meesten bevinden zich in Mirecourt; aan beide groepen
gaat de mechanisatie van de industrie voorbij, de handwerkslieden zijn conservatief, de omzet te
gering. Bouwer Lacôte gaat vernieuwing niet uit de weg, hij maakt voor Coste diens zevensnarige
gitaar, de heptacorde. De toepassing van nog meer snaren, zoals voorgesteld door zijn Deense
vriend Degen, wijst Coste af, met zeven vindt hij de gitaar volmaakt. Desondanks heeft hij een
veelsnarige theorbe in bezit, en een basgitaar uit de tijd van Louis XIV, zoals te zien op de foto van
Disdéri uit 1867.

Positie van de gitaar. Omdat de gitaar niet is opgenomen in het orkest en ook niet wordt
onderwezen aan het conservatorium, krijgt zij geen hoge status, worden methoden niet
geautoriseerd, zoals bij viool, met Baillot, Kreutzer, Rode, en piano, met Adam, Czerny,
Burgmüller, wel het geval is. De plaats van de gitaar is in de salles, de kleinere zalen. De
algemene wens naar luidere instrumenten in grotere zalen heeft daaraan eveneens een bijdrage
geleverd. Coste richt zich daardoor op de muziek voor gitaar solo, en voor een gedeelte op
kamermuziek. Aan de uiteindelijk veranderde belangstelling voor de gitaar als een exotisch,
Iberisch instrument, met bijbehorend repertoire, het hispanisme, doet ook Coste mee. Waar het
instrument zeker in huiselijke kring populair is, ter begeleiding van chansons en operanummers
wordt de muziek van het artistiek niveau van Coste tijdens zijn leven steeds minder gehoord.
Coste richt zich dan ook ten dele op uitgaven met meer didactische en commerciële bedoelingen.
Een ander aspect dat heeft bijgedragen aan de eliminatie van de gitaar uit de artistieke klasse, is
het literaire beeld dat ervan naar voren komt uit feuilletons, verhalen, opera. Deze romantische
beelden stigmatiseren de werkelijk bespeelde gitaar tot ornament, rekwisiet. Tenslotte wordt veelal
de suprematie van de piano als oorzaak genoemd van de ondergang van de gitaar; bovenstaande
mag dat nuanceren, de negatieve pers, de populariteit in de lagere klasse, het literaire
romantische beeld en tenslotte het hispanisme zijn daaraan mede debet.
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Tradities
Klassieken. De traditie van de klassieke gitaarcomponisten op Coste is ontstaan door zijn
contacten met deze generatie, zijn studie van hun werken, vooral van Sor. De sociaal-culturele
context heeft bij Coste artistiek inhoudelijke implicaties. Hij weet de romantiek tot leven te wekken
vanuit de klassieke muzikale traditie. De wijze waarop Coste zich als romantisch gitaarcomponist
ontwikkelt, komt naar voren in de bespreking van de composities voor gitaar solo. De klassieke
vormprincipes laat hij meer en meer los, ten faveure van een meer vrije, additieve vorm. De
formele kenmerken en stijlelementen die bij de klassieke gitaargeneratie al zichtbaar zijn, past hij
toe met een grotere intensiteit en vrijheid van melodie en harmonie, naast de hem kenmerkende
progressies en prolongaties.

Muziektheorie. Coste leeft en werkt in de tijd van de romantiek, het romantisch levensgevoel speelt
daarin een rol, naast de muziek zelf die romantisch wordt genoemd. De traditie van de
muziektheorie is van invloed op de romantische stijl van Coste. Fétis publiceert schetsen van de
historie van de harmonie, waarbij deze in zijn tijd is aangekomen in de fase van de polytonie, met
modulatie, en zal doorgroeien tot omnitonie, waarbij de samenklank wordt bepaald door het
intellect, niet meer door tonale verhoudingen. Zover gaat Coste echter niet in zijn werken, wel past
zijn muziek in het beeld van de polytonie. Zijn studie van contrapunt en harmonie bij Sor leidde
naar eigen zeggen tot kwalitatief meer hoogwaardige composities.

Stijl
Verhouding. De literatuur over de musicologische analyse van de muziek van Chopin, Liszt,
Berlioz en Schubert heeft een aantal kenmerken opgeleverd die als uitgangspunt dienden voor de
vergelijking van de wijze waarop de romantische stijl zich in de muziek van Coste manifesteert.
Deze zijn wat betreft de genoemde componisten algemeen gedefinieerd en in de studie van Coste
nader gespecificeerd. Veel overeenkomsten zijn gesignaleerd in de algemene, muziektheoretische
uitwerking, veel verschillen liggen in de mogelijkheden die de gitaar biedt, waarbij Coste in zijn
compositorische benadering vooral de meerstemmigheid en de harmonie heeft geïntensiveerd.

Kenmerken. De muziek van Coste toont een breed spectrum aan kenmerken van de romantische
stijl. Deze zijn onderscheiden in 21 formele kenmerken en stijlelementen die aan de hand van
analyses van 45 van de te dateren werken voor gitaar solo zijn uitgekristalliseerd tot
omschrijvingen met voorbeelden. zoals te vinden in de thematische catalogus. Hiervoor is bewust
gekozen, aangezien Coste, naast en na het genre thema met variaties, vrijwel niet werkt met
thema’s die worden doorgewerkt; steeds kiest hij ervoor de compositie te vervolgen met nieuwe
muzikale ideeën, of anders de gevarieerde herhaling van delen, wat zijn oeuvre een episodisch of
rhapsodisch karakter geeft, dat afwijkt van de klassieke vormstructuren. Enkele sequensmatige en
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imiterende structuren zijn in zijn werken aangetroffen. Naarmate Coste zich verder ontwikkelt in
het componeren, komen er meer romantische kenmerken naar voren; deze ontwikkeling is echter
niet lineair, er is een golfbeweging merkbaar met perioden van sterk romantische werken en van
licht romantische werken. De laatste hebben veelal een didactische of commerciële bedoeling. De
slotsom van de resultaten van de analyse naar formele kenmerken en stijlelementen komt hierna
puntsgewijs aan de orde.

VORM

1. Frasering. De doorbreking van periodiciteit komt duidelijk naar voren in het oeuvre van Coste,
slechts enkele werken zijn geheel periodisch. In 30 composities speelt dit vanwege het intensieve
voorkomen ervan een rol in de romanticiteit. Ook in zijn 25 Études de Genre opus 38, die niet
zozeer gedacht zijn vanuit technisch dan wel muzikaal perspectief, is dit merkbaar. Frasen van
drie, vijf, zes en zeven maten komen veel voor, al dan niet veroorzaakt door de toepassing van
expolitio, het direct of vrijwel direct herhalen van een muzikaal idee. De verkorte frase versnelt het
temporele verwachtingspatroon van regelmaat. de verlengde stelt dat uit, maar veelvuldige
toepassing van beide doet het vervagen, waardoor de componist meer vrijheid heeft zijn frasen
muzikaal vorm te geven, los van het stramien van vier maten. In zijn werken is wat betreft de
doorbreking van periodiciteit geen ontwikkeling merkbaar, vele werken hebben veel doorbreking,
vele ook weinig. Het fenomeen draagt bij aan de complexiteit van de muzikale vorm. In Norma
opus 16 is bijvoorbeeld maar een verlengde frase aanwezig in de introductie, het thema is
ontleend aan Bellini en geeft daartoe zodoende verder geen aanleiding. In het eerste deel van
Grande Sérénade opus 30 wordt de frasering in het geheel niet meer bepaald door enig schema,
de muzikale elementen vormen daarin de structuur, versterkt door de lange, langzame 12/8
maatsoort. Zo ook kennen de Fantaisie symphonique opus 28[b] en La Chasse des Sylphes opus
29 zeer veel doorbreking van periodiciteit. Het klassieke, periodische, trio past Coste in acht
werken toe. De onregelmatige frasestructuur speelt in elk van zijn belangrijkste en meest
programmatische werken een rol. De meest intensieve toepassing is te vinden in Grand Caprice
opus 11 [i.e. opus 8], Souvenir du Jura opus 44 en Six Préludes opus 49.

2. Cadenza. Het inpassen in een compositie van een cadenza wordt door Coste 91 keer gedaan in
30 werken, vrij frequent dus, en opvallend ook in zijn etudes. Daarmee geeft hij aan dat het
fenomeen belangrijk is en passend in zijn genre. Het stijlelement is te onderscheiden in vier
karakteristieken, waarvan die met glissandi vrij zeldzaam is, ook nog eens omdat dalende
glissandi bij Coste vrijwel niet voorkomen. De harmonische cadenza, de diatonische en die met
chromatiek zijn verspreid te vinden in de meeste van de werken. In de Fantaisie symphonique
opus 28[b] zijn ze alle vier vertegenwoordigd. Er zijn korte, zoals in Lucia di Lamermoor opus 9
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deel IV maat 19, langere, zoals in deel I daarvan maat 27, en zeer lange cadenza’s, zoals in Étude
opus 38 no. 6 in maat 18, die het halve werk beslaat. Er is geen aanwijsbare verklaring voor de
toepassing van de een of de ander, zij komen soms alle voor in een werk, maar er is wat betreft de
cadenza geen ontwikkeling zichtbaar in het oeuvre.

Wat betreft het aspect vorm in de muziek overtreft doorbreking van periodiciteit numeriek het
aangetroffen aantal cadenza’s, maar beide spelen in zo’n 30 werken een rol, waarbij de cadenza
meestal meer opvalt dan de verkorte of verlengde frase.

MELODIE

3. Omspeling. Diminutie, passages, loopjes, tertsgang, octaafgang, raket, parachute, campanella,
tremolo, worden als omspeling onderscheiden in 18 verschillende typen. Naar gelang er bij
diatonisch passagewerk meer melodische chromatiek wordt ingevoegd, wordt dit als meer
romantisch gekarakteriseerd. Het aantal aangetroffen diatonische passages evenaart dat van
passages met chromatiek, Coste blijft enigszins terughoudend in de laatste. Diminutie komt meer
voor in de latere werken, passages met melodische chromatiek eveneens. Typerende
omspelingen met chromatische boven- en ondersecunde gebruikt Coste niet veel, in 11 werken,
wat bij 6 daarvan bijdraagt aan het romantische van het werk. Tertspassages zijn goed
vertegenwoordigd, octaafpassages, die altijd erg opvallen, minder, maar die juist weer in de meest
romantische werken uit de periode van zijn meesterschap, tussen 1844 en 1856 met opus 15 tot
31. Raketfiguren, al dan niet gevolgd door parachutefiguren, zijn vrij algemeen in zijn oeuvre, in
zijn hoofdwerken, maar vooral in zijn latere werk, na 1876 opus 39 tot 53; het lijkt er op dat hij
daarin meer aandacht geeft aan virtuositeit. Campanella, met of zonder legato, komt algemeen vrij
veel voor in zijn werken, heeft eveneens een virtuoos karakter en geeft de compositie veel kleuring
door het losse snaar effect. Het tremolo past Coste toe in enkele werken, het speelt geen rol van
belang in het romantisch spectrum. Anders dan verwacht kon worden door de studie contrapunt
van Coste, komt imitatie voor in maar twee werken, opus 22 en 23, zodat het niet kan gelden als
romantisch stijlelement. Dat kan weer wel bij de al dan niet chromatische omspeling tegen een
orgelpunt, een uiterst effectief stijlmiddel dat Coste in verschillende interpretaties toepast in vijf van
zijn belangrijkste werken. In Le Tournoi opus 15 en La Source du Lyson opus 47 wordt die
betekenis aangegeven door de titel, in de andere werken niet. Eenzelfde omspeling kan zodoende
verschillende betekenissen hebben. Het fenomeen omspeling, in al zijn verschillende
hoedanigheden, levert in 25 van zijn werken een belangrijke bijdrage aan het romantisch gehalte
ervan.
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4. Ornament. Versieringen worden door Coste in zijn werk veel gebruikt, sommige van de
gedefinieerde ornamenten spelen een belangrijke rol in de melodievoering, sommige ook niet. Dit
aspect speelt in 19 werken een rol. Opmerkelijk veel ornamenten bevinden zich in Le Pirate WoO
9, Deuxième Polonaise opus 14 en dus ook in Le Passage des Alpes opus 27, waarin opus 14
terugkomt. Een relatie met programmamuziek is niet te vinden. Dubbelslag, triller en pralltriller, vrij
opvallende versieringen, schrijft Coste geregeld voor, de mordent slechts enkele keren. Dat is
anders bij de minder opvallende voorslag met boven- of ondersecunde, die worden intensief
gebruikt, 229 keer in 35 van de geanalyseerde muziekstukken. De dubbele naslag vindt eveneens
een veelvuldige toepassing, 130 keer in 29 van de geanalyseerde werken; bovendien is deze 16
keer in serie te vinden. De zeer kenmerkende voorslag met glissando, hier de vuurpijl genoemd, is
in 34 werken 150 keer aangetroffen. Coste is merkbaar een liefhebber van ornamentatie, waarbij
vooral de vuurpijl opvalt door de vaak grote afstand over de hals die wordt voorgeschreven. Bij de
ornamentatie wordt niet een zelfstandig doel nagestreefd, ter diminuering van herhalingen of als
vrijheid in improvisatie, zij wordt, nauwkeurig voorgeschreven, terloops als kleuring en in serie als
virtuositeit in de melodievoering toegepast en draagt in die zin bij aan de romanticiteit van de
muziek.

5. Idée-fixe. De in de romantische muziek door Berlioz geïntroduceerde idée-fixe is bij Coste in
slechts vier werken gesignaleerd. In Deuxième Polonaise opus 14 [i.e. opus 8] is het een ritmisch
motief dat met kleine wijzigingen steeds voorafgaat aan een veranderend vervolg. In Le Tournoi
opus 15 is het een trompetmotief dat in de opeenvolgende delen, al dan niet gewijzigd, optreedt. In
Meulan opus 22 is het een ritmisch motief gevolgd
door een octaafgang dat in verschillende
hoedanigheden verschijnt. In Fantaisie
68 Stijl 5 idée-fixe 3 harmonisch motief

symphonique opus 28[b] is het een harmonisch

motief dat met verschillende ritmiek driemaal is gevonden. De idée fixe speelt in het werk van
Coste vrijwel geen rol, hij past het incidenteel toe. Waar het optreedt, is het wel significant.

6. Chromatiek. In de toepassing van chromatiek in de werken van Coste is zijn voorkeur voor de
stijgende ten opzichte van de dalende opvallend. Deze spanningsverhogende chromatiek is
geconcentreerd rond #1, #2, zeer vaak rond #4, en in mindere mate rond #5 en #6, waarbij sterk
de voorkeur ligt op wisseltonen, boven voorhoudings- en doorgangstonen. Dit komt ook naar voren
in het gebruik van chromatische toonreeksen, 49 stijgende ten opzichte van 36 dalende. Het is
opvallend dat hij de toonsoort ontregelende chromatiek van de terts en de septiem weinig gebruikt,
eerder de bevestigende #2 voor de terts en #4 voor de kwint. Dat betekent dat Coste in zijn
componeren in dit opzicht vrij behoudend is gebleven, de klassieke tonaliteit respecterend, ware
het niet dat melodische chromatiek voornamelijk voorkomt in zijn vroege en minder belangrijke

Napoléon Coste: Biografie

IX Finale 285

werken, en veel minder in zijn hoofdwerken. Daarin gebruikt hij chromatiek minder melodisch en
meer harmonisch, wat een grotere mate van dissonantie met zich meebrengt, waar deze alteratie
meer structureel wordt gebruikt. De overwegend stijgende chromatiek werkt spanningsverhogend
en draagt op die manier bij aan het in de regel opgewekte karakter van zijn muziek.

Bij het aspect melodie in het oeuvre is er een grote aanwezigheid van chromatiek, gevolgd door
ornamentatie. Echter, er is veel minder toonsoortontregelende chromatiek aangetroffen dan
toonsoortbevestigende, waardoor aan beide een even groot belang kan worden toegekend. Dat is
eveneens het geval bij de vele omspelingen omdat er vrijwel net zoveel diatonische als
chromatische zijn. Idée fixe speelt in de muziek van Coste nauwelijks een rol.

HARMONIE

7. Dissonantie. Bij de gealtereerde akkoorden, gegroepeerd onder dissonantie, speelt het
verminderd septiemakkoord een hoofdrol, nog versterkt door de acht keer voorkomende en zeer
kenmerkende verminderd septiemakkoord omkeringsreeks. In vrijwel alle werken van Coste zijn zij
ruim aanwezig, in tegenstelling tot het dubbelverminderd septiemakkoord, vaak functionerend in
verrassende wendingen door de enharmonische gelijkheid aan het dominant septiemakkoord, dat
69 keer is gesignaleerd in 28 werken. Het zogenoemde V7 op I akkoord, dat in de klassieke
gitaarmuziek ook veel voorkomt, past Coste 58 keer toe in 20 werken, zodat het niet bepalend is
voor het romantisch gehalte van zijn oeuvre. Het opvallende overmatig septiemakkoord schrijft hij
veel minder voor, 22 keer in 9 werken, en het onopvallende halfverminderd septiemakkoord, dat
zich zonder alteratie voordoet in de toonsoort, gebruikt hij even onopvallend, 31 keer in 11 werken.
Het sterk dissonante hardverminderd
septiemakkoord en het groot verminderd
septiemakkoord schrijft hij slechts tweemaal
voor in Etude 19 en 25 van opus 38,
69 Stijl 7 dissonantie 7 verminderd verlaagd none-akkoord

waarschijnlijk als experiment, omdat zij elders
niet voorkomen. Andere dissonante akkoorden komen zeer weinig voor en hoeven hier niet te
worden genoemd. Wel genoemd moet worden dat dissonante akkoorden een belangrijke rol
spelen in 31 werken, met name zijn hoofdwerken, waarvan de meeste programmatisch zijn. Het
intensieve gebruik van dissonante akkoorden in verschillende gradaties laat zien en horen dat
Coste naar romantische expressiemiddelen zoekt in de harmonie.

8. Modulatie. Dat is eveneens het geval wat betreft dit aspect. De beschreven en niet beschreven
modulaties spelen in 28 van de geanalyseerde composities een, soms opvallende, rol, met name
in de werken die tot zijn belangrijkste gerekend kunnen worden. Ook hier zijn de programmatische
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werken in de meerderheid, deze invalshoek nodigt blijkbaar uit tot intensieve harmonische
contrasten. De contrasten zijn het grootst in Le Passage des Alpes opus 28, Fantaisie
symphonique opus 28[b], La Chasse des Sylphes opus 29, Grande Sérénade opus 30 en Le
Départ opus 31, alle werken die zijn ingezonden voor het compositieconcours in 1856. Daarnaast
moet worden vermeld dat de Études opus 38 ook rijk zijn aan modulaties, 16 in de 25 werken,
waarbij Coste in Étude no. 19 in maat 34 zelf de toelichting geeft dat deze overgang enharmonisch
is, als uitleg aan de leerling. De modulaties naar III majeur en verlaagd VI komen, met de niet
beschreven I-mineur en I-majeur in I-mineur, het meest voor; de laatste twee zijn niet zo significant
romantisch, de eerste twee wel vanwege het chromatische karakter ervan. De modulatie naar Vmineur, als ontkenning van de dominant, wordt door Coste ook vaak toegepast. De
spiltoonmodulaties zijn in de werken 9 keer aangetroffen, de typerende majeur-mineurwending 7
keer en de chromatische verlaagd III 8 keer. Maar ook als een bepaalde modulatie weinig
voorkomt, kan deze niettemin een bijdrage leveren aan de harmonische intensiteit, zoals verlaagd
II, IV-mineur, verlaagd V en VI-majeur, chromatisch harmonische kleuringen in de compositie.

9. Prolongatie. De zeer herkenbare, in zes verschillende gedaanten optredende
akkoordprolongatie is een veel voorkomend verschijnsel in de muziek van Coste, meer dan 100
keer is deze aangetroffen. De dalende vorm is het meest voorkomend, gevolgd door de stijgende
en de combinatie van beide. Dit stijlelement speelt op deze wijze een prominente rol in zijn
composities. Daarnaast zijn de drie- en vierstemmige akkoordwendingen vaak aangetroffen, ook
die met orgelpunt, waarbij Étude opus 38 no. 17, 18, 19 vrijwel geheel drie- en vierstemmig zijn
geschreven; bij de laatste heeft Coste dat zelfs aangekondigd in de ondertitel. Hij past deze
compositietechniek heel bewust toe, deze kan zelfs als typerend voor zijn stijl doorgaan. De
Méthode kan dan weliswaar bepalend zijn geweest voor zijn kennis van het fenomeen prolongatie,
Sor paste het reeds in enkele etudes toe, maar Coste al bij opus 2 in 1829, voordat hij Sor kende.
Ook om deze reden, en de uiterst veelkleurige toepassing van prolongatie maken dat hij er op
originele wijze mee is omgegaan, waarbij geen sprake is van clichévorming, elke toepassing is
verschillend, alleen het abstracte uitgangspunt stemt overeen. In 31 van de geanalyseerde werken
zijn varianten ervan te vinden, naast de twee-, drie- en vierstemmige schrijfwijze. Samen geven zij
de composities van Coste een intensieve harmonische textuur. In werken als Les Bords du Rhin
opus 18, La Source du Lyson opus 47 en de Études opus 38 zijn deze stijlelementen het meest
aangetroffen.

10. Cadens. Tot de stijlelementen van de harmonie behoren ook de akkoordwendingen die als
cadensen zijn omschreven. Coste heeft daarin een sterke voorkeur voor tussendominantreeksen,
al dan niet met tussengeplaatste tonica-akkoorden. Zij zijn in 27 werken meer dan 100 keer te
vinden en geven daarin de harmonie een grote beweging.
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Een bijzondere vondst die Coste echter niet vaak
gebruikt, driemaal in La Chasse des Sylphes
opus 29 en eenmaal in La Source du Lyson opus
47, is de overmatig dominantreeks, die in de

70 Stijl 10 cadens 1a overmatig dominant reeks

toepassing in arpeggio waarbij de kwint eerst als oplossing verschijnt en daarna wordt verhoogd,
wel opvallend is. Het Napels-sext akkoord en het bedrieglijk slot komen in zijn werk geregeld voor,
de eerste 34 keer in 22 werken, de tweede 24 keer in 20 werken, maar zijn voorliefde ligt bij het
Moll-Dur akkoord dat hij bijna 100 keer gebruikt in 24 werken. Het zijn akkoordwendingen die hij
vooral gebruikt in de bloeitijd van zijn talent, na 1852. Het open slot komt enkele keren voor, maar
meestal als overgang naar een volgend deel. Plagale en modale wendingen komen in zijn
composities weinig voor, eenmaal is de picardische terts aangetroffen. In 19 werken zijn deze
cadensen aan te merken als bijdrage aan de romanticiteit van de muziek en dat zijn ook in dit
geval vooral zijn belangrijkste en programmatische werken.

11. Toonsoort. De door Coste gebruikte toonsoorten zijn overwegend die welke in gitaarmuziek
voor de hand liggen, georiënteerd op de stemming. De als romantisch aan te merken toonsoorten
B, Bb, g, c en As worden door hem sporadisch gebruikt. Toonsoortwisseling past hij overwegend
toe in meerdelige werken en verzamelalbums, zodat daar geen sprake is van enige romantische
neiging. Daar waar hij wel in ‘verre’ toonsoorten schrijft, draagt dat bij aan de romanticiteit van het
werk, zoals in Fantaisie Armide opus 4, de Méthode IV no. 13 p. 48, Le Départ opus 31 deel II en
Étude 16 en 25 van opus 38.

12. Arpeggio Gebroken akkoorden zijn gemeengoed in bijna alle gitaarmuziek. Slechts de meest
originele komen daarom in aanmerking om te worden geselecteerd voor enige romantiek in de
muziek van Coste. Tien verschillende zijn omschreven, die kunnen worden aangemerkt als
typerend voor Coste, vanwege de stemvoering, het ritme of de complexiteit. Het meest
voorkomend zijn de arpeggio’s in drie- en
tweedelige maat, waarbij de melodie wordt
ondersteund door de bas en omspeeld met het
71 Stijl 12 arpeggio 5 interne stemvoering

gebroken akkoord. Daarin komt ook tot uiting dat hij
bij de rechterhandtechniek structureel gebruik

maakt van de ringvinger, anders dan Sor. De meer complexe arpeggio’s met snaarwisseling,
complementair ritme, interne stemvoering en stijgend-dalend afwisseling komen veel minder voor,
maar zijn niettemin zeer kleurend in hun toepassing in de composities, waarbij die in de serenade
en het scherzo van Soirées d’Auteuil opus 23 met name moet worden genoemd. Het opvallende
tremolando schrijft Coste 7 keer voor in 4 werken, telkens volledig uitgewerkt. Tenslotte komen de
arpeggio’s van Étude 22, de tarantella, en 23, het ostinato, pregnant naar voren in zijn oeuvre,
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ondanks dat hij deze slechts eenmaal toepast. Zij behoren tot het standaardrepertoire van
gitaristen. Arpeggio speelt in 17 van de geanalyseerde werken een rol.

Een hoofdrol in de romantiek van de werken van Coste is weggelegd voor de harmonie, vrijwel alle
werken tonen aspecten daarvan, vele ook meerdere, waarbij dissonantie het meest aan de orde is,
gevolgd door tussendominanten en cadensen. Aan modulatie en prolongatie moet ook een
romantische karakter worden toegekend, aan arpeggio en toonsoort wat minder.

METRUM

13. Ritme. De drie omschreven martiale ritmen zijn in de werken van Coste zeer herkenbaar
aanwezig, ondanks dat hij de verschillende niet heel veel gebruikt; echter, samen genomen als
karakteristiek vormen zij een wezenlijk bestanddeel van het oeuvre. Dat geldt niet voor
akkoordrepetitie; waar die voorkomt, is die opvallend, maar hij gebruikt die weinig. Anders is dat bij
de toepassing van vrije lyriek, daarvan zijn veel verschillende voorbeelden te vinden in zijn
Souvenirs bijvoorbeeld, opvallend weinig in zijn werken voor het concours in 1856, en weer veel in
zijn latere werken, na 1872. Echte antimetrie, anders dan triolen, past hij slechts eenmaal toe, in
La Chasse des Sylphes opus 29. Maar ook daar wordt dit gecontrasteerd met pulserende
akkoordritmen, al dan niet in arpeggio, waarvan hij geregeld gebruik maakt, weinig in de
Souvenirs, veel in de concourswerken, hij wil daarmee wellicht indruk maken. Coste geeft in zijn
werken voor gitaar solo blijk van een sterke voorkeur voor krachtige ritmen, boven antimetrie en
vrije lyriek, het aspect speelt in 15 werken een rol.

14. Maatsoort. Ondanks dat Coste vele walsen schrijft, maakt hij in het merendeel van zijn werken
gebruik van tweedelige maatsoorten, de meeste staan in 4/4 maat. Toch komen tweedelige
maatsoorten met driedelige onderverdeling geregeld voor, 6/8 24 keer en 12/8 4 keer. Bij de
driedelige maatsoorten is de 3/4 het meest vertegenwoordigd, meer dan 60 keer, net zoveel als de
4/4 maat, en de 3/8 maat zo’n 25 keer, net als de 6/8 maat. Eenmaal is 9/8 gesignaleerd, in Étude
25 opus 38 en eenmaal metrische verschuiving, in Caprice opus 8. Maatwisseling, die gesteld
vanaf tweemaal in een werk bijdraagt aan romantische onrust, is in 7 werken aan de orde, de
meeste in La Chasse des Sylphes opus 29, Grande Sérénade opus 30 en Le Départ opus 31, drie
van de werken voor het concours in 1856.

15. Tempo. Tempoaanwijzingen worden door Coste veel gegeven, er zijn er bijna 800
gesignaleerd in de 45 geanalyseerde werken. Van de vijf hoofdtempi maakt Coste het meest
gebruik van andante en allegro. Samen met andere tempoaanduidingen als allegretto en
andantino blijft hij daarmee binnen veilige marges, kiest hij heel weinig voor zeer langzame en
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zeer snelle tempi. Vertragende verstoringen van het tempo als stilstand, onderbreking,
omschreven als abruptio, fermate, rallentando, ritardando en plus lent, hebben bij hem de voorkeur
boven de versnellende als con fuoco, stretto, accelerando, plus vite, piu mosso en pressez. Hij
gebruikt 32 verschillende Italiaanse en Franse termen, met wisselende spelling.
Karakteraanduidingen, die het tempo kunnen beïnvloeden, maar niet als zodanig zijn gedefinieerd,
schrijft hij ook geregeld voor. Daarbij zijn de muzikaal ‘opwindende’ termen animato en resoluto in
de meerderheid, boven de 20 andere termen, waarvan lieflijke als cantabile, dolce en grazioso het
meest, zij het weinig, worden gebruikt. Coste schrijft slechts tweemaal metronoomcijfers voor, in
Adagio et Divertissements opus 50 en Récréation du Guitariste opus 51, terwijl het hulpmiddel in
Parijs overal te koop was en ook veel werd gebruikt. Hij geeft de speler daarmee vrijheid voor
interpretatie. Het aspect tempo speelt in 25 werken een rol van betekenis, vooral in zijn
hoofdwerken, maar hierbij in slechts twee van zijn Souvenirs, opus 17 en 20. Coste maakt er
intensief gebruik van ten behoeve van de romanticiteit van zijn werk, vooral in Grand Caprice opus
11 en Les Passage des Alpes opus 27.

Bij het aspect metrum in het werk van Coste zijn tempoaanduidingen het meest vertegenwoordigd
en zijn daarmee van groot belang voor de onrust. Opvallende ritmen zijn veel minder
vertegenwoordigd, maatwisselingen weinig opmerkelijk, zij zijn daarmee ondergeschikt in tempo.

EXPRESSIE

16. Dynamiek. De 14 verschillende aanwijzingen voor dynamiek overtreffen nog die voor tempo,
hiervan zijn er meer dan 2800 aangetroffen in de 45 betreffende werken. Daarbij zijn piano, forte
en mezzoforte in dalend aantal gevonden, ook hierin is Coste vrij behoudend in het vermijden van
meer extreme aanwijzingen, pp en ff komen sporadisch voor, ppp en fff helemaal niet, en mp
merkwaardigerwijs ook niet, voor een middendynamiek blijft hij bij mf. Bij crescendo en
decrescendo gebruikt hij liever het teken < en > boven de term, waarbij luider worden het zachter
worden overtreft in aantal. Daarin is een voorkeur voor climaxwerking hoorbaar en zichtbaar.
Ander voorschrift als sforzato en rinforzando kunnen hier eveneens worden genoemd, hoewel zij
veel minder, maar toch nog veel, worden gebruikt, termen die eveneens toevoegen aan de
climaxwerking. Er zijn volgens de criteria 34 werken waarin dynamiek een rol speelt, Coste maakt
er veel gebruik van. De grootste intensiteit van gemiddeld een aanwijzing per twee maten is
gevonden in Deuxième Polonaise opus 14, Le Passage des Alpes opus 27 & 28, Grande
Sérénade opus 30, Le Départ opus 31, Andante & Menuet opus 39, La Ronde de Mai opus 42,
Marche funèbre et Rondeau opus 43 en Quatre Valses opus 48, niet alle hoofdwerken, maar die
komen er toch dichtbij. Dynamiek speelt als middel voor expressie een belangrijke rol in de werken
van Coste.
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17. Articulatie. Bij de vormen van articulatie is legato alom aanwezig, er is geen werk zonder dit
expressiemiddel aangetroffen. Om die reden kan dit aspect vanaf een aanwijzing per twee maten
meewegen in de beoordeling. Dubbele legati komen al veel minder voor, 46 keer in 14 werken,
maar zijn wel meer kleurend in de muziek. Van de andere zeven termen die Coste bijna 1500 keer
in deze 45 werken gebruikt, springen het accent en het glissando eruit, de laatste vooral omdat dit
bij hem vaak een grote afstand over de hals betreft, zeer tekenend voor de muziek. Eenmaal
slechts is een dalend glissando aangetroffen, buiten de cadenza, Coste past het vrijwel altijd
stijgend, dus spanningsverhogend, toe. Staccato schrijft hij niet veel voor, maar waar hij dat doet is
er sprake van een reeks tonen die kortaf moeten worden gespeeld. Portato komt weinig voor,
vibrato al minder, maar het laatste is wel erg opvallend in de vier werken waarin het voorkomt. Het
arpeggiato gebruikt Coste als expressiemiddel voor het eerst in le Tournoi opus 15, daarna in de
Méthode, opvallend niet in de Souvenirs, dan weer wel in zijn concourswerken als Grande
Sérénade opus 30, waar hij in de Bolero de Spaanse gitaar imiteert, en in later werk als Divagation
opus 45, waar hij een geheel met de duim te spelen arpeggiato uitschrijft, met hetzelfde effect. Dit
aspect speelt in 13 werken een gewichtige rol.

18 Rusten. Coste begint met het voorschrift van onderscheiden rusten in tegenstem in Le Tournoi
opus 15 in 1843 en daarna overwegend in zijn andere hoofdwerken, waarvan de meeste tevens
programmatisch zijn. Hij past het 18 keer toe in 10 werken. In de minder romantische werken komt
het verschijnsel niet voor. De minder opvallende vorm met gestopte bas is het meest gesignaleerd,
43 keer in 13 werken. Deze vorm is technisch ook minder ingewikkeld. De gestopte pulserende
bas is een vorm van rustvoorschrift dat als ostinato in Étude 23 opus 38 wordt gebruikt, het enige,
maar opvallende, werk waarin dit is te vinden. Het afstoppen van de begeleiding onder
naastliggende snaren van de melodie, een technisch lastig fenomeen dat door de korte klank van
de melodiesnaar effectief is door een licht vibrato toe te passen, schrijft Coste zeven keer voor in
vijf werken. In Le Passage des Alpes opus 28 komt
deze opvatting van rusten het meest voor. In 15
72 Stijl 18 rusten 4 afdempen begeleiding

werken speelt het een rol van betekenis. Zijn
gebruik van dit als romantisch aan te merken

stijlelement is niet veelvuldig, maar in de werken waarin hij het gebruikt wel een belangrijk en
opvallend middel van expressie.

Coste werkt zeer veel met expressie, met name met dynamiek om gewicht, en met articulatie om
uitdrukking aan klank te geven. Het aspect onderscheiden rusten treedt numeriek weliswaar niet
vaak naar voren, in het gebruik is het wel opvallend, wegens het onverwachte effect.
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ROMANTIEK

19 Verhaal. Veel van de composities van Coste dragen programmatische titels, maar slechts
enkele keren zijn er in de muziek zelf duidelijke referenties aangetroffen naar buitenmuzikale
zaken. Daarbij gaat het om heldhaftigheid in Le Tournoi opus 15, om dramatiek in Lucia di
Lamermoor opus 9, en de ezel in La Chasse des Sylphes opus 29, alle met literaire referenties.
Verwijzingen naar natuur zijn aangetroffen in Le Zuyderzée opus 20 met storm en bliksem en in La
Source du Lyson opus 47 met een kabbelend watertje. Enkele keren kan een wandelbeweging in
de muziek in verband worden gebracht met de titel van het werk, zoals in Ornans opus 17. Zijn
leven in Parijs en directe omgeving komt tot uiting in twee van zijn Souvenirs in 1852, Meulan opus
22 en Les Soirées d’Auteuil opus 23. Er is strikt genomen geen een-op-een relatie tussen het
muzikaal fenomeen en de buitenmuzikale verwijzing, het vinden van het verhaal in de muziek blijft
een kwestie van interpretatie. Vanzelfsprekend hebben marsen in het algemeen een martiaal ritme
en tempo, Coste schreef er negen, walsen een draaiende soepele beweging, hij schreef er elf,
maar de hiervoor genoemde referenties zijn het meest concreet in het spectrum van twijfelachtig
tot overtuigend programmatisch. Niettemin zijn 20 van de 45 geanalyseerde muziekstukken als
programmatisch aan te merken, waarvan bij 10 een duidelijke referentie is gevonden.

20 Folklore. In de werken van Coste zijn vijf verschillende verschijningsvormen van bourdon
aangetroffen. Deze zijn evident uiting van volksmuziek en ondanks dat zij maar 34 keer
voorkomen in 16 werken, drukken zij daarop een stempel door het opvallend herkenbare van het
fenomeen. De bourdon met voorslag is duidelijk in Les Bords du Rhin opus 18. De omspeelde
bourdon komt het meest voor, 15 keer in 9 werken. De bourdon met arpeggio en met pulserend
ritme zijn samen 9 keer in 8 werken aangetroffen. Het eerder genoemde arpeggiato past hij
voornamelijk toe in folklorepassages, hij brengt deze techniek daarmee in verbinding. Een zeer
geslaagde vorm met arpeggio en legato is te
vinden in Grande Sérénade opus 30, het meest
belangrijke werk van Coste. Daarmee draagt het
73 Stijl 20 folklore 5 arpeggio met legato

voorkomen van folklore, samen met de bij ‘10

cadens’ omschreven en toch niet zoveel aangetroffen plagale en modale wending, bij aan de
romantiek in zijn oeuvre.

21 Onomatopee. De door Sor in zijn methode uitgelegde klank van trompet en hoorn wordt door
Coste geregeld toegepast, 32 keer in 12 werken, waarbij niet altijd duidelijk is welk instrument
wordt bedoeld, maar soms schrijft hij het erbij, zoals in Marche Triomphale opus 26, dat terugkomt
als Le Passage des Alpes opus 28. Ook in Le Tournoi opus 15 is de klank van trompetten een
vanzelfsprekende toepassing van de melodie en harmonie. De hobo en harp van Sor komen bij
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Coste niet terug, wel gebruikt hij veelvuldig de flageolet, die hij uitlegt in de Méthode aan de hand
van een voorbeeld uit Ornans opus 17.
De flageolet is 47 keer aangetroffen in 19
werken. Eenmaal slechts imiteert hij de klank van
het carillon, in Les Cloches opus 21, waar de

74 Stijl 21 onomatopee 5 flageolet

klank structureel deel uitmaakt van het werk. Met
in totaal 82 toepassingen speelt het fenomeen onomatopee in 22 werken een rol.

Wat betreft de romantiek in de muziek van Coste kan het narratieve aspect een rol worden
toegekend. De aspecten folklore en onomatopee zijn evident aanwezig, rusten minder. Alle drie
leveren zij een belangrijke bijdrage aan het romantisch gevoel dat in het oeuvre tot uitdrukking
komt.

Het belang voor het romantische in de muziek van Coste wordt grotendeels bepaald door
harmonische aspecten, waarbij gesproken kan worden van complexiteit en intensiteit in zijn
schrijfwijze. Zijn aanpak van gealtereerde akkoorden en dissonanten kan worden gerelateerd aan
die van Liszt, zijn harmonische ontwikkelingen aan die van Berlioz, zijn harmonische vrijheid aan
die van Chopin. Zijn chromatische modulaties, al dan niet met spiltoon, zijn vergelijkbaar met die
van Schubert. Hij staat daarin niet alleen, maar weet niettemin binnen dit kader zijn eigen stempel
op zijn werk te drukken, optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de gitaar hem biedt.
In melodie zijn omspelingen bepalend, ook voor de virtuositeit van de muziek. Zonder navolger te
zijn, is zijn textuur in verband te brengen met de figuratie en passages van Chopin, zijn aanpak
van chromatiek met die van Schubert, zijn eisen aan grote spelvaardigheid aan die van Liszt, alles
gekoppeld aan zijn beheersing van het instrument, waarbij hij de grenzen van de technische
mogelijkheden heeft verlegd, voortgaand op de grondslagen van Sor.
In expressie leveren vooral dynamiek en articulatie een bijdrage aan de emotionaliteit. Daarbij
kunnen externe referenties worden gelegd met het vocaal portamento van Chopin en het arioso
van Schubert.
Er zijn weinig aanwijzingen gevonden voor exotisme, ware het niet dat invloeden van Spaanse
muziek daaronder geschaard zouden kunnen worden. Bij de romantiek van Coste leveren zowel
het verhaal als folklore en gebruik van rusten een bijdrage aan de narrativiteit van zijn muziek.
Daarbij speelt historisme een rol in zijn programmatische werken, die net als bij Berlioz, een
muzikale dramatiek representeren.
Al deze aspecten plaatsen Coste in het midden van de muzikale ontwikkelingen die zich in de
romantische muziek voordoen, in Parijs, in het midden van de 19e eeuw. Hij weet de muzikale
ideeën die ook bij zijn tijdgenoten leven op geheel originele wijze en vernieuwend vorm te geven,
neemt daarin zodoende een eigen plaats in. In zijn eigen woorden weliswaar een bescheiden
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componist voor een bescheiden instrument, Napoléon Coste heeft de romantische gitaarmuziek in
zijn meesterwerken tot grote hoogte weten op te stuwen.

INTERPRETATIE

Het onderzoek naar de formele kenmerken en stijlelementen is gepaard gegaan met de realisatie
van de resultaten in de uitvoeringspraktijk. Deze hebben eveneens de beschrijvende analyses
beïnvloed. De 21 verschillende aspecten, ondergebracht in de taxonomie, zijn nauwkeurig
beoordeeld op hun werkelijkheidsgehalte en in concert en op compact disc vormgegeven. Daaruit
is vooral gebleken dat de bedoelingen en muzikale ideeën van Coste uiterst nauwkeurig zijn
weergegeven in de muziekdruk van zijn werken. De vele verschillende aanwijzingen, en vooral de
harmonische intensiteit, komen in de uitvoeringspraktijk op deze wijze evident naar voren. Nooit
kan datgene wat de 19e-eeuwse gitarist en luisteraar gespeeld en gehoord heeft worden
aangetoond. Echter, de historische uitvoeringspraktijk van deze werken roept een klankbeeld op
waarmee de huidige gitarist en luisteraar deze esthetiek kan benaderen. In theorie en praktijk is
deze benaderingswijze verifieerbaar.

Coda
Onder de grote drie componisten van de romantische gitaarmuziek, met Mertz en Ferranti, kan
Coste als de meest belangrijke worden aangemerkt. In omvang van hun oeuvre ontlopen zij elkaar
niet veel. Mertz legt echter de nadruk op extravagantie, bravoure en virtuositeit zonder dat daar
muzikaal veel inhoud tegenover staat, als melodische stemvoering en harmonische ontwikkeling.
Zani de Ferranti beantwoordt meer aan die laatste twee romantische criteria, schrijft
programmamuziek, maar weet zich niet te ontworstelen aan de thema met variatie vorm en
operabewerkingen ten behoeve van de grote muzikale vorm. In die zin stijgt Coste qua muzikaal
niveau uit boven deze twee en weet een veelzijdig palet van romantische elementen in zijn muziek
te realiseren, nog eens versterkt door zijn intensieve harmonische schrijfwijze. Zijn werk is zeer
veelzijdig en afwisselend, in grote lijn en in detail aantrekkelijk voor speler, luisteraar en analyticus.
Vanuit zijn vroege werken, die reeds getuigen van enige onstuimigheid, laat hij een grootse
ontwikkeling zien naar zijn beste werken rond het midden van de eeuw, waarin de composities in
de Makaroff-serie de hoofdrol spelen. Zijn attitude ten aanzien van virtuositeit en complexiteit is
dusdanig subtiel en logisch doordacht, dat zijn muziek een technisch hoog niveau bereikt dat nooit
ten koste gaat van de speelbaarheid. De muzikale expressie, waarvoor Coste telkens zoveel
aandacht heeft, komt op deze manier tot volle wasdom. De romanticiteit van zijn muziek is met
deze studie door middel van analyse en het aanleggen van criteria inzichtelijk gemaakt.
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Met het overlijden van Coste in 1883 verdwijnt de belangrijkste gitaarcomponist van Parijs van het
toneel. Hij vond aansluiting bij de musici uit Valenciennes die in Parijs een plaats hebben
verworven, verkeerde in het gezelschap van gerenommeerde musici uit hoge artistieke kringen,
bracht het merendeel van zijn werken onder bij succesvolle uitgevers, had een lespraktijk met
leerlingen uit de gegoede klasse en nam deel aan vele gemengde concerten. De gitaar echter
verdween geleidelijk van het concertpodium wegens afnemende belangstelling voor de
kunstmuziek ten faveure van de populaire muziek, de niet aflatende kritiek op het instrument door
de critici, de stereotype beeldvorming als romantisch cliché en de hispanisering door de opkomst
van Spaanse gitaristen. Zijn werken zijn desondanks verspreid over geheel Europa, maar werden
nauwelijks meer gespeeld wegens de vermeende technische moeilijkheid en de heptacorde, die
niet altijd vervangen kan worden door een scordatura, een ook de ambitus van twee octaven op de
hals, zonder welke Étude 12 opus 38 en de Fantaisie symphonique opus 28[b] bijvoorbeeld niet
gespeeld kunnen worden. Zij verdwenen in verzamelingen, die uiteindelijk in bibliotheken in
Kopenhagen, Londen en Parijs zijn terechtgekomen. Alleen zijn Études opus 38 hebben hun
plaats gevonden in de in zijn tijd gegroeide canon van gitaarwerken. De aandacht voor de gitaar
komt te liggen op de school van Tárrega in Spanje, het instrument viert na de eeuwwisseling
triomfen met Llobet en Segovia, met wie de scheiding tussen componeren en concerteren manifest
wordt. Slechts enkele etudes van Coste krijgen daarin een plaats, zijn hoofdwerken raken uit het
zicht. Met de uitgave van zijn complete werken door Wynberg bij Chanterelle komt er in 1981
nieuwe aandacht voor het oeuvre, zijn grote werken worden weer geprogrammeerd en er worden
artikelen over hem en zijn muziek geschreven. Deze biografie wil voorzien in het geven van
verifieerbare informatie over, en systematisch inzicht in leven en werken van de Franse
gitaarcomponist Napoléon Coste, om hem, naast Kaspar Josef Mertz en Marco Aurelio Zani de
Ferranti, de plaats in de gitaargeschiedenis te geven die hem toekomt bij de grote drie van de
romantiek.
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Oeuvre
addendum IV
beschrijvende analyse
opus 2, Aux Parisiens, opus 3, 4, 5, Le Pirate, opus 6, 7, L’Esquif, opus 16, Le Perruquier

Bij de bespreking van de werken voor gitaar van Coste is de chronologie daarvan het
uitgangspunt. De werken komen dus aan de orde in de volgorde waarin zij zijn geschreven of
verschenen, voor zover dat vastgesteld kan worden. Onzekerheden daarover zijn niet uit te sluiten,
zoals wordt uitgelegd in de thematische catalogus Hoofdstuk II onder het kopje ‘datering’.
Vanzelfsprekend is overwogen, om reden van overzichtelijkheid, de werken te behandelen in de
volgorde van opusnummering; dat zou het eenvoudig opzoeken van informatie over een bepaald
werk vereenvoudigen. Echter, aangezien uit de bespreking ook een mogelijke ontwikkeling van de
romantiek in de werken van Coste aan het licht kan worden gebracht, waarbij stijlkenmerken
daarvan middels muziekvoorbeelden worden uitgelicht, zou deze op die manier minder zichtbaar
zijn. Een andere mogelijkheid zou zijn de werken genregewijs de revue te laten passeren. Deze
aanpak heeft echter hetzelfde probleem. Daarom is toch de keuze gevallen op de chronologie als
ordenend principe.
Het gaat bij het oeuvre van Coste om 53 opusnummers en 20 werken zonder opusnummer. Bij de
werkbesprekingen is ervoor gekozen de selectie te beperken tot de werken waarvan de datering
precies of ongeveer is vast komen te staan. Ongedateerde werken blijven buiten beschouwing.
Dat houdt in, wat betreft de beeldvorming omtrent zijn romantische stijl, dat zijn ontwikkeling van
de eerste werken tot en met zijn meest belangrijke, zeg maar, hoofdwerken, en die daarna, kan
worden gevolgd. De werken voor andere instrumenten dan gitaar blijven grotendeels buiten
beschouwing, vanwege het geheel andere niveau waarop Coste zich daarmee bevindt, wat blijkt
uit de globale behandeling van enkele daarvan. De arrangementen die Coste maakte van werken
van andere componisten komen zijdelings aan de orde, en daarvan slechts enkele, het zijn immers
geen originele composities. Wel kunnen zij iets zeggen over zijn werkwijze bij het arrangeren, en
daarvoor is een kleine selectie voldoende, en dan ook uitsluitend die waarvan de datum is te
traceren. Er worden eveneens pogingen in het werk gesteld om enerzijds de werken te typeren
naar genre, anderzijds om middels analyse te komen tot het vaststellen van formele kenmerken en
stijlelementen die als romantisch te betitelen zijn. Waar en hoe deze in de werken voorkomen,
wordt weergegeven in een schema, zoals dat in de thematische catalogus in Hoofdstuk IV Stijl valt
te vinden, zodat aan de hand van de samenstelling van de verschillende kenmerken en elementen
elk werk als minder of meer romantisch valt aan te merken. Daarmee wordt ook een voorzet
gedaan om het onderscheid te maken met de werken van de als klassiek aan te merken
gitaarcomponisten.
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De beschrijvende analyses lopen parallel aan de behandeling van de composities in de biografie
en zijn te beschouwen als ondersteuning van het betoog aldaar, waarin naar dit overzicht wordt
verwezen. De schematische weergave hier maakt het eenvoudig om deze onderbouwing erop na
te slaan. De besprekingen zijn voorzien van enkele relevante muziekvoorbeelden, in ieder geval
het incipit, of anders een verwijzing naar het type stijlkenmerk, om ook de relatie met het hoofdstuk
over stijl in de thematische catalogus toe te lichten. Zo wordt de drievoudige referentie tussen de
biografie, de beschrijvende analyse en de thematische catalogus zichtbaar gemaakt:
- diagrammen stijlelementen en formele kenmerken in Thematische catalogus, bijlagen;
- beschrijvende analyse werken in Oeuvre addendum Hoofdstuk IV-V-VI-VII-VIII;
- werken in historie, sociaal culturele context in Biografie.

Wat betreft de beschrijving van de theorie der muziek wordt de volgende nomenclatuur
gehanteerd:
A - majeur toonsoort, groot, grote terts;
a - mineur toonsoort, klein, kleine terts;

A - majeur-akkoord, groot, grote terts, liggingen 6 of 6/4;
Am - mineur-akkoord, klein, kleine terts; liggingen 6 of 6/4;
Amaj7 of Aª - majeur septiemakkoord, groot septiemakkoord; liggingen 6/5 of 4/3 of 2;
A7 - dominant septiemakkoord; liggingen 6/5 of 4/3 of 2;
A0 of Adim7 - verminderd septiemakkoord; liggingen 6/5 of 4/3 of 2;
Am7b5 - halfverminderd septiemakkoord; liggingen 6/5 of 4/3 of 2;
Ahv of A7b5 - hardverminderd septiemakkoord; liggingen 6/5 of 4/3 of 2;
Adv - dubbelverminderd septiemakkoord; liggingen 6/5 of 4/3 of 2;
A7#5 - overmatig septiemakkoord; liggingen 6/5 of 4/3 of 2;
Asus - voorhouding, 4 voor 3 of 6 voor 5;
A6 - A met 6, toegevoegde sext;

A - toonhoogte groot octaaf;
a - toonhoogte klein octaaf;
a’ - toonhoogte eengestreept octaaf;
a” - toonhoogte tweegestreept octaaf;
A# - A-verhoogd, Ais;
Ab - A-verlaagd, As;
A - deel van een werk;
a - voorzin/nazin, frase;
I - toontrap.
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Opus 2 Variations et finale sur un motif favori de la Famille Suisse de Weigl
Coste plaatst het thema met het tempo Gracioso in A, volgt de

Een cadens met vaste akkoorden E7-a-b7b5-Esus-E-a-E-F#m6-

melodische en harmonische tonica-dominant-tonica structuur in

Esus leidt naar E als dominant. Een cadenza met 16en

voorzin en nazin, maar voegt er een refrein aan toe. Hij begint al

omspelingen, gebroken akkoorden, octaven en
sequensmotiefjes - dit wordt het handelsmerk van Coste [Stijl 2
cadenza 4] - vormt de overgang naar de laatste variatie die als
finale dient. Hier pakt Coste uit in meer virtuositeit met
omspelingen, ‘parachute’-motiefjes [Stijl 3 omspeling 15],

75 incipit opus 2 ‘Weigl’

arpeggio’s met campanella’s, trillers, een stijgende toonladder in

met wat kleine versieringen en diminuties. Het refreintje wordt

naslaande octaven. Verrassend zijn daarna een plotselinge

gekenmerkt door akkoorden in hoge posities gevolgd door een

chromatische ondermediant F, gevarieerd met een dalende

tremolo-ritme op de losse e’ en de e’ op de g-snaar, wat een

chromatische toonladder in naslaande octaven, een

campanella-effect geeft, een ritme dat, en een techniek die

modulerende gebroken tertsbeweging en een bevestiging van

Coste nog veel zal toepassen. Aan het eind komt een
opvallende dalende toonladderfiguur, voorafgegaan door wat
vanaf nu de ‘vuurpijl’ gaat heten, een voorslag met stijgend
glissando over een kwint [Stijl 4 ornament 9]. Variatie 1 heeft de
gepunteerde opmaat met daarna in 8stentriolen gebroken ‘raket’

76 Stijl 8 modulatie 6 chromatisch naar verlaagd VI

akkoorden [Stijl 3 omspeling 14], met af en toe wat campanellalegati [Stijl 3 omspeling 16]. Opvallend is een kleine cadens van

de toonsoort met dominant-tonica akkoorden, afgewisseld met

een verminderd septiemakkoord naar een majeur akkoord in

het ritmische motief van het refreintje. Een chromatisch

maat 11, tweemaal, en de veranderde herhalingsstructuur. Het

stijgende tremolo-omspeling is hierin opvallend. Alles staat in

refrein is geheel uitgeschreven.

3/4 maat, Coste geeft geregeld aanwijzingen voor tempo,

Variatie 2 heeft de kenmerkende anacrouse, gevolgd door een
campanella 16en tremolo begeleid door een in 8sten
bewegende bas van gebroken akkoorden. De
herhalingsstructuur is dezelfde als in variatie 1. Het refrein is ook
hier uitgeschreven. Variatie 3 begint zonder opmaatmotief en

77 Stijl 3 omspeling 8 tremolo

beweegt in naslaande16en met een bas in decimes, gevolgd
door dalende ‘parachute’ gebroken akkoordmotiefjes in triolen.

dynamiek en voordracht. Het geheel is driestemmig gedacht in

Het chromatische detail van het thema is ook hier herkenbaar.

melodie, bas en tussenstem. Hij doorbreekt de rigide

De herhalingsstructuur is hier dezelfde als in het thema. Het

harmonische structuur uiteindelijk om een meer eigen stempel

refreintje is weer uitgeschreven. Variatie 4 begint met tremolo

op de compositie te drukken, daar waar ook de virtuositeit

octaafmotiefjes [Stijl 3 omspeling 18] afgewisseld met

toeneemt.

toonladderfiguren en naslaande octaven [Stijl 3 omspeling 13].
De beweging is in 16en en de herhalingsstructuur weer dezelfde

De Niaiserie opus 21 van Zani de Ferranti is, met uitzondering

als het thema. Hier geen refreintje meer, deze variatie wordt

van de eerste variatie, geheel tweestemmig gedacht en

attácca gevolgd door een Andante in gelijknamig mineur, een

zodoende wat schraal in de harmonie.

opvallende doorbreking van de variatievolgorde. Dit Gracioso
bestaat uit een cantabile melodie in de sopraan begeleid door
arpeggio’s en een maatlange bas. Hier is sprake van
doorcomponeren, Coste moduleert naar C en komt op een
orgelpunt op B uit, ritmisch en harmonisch omspeeld.

78 incipit opus 21 Niaiserie Zani de Ferranti
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Ook dit maakt het werk vrij behoudend, maar toch komt uit het

Een enkel interessant akkoord in het Andante maat 29, maakt,

werk aan het eind naar voren dat ook deze componist naar

samen met omspelingen, het gebruik van chromatiek,

andere mogelijkheden zoekt, mogelijkheden die kunnen worden

voornamelijk verhoogd 4 en 2, en speciale arpeggio’s, dat er

gekenmerkt als afwijkend van het klassieke model zoals dat

door het gebruik van deze middelen in de muziek een ontluikend

door Sor, Giuliani en Carulli werd gehanteerd. In het werk van

romantisch gevoel is te horen.

Coste zijn twee in kleine nootjes uitgeschreven cadenza’s te
vinden, zoals die ook in de concerto’s van Giuliani voorkomen,
en veel voorschrift van - sterke - wisselingen in dynamiek.
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WoO 2 Aux Parisiens des 27 28 et 29 juillet 1830
Coste verhaalt over de heldhaftigheid van het volk bij ‘Les Trois

Gebruikelijk in 19e eeuwse muziekuitgaven is dat een

Glorieuses’, dat zich plaatst tegenover een tiran die hun bloed

gealtereerde noot voor alle partijen en in alle octaven geldt. De

deed vloeien. De martiale ritmiek van het chanson verwijst naar

harmonie wordt hier op de derde tel dan gelijknamig mineur a,
niet ongebruikelijk, en ook passend hier, omdat het gevolgd
wordt door een tussendominant op II-[V6/5]-B7 en eindigt op de
dominant V-[I] E. Moet in dat geval in de eerste harmonie niet

79 incipit WoO 2 Aux Parisiens

ook de c# worden hersteld en is deze omissie een drukfout? De

heldhaftigheid, heroïek. En wie verjoeg de despoten uit

ontwikkeling van de harmonie in de ontluikende romantiek in de

Frankrijk? Dat zijn de kinderen van Parijs. Deze laatste regels

muziek van het begin van de 19e eeuw gaat niet zonder

worden ook nog driemaal herhaald, geen misverstand hierover.

problemen. Het zoeken naar ongebruikelijke harmonische

Het chanson, op tekst van Harion werd uitgegeven ‘A Paris,

wendingen houdt in dat soms ongelukkige oplossingen worden

942

chez l’Auteur, rue Bleue no. 28. ) Het staat in de toonsoort A

gevonden en kunnen er ‘vreemde‘ akkoorden in een stuk

en een 4/4 maatsoort met als voorschrift Allegro maestoso. De

voorkomen, die niettemin zo bedoeld zijn. Hier ontstaat een

ritmiek kent kwarten-, 8sten-, 8ste-punt-16e beweging,

harmonie van bVI akkoord F, met een zeer dramatisch effect.

marsritmen, sterk, krachtig. Opvallend in de piano-introductie

‘De vils despotes sont proscrits...’ ofwel ‘de gemene tirannen zijn

van 4 maten is, naast de overgepunteerde akkoordherhaling I-

geweerd...’, een tekst die dramatisch moet worden getoonzet.

V6-VI, de tussendominant in maat 2 op trap III met e# in de bas

Het moet dus een omissie in de druk zijn, het herstellingsteken

die niet oplost in naar F#, maar naar trap II b met voorgehouden

is niet geplaatst. Coste past af en toe ook ‘vierkante’

supertonica. Dit akkoord is meteen de vooafschaduwing van de

harmonische prolongaties toe die in eerste instantie

modulatie in maat 10, frase 2. Er zit direct beweging in de

merkwaardig overkomen. Een voorbeeld is te vinden in opus 17

harmonie. Daarop volgt de toonsoortbevestiging V7b9-I. De

Vallée d’Ornans het Rondo maat 5-8 waar de stijgende bas van

eerste frase van 4 maten start met een heldhaftige stijgende

F#-F##-G# met dalende melodie f’#-e’-d’# een merkwaardige

grote sext e’-c’’#, heeft dan een vrij secundematig verloop met

modulatie vormt. Coste doet dit vaker, maar daarover later. De

daarna een dalende kwartsprong, een stijgende octaafsprong en

beweging in de begeleiding van maat 15 gaat over in 16en, ook

eindigt op een sterk maatdeel op de terts, dat alles begeleid

passend bij de dramatiek. Hier volgt een open einde, een vraag,

door een ‘napikkend’ bas/akkoordritme in de piano. De frasen,

op de dominant. Het antwoord komt in de volgende frase 4 met

kort aandoend door de lange noten om de twee maten, worden

de loftrompet op les enfans [sic] de Paris, een heroïsche

verbonden met kleine figuraties als tussenspel. Frase twee

stijgende kwart in de melodie, verder bewegend door het A-

begint direct met een tussendominant op III [V7] die nu wel

akkoord, bijna als de Marseillaise, laatste frase, inderdaad als

oplost in VI [I] en met een opvallende chromatische toon f’## op

triomfantelijk hanengekraai met stevige akkoorden in kwartnoten

een #VI6/5 harmonie, verminderd septiem, die via I6/4-V-I

begeleid, heftig, krachtig en heldhaftig, stilstaand op het A-

moduleert naar de dominant E. Dit wordt nog eens bevestigd

akkoord, eindigend met tussendominant II [V6/5] op V [I]. (Zelfs

door het tussenspel, de stijgende toonladder van E. In de

anachronistische associaties doen zich hier voor met de Battle

volgende frase, ook weer vier maten, wordt E weer dominant

Hymn of the Republic, dat is geschreven door William Steffe in

door de herstelde >d. Maar in maat 15, halverwege deze frase

1855 met woorden van Julia Ward Howe in 1861, ook bekend

3, en halverwege het lied, zit een raadseltje. De dominant E gaat

als ‘Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord’.

over in verlaagd VI overmatig [f-a-c#] met de melodie op a’,

Hieruit mag blijken dat heroïek op vergelijkbare wijze kan

maar op de derde tel, een zwaar maatdeel, volgt een

worden getoonzet, bijkans universeel is).

melodietoon c’’ met als begeleidende harmonie trap I A6/4 [e-ac#].

942
Bibliothèque nationale, Département de la Musique, Paris, M. Coste: Aux Parisiens des 27, 28 et 29 juillet 1830,
Paroles de Harion, Paris, chez l’auteur, In.fol., 2 ex. [Vm7 44.830 et 44831.
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Coste heeft hier 5 frasen, en schrijft een verlengde frase van 8

Er zijn in dit chanson enkele aanwijzingen voor romantische

maten. Via een tussendominant op VI gaat hij naar II-I6/4-V7-I,

muzikale kenmerken te vinden: een verlengde frase,

maar eindigt met wat wij nu noemen een ‘stoptime’, de

dramatische akkoordwendingen, een gestopt akkoord, een

begeleiding stop abrupt, ook nog eens aangegeven met ‘sec’.

overduidelijke karaktertekening.

Het laatste ‘hanengekraai’-motief e’-d’#-e’a’’-c’’#-e’’ waarvan de
laatste toon lang wordt aangehouden om via d’’ op te lossen in

80 Stijl 19 verhaal 1 ‘hanengekraai’-motief

c’’#, een glijdend einde, waarop het motief nog eens wordt
herhaald, eindigt via de leidtoon op de tonica, een sterk slot [Stijl
19 verhaal 1].
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Opus 3 2 Quadrilles de Contredanses
Het vreemde is eigenlijk dat de variaties van Coste opus 2 op

De muziek bestaat uit levendige, ritmische thema’s van rigide 8

een motief van Weigl fris en origineel zijn, vrijwel het gehele

of 16 maten lengte, in 2/4 maat, behalve ‘La poule’, dat in 6/8

spectrum aan mogelijkheden en effecten van de gitaar als

staat, een vast schema waaraan ook Coste zich houdt. Ondanks

instrument ten toon spreiden en ook romantische kenmerken

de hier en daar optredende versieringschromatiek, voornamelijk

vertonen, en dat opus 3 Deux Quadrilles de Contredanses een

verhoogd 4, en het veelvuldig voorkomende legato is het zeker

obligate verzameling kleine werkjes is, die niet verder komt dan

geen briljant werk in de aanvang van het oeuvre van een

precies voldoen aan de titel - Strauss schreef er vele. Opus 3 is

talentvol gitaarcomponist.944) Er is geen spoor van enige

saai, haalt niet uit de gitaar wat er bij opus 2 wel uit komt, staat

romantiek in te bekennen.

in die zin in groot contrast daarmee en vertoont ook niet de
muzikale inventie, zeg maar ‘Sturm und Drang’, van een jonge
getalenteerde componist. De strikte vorm, weinig gevarieerde
harmonie en melodie doet vermoeden dat dit werk zelfs een
jeugdige oefening van de componist zou kunnen zijn.
Het is mogelijk didactisch bedoeld, binnen de restricties van de
mogelijkheden van zijn leerling, in dit geval l’honorable Charles
Ashburnham, maar ook in die zin in contradictie met zijn Étude
21 opus 38, die behoorlijk tot zeer veeleisend is en eveneens
aan Lord Asburnham [sic] opgedragen - over didactisch
gesproken. Het werk is een voetnoot in Coste’s werk en niet
meer dan dat. Toch heeft hij het de moeite waard gevonden om
uit te geven, misschien om aan te sluiten bij de populariteit van
het genre. De standaard quadrille, ook deze van Coste, bestaat
uit vijf verschillende delen, de contredanses, achtereenvolgens
‘Le Pantalon’ dat de naam ontleent aan het chanson met de
dubbelzinnige titel ‘Le pantalon De Madelon N’a pas de fond’,
‘L’été’, populair in 1800, ‘La poule’ dat er in 1802 bij komt, ‘La
pastourelle’, vaak - ook hier - vervangen door ‘Trénis’, genoemd
naar de danser Trenitz, en een Finale.
Enige delen eruit zijn geheel of gedeeltelijk identiek aan de niet
uitgegeven Deux Quadrilles WoO 5 die via de handen van
Søffren Degen zijn overgeleverd, met name no. 1 van de eerste
en de tweede, en het begin van No, 2 van de eerste; de andere
delen zijn geheel anders, ook meer uitgewerkt en daarom

81 incipit opus 3 2 Quadrilles de contredanses

waarschijnlijk van later datum.943)

943
Coste, Napoléon: Deux Quadrilles, [opus 3] Kk MS 46 mu 7908.1085; Coste, Napoléon in: Wynberg, Simon: The
Guitar Works Napoleon Coste, facsimile edition, vol. I-IX, Monaco, Chanterelle,1981, 1983; reprint 2006-7, vol. I p. 21-31, vol. IX
p. 52-55.

944
Lamb, Andrew: ‘Quadrille’ in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London,
Macmillan, 1980, vol. 15, p. 489-491.
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Opus 4 Fantaisie Composée sur un Motif du ballet d’Armide
Opvallend in deze Fantaisie van Coste is de stemmingsvolle

chromatiek, volgt een derde variatie, interessant wegens de

introductie in c klein, de enige keer in zijn werken dat hij deze

dalende chromatische motiefjes, die ongemerkt de periodiciteit

toonsoort gebruikt. De sfeer wordt bepaald door een 16e

doorbreken; er zijn hier 17 maten. Het ingevoegd Andante staat
in de nieuwe maatsoort 6/8 en hier verschijnt voor het eerst een
dominant7b9 akkoord, waarvan de toon as al enige keren is
gebruikt in een IV-mineur-harmonie, het f-akkoord, Moll-Dur [Stijl
10 cadens 4]. Coste introduceert, na een kort chromatisch
koppelmotief de toonsoort As [m. 13], chromatisch in

82 incipit opus 4 Fantaisie ‘Gluck’

opmaat gevolgd door een dubbel gepunteerde kwart, direct met
een echo in een 16en sextool in de kwint van het akkoord,
waardoor het prominente aanvangsmotief gecentreerd wordt
rond het eerste accent. De triolenbeweging is in de opera zelf

85 Stijl 8 modulatie 2 spiltoon - enharmonisch

tertsverwantschap met C, een verrassende wending, ook al
omdat dit de enige keer is in het oeuvre van Coste dat deze
toonsoort voorkomt, evenals c. De maatsoort wordt 3/8 en in het
ritme verschijnen 32sten. Daar waar de maatsoort weer
teruggaat naar 6/8 [m. 33] past Coste een spiltoonmodulatie toe
83 Stijl 11 toonsoort 4 c-klein

[Stijl 8 modulatie 2], hier van een gerepeteerde as naar de gis

slechts eenmaal te vinden, in Arie et Choeur Acte 3 Scène IV,

van het E-akkoord, een enharmonische chromatische modulatie

waar la Haine aanvangt met het zingen van ‘Amour, sors pour

van As naar E. Chromatische modulatie via een spiltoon past

jamais’, betekenisvol, ook voor deze introductie van Coste, waar

Coste toe in het Rondeau opus 21 maat 41-42 van zijn

het ‘haat-akkoord’ een dominant-septiemakkoord met tonica als

Souvenirs; hier van A naar F via spiltoon a’. Een IV V I harmonie

bas wordt bewaard tot tegen het einde, maat 23.3. Een fraaie,

bevestigt de toonsoort in dit Andante opus 4, onderbroken door

korte cadenza in maat 29 [Stijl 2 cadenza 4] leidt tot het

een cadenza van omspelingen en legati [m. 34]. De akkoord

slotakkoord van de introductie, een instabiel dominant

herhalingen en omspelingen worden herhaald, totdat aan het

kwintsextakkoord, dat de spanning vasthoudt tot het thema.

eind de harmonie geleidelijk wordt ontkend door de introductie

Coste gebruikt binnen een beperkte harmonie ritmische

van het IV-mineur6 akkoord [m. 42.1], dat verwant is aan D7, de

motieven en orgelpunt om beweging en spanning te creëren.

dominant van G; hierdoor ontstaat een tussendominantwerking

Door het langzame tempo wordt dit element nog versterkt tot

die Coste via een gelijknamig majeur-mineur overgang E-e

een indrukwekkende introductie.

eindigt in een G6/5 akkoord [Stijl 8 modulatie 3]. Deze majeur-

Het thema ontleent Coste aan het ballett Musette uit de tweede

mineur overgang past Coste eveneens toe in op. 38 no. 2 m. 16

akte van het heroïsch drama van Gluck, maar hij versnelt en

en in op. 40 Rondo m. 74. De daaropvolgende cadenza met een

versiert, verrijkt de oorspronkelijk vrij statische harmonie, maar

sequens van toonsherhalingen, omspelingen en legati leidt naar
de dominant G van C. Teruggemoduleerd naar C volgt een
vierde variatie in triolenbeweging en, na een plotselinge maat
rust die door Burzik als stijlmiddel ‘abruptio’ [Stijl 15 tempo 2]
wordt beschreven,945) een coda met wat vuurwerk als

84 thema Ballet Musette Gluck

arpeggio’s, legati, dalende en stijgende chromatiek, octaaf

handhaaft de periodische structuur van de frasen. Door deze

passages en toonsoort bevestigende cadensen. Van echte

aanpassingen verdwijnt de oorspronkelijke syncope, de

doorbreking van periodiciteit is hier geen sprake viermaal

verhoogde tonica blijft gehandhaafd. Het staat in gelijknamig

‘zondigt’ Coste hiertegen, de Introductie heeft 29 maten, de

majeur. Na twee variaties met gediminueerde notenwaarden,

derde variatie 17 maten, het Andante 44 maten en het Coda 23

ritmes, versieringen, omspelingen en toonsoortbevestigende

maten.

945
Burzik, Monika: ‘Coste, Napoléon’, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, ed. Blume, Finscher, Kassel,
Bärenreiter, 2000, vol. IV, Kol. 1715.
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Opus 5 Souvenirs de Flandres
In no. 1 Marche zijn verwijzingen naar militaire muziek te vinden,

de ‘campanella’, nog versterkt door het legato. Typerende

zoals het structurele martiale gepunteerde ritme en een passage

voorbeelden daarvan zijn te vinden in deel I maat 38 en in deel

met gebroken drieklanken in flageolets, maat 31,

VI maat 53. De campanella legato techniek past Sor als

87 Stijl 3 omspeling 16 campanella legati

structureel stijlelement toe in zijn Mozart-variaties opus 9.
Zonder legati doet Coste dat al in opus 2. Voor Coste is het
volkse aspect een doelbewust effect, omdat hij in voorgaande
composities en in andere delen van dit werk de harmonische
intensivering zoekt in samenklank met sexten, decimes en
harmonisch ritme met tussenplaatsen en variëren van
akkoorden. Dat laatste blijkt ook uit zijn idee het thema in de
Marche en het Rondo harmonisch en melodisch gevarieerd te
laten terugkeren. De walsjes zijn verschillend van melodie,
toonsoort en ritme en ademen een zich ontwikkelende
86 incipit opus 5 Souvenirs de Flandres

originaliteit, zoals de chromatische tertsverwantschap tussen A

trompetsignalen [Stijl 21 onomatopee 5]. Dat in muziek de gitaar

en F. In de Marche, en in de Valse no.2 en Valse no. 5 bevindt

kan verwijzen naar andere instrumenten wordt duidelijk

zich het eerste voorschrift van Coste voor de zevende snaar in

omschreven in vele gitaarmethodes tussen 1820 en 1840.946)

D, hier nog aangegeven met een octaafteken.

Sor beschrijft het maken van een trompetklank op de gitaar in

Uit de werkjes spreekt een gitaristische beheersing van het

zijn Méthode uit 1830 en Coste doet dat ook in de Méthode

instrument, getuige de vele legati in hoge posities met losse

Coste-Sor voor hoorn, trompet, hobo en harp in een paragraaf
gewijd aan de kwaliteit van de klank en de imitatie van enkele
instrumenten.947) Gezien het voorkomen hiervan in de 19eeeuwse gitaarmuziek, wordt ook dit verschijnsel geduid als een
kenmerk van - ontluikende - romantiek. Zo is het verschijnen van

88 eerste voorschrift D-snaar

een bourdon met omspelingen op te vatten als een volks

snaren, akkoordbrekingen, omkeringen en liggingen die op

element in kunstmuziek, en te betitelen als een romantische

gitaar uiterst effectief zijn. Eveneens verschijnt de geheel in

karakteristiek, die zich voordoet in de Valse no.2 van opus 5,

kleine nootjes uitgeschreven cadenza in Valse no. 5 maat 25 en

zichtbaar in het incipit [Stijl 20 folklore 2], en later ook in andere

een kleine in Rondo no. 6 maat 136. De cadenza doet zich al

composities als opus 22 Meulan. Het volkse karakter van het

voor in het Andante van de Weigl-variaties opus 2 en in de

walsje wordt nog versterkt door de stemvoering waarbij soms de

Introductie en het Andante van de Armide-fantaisie opus 4.

terts ontbreekt, wat de klank vereenvoudigt, en met opzet meer

Doorbreking van periodiciteit zit in Marche no. 1, waar in de

archaïsch maakt. Voor het eerst gebruikt Coste ook ‘expolitio’,

doorwerking van het koppelmotief een triolenbeweging is en dan

de directe herhaling van een motief. Dan is er in dit werk sprake

een gelijknamig mineur komt. Er is er een verlengde frase van 6

van campanella-legato techniek [Stijl 3 omspeling 16], waarbij

maten met een verkorte frase van 3 maten in deel twee, maat

hogere tonen op lagere snaren worden afgewisseld met losse,

56, met ‘expolitio’ [Stijl 1 frase 4]. De ‘abruptio’ [Stijl 15 tempo 2],

lagere snaren, een techniek die een klokjesachtig effect geeft,

bevinden zich in het Rondo, maat 4, 20, 32, 56, 99.

946
Ribouillault, Danielle: La technique de guitare en France dans la première moitié du XIXe siècle, thèse musicologie,
Paris, Sorbonne, 1980, p. 332, 333.

947
Sor, Fernando: Méthode pour La Guitare, L’Auteur, Parijs, 1830, repr. Genève, Minkoff, 1981, p. 20-21; Sor,
Fernando: Méthode Complète pour la Guitare, Rédigée et augmentée.... par N. Coste, Paris, c.1845, reprint Schonenberger no.
1726, ed. Lemoine.1893?, p. 14-15.
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WoO 9 Introduction et Variations sur la Cavatine favorite de l’Opéra Le Pirate
Voor de Introduction et Variations sur un motif de Rossini [sic

In variatie 1 wordt het thema iets minder geritmiseerd, maar

i.e. Bellini] WoO 9 heeft Coste voor de toonsoort D gekozen,

afgewisseld met toonladder- en gebroken akkoordfiguren, met

maar bij het thema halveert hij de notenwaarde en plaatst het in

legati en enkele versieringsnoten. Coste zoekt hier meteen al de
hoogste registers van de gitaar op, tot aan g”. Na de herhaling
wijzigt Coste in het b-gedeelte het opvallende dubbelverminderd
septiemakkoord op #II in een tussendominant op VII, waardoor
de g# niet wordt weggenomen naar g, de voorafgaande noot a
belangrijk blijft, de parallelle terts b-d, oplossend in a#-c#
verdwijnt en op deze manier een F#m-akkoord moet komen, in
plaats van een F#-akkoord. In de druk van Wynberg staat dat
ook, evenals in twee van de handschriften, maar niet in de
Degen-versie. Daar staat een a#, die niet goed klinkt door de
veranderde cadens. De mineur-variant is hier goed gekozen.
Coste laat het 2. gedeelte terugkomen, waardoor een refrein
ontstaat. Verrassend is de 2e variatie, met vrij lange
kunstmatige flageolet passages, afgewisseld met vaste
akkoordcadensen. Na wat appoggiatura-chromatiek en de
harmonisch gewijzigde VII-III [C#7-F#m] cadens - hier klinkt de
keuze voor mineur nog logischer - moet zelfs een 16en passage
in harmonische boventonen worden gespeeld. Coste besluit
weer met het refreintje als 2. Variatie 3 is een diminutie van het
thema in 16en triolen met gerepeteerde tonen en

89 incipit WoO 9 Le Pirate - Bellini

2/4 maat. Hij laat het thema Andante

toonladderfiguren met versieringen en voorslagen, een stijgend

voorafgaan door een korte Allegro introductie van 8 maten,

glissando en eindigend met een ‘parachute’-figuur [Stijl 3

waarin hij motieven van het thema laat horen met een syncope

omspeling 15]. Eenvoudigweg geeft Coste het 2. gedeelte aan

in de eerste maat van de melodie en direct al de opvallende

als ‘refrain’ zonder de noten uit te schrijven. Dan volgt een

tussendominant #II/2-dubbelverminderd gebruikt, maar hier als

mineur-gedeelte dat niet is aangeduid als variatie, met hetzelfde

voorhouding voor het tonica-akkoord, en niet voor de mediant

echo-begin als de introductie, waarin hij motieven in

F#, zoals in het origineel. Coste breidt de anacrouse, die hij

verschillende octaven legt en de harmonie verfijnt met

punteert, uit met een 16e, echo’t het thema in de bas, waardoor

tussendominanten E7 voor A en D6/5 voor g, de vierde trap die

een vleugje polyfonie ontstaat, wisselt passagewerk af met

origineel pas in het refrein van deel 2 voorkomt met none-

octaafparallellen en besluit met een open einde op VII, waarna

voorhoudingen en hier voor het eerst een V op I voorhouding die

een spanningsvolle maat rust verschijnt, voordat het thema

oplost in I [Stijl 7 dissonantie 3]. In het tweede deel moduleert hij

wordt geëxposeerd.

naar de parallel F via tussendominant C7 met het beginmotief
weer in echo, maar in andere ligging en meer structureel
polyfoon, waardoor een sterkere melodische werking ontstaat en
climaxwerking door een kort orgelpunt op D met harmonie A7-

90 Il Pirata - Bellini

D7-g. Via tussendominant E7 gaat hij terug naar dominant A met

Hij volgt vrijwel letterlijk de melodie, het ritme en de harmonie

vaste akkoordcadensen V-I-I6-A en ‘parachute’-

van het origineel van Bellini en voegt er versieringsnoten als

akkoordbrekingen, bevestigd door herhaling. Dan herneemt hij

dubbelslagen en naslagen aan toe. De triolenfiguren wijzigt hij in

het thema met echo in de bas, maar gaat nu doorcomponeren

16en, al dan niet gepunteerd. Ook kiest Coste voor een 1.2.

met 16enlegati naar d-C6/5-C7-F in hoge ligging met

herhaling, een structuurwijziging van het origineel, waardoor hij

campanellasnaren. dalend van sextligging naar grondligging, op

in het 2, gedeelte meer kan uitpakken, maar waardoor de

bas D.

verrassende cadens met het dubbelverminderd akkoord
tweemaal verschijnt en, omdat dit elke variatie terugkeert, wat
teveel te horen is.
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Via een kort motief, een A7 akkoord in hoge ligging, een

Na de herhaling kiest Coste in 2. verrassend voor verlaagd VI,

melodisch stijgend loopje naar D met een hoge f”, een dalende

de parallel in chromatische tertsverwantschap, om het begin van

toonladderfiguur in parallelle octaven komt hij op een Napels

het thema te herhalen, opvallend ver weg van de tonica en

sextakkoord Eb6 [Stijl 10 cadens 2] dat oplost in V en met een

direct zonder modulatie neergezet. Via F-F7-Bb-D6 en G#

en

syncope in de melodie eindigt in d, ritmisch in 8 parallelle

dubbelverminderd als tussendominant naar I6/4 komt hij weer

tertsen. Variatie 4 herbergt het thema vermomd in p-m-p-i in

op de dominant A terecht als einde van deze variatie, die met

naslaande 16en arpeggio’s [Stijl 12 arpeggio 3], afgewisseld met

een koppelmotief overgaat in de finale. Daarin schrijft Coste

en

16 toonladderfiguren met chromatiek en veel legati, keurig

parallelle tertsfiguren [Stijl 3 omspeling 11], met gerepeteerde

volgens de harmonie en eindigend in een ‘raket’-arpeggio op D

16en als een soort tremolo, met wat chromatische verhogingen

[Stijl 3 omspeling 14]. Door dezelfde toonladderfiguur van de

als tussendominantjes uitkomend op de tonica. Daarna is, met

anacrouse een 16e later te starten komt vanzelf de dominant

dezelfde ritmiek in het tremolo, nu afgewisseld met vaste

naar voren, waarna Coste met dezelfde arpeggio-variatievorm

akkoorden, de harmonie interessant die van D via b-e6/5-E6/5

de harmonie volgt, inclusief het dubbelverminderd

naar dominant A gaat en in een sextenbeweging inclusief

septiemakkoord op #II dat nu weer wel oplost in F# , door Coste

versieringen uitkomt op D. Na de herhaling borduurt Coste door

versterkt door een groot 32en arpeggio. Daarna komt een

op het refreintje, waarna een opvallende parallelle

ongemensureerde cadenza, voorzien van drie fermates, die met

octaafwending van twee maten [Stijl 3 omspeling 13] komt

de chromatische bes die uitkomt op dominant A. Het begin van

waarin de akkoordtonen chromatisch onder en boven worden

het eerste deel wordt dan hernomen waarmee Coste eindigt via

voorgehouden. Een arpeggio in 16en verloopt daarna van via A7-

een f’#-d’ sprong in de melodie naar een D-akkoord met ‘raket’-

D-G-D6/4-A naar D, direct gevolgd in hetzelfde arpeggio door

arpeggio [Stijl 3 omspeling 14].

F#7-G-G#dim-D6/4-A7. De finale eindigt met de bevestiging van
toonsoort D in vaste akkoorden en dalende toonladderfiguren.
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Opus 6 Fantaisie de Concert ‘Meyerbeer’
Coste begint zijn introductie met een kenmerkend octaafmotief

voor moderne oren een traditionele blueslick, die ook veel in

dat sterk lijkt op een trompetmotief [Stijl 21 onomatopee 2],

rock-‘n-roll voorkomt, nu dus zeer vertrouwd, maar toentertijd

gevolgd door een tussendominantketen [Stijl 10 cadens 1],

zeker niet. Dit is de eerste keer dat hij dit doet, later ook in
Ornans opus 17 en in Meulan opus 22, en veel andere plaatsen.
Een soortgelijke prolongatie is als wisselakkoord te vinden in
deel IV maat 2-3 [Stijl 9 prolongatie 5].

91 incipit opus 6 Fantaisie ‘Meyerbeer’

waarbij direct de periodiciteit van vier maten wordt doorbroken.
Na een kort uitstapje naar de chromatische mediant F van D
volgt een cadenza met veel chromatiek.

96 Stijl 9 prolongatie 5 wisselakkoord

Met een modale wending met een verlaagde zevende trap en
een Napels-niet-sext akkoord eindigt hij de introductie op het
dominant-septiemakkoord, als open slot. Het ‘Thème de
Meyerbeer’ is nog niet getraceerd, maar is wel sterk typerend
met de gepunteerde ritmiek, de melodie in veelal gebroken
92 Stijl 8 modulatie 5 chromatisch naar verlaagd III

drieklanken en de uitsluitend I-V-I harmonie, klassiek van

Hij laat daarna veel dissonante akkoorden horen, zelfs een

structuur en karakter.

reeks verminderde septiemakkoorden [Stijl 7 dissonantie 2]

Coste laat in de opeenvolgende variaties omspelingen
langskomen met veel chromatiek. Harmonisch zijn

93 Stijl 7dissonantie 2 verminderd septiemakkoord reeks

voordat hij uitwijkt naar een specifieke volksmuziekpassage [Stijl
20 folklore 3], met een bourdon in arpeggio waar zelfs even de

97 Stijl 7 dissonantie 4 dubbelverminderd septiemakkoord

terts ontbreekt.

spanningsakkoorden als #IV2, I6#5 en zelfs een #2 voorhouding
met mineur-majeurwerking te herkennen, een dubbelverminderd
septiemakkoord [Stijl 7 dissonantie 4] en veel verminderd
septiemakkoorden als dissonant [Stijl 7 dissonantie 1].

94 Stijl 20 folklore 3 bourdon met arpeggio

Na contrasterende verminderd septiemakkoorden volgt een
harmonische passage [Stijl 9 prolongatie 1] die hij later ook veel
gebruikt, op verschillende manieren stijgend of dalend. Hier in
98 Stijl 7 dissonantie 1 verminderde drieklank, septiemakkoord

In variatie 3 zit nog een cadenza, een variatie trouwens met heel
veel legati en een in noten uitgeschreven glissando. Coste
schrijft veel dynamiek voor, geeft tempowisselingen en
articulatie aanwijzingen in dit stuk. Een flageoletpassage zit in
95 Stijl 9 prolongatie 1 dalend

maat 42-43 heeft deze prolongatie een I7-I6b5-Isus4b6-I
betekenis, op een orgelpunt A,

de - niet zo genoemde - finale.
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Opus 7 16 Walses Favorites de Johann Strauss
Coste reduceert in zijn bewerkingen de harmonie tot de meest

Toonsoorten handhaaft hij als ze op gitaar gemakkelijk te spelen

essentiële stemmen, kiest voor het handhaven van de melodie

zijn, met veel losse bassnaren, hij transponeert er zeven naar

en de bas en de belangrijke terts of septiem van het akkoord,

die toonsoorten; C komt driemaal, G eenmaal, D driemaal, A

zodat bijna alles twee- of driestemmig is, zelden vierstemmig,

acht keer en F een keer voor. Alle walsjes staan in majeur en

als het akkoord eenvoudig te spelen is in no. 9 maat 16, no. 10

hebben een opgewekt karakter. Hier en daar is wat

maat 23, no. 13 maat 18 en 39, no. 14 maat 25 of no. 16 maat

toonsoortbevestigende chromatiek op te merken, alle stukjes

28 bijvoorbeeld, met zelfs een campanella-akkoord in no. 14

handhaven de periodiciteit in frasen van 4 of 8 maten en de

maat 28, een effect dat bij piano niet voorkomt. Octaveringen

maatsoort is natuurlijk altijd 3/4. Zelf verwijst Coste niet naar de

worden weggelaten, zelfs noteert hij deze een keer ad libitum op

oorspronkelijke opusnummers en ook titels als ‘Raub der

een aparte notenbalk in no. 9.

Sabinerinnen’ (no. 7), ‘Hietzinger Reunion-Walzer’ (no. 12) of
‘Charmant- Walzer’ (no. 14) vermeldt hij niet.

99 incipit opus 7 ‘Strauss’ 1-8

100 incipit opus 7 ‘Strauss’ 9-16
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L’Esquif du Pêcheur - Concone / arr. Coste
De wiegelende 6/8-maat verbeeldt het deinende water, maar de

Wel is er enige stemmingsvolle chromatiek in de introductie. Op

dramatiek van het onweer en de ondergang zijn niet te horen in

een frase van 5 maten na is het lied verder periodisch. Bij de
zwaluw in frase 1 blijft de lage bas weg zodat een zwevend
effect ontstaat, maar dit heeft geen relatie met de tekst van de
volgende twee coupletten. Een viertal versieringen, enkele legati
en wat sprongen doen recht aan de zangerigheid van de
melodie. Interessant is verder het I-mineur akkoord in frase 3 en

101 incipit L’Esquif du Pêcheur

de b6 as’ in de laatste frase, als kleine tekenen van een

de melodie of begeleiding die overwegend is gehouden in de

ontluikend romantisch gevoel.

toonsoort C.

La Berceuse - Schubert [arr. Coste]
De 12/8 maat wijst al op de wiegelende ritmiek van een

waardoor een stijgende in plaats van een dalende melodie

slaapliedje. De instrumentale introductie van 4 maten is vrijwel

ontstaat. Het origineel zou niet echt moeilijk in transcriptie op

gelijk aan de begeleiding van de eerste frase, waarbij enige

gitaar te spelen zijn, maar Coste richt zich hier op een didactisch
spelniveau. Een speelse octaafsprong verbeeldt de vreugde van
de moeder over het kleintje. Het valt op dat de melodie van de
nazin eindigt op de tonica, maar de herhaalde nazin op de kwint,
een open einde dus, vragend om het volgende couplet. De
begeleiding bevestigt aansluitend de toonsoort. De harmonie is
weinig spectaculair. Coste handhaaft wel het tingelende belletje

102 incipit La Berceuse

van de pianobegeleiding, maar past niet het non-legato toe,

reductie van akkoordnoten is toegepast wegens de

wellicht omdat de gitaarklank toch al vrij kort is. Het lied eindigt

speelbaarheid; Coste gaat met de reductie nog verder, hij laat

op een heen en weer kabbelende plagale cadens herhaling, zes

wat verderop de hoofdmelodie van de piano weg,

keer.

La Fille du Pêcheur - Schubert [arr. Coste]
De natuur en de liefde spelen in dit chanson een hoofdrol, de

Harmonie, structuur en frasering zijn vrij klassiek. Kenmerkend

wolkenloze hemel belooft geluk, de voorspelling is liefde. Dit

aan dit chanson zijn allereerst de contrasterende toonsoorten en

wordt in de eerste frase reeds ingezet met een hoopvolle

daarna de V op I en II6/5 harmonie, het half verminderd septiem
akkoord en de, een beetje vierkante, plagale modulatie via Vmineur naar de supertonica. Deze modulatie past Coste zelf
eveneens verschillende keren toe, in opus 38 no. 2 maat 16 en
in opus 40 Rondo maat 74. Het melodieverloop is soms
programmatisch als uitdrukking van de tekst. Coste handhaaft in
de bewerking de originele melodie met enige ritmische

103 incipit La Fille du Pêcheur

aanpassingen vanwege de tekst en ook de begeleiding stemt

stijgende grote sext. Het vissersmeisje krijgt een stijgende

vrijwel overeen met die van de piano, ook met een kleine

gebroken drieklank op A, sterk eindigend in de kwint van de

reductie hier en daar van wat akkoordnoten. Coste blijft hier veel

dominant E. Opeens verschijnt een b-akkoord in de tweede

dichter bij het origineel, de keuze voor de toonsoort A is een

frase. Schubert moduleert verrassend via een langer tussenspel

logische omdat Ab vrijwel een onspeelbaar stuk zou opleveren.

naar de chromatische mediant C, via het in het voorspel al

Jammer is het ontbreken van de doorgaande kwart-8ste

gesignaleerde II6/5 en daarna tot half verminderd gealtereerde

beweging in maat 4 en 25. Dit lied is zeker meer doorwrocht als

II6/5b5 akkoord.

het vorige van Schubert, een veel meer geslaagde compositie.
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Opus 16 ‘Norma’
In de muziek verweeft Coste twee thema’s en een begeleiding

In de van Bellini overgenomen begeleiding bij het koor Sei lento,

met zijn eigen inspiratie tot een doorlopend geheel, anders dus

si, sei lento, twintig maten verderop in deze Cavatine, past

dan in de gebruikelijke sets thema met variaties in separate

Coste echter een eigen modulatie toe, interessant van een
tussendominant in toonsoort A op II naar V-mineur [Stijl 6
modulatie 7 naar V mineur], die daarna via een
dubbelverminderd septiemakkoord op #II6/5 uitkomt op III-

106 Stijl 8 modulatie 7 naar V mineur
104 thema’s Norma - Bellini

majeur C#, waarin dus de V van A verhoogd is. Abrupt schakelt

delen. Wel is er een introductie met een arpeggio op het

Coste dan over naar V7, zonder de overgang eis’-e’ voor te

dissonante verminderd-septiemakkoord en in de laatste twee

bereiden, een verrassend effect. In het Andante schrijft Coste

maten een dalende chromatische toonladder in vrije melodische

een vibrato voor [Stijl 17 articulatie 7], voor het eerst in zijn
muziek, en hier nog wel op een in 16en gerepeteerd E7-akkoord.
Dit deeltje van 12 maten heeft ook weer een lyrische ritmiek,
nog eens versterkt door de in het gehele stuk toch al veel
voorgeschreven glissandi. Het daaropvolgende Allegretto heeft
het thema van Bellini Si fino all’ore estreme, het duet van Norma
en Adal uit no. 7b van de opera, een thema dat Coste vrij
precies volgt, inclusief de vele syncopen, die door hem worden
voorzien van rusten in de onderliggende begeleiding, waardoor
het effect ervan wordt versterkt. Dit doet hij trouwens op meer
plaatsen. Tegen het einde van het stuk, waar sterke ritmiek en
chromatische octaafpassages, samen met veel legati in
gebroken akkoorden een finaliserende werking hebben, is in
maat 51-53 van dit deel weer een vrije melodische lyriek te

105 incipit opus 16 ‘Norma’

vinden, in een ander tempo en voorafgegaan door een fermate.
Samen met de chromatiek, de ornamentatie, de modulatie, de

lyriek [Stijl 13 ritme 4], die overgaat in het strak ritmische, in de

dissonante akkoorden, de arpeggio’s, wisselingen van tempo en

opera door Norma gezongen thema Ah bello a me ritorna uit no.

articulatievoorschriften behoort de lyrische melodiek tot de

4, de Cavatine, waarbij Coste de lyrische belcanto chromatiek

stijlelementen die maken dat deze compositie romantisch kan

van Bellini handhaaft.

worden opgevat.
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Le Perruquier de la Régence - Thomas [arr. Coste]
Het stuk staat in toonsoort A en in een 3/4 maat. Harmonisch

Na de eerste frase wordt er pas echt begeleid, 8 maten het A-

komt de ondermediant - in majeur - wel voor, en veel de

akkoord, en begint het lied eigenlijk. Deze gehele frase van 7

dominant. Na de introductie van 6 maten wisselen de melodie

maten wordt vrijwel letterlijk herhaald. Dan komt er iets meer
melodische en harmonische beweging, de geharmoniseerde
leidtoon VII naar III, de ondermediant VI met C#7 als dominant
en B7 als tussendominant op II voor V, de dominant. Wat
chromatische leidtonen kleuren de melodie, waarvan veel delen
herhaald worden, en een aardig slotspel brengt de gitaarspeler

107 incipit Le Perruquier de la Régence

en begeleiding elkaar af, de gitaar beantwoordt de zang met
melodische motieven.

tot in de 10e positie. De frases zijn sterk wisselend van lengte.
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Oeuvre
addendum V
beschrijvende analyse
opus 8, 11, 14, 12, 13, La Savoyarde, opus 9, 10, 15, Méthode, opus 17-23
Opus 8 Caprice
Het eerste deel begint met een frappant herkenbaar

chromatiek is ingebed in modulerende passages en dissonante

akkoordmotief in harmonie I-V-I-V in D, in het ritme kwart-8ste-

akkoorden als verminderd, dubbelverminderd. De I6/4-

8ste-kwart, dat direct wordt beantwoord in de parallel met VI-

V7maj7#5-V7-I passage, die enkele keren in verschillende
gedaanten terugkomt in maat 89 en 180, is een voorbode van
de voor Coste kenmerkende vierstemmige prolongatie [Stijl 9
prolongatie 6].

108 incipit opus 8 Caprice

III-VI-III, dus eigenlijk ook I-V-I-V in mineur in de eerste twee
maten, waarna een modulerende ontwikkeling volgt over de
110 Stijl 9 prolongatie 6 stijgend + dalend

Het heftige begin zet direct de toon voor het gehele stuk,
vanwege de doorwerking ervan, vanwege de herhaling,
109 Stijl 14 maatsoort 5 metrische verschuiving

vanwege de plaatsing in de dominant en vanwege de plaatsing

zes volgende maten, waarin tussendominanten, medianten,

in een andere ligging, het maakt structureel deel uit van deze

supertonica en hardverminderde septiemakkoorden,

goed uitgewerkte compositie.

functionerend als dominant-septiemakkoord, tussendominant,
elkaar afwisselen in een intensieve harmonische prolongatie,

Het tweede deel, Polonaise, wordt voorafgegaan door een

eindigend op de dominant. Hier vindt ook een metrische

naslaande octaafpassage als koppelmotief [Stijl 3 omspeling

verschuiving plaats [Stijl 14 maatsoort 5].

13]. Deze polonaise kent een soort idée fixe, een motief van

Het wordt herhaald om de luisteraar eens temeer het

twee 16en 8sten in e-e’ octaaf, dat geharmoniseerd en

romantisch effect ervan te laten ervaren. Wat de formele

gealtereerd twaalf keer op verschillende plaatsen terugkeert

kenmerken betreft is het opvallend dat deze sterke

[Stijl 5 idée fixe 1]. Dit onderdeel in toonsoort A heeft veel

harmonische ontwikkeling terugkomt in vele doorgewerkte

doorgangs- en voorhoudingschromatiek in het passagewerk,

verlengde frasen, waarmee de klassieke strakke periodiciteit

het thema c.q. motief is geornamenteerd en vele arpeggi en

duidelijk wordt doorbroken. Hierin komt het romantische tot

legati zijn erin verwerkt. De arpeggio’s en het passagewerk

uiting, echter niet in de ornamentiek die geheel ontbreekt, de

monden uit in een tussendominantreeks die via een

gewone toonsoort, D, de maatsoort 3/4, de weinige

koppelmotiefsequens leidt naar gelijknamig mineur, a, waarna

tempowisselingen en aanwijzingen voor dynamiek en

de componist het begin weer laat terugkomen en eindigt op A.

articulatie, in het bijzonder de zeer weinige legati, die in
werken voor gitaar meer regel dan uitzondering zijn. De
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Opus 11 Grand Caprice
Het eerste deeltje van acht maten bevat slechts passagewerk

triolenbegeleiding schept aansluitend een lyrische sfeer,

in toonladders, afgewisseld met vaste akkoordwendingen. Een

ondersteund door enige tussendominante harmonie, waardoor

enkel verminderd-septiemakkoord leidt tot de dominant van de

chromatische mogelijkheden worden benut in een fraai
vormgegeven arpeggio met campanella.
Het hoogtepunt komt in een verminderd septiemakkoord,
gevolgd door tweemaal een dalende chromatische toonreeks
in octaven. Dit deeltje eindigt via een dubbelverminderd
septiemakkoord in 6/5 ligging [Stijl 7 dissonantie 4], klinkend
als dominant septiemakkoord, op de dominant V [A].

111 incipit opus 11 Grand Caprice

tonica D, waardoor een open slot het gelijknamig mineur

Hierna volgt het Allegro van opus 8, dat aldaar is besproken,

voorbereidt van het tweede deel. Dit eerste deeltje is eigenlijk

waar enkele cadenza’s zijn ingevoegd, maat 45 en 148, en een

een geheel uitgeschreven cadenza en kan als zodanig worden

motief verder is uitgewerkt, maat 220. Deze toevoegingen

aangemerkt als romantisch van opzet en functie.

hebben ‘parachute’- arpeggio’s [Stijl 2 omspeling 15] en wat
chromatiek, en voegen duidelijk iets toe aan de betekenis van

Het tweede deeltje is ook niet zo lang, 37 maten, maar heeft

het stuk omdat het vrij strak metrische ervan wordt doorbroken

een stemmingsvolle melodie die meeslepend voortbeweegt,

in vrije lyriek [Stijl 13 ritme 4].

van d modulerend via verlaagd VII [C] naar III [F]. Daarna leidt
een herhaald klein motief via enkele tussendominanten naar
de dominant V [A]. Een Amoroso melodie met
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Opus 14 Deuxième Polonaise [Introduction i.e. opus 27 Le Passage des Alpes m. 1-59]
Het stuk opent met een vraag-antwoordspel in de eerste frasen

lijn van de doorwerking is lyrisch te noemen, wat

van drie maten met een groot dynamische verschil. Het eerste

geïnterpreteerd zou kunnen worden als dromerig, ondanks de

akkoord, 16e-kwart in e wordt direct gevolgd door een ‘raket’-

ritmiek ervan. Enkele fermates brengen metrische spanning,
vrije lyriek in een koppelmotief [Stijl 13 ritme 4], dynamische
aanwijzingen,tempowisselingen en karakteraanduidingen
geven het stuk extra expressie. Ook is er in enkele gevallen,
maat 26 en 34, sprake van ritmisch vrije lyriek.

112 incipit opus 14 Deuxieme Polonaise
114 Stijl 13 ritme 4 vrije lyriek

motief [Stijl 3 omspeling 14] en beantwoord met een cadens
die naar G gaat. Ritmisch vergelijkbaar is de volgende frase,
die van a naar dominant B7 gaat. Daarop volgt een

Het tweede deel, waarin de Polonaise van opus 8 als

koppelmotief in de vorm van een cadenza [Stijl 2 cadenza 1].

middendeel is aangebracht, is een grote polonaise van 164

Het van voorslagen voorziene thema in de bas komt daarna, in

maten in E. Een kenmerkende ritmische akkoordwisseling van

een ritmisch doorgaande, wandelende beweging [Stijl 13 ritme

I-IVm6/4-I leidt via een kort koppelmotief naar een opgewekt,

3]. Verderop komt dit terug in de parallel G. In de doorwerking

springerig thema met veel legati, heel gitaristisch. Dat is ook zo

daarvan zijn verminderde drieklanken, halfverminderd-

in het vervolg met een melodie op gerepeteerde tonen, waarin

septiemakkoorden [Stijl 7 dissonantie 8] en chromatische

wat chromatiek wordt toegepast en die eindigt in een cadens

tonen te horen, met voordat de reprise begint een cadenza en

over 7 maten van VII-III en via een ander koppelmotief

ook een opvallend verminderd septiemakkoord met de tonica

teruggaat naar E. Coste werkt deze16en ritmiek door tot het

als bas, dim7 op I.

middendeel, dat uit opus 8 komt en hier wordt hergebruikt. De
daar gevonden kenmerken gelden vanzelfsprekend ook voor
dit tweede deel, maat 49-94. Daarna wordt zonder overgang
het eerste gedeelte van de polonaise hernomen, enigszins
gevarieerd in ritmiek en chromatiek. Het werk eindigt met

113 Stijl 2 cadenza 1 harmonische met chromatiek en legati

arpeggio’s op het E-akkoord, afgewisseld met gestopte
akkoordcadensen met een finaliserende werking.

Dit eerste deel is weliswaar vrij ritmisch, maar de melodische
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Opus 12 Rondeau de Concert
Het Rondeau begint met een introductie, die meteen een

laten door de verminderd septiemakkoord dissonantie de

verminderd septiemakkoord in omkeringen [Stijl 7 dissonantie

spanning van de introductie terugkeren. Na een uitstapje naar

2] en doorwerking laat horen, een open vraag. Met een

de chromatische terts C vervolgt Coste met een doorgaande
beweging van een in 16en gebroken prolongatie, die moduleert
naar gelijknamig mineur.
Met enkele diatonisch stijgende toonladderfiguren en ‘raket’-

115 incipit opus 12 Rondeau de Concert

abruptio, het stilzetten van de beweging in een rust [Stijl 15

116 Stijl 3 omspeling 2 passage, diatonisch stijgend

tempo 2], en chromatische omspelingen van gemengd
toonladder-akkoordfiguren [Stijl 3 omspeling 7], wordt deze

arpeggio’s [Stijl 3 omspeling 14] gaat het stuk, via een

onrustige spanning nog versterkt. Een passage in tertsen [Stijl
3 omspeling 11], eerst harmonisch als prolongatie 3 [Stijl 9
prolongatie 3], daarna gebroken, overgaand in sexten, leidt
dan tot de hogere regionen van de gitaar, eindigend op de
dominant, waardoor pas in maat 20 de toonsoort A duidelijk

117 Stijl 12 arpeggio 3 snaarwisseling P

wordt. Dan volgt er een sierlijke melodie met

interessante akkoordbreking, naar de tweede cadenza, die

akkoordbegeleiding in 8sten die direct overgaat in triolen en

veel verwantschap toont met de eerste. De glissandi zijn hier

versieringen. Coste laat het thema niet onveranderd

vervangen door legati, met wel weer een chromatisch stijgende

voortgaan, maar gaat er direct mee aan het werk. Hier treedt

reeks die weer op de verhoogde supertonica uitkomt. Dan

ter bevestiging ook ‘expolitio’ op. Met een enkele

komt het A-gedeelte van het rondo, met wat kleine diminuties,

tussendominant komt de zesde trap te voorschijn, die via een

terug. Zonder overgang begint dan het gedeelte in de

abruptio, in de volgende maten opgevuld met flageolets,

toonsoort D, een fris en nieuw muzikaal idee, in harmonische

eindigt in fraaie in triolen gespeelde arpeggio’s op dit f#

en melodische tertsen gespeeld, met wat

akkoord. Gedaald naar de dominant, met twee fermates om de

doorgangschromatiek. Dit deel is veel meer in de strakke

deze beweging te onderbreken, volgt een cadenza met

frasenstructuur van periodiciteit gehouden en daardoor, mede

opvallend veel stijgende glissandi [dalende glissandi komen bij

omdat er hier veel minder dissonantie en chromatiek voorkomt,

Coste slechts eenmaal voor] die verwijzen naar het

minder romantisch. Het A-gedeelte keert dan terug, ook weer

aanstaande thema. Een accelerando-rallentando geschreven

licht gediminueerd en nu overgaand naar het finaliserende slot.

chromatisch stijgende toonladder leidt naar het ook weer

Met de aanwijzing stretto [Stijl 15 tempo 13] in maat 173 wil

vragende einde van dit deel op de verhoogde supertonica,

Coste hier meer beweging, die wordt ondersteund door een

leidend naar de terts van A in het eigenlijke rondo. Dit tweede

tussendominantreeks. Dan volgt een in 16en geschreven

deel heeft een heldere zinsstructuur in het thema, bijna

passage met sexten en campanella-legati [Stijl 3 omspeling

klassiek in voorzin en nazin met herhalingen, in de toonsoort

16], die doen denken aan het refreintje van opus 2. Een

A. Wel is het opvallend dat Coste hier voor het eerst

prolongatie [Stijl 9 prolongatie 3], met wat chromatiek, leidt

structureel glissandi [Stijl 17 articulatie 5] voorschrijft op het

naar de dominant, waar weer een stop wordt ingelast. Een

thema, hier van een gebroken A-akkoord. Het thema komt,

fraaie vondst is dan om het rondothema als tussendominant op

vrijwel precies, zonder veel versieringen, tweemaal terug,

te vatten, waardoor een nieuwe richting wordt ingeslagen, op

zodat inderdaad sprake is van een rondo-structuur. De

een orgelpunt op A naar de vierde en de vijfde trap, een

tussenliggende gedeelten, echter, zijn veel langer dan de 16

wending die ook bij de klassieken veel voorkomt. Met

maten van het thema en ook vrijwel doorgecomponeerd,

gerepeteerde akkoorden en ‘raket’-figuren eindigt het stuk met

waarmee Coste de voor romantici te rigide rondovorm naar

de dominant-tonica bevestiging van de toonsoort. Het open en

eigen believen aanpast. Enkele gestopte akkoorden, abruptio,

vragende begin wordt zo met een uitroepteken afgesloten.
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Opus 13 La Cachucha
Anders dan Huerta begint Coste zijn opus 13 La Cachucha

van vier maten. Wel is er nog een verlengde frase te vinden in

met een introductie in gelijknamig mineur, d. Ook kiest hij niet

het tweede deel, daar waar Coste ook een opvallende

voor de variatievorm, maar komt na het thema in D met een

modulatie toepast naar gelijknamig mineur. Het thema heeft
structureel enige voorslagen, zodat er wel wat ornamentatie in
het stuk te vinden is. Wel opvallend zijn de legati vanuit een
losse snaar en de dubbele legati, die hij tot dusver niet heeft
voorgeschreven in zijn werken. Er zijn nogal wat
tempowisselingen en dynamische aanwijzingen, opvallend
afnemend naarmate het stuk vordert.

118 incipit opus 13 La Cachucha

Na de spannende introductie zijn er in de harmonie nog maar
twee interessante momenten te vinden, als Coste in dit stuk

doorwerking daarvan, plaatst een contrasterend deel in de
dominant A, en laat het thema in D weer terugkeren, maar ook
weer meteen gevarieerd doorgewerkt. Met een triolenbeweging
en het tot gebroken akkoorden bewerkt thema kent het stuk
een vrij doorgecomponeerde structuur. Die begint al met de
doorbreking van de periodiciteit in de introductie, waar hij

119 modulatie 8.4 chromatisch naar III majeur

tevens het spanningsakkoord verminderd septiem breed

naar gelijknamig mineur moduleert, zoals gezegd, en als hij

uitmeet. Het openingsmotief heeft dezelfde intervalstructuur als

nog een uitstapje maakt, via chromatische tussendominanten

dat van Sonate opus 2 no.1 van Beethoven uit 1795, maar de

op II en VII naar de mediant F#. Daarna loopt het af, met wat

maatsoort is hier driekwarts, de cachucha is een soort walsje.

arpeggio’s afgewisseld met toonladderfiguren en een

Van de onregelmatige frasenstructuur blijft daarna weinig over,

slotcadens.

de cachucha is zeer periodisch ingedeeld in voorzin en nazin
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La Petite Savoyarde - Barroilhet [arr. Coste]
Het chanson staat in E, het eerste deel in 3/4 maat. het tweede

haar moeder sterven van honger. Hier is de maatwisseling is

in 6/8. In het chanson wijdt het bedelmeisje haar hart aan de

ook een kleine tempowisseling, de melodie wordt eerst

maagd Maria en zingt en bidt en gelooft in het geluk en vraagt

eenvoudig begeleid met 16en arpeggio’s, maar later echt
begeleid met tegenstemmen, in afwisseling met contrasterend
ritme van stoptime-akkoorden. Opvallend is de plotselinge
chromatische modulatie naar C, via II7-V-IVm-V2-[Im6]-[I] die
meteen wordt ongedaan gemaakt door V. Deze frase 4 telt
tweemaal 4 maten en in de nazin 5. Het mogelijke sterven van

120 incipit La Petite Savoyarde

de moeder wordt gezongen met veel dalende chromatiek en

om giften. Voor een bedellied is het begin qua harmonie en

omlijst met een orgelpunt en parallelle tertsen. De laatste frase

melodie vrij neutraal, niet opgewekt of droevig, maar wel

heeft een voorzin van 4 en een nazin van 6 maten.

lyrisch door het begin op de terts, de opmaakt over twee

Veelbetekenend stopt de begeleiding verschillende keren bij

kwarten en het secundegewijze verloop van de wijs. Frase 1

het vijfmaal herhaalde ‘mourrait’, komt het C-akkoord een keer

telt 5 maten, frase 2 heeft er 7 en daar wordt direct naar A

terug en eindigt het lied met aanduiding pianissimo. Merkbaar

gemoduleerd via I7. Frase 3 van tweemaal 4 maten met een

heeft een kenner van zingen dit gecomponeerd, het chanson

verlenging, een koppelmotief van 3 maten, wordt nu begeleid

zou uitstekend kunnen dienen als expressie-oefening in de

en

in 8 en moduleert terug naar E. De tekst ‘Geef om mijn

zangopleiding. Enkele romantische kenmerken maken dit

wanhoop, laat me niet in de steek’ van het koppelmotief wordt

chanson interessant, zoals chromatische modulatie,

dramatisch vormgegeven met een b6, de c” van de melodie en

opvallende tekstuitbeelding, doorbreking van de periodiciteit,

een stoptime-akkoord E, de 6/8 maat wordt voorbereid door de

chromatische kleuring in de melodie en rustvoorschrift in de

8sten beweging van de melodie. Na de betekenisvolle fermate

begeleiding.

zingt het meisje dat zij een arm kind uit de Savoie is, dat door
God gestuurd altijd zingt over haar misère en zonder haar zou
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Opus 9 Lucia di Lamermoor
Het divertissement begint met een introductie waarin direct

stijgende toonladder [Stijl 6 chromatiek 12] en een heel kleine

staccato akkoorden worden neergezet, later herhaald op

cadenza, zeg maar koppelmotief, zijn hier verder de enige echt

andere trappen van de toonsoort A. Met nogal wat dynamische

opvallende gebeurtenissen. Coste neemt dan een volgend
thema, dat weer veel wordt omspeeld met chromatisch
stijgende voorhoudingen en hier komt de bes’, nu als een
verlaagd-zes toon, weer terug. Deel vijf, ‘Spargi d’amaro’, is
een wals, eerst in A, dan in D en weer in A, met verschillende
ongewijzigde herhalingen. Met een enkel verminderd
septiemakkoord, een campanella omspeling en toch niet

121 incipit opus 9 Lucia di Lammermoor

zoveel chromatiek, ontwikkelt dit deel zich verder totdat, voor
het einde, nog meer finaliserende werking wordt gerealiseerd

wisselingen, een passage met een verminderd septiemakkoord

door een herhaling van de staccato akkoordreeks uit de

op de tweede trap als tussendominant voor V en een cadenza

introductie en een syncopisch op de tweede tel geplaatst

die naar het tweede deeltje leidt, zijn er meteen al een aantal

verminderd septiemakkoord, dat met toenemende spanning

romantische kenmerken in te ontdekken. Het eerste thema

vijfmaal een stijgende omkering krijgt [Stijl 19 verhaal 2], tot de

‘Sulla tomba’ volgt eerst de melodie en harmonie van het

hoogste toon van het stuk. Deze passage heeft geen relatie

larghetto met dezelfde tekst uit de opera van Donizetti. Dan

met het ‘Spargi d’amaro’ van Donizetti. Dan volgt de ontlading

laat Coste zijn fantasie spreken en diminueert hij het thema

met een semi-chromatisch dalend motief dat een octaaf lager

met toonladderfiguren en arpeggio’s [Stijl 3 omspeling 1]. Dit

herhaald wordt.

gedeelte heeft daardoor veel vaart, die veelvuldig onderbroken
wordt door fermates, die de beweging weer stilzetten [Stijl 15
tempo 2], onrust. Het ademt een sombere sfeer door de
toonsoort a, de ritmiek en de chromatisch stijgende
voorhoudingen. Een markante bes’, hier een verlaagd-twee
toon, die verderop terugkeert, versterkt deze sfeer. In het

122 Stijl 19 verhaal 2 dramatiek - stijgend verminderd septiemakkoordreeks

derde deeltje ‘Quando Rapitain’ volgt Coste hetzelfde procédé
en voegt er wat meer tussendominanten als smaakmakers aan

Een chromatisch voorgehouden octaafreeks leidt dan tenslotte

toe. Ook is hier meer chromatiek te bespeuren, maar minder

de bevestiging van de toonsoort in een V-I harmonie, met

dynamische wisselingen. Een cadenza, voorafgegaan door

toonladderfiguren, een hemiool [Stijl 13 ritme 5] en gebroken

een dalende chromatische toonreeks, leidt deel vier in ‘Ah!

akkoorden, die de gitarist in staat stellen nog even iets van zijn

Cedi, Cedi’. Opvallend begeleidt Coste het 8ste-punt-16e

kunnen te laten horen, het drama is voorbij. Als romantische

motief met triolen, onrustig. In de harmonie plaatst hij een

kenmerken kunnen in dit werk gelden de toepassing van

dubbelverminderd septiemakkoord in sextligging voor een

chromatiek, de cadenza’s, de vele ornamenten, enige

tussendominant op de tweede trap, waarmee een korte

dissonante akkoorden en wisselingen in tempo en dynamiek.

tussendominantreeks ontstaat [Stijl 10 cadens 1], maar verder

Al met al een gematigd romantisch werk, maar wel met

gebeurt er hier niet veel in de harmonie. Een chromatisch

dramatiek.
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Opus 10 Scherzo et Pastorale
De pastorale is een wals en heeft een gecombineerde

in de eerste partij. Op deze manier ontstaat een doorgaande

driedelige liedvorm in een doorgewerkte rondostructuur: A-B-

beweging met een draailierachtig effect, dat deze pastorale

C-A / D-E / A-B-C-A / F-G Dit lijkt complex, maar is het niet,

dan ook een landelijke sfeer meegeeft. De terugkeer van het
laatste A-gedeelte wordt ingeleid met een tweespraak, een
vraag-en-antwoord spel van beide gitaren. In beide delen zijn
nogal wat aanwijzingen voor dynamiek [Stijl 16 dynamiek] en
articulatie [Stijl 17 articulatie] te vinden, Coste schrijft duidelijk
voor hoe de klank moet worden voortgebracht. In de harmonie
gebeurt er niet zoveel, de toonsoorten zijn vrij gebruikelijk, E

123 incipit opus 10 Pastorale et Scherzo

en A in deel I, A en 20 maart 2015 in deel II. Er is wat

vanwege de volgehouden frasen van acht maten. Het scherzo

melodische chromatische beweging hier en daar, een enkele

is eveneens een wals heeft een vergelijkbare structuur, maar

chromatisch stijgende toonreeks. Wel is de directe plaatsing op

hier met een trio: A-B-C / trio D-E-D / A-B-C / F-G waarbij

de verlaagde zesde trap in deel I maat 45, uitkomend op

eenmaal van de achtmatenfrasering wordt afgeweken met een

gelijknamig mineur, en de verlaagde zesde trap aan het einde

van zeven; daar is het slot in de achtste maat het begin van de

van deel II maat 139 opvallend. Met op twee plaatsen een

volgende frase, waar het stuk naar de slotcadens gaat in maat

verminderd akkoord is de harmonie niet zodanig om ervan in

132 Animato. Het A-gedeelte van pastorale, dat viermaal

vervoering te geraken.

terugkeert, heeft een volksachtige bourdon [Stijl 20 folklore 3]
met een twee 16en - twee 8sten ritme, dat wordt weerspiegeld
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Opus 15 Le Tournoi
Coste opent de introductie met een trompetsignaal, een a-a’

lage D op snaar 7 [Stijl 3 omspeling 17], en een d- akkoord,

octaaf in een iets afgezwakt ritme in 12/8 maat, twee 16en-

voor het eerst. Dit motief heeft verwantschap met het

kwart, waardoor het wat minder martiaal klinkt dan gebruikelijk

openingsmotief van opus 16 Norma, maar daar is er een
stijgende lijn. De paarden gaan steigeren ook, in een stijgende
gebroken drieklank in 8sten, de ‘raket’ [Stijl 3 omspeling 14],
van F tot de hoge f”, abrupt terugvallend op de zeer dissonante
g’#, die nog wordt versterkt door het dubbelverminderde
septiemakkoord dat erop volgt met dezelfde toon
geharmoniseerd. De cadens daarvan eindigt op de dominant
A, met een uitroepteken erachter, de losse bas A, met weer

124 incipit opus 15 Le Tournoi

een duidelijke rust, abruptio. Deze stilstand doet het snelle

[Stijl 21 onomatopee 2]. Dit signaal komt verschillende keren

motief dat volgt ook weer verrassend overkomen, sterker nog

terug in het werk, zodat hier sprake is van een idée fixe [Stijl 5

door het zojuist gepasseerde motief, akkoordbreking,

idée fixe 1].

dissonante toon met cadens te plaatsen in G, de subdominant.
Coste introduceert een lyrische melodie met veel
voorhoudingen op een naslaande akkoordbegeleiding in een
frase van 4 ½ maat, waarbij hij de dissonante toon van het
vorige motief meteen als uitgangspunt neemt voor de melodie.
Hij blijft de spanning erin houden met een Napels sextakkoord
[Stijl 10 cadens 2] dat gaat naar de dominantseptiem in

125Stijl 5 idée fixe 1 ritmische toonsherhaling

secundeligging, waarbij de bas dus steeds G blijft, die oplost,
Direct wordt dit signaal beantwoord met een motief in

eindelijk, in d. Maar niet voor lang, Coste komt meteen een

driestemmige akkoorden met een fanfareharmonie, tertsloos A

melodisch motief dat naar de parallel Bb leidt, dat weer naar

en D in afwisseling [Stijl 21 onomatopee 2]. Dit onomatopee

dominant A en dat, via tussendominant E7 in een volgehouden

behandelt Sor reeds in zijn methode en Coste neemt dat over

16en beweging, met een basmotief dat iets weg heeft van een

in de Méthode Coste-Sor; bijna letterlijk zijn beide motieven

fragment uit de Grand Solo opus 14 van Sor in maat 147,

gecombineerd te vinden in Etude 19 opus 35 van Sor en

uitkomt op een naslaand octaaf a’-a, vergezeld van een

948

zodoende ook in de Méthode Coste-Sor no.15 p.17. ) De idée

basmotief. Nadat de beweging tot stilstand is gekomen op de

fixe wordt herhaald in flageolets, en het fanfaremotief een

toon a’ volgt, na een rust, een cadenza met veel chromatische

octaaf lager. Dan plaatst Coste een rust met fermate, het

versieringen en fermates op de akkoorden van de dominant A.

stijlelement abruptio, iets dat in dit werk eveneens geregeld

Het Allegro maestoso van het tweede deel staat in D, G en

terugkeert [Stijl 15 tempo 2].

weer in D. Coste kiest dus niet voor de dominant, maar voor de
subdominant. Dit kan archaïsch overkomen, en dat is
misschien wel de bedoeling, gezien het akkoordmotief in de
opening met een I-VI-II wending.

126 Stijl 3 omspeling 17 chromatiek tegen orgelpunt

Na de trompetten komen de galopperende paarden eraan in
een snelle beweging van een in 16en gerepeteerde toon d op

127Stijl 13 ritme 2 ritmisch akkoordmotief

twee naastliggende snaren, waarna op de ene snaar een

Opvallend is dat hij de flageolets aantekent op de reële

chromatisch dalende lijn volgt die uitkomt, via G#-A en F op de

toonhoogte, zodat de gitarist een goede kennis moet hebben
van de plaats waar deze zitten. Maar Coste behandelt deze
notatie op dezelfde wijze als Sor in zijn methode, hij neemt in

948

Méthode Complète pour la Guitare par Fernando
Sor rédigée et augmentée... par N. Coste, Paris,
Schonenberger S.No.1726 [1851] Lbl b.1169. p. 14, 17;
Méthode pour La Guitare par Ferdinand Sor, Paris, L’Auteur,
rue de Marivaux, no.1, 1830, reprint Minkoff, Genève, 1981, II
p. 5; Sor, Fernando: Vingt Quatre Exercices opus 35 No. 19,
Paris, Pacini, 1828, facs. ed. Brian Jeffery, New York,
Shattinger, 1978.

de Méthode Coste-Sor diens oefening daarvoor over en voegt
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er een tweetal van eigen hand aan toe.949) Evenals hier gaat

Een bijzonder arpeggio - gebroken akkoorden zijn de eerste

het daarbij niet alleen om motiefjes, hele passages met

natuur van de gitaar en daarom alomtegenwoordig - is te

driestemmige akkoorden zijn voorgeschreven. De idée fixe

vinden in maat 55, volgehouden tot 59, een akkoordbreking die

keert verschillende malen terug. Er is veel chromatische

sterke gelijkenis vertoont met het Rondeau uit Les Cloches

kleuring in de omspelingen en het passagewerk. De vele

opus 21 maat 148-153.

glissandi, ornamenten, articulatie aanwijzingen, wisselende

Ook maakt Coste een begin met een zeer speciaal kenmerk

dynamiek geven het werk een grote klankintensiteit. Ook
harmonisch zijn enkele tussendominantpassages interessant,
naast de neiging naar de subdominant G en de positionering
van gelijknamig mineur. Concordanties met ander werk zijn het
chromatisch stijgende basmotief van maat 30 dat ook

128 Stijl 18 rusten 3; 15 tempo 15 accelerando [rustplaatsing]

voorkomt in Les Alpes opus 27 maat 10, de passage daarna in
maat 31 die vergeleken kan worden met Étude 16 opus 31

van zijn muziek, het plaatsen van een rust onder een

maat 1 van Sor en de tertspassage in maat 36 zoals die ook

doorgaande melodie, hier in maat 45 op een plaats die niet

voorkomt in de cadenza van Étude 6 maat 18.

wegens ritmische notatie te duiden is; hij bedoelt echt dat de
klank moet worden gestopt waarbij de andere melodie wordt
doorgespeeld. Dat leidt soms tot speltechnisch lastige
passages.

949
Méthode Complète pour la Guitare par Fernando
Sor rédigée et augmentée... par N. Coste, Paris,
Schonenberger S.no.1726 [1851] Lbl b.1169. p. 40; Méthode
pour La Guitare par Ferdinand Sor, Paris, L’Auteur, rue de
Marivaux, no. 1, 1830, reprint Minkoff, Genève, 1981, p. 30.
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Méthode Coste-Sor

Voor de inhoudelijke bespreking zijn de volgende oefeningen geselecteerd:
no. 10 p. 7;
no. 17 p. 8;
no. 20 p. 10;
no. 23 p. 11;
no. 24 p. 12;
no. 26 p. 12-13;
de ongenummerde Introductie en Allegretto [nu no. 13A en 13B] op p. 31-33;
de Rêverie Nocturne [no. 62] op p. 43-44;
de oefeningen voor de zevende snaar no. 11 t/m 15 op p. 48-51.

Vrijwel in het begin van de methode is in oefening 10 een

precies dezelfde akkoorden. Vanwege de neutraliteit die hierin

chromatisch dalende tertsgang tegenover een orgelpunt op de

betracht moet worden, is deze prolongatie tot type 1 te
benoemen [Stijl 9 prolongatie 1]. Dit type is, in verschillende
gedaanten, verder te vinden, in oefening 20 p. 10 maat 25,
oefening 26 p. 12 maat 8 en p. 13 maat 18-21, oefening 27 p.
13 maat 15. Iets vergelijkbaars bevindt zich in de introductie

129 incipit Exercice no. 10 p. 7

van oefening [13A] p. 31 maat 1-4, maar dezelfde wending
weer in Preludio 12 p. 48 maat 2 en 4 en etude 14 p. 49 maat

eerste snaar te vinden die Coste hier en in latere werken veel

7. Sor past deze akkoordwending toe in etude 22 opus 29, in

toepast, in andere liggingen, toonsoorten, omkeringen en

deze methode no. 24, in maat 23. Dit type 1 verwerkt Coste

ritmen.

eveneens in het rondo van Ornans opus 17 maat 118-121 en

Deze prolongatie is door Sasser al gesignaleerd bij Sor en

122-124, en in Meulan opus 22 maat 223-226 en 227-230 in

door hem in dat kader geassocieerd met ‘barbershop

gebroken akkoorden, in beide gevallen met een sterk

harmony’,950) een vocale stijl met parallelle tertsen, kwarten en

finaliserende werking. De connectie van Coste met Sor komt

kwinten, inclusief verminderde en dominant septiemakkoorden,

hieruit duidelijk naar voren.

toegevoegde sexten, uit het einde van de negentiende eeuw,
Verder is in oefening 10 weinig chromatiek te vinden, wel in
oefening 17, die verschillende stijgende en dalende

131 incipit Exercice no. 17 p. 8
130 Stijl 9 prolongatie 1a dalend met cadens

chromatische passages kent.

die in de twintigste eeuw uitmondde in de jazz en closeharmony.951) De associatie maakt het voor de tegenwoordige

Oefening 20 heeft een aantal aardige glissandi, een

lezer en luisteraar begrijpelijk, maar is een anachronisme,

akkoordwending van type 1, en wat tussendominanten.

evenals de vergelijking met de overbekende blueslick, die als
intro en tag bij blues en rock ‘n roll wordt gebruikt; deze heeft

950
Sasser, William Gray: The guitar works of Fernando
Sor, Ph.D. dissertation, University of North Carolina, 1960, Ann
Arbor, Michigan, 1975, p. 150-151.

951
Root, Deane L.: ‘Barbershop harmony’, in: Sadie,
Stanley, ed.: The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, vol. 1-20, London, Macmillan, 1980, vol. 2 p. 137;
Hicks, V.: ‘Barbershop’, in: The New Grove Dictionary of Music
and Musicians, second edition, London, Macmillan, 2001, vol.
2, p. 697.

132 incipit Exercice no. 20 p. 10

133 incipit Exercice no. 23 p. 11
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Oefening 23 heeft enige gelijkenis met Sor opus 31 no. 16 en
dus met Methode no. 22 dl. II p. 25, maar heeft verder geen

Dat is nog sterker het geval met de Rêverie Nocturne op p. 43-

opvallende stijlkenmerken.

44. Deze begint op een instabiele vijfde trap, waarna de tonica
door de sextligging en de doorgaande beweging niet als

Dan is oefening 24 interessanter, het is een fraai vormgegeven

zodanig functioneert, die via tussendominantreeksen
moduleert naar de vijfde trap. Dit wordt direct gevolgd door
gelijknamig mineur van de vijfde trap, waarna de tonica pas via
een IV-mineur plagale cadens wordt bereikt, Moll-Dur [Stijl 10
cadens 4]. Deze wendingen tonen aan dat Coste

134 incipit Exercice no. 24 p. 12

experimenteert met ongebruikelijke, dus niet dominant-tonica,

voordrachtsoefening met bijna vrije melodische lyriek, wat

prolongaties, die in dit geval de tonaliteit zwevend maakt. De

tussendominanten en wat campanella effecten.

vele tussendominantreeksen die erop volgen, bevestigen deze
opvatting. Met de toepassing van flageolets en enkele

In oefening 26 zijn twee prolongaties van type 1 te vinden,

verminderd septiemakkoorden is deze ‘etude’ als romantisch
van bedoeling te benoemen, de inhoud van de muziek doet
recht aan de titel.

Van de etudes die vanaf bladzijde 45 de zevende snaar
135 incipit Exercice no. 26 p. 12-13

toelichten, is de arpeggio-oefening 11, een preludio net als no.

evenals in oefening 27 in arpeggio-vorm.

De Introductie en het Allegretto [no. 13A, 13B] op. p. 31-33

139 incipit no. 11 Preludio p. 48

12, behalve een I-mineur niet opvallend.
136 incipit Etude [13A] p. 31

Dat is no. 12 wel met de verschillende tussendominantreeksen

140 incipit no. 12 Preludio p. 48
137 incipit Etude [13B] p. 31-32

die erin zijn te herkennen.
begint met een prolongatie die vergelijkbaar is met type 1,
eindigt met een open-eind cadenza die direct overgaat in het

Etude 13 heeft weer enkele tussendominanten en verminderd

tweede deel. Dat is harmonisch intensief door de zes
tussendominantreeksen [Stijl 10 cadens 1] in maat 34, 39, 47,
94, 106, 117, akkoordwendingen die, naast de chromatische
prolongaties, als kenmerkend voor de stijl van Coste kunnen
worden genoemd. Vooruitlopend op de bespreking van de

141 incipit no. 13 Étude p. 49

Études opus 38 zijn deze daarin eveneens te vinden in etude

septiemakkoorden.

5, 15, 17, 18, zelfs veel in etude 19. Het
toonsoortbevestigende slot van deze etude, een

In etude 14 zijn een paar chromatische akkoordwendingen van

akkoordwending van de vijfde trap met verlaagd 9 op een
tonica orgelpunt, maakt deze etude, samen met de andere
stijlkenmerken, vrijwel tot een voordrachtstuk.

142 incipit no. 14 p. 49

type 1 te vinden, een campanella-akkoord, enkele
tussendominanten en een cadenza die de overgang inluidt
138 incipit Rêverie Nocturne p. 43-44

naar de reprise, die echter niet als zodanig is aangegeven.
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Maar meer opvallend is hier een vergelijkbare prolongatie van

melodische chromatiek, maar ook een ineens geplaatste,

type 1 te vinden, maar dan stijgend, en daarom hier type 2

opvallende, zesde trap A, verrassend, na het voorafgaande Cakkoord.

145 incipit no. 15 Marche p. 49

144 Stijl 9 prolongatie 1 dalend

Voordat Coste overgaat tot zijn selectie van etudes van Sor,

genoemd [Stijl 9 prolongatie 2]. Ook deze heeft voor moderne

plaatst hij eerst de transcriptie van de zes stukken van Robert

oren associaties met blues en jazz, Thelonious Monk

de Visée in de methode. In de thematische catalogus zijn
transcripties in tabulatuur van de originele werken te vinden,
waarbij het opvalt dat Coste er vier opneemt uit suite IX, maar
niet in de volgorde daarvan, en een menuet uit suite XII
overneemt. De reden waarom hij niet de gehele suite IX
transcribeert, en de prelude, allemande, courante, gigue,
passacaille en menuet weglaat, en daarmee de suitestructuur

143 Stijl 9 prolongatie 2 stijgend V naar V

onzichtbaar maakt, is onduidelijk. Is de gehele suite teveel
voor de toenmalige gitaarspeler? Coste kan tabulatuur lezen,

componeerde er zelfs een ‘original’ mee, Blue Monk, geheel

maar voor de meeste gitaristen is de mensurale notatie reeds

gebaseerd op deze akkoordreeks en uitgewerkt in een

lang gebruikelijk, tabulatuur geheel in onbruik geraakt. Het

bluesschema, uiteraard in Bes. Ook dit is echter een

meest opvallend is wel dat Coste de sarabande van folio 63,

anachronisme, ook hier heeft de neutrale term type 2 de

die origineel in twee stemmen op twee notenbalken is

voorkeur. Dit komt dus voor in etude 14 van de Méthode op p.

geschreven, een melodie in een soort F-sleutel, en een bas, in

50 in maat 12 en 14. Sor past deze prolongatie toe in de reeds

de methode harmoniseert en stemmen omkeert.

genoemde etude 22 opus 29, hier no. 24, iets eerder in deze
etude in maat 21, en bovendien uitgebreid omspeeld in maat

De referenties met de etudes van Sor in deze methode

52-59; ook is deze te vinden in etude 17 opus 29 van Sor in

betreffen etude 24 op p. 28-29 [i.e. etude 22 opus 29] en etude

maat 60-62, in deze methode no. 25. Bij Coste is dit type

25 op p. 30-31 [i.e. etude 17 opus 29]. Alle oefeningen zijn wat

prolongatie te vinden in Les Bords du Rhin opus 18 in maat 2-3

betreft de formele kenmerken frasering, ornamentatie,

en 7-10, in het Rondeau van Les Cloches opus 21 in maat 20-

toonsoort, maatsoort en tempo weinig opmerkelijk. Wel komen

23 en in Fantaisie symphonique opus 28[b] in maat 21-25. De

veel dynamische en articulatie voorschriften voor. Zoals vrijwel

prolongaties hebben steeds andere gedaanten, maar zijn in

alle gitaarmuziek zijn er veel dalende en stijgende legati te

harmonisch opzicht hetzelfde. De connectie van Sor met Coste

vinden in toonladderpassages, maar hier niet meer dan

is ook hier evident.

gebruikelijk. Opvallend zijn voornamelijk de melodische
chromatiek, de interessante harmonische wendingen, een

De Marche no. 15 tenslotte, waarbij de zevende snaar moet

enkele modulatie, een tweetal cadenza’s, campanella effecten

worden verstemd naar de lage C, kent enige mate van

en de uitleg van onomatopee in sommige etudes.
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Opus 17 La Vallée d’Ornans
Het eerste deel, Cantabile, opent met een eenvoudig e-

‘vuurpijl’,een voorslag met glissando [Stijl 4 ornament 9], de

akkoord, zoals talloze gitaarwerken plegen te doen, met een

‘raket’, een stijgend gebroken akkoord met grote sprongen

fermate en gevolgd door een moment rust. Dan volgt er een

[Stijl 3 omspeling 14], en de ‘parachute’, een dalend gebroken
akkoord met legati [Stijl 3 omspeling 15], zijn hier kenmerken
van de schrijfstijl van Coste, de textuur, die is op te vatten als
vrije lyriek. De ‘vuurpijl’, overigens, komt slechts een keer
omgekeerd, in dalende richting, voor.
De wandelbeweging in 8sten met dezelfde melodie en
akkoorden keert daarna terug. Dit keer gaat de harmonie naar
de dominant van de oorspronkelijke toonsoort, waarmee e als

146 incipit opus 17 Ornans

toonsoort terugkeert, uiteindelijk, via tussendominanten,
motief dat in parallelle octaven naar de dominant B gaat, weer

verminderd septiemakkoorden en chromatisch gekleurde

met een stilte erna. Een fluisterzachte drieklankcadens in hoge

‘raket’- en ‘parachute’-motieven, ook hier is weer vrije lyriek in

ligging, met elk akkoord gescheiden door een rust, beweegt

de melodie.

naar de parallel G. Dit doet enigszins denken aan de passage

Dan vormt het motief in parallelle octaven de reprise en zet

in etude 14 opus 38 maat 9, een etude die een uittreksel is van

Coste de 8sten beweging voort in een frase van zes maten met

het vierde deel van de Fantaisie symphonique opus 28b, een

gerepeteerde akkoorden, pianissimo, met een forte bastoon E

interessant stijlkenmerk van de muziek van Coste. Dan komt,
na weer een rust het octaafmotief terug, nu bewegend naar G,
die als tussendominant naar C functioneert. De rust en stilte
van deze opening kan verwijzen naar die van het landelijke
Ornans, ver weg in tijd en afstand van het drukke Parijs.

150 Stijl 13 ritme 3 akkoord repetitie

De nu volgende melodie wordt ondersteund door een

op de tweede helft van de maat [Stijl 13 ritme 3], waarna de

prolongatie in de volgehouden 8sten van de 6/8 maat, en

beweging tot stilstand komt in een frase van zeven maten

markeert een wandelbeweging. Deze akkoorden zou Coste

waarin tweemaal een flageoletmotief in de tonica e wordt
afgewisseld met de verlaagde zevende trap, D7, en de
dominant B7, alvorens te eindigen op de tonica, met wat
omspelingen in de discant en de bas, en tenslotte een
verklinkend flageolet akkoord.

147 Stijl 19 verhaal 3 wandelen - lopend ritme

Het tweede deel, rondo, staat in E, goed passend na de

hebben kunnen ontlenen aan Sor uit diens Étude17 opus 29
maat 16-23, waarin deze eveneens te vinden zijn. Coste kent
deze, want hij plaatste deze in de Méthode als Etude 25. Zelf
gebruikt Coste precies deze prolongatie weer in Meulan opus
22 maat 114-121, als blijkbaar effectieve spanningssequentie.

151 Stijl 9 prolongatie 7 tweestemmig

Een klein chromatisch stijgend koppelmotief leidt naar

introductie in e. Het heeft weliswaar de structuur daarvan A-B-

gelijknamig majeur, dat als tussendominant fungeert voor a, de

A-C-A-A’-D, maar het weerkerende gedeelte is de eerste keer

parallel van C. Deze frase, die lijkt op die in etude 17 opus 38

modulerend naar de derde trap majeur [Stijl 9 prolongatie 7],

van Coste, eindigt met een gebroken akkoord op die dominant

en in de tweede frase ervan via de dominant leidend naar het

en staat even stil met een fermate. De harmonische beweging

B gedeelte, dat opeens in gelijknamig mineur staat. Een

gaat dan weer terug naar C, via de subominant, dominant en

dergelijke prolongatie bevindt zich eveneens in opus 38 Étude

supertonica, alle in sextligging, instabiel van aard.

5 maat 7, 9 maat 23 en 15 maat 17. De tweede keer is de frase

Een drietal motiefjes, de

hier pas afsluitend met een cadens in de toonsoort, maar daar
is de tweede frase weggelaten. Die komt wel terug bij de derde
keer, waarna het doorgecomponeerd wordt herhaald en leidt
naar de finale. Die modulatie van het rondodeel is opvallend
omdat de akkoorden twee- of driestemmig zijn, als I-V4/3-#IIIIImaj-VI-VIIhv-IImaj, waarna de alteraties onmiddellijk worden

148 Stijl 3 omspeling 14 ‘raket’-motief

149 Stijl 4 ornament 9 ‘vuurpijl’-motief
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weggenomen voor de herhaling. Coste gebruikt deze

Hierna is in maat 117-123 ook tweemaal de chromatisch

prolongatie vergelijkbaar in opus 38 Étude 5 maat 7, Étude 15

dalende prolongatie van type 1 te vinden [Stijl 9 prolongatie 1],

maat 17, Étude 24 maat 96 en in de Méthode no. 14 p. 50

zoals in de Méthode besproken.

maat 19, genoeg reden om aan te nemen dat het hier om een

Een arpeggiopassage in wisselende cadens van V op I naar I

stijlkenmerk gaat. De frasering van het rondo is strak

behoort ook tot de stijlkenmerken [Stijl 7 dissonantie 3].

periodisch, met uitzondering van twee frasen van vijf maten in
het C-gedeelte. Het romantische zit voornamelijk in de vele
dynamische aanwijzingen, de spanningsakkoorden en
tussendominanten, de vele glissandi met legati, die leidt tot
vrije lyriek, de plotselingen overgangen naar gelijknamig
mineur, de arpeggio’s, passagewerk met chromatische

155 Stijl 7 dissonantie 3 dominant septiemakkoord op tonica

kleuring en het terugkerende signaalmotief twee 16en-kwart.
Typerend voor de gitaarstijl kan het arpeggio met melodie, bas
Een diatonisch stijgend motief met een chromatische kleuring

en middenstem worden genoemd [Stijl 12 arpeggio 2].

[Stijl 3 omspeling 3] leidt het einde van het tweede deel in. Dit
motief wordt direct herhaald, waardoor er sprake is van
expolitio [Stijl 1 frasering 4], in verschillende vormen.

156 Stijl 12 arpeggio 2 melodie, bas en middenstem

Tenslotte heeft aan het einde van het stuk de bourdon met
pulserende bas van de laatste maten een volks karakter [Stijl
152 Stijl 3 omspeling 3 passage stijgend + chromatiek

20 folklore 4].

Er is ook een passage met wisselend stijgende en dalende
157 Stijl 20 folklore 4 bourdon met pulserende bas

Het diminuendo kan daarbij het aan de einder verdwijnen van
de bergreiziger verbeelden, waarna de afsluiting volgt met een
153 Stijl 3 omspeling 6 passage gemengd stijgend/dalend

richting, diatonisch met wat chromatiek, een type dat Coste
regelmatig toepast [Stijl 3 omspeling 6].

154 Stijl 9 prolongatie 1 dalend

gepuncteerd ritmisch gerepeteerd E-akkoord.
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Opus 18 Les Bords du Rhin
De muziek begint met een opvallend ritmisch signaalmotief in

folklore 1]. Daarop volgt een melodie met veel sprongen en
voorhoudingen, eindigend in een glissando. Een
contrasterende melodie op de dominant, ook weer met veel
sprongen, volgt daarop, en het ‘parachute’-motief wordt hier
doorgecomponeerd naar de tweede trap, tussendominant voor
de vijfde trap. Dan wordt het A-gedeelte hernomen en het
eerste onderdeel afgerond. De neiging is dan om het tweede

158 incipit opus 18 Les Bords du Rhin

onderdeel, in toonsoort D, wat langzamer en zwaarder neer te

octaven, in het hoofdstuk stijl van de thematische catalogus

zetten, ook vanwege het herhaalde dominant-tonica motief,

gerangschikt onder ritme 13.1, dat kan een trompet zijn, direct

van eenzelfde ritmiek als het beginsignaal, maar nu stijgend.

gevolgd door een chromatisch stijgende tertsgang tegen een

De melodie daarna heeft een chromatisch stijgende

orgelpunt op de e’-snaar, samen herhaald, waarbij de

voorhouding #2 naar de terts, gevolgd door een ritmisch

tertsgang hoger wordt voortgezet. Deze prolongatie heeft

akkoord, iets dat samen een wat archaïsch karakter

vanwege de stijgende beweging een ander karakter dan de

voortbrengt. De wals blijft echter wel elegant. Een dergelijk

dalende van type 1, heeft harmonisch ook een andere

motief is verder te vinden in Delfzil opus 19 in maat 44 als

betekenis, maar is wat de akkoorden sec aangaat

onderdeel van het thema, een soortgelijke akkoordwending

vergelijkbaar.

bevindt zich in Meulan opus 23 deel 1 maat 28, en het

Deze stijgende prolongatie is van type 2 [Stijl 9 prolongatie 2],

akkoordritme zit, in dezelfde toonsoort, ook in de Fantaisie
symphonique opus 28[b] deel 5 Scherzo maat 1-9, al met al
aanleiding om op te merken dat Coste stijlvast is en gesproken
kan worden van enige eenheid in de verschillende werken van
deze bundel.
Behalve enkele tussendominanten zijn in de harmonie de

159 Stijl 9 prolongatie 2 stijgend V naar V

zoals besproken bij de Méthode, waar in etude 25 van Sor,
162 Stijl 13 arpeggio 1 melodie. bas en middenstem

etude 17 uit opus 29, eenzelfde type prolongatie te horen is.
Deze prolongatie wordt doorgezet in een verlengde frase die

verlaagde zesde trap, als majeur-septiemakkoord, en de

wordt beëindigd met een ‘parachute’-motief [Stijl 3 omspeling

verhoogde vierde trap, als dubbelverminderd septiemakkoord,
op een orgelpunt A, interessant, maar moduleren doet Coste
hier niet, het blijft bij harmonische kleuring in een doorgaand
arpeggio neergezet, ook hier met het voor hem zo typerende
voorschrift van rusten.

160 omspeling 3.15 ‘parachute’-motief

15] en een chromatisch stijgende octaafreeks, tot aan de gis,

163 Stijl 3 omspeling 7 passage verspringend stijgend/dalend

een open einde op de dominant, dat wordt versterkt door een
plotselinge maat rust, waarmee de beweging abrupt wordt

Kenmerkende bouwstenen van zijn muzikale stijl zijn de

onderbroken, de stijlfiguur abruptio [Stijl 15 tempo 2]. Deze

verlengde frase en het voorkomen van passagewerk, dat in

chromatische reeks bevindt zich ook in Delfzil opus 19 in maat

verschillende types valt te onderscheiden. Een overzicht

14-15, een concordantie.

daarvan is te vinden in de thematische catalogus in het

Coste zet dan een volks element in, een bourdon A-akkoord

hoofdstuk stijl. Een vorm van verspringend passagewerk

met een #4 voorslag, dat het drone-effect nog versterkt [Stijl 20

stijgend/dalend bevindt zich hier in maar 112.

161 Stijl 20 folklore 1 bourdon met voorslag

164 Stijl 1 frasering 3 zes maten
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In maat 116 is sprake van een verlengde frase, zes maten in

In het werk zijn wat ornamenten toegevoegd, enkele

dit geval [Stijl 1 frasering 3], waarmee de periodiciteit, de

opvallende glissandi, is melodische en harmonische

verwachting van een metrisch accent of begin van een

chromatische kleuring op te merken, en zijn er als

volgende frase wat wordt opgerekt, een subtiel

vanzelfsprekend weer vele arpeggio’s en heel veel legati.

spanningsmoment.

Tempo aanduidingen ontbreken geheel, wel is er een fermate
en enkele abruptiae. Wat articulatie en dynamiek betreft is er

Wat melodisch en hier en daar chromatisch gekleurd

veel voorschrift, maar het toepassen van rusten, anders dan

passagewerk [Stijl 3 omspeling 4] leidt tot de reprise van het

notatie van ritmiek, is opvallend, zeker waar dat in een

tweede onderdeel, waarna het eerste onderdeel wordt

arpeggio gebeurt waar de duim de bas moet afdempen en de

hernomen, dat uiteindelijk via een verhoogde vierde trap als

andere vingers dus het gebroken akkoord moeten spelen. Dit

verminderd septiemakkoord, een cadens met melodisch

speciale stijlkenmerk van Coste staat haaks op de neiging van

passagewerk eindigt op het A-akkoord, de tonica.

gitaristen om de klank zolang als mogelijk aan te houden, dus
om zo legato mogelijk te spelen.

165 Stijl 3 omspeling 4 passage dalend
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Opus 19 Delfzil
Het Scherzo van de Souvenirs opus 19 uit 1852 in d begint in

beweeglijkheid die, wederom met twee verlengde frasen, de

deel A met een kort motief als opmaat in een 3/4 maat op een

weg vrijmaakt voor de dominant van de parallel F# van b ofwel

V-I harmonie; het wordt even later een octaaf lager herhaald

de mediant van de hoofdtoonsoort D, deel C. Deze passage c1

en eindigt met een #IV6/5-V halfslot [incipit].

gaat met een, dit keer, dalende chromatische lijn naar V.
Een rustige melodische lijn c2 in b [melodische lijn] wordt

169 melodische lijn
166 incipit opus 18 Delfzil

afgesloten met I6/4-V-I, waarna direct het c1 deeltje wordt
Een gepuncteerd ritmisch motief, de trompet, in boventoon en

herhaald als c3 met hier een melodisch stijgende passage die
gaat van #IV naar V. Een herhaald koppelmotief [Stijl 3
omspeling 10] leidt de aandacht af van de dominant van b om
over te gaan in het hernemen van het thema van deel B in een
nog sterker staccato jasje gestoken.

167 thema introductie

normaal op de vijfde trap mondt uit in een chromatisch
stijgende lijn in octaven waaruit via een verkorte frase als
vanzelf het thema a1 met een tremolo motief op een I-V

170 Stijl 3 omspeling 10 passage chromatisch

harmonisatie voortkomt [incipit]. De melodie wordt vervolgd in
de bas, met een orgelpunt in de sopraan, frase a2, en

Dat gebeurt in een overgang waarin de chromatische

beëindigd met een II-V-I cadens, de herhaling daarvan a3

omspeling van de huidige grondtoon f’#, de aanstaande terts,

gevarieerd met arpeggio’s en afgesloten met een melodische

de hoofdrol speelt.

passage in een verlengde frase, de voorafschaduwing van het

Met kleine varianten komt B2 via verkorte frase in een I-V7-I-

passagewerk in deel B, op een IV-V-I cadens. Dit eerste deel A
in d wordt direct gevolgd door een deel B in gelijknamig
majeur, zonder modulatie.
Het thema a1 hiervan [thema introductie] vertoont bijna
dezelfde ritmiek als dat in het voorgaande deel, maar heeft een

171 cadens

frivole, springerige voortzetting in een strakke periodiciteit,

IV6/4-V-I cadens [cadens] met een finaliserende werking,

mogelijk verwijzend naar eenvoudige opgewekte Hollandse

waarna gedeelte A wordt herhaald en het stuk wordt beëindigd.

volksliedjes. Opvallend is hierin het staccato en de #II6

De muzikale vorm A B C B A kan worden aangemerkt als een

harmonie. Met het melodisch passagewerk gaat de harmonie

onregelmatige rondovorm. De melodiek is steeds vernieuwend,

van I naar V; de melodie wordt voortgezet a2 op een V-I

kent weinig doorwerking, maar is sterk ritmisch door de

cadens. Tot dusver is de ritmiek sterk in het metrum en blijft de

toonsherhalingen. Incidenteel wordt chromatiek toegepast,

harmonie binnen dezelfde tonaliteit.

evenals de versnellende of vertragende harmonische werking

Het werk vervolgt in een contrasterend b VI in arpeggio’s met

van verkorte of verlengde frasen. De harmonie is veelal
traditioneel klassiek II-V-I met toch regelmatig optredende #II
en #IV. Op een plaats is het werk modulerend met een sneller
harmonisch ritme. Het werk is vrolijk van karakter, dat moet
ook wel bij een scherzo, door het walsritme, de toonsherhaling,

168melodisch thema

het duidelijk beschreven staccato, de twee ‘vuurpijlen’ als

een meer glijdend melodisch thema b1 [melodisch thema],

glissando-voorslagen met een echt grappig karakter, direct

binnen VI op een [I-V-I] harmonie, doorgewerkt in D met I-III-

gevolgd door speelse niet-aangeslagen linkerhand-legati.

VI-#I7-II-#II-I6-#IV7-I6/4-V7-I, een veel grotere harmonische
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Opus 20 Le Zuyderzée
Het Allegro van het eerste deel staat in een 4/4 maat en heeft

Een elegant en speels thema a1 in gelijknamig majeur opent

onder een arpeggio van het d-akkoord een thetisch basthema

176 Stijl 3 omspeling 3

het tweede deel B, ondersteund door vaste akkoorden,
172 incipit opus 20 Le Zuyderzée

arpeggio’s en afgewisseld met toonladderfiguren met
dat van D stijgt naar Bes en weer daalt naar D, frase a1.

chromatische doorgangstonen, wat de speelsheid nog

Deze beweeglijkheid kan het woelige water van de toenmalige

versterkt [Stijl 3 omspeling 3]. De voorzin a1 wordt gevarieerd

nog niet ingepolderde en best wel dreigende Zuiderzee

herhaald in frase a2; het harmonisch verloop is I-(II-V)-IV-V

muzikaal vormgeven, er is storm op komst [Stijl 19 verhaal 4].

met in a2 een opvallende #V7-VI wending. Na herhaling
hiervan komt het volgende deel C met een ritmisch motief van
een omspeelde a’ in afwisseling met arpeggio’s op een
orgelpunt op V, frase b1 en in frase b2 in gelijknamig mineur.
Dit loopt door in een modulerende doorgang I6-I6#5-IV-#V-VI-

173 Stijl 19 verhaal 4 storm - donkere, zware beweging

Het basthema wordt beantwoord met een voorgehouden
melodie in de sopraan op een V7-I6/4-#IV-II-V harmonie op

177 Stijl 10 cadens 1

een V orgelpunt A.
Een ritmisch motiefje dalend bes’-a’, a’-g’, g’-fis’ wordt

IV die een stijgende bijna chromatische lijn a’-#a’-b’-#c’’-d’’

afgewisseld met een stijgend antwoord in tertsen en sexten in

ondersteunt [Stijl 10 cadens 1], terug naar I6/4-Vsus-V7-I. Ook
dit gedeelte klinkt zeer speels, ondanks het mineur dat er wat
terughoudend in is.
Een passage D met liggende akkoorden op tonica orgelpunt D
leidt met frase c1 en c2, door de harmonie en het ritme wat
dreigend werkend naar een plotseling gelijknamig mineur van

174 Stijl 19 verhaal 5 bliksem - schelle flits

dit deel. Hier, met enige goede wil, walsen de Hollanders van

frase b1 in lage ligging, als afwisseling van frase a1, wat
bliksemschichten en daarop volgende donder kan verbeelden
[Stijl 19 verhaal 5].
Op het voortdurend orgelpunt met harmonie V-I6/4-V7-I6-V7-I6
178 Stijl 10 cadens 4

de dorpjes rond de Zuiderzee olijk en vrolijk op modaal mineur
I-V-VI-V-I [Stijl 10 cadens 4]. Ook dit wordt herhaald.
Het typisch gitaristische arpeggio gedeelte in twee frase d1
175 Stijl 2 cadenza 1.

vervolgt in dit mineur met een fraaie melodie [Stijl12 arpeggio

wordt dat doorbroken en moduleert de muziek van VI-III, waar
heel even de parallel voelbaar is, via IV-I-IV-I6/4 naar een V=9
cadens met een kleine solo cadenza [Stijl 2 cadenza 1].
179 Stijl 12 arpeggion 1

Daarna wordt frase a1 gevarieerd herhaald in a2 en afgesloten
na een kort orgelpunt op A met een I6/4-Vsus-V7-I cadens.

1], ditmaal via I-IV6/4-=VII-III-#I6/4-V6/4-II naar de dominant;

Deze vorm a b a heeft een grote dynamiek.

hier echt modulerend en niet direct terug naar de tonica. De
frase d2 gaat hierna wat heen en weer met toonladderfiguren
opgevuld met chromatische doorgangstonen en moduleert via
V7-IV6/4-V6/5-V7 naar de reprise van deel B. Opvallend hierin
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Dit wordt versterkt door een mooie doorgangsharmonie VI-#IV-

toon bewust onderbreken.
Met een gemengd stijgen/dalende passage met chromatiek,

182 Stijl 10 cadens 1 tussendominant reeks - doorgangsharmonie

V-I7-IV-#II-III-VI7-II-V7-I-#IV6/5-#IVm6/5-I6/4-V7-I [Stijl 10
180 Stijl 3 omspeling 7 passage gemengd stijgend/dalend + chromatiek

cadens 1], na veel tussendominanten weer thuis in D.
die typerend is voor de stijl van Coste [Stijl 3 omspeling 7],

Een klein contrasterend Dolce met VII7-I en het Con fuoco

beweegt de muziek naar een IV6/4 mineur-V6/5 arpeggio,

bevestigt de toonsoort in geoctaveerde akkoordtonen [Stijl 3

waarmee de spanning wordt weggenomen en een dubbel

omspeling 13], een napikkende stijgende toonladder op V, nog

abruptio van een vast akkoord gevolgd door twee tellen rust,
de laatste met een fermate, eindigt de beweging.
Hierna wordt frase a1 letterlijk en frase a2 gevarieerd

183 Stijl 3 omspeling 13 passage octaaf naslag

even een #IVm, maar dan door I6/4-V-I, negen maten in D,
181 Stijl 4 ornament 8 serie dubbel naslag

viermaal de bas d-A-f# onder het D-akkoord, eindelijk thuis. De

hernomen als a3 dat met een sierlijk koppelmotief [Stijl 4

vorm A B C D E F B verraadt een voortgaande vernieuwing

ornament 8] overgaat naar de finale, deel F, Animato.

van thema met een enkele reprise.

Toonladderfiguren, opgevuld met chromatische
doorgangstonen, glissandi, legati, arpeggio’s sieren dit deel,
een speelse bevrijding van het dreigende water.
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Opus 21 Les Cloches
De Fugue heeft een klein thema in a dat in imitatie wordt

met legati in maat 28 [Stijl 3 omspeling 9], een chromatisch

186 Stijl 3 omspeling 9 passage verspringend stijgend/dalend

184 incipit opus 21 Les Cloches

stijgende octaaftremolo in maat 72-73 en een diatonische
gemengd stijgende en dalende passage in maat 114-116.

herhaald, voortgezet in contrapuntische stemmen in een

De melodische chromatiek is van weinig betekenis, wel is er

modulerende harmonie, maar van een echte expositie is in

een stijgende prolongatie van type 2 in arpeggio in maat 20-23

formele zin geen sprake, de schrijfwijze is eerder fugato. Wel

en een fraaie chromatische spiltoonmodulatie via a’ van A naar

komt het thema in andere toonsoorten terug, de subdominant,
de dominant, en is er veel chromatische werking in de
melodische omspelingen. Het korte werk heeft een rustige
beweging, stapsgewijs gaande, ook in de harmonie die veel
tussendominanten kent, met een tussendominantketen [Stijl 10
cadens 1] aan het begin en een versnelde aan het eind. Door

187 Stijl 8 modulatie 1 spiltoon

deze sterke afwijking van de formele fuga, de

F in maat 41 [Stijl 8 modulatie 1]. Enkele dissonante akkoorden

akkoordsequensen en modulerende chromatiek is er sprake

als verminderd septiem, dubbelverminderd en hardverminderd

van een romantische intentie, ook door de harmonische onrust,

zijn verpakt in doorgaande prolongaties, terugmodulerend van

nergens staat het stuk stil, er is een continue beweging op te

F naar de dominant van A met veel tussendominanten en

merken.

gealtereerde akkoorden in maat 97-110.

Het rondeau, met het driemaal terugkerend A-gedeelte, is rijk

Vanaf maat 135 plaatst Coste een doorgaande

aan contrasten en ademt een vrolijke sfeer door het

arpeggiobeweging ter begeleiding van een melodie, versierd

klokkenmotief, de tweevierde maatsoort en de snelle
beweging. De onomatopee van de klokken wordt gerealiseerd
door de campanella samenklanken, een hoge toon op een
188 Stijl 12 arpeggio 4 snaarwisseling

met voorhoudingschromatiek [Stijl 12 arpeggio 4], vervolgd met
185 Stijl 21 onomatopee 6 klokken

een complexe akkoordbreking van een [VII-I] sequens in maat
148, een verminderd septiemakkoord naar grote drieklank,

lagere snaar samen met een losse snaar [Stijl 21 onomatopee

eerst op VII naar I, dan op #V naar VI, #I naar IV, uitlopend op

6]. De expressie zoekt Coste hier niet in wisselende tempi,

een VI-II-V-I cadens, het geheel met een sterk finaliserende

ornamenten of frasering, maar wel in dynamiek, passagewerk,

werking . Een ‘raket’-figuur [Stijl 3 omspeling 14] in maat 164,

prolongatie en modulatie. Er is een redelijk aantal dynamische

hier niet gevolgd door een ‘parachute’ maar door een

aanwijzingen in het stuk te vinden, zes verschillende.

diatonisch dalende passage met wat chromatiek in maat 165

Eveneens in dit werk past Coste het opvallende

leidt naar het slot, een orgelpunt op A met een wisselende IV-

rustenvoorschrift toe, waar tonen bewust, los van ritmische

mineur-I harmonie, Moll-Dur, versterkt door expolitio, waarna

doeleinden, worden gestopt, ter controle van het einde van de

een passage met enkele en dubbele flageolets het klokkenspel

klank.

laat wegsterven.

In het passagewerk valt een stijgende chromatische passage
tegen een akkoord-orgelpunt in maat 24-25 op.
Eveneens een verspringende diatonisch stijgende passage
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Opus 22 Meulan
De muziek begint hier met een sierlijke 6/8 beweging in

De cadenza is vol legati, wordt afgewisseld met een dominant

192 Stijl 2 cadenza 3 diatonisch met wisselchromatiek en cadens

septiemakkoord en eindigt met een cadens naar C, waar de
189 incipit opus 22 Meulan

beweging wordt hernomen, de spanning wordt afgeleid met

gerepeteerde akkoorden als begeleiding van een lyrische

een plagale IV-mineur-I cadens, Moll-Dur [Stijl 10 cadens 4],

melodie met wisselchromatiek, die, na een koppelmotief,

tot stilstand komt op de tonica met een fermate [Stijl 15 tempo

enkele keren uitnodigt tot vrije lyriek in het ritme [Stijl 13 ritme

3]. Een fel ritmisch motief 8ste-punt-16e, gevolgd door een

4], tweemaal voorafgegaan door een voorslagglissando, de

afgestopt octaafmotief in een verlengde frase, luid

‘vuurpijl’, ter intensivering van de expressie.

voorgeschreven, leidt via een tussendominant terug naar E. De

De muziek kabbelt rustig voort vol chromatische kleuring [Stijl

maat verandert naar een wals, de volgende maten zijn bijna
geheel op een orgelpunt, met melodische omspelingen en
weinig harmonische ontwikkeling.
Dit is bijna volksmuziek, tot er een opvallend melodisch motief
met een ‘vuurpijl’ omhoog schiet, beantwoord met een
dubbelverminderd septiemakkoord in een arpeggio met

190 Stijl 3 omspeling 5 passage dalend + chromatiek

3 omspeling 5] in melodie en harmonie, met veel
voorhoudingen, wat verminderd septiemakkoorden en
tussendominanten, totdat, na een verkorte frase met een

193 Stijl 12 arpeggio 6 complementair ritme

verstild flageoletakkoord, een luid en fel akkoord, gevolgd door

complementair ritme, en een V-I cadens, nu ineens is er veel

een appellerend ritme in een octaafmotief, zowel de speler als

harmonische beweging. Het walsje gaat door op een

de luisteraar wakker roept.

eenvoudige V-I harmonie, en veel toonsherhalingen om de

Het octaafmotief [Stijl 3 omspeling 12], dat als idée fixe [Stijl 5

walsbeweging te versterken.

idée fixe 2] enkele keren terugkeert, later, voert naar de

De idée fixe in een andere, ritmisch afgestopte vorm, leidt als

194 Stijl 5 idée fixe 2 octaafgang
191 Stijl 3 omspeling 12 passage octaaf

vanzelf naar een echte volksmuziekpassage [Stijl 20 folklore

toonsoort C, de chromatisch verlaagde zesde trap van E,

2], een volgehouden bourdon met harmonische omspelingen,

waarmee het stuk begon. Ook de maatsoort en de ritmiek

waardoor vrij scherpe dissonanten ontstaan.

verandert sterk, bevestigd door expolitio, in maat 43, er is meer
harmonische beweging in cadensen die naar a leiden, naar e,
en via een driestemmige-vierstemmige prolongatie [Stijl 9
prolongatie 9], verminderd septiemakkoorden en een
dubbelverminderd septiemakkoord [Stijl 7 dissonantie 4] dat

195 Stijl 20 folklore 2 bourdon met omspeling

ook hier dienstdoet als tussendominant, uitkomt op de cadenza

Na een contrasterende passage met basmotieven,

[Stijl 2 cadenza 3], waar de beweging plots tot stilstand komt,

akkoordbrekingen en melodisch passagewerk keert het

abruptio [Stijl 15 tempo 2].

bourdongedeelte weer terug. Dan komt er een modulatie met
pulserende akkoorden, flageolets, beantwoord met
tussendominantakkoorden, een melodische passage en een
koppelpassage, lijkend op het idée fixe, die eindigt in een
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glissando van F# naar B, waardoor de weg vrijkomt voor

Hier wordt de inzet van het walsje herhaald en gaat Coste

terugkeer naar de toonsoort E.

doorcomponeren naar de finale met een gearpeggieerde
prolongatie van het dalende type 1 [Stijl 9 prolongatie 1]. Luide
arpeggio’s op het E-akkoord, gevolgd door vaste E-akkoorden
met een e-b-G#-E- bas besluiten deze compositie.

196 Stijl 9 prolongatie 1 dalend
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Opus 23 Les Soirées d’Auteuil
Het Andantino van de Sérénade begint opvallend met enkele

het komt na een wat minder ritmische antwoordfrase, direct

maten melodische imitatie, de tweede keer in deze serie, na de

terug, eindigend op de dominant van deze toonsoort. Ondanks

fuga, dat Coste dit procédé toepast. Ondanks dat het stuk in A

het mineur is er zeker sprake van een opgewekt en grappig
effect. Als een soort rondodeel komt dit tweemaal terug.
Coste vervolgt met nieuwe frasen waarin motieven van de
contrasterende frase worden uitgewerkt in passagewerk met
toonsherhalingen, wat chromatiek en vele versierende dubbele
naslagen, op een weer twintig maten volgehouden orgelpunt
op dominant E, waardoor ook hier een tonica-effect ontstaat.
Het vervolg is een gedeelte in C, de parallel, waarin terts- en

197 incipit opus 23 Les Soirées d’Auteuil

sextmotieven de boventoon voeren. Een tussendominantreeks

staat, begint het in gelijknamig mineur, gekleurd door een
driestemmige prolongatie [Stijl 9 prolongatie 8] en wat
chromatiek. Na een abruptio opent een walsende
akkoordherhaling op A de elegante melodie, die alras
moduleert naar de ondermediant f#, waar de muziek weer

199 Stijl 12 arpeggio 5 interne stemvoering

even stilstaat. Opeens verschijnt een D-akkoord in arpeggio
met complementair ritme [Stijl 12 arpeggio 6] en een al even

[Stijl 10 cadens 1] doorbreekt deze doorgang, maar komt weer

sierlijke melodie. Via enkele tussendominanten komt Coste uit

uit op C. Het rondodeel wordt dan herhaald. Zonder overgang

op een serie akkoordherhalingen in 8ste-kwart ritme in een

plaatst de componist het volgende langere gedeelte in

verlengde frase van zes maten, waarna hij, ditmaal in de

gelijknamig majeur. De ritmiek verandert in kwart-8ste met wat

dominant, een dolce voorgeschreven melodie in

omspelingen, ‘parachutes’ en chromatische wisseltonen, alles

arpeggiobegeleiding, ook in complementair ritme, een lieflijke

in A. Met enkele vaste akkoorden D, tussendominant C#,

melodie die voortkabbelt als een rustig stroompje, met enige

ondermediant f# en supertonica b komt het stuk uit op de

chromatische kleuring en vierde trap mineur harmonie, Moll-

dominant E, waar de harmonie, met enkele flageolets, vrijwel

Dur, afgewisseld met de dominant, zodat hier een gevoel van

overeenkomt met de plagale passage van het eerste deel, ook

een nieuwe toonsoort ontstaat, vooral wegens het twintig

met een lang orgelpunt op E, maar hier de tweede trap mineur

maten volgehouden orgelpunt op E. Via een 16en passage

op de dominant. Met een diatonisch verspringende passage

keert Coste terug naar het eerste thema, ditmaal met

komt de compositie uit op de herhaling van de akkoordreeks

gediminueerde begeleiding in gebroken akkoorden. Nu gaat hij

van dit gedeelte in A en eindigt met een ‘parachute’-motief. Na
de tweede herhaling van het rondodeel met het opvallende
triolenmotief, weer met de verhoogde vierde toon, componeert
Coste door met een origineel gearpeggieerde
tussendominantsequens, waarin de interne stemvoering

198 Stijl 6 chromatiek 12 chromatische toonladder dalend

contrapuntisch is gedacht [Stijl 12 arpeggio 5], een bijzondere

doorcomponeren, komt er meer chromatiek, meer dissonante

speelwijze met grote finaliserende werking. Met een Napels

akkoorden en na een verlengde frase van zeven maten

sextakkoord [Stijl 10 cadens 2], een sterk ritenuto koppelmotief

vervolgt hij met de chromatisch stijgende prolongatie van type

dat zou uitnodigen tot vrije lyriek, ware het niet dat het gehele

3 [Stijl 9 prolongatie 3], afgewisseld met de dalende van type 1

deel sterk ritmisch is, plaatst Coste, voorafgegaan door

[Stijl 9 prolongatie 1], zodat een beweging van toenemende en

chromatisch dalende reeksen, een volledige chromatische

afnemende spanning ontstaat. Met chromatisch omspeelde

toonladder van twee octaven [Stijl 6 chromatiek 12] en komt uit

melodische motiefjes, afgewisseld met een plagale cadens met

op de ondermediant F. Ritmische motieven en

IV-mineur [Stijl 10 cadens 4], eindigt dit rustige muziekstuk in

toonsherhalingen wisselen de akkoorden af, er passeren

een pianissimo stilte van het slotakkoord.

verminderd septiemakkoorden, en na een koppelmotief als het

Verrassend start het scherzo met een dalend triolenmotief van

ritenuto begint het slot, een arpeggio op het a-akkoord in

twee maten, dat uitkomt op de d# als verhoogd 4, een scherpe

wisseling met de dominant op tonica, V op I, dat met ‘raket’- en

dissonante voorhouding voor de oplossing, kwint van het

‘parachute’-motieven eindigt in een zesmaal herhaald a-

tonica akkoord a. Dit thema wordt sterk ritmisch neergezet en

akkoord.

Napoléon Coste: Biografie

Oeuvre addendum VI 335

Oeuvre
addendum VI
beschrijvende analyse
opus 27, 28, 28[b], 29, 30, 31
Opus 27 Les Feuilles d’Automne [i.e. Le Passage des Alpes - Maestoso m. 1-59 i.e. opus 14 Deuxième Polonaise Introduction]
Het grootste deel van dit werk, maat 1-59, is (vrijwel) gelijk aan

Toch blijft hij de frasen metrisch van elkaar scheiden door rusten

de introductie van opus 14 Deuxième Polonaise, dat in

en fermates, waarmee hij aangeeft dat het hier om een

hoofdstuk V reeds is beschreven. Hier wordt daarom volstaan

doorwerking gaat, de overgang naar het volgende deel. De

met het gedeelte dat Coste er in het kader van het concours aan

tussendominantreeks aan het einde in gebroken akkoorden,

heeft toegevoegd. Over de inzet kan nog worden opgemerkt dat
Coste de stijlfiguur 16e-kwart type 13.2 vaker gebruikt, in opus
4, opus 6, opus 15 en in opus 14 dus ook [Stijl 13 ritme 2].

202 Stijl 10 cadens .5a open slot: dominant
200 incipit opus 27 Le Passage des Alpes

bevestigt dit eens temeer, ook nog door te eindigen op de
dominant D7, een open slot [Stijl10 cadens 5a], voor het

Opus 14 eindigt symmetrisch met de herhaling van dit

volgende stuk, opus 28, in G.

openingsakkoord. Na een opzettelijke rust, abruptio [Stijl 15

Samen met het gedeelte dat in opus 14 te vinden is, kent dit

tempo 2], herneemt Coste de ritmiek ervan op tussendominant

werk een groot aantal stijlkenmerken die voor Coste als

D7, als openend vraagteken, met een fermate. Dit ritmisch effect

romantisch kunnen gelden, de bouwstenen van zijn muzikale

blijft hij enkele keren toepassen, waardoor de beweging telkens

vertelkunst. Terwijl hij zijn scheppende werk eerst, voor het

wordt onderbroken, wat hier een open sfeer oproept. De

concours, interpreteerde als bladeren van de herfst, geeft hij het

dissonantie beperkt zich in deze passage tot enkele verminderd-

werk een nieuwe betekenis bij de uitgave ervan, enige jaren

septiemakkoorden. Een ‘expolitio’ in maat 36 versterkt het V op I

later, tussen 1862 en 1866. Dan wordt het de oversteek van de

effect en verlengt de frase. De overgangspassage die daarop

Alpen, duidelijk met een naturalistische connotatie, ware het niet

volgt in maat 64, più lento, heeft een herhaald basmotief met

dat een andere betekenis meer voor de hand ligt.

chromatiek, dat de verschillende akkoorden omspeelt, met

De muziek tekent, door de sfeer en zelfs het tempo, de reis over

elkaar verbindt, eindigend in tremolando D- en g-akkoorden [Stijl

de Alpen van Napoléon Bonaparte, die door Coste werd

12 arpeggio 7], een techniek die Coste hier voor het eerst

bewonderd, hij draagt zelfs zijn naam. De vele ontberingen die

toepast, en met groot effect.

de beroemde reiziger moest verduren passeren de revue in dit
programmatische werk in de vele gradaties van muzikale
passages, ritmes, sfeertekeningen, plotselinge overgangen en
meeslepende melodieën. Hierin komt de vernieuwde

201 Stijl 12 arpeggio 7 tremolando

Door daarna in maat 72 voort te spinnen op de twee
openingsmotieven van het begin [Stijl 3 omspeling 14], met een
soortgelijke cadenza, brengt Coste thematische eenheid in dit
werk.

programmatische duiding naar voren.
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Opus 28 Le Passage des Alpes [i.e. Les Feuilles d’Automne II; i.e. opus 26 Marche Triomphale]
Het werk, dat gelijk is aan opus 26, is geplaatst als tweede deel

Terug in G spiegelt Coste het openingsthema ven het eerste

van Les Feuilles d’Automne, ingezonden bij het Makaroff-

deel Maestoso, met een doorgewerkt basthema, gekleurd door

concours, en later uitgegeven als opus 28, het tweede deel van

#4 en b6 chromatiek [Stijl 6 chromatiek 6, 9]. Dit gedeelte kent

Le Passage des Alpes. De eerste maten van de muziek vormen

een soort wandelbeweging [Stijl 19 verhaal 3], refererend, in
tweede instantie, aan de passage van de Alpen. Het is een
mars, dus is deze bedoeling er bewust aan gegeven. Een
intensieve harmonische passage leidt daarna via een diatonisch
dalende passage naar de gevarieerde herhaling van de tweede

203 incipit opus 28 Le Passage des Alpes

frase van de opening, in maat 66 eindigend op tonica G.

een flageoletmotief in de G-drieklank, dat bedoeld is als
trompetgeschal [Stijl 21 onomatopee 2], conform de opmerking

Het Trio staat in subdominant C. Hier wordt de gebroken

bij dezelfde maten van opus 26, zodat daarover geen twijfel

drieklank van C in de bas als gearpeggieerd bourdon

bestaat. Coste plaatst hier direct het stijlkenmerk

volgehouden, onderbroken slechts door de dominant G, die leidt

klanknabootsing. Het motief wordt herhaald en uitgesponnen,

naar dezelfde passage in d, sequensmatig [Stijl 20 folklore 3].

waarna, via een koppelmotief, de I-V-VI wending met een

De melodie op dit arpeggio is gepunteerd en afgestopt, met de

bedrieglijk slot volgt [Stijl 10 cadens 3], dat als afsluiting ook het

door Coste nu vaak toegepaste rustentechniek [Stijl 18 rusten

einde vormt, maar vooraleerst opening geeft voor het thema.

1]. Dit is nog lastiger te spelen in maat 76, waar een

Dat thema is tweeledig, een gerepeteerde terts, afgescheiden

gepunteerde, maar legato, melodie moet worden gerealiseerd

door betekenisvolle rusten enerzijds, anderzijds een basmotief

boven afgestopte tertsen in kwartenbeweging. Deze passage

dat eveneens door rusten wordt afgescheiden. Beide thema’s

wordt eerst geplaatst op verlaagd VII, daarna op verlaagd VI.

worden in het stuk verder uitgewerkt, het gepuncteerde ritme

Daarop spint de componist voort in triolenbeweging, met een

ervan is kenmerkend. Opvallend is de wending via

campanella-akkoord in maat 82 en tussendominanten, naar het

tussendominant B7 naar de mediant e, die via dominant D7

dominant septiemakkoord, waarna het begin van het Trio moet

terugkeert naar G. De herhaling van het thema leidt via een

worden herhaald. Na de herhaling blijf het stuk in dominant G,

raketmotief en een chromatisch eindigend koppelmotief in de

met b2 als chromatische kleuring, het Napels sextakkoord [Stijl

herhaling ervan in het hogere octaaf. Dit eindigt met een rust,

10 cadens 2]. Dit gedeelte heeft een sterk doorgewerkt karakter

abruptio. Zonder modulatie wordt dan in maat 25 - het gehele

met gepuncteerde akkoordbrekingen, afgewisseld met

werk is bijna periodisch - het thema van het basmotief omspeeld

melodische koppelmotieven in triolen, waarna het Trio met een

in V-mineur en dat herhaald op IV-mineur, samen een dalende

tussendominant D7 passage op dominant G uitkomt op het slot

sequens. Via tussendominant A komt een passage in D-groot.

in C. Dit wordt ook herhaald, waarna dit werk da capo wordt

Die wordt gekenmerkt door arpeggio’s en verspringend stijgend-

hernomen, tot aan het Trio, waardoor een ABA-vorm ontstaat in

dalende melodieën op een orgelpunt D, waarbij de verlaagde

tonica-subdominant-tonica verhouding, met uitstapjes naar de

zesde toon vaak optreedt vanaf maat 35, toepassing van de

mediant en de dominant.

Moll-Dur toonladder [Stijl 10 cadens 4]. De herhaling ervan kent

De intensieve tussendominantwendingen geven het stuk

een intensiever harmonisatie en hier treedt ook een verlengde

harmonisch vaart, er zit beweging in, maar dan wel continu in

frase op door de directe herhaling van een tussenmaat, die

hetzelfde tempo, zonder aanwijzingen. Steevast blijft de maat

overgaat via drieklankomspelingen in een gepuncteerd ritmisch

vierkwarts. De ritmiek is veelal gepunteerd, met vele

leidtoon-tonica motief in maat 39. Dit motief wordt herhaald in

rusttoepassingen, afgewisseld met 8sten beweging en triolen. Er

tertsen, waar meer chromatiek optreedt en gaat over in een

zijn vele aanwijzingen voor dynamiek en articulatie. Het verhaal

tweestemmige tussendominant-tonica reeks die als vanzelf

is impliciet, de wandelbeweging, de militaire trompetten, het

uitkomt op de reprise van het geoctaveerde thema. De

heroïsche gepuncteerde ritme, versterkt door de

doorwerking van dit gepunteerde motief heeft ook weer een

rustentoepassing. Met het folkloristisch element herbergt dit

intensieve harmonische prolongatie met tussendominanten [Stijl

werk zeker twaalf kenmerken in de muziek die als romantisch

10 cadens 1] en een verminderd septiemakkoord.

zijn op te vatten.
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Opus 28[b] Fantaisie symphonique
Anders dan Feuilles d’Automne, of liever gezegd Le Passage

Een cadenza met veel chromatiek leidt dan naar een idée fixe -

des Alpes, dat uit delen bestaat met separate opusnummers,

passage [Stijl 5 idée fixe 3], die enkele malen in het werk

heeft de Fantaisie symphonique vijf onderscheiden delen, die

terugkeert, en eindigt met een open slot [Stijl 10 cadens 5a] .

alle nieuw voor het Makaroff-concours zijn gecomponeerd,

Het Allegro heeft het karakter van een introductie, maar wordt

ondergebracht in een opusnummer. Wel hergebruikt Coste later

niet zo genoemd. Het staat in contrast met deel twee, het

een gedeelte uit het vierde deel als Étude 14 in opus 38. Net als
in opus 17 en opus 24 begint Coste deze compositie in het
Allegro met een vol akkoord geplaatst op de eerste tel, thetisch
op dit zware maatdeel, zonder voorafgaande 16e.
206 Stijl 5 idée fixe 3 harmonisch motief

Andantino grazioso in gelijknamig majeur en met een
volgehouden walsritmiek.
204 incipit opus 28[b] Fantaisie symphonique I Allegro

Zoals de benaming reeds zegt, heeft het Andantino grazioso
Hij vervolgt met de stevige ritmiek kwart-8ste-punt-16e-kwart in

een sierlijk thema, waarbij het lijkt alsof dit deel harmonisch

deze alla breve maat in een plagale cadens en eindigt deze

dunnetjes is gecomponeerd, eenstemmig met een bas, maar

eerste frase met een dominant-tonica cadens in de toonsoort, d.
Dit heeft hierdoor een marsachtig karakter. De contrasterende
tweede frase heeft het ritmische motief 16e-kwart, die Coste
zoals hierboven gezegd, vaker als stijlfiguur gebruikt, hier op de
kwint naar de sext, een motief dat even later een octaaf lager

207 incipit opus 28[b] Fantaisie symphonique II Andantino grazioso

herhaald wordt, ware het niet dat de kopiïst van het afschrift zich

door de keuze voor akkoordmatige sprongen weet Coste

genoodzaakt voelde dit te ‘verbeteren’ naar a’-a’, terwijl het

niettemin de volle harmonie te benutten, de juiste toon te treffen,

correct stond genoteerd als a’-bes’. Wynberg wijdt hieraan geen

ook door de introductie van een derde stem in de

opmerking, hij publiceert het verkeerde motief. De interne logica

tussendominantreeks [Stijl 10 cadens 1] aan het eind van het

van het argument dat het hier om een vergissing gaat wordt

thema, dat op de dominant uitkomt en meteen wordt herhaald

ondersteund: vrijwel hetzelfde motief, in dezelfde toonsoort,

en uitkomt op de tonica. Hier plaatst Coste geen stilstand

inclusief herhaling in een lager octaaf, is te vinden in Delfzil opus

middels abruptio, hij zet de beweging meteen door, houdt dit ook

19 maat 1-6. Via een koppelmotief in triolen en een

vol, en geeft daarmee het stuk een doorgecomponeerd karakter.

halfverminderd septiemakkoord op #IV met de krachtige ritmiek

Dat wordt nog versterkt door de doorgaande 8sten beweging in

van de eerste frase, komt Coste op de dominant aan, met een

gebroken akkoorden, onderbroken door diatonische,

abruptio. Hij zoekt dan het contrast in een tussendominant op I

verspringende en chromatisch gekleurde koppelmotieven.

naar IV, die hij als sequens, van bVII naar de parallel F en V

Interessante harmonieën zijn in dit deel de tussendominant op

naar I laat uitkomen op VI, om de modulatie naar de dominant te

verlaagd VII naar III in maat 38, het verminderd septiemakkoord

realiseren in maat 17. Tot hier is het werk periodisch van opzet.

op verhoogd I in maat 45 en de tussendominantjes in maat 63,

Dan verandert het ritmisch karakter, die wordt vloeiender met

vlak voordat de gediminueerde reprise [Stijl 3 omspeling 1] van

een doorgaande 16en beweging in gebroken akkoorden. Na

het thema begint. Gediminueerd wil hier zeggen dat Coste elke

enig passagewerk komt een orgelpunt op A in de bas en een

mogelijkheid aangrijpt om het thema te voorzien van

tremolo op a’ in de sopraan [Stijl 3 omspeling 18] in een

tegenstemmen, chromatische kleuring daarin en omspelingen in

205 Stijl 9 prolongatie 2

met fermate.

prolongatie [Stijl 9

kleinere notenwaarden. Dit voorziet hij van enkele IITD-V-I

prolongatie 2], chromatisch

wendingen en via een verminderde drieklank in maat 86 vervolgt

stijgend van V naar V. De

hij met een tussendominantreeks [Stijl 10 cadens 1] in een frase

frase is hier verkort, zeven

van vijf maten [Stijl 1 frasering 2] die weer via IITD-V-I uitkomt

maten, en eindigt op het

op het in gebroken akkoorden omspeelde slot met V op I

dominant septiemakkoord,

wendingen.
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Dit lange einde brengt veel rust in de beweging, een

gevolgd door passagewerk met dalende chromatiek in een

voorafspiegeling van deel vier. Maar eerst komt het derde deel,

motief van twee maten dat octaafgewijs dalend driemaal wordt

het laatste gedeelte van de eerste helft van het werk.

gerepeteerd, waarmee een frase van zes maten ontstaat [Stijl1

Dat is een rondo, in die zin, dat het de vorm heeft A1-A2-B-C,
zodat de titel die er boven staat niet wordt weerspiegeld in de
structuur. De onderdelen zijn gevarieerd en doorgecomponeerd,
wederom een teken van de doorbreking of afwijking van de
klassieke vormstructuur. Dit deel heeft geen herhalingen,
behalve de zes maten die letterlijk worden gerepeteerd.

211 Stijl 10 cadens 4 plagaal Moll-Dur

frasering 3]. Dan besluit hij met een D-akkoord dat sterk lijkt op
dat van de laatste maten van het vorige deel. Een plagale MollDur cadens g-D [Stijl 10 cadens 4], een octaaf lager herhaald,
sluit het deel af, waarbij de allerlaagste ligging van het akkoord

208 incipit opus 28[b] Fantaisie symphonique III Rondo

op de gitaar te horen is.

Na de volgehouden dansante ritmiek van de opening in

De eerste drie delen van de eerste helft van dit werk zijn

gerepeteerde akkoorden gaat de eerste frase over in een

weliswaar kort, respectievelijk 29, 104 en 94 maten, toch weet

orgelpunt op de dominant met een doorlopende 8sten beweging,

Coste een intensieve muzikale beweging te maken, door de

waarna de twee ritmen met elkaar een vraag-antwoordspel

contrasterende ritmiek, maatsoorten en vooral de

vormen. Het orgelpunt wordt dan voortgezet [Stijl 9 prolongatie

doorgecomponeerde thematiek.

10], de 8sten beweging eveneens en de verkorte frase van

Deel vier, het eerste deel van de tweede helft van het werk, is

zeven maten eindigt met een abruptio op de dominant A7,

een zelfstandige etude in opus 38 no. 14. Daar ontbreekt de

vragend om een voortzetting. Het rondo wordt hernomen, maar

overgang naar deel vijf, de maten 39-63. Dit Andante wordt

nu doorgecomponeerd met meer intensieve toepassing van

gekenmerkt door een rustige, lyrische melodie op een

chromatiek, die eindigt met het tonica-akkoord D, na een MollDur IV mineur-V-I cadens [Stijl 10 cadens 4]. De toonsoort wordt
daarmee gerelativeerd. Zo ook door het contrasterende verlaagd
VI, Bes [Stijl 8 modulatie 6], dezelfde wending die ook nog eens

212 incipit opus 28[b] Fantaisie symphonique IV Andante

wordt herhaald, en daarmee bevestigd, in maat 40. Met een
8sten motief vervolgt Coste de 8sten beweging met een

voortkabbelende 16en beweging. Het staat in de dominant A

tussendominantreeks, nu tweestemmig, straks driestemmig en

van de hoofdtoonsoort D, waarmee het harmonisch schema d-

dan chromatisch modulerend naar verlaagd III, F in maat 51

D-D-A-D wordt. Dat lijkt weinig spectaculair, maar Coste heeft

[Stijl 8 modulatie 5].

binnen de delen wel degelijk harmonische verrassingen in petto,
zoals hier, na een modulatie naar de dominant E in maat 8, een
contrasterend V-mineur [Stijl 8 modulatie 7], gevolgd door IVmineur [Stijl 10 cadens 4], een overmatige drieklank, een
tussendominant, een verminderd septiemakkoord dat leidt naar
VI. Deze modulerende ontwikkeling komt, via een kleine

209 Stijl 10 cadens 2 Napels sextakkoord

cadenza en een tussendominant, uit op de majeur-mediant C#

Hij komt dan weer uit op de tonica D, maar vervolgt verrassend

[Stijl 8 modulatie 4]. Daar herneemt Coste de onderbroken

met Napels Sext in maat 61 [Stijl 10 cadens 2].

beweging van deze frase, die ook nog eens zes maten telt.
Coste zoekt de harmonische intensiteit niet in de grote, maar in

210 Stijl 9 prolongatie 6 stijgend-dalend

In maat 70 en 74

de kleine structuur. De volgende frase, ook zes maten, heeft

plaatst hij een

meer ritmiek in de bas. Interessante akkoorden zijn hier een

dalend-stijgende

dubbel verminderd en een verminderd, uitkomend op de

prolongatie [Stijl

dominant E7 met een fermate, waarmee hij de beweging stilzet

9 prolongatie 6],

voor de daarop volgende cadenza [Stijl 2 cadenza 4], die iets
langer is dan in de etude, met veel melodische chromatiek.
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Met een versierd koppelmotief volgt de reprise, die nu niet meer

Melodisch gebruikt Coste in dit deel meer chromatiek, vooral in

moduleert, maar harmonisch tot stilstand komt op de tonica,

het passagewerk in maat 38-48, de omspelingen in maat 82 en

twee lange maten lang, in de etude een maat. Een herhaalde

passagewerk in maat 86-92, dat met een abruptio eindigt op

plagale Moll-Dur cadens leidt naar de gediminueerde terugkeer

verhoogd 2. Opvallend scherzando is het chromatisch dalende
motief in maat 176 en de erop volgende chromatisch gevoerde
octaafparallel [Stijl 6 chromatiek 12]. De harmonie is, zoals
gezegd, vrij klassiek, maar wel maakt Coste uitstapjes met
tussendominanten, de majeur-mediant in maat 50, het

213 Stijl 2 cadenza 2 chromatisch met glissandi

dubbelverminderd septiemakkoord in maat 56 en het verminderd

van het idée fixe van het eind van het eerste deel. Dan volgt een

septiemakkoord in maat 123, 200 en 202.

opvallende cadenza met chromatische omspelingen, waarbij

verschuiving [Stijl 14 maatsoort 5] past hij toe in het

steeds grotere glissandi moeten worden uitgevoerd met een

subdominant gedeelte, waar de bas op de tweede tel komt,

vinger op een snaar [Stijl 2 cadenza 2]. Sagrini doet iets

maat 38-39, daar waar de omspelingen van het thema erg

vergelijkbaars in opus 12 deel VII Polacca in maat 2-3. Het is

speels zijn, wat het effect ervan versterkt. Ritmische vondsten

ook de enige keer dat Coste een dalend glissando voorschrijft.

zijn de 16en triolen in de majeur-mediant passage in maat 50,

Het Vivo staat weer in D, contrasterend ook in de snelle

58 en 71. Abruptio, het plotseling stilleggen van de beweging

beweging van het passagewerk dat uitkomt op de majeur-

past hij toe in maat 93, 214, 216, 230 en 234. Het

mediant, die via tussendominanten, een Trugschluss [Stijl 10

periodiciteitsprincipe wordt doorbroken in maat 66, 71, 77, 165

cadens 3], met een verhoogd 2 teruggaat naar D, en met een

en 200 met frasen van 3, 5, 6 of 7 maten. Een folklore-element

prolongatie Im-Vsus4 op de dominant eindigt, openend naar

doet zich voor in het animato van maat 140, waar Coste

deel vijf.

gebroken drieklanken in een harmonische prolongatie op een
bourdon octaaf plaatst [Stijl 20 folklore 2]. Het slot is een

Het laatste deel vijf, Allegro, herneemt de walsende beweging

verkorte versie van de laatste maten van het tweede en het

van deel twee, maar dan sneller, als Scherzo. Coste grijpt hier

derde deel.

terug op een eerder idee uit opus 18 maat 92, dat ook in D staat,
met de ritmiek verwisseld van de tweede naar de eerste maat

De vijf delen van deze Fantaisie symphonique vormen een
afwisselend geheel wat betreft tempo, maat en ritme. Door de
thematische overeenkomsten, de terugkeer van vergelijkbare
passages, de afsluiting en het idée fixe, kan gesproken worden
van een muzikale eenheid, die nog wordt versterkt door de

214 incipit Fantaisie symphonique V Scherzo

vormstructuur en de toonsoorten. Met de cadenza’s, vaak

van de frase. Dit deel is het meest klassiek van structuur, met

voorafgegaan door een abruptio, de harmonische contrasten

een thema in D, een doorgewerkt gedeelte met

van de majeur-mediant, gelijknamig majeur, bijvoorbeeld, en de

tussendominanten, een contrasterend thema in de subdominant

melodische chromatiek, zijn er vele stijlkenmerken van zijn

G en majeur-mediant B, dat wordt herhaald en hernomen,

compositie in te herkennen. De verschillende modulaties, de

waarmee een a-b-b-a structuur ontstaat, en een verder

aandacht voor de subdominant, de plagale Moll-Dur cadens, het

uitgewerkte reprise van het eerste thema, die, na de terugkeer

Napels sextakkoord en het bedrieglijk slot versterken dit

van het idée fixe, wordt doorgecomponeerd met finaliserende

klankbeeld. Zo beantwoordt dit werk op 12 punten aan de 21

werking tot de bevestiging van de toonsoort D. De grote vorm

criteria van formele kenmerken en stijlelementen die zich in de

hiervan is A-B-A, met de opvallende keuze voor de subdominant

gitaarmuziek van Coste voordoen.

in het B-gedeelte.
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Opus 29 La Chasse des Sylphes
De Introduction begint met een ritmisch akkoordmotief [Stijl 13

Minder vergezocht is het verband tussen de elfen die een

ritme 2], de inmiddels bekende stijlfiguur die uiterst effectief is

slaapliedje zingen in de tweede scene van de tweede akte en

om de aandacht van de luisteraar te trekken. In de eerste frase

het volkmuziekmotief dat Coste in het tweede deel van deze

van vijf maten [Stijl 1 frasering 2] is de harmonische cadens I-V-

compositie plaatst. Dat verschijnt opeens na een harmonie van

TD-IV-I opvallend.

E naar e naar C, met een arpeggiato en een bourdon met
omspelingen [Stijl 20 folklore 2] in tonica en dominant op tonica
[Stijl 7 dissonantie 3], zie het incipit van dit deel. Het
volksmuziekkarakter wordt nog eens versterkt door de ritmiek,
de twee maten frasering, de herhalingen en het einde op de
tweede tel. Het daarop volgende gedeelte heeft verwantschap
met de harmonische onrust van de vierde frase van de
introductie, hier in de locale toonsoort C met
tussendominantreeksen en harmonische versnelling, waarmee
Coste naar de subdominant van de hoofdtoonsoort moduleert, a.
Enkele korte motiefjes worden afgewisseld met abruptio [Stijl 15

215 incipit opus 29 La Chasse des Sylphes deel I, II, III, IV

tempo 2], waardoor de beweging telkens wordt onderbroken.
Deze onrust komt uit op een verminderd septiemakkoord,

Deze frase wordt beantwoord met een half gebroken e- akkoord

zonder oplossing, met arpeggio en legati en een ‘vuurpijl’ [Stijl 4

in 16en, waartegen een basmotief in 8sten, met wat chromatiek,

ornament 9].

beweegt, waarin opeens de zesde trap verschijnt, waarna e met

Voor het eerst schrijft Coste daarna een consequent

een arpeggiato [Stijl 17 articulatie 8] de frase afsluit. Het

volgehouden antimetrische beweging voor [Stijl 13 ritme 5], een

ritmische openingsmotief wordt hernomen, maar nu in V-I-VIbVII-III-V-I harmonie, met een uitstapje naar de parallel. Dan
komt er meer harmonisch spektakel, de voortzetting van de
openingsritmiek, maar nu met een tussendominantreeks [Stijl 10
cadens 1], waarin gelijknamig majeur en Napels sext [Stijl 10

216 Stijl 13 ritme 5 antimetrie

cadens 2] verrassend worden uitgelicht. Dan verandert de
ritmiek met een raketmotief akkoordbreking [Stijl 3 omspeling

sextool-kwartool combinatie, weer een onrustige beweging, nu

14], en moduleert Coste kort naar de dominant, via een

weliswaar in gerepeteerde tertsen, secundes, kwarten, kwinten

verminderd septiemakkoord op de verhoogde vierde trap, in

en sexten, met een vernauwende en verwijdende spanning, in

maat 19, met een kort abruptio, waarna het moderato in 8sten,

een modulerende harmonie op een basthema. Dit wordt

afgewisseld met veel 16en omspelingen, veel beweging geeft,

afgesloten met een open einde op een fermate [Stijl 15 tempo 3]

harmonisch ondersteund door tussendominanten, gelijknamig

met een dominant septiemakkoord op verlaagd zeven, D7, na

majeur en een tussendominant naar de dominant, hier ook in

een verminderd septiemakkoord op VI. De maatsoort wordt nu

een frase van vijf maten. Dan gaat de introductie van weer E in

6/8, het tempo weer Allegretto, maar de harmonische spanning

16en omspelingen, een kort tremolo en een verminderd

wordt voortgezet door de toevoeging van de verlaagde none,

septiemomkering [Stijl 7 dissonantie 2] naadloos over in het

D7b9 in 8sten omspeling, en een F#verminderd septiemakkoord,

tweede deel, Allegretto. De onrust van deze introductie kan in

waarmee de modulatie naar G wordt gerealiseerd. Maar eerst

verband worden gebracht met de eerste scene van de tweede

komt er nog een flageoletmotief [Stijl 21 onomatopee 5] dat hier

akte van A Midsummer Night’s Dream van Shakespeare, waar

een plotse feeërieke sfeer oproept. Het daaropvolgende

Oberon zijn jaloezie aan Titania uit, en zij een verklaring geeft

signaalmotief in G met sexten, kwinten, tertsen en weer sexten,

voor haar onrust met een beschrijving van die onrust in de

verwijst duidelijk naar het geluid en de harmonie van hoorns,

natuur.

zoals Sor, en dus ook Coste zelf, reeds heeft uitgelegd in de
Méthode [Stijl 21 onomatopee 1].
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Hier ligt een derde verband met Shakespeare, nu met de hoorns

De passage met omspeelde verminderd septiemakkoorden van

van de jagers in regel 108 en 144, scene I, akte IV. Coste speelt

het Allegro moderato in maat 162 tot165 kennen enige

verder met dit motief in een hoger octaaf, nu eindigend op e via

verwantschap met passages uit de ouverture van Weber, maar

tussendominant B. Met een Moll-Dur-akkoord op IV [Stijl 10

de gelijkenis is oppervlakkig. Het laatste koppelmotief van de

cadens 4] en dominant D7 eindigt Coste op G, waarna het

omspeling leidt direct naar het derde deel. Dit Agitato heeft

hoornmotief eerst eenstemmig in flageolet, en daarna letterlijk

verschillende opvallende kenmerken. Het staat opeens in F, de

wordt herhaald. Dit Allegretto staat met de betrekkelijke

verlaagde tweede trap van de hoofdtoonsoort e en de verlaagde

harmonische eenvoud in groot contrast met de intensieve

zevende trap van de toonsoort G van het tweede deel. De

harmonie van de gedeelten ervoor. De muziek blijft nu in

beweging is nu Agitato, opgewonden, in contrast met de

dezelfde sfeer, meer volksmuziekachtig door de gerepeteerde d

geleidelijke 8sten beweging van de voorgaande 6/8e maat. Het

met voorslag, beantwoord met een korte melodische passage,

meest opvallend is echter het akkoord-tremolando van 16en in

samen strikt periodisch in vier maten. Dit wordt eerst op

zeer lage ligging, gevolgd door 8sten en dan met opeens een

dezelfde hoogte, dan een terts lager herhaald en daarna

enkele in geaccentueerde d’’ hoog op de toets. Dit wordt in een

melodisch doorgewerkt in een tussendominantreeks en een

I-IV-V-IV harmonie herhaald met een orgelpunt op D. De

frase van zes maten, eindigend met een abruptio op de

buitenmuzikale verwijzing is in dit geval de harige ezel uit regel

dominant, A, waarmee gemoduleerd is naar D. Die toonsoort

23-50, scene 1, akte 4, waar Bottom zich steeds moet krabben,

volgt inderdaad, maar komt via een tussendominantreeks weer

maar wel met de betoverde Titania slaapt. Het rare balken van

uit op G, waar het voorslag folkmotief in wordt hernomen, maar

de ezel komt dan muzikaal tot uiting in de gekke sprong naar de

nu gevolgd door het hoornsignaalmotief. Coste blijft nu werken

hoge noot, zie daarvoor het incipit van deel 3.

met dit motief en met het melodische antwoord van het

Het 16en tremolando, zonder de hoge noot, wordt dan

voorslagmotief. Hij wisselt dit af met passages van gebroken

voortgezet, modulerend naar d, waarna met een frase van

akkoorden. De harmonie gaat dan regelmatig verlopen, vrijwel

zeven maten D wordt geïntroduceerd, met een versnellende

bloksgewijs, langs verschillende trappen van de toonsoort G en

chromatische omspeling van de d [Stijl 3 omspeling 17], net als

tussendominanten, die tot dusver erg veel in dit werk worden

in Le Tournoi opus 15, met hetzelfde versnellend effect, maar

toegepast. In maat 139 verschijnt, na een afsluiting op f#, een

hier tot rust komend in gerepeteerde 16en d. Een verminderd

geharmoniseerd trompetsignaalmotief [Stijl 21 onomatopee 2],

septiemakkoord met campanella op de zevende trap, geplaatst

volgens de Méthode Coste-Sor. Dit motief is de

op de tonica D-bas, wordt gevolgd door een 16en omkering van

voorafschaduwing van hetzelfde motief, maar dan

A, in dezelfde ritmiek als het ‘ezelmotief’, herhaald en dan

ongeharmoniseerd, van het begin van deel 4. Met een

voortgaand naar een naslaand-gebroken chromatisch stijgend

chromatische omspeling [Stijl 3 omspeling 10] als een herhaald

octaafmotief [Stijl 12 chromatiek 12], op de dominant A. Steeds

‘expolitio’ [Stijl 1 frase 4 expolitio] komt Coste in maat 155 te

introduceert Coste hier plotselinge verrassingen, vergelijkbaar

voorschijn met een fraaie harmonische vondst, een

met de gekkigheid van de eerste scene van de vierde akte van

tussendominantreeks van overmatig-dominantakkoorden, van D

A Midsummer Night’s Dream, waarin de betovering van de

naar E-verminderd, uitgevoerd met een chromatische baslijn,

onzichtbare Oberon zowel de werkman Bottom treft, die in een

waarboven de kwint van het akkoord naslaand wordt verhoogd,

ezel verandert, de sylphe Titania, als ook de ‘gewone’

dat alles in stijgende lijn, waardoor een polyfoon effect ontstaat

stervelingen die op elkaar verliefd worden, ondanks hun haat.

[Stijl 10 cadens 1a].

De literaire referentie van dit derde deel is sterk, ondersteund
nog eens door de volgende passage vanaf maat 26 met dalende
omkeringen van verminderd septiemakkoorden [Stijl 7
dissonantie 2], een verlaagde tweede trap van D, een harmonie

217 Stijl 10 cadens 1a

van bII-I-majeur-I Moll-Dur-bIII [Stijl 8 modulatie 5]. De harmonie
is hier sterk in beweging met veel chromatische contrasten en

Hij herhaalt dit in deel 4, maat 50, maar dan van D naar E-

harmonische versnellingen. Met een korte cadenza,

dubbelverminderd, en in deel 4, maat 229, van G naar C#-

tussendominantreeks, een uitgeschreven triller en een

verminderd, waarmee deze passage structureel deel uitmaakt

koppelmotief komt het derde deel uit op de dominant A voor de

van het werk.

toonsoort D van deel 4.
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Dat vierde deel opent met een trompetsignaalmotief in flageolets

Hier werkt Coste dit motief door tot de passage met de

[Stijl 21 onomatopee 2], zoals omschreven in de Méthode

overmatig-dominantprolongatie, nu van G naar C#-verminderd

Coste-Sor, een motief dat lijkt op dat in het Ballet des Sylphes

septiem, een passage die zo moduleert naar de hoofdtoonsoort

van Berlioz, maar zo zeldzaam is het niet, in 6/8e drie 8sten

G. Die wordt echter direct gevolgd door een spiltoonmodulatie

gevolgd door een kwart, dat hier van een ontlening sprake is.

naar verlaagd VI, die wordt omspeeld, gediminueerd en in een

Coste past het motief vaker toe, zoals in opus 5 Flandres I m. 3

passage via verminderd septiem terugkeert naar G, via de

en opus 15 Le Tournoi I m. 1. Opvallend is wel dat Coste de

dominant D. Dan komt de doorwerking in toonsoort G van het

hoofdtoonsoort G aangeeft, terwijl het begin van dit deel

gedeelte uit maat 97, een kwart hoger dus. De

consequent in D staat. Op het flageoletmotief volgt een passage

tussendominantreeks daarin, met omspeelde tertsen op een

met een rustige geharmoniseerde melodie op een orgelpunt d

orgelpunt D heeft iets weg van het gedeelte in deel 3 van de

met harmonie I-II-IV-II-V op I-I, wat een volksmuziekachtige

Fantaisie symphonique, maat 15, en ook daar is sprake van een

sfeer geeft [Stijl 20 folklore 2]. Als daarna het trompetmotief met

pulserende akkoordherhalingen [Stijl 13 ritme 6]. Na deze frase

een hoornharmonisatie terugkeert [Stijl 21 onomatopee 2], blijft

van zes maten komt, via een chromatische omspeling [Stijl 3

Coste in hetzelfde klankgemiddelde van onomatopee met

omspeling 10] het vrolijk pulserende volksmuziekthema van

folkaspecten. Het signaalmotief komt terug in f#, de derde trap,

maat 118 terug, maar nu in de hoofdtoonsoort G. Met een plotse

waarna Coste doorcomponeert met melodische motieven van de

maatwisseling waarin een springerig melodisch koppelmotief

volksmuziekpassage uit het tweede deel, maat 58 en teruggrijpt

naar believen mag worden gespeeld, keert de 6/8e maat terug.

op de flageolets, waarmee een kleine ABA-structuur ontstaat.

Reeksen gebroken akkoorden, raket-akkoordbrekingen,

De terugkeer van de overmatig-dominantpassage uit deel II

chromatisch dalende reeksen leiden naar de toon es, verlaagd 6

maat 155 komt nu uit op een dubbelverminderd septiemakkoord

en dominant D7, waarna de slotfase volgt, die een hoog

in maat 57 [Stijl 7 dissonantie 4], dat, zoals bekend, in

orgelpunt op d’’ laat omspelen met V-I cadensen. Een

secundeligging enharmonisch gelijk is aan een dominant

uiteindelijke tussendominantreeks, met akkoorden in pulserend

septiemakkoord, dat hier oplost naar een I6/4-akkoordbreking

ritme leidt naar D7 en G, na een abruptio bevestigd met een vol

die overgaat in een chromatisch dalende toonreeks, die na wat

G-akkoord.

versieringen uitkomt op de tonica d, waarmee het
gecombineerde volksmuziek-onomatopeemotief terugkeert, ook

De vier delen van La Chasse des Sylphes kennen een grote

weer gevolgd door het nu gediminueerde trompetsignaalmotief.

afwisseling van karakter, die wordt bewerkstelligd door de vele

Met een spiltoonmodulatie in maat 83 van D naar Bes [Stijl 8

intensieve harmonische bewegingen, waarvan vooral de

modulatie 1], verlaagd VI, in een frase van zes maten gaat

overmatig-dominantcadensen opvallen. Veelzijdig is het werk in

Coste dan via een verminderd septiemakkoord naar de

de thematiek, waarvan verschillende thema’s worden

dominant, A. Met tussendominantreeksen, die vrijwel structureel

doorgewerkt en gecombineerd, andere bijna als idée fixe

zijn in dit werk, met versierd melodisch passagewerk en een

kunnen worden aangemerkt. Melodische chromatiek is er niet

chromatische omspeling [Stijl 3 omspeling 10] keert de toonsoort

veel in te vinden, de chromatiek is voornamelijk harmonisch

D terug in een geritmiseerde reprise van het volksmuziekthema

toegepast, waarbij het doormodulerende karakter vooral in het

op orgelpunt d van het begin van dit deel, verderop geoctaveerd

eerste en derde deel de toonsoort op de achtergrond dwingt,

herhaald. In maat 142 is de inmiddels bekende prolongatie [Stijl

bijna zwevend maakt, Coste voert deze sterk door. Afwisselend

9 prolongatie 1] te horen, eindigend in een wisseling tussen V op

is het werk ook in de binnenmuzikale verwijzingen als trompet,

I en I [Stijl 7 dissonantie 3], nog steeds in D, met een frase van

hoorn en bourdons, die op zich een narratieve functie kunnen

zeven maten uitkomend op een verminderd septiemakkoord,

hebben, refererend aan A Midsummer Night’s Dream van

gevolgd door enkele dubbele legati, die Coste niet zoveel

Shakespeare. Zeker vier referenties zijn mogelijk, de zingende

toepast hier. Een verspringend melodisch motief [Stijl 3

fairies bij de volksmuziekpassage in het eerste deel, de jacht

omspeling 9] en een chromatisch stijgende toonladder leiden

met hoorns in de flageolet- en signaalmotieven in het tweede

naar terugkeer van het signaalthema van de hoorns,

deel, het balken van de ezel in het begin van het derde deel met

afgewisseld met de terugkerende trompetmotieven, ook weer

de gekke melodiesprong, en de trompetten, die Shakespeare

met flageolets en gevolgd door de herhaling van de

ook noemt in de vierde akte, steeds weerkerend in het vierde

volksmuziekpassage uit deel 1, de zingende elfjes.

deel.
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Daarnaast zijn er nog andere volksmuziekachtige en dissonante

reeds genoemde intensieve harmonische beweging, stijlfiguren

passages die een narratieve betekenis kunnen hebben, maar

als raket en vuurpijl, maat- en tempowisselingen, voorschrift van

niet direct verwijzen, meer de sfeertekening voortzetten. Met de

dynamiek en articulatie dat het deel van het verhaal uit het

reprise van de thematiek weet Coste ook in die zin structurele

toneelstuk dat in deze muziek wordt getoonzet voldoet aan

eenheid te creëren in deze compositie. Deze maken samen met

zeker 15 van de 21 daarvoor gedefinieerde herkenningspunten.

de formele kenmerken en stijlelementen als doorbreking van de

Daarmee behoort ook dit werk tot de beste composities van

periodische frasestructuur, het voorkomen van cadenza, de vele

Coste.

omspelingen van verschillend karakter, de ornamentatie, de
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Opus 30 Grande Sérénade
Het Largo van dit werk opent met het veel toegepaste ritmische

Na weer een korte cadenza van een chromatisch stijgende

aandachtsmotief 16e-kwart, hier in E en uitgevoerd als 32e-

toonladder [Stijl 6 chromatiek 12], vervolgt Coste deze thematiek

kwart-punt-overgebonden 8ste [Stijl 13 ritme 2]. Na een fermate,

in een verkorte sequens, waarop een melodische cadenza, met

abruptio, volgt dan een kleine cadenza in de vorm van een

veel chromatische kleuring het Largo afrondt op de tonica,

arpeggio, die Villa Lobos’ Etude 1 niet zou misstaan.

gespiegeld door het openingsmotief, nadat voor het eerst
duidelijk de maatritmiek te horen is. Een kort tussenspel Allegro
in 4/4 maat leidt via tussendominanten als prolongatie [Stijl 9
prolongatie 1] in krachtig geritmiseerde akkoorden, weer
stilstand ,en een origineel gebroken arpeggio cadenza op de
tussendominant E7 naar het Vivace in a in 3/4 maat. Het Largo,
Allegro en Vivace behoren nog steeds tot het eerste deel
vanwege de geringe lengte van deze deeltjes. Dit Vivace is vrij
periodisch van structuur, ware het niet dat er toch frasen van
zes maten toe behoren [Stijl 1 frasering 3], die vaak worden
afgerond met een maat rust. Ook hier weer de stijlfiguur
abruptio.

218 incipit opus 30 Grande Sérénade

De akkoordomspeling in a van dit deel, maat 16 en weer in maat
30, heeft door die akkoordbreking en harmonische stilstand een

Op een chromatisch omspeelde melodische passage van de

volksmuziekkarakter [Stijl 12 arpeggio 8]. Dit wordt versterkt

cadenza [Stijl 2 cadenza 4] volgt een arpeggio in de parallel c#,
dat via een kort koppelmotief met glissando naar hetzelfde
arpeggio op C# als tussendominant en glissando koppelmotief
naar de tweede trap moduleert, hier nog in sextligging, na
melodische omspelingen, een cadens en een cadenza naar de

219 Stijl 12 arpeggio 8 volksmuziekkarakter

herhaling van het openingsmotief, nu in f#. De structuur daarvan
wordt gevolgd, een toon hoger dus, en daarop weer een toon

door het modale aspect van de daaropvolgende cadens, I6-II6-

hoger in de mediant G#, maar nu majeur [Stijl 8 modulatie 4], en

bVII-III-VI-V-I, waarop de zesde trap F in arpeggio

zonder het ritmische openingsmotief. Coste toont een heldere

gecombineerd met een chromatisch stijgende toonreeks de

structuur, maar wel in steeds kortere frasen, een van drie maten

harmonische spanning opvoert tot het dubbelverminderd

[Stijl 1 frasering 1], een van twee, en zelfs een van een maat,

septiemakkoord, dat overgaat naar de dominant, na een

dat alles in 12/8 en in de opvallende harmonie I-VI-II-TD-#II-

abruptio herhaald in flageolets. Het folkthema wordt hernomen,

IIImaj, waarbij de dominant wordt uitgesteld. De kenmerkende

gevolgd door gerepeteerde, pulserende akkoorden [Stijl 13 ritme

ritmiek daarvan blijft vrijwel onhoorbaar door de vele

6], nu modulerend via stijgende omkeringen van het verminderd

stilstandsmomenten en 32-en arpeggio’s, wat met de

septiemakkoord [Stijl 7 dissonantie 2] op de tonica naar een

onderbrekingen van de cadenza’s en fermates een vrije lyriek

open vraag, wat is de toonsoort? Na ook nog een maat rust

representeert [Stijl 13 ritme 4]. In de volgende maten, vanaf

volgt dan opeens verhoogd III-mineur en gaat de muziek via een

maat 7, wordt deze vrije lyriek voortgezet in een

verminderd septiem tussendominant reeks, #I-II-#VII-I-#IV naar

geharmoniseerde melodie, gevolgd door een gediminueerde

II6/4, en van Moll-Dur c en Gsus4 naar G, dat in maat 49 als

melodische omspeling [Stijl 2 omspeling 1], de eerste keer in II6,

dominant fungeert voor de toonsoort C van het volgende deel

dan in I6/4 en daarna in V7, met veel chromatiek in de melodie

dat toch nog zes maten en een lange cadenza verwijderd is.

en harmonie. Dit wordt vervolgd met een stijgende tertspassage
tegen een ritmisch ingevuld orgelpunt [Stijl 9 prolongatie 2].
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Dit G-gedeelte begint met een raket-akkoordbreking [Stijl 3

Door de motivische herhaling doet dit sterk volksmuziekachtig

omspeling 14], vervolgt met een melodische omspeling [Stijl 3

aan, ook nog eens door de bourdon [Stijl 20 folklore 4]. Coste

omspeling 8] naar een tussendominant-tonicareeks die via een

schrijft hier enkele malen een lage C voor, die op een

A7 op de vierde trap in sextligging uitkomt, gevolgd door een

tiensnarige gitaar eenvoudig speelbaar is naast de lage D die hij

koppelmotief met een vuurpijlfiguur [Stijl 4 ornament 9], een

in de Bolero weer voorschrijft, maar waarvoor hij zelf zijn

opvallende rust op de eerste tel, een verminderd

heptacorde moet hebben verstemd, waarbij de snaarspanning

septiemakkoord op verhoogd IV als tussendominant voor het

wel erg laag wordt. Hij laat dit stukje wegsterven en eindigt met

C6/4-akkoord, dat voor het eerst hier verschijnt als nieuwe

een plagale Moll-Dur cadens [Stijl 10 cadens 4], afgesloten met

toonsoort, bevestigd door het erop volgende G7sus4 akkoord,

een arpeggiato [Stijl 17 articulatie 8], dat Coste vrijwel alleen in

dat in een lange cadenza melodisch en harmonisch met veel

volksmuzikale context voorschrijft, zoals in het Allegretto van La

chromatiek wordt omspeeld tot de eindtoon d, de 5e toon van

Chasse des Sylphes in maat 4. Na de fermate die na dit akkoord

dominant voor C, zodat de Marche er direct op kan volgen. De

is geplaatst, iets dat Coste hier vaak toepast, abruptio [Stijl 15

modulatie van E naar a is niet zo ver weg, zodat de parallel er

tempo 2], staat de beweging stil en volgt een cadenza met

zonder probleem op kan volgen.

akkoordbrekingen als het arpeggio van het Largo, raketfiguren,
een parachute-figuur, en een motiefherhaling uit dat Largo.

De titel ‘Marche et Choeur de Pélerins [sic]’ daarvan moge

Stilistisch creëert Coste op deze manier eenheid in het werk,

verwijzen naar ‘Marche de pèlerins’, deel II van Harold en Italie

waarvan dit deel eindigt op de tussendominant E7 voor het a dat

uit 1834 van Berlioz. Het veel terugkerende ‘prière du soir’

erop volgt. Hier is dus weer een open einde.

daarin wordt gekenmerkt door een intensieve reharmonisatie
van een gevarieerde melodie, al dan niet modulerend, in

Deel drie, de Bolero, opent met het kenmerkende ritme van

verschillende liggingen en stemmen. Het ritme ervan heeft enige

deze Spaanse dans en ook het thema vertoont een sterke

gelijkenis met het koraal van Coste, ware het niet dat dit een

ritmiek, ondersteund met arpeggiati, waarbij de raketfiguren in

anacrouse heeft. Evenals Berlioz varieert Coste zijn originele

triolen, de campanella-akkoorden [Stijl 3 omspeling 16] en de

melodie en werkt de frasen harmonisch doorgewerkt uit. Het

melodische omspelingen [Stijl 3 omspeling 10] het meest

Andantino is koraal van opzet, een viermatenstructuur, vier- en

opvallen. De triolenomspelingen in maat 6 lijken sterk op die uit

driestemmig gedacht, met een vrij eenvoudige harmonie, waarbij

het Scherzo van Les Soirées d’Auteuil, en ook hier gebruikt

slechts in maat 5, de nazin, het orgelpunt op C met Moll-Dur- en

Coste dit motief in de doorwerking, maat 39-41. De opgewekte

verminderd septiem op verhoogd II-harmonie opvalt. Deze

ritmiek van dit begin wordt getemperd door de mineur toonsoort.

akkoorden, en ook de tussendominant op I, maken dat deze

Deze frase b1 wordt vervolgd door b2 en b3 met varianten,

frase niet als volksmuziek kan worden opgevat. De voorzin

waarin Coste speelt met de phrygische Spaanse cadens, hier

eindigt op V, de nazin op I, en beide worden herhaald, voordat

als verlaagd VI-V. Na een matenlang dalende en verspringende

Coste het ritmische motief uit juist die maat 5 geïntensiveerd

chromatische toonladder keert frase a1 terug, vervolgd door een

door puntering doorwerkt in een modulerende cadens met

frase a3, die abrupt eindigt op een verminderd septiemakkoord

tussendominanten en III-majeur, in sequens naar de parallel, a,

op verhoogd III. Hier laat Coste het triolenmotief uit maat zes

bevestigd met V-I, in maat 23-24. Ook deze frase wordt

verlengd en herhaald terugkeren, op de vierde trap d en komt er

herhaald, waarna Coste de thematiek en ritmiek van dit gedeelte

een octaafmotief op e’ in een I-V cadens die terugleidt naar a in

doorwerkt in een contrasterende, modulerende frase naar G, de

maat 44. Dan grijpt hij terug op het volksmuziekthema van deel I

puntering van de motieven en de harmonie intensiveert, voorziet

maat 16 Vivace, hier ritmisch gediminueerd en op een I-V

van 16en basloopjes, en terugmoduleert naar C, in maat 48.

cadens. De bolero wordt vervolgd met een arpeggio met

De frasestructuur a1-a1-b1-a2-a2 maakt dit, ondanks de

melodie, bas en middenstem [Stijl 12 arpeggio 1] dat wordt

harmonische en ritmische beweging, een afgerond geheel, dat

volgehouden tot de lange cadenza [Stijl 3 cadenza 3]. Het wordt

bevestigd wordt door het orgelpunt op C dat erop volgt,

voorafgegaan door een octaafsignaalmotief, de trompet [Stijl 21

waartegen de andere stemmen harmonisch contrasterend

onomatopee 2. Interessant zijn hier de chromatische

figureren, veelal I-IV-V op I en een keer Moll-Dur [Stijl 10 cadens

wisseltonen, de I-majeur toonsoort en het Napels sextakkoord in

4].

maat 61, maar de bolero-ritmiek is hier verdwenen.
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De cadenza kent veel raketfiguren, melodisch verspringende

Daar keert de vervolgfrase uit de Marche maat 17 terug, maar

motieven, geheel gedacht in de dominant E7. Coste laat hier het

nu tot aan de tussendominant E7, waarna er opeens een 3/8

choeur-gedeelte in 2/4 maat van de Marche terugkeren, als

maat verschijnt in het Allegretto van maat 58, waarmee een

reprise, maar nu in A, met meer tussendominanten en met

grote versnelde beweging wordt bewerkstelligd. Hier verwerkt

kleine cadenza-omspelingen, die leiden naar de finale.

Coste motivisch materiaal uit de eerste frasen van de finale, de
melodische omspelingen in tertsen, de dominant

In deze Final. keert de introductie van de bolero terug in A dit

akkoordbrekingen van de Bolero maat 5 en de staccato

keer, afgewisseld met melodieomspelingen in de dominant met

toonladderfiguren van de Final maat 12, op een I-V-basfiguur.

verlaagde none op de tonica, en arpeggiati die aan rasgueado

De gestopte ritmiek van de tussendominantreeks uit maat 28

doen denken, die met de ritmiek van gerepeteerde 16en de

komt in omgekeerde ritmiek versterkt terug in maat 65, sterk

muziek een Spaanse sfeer doen ademen. Coste versterkt dit

gelijkend op Le Passage des Alpes opus 27 maat 25.

effect met de gestopte akkoorden in gepunteerde ritmiek vanaf

Toonladderfiguren, snelle arpeggio’s en akkoordherhalingen met

maat 11, onderbroken door stijgende diatonische reeksen in

de openingsritmiek sluiten deze finale af, met Moll-Dur en V-I

staccato gerepeteerde 16en [Stijl 17 articulatie 2]. Het is hier

cadensen. De Grande Sérénade toont de doorwerkingen van de

voor het eerst dat hij dit staccato zo intensief toepast. De

thematiek en motieven een hechte structuur, die wordt versterkt

tertsgangen met gerepeteerde 16en leiden via gearpeggieerde

door de terugkeer van al dan niet gewijzigde frasen. Vaak

I6/4-#IV-V-akkoorden naar een VIIdim-akkoord, waarna met I6-V

doorbreekt Coste de frasenstructuur, maar handhaaft die juist in

verrassend een Trugschluss volgt [Stijl 10 cadens 3],

volksmuziekpassages vrij strikt. Een zeer intensieve

stilgehouden met een fermate. De wisselende ritmiek en

harmonische ontwikkeling wordt afgewisseld met harmonische

thematiek zorgen in dit gedeelte voor veel onrust, ter

rust, soms zelfs stilstand, en daar schrijft Coste een krachtige

compensatie van de weinig spectaculaire harmonie. Na het F#-

ritmiek voor. Vele stijlfiguren die in zijn muziek tot dusver

akkoord omspeelt Coste het trompetmotief in parallelle octaven

herkenbaar zijn, worden hier gevarieerd en geïntensiveerd

[Stijl 3 omspeling 12] die worden vervolgd met gestopte

doorgevoerd. Chromatische omspelingen van melodieën,

tussendominanten die op verminderd #IV eindigen. Hier komt

alteratie van akkoorden en modulatie spelen in dit werk een

opeens een veel meer intensieve harmonische beweging, een

grote rol. Geleidelijk past Coste minder melodische chromatiek

akkoord per tel, die wordt vervolgd met interessante arpeggio’s

toe in zijn werken, ten faveure van harmonische chromatiek, die

van type 12.9 die chromatisch moduleren via #IV-IIø-IIo-bVI

meer modulerend werkt. Met de verschillende maatwisselingen

naar C, de chromatische mediant.

zijn vooral de gitaristische effecten van glissandi, legati, arpeggi

In de flamenco-achtige arpeggio’s [Stijl 12 arpeggio 9] die

en staccati opvallend. De voor een Fransman vrij exotische
principes van de Spaanse phrygische cadens en rasgueado
arpeggi, hier bescheiden uitgevoerd, komen toch duidelijk naar
voren in de Bolero en de Final. Het is op deze manier een sterk
werk, dat in vele opzichten beantwoordt aan de eisen die het

220 Stijl 12 arpeggio 9

concours eraan stelt. Het werk is origineel, kent een goede

daarop volgen passeren tussendominanten, de parallel a en

eenheid van muzikale gedachte, kent veel nieuwe ideeën van

tenslotte opvallend het Moll-Dur van G, c, omdat het Andantino

stijl, smaak en briljantie van effecten. Het is virtuoos, maar prima

dat erop volgt in C staat. De directe herhaling van een

speelbaar, gebruikt vele muzikale mogelijkheden van het

akkoordmotief in maat 37 is hier ‘expolitio’.

instrument.
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Opus 31 Le Départ
Het werk bestaat uit twee delen, een Introduction in het tempo

Een herhaald eenstemmig trompetmotief versterkt de ritmische

Andante Largo, met veel tempo- en maatwisseling, en Le

beweging aan het eind, waarna opeens een 3/8 maat de

Retour, een Marche Triomphale in Maestoso tempo, waarvan de

beweging versnelt. Dit gedeelte vanaf maat 50 kent enige

heroïek getemperd wordt door de mineur-toonsoort.

akkoordherhalingen en -wendingen waarin veel verminderd
septiem dissonantie optreedt [Stijl 7 dissonantie 1]. Deze
harmonische onrust wordt voortgezet in een maatwisseling naar
2/4, Agitato in een 16en ritme van naslaande akkoorden op
orgelpunt B met een herhaalde prolongatie [Stijl 9 prolongatie 3],
die hier in sexten en met een Napels op I wordt gevarieerd, iets
dat echter een minder geslaagde harmonie oplevert. Niettemin

221 Incipit opus 31 Le Départ

werkt dit spanningsverhogend, ook door het dubbelverminderd

De Introduction opent met het wiegelende ritme van een 6/8e

septiemakkoord in maat 60 [Stijl 6 dissonantie 4], waarna enkele

maat, dat door de grote diminutie in maat 7 [Stijl 3 omspeling 1]

maten passagewerk volgen [Stijl 3 omspeling 6] in een frase van

vrijwel onherkenbaar wordt en eindigt in een abruptio, gevolgd

5 maten op I7 als tussendominant voor het e van het volgende

door een kleine cadenza [Stijl 2 cadenza 4]. Via een intensieve

deel. Het eindigt ook met een open slot, met fermate, de

harmonische beweging, die al begint in maat 3 met een

beweging wordt ook afgesloten.

Trugschluss [Stijl 10 cadens 3], met daarin III-majeur,
tussendominanten en een prolongatie [Stijl 9 prolongatie 2],

Zoals het bij een mars betaamt is het tweede deel geheel

moduleert Coste naar de dominant in een verkorte frase van drie

periodisch van frasenstructuur. Het stijgende openingsmotief

maten. Daarop volgt een lang volgehouden arpeggio [Stijl 12

van het tweede deel zet meteen de triolenbeweging in, die wordt

arpeggio 2] met een dissonantie van V op I [Stijl 7 dissonantie

beantwoord met geharmoniseerde trompetmotieven in

3], verlaagd VI, versterkt door een arpeggiato [Stijl 17 articulatie

verschillende liggingen, eerst in de sterke tonica-dominant-

8] dat Coste nu meer en meer gebruikt, verminderd

tonica cadens, daarna direct verzwakt door Napels sext [Stijl 10

septiemakkoorden op #II, tussendominanten, een Moll-Dur-

cadens 2], verhoogd IV en een tussendominantmodulatie, via

akkoord, eindigend in V-I wendingen naar de tonica in maat 22.

een dalend chromatisch gekleurde melodische omspeling [Stijl 3

Het arpeggio wordt soms onderbroken door raket- en parachute

omspeling 5], opvallend naar V-mineur. Na de herhaling hiervan

motieven [Stijl 3 omspeling 14 en 15]. Na dit slot start een

gaat Coste doorcomponeren met de thematiek in verschillende

nieuwe maatsoort, een stevige 4/4 maat, waarin op de dominant

wendingen rondom de tonica, via VII-verminderd, Napels sext,

en verderop in de mediant een trompet-octaafmotief [Stijl 21

verschillende melodische omspelingen [Stijl 3 omspeling 3] op

onomatopee 2] het militaire karakter van het stuk verbeeldt, in

de dominant, waarna opeens in een korte wending de parallel

een frase van zes maten. Dit wordt vervolgd met een

verschijnt. Deze passage in maat 21 in G heeft door de eenvoud

spanningsverhogende chromatische toonreeks in naslaande

van harmonie en het orgelpunt op d een volksmuziek karakter

octaven [Stijl 3 omspeling 13] in lage ligging, tot de

[Stijl 20 folklore 3]. Net als de openingsfrase wordt dit herhaald

chromatische mediant verrassend opkomt, G [Stijl 8 modulatie

en beantwoord met een gedeelte dat in de dominant is gedacht

5], bevestigd door cadensmatige omspelingen en een

met verwerking van thematisch materiaal uit dat eerste antwoord

prolongatie [Stijl 9 prolongatie 1]. Een kort chromatisch

in maat 9 en verder. Na de herhaling daarvan keert Coste terug

koppelmotief leidt in maat 35 de modulatie naar de dominant in.

naar e, waarbij de openingsfrase gearpeggieerd wordt

Daarin passeren in een volgehouden arpeggio [Stijl 12 arpeggio

gediminueerd, in dezelfde akkoordwendingen, maar ditmaal

2], harmonische wendingen het oor, #I-IImaj-IImin-VII-I-Imin,

componeert hij door, verwerkt motieven met steeds nieuwe

waarna via IV7TD-bVII-#I-VImaj-VI7TD-IImaj, tussendominant

ideeën in vraag-antwoordspel met gerepeteerde akkoorden.

F#7 en een prolongatie [Stijl 9 prolongatie 2] de toonsoort B
wordt bereikt.
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Na een melodische omspeling [Stijl 3 omspeling 3] en een

Na de overwinning volgt de terugkeer, het tweede deel, de

gedeelte met naslaande tertsen op een basmotief komt een

triomfale intocht in Parijs. Coste zet de datum er veelbetekenend

passage met dezelfde ritmiek, maar hier in een zeer intensieve

bij, ‘29 Décembre 1855!...’, maar de victorie wordt wel

harmonische beweging. Coste heeft zelfs gemeend dat dit

getemperd door de mineur toonsoort. Hier komt wellicht het

wellicht voor sommige spelers te ver zou voeren, zodat hij dit

fenomeen Florence Nightingale naar voren, waarbij de keerzijde

gedeelte heeft aangemerkt van A naar B, met de mogelijkheid

van de militaristische heroïek in de muziek doorklinkt. Haar

dit te vervangen door een tweetal simpele maten van obligate

hulpverlening was toentertijd ook al in het nieuws, niet voor niets

harmonie, om op hetzelfde punt uit te komen. Dit gedeelte vanaf

werd zij wereldberoemd. Hoe dan ook, deze mars is niet zo

maat 60 kent een enharmonische spiltoonmodulatie [Stijl 8

heroïsch als kan worden verwacht, zoals bij andere werken van

modulatie 1] via III-dim-V7b9-#V-dubbelverminderd-#VI-#Idim-

Coste als opus 5, opus 15 en opus 28. Coste is in dit deel strikt

#IIdim-#IVdv-#III-#VI-V- naar I-majeur, direct doorgaand naar

periodisch, hergebruikt thematisch en motivisch materiaal,

#ITD-V-#IVdim-Imaj-bVII7-I6/4 en een prolongatie [Stijl 9

waardoor het een grote eenheid vertoont. Trompetmotieven en

prolongatie 1] dalend naar de dominant. Het heeft op elke tel

een volksmuziekpassage geven dit deel een speciale kleuring,

een nieuw akkoord, veel dissonantie en af en toe onopvallend

maar vooral de interessante harmonische beweging is zeer

de tonica, waardoor de harmonie een zwevend karakter krijgt,

intensief, met name de passage tussen A en B, waar de

de toonsoort zoek is, wel uitkomt op I-majeur, maar via II-V niet

toonsoort welhaast verdwijnt. Ook hier geen victorie. Met de

meer op I-majeur, maar op I-mineur, waar in maat 68 het over te

doorbrekingen van de frasestructuur, de cadenza, de

slaan gedeelte eindigt. Ook dit doet behoorlijk afbreuk aan de

omspelingen, ornamenten, tempowisselingen, dynamiek en

heroïek van deze mars, zouden hier de invaliden passeren?

articulatie wordt een veelzijdig verhaal verteld van de

Coste vervolgt dit tweede deel met toonsoortbevestigende

Krimoorlog. Het werk kent 14 kenmerken die volgens het

wendingen VI-II-V-I, laat verschillende motieven, omspelingen

schema als romantisch kunnen worden aangemerkt. Maar wat

en arpeggio’s terugkeren, ook het trompetmotief, en besluit met

betreft de buitenmuzikale duiding, het verhaal van de muziek,

enkele V-op-I cadensen, maar steeds zachter wordend, naar

roept dit werk veel vragen op die onbeantwoord blijven.

pianissimo [Stijl 16 dynamiek 6], een dynamiek die Coste heel

Ondanks dat valt het werk enigszins in de schaduw van de

weinig gebruikt. Daarna eindigt hij forte op de tonica, met een

vorige twee werken, het heeft twee delen, is veel korter en er

16e-halve ritme, toch nog een stevig besluit.

zijn toch minder muzikale ideeën in verwezenlijkt. Niettemin valt
het te rekenen tot de hoofdwerken van Coste, evenals de

Het eerste deel Le Départ verbeeldt het vertrek van de soldaten

andere tijdig ingezonden composities. Coste gebruikt hier niet

naar de oorlog in de Krim. Er zijn veel arpeggiobewegingen,

de zevende snaar, het werk kan op een zessnarige gitaar

onderbroken door felle arpeggiati. De chromatiek komt vooral tot

zonder probleem worden gespeeld.

uiting in de harmonie, en niet meer zozeer in de melodische
kleuring. Enige trompetklanken versterken het militaire idee, en
de grote harmonische onrust, ondersteund door de naslaande
chromatische octaafreeks en de maat- en ritmewisselingen,
onderbroken door koppelmotieven en eindigend in snel
passagewerk, zorgt dan voor het vechten aan het front in het
Andantino en Agitato aan het eind van dit deel.
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Oeuvre
addendum VII
beschrijvende analyse
opus 33[a], L’Enfant, Études opus 38
Opus 33[a] Mazurka
Deze eenvoudige Mazurka is strikt ingedeeld in frasen van 4 en

Ook de vuurpijl, een glissando over grote afstand vanuit een

8 maten, voorzin en nazin. De harmonie is in die zin interessant

voorslag [Stijl 4 ornament 9], is vijfmaal vertegenwoordigd.

dat elk onderdeel een eigen toonsoort heeft, niettemin weinig

Dynamische aanwijzingen betreffen slechts de herhaling van het
forte, en qua articulatie zijn er de vele legati, die echter
algemeen in gitaarmuziek veel voorkomen.
Het is de enige mazurka die Coste schrijft, maar dan wel met
zeer elegante en stijlvolle motieven, geslaagde campanella’s,

222 incipit Mazurka opus 33[a]

gracieuze glissandi en legati, maar met weinig andere
romantische stijlkenmerken dan enige toonsoortbevestigende

afwijkend van de traditionele, tonica, parallel, tonica,

chromatische melodische kleuring. Het is een heel aardig

subdominant, parallel daarvan en weer tonica. De vorm ABA is

werkje, dat nog niet op CD is verschenen. De stijl van Coste is

ook niet revolutionair. Wel vertoont het werkje vele glissandi

wel hierin herkenbaar.

[Stijl 17 articulatie 5], ornamenten als voorslagen, en zelfs enige
campanella akkoorden.
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WoO 7 L’Enfant au Berceau
Coste draagt zijn chanson L’Enfant au Berceau op aan Mme

De hoopvolle wens wordt aangezet door de stijgende sext van

Amica Petiteau, wellicht een leerling die vreugdevol moeder is

het refrein e’-c”#, frase 3, die 7 maten telt. De droom van de

geworden. Het is gecomponeerd voor zang en piano en in de

wiegelende begeleiding met in 8sten gebroken akkoorden, 2
maten op V, ondersteunt de lange lijnen van de rustiger melodie,
hier. Bijna als sequens wordt de voorzin een toon hoger
herhaald in de harmonie van de parallel, via tussendominant
[III7] met een dromend effect, 2 maten op VI en dan naar [II]. De

223 incipit L‘Enfant au Berceau WoO 7

echo van de tranen zijn de twee 16en motiefjes in de

catalogus geplaatst onder WoO 7. Jules Adenis laat in zijn tekst

begeleiding op [V6/4]-[II7]. In frase 4, die ook weer 7 maten telt,

het slapende kind in gouden dromen wiegen in de vleugels van

met een verlenging door de herhaling van de nazin van 3 maten,

de schone sylphen en hij spreekt de wens uit dat het nooit zal

samen 10 maten. De periodiciteit wordt nu echt doorbroken [Stijl

huilen, maar omringd zijn door geuren en bloemen, in de laatste

1 frasering1]. Hier gaat Coste ook naar de zevende trap V-

frase nog eens herhaald. Het chanson staat in toonsoort D en in

[#IV7]-[VIIM] onder dezelfde melodie als de voorzin van frase 3,

een 3/4-maat. Het wiegende karakter ontstaat hier in de

het refrein, een melodie die nu uitkomt op de kwint g’# van het

puntering van de kwartnoot en de tekstaccenten op de tweede

c#-akkoord. De nazin met de geuren en de bloemen leidt via E7

helft van de tweede tel, met een 6/8-3/4 effect. De glijdende

naar de toonsoort A, ofwel [II7]-[V], in een kort orgelpunt E. De

opmaat over twee 8en na het instrumentale voorspel van 4

verlengde nazin heeft de harmonie VI-[#I]-[II6/4]-[V]-V7,

maten in een overwegende 16en beweging versterkt dit effect.

waardoor de kracht van het dominant-septiem-akkoord

Hier nog geen hoogdravendheid, maar al wel in de akkoorden.

terugwijst naar het begin. Op deze wijze is er echter geen einde

Direct zijn er in de introductie al wat interessante harmonieën te

en kan het chanson eindeloos doorgaan, juist een romantische

ontdekken, een tussendominant op [II2] direct weer

bedoeling.

weggenomen met de g uitkomend op I6, daarna [III7]-II-[II6/5]-

Coste toont in dit chanson zijn inmiddels ontwikkelde beheersing

I6/4V-I met toonsoortbevestiging. De melodie verloopt met een

van de romantiek in zijn muziek. De muzikale vormgeving van

enkele stijgende kwartsprong vrij secundegewijs, frase 1 in 4

de tekst is programmatisch, hij werkt modulerend, heeft een

maten met I-V-I in de harmonie en een enkel IVm-akkoord in

open einde, gebruikt buitentonale akkoorden en doorbreekt de

maat 6 [stijl 10 cadens 4]. Frase 2, verlengd na een open einde

periodiciteit. Ook geeft hij veel aanwijzingen voor de dynamiek

fermate, abruptio, tot 6 maten [Stijl 18 tempo 2], begint met een

en voordracht, als verhevigde gevoelsuiting, een echt

Trugschluss V-VI [Stijl 10 cadens 3] en is harmonisch veel

romantisch lied.

intensiever met drie akkoorden per maat VI-I6/4-II6 [III]-[VI7]-[II7]
en een toonsoortbevestiging, verstoord door #IV, een
verminderd septiem akkoord, met de fermatenoot d” in de
melodie, het vraagteken, dat wel meteen wordt beantwoord met
de bevestiging I6/4-V-I-V-I.
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Opus 38 Étude no. 1 & 2
Etude 1 telt 43 maten, is daarmee niet zo lang, en is

Etude 2 bestaat vooral uit gebroken akkoorden in toonsoort C

gestructureerd in een ABA vorm waarbij het eerste A-gedeelte 8

waarbij de initiële bas geaccentueerd begint op de kwint, en

maten telt, het B gedeelte langer is, 4 maal 4 maten met een

melodisch passagewerk op orgelpunt E. Het stukje van 60

224 incipit Étude No. 1 opus 38

225 incipit Étudei No. 2 opus 38

verlengde frase van 7 maten [Stijl 1 frasering 1], waarna het A

maten moet schertsend worden gespeeld in een doorgaande

gedeelte terugkeert en uitloopt op een coda van 5 maten. De

beweging van 8sten, met wisselend stijgend/dalend

etude is vrijwel periodisch, met een enkele onderbreking. Het

passagewerk [Stijl 3 omspeling 6], slechts onderbroken door drie

enigszins chromatisch dalende basmotief van de A gedeelten

akkoorden in kwarten, daar waar Coste een majeur-mineur

met naslaande akkoorden is zeer bepalend en wordt

modulatie toepast E7[TD]-e [Stijl 8 modulatie 3] in maat 16, iets

afgewisseld met de cadensen van tussendominantreeksen in

dat hij bijvoorbeeld ook doet in opus 40 maat 74-75. De

het B gedeelte. Het staat in a met de daarin herkenbare

modulatie vermijdt op deze wijze de parallel, wat in maat 41-43

chromatiek als de verlaagde 2, 7 en moduleert uitsluitend naar

weer gebeurt, waarmee Coste in dit werkje de tonica en de

de dominant. Na een orgelpunt daarop, met harmonische

mediant laat contrasteren. De tussendominant lost niet op, het

stilstand, wisselakkoorden bII en dominant prolongatie [Stijl 10

verwachte a komt niet. Riboni denkt daar anders over, hij

cadens 1] die wordt vervolgd met een 16enpassage in de

beschouwt het E gewoon als de dominant van de parallel, en

verlengde frase, herneemt Coste het A gedeelte en sluit af met

daarvoor is ook wel iets te zeggen.953) Het heeft een ABA-vorm,

een toonsoortbevestigende cadens, die in de herdruk is voorzien

waarbij het openingsmotief aan het eind terugkeert.

van een Albertijnse bas. De chromatiek van het stuk is die van

Het ostinato basmotief en het orgelpunt is bepalend voor het

melodisch en harmonisch mineur en tussendominanten, en de

karakter van het stuk. De vele legati, sommige tegendraads in

enig opvallende daarin is verlaagd 2, zowel in de tonica als de

maat 44-49 waarin ook de periodiciteit wordt doorbroken, enkele

dominant, maar zonder toepassing van Napels sext, hooguit als

grote glissandi, enige melodische chromatiek, de accenten,

het orgelpunt van de dominant wordt weggedacht. De beweging

vertegenwoordigen het licht romantisch karakter van deze

van de 2/4-maat bestaat vrijwel uitsluitend uit 8sten in bassen

etude. Dat wordt nog versterkt door het contrast tussen de

met naslaande akkoorden. Een en ander stemt geheel overeen

tonica en majeur-mediant, en het wegblijven van de parallel. De

met de bevindingen van Riboni die dat formuleert in zeer lyrisch

etude kan snel gespeeld virtuoos overkomen, maar is niet echt

Italiaans, en daarbij nog opmerkt dat het basmotief doet denken

moeilijk, uitstekend passend bij een gitarist die goed kan

aan de ostinate bas van een passacaille.952)

begeleiden, zoals blijkt uit het duo WoO 8 dat Coste samen met

Het is een eenvoudige, maar charmante etude waarin slechts

Richardière, aan wie deze etude is opgedragen, op 12 augustus

enige chromatiek en een verlengde frase als romantisch kan

1855 bij de maandelijkse bijeenkomst van de Apollo-musici

worden beschouwd. Het karakter wordt overwegend bepaald

uitvoert.

door het dalende basmotief en de naslaande akkoorden. De
heer Petetin, aan wie het stukje is opgedragen, zal, deze etude
beschouwend, niet een speler van hoog niveau zijn geweest.

952

Riboni, Marco: ‘25 études op. 38 di Napoléon Coste’, in: Il Fronimo, Milano, Suvini Zerboni, vol. XXVIII no. 109, 2000,

953

Riboni, Marco: ‘25 études op. 38 di Napoléon Coste’, in: Il Fronimo, Milano, Suvini Zerboni, vol. XXVIII no. 109, 2000,

p. 20.

p. 20.
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Opus 38 Étude no. 3 & 4
Étude 3 draagt de titel Prélude, heeft geen dynamiek en tempo-

Het rustige Andantino van Étude 4 draagt mede bij aan de

aanduiding, en is geschreven in een doorgaande 16en

evenwichtigheid van de muziek, naast de strikte periodiciteit van

beweging, die slechts aan het einde tot stilstand komt. Ook dat

de drie frasen in tweemaal een voorzin en nazin met een extra

226 incipit Étude No. 3 opus 38

227 incipit Étude No. 4 opus 38

bepaalt, net als in de vorige twee, het studiekarakter van het

nazin aan het einde. Ook de ritmiek is kalm, overwegend een

stukje, dat 13 maten telt, het is vrij kort. Het staat in d met veel

kwartenbeweging in de 2/4-maat, onderbroken door parachute

bijbehorende chromatiek, begint met dominant-tonica cadensen

en raket akkoordbrekingen in 16en [Stijl 3 omspeling 13 & 14],

in gebroken akkoorden met campanella, hoog op de hals.

die in de laatste frase worden vervangen door diatonische

Daarna volgt een harmonische progressie met wisseltonen op

koppelmotieven. De nazin is een omspeling van de voorzin,

een chromatisch dalende lijn, die vanwege de hoge ligging niet

waarin de harmonie vooral berust op de plagale IV-I wending,

als bas kan worden aangeduid, modulerend zonder

veelal met Moll-Dur [Stijl 10 cadens 4]. Na het korte orgelpunt in

oplossingscadens van VI-V-Vdim[TD]-IV-IVMD-III, naar de

maat 17-20, ontstaat enige harmonische onrust in de derde en

parallel, dus, maar direct vervolgend met de progressie IIdim-I-

laatste frase met een uitstapje via een verminderd

V-VI-V-Vdim[TD]-IV-IVMD, steeds doormodulerend met

septiemakkoord naar de majeur supertonica, als

akkoorden in sextligging, tot de tonica in kwartsextligging wordt

tussendominant voor de dominant, dia al gauw weer leidt naar

bereikt. Deze passage heeft met de dalende chromatische

de tonica, waarna via VI-#Idim7-II6-II de etude wordt afgerond

beweging thematische gelijkenis met het tweede gedeelte van

met I6/4-V7-I. In tegenstelling tot de vorige etudes zijn hier veel

Prelude in a BWV 922 van Bach en de chromatische Fantasia

dynamische aanwijzingen [Stijl 16 dynamiek].

71 van Dowland. Daarin wordt de chromatiek structureel

Riboni noemt het een kleine mars, hij speelt het ook zo, maar

verwerkt, hierin is het een passage. Riboni benadrukt het

dat is een kwestie van interpretatie, het is ook mogelijk de etude

preluderend en improviserend aspect van dit werk, waarbij hij

lieflijker te spelen en dan vervalt het martiale karakter. Hij zegt

eveneens moet denken aan Bach, maar dan Prelude 1 in C van

verder niets over het toch romantische plagale karakter en de

954

het Wohltemperierte Klavier ), BWV 846, waarin echter

modulatie van de harmonie.955)

nauwelijks chromatisch dalende lijnen zijn te horen; bovendien

Étude 4 is qua vorm en inhoud zeer stabiel, bijna klassiek. De

is deze polyfoon van structuur en de etude van Coste

melodische chromatiek van dit stukje bestaat uit enkele

geenszins. Hij doelt op de eerste maten, waarschijnlijk. Daarna

wisseltonen, de harmonische uit drie verminderd

pas volgt een toonsoortbevestigende cadens, precies dezelfde

septiemakkoorden. Slechts een uitstapje naar de dominant van

overigens als in Etude 24 maat 106. Coste besluit deze etude

de dominant wijst op enige interessante harmonische beweging,

met een arpeggio in d, over 2 maten gespreid, en twee

die verder berust op de plagale IV-I wending, aan het eind meer

slotakkoorden. Het campanella-arpeggio dat deze Étude 3

met klassieke V-I-cadensen. Met 28 maten is het een mooi

kenmerkt vormt niet alleen het gitaristische, maar ook het

muzikaal miniatuur, dat geen dedicatie kent.

romantische karakter van dit stuk. Maar vooral de doorgaande
chromatisch dalende akkoordwendingen zijn daarin bepalend.
Het is ook weer als licht-romantisch aan te merken.
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Opus 38 Étude no. 5 & 6
Met in 16en gebroken akkoorden wisselt Étude 5 aanvankelijk

No. 6 is de eerste etude waarin een zeer uitgebreide cadenza is

tussen tonica en dominant, in de toonsoort E, waarbij enkele

opgenomen, deze beslaat de helft van het stuk. Door na deze,

campanella’s en glissandi veel kleur geven aan de articulatie.

voor Coste typerende cadenza [Stijl 2 cadenza 4], een Da Capo

228 incipit Étude No. 5 opus 38

229 incipit Étude No. 6 opus 38

Na deze twee initiële maten, in expolitio, volgen 2 maten met

te plaatsen, krijgt het stuk een ABA vorm, met de cadenza in het

akkoordomspelingen in een I7TD-IV-V-I harmonie, versierd met

midden, die op deze manier deel gaat uitmaken van de

chromatische wisseltonen. Deze harmonische beweging wordt

structuur, niet meer een tussenliggende compositorische

nog geïntensiveerd in de volgende anderhalve maat waarin er

bijgedachte is. De Étude in A begint met, en bestaat

per tel twee harmonieën zijn, veelal tussendominanten [Stijl 10

voornamelijk uit, cadensen van vaste akkoorden, met een

cadens 1], iets dat Coste ook laat zien in Étude 15 maat 7-12,

enkele, terloopse tussendominant, die in de tweede frase

een beweging die pas halverwege maat 6 in balans komt,

omspeeld worden herhaald. Dan komt de parallel via een korte

waarna een II-V-I wending volgt. Hier telt de frase 3 maten [Stijl

tussendominant, waarna in dezelfde ritmische beweging de

1 frasering 1]. Het koppelmotief in maat 7 bestaat uit een

harmonie tussen ondermediant en tonica wisselt en dan op de

tweestemmige prolongatie die eveneens te vinden is in Étude 9

dominant uitkomt. Na een Napels-sextakkoord op orgelpunt E,

maat 32, daar driestemmig uitgewerkt, in Étude 15 maat 17, en

hetzelfde als in Étude 1 maat 24, volgt het enkele arpeggio van

Ornans opus 17 het Rondeau maat 5, die daarom typerend kan

dit stuk, de raketfiguur in maat 18, die naar de cadenza leidt. Die

zijn voor de stijl van Coste. Het begin van het stuk wordt in maat

is met veel chromatische doorgangstonen geheel gedacht in de

8 hernomen met dezelfde wendingen en de

dominant, eigenlijk een lange omspeling met een

tussendominantreeks die hier in maat 13 wordt doorgezet tot het

toonladderpassage, een chromatisch gekleurde stijgende baslijn

I6/4-V in maat 14, waarna toonsoortbevestigende cadensen

die met naslaande e’ overgaat in een tertsenpassage, zoals die

volgen en een arpeggio op het E-akkoord, waarmee de tonica is

ook voorkomt in Le Tournoi opus 15 deel II maat 36 en 143,

bereikt.

gevolgd door een passage die sterk lijkt op die in Les Bords du

Veel harmonische en metrische beweging is te vinden in Étude

Rhin opus 18 maat 113. Deze wordt gevolgd door een ‘taraa’

5, het is een etude met veel harmonisch uitgewerkte chromatiek

16e-kwart E7-akkoord [Stijl 13 ritme 2]. Een melodisch

ook, en melodische chromatische onderwisseltonen. Technisch

wisselend dalende en stijgende passage, lijkend op die in Les

is het niet een echt gemakkelijk stuk, het is uitkijken met de vele

Bords du Rhin opus 18 maat 113 en Fantaisie symphonique

tussendominanten en positiewisselingen. Enige campanella’s en

opus 28[b] deel III maat 31, gaat over in dominantbevestigende

glissandi kleuren de articulatie, wat dynamische aanwijzingen

akkoorden en een flageoletpassage in dezelfde harmonie, die

zorgen mede daardoor voor enig romantisch gevoel, dat

het Da Capo inleidt. De cadenza als een maat beschouwend,

voornamelijk wordt uitgemaakt door de onrust in de harmonie.

blijft het hele werk periodisch van structuur. Het romantische van

De volgehouden 16en beweging staat daarmee in gespannen

Étude 6 zit overwegend in de cadenza, waarin veel

verhouding. Enkele concordanties met ander werk van Coste

chromatische tekening te horen is. Hij is bedoeld te worden

plaatsen deze etude binnen zijn stijl.

uitgevoerd in vrije lyriek, ook door de fermates. Het enige
harmonische belang is te vinden in de terloopse
tussendominanten en de beweging tussen parallel en dominant,
waarbij het Napels sextakkoord als verrassing optreedt. Het stuk
heeft door de cadenza en het Da Capo een ABA-vorm. De
concordanties maken het herkenbaar zijn stijl.
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Opus 38 Étude no. 7 & 8
Étude 7 kent een doorgaande beweging in 16en die ook nog

Étude 8, een wat langere studie, moet scherzando worden

eens Agitato moet worden gespeeld. De periodiciteit van de

gespeeld. Dat laatste komt tot uiting in de korte lengte van de

frasering kentslechts twee onderbrekingen, een frase van 3

motieven, veelal 2 maten, een in 8sten, eindigend met een

230 incipit Étude No. 7 opus 38

231 incipit Étude No. 8 opus 38

maten in maat 13 waar een vrij gewone cadens IV-V-I-II-V-I

gestopte kwart. Deze kortademigheid wijzigt tweemaal in

optreedt, en een van 5 maten [Stijl 1 frasering 2] aan het eind

langere frasen van 4 maten, eerst in het mineur gedeelte bij

van het tweede deel in maat 32, waar de meer intensieve

maat 20, na het omspeelde orgelpunt van 3 maten dat Coste in

finaliserende cadens ook meer chromatiek laat zien. Omdat het

de tweede editie heeft uitgebreid in een vraag- en antwoordspel

eerste deel moet worden hernomen, heeft het stuk een ABA-

tot 5 maten, waar het motivisch karakter verandert in een

vorm, het A-deel in a, het B-deel in C. Naast de krachtige

doorgewerkte, van koppelmotieven voorziene structuur, waarna

beweging is de harmonie ook intensief omspeeld. Er zijn veel

het begin omspeeld wordt hernomen; en dan in het majeur

gebroken akkoorden met wisseltonen, voorhoudingen en

gedeelte, dat ook sterk motivisch is gestructureerd tot, in de

basloopjes die de akkoordligging onrustige maakt. De harmonie

doorwerking in maat 54, de frasen langer worden, maar toch

is eigenlijk vrij traditioneel, maar met wel een plotseling

periodisch blijven, tot ook hier na wat passagewerk het begin

Trugschluss [Stijl 10 cadens 3] in maat 8, waar ook abruptio is

van het majeur gedeelte letterlijk wordt herhaald. Daarna moet,

voorgeschreven met de fermate, een Moll-Dur akkoord in maat

getuige de aanduiding ‘Fin.’ aan het eind, het eerste gedeelte in

35 [Stijl 10 cadens 4, veel tussendominanten waarbij geregeld

e worden herhaald. Beide delen van het werk hebben een ABA-

mol-9 akkoorden te horen zijn, een korte modulatie naar de

structuur en vormen gezamenlijk ook die structuur. Het eerste

subdominant in deel A en eentje naar de dominant in deel B. De

deel beweegt harmonisch tussen tonica en parallel, met korte

vele diatonische passages, eenstemmig, in sexten of in tertsen

cadensen en weinig chromatiek, dat vooral in de

dragen bij aan het opgewonden karakter van het stuk, net als de

koppelmotieven zit. Opvallend is de stijgende tertsgang in de

driestemmige prolongatie in maat 10, die sterk doet denken aan

tweede editie in maat 17 [Stijl 9 prolongatie 2], zoals die

Meulan opus 22 maat 51. Andere concordanties zijn de

voorkomt in Les Bords du Rhin opus 18 maat 7-10, en de

akkoordbreking met glissando in maat 15 die lijkt op Auteuil

campanella-akkoorden in maat 11-12 en 40-42. De prolongatie

opus 23 het Scherzo maat 181 en het tertsloopje op orgelpunt in

uit maat 17 is in maat 61-64 van het majeur gedeelte uitgewerkt

maat 28 dat lijkt op maat 37 van datzelfde werk.

en op te vatten als een diminutie van het vraag- en

Vooral door de intensieve metrische beweging, de melodische

antwoordspel, een werkwijze die Coste ook laat zien in Le

omspelingen van de akkoorden, soms driestemmig, maar

Passage des Alpes opus 28 maat 25-29 en Fantaisie

overwegend tweestemmig, waarbij de beweging inde bassen

symphonique opus 28[b] deel I maat 21-26; ook deze etude

onrust in de akkoordligging veroorzaakt is Étude 7 romantisch te

concordeert met ander werk. Dan volgt een parachute arpeggio

noemen. Twee frasen van afwijkende lengte, enige harmonische

en een chromatisch stijgende toonladder als koppelmotief.

en melodische chromatiek dragen daaraan bij, evenals de

Het schertsende karakter van Étude 8 is uitgewerkt in korte

geregeld optredende tussendominanten. Omdat Andante et

motieven. De langere frasen zijn voorzien van koppelmotieven

Menuet opus 39 eenzelfde textuur heeft, is de verleiding groot

waarin enige chromatiek wordt toegepast. Het vraag- en

om de heer Holm uit Kopenhagen, aan wie deze werken zijn

antwoordspel in de tertsgang [Stijl 9 prolongatie 2] is uitgewerkt

opgedragen, van muziek met dit karakter heeft gehouden.

in het tweede deel en concordeert met ander werk van Coste,
opus 18, 28 en 28[b]. Het wat langere werk dan de voorgaande
is verrassend fris en veelzijdig van muzikale gedachte.
Romantische kenmerken zijn aanwijsbaar aanwezig. Riboni
benoemt het werk als een klassiek menuet, zelfs met trio. In de
regel is een menuet echter niet scherzando bedoeld, zoals hier.
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Opus 38 Étude no. 9 & 10
Deze studie in G wordt gekenmerkt door de doorgaande

Étude 10 in 3/4-maat begint direct met een inmiddels

beweging van de Albertijnse bas, die slechts wordt onderbroken

herkenbare dalende prolongatie [Stijl 9 prolongatie 1] hier in D

door het 32en passagewerk in toonladderfiguren in maat 25 en

van tonica naar tonica, en niet vanuit het septiemakkoord. De

232 incipit Étude No. 9 opus 38

233 incipit Étude No. 10 opus 38

34. Daarin is ook de meeste melodische chromatiek te vinden.

harmonische progressie die daarop volgt gaat eerst naar de

De eerste frase doet door de omspeling op de bourdon

parallel b en dan via tussendominanten terug naar I. De ritmiek

volksmuziekachtig aan [Stijl 20 folklore 3], de tweede heeft meer

van dit eerste deeltje is opvallend, een 8stentriool, een 8ste met

harmonische beweging in de paralleltoonsoort, waarin zich

rust en een kwart, wat volgehouden een pulserend dansant

campanella legati een Napels sextakkoord en een fraai vuurpijl

karakter aan het stuk geeft [Stijl 13 ritme 7]. Dynamische

glissando voordoen. De derde, ook strikt periodische frase,

aanwijzingen zijn er hier volop, in tegenstelling tot voorgaande

bestaat eerst uit V-I wendingen in campanella akkoorden, die

etudes. Dit deel moet worden herhaald, evenals het tweede

ook in Le Passage des Alpes opus 28 maat 48 voorkomen,

deel, dat weer uit twee onderdelen bestaat. De eerste frase

waarna met meer harmonische beweging en veel

heeft een orgelpunt op de hoge a’ dat wordt omspeeld met

tussendominanten parallel majeur verschijnt, dat snel via een II-

basmotieven, later een toon lager en na een dalende sextgang

V-I weer teruggaat, waarop een driestemmige prolongatie met

uitkomend op de dominant, A, na tussendominant E op II, met

grote harmonische intensiteit volgt, open eindigend op de

voorgeschreven stilstand, abruptio in maat 24. De laatste frase

dominant van de vierde frase. Dergelijke prolongaties schrijft

heeft een anacrouse en wijkt geheel af van het voorafgaande

Coste ook in Étude 5 maat 7 en 15 maat 17. In het passagewerk

karakter van het stuk door de stijgende glissandotonen, die

van de vierde frase van 3 maten op de dominant met orgelpunt

worden afgestopt, gevold door gestopte akkoorden, wat met

moduleert Coste naar die toontrap. Dan wordt de eerste frase,

elkaar een mooi legato-staccato contrast oplevert. Dit wordt

maar dan in de dominant D, hernomen, met kleine

herhaald, de harmonie komt niet verder dan I-VI-II-V-I, maar de

koppelmotieven als diminutie, wat in een verlengde frase met

glissandomotieven lijken weer sterk op die in deel V maat 112-

diatonisch passagewerk teruggaat naar de tonica, waarna de

113 van de Fantaisie symphonique opus 28[b], weer

eerste frase wordt herhaald. De frasestructuur kan worden

concordantie.

beschouwd als een variatievorm, het beginthema wordt telkens

Drie delen met uiteenlopend karakter zijn te ontdekken in Étude

anders, maar herkenbaar, uitgewerkt. Door het Andantino en de

10, een gebroken akkoordtriool in 8sten met een 8ste-rust-kwart

2/4-maat heeft Étude 9, net als Étude 4, een rustig karakter. De

beweging, een hoog orgelpunt omspeeld met basmotieven en

doorgaande 8stenbeweging met volksmuziekachtige Albertijnse

een stijgend glissando motief als anacrouse in contrast met

bassen wordt tweemaal onderbroken door diatonisch

staccato akkoorden.

passagewerk in 32en op een orgelpunt, waar veel melodische

Het stuk vangt aan met een bekende prolongatie, waarna via

chromatiek optreedt, beide keren modulerend. De campanella-

enkele tussendominanten de dominant wordt bereikt. Die wordt

legati, een Napels sextakkoord, een enkele vuurpijl en de twee

volgehouden in het orgelpuntgedeelte, waarna de toonsoort D

driestemmige prolongaties met harmonische intensiteit duiden

terugkeert met een traditionele I-VI-II-V-I cadens in het glissando

op romantiek, concorderend met No. 5 en 15 en opus 27. Net

gedeelte. De 3/4-maat en de pulserende ritmiek geven het stuk

als het ook aan Degen opgedragen opus 41 Feuilles d’Automne

een dansant karakter. Coste ontwikkelt hier een voorkeur voor

is deze studie technisch niet zo moeilijk, wat bij Fantasie

een puntige schrijfstijl, het stuk is speels gecomponeerd. De

symphonique opus 28[b] dat ook aan Degen is gewijd, wel

vele dynamiek en de tussendominanten geven daarmee samen

anders is. Riboni vergelijkt de Étude met een tweede deel van

het stuk een romantisch tintje.

een sonatine, waarin hij de passages vindt getuigen van
romantische virtuositeit in een klassieke vormstructuur.
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Opus 38 Étude no. 11 & 12
De idee van Étude 11 is dezelfde als die van no. 10, een spits

Ook Étude 12 is een voorbeeld van de intensieve melodische

geschreven ritme met gestopte akkoorden en een triool, hier op

beweging in de harmonie van Coste, waarin melodieën in

de tweede tel, ook in 3/4-maat. Structureel gaat het om een

sexten, decimes en tertsen door de akkoorden lopen. In de

234 incipit Étude No. 11 opus 38

235 incipit Étude No. 12 opus 38

gestopt kwart akkoord, een legato motief met een chromatische

eerste frase gebeurt dat binnen de eenvoudige I-V harmonie,

onderwisseltoon, eindigend in een 8ste-rust, slechts

maar daarna is ook de harmonische beweging zelf

onderbroken door koppelmotieven in triolen, een enkele vuurpijl

geïntensiveerd in I-IV-IITD-V-IIITD-VI-IV6-VIITD-III-VImajTD-

en raketfiguur, een dalend tertsloopje, ter afwisseling. In het

IITD, een toontrap per tel, in tegenstelling tot de eerste frase met

tweede gedeelte, waarna het eerste gedeelte moet worden

een akkoord per maat. Deze frase is ook langer, 5 maten en

herhaald waardoor weer een ABA-vorm ontstaat, wordt de

mondt via Vb9 uit in I6/6-V-I, waarop een diatonische toonladder

legatotriool gevarieerd in chromatisch dalende motieven en

passage volgt, waarin alle chromatiek opeens verdwenen is [Stijl

basmotieven.

3 omspeling 6]. Verspringend stijgend bereikt Coste in deze

Ritmisch is de gehele Étude 11 pulserend van karakter [Stijl 13

passage voor het eerst de allerhoogste toon op de hals van de

ritme 4]. De harmonie beweegt tussen tonica, met

Lacôte-gitaar, de hoge d”. Daarvoor is de speciale cellopositie

tussendominanten in het eerste, en ondermediant (parallel) in

vereist, met de linkerduim niet meer achter de hals, maar naast

het tweede deel, ook met uitstapjes, ditmaal met verminderde

de vingers rustend op de snaren. De laatste frase bestaat uit

akkoorden in maat 25-26 [Stijl 7 dissonantie 1], een half

een tussendominantreeks die als vierstemmige prolongatie

verminderd akkoord in maat 38 en tussendominanten naar de

beschouwd kan worden, waarbij de tussendominanten veelal

dominant van de parallel. In dit deel zit veel harmonische

verminderd septiemakkoorden zijn, #Vdim-VI-#IVdim-I6/4-VI7-II-

beweging. Vanwege de hoge ligging worden veel campanella

V6-I-IV-III7-VI7-IV-#IVdim-I6/4. Een klein raketfiguurtje en twee

akkoorden gerealiseerd. De continue beweging van akkoorden

V-I cadensen besluiten deze etude, die bestaat uit

in verschillende liggingen vergezeld van de triolenlegati maken

gearpeggieerde akkoorden, een toonladderpassage en een

dit tot een technisch moeilijke etude. De vorm en frasering blijft

prolongatie in vaste akkoorden [Stijl 9 prolongatie 9].

vrij klassiek, de akkoordliggingen en chromatische kleuring

Étude 12 is een voorbeeld van de intensieve melodische

vertegenwoordigen het romantische in dit werk. De verder

beweging binnen de harmonie, die eerst wordt gerealiseerd in

geheel onbekend gebleven Mlle Cornélie Fallon, aan wie deze

akkoorden van een hele maat in arpeggio, daarna met een

etude is opgedragen, moet er een aardige kluif aan hebben

intensieve harmonische beweging van een akkoord per tel in

gehad. De techniek en de stijl zijn geheel overeenkomstig met

deze 4/4-maat in toonsoort C. De tweede frase kent veel ‘Sturm

de 1e en 4e variatie van de Mozart-variaties opus 9 van Sor.

und Drang’. Met een verspringend stijgende melodische
passage bereikt Coste de hoogste toon op de hals van zijn
Lacôte-gitaar, op een gitaar zonder dit hoge bereik kan deze
studie niet worden gespeeld dan met een aanpassing in
flageolets. Een vierstemmige prolongatie met verminderd
septiemakkoorden als tussendominantreeks en een gewone
dominant-tonica cadens besluiten het stuk, waarin slechts de
intensieve melodische werking, de akkoordintensiteit en
prolongatie als romantisch kunnen worden bestempeld. De
moeilijkheidsgraad voor de vriend van Coste Cerclier is
gemiddeld.
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Opus 38 Étude no. 13 & 14
Étude 13 heeft met de vele herhalingen van frasen slechts

Omdat Étude 14 een ‘uittreksel’ is van het vierde deel van de

tweemaal een onderbroken periodiciteit. De eerste twee frasen

Fantaisie symphonique opus 28[b], kan datgene wat daarover in

van 8 maten bestaan uit herhaalde episodes van 4 maten, met

de analyse is geschreven hier volledigheidshalve worden

236 incipit Étude No. 13 opus 38
237 incipit Étude No. 14 opus 38

veel door de kwart voorgehouden tertsen van de harmonie in de

herplaatst. Dit Andante wordt gekenmerkt door een rustige,

vaste akkoorden van deze 3/4-maat. De eerste frase beweegt

lyrische melodie op een voortkabbelende 16en beweging. Het

van dominant naar tonica C, de tweede van supertonica via

staat in de dominant A van de hoofdtoonsoort D, waarmee het

dominant naar tonica. Daarna wordt de herhalingsstructuur

harmonisch schema d-D-D-A-D wordt. Dat lijkt weinig

sneller, worden 2 opeenvolgende maten direct herhaald,

spectaculair, maar Coste heeft binnen de delen wel degelijk

expolitio [Stijl 1 frasering 4], versterkt door de harmonische

harmonische verrassingen in petto, zoals hier, na een modulatie

progressie die via tussendominanten naar de parallel beweegt,

naar de dominant E in maat 8, een contrasterend V-mineur,

met in maat 21 een concordantie met het Scherzo van Auteuil

gevolgd door IV-mineur, een overmatige drieklank, een

opus 23 maat 175. In maat 25 komt de 4-matenstructuur terug,

tussendominant, een verminderd septiemakkoord dat leidt naar

hier in de parallel en met veel voorhoudingen. Na een Napels

VI. Deze modulerende ontwikkeling komt, via een kleine

sextakkoord in maat 37, dat ook voorkomt in maat 161 van het

cadenza en een tussendominant, uit op de majeur-mediant C#.

Scherzo van Auteuil opus 23, en een verkorte frase van 3 maten

Daar herneemt Coste de onderbroken beweging van deze frase,

blijft dit gedeelte in a staan, zijn er akkoordomspelingen in

die ook nog eens 6 maten telt. Coste zoekt de harmonische

8stenbeweging met een minder intensieve harmonische

intensiteit dus niet in de grote, maar in de kleine structuur. De

beweging, tussen V en I, voordat de tonica terugkeert in maat

volgende frase, ook 6 maten heeft meer ritmiek in de bas.

45. De 8sten omspelingen worden hier voortgezet, totdat, na

Interessante akkoorden zijn hier een dubbel verminderd en een

een Trugschluss, een echt I6/4-V-VI, de harmonische

verminderd, uitkomend op de dominant E7 met een fermate,

voorhoudingsspanning wordt gecontinueerd via een verhoogde

waarmee hij de beweging stilzet voor de daarop volgende

vierde trap en een I6/4 dat overgaat in een Vsus4 dat oplost,

cadenza, die iets langer is dan in de etude, met veel melodische

zodat de reprise, die begint op de vijfde trap, harmonische

chromatiek. Met een versierd koppelmotief volgt de reprise, die

stilstand betekent. De frase wordt dan herhaald en met een

nu niet meer moduleert, maar harmonisch tot stilstand komt op

kleine raketfiguur en akkoordbrekingen van een V-I-IITD-V7

de tonica, 2 lange maten lang, in de etude een maat.

cadens wordt de etude besloten in vaste akkoorden C, opeens

Het lyrische vierde deel van de Fantaisie symphonique opus

met ‘vivo’ voorschrift, dat naast een rallentando in maat 53, een

28[b] wordt gedeeltelijk In Étude 14 weergegeven. De rustige

a tempo daarna en een ritardando in maat 63, de enige

melodie wordt ondersteund met een voortkabbelende, maar ook

onderbreking is van het Allegretto tempo. Étude 13 bestaat

contrasterende begeleiding in een 16en arpeggio. Harmonisch

vooral uit direct herhaalde, al dan niet omspeelde, frasen met

interessant is de modulatie naar V-mineur en Moll-Dur, die met

een 4 en 2 maten structuur. Met drie tempo aanwijzingen blijft

enige dissonante akkoorden naar de parallel beweegt. Na een

de etude in kwarten met vaste akkoorden en in het tweede deel

meer intensieve bas volgen een dubbel verminderd en een

met volgehouden 8sten bewegen, totdat het begin wordt

verminderd akkoord en een cadenza, waar de beweging wordt

hernomen. De harmonische beweging is vrij rustig met veel

stilgezet. Na een vierstemmige prolongatie van type 9.1 maar

voorhoudingen en omspelingen in de akkoordbreking en gaat

dan op V, wordt het stuk hernomen en besloten, na een Moll-

vooral om tonica, dominant en ondermediant, waarbij in de

Dur akkoord, met een afsluitende cadens. Uit de titel blijkt dat de

laatste even een Napels sextakkoord en een bedrieglijk slot

Fantaisie symphonique niet is uitgegeven. Het stuk is

verschijnt. De chromatiek uit zich voornamelijk in de

opgedragen aan zijn vrouw, waarmee duidelijk is dat de etudes

tussendominanten, met een modulerende functie.

zijn uitgegeven na 1871 toen Coste in het huwelijk trad.
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Opus 38 Étude no. 15 & 16
Étude 15 heeft referenties met Étude 5 en 9 en de harmonische

De aan M. Jean Ulenbrok uit Riga opgedragen Étude 16 wordt

stemvoering is als die van Étude 5, 17 en 19. De afwijking van

getypeerd door het opvallende pulserende ritme in 3/4-maat en

de periodiciteit loopt parallel aan de harmonische beweging. Het

door de toonsoort g, die niet zoveel voorkomt bij Coste. Alleen

239 incipit Étude 16 opus 38
238 incipit Étude No. 15 opus 38

werk opent met omspelingen van tonica en subdominant op een

het Concertino voor hobo en piano WoO 4 deel III en Étude 13

orgelpunt D, wat dit een plagaal karakter geeft. De tweede frase

uit de ‘Méthode hebben deze toonsoort, waarvan de laatste

kent meer akkoordbeweging met tussendominanten en een

slechts enkele vergelijkbare harmonieën kent. De ritmiek is

modulatie naar de dominant die wordt bevestigd door het

dezelfde als die in het eerste deel van Étude No. 10. De

orgelpunt. De eerste twee frasen hebben in de omspelingen

harmonie van de eerste frasen is vrij traditioneel, met een enkel

acciacatura chromatiek, die in de tweede en vooral de derde

#IV akkoord als tussendominant, maar daarna volgt een lang

frase harmonisch worden uitgewerkt. De derde frase is een

volgehouden orgelpunt op de dominant D, maat 10-27, dat niet

halve maat langer, met een orgelpunt op A, wat de spanning

anders geïnterpreteerd kan worden als volks van karakter, ook

lichtjes verhoogt omdat de anacrouse indeling verdwijnt. Deze

gezien de weerkerende traditionele harmonie, die hier door het

frase concordeert met Étude 5 maat 5. Daarop volgt de vierde

orgelpunt niettemin een dissonerend effect heeft. Dit bepaalt

frase met 3 maten, die eigenlijk bestaat uit een stijgende

mede het karakter van dit stuk, ook al omdat dit gedeelte wordt

tertsgang op de tonica D [Stijl 3 omspeling 11] met daarna een

hernomen in maat 44. Zo staat het grootste gedeelte van dit stuk

IV-II-I6/4-V-I cadens. De daarop volgende melodische passage

in de dominant. Op twee plaatsen wordt de periodiciteit

is weer een omspeling van de tonica in steeds een lager octaaf

doorbroken met een frase van 3 maten in maat 26, waar het

herhaald, vrij kort, anderhalve maat. Dan komt er een

eind van het orgelpunt nadert en de eerste maten worden

melodisch-harmonische sequens, die Coste zeer weinig

hernomen, en daarna in maat 33, waar de herneming wordt

gebruikt, tweestemmige prolongaties met melodie in

doorgewerkt in een lange omspeling van de dominant op

tegenbeweging, met sterke gelijkenis met Étude 5 maat 7, 9

wederom het orgelpunt D in 5 maten, waarin een legato

maat 23 en Ornans opus 17 deel II maat 5. Deze sequens van 5

akkoordbreking wordt gevolgd door raket omspelingen en een

maten is modulerend met vele tussendominanten, waarna de

daarop volgend tonica harmonie in gelijknamig majeur. Dan

reprise een octaaf lager volgt, die wordt doorgewerkt in grotere

volgt een cadenza, de derde en laatste in deze etudes, en wordt

harmonische beweging met veel tussendominanten en een

de tweede frase met het orgelpunt hernomen. Ditmaal wordt

vierstemmige prolongatie [Stijl 9 prolongatie 9] waarbij elk

deze doorgewerkt via half verminderd op II naar de dominant,

akkoord een andere functie heeft. De studie wordt besloten met

een in melodisch passagewerk omspeeld d-akkoord. Dan volgt

een cadens en een stijgend arpeggio op de tonica die reikt tot

de eindfrase, hier met wat meer legati dan elders, eindigend in

de hoogste toon op de hals van de Lacôte gitaar, de hoge d”.

vaste akkoorden V-I-V-I en een, voor Coste zeer zeldzame,

Étude 15 heeft met de verschillende referenties aan no. 5, 9, 17

Picardische terts, de eerste keer tot nu toe dat die is

en 19 en aan Ornans opus 17 deel II veel verwantschap met

gesignaleerd. Geleidelijk worden de Études van opus 38 langer,

ander werk van Coste. In de frasering wordt de periodiciteit

deze Étude 16 heeft 66 maten. Het stuk heeft een typerende

geregeld onderbroken. De harmonische beweging op de

ritmiek, dezelfde als het begin van No. 10. De lange

orgelpunten is plagaal, de doorwerking in melodie en harmonie

harmonische beweging op het orgelpunt op de dominant van

van de acciacatura chromatiek is modulerend met overwegend

deze door Coste weinig gebruikte toonsoort g, kan volkse

tussendominanten. Ritmisch is er de doorgaande beweging in

referenties met zich meebrengen. Tweemaal wordt de

16en, slechts onderbroken door 32en in tertsgangen en

periodiciteit van de frasering doorbroken, juist daar waar zich

koppelmotiefpassages. Opvallend is de sequens die Coste

belangrijke overgangen voordoen in de stuctuur en harmonie.

elders zeer weinig toepast. De finale vierstemmige prolongatie is

Een cadenza, verschillende dissonante akkoorden en melodisch

een voorbeeld van de harmonische intensiteit van dit stuk.

passagewerk geven het stuk enige ‘Sturm und Drang’.
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Opus 38 Étude no. 17 & 18
De consequent volgehouden harmonische driestemmigheid,

Zoals bij vele andere Études heeft Coste bij Étude 18 gekozen

soms vierstemmigheid, van Étude 17 is vergelijkbaar met die

voor een eenvoudige driedelige liedvorm ABA, waarbij de

van Étude 19, waar dat in de titel wordt vermeld. De beweging

frasenlengte fluctueert. Hier zijn doorbrekingen van de

240 incipit Étude No. 17 opus 38

241 incipit Étude No. 18 opus 38

van de 2/4-maat in C bestaat overwegend uit vaste akkoorden

periodiciteits zichtbaar in 3, 5 en 3 1/2 maat, na een begin van 2

met melodische omspelingen en een keer diminutie in maat 53

maten. De toonsoort bij A is a en bij B de parallel C met een

van de voorgaande frase. De chromatiek is overwegend

uitstapje naar d. Net als in de vorige etude past Coste hier

harmonisch met veel tussendominanten, enkele verminderd

akkoordsequensen toe, in maat 3 bewegend van a-G-F-E, een

septiemakkoorden, halfverminderd en zelfs een overmatig, maar

‘Spaanse cadens’, in maat 18 van d naar C. Ook worden

er is ook melodische chromatiek in de omspelingen. Als

muzikale vondsten direct letterlijk herhaald, in maat 1 en 2, maat

consequentie heeft deze etude een intensieve harmonische

10 en 11, 16 en 17. De beweging in 4/4-maat bestaat uit met

beweging, waarbij vooral de akkoordsequens vanaf maat 9 met

triolen omspeelde cadensen in vaste akkoorden in een vrijwel

een dalende spanning I-V-VI-IIITD-IV-IIITD-VI naar de parallel

doorgaande beweging, akkoordprogressies die niet consequent

opvalt, metrisch verkort door de frase van 7 maten. Deze frase

driestemmig of vierstemmig zijn uitgewerkt. De modulerende

wordt gevolgd door een direct herhaalde vierstemmige

uitstapjes verlopen via tussendominanten. Melodische

prolongatie [Stijl 9 prolongatie 9] op een bas van een stijgende

chromatiek komt niet voor, alle chromatische alteraties zijn

diatonische toonladder, zoals dat ook het geval is in Ornans

harmonisch uitgewerkt. Ondanks de intensieve

opus 17 deel I maat 25, een fraai staaltje van harmonisatie.

akkoordbeweging zijn er weinig dissonante akkoorden, in maat

Daarop volgt een direct herhaalde passage akkoorden #IV-

15, 16 en 24 verminderd septiemakkoorden. Wel opvallend is de

IIImajeur in een frase van 5 maten. Terug in de tonica volgt een

driestemmige passage waarbij de omspeelde melodie in 16en

akkoordsequens I-V-II-VITD-IV-I, waarbij de Querstand A7-F

wordt begeleid door twee telkens gestopte 8sten, een technisch

acceptabel is door de cadens omgekeerd te definiëren als [IV-I]
plagaal, waardoor de overgang niet meer vreemd is. Deze frase
heeft 6 maten en wordt vervolgd met weer een akkoordsequens
I-ITD-IV-VITD-II-V-I-IV-VI-IIITD-VI-II-V die in een frase van 5
maten naar de dominant beweegt. Coste past zeer veel

242 Stijl 18 rusten 1

tussendominanten toe in dit stuk. Na nog een vierstemmige
prolongatie wordt het begin hernomen en doorgewerkt met een

lastig fenomeen, dat Coste in deze etude en in no. 20 en 23

verminderd septiemakkoord naar een frase met relatief weinig

toepast. Het pulserende karakter van Étude 18 wordt bepaald

harmonische beweging, maar met Moll-Dur op de vierde trap.

door de beweging in vaste akkoorden, gevolgd door triolen, de

Na een gediminueerde omspeling daarvan volgt de slotcadens.

direct herhaalde akkoordvondsten, versterkt door de echo-

In de intensieve harmonische beweging met tussendominanten

dynamiek. De chromatiek is harmonisch uitgewerkt in soms

en uitstapjes naar de parallel is in de melodische omspelingen

modulerende passages met tussendominanten. Coste bouwt

ook enige chromatiek te horen. De verkorte frasen die enkele

zijn sequensmatige cadensentechniek hierin verder uit, met

keren worden toegepast, versterken de intensiteit van de

bijvoorbeeld een fraaie ‘Spaanse cadens’ in maat 3-6. De

akkoordbeweging. Coste herhaalt soms direct een nieuwe

weinige dissonante akkoorden dragen niettemin bij aan de

vondst of past anders een sequens van akkoorden toe, dan met

intensieve harmonische beweging, er zijn veel akkoorden per

een dalende spanning. Met twee vierstemmige prolongaties,

maat, die permanent worden omspeeld, wat deze etude een

enkele dissonante akkoorden als verminderd, halfverminderd en

sterke beweging geeft. Met twee raketfiguren op een orgelpunt,

overmatig, ook Moll-Dur, staat de beweging geen ogenblik stil,

veel dynamiek en een opvallende driestemmige passage waarbij

tot de slotcadens wordt bereikt.

de tegenstemmen worden gestopt, is deze Étude een goed
voorbeeld van zijn intensief uitgewerkte harmonische stijl.
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Opus 38 Étude no. 19
In tegenstelling tot Scherzo et Pastorale opus 10 dat Coste

Het stuk begint direct met I-V-III-IV-VI-II-V-I-ITD-IV-V-I alleen al

eveneens aan Caroline Montigny heeft opgedragen, is Étude 19

in de eerste frase, een harmonische intensiteit die Coste het

een wonder van harmonisch vernuft. Coste put zich uit in een

gehele stuk volhoudt. Dat maakt het niet alleen lastig te spelen
omdat er zoveel verschillende akkoorden per tel passeren, ook
de analyse ervan is intensief. Concordanties met ander werk
van Coste zijn te vinden in maat 21 met Ornans het Scherzo
maat 111-112, in maat 32 met Étude 16 maat 52-53 en in maat

243 incipit Étude No. 19 opus 38

90 met Les Alpes opus 27 maat 71. De Napelse wendingen in

harmonische intensiteit die zijn weerga niet kent, in de 2/4-maat

maat 33, 34 en het Moll-Dur akkoord in plagale cadens in maat

soms met vier akkoorden per maat. Het stuk heeft een sterk

90 voegen alleen nog maar toe aan de harmonische spanning.

modulerend karakter, mede door deze harmonische beweging,

Ook in deze Étude is de directe herhaling van een ditmaal

de vele tussendominanten en reeksen daarvan. Uit het incipit

harmonische vondst, zoals in maat 9, 17, 69 een kenmerk, naast

blijkt al de aangekondigde consequente driestemmigheid, die in

de harmonische sequensen, zoals in maat 13, 26, 44, de

maat 12, 43, 60 en 86 zelfs vierstemmig is. Desondanks heeft

expolitio [Stijl 1 frasering 4].

het stuk slechts een doorgaande metrische beweging in 8sten,

De harmonische intensiteit van Étude 19 is ongeëvenaard.

alleen in maat 90 treedt een tremolando op [Stijl 12 arpeggio 7].

Coste plaatst hier vrijwel overal drie tot vier akkoorden per maat,

Met enkele afwijkingen in frasen van 5 en 9 maten is het werk

in 8sten in de 2/4-maat. Zijn stemvoering is driestemmig, soms

periodisch van opzet. Er zijn nogal wat dynamische

zelfs vierstemmig. De indringende harmonische beweging geeft

aanwijzingen, Coste wil daarmee de expressiviteit versterken.

een sterk modulerend karakter, ondanks dat het meest

De essentie van deze etude zijn de harmonische progressies en

opvallende contrast in toonsoort die van A naar F is. Melodische

prolongaties, met de modulaties naar de verre toonsoort F van

chromatiek ontbreekt vrijwel geheel, alles is harmonisch

tonica A, eenmaal via een spiltoon [Stijl 8 modulatie 2]. Een

uitgewerkt in tussendominantreeksen, akkoordprogressies en

opvallende uitwerking is de harmonisatie van de stijgende

prolongaties, waarbij vele, soms opvallende dissonante

diatonische toonladder in de bas in maat 4, 39, 64, een

akkoorden, naast vele verminderd septiemakkoorden ook hard

prolongatie die vergelijkbaar is met die in Étude 17 maat 18. Met

verminderd, dubbelverminderd en overmatig inhouden. Met

95 maten over twee bladzijden behoort deze etude tot de

enkele concordanties naar ander werk kan deze etude een

langere van de collectie, Coste heeft hier veel werk van

centrale plaats worden toegekend in zijn oeuvre.

gemaakt, met naast de harmonische progressies ook veel
opvallende dissonante akkoorden, die hij elders niet zoveel
toepast. Naast een flink aantal verminderd septiemakkoorden
zijn er hardverminderd septiemakkoorden [Stijl 7 dissonantie 5]
in maat 45 en 46, overmatig septiemakkoorden in maat 53, 69
en 71 en dubbel verminderd septiemakkoorden in maat 7 en 20.
De enige spectaculaire modulatie naar de chromatisch
verlaagde ondermediant, naast die naar dominant E,
supertonica B en subdominant D, verhindert niet dat deze Étude
harmonisch sterk in beweging is.
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Opus 38 Étude no. 20 & 21
Niet voor niets wordt Étude 20 in het handschrift van Egasse de

In Étude 21 gebruikt Coste een 6/8-maat en dan met een

C. La Ronde de Mai genoemd, het stuk heeft het karakter van

akkoordmotief dat wordt gevolgd door een melodisch

volksmuziek, een sterk dansante en pulserende ritmiek en

koppelmotief met omspelingen, een combinatie die de basis

244 incipit Étude No. 20 opus 38

245 incipit Étude No. 21 opus 38

orgelpunten zijn er in overvloed [Stijl 20 folklore 4]. Daarnaast

vormt voor dit werk. Bij de reprise wordt het thema gediminueerd

bestaat de thematiek uit tertsomkeringen en tertsmotieven.

[Stijl 3 omspeling 1], in maat 8, 17-20, 25, 30, 42 en 51 wordt het

Coste maakt hier veelvuldig gebruik van de speciale

koppelmotief verlengd. Verder handhaaft Coste de pulserende

gitaartechniek campanella, ook in combinatie met legati [Stijl 3

ritmiek ervan in het hele werk. De toonsoort G is niet opvallend,

omspeling 16], zowel enkel als dubbel, iets dat een ‘ringelend’

de modulatie naar de dominant evenmin, maar wel zijn er enkele

effect aan de muziek geeft, wat als volks kan worden opgevat. In

spanningsverhogende dissonante akkoorden op te merken,

een stuk met volkse reminiscenties zou een periodische

verminderd septiem in maat 37, 47. 38, half verminderd in maat

frasering te verwachten zijn, maar Coste onderbreekt die

8b, 13, 41, 47 en dubbelverminderd in maat 23 en 24. In de

niettemin met enkele verkorte frasen in maat 66,100, 107, 114

omspelingen van de koppelmotieven gebruikt Coste in deze

en 121, wat de pulserende beweging verhaast. Geregeld past hij

etude weer veel meer melodische chromatiek dan in de vorige.

ook hier de directe herhaling van een motief toe, de expolitio uit

Moll-Dur akkoorden met de bijbehorende plagale werking

de retorica [Stijl 1 frasering 4]. Via tussendominanten moduleert

verschijnen in maat 22, 23 en in de slotcadens, waardoor de

Coste weinig opvallend naar A, de dominant van D in het

etude toch een volks tintje krijgt. Een enkele

Allegretto van de 3/8-maat. Daarna plaatst hij een passage in

tussendominantreeks met finaliserende werking treedt op voor

gelijknamig mineur met een plagale Moll-Dur wending, die

het einde in maat 47, waar zich ook de verminderd

verderop als omspeling terugkeert in het orgelpunt op de

septiemakkoorden bevinden.

dominant, iets dat het volkse karakter bevestigt. In de reprise

Het karakter van Étude 21 wordt volledig bepaald door de

wordt het thema gediminueerd omspeeld en volgt een coda met

pulserende akkoordritmiek en de melodische triolen

wat meer harmonische voortgang in tussendominanten op

koppelmotieven. In de laatste gebruikt Coste, in tegenstelling tot

verhoogd I, verhoogd IV, een Moll-Dur wending, maar nu op II

de vorige etudes, weer veel melodische chromatiek. Dissonantie

en enkele van de weinige dissonanten verminderd en dubbel

akkoorden als verminderd, half verminderd, dubbelverminderd

verminderd septiem. Dan sluit hij het stuk af met omspelingen

bevinden zich op plaatsen met modulerende werking, steeds op

van de tonica en de slotcadens.

een orgelpunt. De techniek van het direct herhalen van een

Het volksmuziek karakter van Étude 20 komt naar voren door de

muzikale vondst is eveneens in dit werk te vinden. Moll-Dur

volgehouden pulserende ritmiek, dat het stuk tekent als dansant.

akkoorden aan het eind van het eerste gedeelte en de plagale

De vele orgelpunten met gestopte bas worden thematisch

cadens daarmee aan het eind geven deze etude nog een volks

omspeeld in tertsomkeringen en motieven, die aan het werk een

tintje.

solide eenheid geven. De modulatie naar gelijknamig mineur is
de enige die opvalt, dissonante akkoorden zijn spaarzaam, maar
door de melodische chromatiek en contrast met het orgelpunt is
er zeker harmonische spanning te bemerken, die soms wordt
versterkt door verminderd septiem, Moll-Dur en dubbel
verminderd septiem. Dat alles in combinatie met enkele verkorte
frasen, die de beweging verhaasten, de vele campanella legati
die een ringelend effect geven, maar vooral de grote virtuositeit
van dit werk, maakt deze etude tot typerend voor het
romantische in de stijl van Coste.
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Opus 38 Étude no. 22 & 23
Deze tarantella-etude 22 bestaat vrijwel geheel uit gebroken

De gestopte ostinato bas en het continue arpeggio in tertsen en

tertsgangen, stijgend, dalend en in tegenbeweging. Dat maakt

sexten bepalen overwegend het karakter van de beroemde

deze studie zo karakteristiek, naast het bijna ontbreken van

Étude 23. Deze doorgaande beweging heeft reminiscenties met

246 incipit Étude No. 22 opus 38

247 incipit Étude No. 23 opus 38

bassen in het middendeel. De continue beweging van 8sten in

volksmuziek, maar de periodiciteit van de frasering wordt

deze 6/8-maat zou doen veronderstellen dat de frasering

geregeld doorbroken en ook harmonisch zijn er opmerkelijke

periodisch zou zijn, maar in verschillende verkorte en verlengde

gebeurtenissen te bespeuren. De eerste frase verloopt

frasen doorbreekt Coste die. Maat 8 en 11 herbergen frasen van

traditioneel als expositie van het thema in tonica-dominant

3 maten, in de opeenvolging van 2 maten in maat 32 past Coste

harmonie, maar de tweede frase van 6 maten toont direct

ook hier weer het compositorisch element van de directe

harmonische progressie met tussendominanten, een verlaagde

herhaling van een muzikaal gegeven toe, de expolitio [Stijl 1

zesde trap en een halfverminderd septiemakkoord, dat wel weer

frasering 4], de daarop volgende frase van 7 maten versnelt de

overgaat in een II-V-I cadens. De derde frase herneemt de

inzet van de harmonische beweging in maat 45. Harmonisch is

eerste, waarna een meer doorgecomponeerd gedeelte

het stuk een merkwaardige, maar fraaie mengvorm tussen

verschijnt met interessante harmonische ontwikkelingen, die

harmonisch mineur, modaal en chromatische wendingen die

echter niet duidelijk modulerend zijn. De vierde frase, maat 17,

vooral in tussendominanten voorkomen. Enkele inmiddels

begint nog voorzichtig met een V-mineur, tussendominanten,

bekende prolongaties [Stijl 9 prolongatie 1 & 6] versterken het

maar de vijfde frase, maat 21, staat plotseling in gelijknamig

romantisch gehalte, naast de beslist bepalende, maar slechts

mineur met aansluitend een sequensmatige harmonische

enkele dissonante akkoorden verminderd septiem op verhoogd

ontwikkeling via verminderd septiemakkoorden van V-mineur,

IV. De verlaagde zevende trap maakt het werk modaal, de

IV-mineur, III naar verlaagd VI, waarna de IVMD-VIIdim-V-

modulatie naar de dominant tonaal, de wisselingen tussen I

cadens terugleidt naar de oorspronkelijke toonsoort. In deze

mineur en I majeur zijn harmonisch verrassend. Het

twee frasen van 6 maten [Stijl 1 frasering 3] is geen sprake van

volksmuziekaspect wordt versterkt door de orgelpuntpassage in

een bevestigende cadens, waardoor de toonsoort blijft zweven.

maat 49-57, naast de eerder voorkomende Moll-Dur wendingen

met een orgelpunt op de tonica en een prolongatie [Stijl 9

in maat 25 en 31, waar is gemoduleerd naar de dominant. De

prolongatie 1] blijft Coste harmonisch bewegen naar de

parallel is soms voelbaar, maar niet expliciet in een cadens. Het

mineurvarianten van de toontrappen I, V en IV, plagaal, dus,

stuk eindigt traditioneel in V-I wendingen, maar wel met een

voordat hij op een orgelpunt op de dominant uitkomt, vergezeld

mooi parachute-arpeggio [Stijl 3 omspeling 15] voor het slot. De

van een prolongatie [Stijl 9 prolongatie 1], dalend, hier weer in

relatief vele dynamische aanwijzingen zijn zeker expressief

een frase van 6 maten. Voordat het begin weer wordt hernomen

bedoeld.

in maat 48 volgen nog enkele tussendominanten op #VI, een
prolongatie [Stijl 9 prolongatie 2], I-mineur, #I verminderd en
een aardig V#5#7, waaruit wederom de mineur-neiging in de
harmonie blijkt, volks van karakter. De reprise is periodisch en
biedt weinig meer verrassingen dan een V-mineur,
tussendominanten en een V/I akkoord, waarna in maat 60 het
thema in de bas wordt geïmiteerd, een harmonische versnelling
optreedt in een prolongatie van type 6. Dan verschuift de ritmiek
naar anacrouse en volgen bevestigende cadensen in een frase
van 6 maten.
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Opus 38 Étude no. 24
Ondanks het eigenlijk vrij eenvoudige thema is deze Étude de

Die toonsoort wordt meteen fraai gecontrasteerd met IVMoll-Dur

meest thematisch doorgewerkte van alle in deze collectie.

plagale wendingen [Stijl 10 cadens 4], waarna de harmonische

Bovendien concordeert het thema met de Fugue van opus 21

beweging wordt stilgezet in een frase van 5 maten op de tonica

maat 12 en Étude 18 maat 3, het lijkt erop dat Coste hier de

in gelijknamig majeur. De Moll-Dur wendingen zijn de

gelegenheid neemt een eerder idee geheel uit te werken. Dat

vooruitwijzing naar de spiltoonmodulatie van D naar Bes in maat

doet hij dan met verve, anders dan bij andere etudes, die

70 [Stijl 8 modulatie 1], waarin de akkoorden motivisch

uitgaan van opeenvolgende ideeën of een motorisch-technisch

chromatisch worden omspeeld in een II-V-I6-IV-V cadens,

248 incipit Étude No. 24 opus 38

gegeven, soms zelfs een pulserende ritmiek, dit thema maakt

waarbij in maat 74 concordantie optreedt met Étude 12 maat 37

structureel deel uit van het werk. Het thema van 2 maten wordt

en opus 23 Auteuil maat 163. Een koppelmotief leidt tot de

in de volgende twee direct hernomen en gediminueerd, zoals

laatste frase van dit middendeel dat via enkele chromatisch

vaker waar Coste een idee direct herhaalt [Stijl 3 omspeling 1].

stijgende basmotieven, een met een naslaande octaafgang via

De tweede frase staat, na de eerste in d, in de tweede trap, e,

de dominant terugmoduleert naar de originele toonsoort d, waar

waarin het thema wordt doorgewerkt tot in de dominant daarvan,

de reprise volgt en het slotdeel begint in deze eenvoudige ABA-

waarna een tremolandopassage [Stijl 12 arpeggio 7] en raket-

vorm. Deze toonsoort wordt niet meer verlaten, maar niet zonder

parachutefiguur in gelijknamig majeur volgt; ook hier speelt

een Trugschluss, dubbel verminderd op verhoogd IV en een

Coste alweer met het mineur-majeur contrast. De daarop

verlaagde VIIe trap als harmonische verrassingen. De volgende

volgende dalende harmonische sequens doet denken aan de

frase met raketfiguren die worden gevolgd door dalende

Spaanse cadens IV-III-II-I in een frase van 5 maten, met daarna

diatonische passages vindt zijn vergelijk in de Méthode I p. 44

een chromatisch stijgende sextenpassage, terugmodulerend

No.62 m.33 en 50 No. 14 maat 17, maar hier treden een

naar de supertonica. Ook daarin wordt het thema hernomen,

verminderd en een half verminderd septiemakkoord op. Een wat

treedt V-mineur op, maar nu volgt er een tussendominantreeks

langere diatonisch dalende passage over drie octaven leidt, na

[Stijl 10 cadens 1] die in zowel de supertonica als de dominant

een stuwende harmonische progressie met vier verminderd

verklaarbaar is, modulerend naar die dominant, na een moment

septiemakkoorden in arpeggio’s, naar precies dezelfde

van het stilzetten van de 8stenbeweging in deze 3/8-maat op

akkoordprogressie als in Étude 3 maat 10, maar dan in d.

een fermate [Stijl 15 tempo 3]. Hier wordt het thema vierstemmig

Daarna wordt het werk afgesloten in V-I cadensen.

getoonzet, met omspelingen, een dubbelslagversiering en

Étude 24 is de thematisch meest doorgewerkte van deze

koppelmotieven die in sopraan en bas worden geïmiteerd. De

collectie. Het thema concordeert met enkele andere werken van

driemaal herhaalde stijgende akkoordwending [Stijl 9 prolongatie

Coste, en ook verschillende andere passages stemmen overeen

3], concorderend met opus 23 Auteuil maat 92 en 96 leidt de

met ander werk, waarmee dit stuk zeker centraal staat in zijn

bevestiging van deze nieuwe toonsoort A in. Dan volgt in maat

stijl. Overwegend driestemmig gedacht, met veel omspelingen,

49, met een anacrouse, het middendeel, waarin de

zijn er niettemin enkele vierstemmige progressies en ook

8stenbeweging wordt onderbroken in motivisch chromatisch

herkenbare prolongaties in te ontdekken. In de eenvoudige

omspeeld materiaal, voordat een continue 16en beweging wordt

ABA-vorm wordt de periodiciteit enkele keren doorbroken, zijn er

ingezet, die harmonisch via een sequens van tussendominanten

vele dissonante akkoorden en tussendominanten en moduleert

moduleert naar gelijknamig majeur.

het stuk niet alleen naar de supertonica en de dominant, maar
ook, via een spiltoon, naar de chromatische ondermediant. De
ritmiek wisselt tussen 8sten en 16enbeweging, maar virtuositeit
is te vinden in het tremolando en het diatonisch passagewerk.
De chromatiek is overwegend harmonisch uitgewerkt. Dit
evenwichtige werk verdient het zeker om uit de schaduw van de
andere, meer beroemde, werken te treden.

Napoléon Coste: Biografie

Oeuvre addendum VII 364

Opus 38 Étude no. 25
Coste kiest bij deze laatste Étude van opus 38 voor de bij hem

Deze akkoorden hebben een voor Coste ongekende graad van

uitzonderlijke maatsoorten 9/8 en 12/8 en toonsoort Bes. De

dissonantie, die grenst aan het beroemde ‘Tristan-akkoord’ van

toonsoort brengt met zich mee dat er veel barré-akkoorden zijn,

Wagner uit 1856 en het ‘Mystieke-akkoord’ van Scriabin, later in
1903. Echter, het ‘Tristan-akkoord’ is uitvloeisel van een
polyfoon stemmenweefsel en het ‘Mystieke-akkoord’ een
compositorisch theorema, terwijl Coste hier uitsluitend
akkoordbrekingen toepast en dissonantie zoekt in contrast met

249 incipit Étude No. 25 opus 38

een orgelpunt. Na deze ‘wolk’ van dissonantie volgt de reprise,

zoals bij Sor ook in Étude 13 opus 29 en Leçon 22 opus 31, in

waarmee het stuk een doorgewerkte ABA-vorm krijgt.

de Méthode aanwezig als no. 23 en 21, en zodoende bekend bij

In de reprise in maat 28 wordt het uitgangsthema gediminueerd

Coste. De frasering is overwegend periodisch, ware het niet dat

in arpeggio’s en melodisch in een passage met vrije lyriek [Stijl

er een frase van 7 en een van 6 maten is te ontdekken, maar

13 ritme 4]. De harmonie blijft dezelfde, maar daarop volgt een

gezien het cantabile karakter en de lange maatsoort zijn die niet

ontwikkeling met verminderd septiemakkoorden en

opvallend. De vrijwel doorgaande 8sten beweging, al dan niet

tussendominanten totdat de beweging wordt stilgezet onder een

gepuncteerd, laat vanaf het begin de muziek rustig

fermate op de tweede trap, waarna Coste weer met een

voortkabbelen en de harmonie is daar weinig opvallend, totdat in

orgelpunt op f via een korte herhaling van de dissonante

maat 13 via tussendominant op III de parallel verschijnt, de

akkoorden uit maat 24 terugkaart naar de tonica. Die wordt

harmonie wordt geïntensiveerd met Napels sext en verhoogd II

omspeeld in een rustige 8stenbeweging in gebroken akkoorden,

dubbelverminderd, waar een 16enomspeling wordt ingezet en

wisselend van tonica naar dominant en subdominant en een

op een orgelpunt d een motief met een glissando en parachute-

duidelijk Trugschluss in maat 57. Dan komt er een

figuur afgewisseld met #IIdv direct wordt herhaald, de expolitio

16enbeweging, Coste versnelt ook, en de harmonie gaat via

stijlfiguur, en de beweging stopt op de dominant D van de

enkele verminderd septiemakkoorden naar I6/4-V-I. Hij besluit

parallel g. Coste vervolgt de compositie in een tussenfrase met

het stuk met een traditioneel bevestigende cadens, weliswaar

een contrasterend motief op #Iverminderd in sequens via VII-

vergezeld van melodisch passagewerk.

verminderd en #IV-dubbelverminderd terugkerend naar

Met uitzondering van de uitzonderlijke toonsoort en maatsoort is

dominant F, weer met stilstand, ‘abruptio’ door een fermate, dit

Étude 25 vrij traditioneel van opzet in de ABA-vorm, de frasering

keer. Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met die in Étude 8 maat

en harmonie. De laatste staat in groot contrast met de grote

63, Le Passage des Alpes opus 28 maat 25 en 29 en Fantaisie

dissonantie van een groot septiemakkoord en verminderd

symphonique opus 28[b] I maat 21. Coste bevestigt deze

verlaagd none akkoord in de tussenfrase voor de reprise, een

dominant-septiem met een omkering, een dalend melodisch

dissonantie die kan wedijveren met het Tristan-akkoord van

motief en een akkoordherhaling.

Wagner. Inmiddels zijn ook reeds verminderd en

Deze functie wordt daarna op een orgelpunt f omspeeld in

dubbelverminderd septiemakkoorden en tussendominanten

akkoordbrekingen met raket- en parachutefiguren, herhaald in

gepasseerd, met omspelingen in vrije lyriek, en abruptio. Directe

expolitio en

herhaling ‘expolitio’ van een motief is hier ook te herkennen.

tenslotte met

Enkele orgelpunten met contrasterende dissonantie en

meer

tussendominantreeksen vormen de harmonische beweging van
dit stuk, dat verder vrij traditioneel via I, V, IV en VI verloopt.

melodische
passages, maar

250 Stijl 7 dissonantie 6 Gb2

Diminutie wordt vooral ritmisch toegepast in akkoordbrekingen.

harmonisch zeer

Soms staat het stuk harmonisch vrijwel stil, soms zijn er sterke

verrassend met

progressies en prolongaties, zodat er toch sprake is van veel

een bVI-majeur7

afwisseling. Deze Étude is waarschijnlijk naar de smaak van de
Russische edelman Makaroff, aan wie het is opgedragen,

en #IV251 Stijl 7 dissonant 7 Edimb9

verminderd-b9,

gecomponeerd, met veel akkoordbrekingen en een plaagstootje

oplossend in de dominant F.

met de vele barré’s.
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Oeuvre
addendum VIII
beschrijvende analyse
opus 39-45, L’Ange rose, Lolla, opus 46-51, opus 53
Opus 39 Andante et Menuet
De twee delen van dit werk verschillen zeer van romantisch

Het Menuet met Trio is een plichtmatig werk, dat ook nog eens

gehalte en muzikaal niveau. Terwijl het Andante als romantisch

wordt ontsierd door de Querstand, direct al in de eerste maat,

en goed gecomponeerd kan worden beschouwd, valt het

een g’ in de melodie tegen een #g in de begeleiding een tel
later, die ook nog eens structureel deel uitmaakt van het werk
door de herhalingen en de reprise. De harmonie is conform
ditzelfde idee, vrijwel rond tonica-dominant gesitueerd, het
menuet in D, het Trio in G. De frasering is strikt periodisch. De
enige harmonische wending die opvalt is het III-majeur in het
Trio [Stijl 8 modulatie 4]. Daar is een Napels sextakkoord te

252 incipit Andante et Menuet opus 39

vinden [Stijl 10 cadens 2] en meer harmonische beweging met

Menuet daarbij in het niet. Het eerste deel staat in 6/8-maat, en

verminderd septiemakkoorden op verhoogde toontrappen. Een

heeft een grote afwisseling aan ritmiek. Het staat in toonsoort A,

expolitio [Stijl 1 frasering 4] met melodische chromatiek en een

maar moduleert vrijwel direct naar de majeur mediant [Stijl 8

wat langere melodische passage als koppelmotief brengen het A

modulatie 4], later naar de dominant. Melodische chromatiek

gedeelte terug, dat wordt hernomen, waarna klassiek het

past Coste hier weer meer toe dan in vorige composities, maar

menuet wordt herhaald. Het zoeken naar echt romantische

de nadruk ligt toch op de harmonische chromatiek, die tot

kenmerken is hier vergeefs.

uitdrukking komt in modulaties en het veelvuldig gebruik van

Het romantische van het Andante et Menuet bevindt zich

verhoogde toontrappen met de bijbehorende verminderd

voornamelijk in het Andante, waar Coste heeft gekozen voor de

septiemakkoorden. Enkele tussendominantreeksen [Stijl 10

vrije muzikale vorm. Het Menuet is obligaat, voldoet aan de

cadens 1] en prolongaties [Stijl 9 prolongatie 1] geven het

regels van het genre, maar niet meer dan dat. Het wordt ook nog

Andante veel harmonische kleuring en beweging. Die wordt

eens ontsierd door de structurele Querstand, g’ tegen #g. In het

ritmisch versterkt door arpeggio’s waarbij de melodie is

Andante daarentegen zijn vele romantische kenmerken te

geritmiseerd, akkoordrepetitie met een basmelodie als in Le

ontdekken, het is een interessant werk met verschillende

Passage des Alpes opus 27 [Stijl 13 ritme 3], en verschillende

verrassende wendingen, vele dissonante akkoorden,

raketfiguren [Stijl 3 omspeling 14]. Coste geeft veel dynamische

tussendominantreeksen en modulatie. Ritmisch is er ook veel in

en articulatie aanwijzingen, waaronder zelfs een reeks staccato

te beleven met een grote afwisseling in arpeggio’s,

tonen in maat 23 [Stijl 17 articulatie 2], voor hem vrij

gerepeteerde akkoorden en vrije lyriek. Plagale Moll-Dur

uitzonderlijk. Motieven worden gediminueerd, soms muzikale

wendingen zijn erin te vinden, prolongaties, raketfiguren en

ideeën direct herhaald, expolitio [Stijl 1 frasering 4], er is vrije

campanella akkoorden, een samenspel van elementen dat dit

lyriek [Stijl 13 ritme 4] en er zijn campanella akkoorden met

deel tot romantisch kan bestempelen.

legati [Stijl 3 omspeling 16] en flageoletreeksen, die tezamen
met de harmonische kenmerken en enkele verlengde frasen van
7 maten, ook een verkorte van 3 maten, dit werk romantisch
maken. Het deel eindigt opvallend met een plagale Moll-Dur
cadens [Stijl 10 cadens 4].
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Opus 40 Le Passage des Alpes - Rondo
Het Rondo wordt gekenmerkt door de pulserende ritmiek van

Na nog een driestemmige akkoordreeks en een melodisch

het rondodeel in 6/8-maat, een goed voorbeeld van de ritmische

motief in vrije lyriek, gevolgd door een kleine cadenza eindigt het

toepassing van de ideeën van Coste daarover [Stijl 13 ritme 6].

trio modulerend op de vijfde trap van e, waarna de reprise volgt.
Het A-gedeelte daarvan wordt gevarieerd in een verkorte frase
[Stijl 1 frasering 1], waarna het stretto de melodische lijnen zoals
die zijn ingezet in het eerste deel maat 32 varieert. Met een kort
uitstapje naar de parallel heeft dit slotgedeelte een sterk

253 incipit Rondo opus 40

finaliserende werking door de afwisseling van de gebroken
akkoorden, de koppelmotieven, de omspelingen en het

Het wordt gecontrasteerd door de meer melodieuze doorgaande

chromatisch dalende motief. Met enkele raket- en

beweging van de andere rondodelen. Wat de vormstructuur

parachutefiguren wordt de tonica omspeeld en dan eindigt het

betreft is het trio, dat niet zo wordt genoemd, opvallend in de

werk met een I-VI-II-V-I cadens in vaste akkoorden. Coste

toonsoort C Het gehele werk is vrij periodisch van opzet, met

versterkt de ritmiek van dit stuk door de toepassing van rusten.

enkele doorbrekingen in frasen van 5, 3 en 6 maten [Stijl 1

Er zijn vele legati op te merken en hij geeft veel aanwijzingen

frasering 2 & 3], daar waar ook harmonisch veel werking

voor tempo, dynamiek en articulatie. Samen met het af en toe

optreedt. Het eerste deel heeft dat nog niet, er zijn weinig

versnelde harmonisch ritme kunnen er zeker verschillende

dissonante akkoorden, wel een uitstapje naar de parallel via

aspecten van de muzikale romantiek in worden ontdekt.

tussendominanten en een opeens verschijnend gelijknamig

Het Rondo opus 40 dat aan Le Passage des Alpes is

majeur, waarna de chromatische modulatie naar C optreedt,

toegevoegd bij de uitgave ervan, een succesvolle afsluiting van

dezelfde als in Étude 2 opus 38 maat 16 [Stijl 8 modulatie 3]. Die

het nu driedelige werk, waarmee de compositie evenwichtig is

wordt voorafgegaan door enige harmonische onrust met

geworden. Er zijn mooie contrasten in de ritmiek tussen de

verminderd septiemakkoorden en een dubbelverminderd

delen van het Rondo, een enkele chromatische modulatie

septiemakkoord. Coste past in het eerste gedeelte ook weer

versterkt die en juist in de verlengde en verkorte frasen is een

expolitio toe, de directe herhaling van een muzikale gedachte

sterk harmonisch ritme te ontdekken, dat vergezeld gaat met

[Stijl 1 frasering 4], een Napels sextakkoord, een orgelpunt in

dissonante akkoorden. Verder is de vrije lyriek in melodische

het gelijknamig majeur met wat harmonische spanning door de

passages opvallend, de kleine cadenza, en het chromatisch

V/I harmonie en een tweemaal optredend chromatisch dalend

dalende koppelmotief, dat zeer kenmerkend optreedt in het

motief, dat later kenmerkend in de reprise ook opvalt. Het ‘Trio’

eerste deel en in de reprise. Een volksmuziekpassage op een

doet door het orgelpunt op C, de omspelingen van de akkoorden

orgelpunt in het middendeel steekt kleurrijk af bij de omringende

en de Moll-Dur akkoorden tamelijk volks aan [Stijl 20 folklore 2],

delen. Coste geeft veel aanwijzingen voor articulatie, tempo en

in de soepele beweging in 8sten mooi in contrast met het

dynamiek, wat duidelijk toevoegt aan het romantisch gehalte.

pulserende eerste deel. Tot de verlengde frase verloopt dit

Het stretto heeft uiteindelijk door de continue beweging in

gedeelte weinig opvallend, maar wel diverterend. Dan volgt een

melodische omspelingen en arpeggio’s een overtuigend

intensief harmonisch ritme met een tussendominantreeks [Stijl

finaliserende werking.

10 cadens 1] in driestemmige zetting, waarna
akkoordomspelingen ook in een verlengde frase met vrije lyriek
[Stijl 13 ritme 4] kunnen worden voorgedragen.

Napoléon Coste: Biografie

Oeuvre addendum VIII 367

Opus 41 Feuilles d’Automne [niet Le Passage des Alpes]
De bundel met twaalf walsen in deze verzameling herfstbladeren

De schaarse harmonische beweging bestaat uit

mag dan deze romantische titel dragen, in de muziek is daarvan

tussendominanten, enkele verminderd septiemakkoorden op

weinig terug te vinden. Behalve dat deze walsen wat langer zijn,

verhoogd II en IV, er zijn twee Napels sextakkoorden en ook

254 incipit Feuilles d’Automne opus 41 no. 1-6

255 incipit Feuilles d’Automne opus 41 no. 7-12

zijn die te vergelijken met de transcripties die Coste maakte van

twee dubbelverminderd septiemakkoorden. Ook is er een Moll-

de walsen van Strauss opus 7 rond 1838. Alle werken zijn

Dur akkoord gesignaleerd in no. 8 maat 29. Met een enkele

periodisch van opzet, de walsen worden op een na alle

raketfiguur, een parachutefiguur, vuurpijlen die weer wel in no. 8

afgewisseld met een trio, waarvan negen in de subdominant,

zitten, enkele toepassingen van prolongatie [Stijl 9 prolongatie 1]

een in gelijknamig majeur en een in de parallel. Coste geeft veel

en expolitio, de directe herhaling van een muzikaal idee [Stijl 1

aanwijzingen voor dynamiek en articulatie, die de muziek

frasering 4], is het aantal romantische kenmerken dusdanig

enigszins verlevendigen, wals no. 6 heeft een cadenza, wals no.

klein, dat dit werk zeker niet als romantisch de geschiedenis

7 een verlengde frase van 5 maten en wals no. 10 heeft een

ingaat. Wel is de galante melodische stijl van Coste herkenbaar,

flageoletpassage en trompetimitatie [Stijl 21 onomatopee 2].

maar die is in vrijwel al zijn werken aanwezig.
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Opus 42 La Ronde de Mai
Het Larghetto van het eerste deel begint pas na de 4 maten in

Het Scherzo van La Ronde de Mai start met een flageoletritme

4/4 van het Andante maestoso, waar tevens de 3/4-maat begint.

in de bas, waarna de thematiek en de ritmiek sterk doen denken

In de toonsoort A zijn direct romantische harmonieën te

aan Étude 20 opus 38. Daar worden beide echter langer
uitgesponnen, hier is de harmonie intensiever. Dat blijkt uit de
chromatische verhogingen, vooral #2, #4 en #5 [Stijl 6
chromatiek 3, 6 & 8], de verminderd septiemakkoorden op #I en
#IV, een Moll-Dur akkoord, als voorafspiegeling van de
slotcadens, een Trugschluss [Stijl 10 cadens 3] dat direct wordt
gevolgd door een dubbelverminderd septiemakkoord in maat 70,

256 incipit La Ronde de Mai opus 42

en verschillende tussendominanten. Er is hier meer
harmonische beweging, met een kort uitstapje naar de

ontdekken, een verhoogde vierde trap verminderd septiem [Stijl

dominant, een herhaalde dalende prolongatie [Stijl 9 prolongatie

7 dissonantie 1], en een VI-IITD-V wending. De sterke

3], met expolitio voor de reprise. Daarna komt er eigenlijk een

akkoordritmiek [Stijl 13 ritme 2] wordt meteen onderbroken door

vroeg einde aan het stuk, met parachute- en raketfiguren en een

een kort melodisch motief met een abruptio, waarna de tweede

indringend herhaaldeMoll-Dur cadens, plagaal, met accenten,

helft van de frase aanvangt, eindigend in een fermate en daarna

en ritardando, waarna het stuk klassiek met V-I eindigt, ware het

een cadenza [Stijl 2 cadenza 1] die uitkomt op de

niet dat Coste die doorbreekt met een melodisch dalende

spanningsvolle dominant. In het Larghetto wordt passagewerk

passage [Stijl 3 omspeling 4]. Maar daarna wordt de toonsoort

met chromatiek in vrije lyriek [Stijl 13 ritme 4], een raketfiguur,

bevestigd met akkoordomkering en een V-I cadens. Waar in het

afgewisseld met een meer metrische akkoordomkering en

eerste deel slechts een keer de periodiciteit wordt doorbroken

enkele cadensen met expolitio, totdat een langere cadenza de

met een frase van 6 maten [Stijl 1 frasering 3], gebeurt dat in

modulatie naar de subdominant inzet, met de eerste trap als

deel twee vaker, met frasen van 5 en 3 maten.

tussendominant. Enkele dissonante akkoorden verminderd

In het werk zijn op deze wijze vele romantische kenmerken te

septiem en een Moll-Dur [Stijl 10 cadens 4] zijn dan al

ontdekken, de afwisseling tussen de akkoordritmiek en

gepasseerd. Voor gitaar vanzelfsprekend hebben de melodische

passagewerk met vrije lyriek, de drie cadenza’s en de

passages veel legati. Na nogmaals een cadenza en een

dissonante akkoorden in deel een, de melodische chromatiek de

herhaling van ITD, stilgehouden met een fermate, schrijft Coste

intensieve harmonische beweging en de opvallende cadensen in

een opvallend lange flageolet passage als cadenza, de derde in

deel twee. De volgehouden beweging en het thema van het

de reeks. Ook deze wordt volgens voorschrift ‘a piacere’

Scherzo vertoont verwantschap met Étude 20 van opus 38,

uitgevoerd in vrije lyriek.

maar hier is het stuk veel korter en wordt het eigenlijk voortijdig
afgesloten met een Moll-Dur cadens en een slotcadens die
onverwacht wordt onderbroken door een melodische passage.
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Opus 43 Marche funèbre et Rondeau
De statige beweging van de Marche funèbre in e wordt ingezet

Het Coda heeft daarna een geheel nieuwe ritmiek, een 16en

met een 8ste-rust-8ste-rust ritme in het basmotief, onder vaste

beweging in gebroken akkoorden met het basthema gepunteerd,

akkoorden. Na een koppelmotief volgt een harmonische

zodat het iets weg heeft van dat uit opus 27 [Stijl 13 ritme 3]. Na
enkele toch ongebruikelijke akkoordwendingen sluit het Coda
met een V-I cadens.
Het Rondeau staat wat karakter in contrast met het eerste deel,
het is opgewekt, tegenover plechtstatig. De 6/8-maat maakt het
stuk zelfs dansant. Zoals altijd bij een rondo valt er aan de vorm
niet veel te beleven, het A-gedeelte komt verschillende keren
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terug, afgewisseld met een B- en C-gedeelte. Wel interessant
zijn de chromatische voorhoudingsakkoorden, scherp op #VI,

beweging IV-#IV-V waar tevens een gepunteerd ritme naar

met verminderd, dubbelverminderd en enkele overmatig

voren komt [Stijl 13 ritme 1]. Deze twee ritmes blijven

septiemakkoorden [Stijl 7 dissonantie 8]. Het rondo staat in

kenmerkend in de mars aanwezig. Het karakter van dit stuk

gelijknamig majeur, toont wat Moll-Dur harmonie en moduleert

toont grote verwantschap met de Marche funèbre uit de

naar de subdominant. Enkele campanellalegati [Stijl 3 omspeling

Fantasie Élégiaque opus 59 van Sor, in maat 3 citeert Coste een

16] geven dit gedeelte veel gitaristische kleur en ook de dubbele

akkoordmotief daarvan uit maat 3, en in maat 22 citeert Coste

naslagmotieven in het C-gedeelte zijn opvallend vrolijk.

bijna letterlijk een kenmerkend basmotief uit maat 4 en 52-55

Stijlkenmerken als Napels sext, Moll-Dur, expolitio en

van dat werk. De frasering verloopt volgens verwachting bij een

gevarieerde herhaling, zijn volop aanwezig. Met een

mars vrijwel periodisch, totdat aan het einde, voor het Da Capo,

chromatisch gealtereerde verspringend dalende passage [Stijl 3

het thema wordt doorgewerkt, iets dat Coste zelden doet, en de

omspeling 5] herneemt Coste het A-deel, maar nu gediminueerd

frase verlengd. De tweede frase beweegt modaal naar de

omspeeld. Na weer wat passagewerk volgt de synthese van de

parallel, via de tussendominant bVII. Hij vervolgt de gepunteerde

thematiek in het A- en het C-gedeelte, dat is ook voor het eerst

ritmiek dan in G, maar gaat via een tussendominant naar a,

dat Coste dit toepast, veelal zoekt hij zijn toevlucht tot nieuwe

waar een nieuwe ritmiek volgt, een 16en triool met 8sten, in een

melodieën. Ook dat maakt dit werk tot bijzonder in zijn oeuvre.

plagale cadens, IV-I, waarna hij teruggaat naar de tonica,

Het einde heeft een finaliserende werking door het Trugschluss,

waarbij een expolitio een ingeschoven maat vormt [Stijl 1

de gebroken akkoorden en het passagewerk in 16en, de Moll-

frasering 4], die hier de frase verlengt. Dat wordt het A-gedeelte

Dur akkoorden geven het een modale kleur, maar uiteindelijk

hernomen, maar nu zonder modulatie naar de parallel. Het

eindigt Coste gewoon, maar in Vivo-karakter, met een de

volgende gedeelte staat in gelijknamig majeur en heeft een veel

toonsoortbevestigende cadens.

opgewekter karakter, wat opvallend is, omdat Sor dat

Voor het eerst in zijn oeuvre past Coste met dit werk enige

bijvoorbeeld niet doet in zijn majeur-gedeelte. De statige ritmiek

doorwerking en synthese van thematiek toe, naast de

is hier verdwenen, de melodie toont veel grotere sprongen, maar

afwisseling van drie typen ritmiek. Ondanks dat de

hier is wel meer #5 chromatiek te vinden [Stijl 6 chromatiek 8],

hoofdtoonsoorten traditioneel zijn, komen er vele dissonante

sterk, op de eerste tel. Hij herneemt dan de initiële ritmiek, laat

akkoorden in voor, vooral in dit geval het overmatig

de harmonie via verhoogde trappen Iopen, met dissonante

septiemakkoord, naast de verminderd septiem en

werking, en komt via een modale cadens uit op de vierde trap,

dubbelverminderd septiem akkoorden. Plagale wendingen zijn

gevolgd door de zesde, met een triolenomspeling. Dan gaat de

er eveneens in te vinden, Moll-Dur, Napels sext en een modale

harmonie weer via verminderd septiemakkoorden [Stijl 7

modulatie naar de parallel. De toepassing van expolitio leidt

dissonantie 1] naar de dominant, waar de beweging wordt

enkele keren tot ingevoegde maten, waarmee de frase wordt

stilgezet, abruptio, en een korte cadenza volgt. Coste herneemt

verlengd. het passagewerk kent ook melodische chromatiek, in

daarna het majeur gedeelte in diminutie en later in doorwerking,

dit stuk weer meer dan voorheen, maar de ritmiek daarvan is

met afwisselden gedeelten uit de drie typen ritmiek, totdat hij

niet vrij, maar metrisch. De tegenstelling tussen de delen en de

met een parachutefiguur op de dominant een Da Capo

vele herkenbare stijlkenmerken maken dit tot een romantisch

voorschrijft.

werk.
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Opus 44 Souvenir(s) du Jura
Het Andante begint met een kunstmatige flageolet passage [Stijl

eerst stijgend, dan dalend het stuk doen uitkomen op de

21 onomatopee 5], in langzaam tempo in 2/4-maat, die verwijst

dominant van toonsoort A. Een lange melodisch omspeelde

naar een speeldoosje, of een slaapliedje, maar daarna wekt

passage leidt naar het A-gedeelte, dat eerst ongewijzigd, dan
doorgewerkt verschijnt, nu met een Moll-Dur wending. Een
contrasterend gedeelte in D met nieuwe thematiek heeft enkele
dubbele legati acciacatura [Stijl 17 articulatie 4]. Een
parachutemotief en verminderd septiemakkoorden op
verhoogde trappen geven dit gedeelte levendigheid. Daarna laat
Coste het thema terugkeren, nu in D, met een doorwerking die
via een reeks gewone en verhoogde toontrappen met
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verminderd en dubbelverminderd septiemakkoorden naar een

Coste de luisteraar uit de droom met een fel gepunteerd akkoord

nieuw gedeelte E leidt, maar beginnend op de zesde trap.

[Stijl 13 ritme 2]. De harmonie van deze passage komt in het

Raketfiguren zijn er hier volop, tussendominanten, een Moll-Dur

thema van de polonaise terug. De daarop volgende melodische

akkoord en toepassingen van expolitio [Stijl 1 frasering 4],

passage [Stijl 3 omspeling 9], die wordt vervolgd met een V-I

waarna een opvallende onderbreking volgt met een octaafmotief

cadens, heeft Coste voor het eerst in zijn werk sequensmatig

[Stijl 3 omspeling 12] op de verlaagde tweede trap, refererend

opgebouwd in een dominant septiemakkoord; dit wordt direct

aan Napels sext, waarna de beweging op de dominant wordt

een octaaf hoger herhaald, expolitio, waarbij opvallend het

stilgezet. Dan wordt de harmonie van het aanvankelijke thema

zelden gebruikte voorschrift vibrato verschijnt [Stijl 17 articulatie

geheel omspeeld, alsof het een begeleiding betreft, in diminutie

7]. De cadens wordt dan voortgezet met dissonante verminderd

[Stijl 3 omspeling 1] met raket- en parachutefiguren. Erop volgt

septiemakkoorden naar de tweede trap, die wordt omspeeld in

nogmaals een nieuw thema, waar eigenlijk het coda begint, ook

een frase van 5 maten [Stijl 1 frasering 2], ook nog eens met

weer met expolitio, een tussendominantreeks, met een

een kleine cadenza als raket, en afgerond met omspelingen in

Trugschluss en halfverminderd en verminderd

vrije lyriek [Stijl 13 ritme 4] met een V/I-I cadens. Met dit

septiemakkoorden. Coste herneemt het thema A in het

materiaal borduurt Coste verder, eerst in een frase van 2 maten,

polonaise-ritme in campanella-akkoorden en omspelingen en

moduleert naar de dominant van de toonsoort A van dit eerste

besluit met passagewerk met glissandi, staccato en een

deel, met vooral veel grote glissandi en ook het zelden door hem

raketfiguur in toonsoort A. Het Andante vormt de introductie tot

voorgeschreven staccato [Stijl 17 articulatie 2]. Via reeksen

de herinneringen van Coste met een speeldoosachtige

tussendominanten en omspelingen van de bereikte toontrap

flageoletpassage, die tevens als motief dient voor het thema van

komt Coste in een frase van 6 maten, na een abruptio onder een

de Polonaise. Vele voor Coste kenmerkende stijlelementen zijn

fermate en een wat langere cadenza, uit op de dominant, een

erin aanwezig, passagewerk, ditmaal ook sequensmatig

open slot [Stijl 10 cadens 5a], dat de weg vrijmaakt voor het

opgebouwd, cadenza’s en harmonische akkoordprogressies met

tweede deel. Ook daarin zijn vele aanwijzingen voor tempo,

veel verminderd septiem, halfverminderd septiem,

dynamiek en articulatie te vinden, die sterk bijdragen aan de

dubbelverminderd septiem, Napels-sext en Moll-Dur akkoorden.

expressiviteit van het werk.

Het campanella-thema van de Polonaise heeft de kenmerkende

Het tweede deel, de polonaise, begint met een kenmerkend

ritmiek ervan en het wordt niet alleen herhaald, maar ook

campanella thema in het strakke polonaise ritme. Samen met de

omspeeld en doorgewerkt. Hier gaat Coste meer structureel om

koppelmotiefpassages vormt dit een opgewekt, levendig

met het thematisch materiaal, maar blijft toch gaande het werk

onderdeel van het werk, dat vaak wordt herhaald, waardoor

met nieuw materiaal komen. De chromatiek is overwegend

eigenlijk een rondo ontstaat. Wel gaat Coste het thema

harmonisch uitgewerkt in de vele dissonante akkoorden van de

doorwerken in maat 19, het B-gedeelte, hij spint het thema uit,

progressies, waarvan enkele een zeer intensieve beweging

voert de harmonische intensiteit op met een Napels-

kennen. Naast het toepassen van diminutie, expolitio, raket- en

sextakkoord, tussendominanten, verminderd septiemakkoorden,

parachutefiguren geeft Coste veel aanwijzingen voor tempo,

herhaalt muzikale ideeën, tot twee harmonisch intensieve drie-

dynamiek en articulatie, waarbij het zeldzame staccato en

vierstemmige prolongaties [Stijl 9 prologatie 9],

vibrato opvallen.
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Opus 45 Divagation
De introductie opent met een aandacht trekkend akkoordritme,

Ritmisch kiest Coste voor een 16e-punt-32e-8ste-8ste rust

direct gevolgd door een raketfiguur, een combinatie die sterk

akkoordmotief, waarbij het arpeggio in maat 4 opvallend geheel

gelijkt op de opening van Le Passage des Alpes opus 27, die

met de duim moet worden gespeeld [Stijl 17 articulatie 8].
Verschillende akkoordomspelingen en melodische passages
met chromatiek wisselen elkaar af, korte akkoordprolongaties
kunnen als tussendominanten worden opgevat in maat 23, er is
diminutie, er zijn hier meer campanella-akkoorden en legati [Stijl
3 omspeling 16], en ook meer en meer glissandi en
vuurpijlfiguren dan in de vorige delen. De chromatisch dalende
toonladder [Stijl 6 chromatiek 12], die voorafgegaan wordt door
zelfs een dubbele vuurpijl, wordt geheel als portato
voorgeschreven, het is zelden dat Coste dit doet. De prolongatie
die naar de dominant leidt als afsluiting, is een sterk gevarieerde
versie van de, inmiddels bijna stereotype, prolongatie [Stijl 6
prolongatie 6] op te vatten.
Het laatste deel bestaat eigenlijk uit een introductie en een wals,

hier echter gevolgd wordt door een cadenza als raketfiguur, een

in d en D. Het begint met een chromatische omspeling in de bas

flageoletpassage in harmonieën en weer een cadenza, nu als

van het akkoord in arpeggio, vergelijkbaar met de opening van

parachute figuur. Zo volgen verschillende herkenbare

Norma opus 16 en Le Zuyderzée opus 20 [Stijl 3 omspeling 16].

stijlelementen elkaar op met koppelmotieven, arpeggio-

De tussendominantreeks die erop volgt kent weer een

omspelingen, passagewerk met chromatiek, weer een cadenza

verminderd septiemakkoord, een sterke raketfiguur, een

en een tertspassage met chromatische kleuring. De harmonie

dubbelverminderd septiemakkoord, en een parachute figuur,

kent verschillende dissonante akkoorden, een majeurtonica

voordat die uitkomt op een later geharmoniseerd omspeeld

tussendominanten, die leiden naar de dominant van de

basthema dat verwant is aan de Marche funèbre opus 43 maat

toonsoort d. Verschillende fermates wijzen op abruptio,

22, dat weer lijkt op Sor opus 59 maat 4 en 52. Met een

passages op vrije lyriek [Stijl 13 ritme 4]. Het tweede deel,

cadenza, een chromatisch dalende naslaande octaaftoonladder

Andante, is net zo afwisselend als het eerste, maar hier is een

en een tremolando omspeelde cadens eindigt dit gedeelte in

sterkere ritmiek aanwezig, niettemin onderbroken door vrije

een flageoletpassage, die doorgaat in de daaropvolgende wals

lyriek in het passagewerk met veel chromatiek, en abruptio met

in 3/8-maat. De stuwende ritmiek daarvan is te vergelijken met

een cadenza. Een verlengde prolongatie stijgend [Stijl 6

een passage uit opus 28[b] V maat 50. Hier echter is weinig

prolongatie 2] wordt nu eerst in een lager, dan in een hoger

harmonische beweging te ontdekken, alleen enkele fraaie

octaaf omspeeld met een ritmisch gerepeteerde toon. Het motief

campanella akkoorden, die het stuk veel gitaristische kleur

in maat 10 doet sterk denken aan dat in opus 27 maat 22.

geven. De wals heeft een sterke ritmiek, kent vele vuurpijl-

Campanella-akkoorden zijn hier de voorafschaduwing van het

glissandi, campanella-legati. De harmonie wordt pas interessant

gebruik daarvan in de volgende delen. De harmonie is iets

in het tussendeel B, waar omspelingen elkaar opvolgen in Moll-

rustiger dan in deel 1, maar wel zijn er verminderde

Dur-harmonie, dissonante akkoorden, chromatische acciacatura

septiemakkoorden, een Moll-Dur cadens met diminutie te

voorhoudingen en melodieën met arpeggiobegeleidingen. Dan

vinden, naast een dubbelverminderd septiemakkoord in maat 6.

komt Coste weer met nieuwe muzikale ideeën in maat 85, een

Na de flageoletpassage is de omspeling van de laatste maat

nieuwe ritmiek in motieven, een tussendominantreeks, weer

daarnaast een octaafligging van hetzelfde motief in opus 28[b] II

Moll-Dur, waarna hij met enkele melodische passages, die op de

maat 99 en III maat 83, referenties dus met ander eigen werk.

leidtoon en verlaagd 6 eindigen, het thema herneemt. Het

Deel drie staat weer in contrast met deel twee door de sterke

finaliserende eind wordt ingezet met een arpeggio dat met de

harmonische beweging die direct wordt ingezet op de mediant

rechterduim moet worden uitgevoerd, ook nieuw voor Coste. Het

als tussendominant, die hier eigenlijk de tonica kan zijn, ware

lijkt erop dat hij toch weer nieuwe vormen van expressie zoekt,

het niet dat alle toontrappen ook in toonsoort D te verklaren zijn,

in een voor hem nieuwe articulatie. Het eindigt met een Moll-Dur

een uitstapje naar de mediant, met veel tussendominanten.

cadens, die hier is genoteerd in de F-sleutel.
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WoO 11 Le Petit Ange Rose
Het chanson Le Petit Ange Rose van Coste is een berceuse en

De melodie heeft een volkse, kleine omvang van een sext. Een

opgedragen ‘aux jeunes mères’. Het is geschreven voor zang en

naspel van 2 maten bevestigt de al door de bourdon g-d

piano, waaruit maar weer het multi-instrumentalisme van de

vastgestelde tonaliteit, een ‘drone’ waartegen slechts een [II7] in

componist blijkt, uitgegeven door Katto in Parijs in 1878 en

maat 18 en een b6 in maat 22 contrasterend figureren. Frase 3

gerangschikt in de thematische catalogus onder WoO 11. De

staat in de dominantsfeer V-[II7]-V met terugkerende c# als
bevestiging en een III-VI als parallelle werking die via V-I
terugkeert naar de tonica. Maar die is instabiel, gevolgd door
een V2-[VI2]-Im-V-I met Trugschluss op een orgelpunt D. De
instabiele harmonie wordt voortgezet via gelijknamig mineur
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[Im]-II6/4-V zodat het lied weer opnieuw moet beginnen, net als

tekst van M. Pélan d’Angers is weinig hoogdravend, maar wel

bij het vorige, zonder einde. Het is overigens een zeer

stereotiep, ‘slaap mijn kleine rose engel, zonder je te wekken

eenvoudig chanson, refererend aan het volkse, met daarnaast af

bidt mijn hart voor jou, wat is hij toch mooi als hij slaapt, zijn

en toe nog andere romantische kenmerken als gelijknamig

vergulde mond is als een bloem in de stralen van de morgen’.

mineur. Coste probeert toch een romantisch stempel op het lied

Het chanson staat in 2/4-maat in de toonsoort G. De introductie

te drukken.

van 8 maten heeft een orgelpunt op G met in maat 3 #2#4 als
chromatische terts, een es als b6 in maat 4 en 5 en een V op I in
maat 6. Weinig spectaculair, maar wel met wat folklore, net als
de melodie van frase 1 die periodisch 8 maten telt met een
orgelpunt dat hier een bourdon wordt als het wordt doorgezet in
de tweede frase, ook weer 8 maten.
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WoO 10 Lolla
Met als ondertitel ‘mélodie’ op een tekst van M. Pélan d’Angers

In de adempauze van maat 4 verschijnt een opvallend basmotief

wordt Lolla opgedragen aan M. Jules Lefort, een persoon die

f#-g-a-f# d# met ritme 16e-16e-8e-kwart in de begeleiding, als

niet te herleiden is tot meer dan deze relatie met Coste. Het

contrasterend antwoord, een motief dat nog vijf keer aangepast
aan de harmonie terugkeert. De nazin, ook 4 maten, moduleert
naar de dominant via [II7] met eerst in de melodie een klaaglijke
b9 die verder in de terts van de harmonie ligt. Via deze dominant
V komt Coste in de voorzin van de tweede frase op de parallel G
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terecht via [I7]-[IV]=II-V-I. De zacht te zingen melodie heeft nu

chanson staat in e in 3/4-maat. De introductie moet Allegretto

twee korte delen van 2 maten en is hier overwegend dalend in

worden gespeeld, het chanson daarna Andantino, met: ‘Als over

een dalende sequens, passend bij ‘Doucement vient me dire’.

de rustige golf mijn dienstbare gondel door het water scheert,

De nazin van 4 maten moduleert via [II6]=V6-I6/4-V-I terug naar

Lolla! Lolla! De bries die zachtjes zucht komt me zeggen,

de tonica e en de melodie blijft rustig in 8sten en kwarten, maar

strelend over de golven, Lolla! Lolla!’. Als Lolla al een Italiaans

heeft twee grote sprongen, een dalende kleine sext en als

meisje is, de gondel kan in Venetië worden geplaatst. In ieder

afsluiting een stijgende kwart tot op de tonica. Het naspel van 4

geval wordt natuurbeleving hier in verband gebracht met de

maten, als tussenspel voor het volgende couplet, is verder gelijk

liefdeszucht naar Lolla! De snelle introductie van 6 maten begint

aan maat 3 tot 8 van de introductie. De weinige romantische

meteen met een tussendominant [II7] om naar V-I te gaan, een

kenmerken zitten in de tekstverbeelding, het basmotief als idée

open begin. De ritmiek is frappant voor een bootliedje, een

fixe - voor zover dat bij zo’n kort en eenvoudig werkje gezegd

herhaald 8e 2x 16e motief op één toon f’# met daarna 2x 8e, in

kan worden - en het open begin.

de tweede maat herhaald met in maat 3 een kwintsprong
omlaag, syncope, toonladderfiguren en weer een V-I cadens,
maar dat ritme kan de opwinding verbeelden. De frasering is
strak periodisch. In frase 1 begint de melodie in de voorzin van 4
maten, zonder opmaat, met de nadruk op de kwint b’ met even
de c” als b6 en een stijgende kleine sext als verlangen,
symbolisch, bij ‘gondola’.
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Opus 46 Valse favorite
Voor deze wals gebruikt Coste niet alleen muzikale ideeën uit

Opgemerkt moet worden dat de cadenza van opus 5 no. 5 maat

Souvenirs de Flandres opus 5, hij plaatst onverkort wals no. 4

25 in opus 46 deel III maat 165 geheel metrisch is uitgeschreven

èn no. 5 in het werk, in geringe mate gevarieerd, afgewisseld en

en daarmee als cadenza is verdwenen. Enkele prolongaties zijn
te vinden in de introductie [Stijl 9 prolongatie 1]. Het coda heeft
een opvallende contrasterende chromatische modulatie naar de
verlaagde zesde trap F van tonica A [Stijl 8 modulatie 6], maar
verder zijn er behalve een aantal verminderd septiemakkoorden,
een enkel Napels sextakkoord, een Trugschluss en een MollDur akkoord weinig harmonische verrassingen. Zoals te
verwachten bij hergebruik van oud materiaal is in dit stuk weer
meer melodische chromatiek op te merken. Daarnaast zijn er
echter weinig of geen als romantisch aan te merken aspecten in
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omringd door ander muzikaal materiaal. Beide walsen, die in
opus 5 reeds bij elkaar horen, worden nu voorafgegaan door
een introductie met materiaal uit opus 5 en nieuwe ideeën, als
een doorgecomponeerd thema, en een soort coda als finale met
weer nieuw materiaal, waaronder een arpeggio dat sterk lijkt op
dat van opus 28[b] IV maat 140. Op deze wijze ontstaat een
soort ‘medley’ van galante oude en nieuwe melodieën, die
niettemin sterk de stijl van Coste vertegenwoordigen. De geringe
variaties die Coste toepast zijn goed gevonden en voegen zeker
toe aan het bravoure karakter dat hij erin wil brengen.

te ontdekken.
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Opus 47 La Source du Lyson
De introductie begint met een door een gerepeteerde 16e e

Deel drie, het Rondeau villageois begint met een langzame

omspeeld basmotief [Stijl 3 omspeling 17] in toonsoort e, allegro

bourdon in A die wordt omspeeld met een van tijd tot

in 4/4-maat, gevolgd door een naslaand octaaftremolo [Stijl 3

dissonerende, eenvoudige melodie. Dit verwijst naar
volksmuziek, zoals de titel al doet vermoeden [Stijl 20 folklore 2].
Coste gebruikt dit element vaker, met eenzelfde referentie, in
Souvenirs de Flandres, Meulan, Fantaisie symphonique, La
Chasse des Sylphes, en Passage des Alpes, meer dan genoeg
om het idee van Erik Marchélie te weerspreken, die
veronderstelt dat hij refereert aan deel drie van Harold en Italie
van Berlioz; daar heeft de bourdon door de ritmiek een ander
karakter en ook de melodie heeft in geen enkel opzicht enige
gelijkenis. Dit gedeelte A komt een keer ongewijzigd terug,

263 incipit La Source du Lyson opus 47

samen met deel B dat erop volgt. Dat heeft door de

omspeling 18] in forte, afgesloten met een cadens naar V en

akkoordritmiek en de 16en passage een meer dansant karakter.

bevestigd met een raketmotief in piano. Dit wordt daarna op de

De harmonie is eenvoudig, maar opeens plaatst Coste een

vierde trap herhaald, maar dan met een Trugschluss dat erop

nieuw thema in de contrasterende toonsoort C, verlaagd III [Stijl

volgt [Stijl 10 cadens 3] in een verlengde frase van 5 maten [Stijl

8 modulatie 5]. Hier is meer harmonische beweging op te

1frasering 2]. Deze 16en beweging wordt voortgezet met een

merken, een tussendominantreeks [Stijl 10 cadens 1], een

tertsprolongatie in de bas [Stijl 9 prolongatie 2], waarna een

vierstemmige prolongatie [Stijl 9 prolongatie 9], naast intensief

ritmisch akkoord op V met een fermate deze weer stilzet. Een

passagewerk [Stijl 3 omspeling 7]. Een zeldzame omgekeerde

cadenza vormt het koppelmotief naar deel twee. De beweging

vuurpijl, dalend, is te vinden in maat 64. Na een herhaling van

mag refereren aan de bron van het stroompje de Lison, waar het

deel B in de originele toonsoort A plaatst Coste wederom het

water uit de rotswand verschijnt.

nieuwe thema in een contrasterende toonsoort, ditmaal F,

Deel twee staat in gelijknamig majeur en kent een rustige

verlaagd VI [Stijl 8 modulatie 3]. Dit thema wordt hier met

melodie in 3/4-maat die veel wordt omspeeld in raketfiguren,

vergelijkbare harmonische intensiteit doorgewerkt, Coste doet

koppelmotieven, nu weer met enige melodische chromatiek en

dit vrij weinig, in passages met melodische chromatiek en in een

melodische omspelingen [Stijl 6 chromatiek 1, 6]. Door de aard

campanella-akkoordpassage met de sexten op de 2e en 4e

van melodie en begeleiding zijn hier enige drie- en vierstemmige

snaar en losse 1e en 6e snaar [Stijl 3 omspeling 16], in een

prolongaties te vinden in maat 23 en 29 [Stijl 9 prolongatie 8 &

sequens, die bij Coste zeldzaam is. Na een flageoletpassage

9]. De harmonische beweging is hier groter dan in deel een, met

[Stijl 21 onomatopee 5] volgt de reprise met de herhaling van

tussendominantreeksen, Moll-Dur akkoorden, prolongaties, met

deel A en deel B dat hier wordt doorgewerkt in een verlengde

tevens een hogere dissonantie met verminderd

frase [Stijl 1 frasering 3] met tussendominanten. Het

septiemakkoorden op verhoogde toontrappen, en een overmatig

finaliserend einde wordt al vroeg ingezet in maat 127 met

septiemakkoord. Stijlfiguren als raket, parachute, diminutie

parachutefiguren in expolitio en een opvallende overmatig

versterken het romantisch gehalte van dit deel, dat eveneens op

dominantreeks [Stijl 10 cadens 1a]. Het 16en passagewerk

de dominant eindigt, met een geritmiseerd 16e-8ste-punt

wordt afgewisseld met arpeggio’s, raket- en parachutefiguren

akkoordprolongatie. Ook hier vormt een cadenza het

ondersteund met vaste akkoorden, soms met een harmonische

koppelmotief naar het volgende deel.

versnelling van een akkoord per achtste in maat 152, waar de
vele alteraties refereren aan de gepasseerde toonsoorten C en
F. Een risoluto gedeelte bevestigt de toonsoort in herhaalde V-I
wendingen tot het slotakkoord A.
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Opus 48 & 49 Quatre Marches et Six Préludes
Van de vier marsen opus 48 zijn de eerste twee voorzien van

De zes preludes opus 49 zijn zeer kort, twee van acht en vier

een trio, de laatste van een soort coda; de derde is een

van tien maten. Zij voldoen aan de ‘oude’ opvatting van prelude

rondoletto. Het lijkt wel alsof Coste zich hier aan klassieke

in de zin van muzikaal voorspel, en niet aan de grote

regels heeft willen houden, of dat Pedro Segura, aan wie het

264 incipit Quatre Marches opus 48

werk is opgedragen, een dergelijke voorkeur heeft. Slechts
enkele keren weet Coste zich aan het strakke harmonische
stramien te ontworstelen, zodat er weinig romantisch uit de
analyse naar voren is gekomen. Het enige opvallende van no. 1
is de staccato passage [Stijl 17 articulatie 2] en het

voordrachtswerken van de romantiek. Twee andere preludes

uitgeschreven arpeggiato. Dat arpeggiato, een articulatiewijze

van Coste zijn te vinden in de Études, no. 3 en 12, die, hoewel

die Coste pas in zijn latere werken toepast, komt eveneens voor

langer, toch hetzelfde karakter dragen. Hoewel de muziek vrij

in no. 2, maar dan niet uitgeschreven [Stijl 17 articulatie 8]. Na

eenvoudig gehouden is, weet Coste in vrijwel elke prelude

een verlengde frase [Stijl1 frasering 2] is er enige harmonische

enkele van de romantische kenmerken te realiseren. Een

beweging met een tussendominantreeks [Stijl 10 cadens 1]. Het

vierstemmige prologatie is te vinden in no. 1 maat 4 en no. 5

tweede deel van het initiële thema wordt daarna doorgewerkt,

maat 1 [Stijl 9 prologatie 9], een driestemmige in no. 2 maat 6

een techniek die Coste ook vrij zelden toepast. Dit deel heeft

[Stijl 9 progressie 8]. No. 2 begint met een opvallend arpeggio

enige melodische chromatiek. Het rondoletto heeft als opvallend

[Stijl 12 arpeggio 3], no. 3 en no. 4 bestaan vrijwel geheel uit

punt de modulatie naar de chromatische mediant, maar die

arpeggio’s, die bij de laatste worden versierd met campanella

wordt gebruikt als dominant voor de parallel. In de reprise

legati [Stijl 3 omspeling 16]. Met enig passagewerk in

varieert Coste het begindeel met chromatisch dalende reeksen

verspringende tertsen in no. 6 [Stijl 3 omspeling 11], parachute-

[Stijl 6 chromatiek 12]. Deel 4 heeft enige harmonische

en raketfiguren zijn omspelingen sterk vertegenwoordigd.

beweging met verminderd septiemakkoorden, er zit een

Harmonisch zijn er verminderd septiemakkoorden te horen, veel

akkoordsequens in, die ook vrij sporadisch bij Coste voorkomt.

tussendominanten, een V mineur, een Moll-Dur akkoord en een

Het triolen passagewerk tot slot geeft het werk nog wat vaart, de

Trugschluss, zodat de romantische stijl in veel opzichten in deze

afsluiting is klassiek met herhaalde tonica akkoorden.

miniatuurcomposities is te herkennen.
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Opus 50 Adagio et Divertissements
Zoals vaker in zijn werken excelleert Coste ook hier in het

Deel 3, het Menuet, heeft de klassieke vorm. Romantische

eerste, langzame deel. De direct pakkende melodie waarmee

kenmerken zijn hierin enkele verminderd septiemakkoorden,

het begint wordt vierstemmig geharmoniseerd en in de nazin

omspelingen met chromatiek [Stijl 3 omspeling 3], een
raketfiguur [Stijl 3 omspeling 14] en zeer opvallend
vormgegeven campanella-legati [Stijl 3 omspeling 16]. Het trio
hiervan wordt doorgewerkt en er verschijnt V-mineur en weer
Moll-Dur. Ornamenten zijn zeldzaam, Coste zoekt de expressie
meer in de articulatie en in de dynamiek en hier in enkele
akkoorden met arpeggiato.
Deel 4, Andantino, is met 16 maten zeer kort. Het enige
opvallende is de hoorn-harmonie van de eerste 8 maten [Stijl 21
onomatopee 1]. Enkele tussendominanten en een modulatie
naar de dominant zijn weinig romantisch te noemen.
Het laatste deel, Minuetto, staat eerst in a en daarna in A. Coste
schrijft hier als enige keer ‘soffocare’ voor, verstikkend. Enkele
tussendominanten geven harmonische beweging, dubbele legati
en glissandi met campanella-legati zijn sfeertekenend voor dit
deel. De reprise wordt niet doorgewerkt, maar wel voorzien van

266 incipit Adagio et Divertissements opus 50

gemoduleerd naar de dominant. De herhaling daarvan wordt
gediminueerd omspeeld [Stijl 3 omspeling 1] en geharmoniseerd
met tussendominanten en een enkel verminderd
septiemakkoord [Stijl 7 Dissonantie 2]. De voortzetting van deze
werkwijze leidt vervolgens tot III majeur, een lyrische melodie
met akkoordrepetitie en wat meer vrije lyriek in de melodie [Stijl
13 ritme 4], hier op een begeleiding. Hier is ook de harmonie
intensiever met verminderd septiemakkoorden en een Moll-Dur
akkoord [Stijl 10 cadens 4], in een modulatie naar de zesde trap.
In de reprise die daarop volgt wordt het thema doorgewerkt,
gemoduleerd via verhoogd IV met abruptio naar de dominant die
overgaat via een cadenza [Stijl 2 cadenza 1] naar een
chromatische omspeling en twee vierstemmige akkoordreeksen
[Stijl 9 prolongatie 9] naar het slot in de tonica.
Deel 2, het Scherzo, toont veel minder romantiek, Er zijn enkele
prolongaties [Stijl 9 prolongatie 1], enkele tussendominanten,
een verminderd septiemakkoord en twee Moll-Dur wendingen.
Het trio is geheel in een vast arpeggio-patroon geschreven [Stijl
12 arpeggio 1]. Een ander opvallend kenmerk is de terugkeer
van het gebruik van melodische chromatiek [Stijl 6 chromatiek 3
en 6], die Coste in zijn werken tot nu toe had vervangen door
harmonisch uitgewerkte chromatiek.

een finale cadens.
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Opus 51 Récréation du Guitariste
Zoals de titel al doet vermoeden, is er in dit werk geen sprake

Pas vanaf no. 6 komen enkele verminderd septiemakkoorden

van veeleisende werken. De 14 stukken van verschillend

[Stijl 7 dissonantie 2], Moll-Dur akkoorden [Stijl 10 cadens 4] en

karakter zijn vooral diverterend, aangenaam om te spelen en te

een Trugschluss in no. 11 maat 32 voor [Stijl 10 cadens 3].

267 incipit Récréation du Guitariste opus 51 no. 1-7
268 incipit Récréation du Guitariste opus 51 no. 8-14

beluisteren. Veel romantiek valt er niet in te ontdekken, maar de
galante melodische stijl van Coste is wel herkenbaar. De

Harmonische versnelling is toegepast in no. 7 vanaf maat 26,

Barcarolle van no. 1 lijkt zo sterk op Santa Lucia dat een

met tussendominanten. In Chasse no. 9 vallen de kennelijk zo

Italiaanse zanger die heeft gebruikt als begeleiding.894)

bedoelde hoorn-imitatie [Stijl 21 onomatopee 1] en flageolets

Romantische kenmerken zijn spaarzaam in deze bundel. De

[Stijl 21 onomatopee 5] op, met ook hier I-mineur, wat mag

vorm is overwegend A-B-A met tussenvoegingen en nogal strikt

duiden op volksmuziek. De Moll-Dur cadens als slot van het

periodisch in de frasering. De grootste harmonische beweging

laatste deel is tekenend voor de modale tendensen in deze

vindt plaats via tussendominanten. Verder treedt geregeld I-

bundel.

mineur en V-mineur op, dat kan worden toegeschreven aan
modale harmonie, die ook letterlijk optreedt in overgangen naar
de parallel. Drie akkoordprolongaties worden terloops toegepast
[Stijl 9 prolongatie 1 en 6].

894
Albarello, Stefano: Eco del Vesuvio, Napoléon Coste: Barcarole op.51 no.1, Tactus TC 790001, 2004. Liner notes
Stefano Albarello. Guitar: Pasquale Vinaccia 1889, Naples.
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Opus 53 Six Pièces Originales
Ook in dit laatste werk weet Coste in het eerste deel een

In maat 26 wisselt de sfeer door het gelijknamig mineur, de

sublieme romantiek te bewerkstelligen. Deze Rêverie doet de

volgehouden 32en beweging, met stijgende octaafparallellen, en

titel eer aan met de associatief voortgaande harmonische

gerepeteerde akkoorden als begeleiding van een lyrische
melodie [Stijl13 ritme 4]. Na wat passagewerk volgt een
uitgebreide cadenza als overgang naar de reprise, die is
doorgewerkt. Het gedeelte in gearpeggieerde akkoorden [Stijl 12
arpeggio 4]. Weer terug in E, in 32en met enkele
tussendominanten en een verminderd septiemakkoord, mag dit
gedeelte fungeren als finale, eindigend met passagewerk en een
Moll-Dur wending als slotcadens [Stijl 10 cadens 4]. De andere
delen hebben weinig romantisch te bieden. Het Rondeau van
deel 2 heeft een modulatie naar III majeur [Stijl 8 modulatie 4]
met een tussendominantreeks [Stijl 10 cadens 1]. Het Menuet
van deel 3 heeft wat melodische chromatiek, blijft in de vrij vaste
vorm, maar kent wel een verlengde frase van 6 maten [Stijl 1
frasering 3], een akkoordprolongatie [Stijl 9 prolongatie 2] en
passagewerk in tertsen [Stijl 3 omspeling 11]. In het Scherzo
van deel 4 zijn enkele dissonante akkoorden te vinden als
verminderd en dubbel verminderd [Stijl 7 dissonantie 1 en 4],
een tussendominantreeks, een V-mineur als inzet voor een

269 incipit opus 53 Six Pi`èces originales

akkoordsequens en een cadenza. In het Trio zijn weer

ontwikkelingen, de wisselende ritmiek, de arpeggio’s en het

tussendominanten te vinden, een akkoordprolongatie [Stijl 9

passagewerk. In de tweede frase past hij in de toonsoort E

prolongatie 1] en een expolitio, die de frase verlengt. No. 5 is

verlaagd VI toe als tussendominant in expolitio [Stijl 1 frasering

een Étude, naast die in Delfzil opus 19 de tweede buiten het

4] voor verlaagd II, toonsoort F. Hij blijft daarin met omspelingen

kader van de Méthode en Etudes opus 38. Geheel

tot hij moduleert naar C, de chromatische ondermediant.

gearpeggieerd komen er dezelfde akkoordbrekingen in voor als

Ondanks dat hij vrijwel uitsluitend tussendominanten gebruikt,

in Etude 22 opus 38, de Tarantella [Stijl 12 arpeggio 10], met

wordt de toonsoort vrij diffuus, is moeilijk vast te stellen, ook nog

vergelijkbare harmonische progressies. Het laatste deel 6, weer

eens door het optredende Napels sextakkoord [Stijl 10 cadens2]

een Menuet, is kort gehouden, maar heeft wel enige dissonante

en enkele verminderd septiemakkoorden [Stijl 7 dissonantie 1].

harmonie in de vorm van verminderd en overmatig. Het bestaat

De frasering is daarbij verlengd of verkort [Stijl 1 frasering 1, 2].

overwegend uit akkoordwendingen met omspelingen.

Deze passage is vergelijkbaar met Étude 23 opus 38 maat 21,

Uitsluitend in het eerste deel is het genie van Napoléon Coste

La Chasse des Sylphes opus 29 deel I maat 13 en deel III maat

nog een keer opgevlamd; hij weet hierin veel van zijn

31 en met le Départ opus 31 deel II maat 59, waar de zwevende

romantische schrijfwijze te realiseren.

harmonie kenmerk is van romantiek.
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Bijlagen
concerten, referenties, dedicaties, adressen, akten, brieven
Concerten Coste in en om Valenciennes - Hoofdstuk III 1815-1828 [6]
datum

artiest

locatie [bron]

15 V 1826,

Coste?

concert in St-Amand. ‘La musicomanie... jeune guitariste de Valenciennes’ Il a manqué six

lundi

werk

souscripteurs pour complétér....la douzaine’ prix 1fr p.p.
[PA 20 V 1826, no. 467, p. 165]

24 III 1827,

M. Coste

samedi

concert in salon Chinois, Valenciennes, artistes et amateurs Société Philharmonique met bal

? Opus 2 Famille Suisse Weigl

na. ‘Le talent... Les variations de M. Coste ont fait un très grand plaisir, mais la guitare joue
toujours un triste rôle dans un concert’
[PA 14 III 1827, no. 552, p. 526; 28 III 1827, no. 556, p. 545]

16 IV 1827,

Coste?

lundi
17 IV 1827,

concert in Condé, zelfde italiaanse zangeres als 17 IV.
[MHV IV 1827, concert]

Coste?

mardi

concert in salon Chinois, Valenciennes, met italiaanse zangeres en artiesten uit
Valenciennes, met bal na. - No. 6. Solo de guitare
[PA 14 IV 1827, no. 561, p. 568]

27 II 1828,

Sagrini & Coste

mercredi

concert in Valenciennes, bal na: ‘Coste a dignement rivalisé avec lui’ en ’à Valenciennes pas

Giuliani op.130 [CGu], moet zijn

de beau concert sans bal, à Paris pas de bonne fête sans gendarmes’ grandes variations

op.35

concertantes pour deux guitares’
[PA 20 II 1828, no. 651, p. 59-60; 1 III 1828, no. 654, p. 70]
14 XII 1828,

Coste

dimanche

concert in Valenciennes, amateurs et artistes Soc. Phil. in Salon Chinois ‘on s’est trouvé
dans le ténèbre’.
[PA 6 XII 1828, no. 734 p. 480; 10 XII 1828, no. 735, p. 486; 17 XII 1828, no. 737, p. 495]

Concerten Coste in Parijs - Hoofdstuk IV 1829-1839 [6]
datum

artiest

27 III 1829

Coste

vendredi

locatie [bron]

werk

Gymnase musical ‘On lit dans l’Observateur des beaux-arts... variations exécutées avec une

Weigl-variaties?

précision parfaite’
[EFV 1 IV 1829 no. 767] [OBA 29 III 1829 p. 416]

17 IV 1831

Coste

salons de Petzold ‘concert, M. Costes, jeune guitariste distigué, à huit heures, plusieurs de

dimanche

e.a.

nos meilleures artistes
[Fig. 13 IV 1831 p. 4] [LesF2 p. 166]

21 II 1835

Coste

Théâtre de Grenelle, troisième légion, solo de guitare, ‘entendu avec un plaisir toujours

samedi

e.v.a.

nouveau...’
[LP 20 II 1835, p. 66; 5 III 1835, p. 68]
Mme Deligny voc,
MM. Fontaine vl. comp, Chaulieu pf. comp, Vandenberghe [vl], Nicole [vla], Benazet vlc,
Delacour [cb], Pollet org, Castelli

15? I 1838

Sor & C.

salle Saint-Jean, Hôtel de Ville, concert de Mlle Sardi, Sor & Coste ‘duo sur la guitare... n’a

duo Sor Divertissement opus 62?

pas produit un grand effet.’
[LFM 21 I 1838, p. 6]
10 IV 1838

Coste & Sor

salons Duport ‘guitariste très distigué’ Duo avec Sor;

Fantaisie Norma op.16,

mardi

e.v.a.

[MHV 19 IV 1838, p. 198] [LFM 1 IV 1838, p. 7; 15 IV 1838, p. 5.] [RGMP 6 V 1838 p. 190]

Sor Souvenir de Russie?

Mme D’Hennin voc, Bouchers voc,

Deuxième Polonaise op.14

MM. Magliano voc, Schianski voc, Walcknaer voc; Tilmant frères vl vlc, Dauprat, Sor gt,

Hummel/Giuliani

Koken [i.e. Cokken fg], Lecointe vl, Gouffé, Burgmüller pf, Concone pf
22 IV 1838

Sor & Coste

salons Pape Mlle Mazel, ‘une des plus intéressantes soirées’

dimanche

e.a.

[LFM 29 IV 1838, p. 7] [JefB5 p. 10]
Mlle Mazel voc, D’Hennin voc, Bertuccat,
MM. Lafont vl, Sor gt, Pantaleoni, Chaudesaigues

Sor Souvenir de Russie?
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Concerten met gitaar in Parijs - Hoofdstuk IV 1828-1839 [72]
datum

artiest

locatie / informatie

bron

26 I 1828

Sor e.a.

salon Dietz, solo de guitare

RM III 1828 p.40-41; JefB1 p. 85

1828

Schultz e.a.

Schultz & Hummel concerto de Giuliani;

RM III 1828 p. 142-143

1828

frères Schultz,

salons Pape guitare tierce, M. Léonard S. Ajax de la guitare

RM III 1828 p. 155-157

.. IV 1828

Sor e.a.

concert Mme Robert ‘morceau guitare’

RM III 1828 p. 302-303

20 IV 1828

Sor e.a.

salle rue Clery ‘Sor a du talent’, Liszt

RM III 1828 p. 303-304

7 V 1828

Sor e.a.

salons Dietz, Sowinski pf

RM III 1828 p. 300

18 V 1828

Sor

concert bénéfice, ‘exécution étonnante’

RM III 1828 p. 402-403

11 III 1829

Sor e.a.

salons Dietz, Sowinski pf, ‘les honneurs’, ‘grand talent... petit instrument’

RM V 1829 p.115, 181

11 IV 1829

Sor e.a.

hôtel Fesch, Liszt, Panseron

RM V 1829 p.240, 276-7; JefB1 p. 85

14 IV 1829

Ch. Sor e.a.

salon Dietz, Aguado, [Carlos] ‘brillante exécution’

RM 1829 V, p.304

28 IV 1829

Sor e.a.

salle rue Chantereine, ‘Herz pf, Sentinelle’

RM V 1829 p.349-351

27 III 1830

Sor e.a.

salons Pape, Sowinski pf

RM VII 1829-30 p

30 III 1830

Sor e.a.

salle Taitbout, Panseron voc, ’dommage’ Fétis: ‘instrument ingrat’

RM VII 1830 p.215, 267 JefB5 p9 JefB6p11

13 IV 1830

Regondi

concert Edmond Huillier

DelM1 p. 21 LesF2 p. 141

27 IV 1830

Regondi

salon Dietz, petit artiste haut de trois pieds... guitare;

RM VII 8 V 1830, p.16-18

28 IV 1830

Regondi

salons Chantereine, à 8.30 a.o. Jules Regondi, guitariste age 7 ans

LesF2 p.143

1 V 1830

Regondi

salons Dietz

DelM1 p. 21 LesF2 p.148

20 VI 1830

Regondi

salle Menus-Plaisirs

DelM1 p.21

17 VII 1830

Sor e.a.

salons Erard, concert Mme Farrenc, Hummel, ‘grand plaisir’

RM VIII 1830 p. 346, 376 LesF2 p.148

30 VII 1830

Sor

concert-betaling Louis-Philippe

JefB1 p. 102

26 VIII 1830

Regondi

Athenée musical

DelM1 p. 21

31 VIII 1830

Regondi e.a.

salle Cléry

LesF2 p. 149

26 X 1830

Huerta

salons Petzold, à 8, 10 Fr

LesF2 p.150

2 XII 1830

Schmidt

16 I 1831

Huerta

salle Taitbout, ’guitariste espagnol; compositions pas très bonnes’

RM vol.4, 22 I 1831, p.330-332

16 I 1831

Regondi

salons Stoepel, guitariste de 8 ans se fit entendre

LesF2 p. 154

16 I 1831

Schmidt

salons Pape

DelM1 p. 21

4 II 1831

Schmidt e.a.

salons Dietz, Schmidt et Kreipl ont joué la guit.

LesF2 p. 155

20 II 1831

Regondi

salons Petzold, le jeune Regondi, guit.

LesF2 p. 156

13 III 1831

Regondi

salle Taitbout, Regondi pièces de guitare, Paganini div. morceaux

LesF2 p. 159

24 III 1831

Regondi

salons Petzold, Regondi 8 ans soirée

LesF2 p. 161

27 III 1831

Sor e.a.

salons Dietz, Sor& Aguado, benefice Miró pf, soirée Espagnol, ‘faible impression’

RM V, No.9, 2 IV 1831, p.71 JefB5 p. 10

9 IV 1831

Regondi

salons Petzold, Regondi

LesF2 p. 165

18 IV 1831

Schmidt

salons Dietz, M. Schmidt, guitariste

RM 23 IV 1831 p.96

19 IV 1831

Sor e.a.

salons Dietz, Sor ‘nouveau succès’

RM V 23 IV 1831 p.96 JefB5 p. 10

3 V 1831

Regondi

Théâtre du Gymnase-Dramatique, Malibran

DelM1 p. 21

26 V 1831

Huerta

Hôtel-de-Ville, Huerta

LesF2 p.170

23 VII 1831

Huerta

salle Chantereine, Huerta

LesF2 p.171

27 X 1831

Huerta

Athenée Musical, Huerta

LesF2 p 174, RM 19 XI p.329-330

27 XI 1831

Regondi

17 XII 1831

Huerta

DelM1 p. 21

DelM1 p. 21
Hôtel Fesch, Huerta

LesF2 p.177
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Concerten met gitaar in Parijs - Hoofdstuk IV 1828-1839 - vervolg
datum

artiest

locatie / informatie

bron

25 XII 1831

Sor

salons Petzold, Sor

JefB1 p.102, LesF2 p 178

27 XII 1831

Huerta

salon de Klepfer, Huerta

LesF2 p.179

7 I 1832

Huerta

salons Dietz, soirée musicale de M. Wagner ‘merveilleuse agilité

RM VI, No.49, 14 I 1832, p 394

15 II 1832

Sor e.a.

salon Dietz, benefice Miró pf, ‘jolies choses’

RM VI, No.3, 18 II 1832, p. 22 JefB5 p. 10

28 II 1832

Sor

annonce concert

RM VI, 25 II 1832, p. 31

17 III 1832

Huerta

salons Petzold, solo de guitare, grand effet

RM, 24 III 1832, p. 61-62, ColR p. 18

21 III 1832

Aguado e.a.

salle Chantereine, Aguado & Sor, tripodison

RM XII 1832 p.54, 62?

15 VI 1832

Huerta

salons M. Dietz; triomphe, étrange accompagnement

ColR p. 18

14 XII 1832

Huerta

salle Taitbout, plusieurs morceaux

RM 8 XII 1832, p.359; ColR p. 18

16 XII 1832

Huerta e.a.

concert historique Fétis, Aguado, Sor, villancico Soto de la Puebla, huit guitares

ColR p. 19

21 I 1833

Sor e.a.

Sor & Masini concert

JefB1 p.103, RM 1833 p.412

19 III 1833

Huerta e.a.

salons Dietz, Huerta, Liszt, Panseron, éxcité l’étonnement’

RM VII, No.8, 25 III 1833, p.61, ColR p. 19

24 III 1833

Sor e.v.a.

concert historique, Sor luth, Castellacci? mandoline, Huerta guitare, Mme Dorus

JefB1 p.103, RM VII, No.8, 25 III 1833, p.60

25 III 1833

Sor

salons Petzold, concert annoncé

RM 1833 p.61

2 IV 1833

Huerta e.v.a.

Berlioz bénéfice Smithson

ColR p. 19

23 IV 1833

Huerta

salons Dietz, applaudi

RM 25 IV 1833, p. 103; ColR p. 19

2 V 1833

Huerta

concert Berlioz

ColR p. 19

16 VI 1833

Sor e.a.

coirée Europe littéraire, Sor a fait plaisir, Berlioz

RM VII, No.19, 18 VI 1833, p.150

29 IV 1834

Sor e.a.

Hôtel de Ville, Mme Duflot et M. Haumann, Nous regrettons que Sor, le guitariste,

LM vol. II, no. 23, 4 V 1834, p. 4

n’ait pas fait choix d’un morceau plus brillant
18 II 1835

Sor e.a.

salons Duport, ‘bien applaudis’ M. Dorus

RM IX, No.8, 22 II 1835, p.61-62

14 IV 1835

Aguado e.a.

Théâtre Italien, Concert Historique Fétis, Aguado luth, Vilhancico, acc.t de six

RM IX, No.15, 12 IV 1835 p.117, 125-6

guitares; La Romanesca Baillot

LM 19 IV 1835 p. 4

7 V 1835

Sor e.a.

salons Pleyel, Sor, Liszt

LM 3 V 1835 p. 4, 10 V 1835 p. 4

11 X 1835

Legnani

Legnani, grande finale

LM 18 X 1835 p. 4

29 XI 1835

Sor e.a.

Sor & Aguado e.a. bénéfce Legnani cassé le bras descendant d’une voiture

GM XV = IX, 1835-6 p.395, 403 JefB5 p. 10

16 III 1836

Zani de Fferranti

salle Pleyel, Ferranti e.a.

LM 13 III 1836

2 IV 1836

Zani de Fferranti

Zani de Ferranti & Hertz e.a.

JefB1 p.104, 114; Revue de Paris p.133??

c. 15 IV 1836

Sor e.a.

Sor & Aguado

MosW3 p.133

24 IV 1836

Sor e.a.

Sor & Aguado, duo, benefcet Sor, Aguado piédéstal

RGMP III 1836 p.136 JefB5 p. 10

.. V 1836

Sor e.a.

salons Pape, soirée musicalet Mansui

JefB1 p.104, Revue de Paris vol.29 p.136

29 I 1837

Sor e.a.

Mlle Dupont, rue ses Bons-Enfans,

LM 29 I 1837

2 VII 1837

Milliet

guitare à 25 cordes, nous a fait entendre, bureaux Ménestrel

LM 2 VII 1837

Napoléon Coste: Biografie

Bijlagen: concerten, referenties, dedicaties, adressen, akten, brieven 384

Referenties - Hoofdstuk IV 1829-1839
jaar

naam

onderwerp

bron

1828/29

Coste

rue Bleue no. 28 chez l’auteur

Aux Parisiens, Pn VM7 44.830

1830

Weigl

La Famille Suisse - Emmeline in Opéra comique

RM, 5 VI 1830, p. 150-153

Regondi

salons Petzold, solo de concerto, petit Jules

Fig. 28 IV 1830, p. 3

1831

Carulli

Duo op. 328 dédié à Monsieur Coste

TorM p. 636; Kk Ms. 248 mu 7910.2682

1831

Gluck

Armide in Opéra

LesF2, p. 56, 222

Zani de

Niaiserie op. 21 La Famille Suisse

Br, Fétis 2.917 C7

c.1832

Ferranti
1832

Coste

rue du [Vieux] Colombier no. 25

Fantaisie Armide op. 4 Kk Ms. 52 mu 7908.0987

1835

J.F. Coste

_ 12 IV 1835 Valenciennes

VAL, fonds mod., série E: Etat civil, E1, R53

1837

Coste

rue de l’Échiquier no. 23 chez l’auteur

Fantaisie de Concert op. 6 Pn [K.7130

Strauss in Parijs

De Haan, Weesp, 1983, vol.9, p.274.

vertrekt uit Parijs naar Madrid

JefB8 p. xviii

1838/9

Aguado

1839

Sor

_ 10 VII 1839 Paris

LFM, 14 VII 1839, p. 390

Donizetti

Lucia di Lamermoor in Opéra

NG, 1980 vol. V, p. 555
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Concerten Coste in Parijs - Hoofdstuk V 1840-1855 [*nieuwe datum] [17]
datum

artiest

locatie [bron]

*16 II 1840

Coste

salons Petzold M. et Mme Laurelli,, matinée, solo de guitare [LM 16 II 1840, p. 4, 23 II 1840,

dimanche

e.a.

p. 4] Mme Féron voc, Alessi voc, Caudron voc, Laurelli pf, MM. Laurelli cl, La Rivière hrp,

werk

Achard
29 III 1840

Coste

salle Herz, ‘grand solo, intitulé Rêverie; allegro martial et final’ [EFV 24 III 1840, p.790

Caprice op.8

dimanche

e.a.

Moschelès] [LFM 1 III 1840, p.99; 5 IV, 1840 p.147Rêverie, Hummel] [RGMP 19 IV 1840,

Hummel/Giuliani;

p.277] [LM 22 III 1840, p. 3 grand concert; 5 IV 1840, p. [3], Souvenir de Russie, élève]

Grand Divertissement voc,vl,gt

Mme Wideman voc, élève gt MM. Verroust ob, Grard, Dancla jeune JP vl, Concone comp

Moschelès;
Sor Souvenir de Russie

*.. IV 1840

Coste

concert historique, Fétis, salle Herz, musique ancienne [LM 19 IV 1840, 26 IV 1840, ce

Vilhancico 16e E

ging niet door

e.v.a.

concert n’a pas pu avoir lieu] [cf 14 IV 1835 Aguado RM 12 IV 1835 p. 117, 125-126] MM.

six voix femmes, six guitares

Carcassi, Coste, Roehder, Vimeux, Losset, Charpentier, Air de danse Huerta
*.. VII 1840

Coste

salle Herz, ‘omission importante: M. Coste, guitariste distingué, s’est fait entendre avec

e.a.

succès...’ [LFM 26 VII 1840, p. 279] Mme Wideman voc

Coste

Société des Enfants d’Apollon, Fantaisie et variations pour la guitare, composées et

e.a.

exécutées par M. Coste [DecM p. 157] Mme Sabatier voc, M. Nicou-Choron voc

*<3 IV 1842

Coste

Coste guitariste d’un grand mérite, guitare sept cordes, beaux succès [LM 3 IV 1842 p. 2]

8 IV 1842

Coste

salons Duport, Coste deux fois, continuateur des Sor, des Aguado [EFV 5 IV 1842

morceau de piano Hummel

dimanche

e.a.

dimanche 8 avril] [MHV IV 1842] [MA p.184] [RGMP IX, No.16, 17 IV 1842, p.168 M. Coste,

Scherzo & Pastorale op. 10?

*.12. XII 1841

op. 16 Norma

l’héritier] [LFM 17 IV 1842 Coste première force, duo élève] Mlle élève gt [i.e. Mlle Caroline
Montigny?] M. Lecointe vl
*18 IV 1843

Coste

mardi

Souffleto, guitariste d’un grand mérite, annonce concert [LM 9 IV 1843 p. 3, i.e. 25 IV
1843?]

25 IV 1843 mardi

Coste

salons Soufleto, à 8 heures du soir [LFM 23 VI 1843, p. 143] [RGMP 23 IV 1843]

*26 IV 1843

Coste

Salle Bernard, guitariste distingué, annonce définitivement, à 2 heures, mercredi 25 avril [sic

mercredi

e.v.a.

= 26 IV] [LM 23 IV 1843 p. 4] Mme Masone, Vavasseur, Nordet MM. Verroust ob, Coken fg,
Coche fl/vlc, Dancla vl, Masone, Soler ob

*25 V 1843

Coste

Salle du Conservatoire, Société des Enfants d’Apollon, [DecM p. 78] [LM 28 V 1843 p. 3-4]

Le Tournoi, fantaisie pour la

jeudi, ascension

e.v.a.

Mme Rossi-Caccia voc, Potier, MM. A. de Kontski pf, A. Dupont voc, Triébert ob,

guitare, op. 15

Romedienne ca, Thys, Maneira dir, Soler ob, Aumont vl, H. Potier pf
*5 XI 1843 dim.

Coste e.a.

cours de piano M. Bodin, élèves, l’habile guitariste [LM 12 XI 1843] Mlle Bulté voc,

15 II 1852

Coste

salle des concerts, boulevart Bonne Nouvelle, ‘congres européen’, loge maçonnique des

La Sentinelle Choron, arr.

dimanche

e.v.a.

Frères-unis-inséparables, [RGMP 22 II 1852, p. 58-59] MMe Ponchard voc, Tillemont voc;

pfs/vl/gt Hummel

MM. Petiton fl, Blainville ob, Triébert ca, Ponchard pf, Franck pf, L. Dancla vl, Panseron pf,
Wartel voc, Bussine voc
* 14. XII 1852

Coste e.a.

Société des Enfants d’Apollon; Sérénade pour hautbois, clarinette et guitarre [DecM p 178]

Sérénade WoO 13 nieuw werk?

MM. Triébert ob, Klosé cl
* 11. II 1855

Coste e.a.

Société des Enfants d’Apollon; Romance sans parole [DecM p. 183] M. Triébert ca

>22 IV 1855

Coste

annonce soirée ‘L’habile guittariste, plusieurs compositions’ salle Lebouc? [WynS1 VIII Intr.]

e.v.a.

[RGMP 22 IV 1855, p. 127] [cf LFM 6 V 1855] Mme Blanc de Labarte; MM. Paulin voc,

Romance op. 25

Lebouc vlc, Guerreau vl, Ney vl, Triébert ob, Klosé cl
*12 VIII 1855

Coste

Société des Enfants d’Apollon, petit concert de famille [LFM 26 VIII 1855, p. 267] [DecM p.

Grand Duo WoO 8

dimanche

e.v.a.

184] Mme Farrenc pf comp, Bianchi voc, MM. Cuvillon vl, Lebouc vl, Ney vl, Lindau voc,

Fantaisie symphonique

Bourgeois de la Richardière gt

opus 28[b]?
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Concerten met gitaar in Parijs - Hoofdstuk V 1840-1855 [25]
datum

artiest

locatie / informatie

bron

25 I 1840

Huerta

concert?

ColR p. 22

23 III 1840

Huerta

salons Richter

ColR p.22

< 12 IV 1840

Sczepanowski

guitariste polonais,

LFM 12 IV 1840, p. 155

11 IV 1840

Huerta

concert sérieuse et comique salle Herz dans la partie instrumentale

LFM, 5 IV 1840, p. 147; 12 IV 1840, p. 155

13 IV 1840

Huerta

à une heure, partie instrumentale

LFM, 12 IV 1840, p. 155

4 VI 1840

Mlle Lovrins

concert société d’Emulation, petite guitariste de dix ans

RGMP, 7 VI 1840, p. 331

11 VI 1840

Huerta

salons rus Montigny 5

RGMP 7 VI 1840; ColR p. 22

< 27 VI 1840

Huerta

guitare borné ressources, Jota aragonese, adieu

RGMP 28 VI 1840, p. 360; ColR p. 23

3 VII 1840

Huerta

concerts Vivienne, soirée

ColR p. 23

8 VII 1840

Huerta

dernière soirée

ColR p. 23

10 VII 1840

Huerta

salon Pavillon Henri IV

ColR p. 23

1 III 1841

Sczepanowski

chez M. Herz; Un guitariste en 1841!

LFM 14 II 1841, p. 55; 7 III 1841, p. 78

18 IV 1841

Sczepanowski

chez M. Herz, à deux heures

LFM 11 IV 1841, p. 127

< 9 IV 1843

Sczepanowski

plusieurs fois cet hiver

LFM 9 IV 1843

< 16 II 1845

Caceres

‘Spaans’ concert sérénade espagnole

RGMP, 16 II 1845, p. 52

17 IV 1845

Huerta

salle Pleyel

RGMP 20 IV 1845; ColR p. 24

27 V 1845

Huerta

salons Hesselbein

RGMP, 1 VI 1845, p. 179

2 VII 1845

Huerta

salons Hesselbein, musicien exceptionnel,

RGMP 6 VII 1845, p. 222; ColR p. 25

.. II 1846

Huerta

salons Hesselbein, improvisations ingrat instrument

RGMP 22 II 1846, p. 62; ColR p. 25

.. III 1846

Huerta

salons Hesselbein

RGMP 22 III 1846, p. 92; ColR p. 25

12 IV 1846

Huerta e.a.

concert adieu, avec grands artistes de l’Académie royale de musique

RGMP 12 IV 1846, p. 118; ColR p. 26

< 9 V 1847

Séron

soirée, petite virtuose de huit ans, petits doigts roses, instrument dépaysé

RGMP, 9 V 1847, p. 158

< 14 X 1849

Vignas

temps perdu, chante chansons, Jota aragonese

RGMP, 14 X 1849, p. 325

< 18 IV 1852

Cibra & Caceres

salons Tivoli, guitare est morte, guitare revive

RGMP, 18 IV 1852, p. 123

< 8 VII 1855

Wiesen

salle Hesselbein, guitariste due roi de Bavière et roi des guitaristes

RGMP, 8 VII 1855, p. 312
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Referenties - Hoofdstuk V 1840-1855
jaar

naam

onderwerp

bron

1840

Fétis

Esquisse de l’harmonie

RGMP, 1840, transl. Arlin

1841

Halévy

Le Guitarrero opera

LFM 24 I 1841, p. 25-27

Carulli

_ 14 II 1841 Parijs

Torta, 1993, p. XII, XXV

1842

Blanchard

Les guitaristes artikel

RGMP, 2 X 1842, p. 395-396

1843

Gozlan

La guitare artikel

LFM, 6 VIII 1843, p. 238

Coste

Frères Unis Inséparables loge vrijmetselaars

http://www.mvmm.org/m/docs/coste.html

Lacôte

Exposition de l’industrie musicale

LFM, 12 V 1844 inlegblad

Courbet

Le Guitarrero portret

Bajou, 2003, p. 46-47

1845

Castellacci

_ 1845 Paris

ZutJ2 p. 62

1847

Molino

_ 1847 Paris

BonP p. 241;

1848

Frankrijk

Deuxième République

Michelin, Guide Paris, 1997-1998, p. 12; PD p. 23

1849

Aguado

_ 20 XII 1849 Madrid

PerP p. 129

1851

Makaroff

bezoekt Coste

Guitar Review no. 3, 1947, p. 56

1852

Coste

rue de Calais no. 11

Souvenirs BdlF, 17 VII 1852, p. 466

Bosch

in Parijs ‘koning van de gitaar’

Pujol, 1960, p. 88

Haussmann

start stadswerken

Michelin, Guide Paris, 1997-1998, p. 13

1853

Carcassi

_ 16 I 1853 Paris

BonP p. 67; ZutJ2 p. 59

1854

Napoléon III

Krimoorlog

PD p. 24

1855

Coste

Caisse Municipale Paris

Jaworski, 1992, p. 76-77

Degen

bezoekt Coste, maakt foto, spelen samen

Møldrup, 1997, p. 131

1844
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Concerten Coste in Parijs - Hoofdstuk VII 1857-1872 [*nieuwe datum] [2]
datum

artiest

locatie [bron]

werk

* 11 X 1857

Coste e.a.

Société des Enfants d’Apollon, Le Départ, fantaisie pout la guitare, composée et exécutée

Le Départ opus 31

par M. Coste [DecM p. 188] Mlle Charles, MM. With, Alday, Ney, Pillet, Gouffé
* 9 XI 1862

Coste e.a.

Société des Enfants d’Apollon, Sonate pour guitare et cor, composée par M. Coste,

Sonate WoO 14

exécutée par M. Triebert et Coste [DecM p. 197] MM. Triébert ca, Coste gt

Fantaisie Sonate opus 34[b]?

Concerten met gitaar in Parijs - Hoofdstuk 7 1857-1872 [20]
datum

artiest

locatie / informatie

bron

< 6 VI 1858

Ciebra

salle Beethoven, fort jolie fantaisie, Carnaval de Venise

RGMP, 6 VI 1858, p. 190

29 III 1859

Bosch

soirée Herwyn, guitariste est remarquable

RGMP, 3 IV 1859, p. 115

< 1 V 1859

Zani de Ferranti

atelier peintre célèbre, infortunée guitare, victime du piano

RGMP, 1 V 1859, p. 142

< 5 II 1860

Zani de Ferranti

salle Beethoven, le plus étonnant guitariste, lutter contre ressources exiguës

RGMP, 5 II 1860, p. 43-44

20 III 1861

Huerta

Théâtre-Italien, le beau concert

LM 17 III 1861, p. 127

< 21 I 1864

Sokolowski

qui n’avait jamais paru devant un publique français, rabattre nos préjuges

RGMP, 21 I 1864, p. 26

< 31 I 1864

Sokolowski

Le nouveau guitariste, concert Junck, complèté les plaisirs

RGMP, 31 I 1864, p. 35

< 28 II 1864

De Folly

soirées Marmontel, guitare victime de l’injustice, réhabilitation

LM 28 II 1864, p. 102

< 3 IV 1864

Sokolowski

société Winnen-Orlowska, guitariste polonais, un autre but à ses efforts

RGMP, 3 IV 1864, p. 106

9 I 1865

Huerta e.v.a.

un guitariste à seul

ColR p. 49

14 III 1865

Sokolowski

guitariste, concours de Lavello, salle Pleyel, un instrument ingrat

LFM 12 III 1865, p. 83; RGMP, 19 III 1865, p. 89

27 IV 1865

Huerta

salle Pleyel, concours Pommaraye

LM 9 IV 1865, p. 152

11 VI 1865

Bosch

séance mensuel Enfants d’Apollon, La retraite

DecM p. 203

13 VIII 1865

Richardière

séance mensuel Enfants d’Apollon, duo Leduc pf/gt Decourcelle/Richardière

DecM p. 204

31 I 1867

Huerta e.a.

Cirque artistique

ColR p. 49

17 II 1867

Huerta e.a.

concert Midoz pf, bolero

ColR p. 49

< 21 VII 1867

Vailati

Théâtre International, guitariste [aveugle, mandoline]

RGMP, 21 VII 1867, p. 231; 3 V 1863, p. 141

8 VIII 1869

Richardière

séance mensuel Enfants d’Apollon, duo Molino pf/gt Decourcelle/Richardière

DecM p. 214

9 VII 1871

Richardière

séance mensuel Enfants d’Apollon, valse espagnole

DecM p. 217

21 II 1872

Bosch

jolies choses, instrument ingrat

RGMP, 25 II 1872, p. 63
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Referenties - Hoofdstuk VII 1857-1872
jaar

naam

onderwerp

bron

1857

Meissonnier

_ < 24 V 1857 Parijs

RGMP, 24 V 1857, p. 175

1858

Coste-Degen

lettre Coste-Degen 15 VI 1858

Århus Statsbiblioteket Ms 27b

Coste

rue Blanche no. 100

RonN p. 25

1861

Coste

Loge Maçonnique des Frères Unis Inséparables 18e

CotR p. 141

1863

Coste-Degen

lettre Coste-Degen 17 X 1863

Århus Statsbiblioteket Ms 27b

Coste

blessure linkerarm, kan niet meer spelen

Coste-Degen 17 X 1863

1867

Triébert

Hommage mémoire, séance mensuel Enfants d’Apollon

DecM p. 210

1870

Napoléon III

19 VII 1870 oorlogsverklaring aan Pruisen

Winkler Prins, 1963, vol. VII, p. 699

Frankrijk

4 IX 1870 Troisième République

Paris, Michelin, 1997-1998, p. 13.

Coste

Loge Maçonnique des Frères Unis Inséparables 18e secrétaire

CotR p. 141

<1871

Coste

boulevard Rochechouard no. 84 > 1858 <- 1871

RonN p. 26

1871

Pruisen

capitulatie en invasie Parijs, commune, ‘semaine sanglante’

Winkler Prins, 1963, vol. VII, p. 699

Coste

11 II 1871 acte de mariage Coste Pauilhé, rue du Faubourg Poissonnière no. 50

Pap Série V2E 5Mi 3/210.

Regondi

_ 6 V 1872 Londres

RGMP, 26 V 1872, p. 167

1872

Concerten Coste in Parijs - Hoofdstuk VIII 1873-1883 [*nieuwe datum] [7]
datum

artiest

locatie [bron]

werk

* 8 XI 1874

Coste e.a.

Société des Enfants d’Apollon, Introduction et polonaise; trois études pour la guitare,

Souvenir du Jura opus 44

composés et exécutés par M. Coste. [DecM p. 226] Mme Coedes-Mongin pf, M. Lebouc vlc

Deuxième Polonaise opus 14?
Etude opus 38

* .9 VII 1876

Coste e.a.

Société des Enfants d’Apollon, Andante et Scherzo pour la guitare, composés et exécutés

Andante et Scherzo opus 39?

par M. Coste [DecM p. 231] MM. Lefort voc, Lebouc vlc
* 12 VIII 1877

Coste e.a.

Société des Enfants d’Apollon, Divagation opus 45[Coste-Hallberg, 23 VIII 1877]

Divagation opus 45

? 14 I 1878

Coste? e.v.a.

Théâtre de la Porte-Saint-Martin, concert M. Cressonnois, (avec M. Coste) [RGMP 20 I

la Nuit de Noël de Reber

1878 p. 22] Mlle Berthe Thibault voc
* 14 IV 1878

Coste e.a.

Société des Enfants d’Apollon, L’Ange rose, mélodie de M. Coste, chantées par Mme

Le Petit Ange rose WoO 11

Germance [DecM p. 236] Mlle Lebrun pf, Mme Germance voc, M. Thomé pf,
* 9 VI 1878

Coste e.a.

Société des Enfants d’Apollon, Le chant des Sylphes, fantaisie pour la guitare, composée et

La Chasse des Sylphes opus 29

exécutée par M. Coste. [DecM p. 236] Mlle Miclos pf, Mlle Crower voc
* 14 IX 1879

* 1 I 1880

Coste

Coste

Société des Enfants d’Apollon, Adagio, scherzo, menuet et mazurka pour la guitare,

Adagio et Divertissements opus

composés et exécutés par M. Coste. [DecM p. 240]

50

foyer Théâtre-Français, 32 keer begeleiding Cherubini

Valse favorite opus 26; Cherubini,
Romance d’Essex à Élisabeth,

Concerten met gitaar in Parijs - Hoofdstuk VIII 1873-1883 [3]
datum

artiest

locatie / informatie

bron

3 IV 1873

Bosch

salle Duprez, effets inattendus, La Retraite

RGMP, 6 IV 1873, p. 110

30 III 1874

Bosch

guitariste espagnol, charmantes choses, instrument ressources restraintes

RGMP, 5 IV 1874, p. 110

25 V 1881

Tárrega

Odeon, 200 jaar Calderón

PujE2 p. 89-90
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Referenties - Hoofdstuk VIII 1873-1883
jaar

naam

onderwerp

bron

1874

Huerta

_ 19 VI 1874 Paris

ColR p. 51

1875

Coete

Coste & Louise reis naar Jura, Ornans, Source du Lyson

Coste-Hallberg, 18 X 1878

1877

Legnani

_ 5 VIII 1877 Ravenna

BonP p. 104

1878

Zani de Ferranti

_ 28 XI 1878 Pisa

RGMP, 15 XII 1878, p. 407

Concerten Frères-Unis Inséparables
datum

artiest/werk

15 II 1852

Coste e.v.a.

dimanche

locatie [informatie]

bron

Salle des concerts, boulevart Bonne Nouvelle, ‘congres européen’, loge maçonnique des

RGMP vol. XIX, no. 8, 22 II 1852,

Frères-unis-inséparables, MMe Ponchard voc, Tillemont voc; MM. Petiton fl, Blainville ob,

p. 58-59

Triébert ca, Ponchard pf, Franck pf, L. Dancla vl, Panseron pf, Wartel voc, Bussine voc
20 XII 1857

charmant concert, Mme Guerra voc, MM Léon Triébert, Méhul, Ravina, Godefroid hrp,

RGMP vol. XXIV, no. 52, 27 XII

dimanche

Roger. Organisé par Panseron, président de Colonne d’hamonie; 500 Fr pour les orphelins

1857, p. 422

10 II 1861

matinée, orphelins, quintettes, M. Michot voc, Godefroid hrp, Mlls Hamackers voc,

RGMP vol. XXVIII, no. 7, 17 II

dimanche

Lapommeraye voc

1861, p. 49

< 30 III 1862

matinée, orphelins, Mme Cabel, Delle-Sedie, Seligmann, Ravina, Triébert, Jancourt,

RGMP vol. XXIX, no. 13, 30 III

Delibes?

1862, p. 103

matinée annuelle, salle du Grand-Orient, Mme Viardot, MM Naudin, Delle-Sedie, Dorus,

RGMP vol. XXX, no. 13, 29 III

Taffanel, Jancourt, Ravina, Triébert, Mlle Whitty, orphelins, Association Artistes musiciens

1863, p. 100-101

< 29 III 1863

< 6 III 1864

grande matinée musicale, orphelins, Triébert, Jancourt pf, Ravina, Mlle Barnard pf,

RGMP vol. XXXI, No. 10, 6 III

Godefroid hrp, Mme Grisi voc, Mario voc, Delle-Sedie voc,

1864, p. 75-76

26 II 1865

matinée musicale, salle des fêtes maçonniques au Grand Orient de France, orphelins, MM

RGMP vol. XXXII, no. 10, 5 III

dimanche

Naudin, Delle-Sedie, Mmes Charton, Scalese, Frezzolini, Dorus, Triébert, Leroy, Baneux,

1865, p. 75

Jancourt, Sighicelli, Peruzzi pf
4 II 1866

grande matinée musicale, salle du Grand-Orient, orphelins, MM Dorus, Triébert, Leroy,

RGMP vol. XXXIII, no. 10, 11 III

dimanche

Baneux, Jancourt, Sighicelli, Mlle Grossi, Zeiss, Vitali, MM Baragli, Delle Sedie,

1866, p. 75

3 III 1867

concert annuel, salle du Grand-Orient, rue Cadet, orphelins, Mlle Nilsson, Carreno pf, MM

RGMP vol. XXXIV, No. 10, 10 III

dimanche

Delle Sedie, Pagans, Morini, Sighicelli vl, Loys vlc,

1867, p. 77

15 III 1868

matinée musicale au Grand-Orient de France, orphelins, Mme Norman-Neruda, Ophelia-

RGMP vol. XXXV, No. 12, 22 III

dimanche

Nilsson, Bloch, Barthe-Banderali, M Lamoury vlc, Morini voc, Rosenhain voc,

1868, p. 90-91

21 III 1869

30 IV 1870

15 III 1874

airs suédois

matinée musicale, salle du Grand-Orient, orphelins, Mlle Nilsson, M Delle Sedie, Jaël et

RGMP vol. XXXVI, no. 14, 4 IV

femme, Mme Barthe-Banderali voc, Palermi, Dunckler voc, Sighicelli vl, Triébert,

1869, p. 116-117

chanson

matinée musicale, salle du Grand-Orient, orphelins, Alboni, Mlle Nilsson, Delle-Sedie,

RGMP vol. XXXVII, no. ??, 6 III

suédoise

Palermi voc, Sighicelli vl, Loys vlc, Lavignac pf

1870, p. 77

matinée musicale, chaque année, salle du Grand-Orient, orphelins, MM Gardoni, Delle

RGMP vol. XLI, no. 12, 22 III

Sedie, Sighicelli, Wormser, Mlle Belval, Mme Barthe-Banderali

1874, p. 77
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Dedicaties Coste
naam

toevoeging

werk

Adan

directeur Bruxelles

op. 31

op. 38 no. 23

As(h)burnham, Lord Charles

élève

op. 3

op. 38 no. 21

Audéoude, Jules
Berlioz, Hector

werk

op. 51
compositeur

Bériot, Ch. de

op. 15
op. 25 [Pn]

Cerclier

ami

Daly, Mlle Marie

élève

op. 47

Degen, Søffren

ami

op. 28[b]

op. 38 no. 12

Delaby, M.

élève de Triebert

op. 35

Dénéria, Anne Pierrette

mère

op. 5

Deshaulles, Mme

op. 41

op.38 no.12 2e ed
élève

op 6

Fallon, Mlle Cornélie
Fernandez de Cordova, M. Sassary

op. 38 no. 9

op. 9

Digne, M.
Douillez, Mlle Albertine

Etudes

op. 38 no. 11
élève

op. 16

Garancelle, M. de

op. 38 no. 13

Gozzoli, M. V,

op. 46

op. 38 no. 20
op.38 no.13 2e ed

Gruel, M. Léon

élève

op. 42

Hallberg, Adolph

ami

op. 53

duetto

Hitz, Mme

op.38 no.6 2e ed

Harris, Mlle

op. 38 no. 17

Holm, M. J.G. (de Copenhague)

ami

Janicot

ami

Larrieux

élève de Triebert

op. 35

élève

op. 12

Lefort, M. Jules
Lelorin, Mlle Clarisse

op. 39

op. 38 no. 7
op. 38 no. 3

Lolla

Makaroff, M. Nicolas de

concours

op. 30

op. 38 no. 25

Marsoudet, Mme (de Satins)

née Victorine Oudet

op. 44

op. 38 no. 8

Martin, M. N.

élève

op. 14

Meurphy, Édouard [ms]

[de] son.. maître

op.10

Molard, Sigisbert

ami

op. 37

Montigny, Mlle Caroline

élève

op. 10

Montigny, M. Paul (de)

directeur hôpital

op. 4

Nadaillac Delessert, de

madame la comtesse

op. 27, 28, 40

Outhoorn, M. Baron d’

monsieur le baron

op. 50

op. 29

op. 38 no. 19
op. 11

Page, Mme

op. 38 no. 15

Panco, M. C.

op. 38 no. 6

Pascal, Mme Ad.

née Valentin

op. 2

op. 38 no. 18

Pauilhé, Mlle Olive

élève / femme

op. 13 / op. 43

op. 38 no. 14

Petetin, M. E.

op. 38 no. 1

Petiteau, Mme Amica

l’Enfant au Berceau

Richardière, M. de la

op. 38 no. 2

Schult(z), M. J.

de Stokolm

Schult, F.

ami

Segura, Pedro

op. 45

op. 38 no. 24
duetto

op. 48, 49

Triébert, Charles-Louis, hautboiste

ami (concertino, op.34[a])

op. 25 + 36

Ulenbrock, M. Jean Reussner

élève (de Riga)

op. 17-23

op. 34[a] WoO 4
op. 38 no. 16
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In het volgende overzicht staan de namen van degenen aan wie werken zijn gewijd alfabetisch gerangschikt met
vermelding van de werken waar het om gaat. Soms zijn dat meerdere werken, soms zijn dedicaties in een tweede editie
gewijzigd. De dedicaties zijn verdeeld over 32 heren en 15 dames.
Voor zover uit deze dedicaties blijkt, heeft Coste zeker aan elf leerlingen lesgegeven:
Asburnham, Lord Charles, élève déd. op. 3, op. 38 no. 21
Coste, Mme.(Pauilhé, M.lle Olive) élève, déd. op. 13, femme, op. 38 no. 14, op. 43
Daly, Mlle Marie, élève, op. 47
Douillez, Mlle Albertine, élève, déd. op. 6
Fernandez de Cordova, Monsieur Sassary, élève, déd. op. 16
Gruel, Monsieur Léon, élève, déd. op. 42, op.38 no.13 2e ed.
Lelorin, Mlle Clarisse, élève, déd. op. 12
Martin, M. N., élève déd. op. 14, op. 29
Meurphy, Édouard, son affectionné maître ms ded op. 10
Montigny, Mlle Caroline, élève, déd. op. 10, op. 38 no. 19
Pauilhé, Mlle Olive, élève, déd. op. 13, femme déd. op. 38 no. 14, op. 43
Ulenbro(c)k, M. Jean Reusner, (de Riga) élève, déd. op. 17-23, op. 38 no. 16

Adressen Coste
1805-1809 Amondans
1800-1812 Ornans
1812-1814 Langeoog, Delfzijl
1814-1815 Lille
1815 Valenciennes, rue Cardon no. 23
1825 Valenciennes, rue de l’Ormerie
1827 Valenciennes, rue Askièvre, geeft gitaarles met methode Carulli [JawR p. 70] [RonN1 p. 12]
1829 Parijs, rue Bleue no. 28, (op. 2, 3?) (Aux Parisiens, Chez l’auteur prix 2f00) [BF 25 XII 1830-52 p. 834] adres
bestaat niet meer vanaf 1859, Coste, prof. de guit. [LesF2 p. 229] [Planque p. 63] DelM1 p. 22] Arr. 9 Leconte no.
18 Fétis, in 1818. [HilJ p. 202]
1832 Parijs, rue du [Vieux!] Colombier no. 25, près la rue de Seine, (op.4, 5, 13) (chez l’auteur op. 4 prix. 4f50) [BF 18
VIII 1832 no. 33 p. 472] Arr 6 Leconte M11
1837 Parijs, rue de l’Echiquier no. 23, (op. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14? 15, 16) (chez l ‘auteur op. 6 prix 5f00) [BF 26 VIII 1837
no. 34 p. 424] Arr. 10 Leconte O7 [HilJ p. 457]
1852 Parijs, rue de Calais no. 11, (op. 17 - 23, 25&36, 27, 28 & 40, 29, 30, 31) [op. 17-23, BF 1852 no. 29 p. 432] Arr. 9
Leconte M6
1858 Parijs, rue Blanche no. 100, [RonN p. 25] Arr. 9 Leconte M6
>1858 <1871 Parijs, boulevard Rochechouard no. 84, [RonN p. 26] (op. 33[a] - 33[b] - 34[a]? - 35), Arr. 9 Leconte N6
1871-1883 Parijs, rue du Faubourg St.Martin no. 50, (op. 38, 39, 41 - 53), Sor op. 34 l’Encouragement) Arr. 10 Leconte
P8 [HilJ p.512]
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Akten

Acte de naissance Napoléon Coste, Besançon, Archives départementales, État Civil, Amondans, N, 1793-1872, 5 Mi
177.
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Acte de mariage Napoléon Coste & Louise Olive Pauilhé, Paris, Archives de Paris, 11 II 1871, Série V2E 5Mi 3/210.
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Acte de déces Napoléon Coste, Paris, Archives de Paris, 15 I 1883, Série V2E 5Mi 3/1256.
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Op.30 Sérénade, Paris, Archives nationales, Registres de Dépôt légal de musique, Musique, F18* VIII 1 à 157, No. 21
1856, 11 novembre - 1857, 5 août, p.122 No.: 1882. 08 VI 1857

Op.31 Le Départ, Paris, Archives nationales, Registres de Dépôt légal de musique, Musique, F18* VIII 1 à 157, No. 22
1857, 5 août - 1858, 5 septembre No.: 2686. 05 IX 1857
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Brief Coste-Degen, 15 VI 1858, Århus, Statsbiblioteket, 4p., Søffren Degens Papirer, Manuscript no. 27b. [p. 1]
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Brief Coste-Degen, 17 X 1863, Århus, Statsbiblioteket, 4 p., Søffren Degens Papirer, Manuscript no. 27b. [p. 1]
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Brief Coste-Gruel, 16 VI 1879,1 p., Norbert Fischer, Halen.
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Brief Coste-Hallberg, 22 IX 1880, “Napoléon Coste - späte Briefe 1867-1882, aus dem Nachlass von Georg Meier/Willy
Meier-Pauselius, I. und W. Holzschuh, Hamburg.
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meerdere publicaties een nummer.
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Brieven [50] met annotaties
2 brieven aan Degen zijn afkomstig uit: Århus, Statsbiblioteket, Lettre Coste/Degen, Søffren
Degens Papirer, Manuscript no. 27b, kopie origineel, 20 VI 2006.
7 brieven aan Schult zijn, door bemiddeling van Andreas Stevens, Hilden, afkomstig uit: “Napoléon
Coste - späte Briefe 1867-1882, aus dem Nachlass von Georg Meier/Willy Meier-Pauselius,
I. und W. Holzschuh, Hamburg; deze zijn afschriften van het origineel in een onbekend
handschrift en vertalingen in het Duits, 21 XI 2014.
35 brieven aan Hallberg zijn, door bemiddeling van Andreas Stevens, Hilden, afkomstig uit:
“Napoléon Coste - späte Briefe 1867-1882, aus dem Nachlass von Georg Meier/Willy
Meier-Pauselius, I. und W. Holzschuh, Hamburg, deze zijn afschriften van het origineel in
een onbekend handschrift en vertalingen in het Duits, en een kopie van Coste’s originele
handschrift 22 IX 1880; 21 XI 2014.
6 brieven aan Gruel zijn, dankzij Andreas Stevens, Hilden, afkomstig van: Norbert Fischer, Halen,
kopie origineel, 18 V 2012.
1858_06_15 Coste-Degen, [A1] baantje préfecture, vaak geen lessen, baantje geschrapt, gênante
aanvaring, concert volgende winter, spijt terug naar baantje na concours, had succes
moeten gebruiken, porto duur, Consolazione [i.e. op. 25 1855], gravure Fantaisie
symphonique [op. 28b], dedicatie Degen
1863_10_17 Coste-Degen, [A2] Holm schrijft, foto Degen [i.e. MølE p. 198], ongeval 6 maanden
geleden [feb. 1863] geen gebruik linkerarm, probeer weer vingers op de snaren te plaatsen,
arme gitaar verveelt zich, hadden duo kunnen spelen, Holm gitaar 10 snaren, niet goed,
alleen 7e snaar, Le Montagnard altijd op hobo [op. 34a 1861], ben geen reiziger, veel ouder
geworden, schouder gaat iets beter
1867_10_07 Coste-Schult, [S1] Triebert overleden, concerts historiques, aarts-luit, theorbe, citer,
transcriptie tabulaturen, foto 4 instrumenten, straal licht, 7 snaren gitaar volmaakt, Scherzer,
1835 D-snaar, aarts-luit van Louis XIV, slechte tijd gitaar, Halevy opmerking, antwoord:
gitaar ziek kind, houd ik van charme in zwakheid, Mertz concertino, concours, juryleden
1874_09_02 Coste-Schult, [S2] 25 etudes gepubliceerd, dedicatie, grenzen verlegd
1874_12_08 Coste-Schult, [S3] Société, succes etudes, ontwrichte schouder, verzameling 100
werken, Zweedse melodieën, wijs [i.e. op. 52 no. 17, 1880], Visée in methode, Scherzer, 7
snaren voldoende, hoge tonen belangrijk
18.._11_17 Coste-Gruel [G1] u kunt op mij rekenen, vanavond bezoek ik u
1874_12_12 Coste-Gruel [G2] tot uw beschikking vanaf 8 uur dinsdagavond
1875_04_17 Coste-Schult, [S4] Huerta, Ciebra, Sokolowski, Bosch, nagels, 1862 gitarist Mikeli,
1830 in Parijs, Sor, Aguado, nagels, Carcassi, Molino, Carulli oud, Legnani briljant, jonge
Regondi, Sor ontmoet, duetten, vriend, laatste concert Sor [22 IV 1838], Sagrini voor 1828,
brand uitgever Pacini, geen geld voor uitgaven
1875_04_22 Coste-Gruel [G3] u zou ons kunnen bezoeken, wij zijn naar concert in Beaulieu, tot
zondag, zoals gebruikelijk
1876_07_20 Coste-Schult, [S5] vrouw en ik griep, Sor veeleisende duetten, mijn vrouw volmaakte
gitariste als partner, ‘piano, wat wil je?’, manie, enthousiaste amateurs voor gitaar, zoveel
slechte muziek is ongeluk voor gitaar, op. 41, op. 42 ik blijf vechten
1876_10_15 Coste-Hallberg [H1] Tournoi op. 15 niet meer te koop, Souvenirs op. 17-23 ook, platen
verdwenen of omgesmolten bij dood Challiot [1806-1868] , oude werken bij Richault
middelmatig, nieuwste werken op. 39, 27, 28 & 40, 41, 42, 43 [1876], omslag gunstig voor
gitaar, veel instrumenten en muziek verkocht, vooral van mij, Schult schrijf ik
1876_11_02 Coste-Schult, [S6] Regondi, geen ideeën of charme, [p. 23 beter, kent geen
contrapunt, Sor is reus, Regondi dwerg, op. 44 gegraveerd, kosten, collectie [i.e. op. 52, ed.
1880], verzameling gitaren, 6-8 verkocht hoge prijs, belangstelling voor gitaar terug
1876_12_21 Coste-Hallberg [H2] Sor, uitgave op eigen kosten, net als ik, Regondi op. 19-23,
gezegd wat ik vond aan Schult, niet goed bevallen, op. 44 Andante et Polonaise [i.e.
Souvenirs Jura 1876], eerste uitgave famille Suisse op. 2 in 1829, succes in Parijs met
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Moscheles, Bohrer en Malibran, Armide op. 4 minder slecht, gitaar gaat goed, leerlingen,
verzameling instrumenten, enkele verkocht, hoge prijs
1877_01_15 Coste-Schult, [S7] lage snaren langer, balans belangrijk, Regondi weg kwijt, wel wat
talent op. 22, 23, moet binnen grenzen mogelijke blijven, Sor schreef voor zichzelf, 7e snaar
gitaar omvang cello
1877_02_07 Coste-Hallberg [H3] bon 17fr, werken Sor kunnen kopen, geen componisten meer,
repertoire mooi genoeg, Giuliani concerto’s Rossiniani’s, potpourri Hummel, Carcassi
briljant maar incorrect, Regondi niet goed, gitaar is verlaten, leerlingen, meer snaren hoeft
voor mij niet, 7e snaar toegevoegd in 1835 is voldoende, omvang cello, op. 44 Holm zeker
niet bevallen, schrijft niet
1877_02_23 Coste-Hallberg [H4] Zweedse tekst willen vertalen, dedicatie Jenny Lind, Schult zond
Zweedse melodieën, wellicht fantasie schrijven, afgeleid van projecten door gebeurtenissen
1870 en 71, Holm schrijft niet
1877_03_01 Coste-Hallberg [H5] brieven elkaar gekruist, transcriberen niet eenvoudig zonder
kennis van harmonie, goede noten, tertsen, sexten, niet noodzakelijk kwinten, kwarten en
octaven, melodieën Schubert ca 30 jaar geleden, grand duo uitgegeven [WoO 8 uitgave
ontbreekt], potpourri Hummel, duo Weber, Neuland, Sor, drukproef Schonenberger duo Sor
gecorrigeerd, Holm schreef, ik vreesde dat hij ziek was
1877_03_07 Coste-Hallberg [H6] foto kam, tekening voor bouwer hierbij, een exemplaar van
Souvenirs, nodig voor nieuwe editie, 1 Zuyderzée, 2 Cloches, 3 Delfzil, 4 Meulan en kleine
étude, foto meesturen, gitaar van Louis XIV die zelf speelde, foto aangetast door zon,
zwarte ringbaard geeft me grappig gezicht, lijk wel 80, 70 is genoeg
1877_05_01 Coste-Hallberg [H7] Schubert arr. 30-40 jaar geleden, Grande Sérénade afgemaakt
[i.e. op. 45?] nieuws van Holm, Schult, Carcassi gekend, goede speler, eenvoudige
composities, weinig harmonie, Schubert arr. 1838-1840
1877_06_25 Coste-Hallberg [H8] uw brief van 13 mei, nieuwe compositie graveren, bijzonder en
origineel [i.e. op. 45?], Carcassi horen spelen 30-40 jaar geleden [i.e. IV 1840?] speelt
netjes en aangenaam, Schubert, Marguérite, Adieux, Plaintes jeune Fille, Sérénade beste,
studeer mijn etudes op. 38, begin bij eerste, let op vingerzetting
1877_08_23 Coste-Hallberg [H9] 11 melodieën gezonden, duim linkerhand gebruiken slecht,
Carulli, Giuliani school, weinig harmonie, slechte bassen, Schult speelt zo, Divagation
gespeeld bij Enfants d’Apollon [i.e. 12 VIII 1877] succes, manuscript naar graveur
1877_09_30 Coste-Hallberg [H10] uitzichten Upsala, nieuwste werk gedrukt, misschien beste
compositie, Sor kleine gitaar, bewonderenswaardige linkerhand, dingen schrijven die hij
alleen spelen kon, zijn moeilijkste werk op.7 Pleyel uitgevoerd op tertsgitaar, ik hen kleine
hand, 12 december boven Le Départ [i.e. 29 dec] weet ik niet meer, over Krim, verhuizing
1847 gitaar Sor gebroken
1877_10_15 Coste-Hallberg [H11] melodieën Geijs [Gustaf Geijer, 1783-1847, musik för sång
1824?], eindelijk op. 45 gekregen, platen op. 39-45 aan uitgever gegeven, o9ntevreden, niet
teruggekregen, Degen bezocht Schultz, mooie duetten
1877_11_15 Coste-Hallberg [H12] biografie Geijer, u woont ver weg, fotoportret net als Schult en
Holm, bezig met gravure werk, lijst werken Sor bij Heugel, niets te vinden, Lemoine
opvolger Schonenberger, etudes Sor, solo’s op. 7 en 30 aan Aguado beste, dan op. 7, Sor
vaak mooie dingen in introductie, daarna middelmatig en bijna onmogelijke dingen, heeft
gitaar meer kwaad dan goed gedaan, etudes belangrijkste in genre
1877_12_07 Coste-Hallberg [H13] portret, 10 fr te veel voor stuk, hier korting, weinig amateurs,
prijs hoog, waardering op. 45, op. 46 [Valse favorite] bij graveur werken Sor niet te vinden,
30 jaar geleden zei ik Sor is Beethoven van de gitaar, nieuws van Schult en Holm
1878_01_25 Coste-Hallberg [H14] portret 10 fr voor begeleiding, wensen, korte toekomst meer,
mijn naam in vergetelheid, duo Weber pf & gt, kende gt niet goed, andante klein
meesterwerk, onfortuinlijke Schult, mening zeggen over Regondi en Dubez, Schult
tegendraads, dank namens mijn vrouw, ben wel gelukkig en zonder zorgen
1878_02_20 Coste-Hallberg [H15] kan Franse literatuur ook bijna niet, zeer jong wiskunde,
vreselijke ziekte van 15 maanden, geheugen kwijt, anders naar ingenieursopleiding, was
officier van de genie geworden, wilde mijn vader, daarom musicus, daarom componist,
daarom weet ik niets, droevige herinneringen
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1878_03_03 Coste-Hallberg [H16] bon 25 fr. Nederlandse Bank, niet betaalbaar, taal Duits niet
begrepen, werken Carcassi, Sor to op. 30, daarna niet te krijgen, Degen, Schult, Holm
veronachtzaamd, leeftijd, ouderdom, gevraagd te spelen, kan niet altijd weigeren, 2
melodieën [i.e. Lolla, Ange rose] middelmatig, mijn vrouw wilde publicatie, geen moed voor
gitaarbegeleiding
1878_05_28 Coste-Hallberg [H17] tijd gaat snel, schrijf composities, gevraagd te spelen, kan niet
weigeren, Schult schrijven, duo hobo-piano [Concertino WoO4?], stuur 2e Le Montagnard
[op. 34a], middelmatige werken, grand solo zojuist afgemaakt [ op. 47 Source Lyson], speel
over een week bij Apollon [i.e. 2e zondag is 9 juni, Chasse Sylphes?] goede snaren moeilijk
te vinden, goede zijde maken is moeilijk, stuur u set snaren, provisie
1878_06_27 Coste-Hallberg [H18] litho’s ontvangen Stockholm en veldslag, brief van Degen,
talentvol artiest, Zweedse expositie, groet Degen en Holm
1878_07_31 Coste-Hallberg [H19] landgenoten gehoord, zang voor 6000 mensen, groot succes,
stuur u La Consolazione [op. 25 en 36?], set snaren, zijde niet goed, moeilijke gitaarstudie,
volhouden, Degen weet dat net als ik
1878_10_18 Coste-Hallberg [H20] bezoek Baldur Raven, gitaarliefhebber, kennis van Hallberg,
Source du Lyson op. 47, titel eerst Fête villageoise [Chez l’auteur] herinnering reis naar
Jura in 1875, les aan Spaanse generaal [Pedro Segura?, op. 48 & 49]
1879_01_09 Coste-Hallberg [H21] laat antwoord, winterhanden, gewrichten onbuigzaam, pijnlijke
vingers, kan niet op snaren zetten, Source du Lyson heeft opschrift aan Hallberg, stuur
gravure van op. 48 & 49 ook gratis.
1879_03_22 Coste-Hallberg [H22] koude, handen verouderd, achter met correspondenten in
Genua, Livorno, Marseille, Kopenhagen, Stockholm etc., l’Encouragement gearrangeerd,
twee gelijke gitaren, spelen met mijn vrouw, geweldig resultaat, graveren bij 25 inschrijvers,
Scherzer te zware gitaren, school Sor en mij geen noodzaak 11 snaren, genoeg
mogelijkheden zonder
1879_04_04 Coste-Hallberg [H23] bon 20 fr, 15 voor muziek, 5 voor inschrijving Encouragement,
bij geen gravure restitutie
1879_06_16 Coste-Guel [G4] koopman gezien, wil theorbe verkopen voor 50fr, moet bezuinigen,
morgenochtend ophalen
1879_09_17 Coste-Hallberg [H24] uw brief van 12 sept., veel bezoekers uit verre landen, kosten
veel tijd, extreme koude, arme handen lijden, Degen ziek, u bezoekt hem, op. 50 bij Apollon
gespeeld op 2e zondag deze maand, succes, gedicht gekregen
1879_11_07 Coste-Hallberg [H25] 9 fr ontvangen, maar muziek was gift, bewaar voor volgende
aankoop, ik wacht op proefdruk l’Encouragement
1880_02_19 Coste-Hallberg [H26] veel werk, erg koud [-23,9 graden] verweking vingertoppen, air
Cherubini begeleiden [i.e. Romance Essex, 1790], 32 keer sinds november, gevraagd op
nieuwjaarsdag te spelen, foyer vol elite, Valse Favorite op. 46, veel succes, ondanks
slechte handen
1880_09_22 Coste-Hallberg [H27 kopie origineel MS] inschrijving Livre d’Or ontvangen, catalogus
naar Schult, inschrijvingen, vrouw lange tijd ziek, nog zwak, groet aan fam. Wred
1880_10_5 Coste-Hallberg [H28] Holm bracht contact met club des guitaristes de Leipzig, veel
invloed op toekomst, Schroen Guitarre Geschichte, vrouw hersteld, moet ondersteund,
duizelig op trap, drukproef Livre d’or [op. 52] correctie duurt 8-10 dagen
1881_02_07 Coste-Hallberg [H29] werken Sor gevonden, Fantaisie aan Pleyel is op. 7, gezondheid
vrouw verbeterd, kan nog niet zonder mijn steun naar buiten, mijn handen aangetast door
kou, winterhanden, kloven, mijd contact met papier
1881_03_25 Coste-Hallberg [H30] vergeefs gezocht naar arr. Freischutz voor 2 gt van Diabelli,
altijd titel vermelden, kan op. niet onthouden, alles van Sor gespeeld
1881_04_29 Coste-Hallberg [H31] 11 fr ontvangen, raad geven, alleen allegro 3e Concert Giuliani
is goed, rest zeer zwak, tot mijn 24e alles van hem gespeeld, tot ik Sor ontdekte en zag dat
Giuliani’s werk middelmatig was, hij werkte in goede stukken met Hummel en Mayseder,
niet mijn werken spelen, doet Degen ook niet, etudes kunnen wel, succesvol bij leerlingen,
gitaristen Leipzig zonden set stalen snaren, veel lawaai, kan mijn werken niet ermee spelen,
vrouw nog steeds zwak
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1881_11_08 Coste-Hallberg [H32] ernstig ziek, cerebrale congestie, neem broomkalium, mag niets
doen, slecht geheugen, steun van mijn vrouw, heeft al in 1871 mijn leven gered, ik kwam ter
wereld op 28 juni 1806, ben niet meer sterk, dedicatie op. 53 aangenaam voor u,
vriendschap, Degen 2e gitaar, ben benieuwd
1881_12_16 Coste-Hallberg [H33] cerebrale congestie, broomkalium, goede dokter, zorgen van
mijn vrouw, bewonder haar als mijn moeder, poging 2e gitaar Degen bij Source Lyson op.
47, te contrapuntisch voor een begeleiding, geprobeerd met mijn vrouw, niet tevreden
1882_01_08 Coste-Hallberg [H34] na ziekte weer wat beter, schrijven is moeilijk, geen lessen in
stad, leerlingen komen bij mij thuis, geen nieuwe, instrumenten aanpassen, leerling helpt,
mooie verzameling, bij verkoop klein fortuin
1882_07_11 Coste-Gruel [G5] wij zijn in de provincie, bij keramiekschilder met twee dochters geef
ik les, vergeten u te melden, zie u weer eind deze maand, houdt niet op met regenen
1882_09_01 Coste-Gruel [G6] komen donderdag terug, zie u zondag 8 uur, verblijf in provincie
heeft mijn vrouw goed gedaan
1882_12_05 Coste-Hallberg [H35] cerebrale congestie, spoedig genezen, niets doen, vrouw
longontsteking, ik wilde nog werken aan Der Zweikampf, niet begonnen, verblijf 2 maanden
op platteland, vreselijke tijd, vrouw even ziek teruggekomen, Degen niet geantwoord, doe
dat spoedig
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Tijdschriften 19e eeuw
Deze bibliografie tijdschriften is voorzien van annotaties in de oorspronkelijke taal.
BF

Bibliographie de la France, ou Journal Général de l’imprimerie et de la librairie, Paris, 1814-1856,
samedi, repr. Nendeln, Kraus, 1966-1970;
1830
vol. XIX, no. 52, 25 XII 1830, p. 834, Aux Parisiens, M. Coste, prix 2-0; chez l’auteur, rue
Bleue, n. 28.
1832
vol. XXI, no. 33, 18 VIII 1832, p. 472, Fantaisie Armide, Nap. Coste op. 4, prix 4-50; chez
l’auteur, rue du Colombier, n. 25.
1835
vol. XXIV, no. 28, 11 VII 1835, p. 448, Souvenir de Flandre, [sic] Nap. Coste op. 5, prix 5-0;
A Paris, chez Lacôte, rue de Louvois, n. 10.
1837
vol. XXVI, no. 34, 26 VIII 1837, p. 424, Fantaisie de concert, Nap. Coste op. 6, prix 5-0;
chez l’auteur, rue de l’Echiquier, n. 23.
1841
vol. XXX, no. 44, 30 X 1841, p. 540, Divertissement, Nap. Coste, [op. 9] prix 4-50; chez
Bernard Latte, boulevart [sic] des Italiens, n. 2.
1843
vol. XXXII, no. 35, 2I X 1843, p. 452, Fantaisie Norma, Nap. Coste, [op. 16] prix 5-0; Chez
Challiot, rue Saint-Honoré, n. 336.
1852
vol. XLI, no. 29, 17 VII 1852, p. 432, Nap. Coste, Souvenirs Sept morceaux, prix chaque
morceau 4-0; [op. 17-23] chez Schonenberger. - L’auteur, rue de Calais, 11.
vol. XLI, no. 31, 31 VII 1852, p. 466, Nap. Coste, Souvenirs No. 6 Meulan, op. 22, prix 4-0;
chez Schonenberger.
1856
vol. XLV, no. 33, 16 VIII 1856, p. 862, N. Coste, Consolazione, op.25, prix 6-0, chez
Colombier.

EdB

L’ Echo de Bruxelles, Bruxelles, XVe Année;
mardi 14 X 1856, no. 288, Nouvelles des lettres et des arts - matinee Makaroff;
18 XII 1856, no. 353, Prix du pain.

EFV

L’ Echo de la Frontière, Valenciennes, 1829 - ? ; [voortzetting van Petites Affiches]
1829
8e Année, merc. 1 IV 1829, no. 767, On lit...Coste; [op. 2?]
1835
14e Année, mar. 14 IV 1835, no. 1533, capitaine Coste;
1840
19e Année, mar. 24 III 1840, no. 2307, On se rappelle... ;
1842
21e Année, mar. 5 IV 1842, no. 2623, M. Coste, jeune guitariste.

Fig

Le Figaro: journal non politique, Paris, 1826-1834
1830
vol. V, No. 103, mar. 13 IV 1830, p. 2, Jules Regondi... virtuose trois pieds de haut;
instrument ingrat;
vol. V, No. 118, merc. 28 IV 1830, p. 3, concert du petit Jules.. matinée... hier;
vol. V, No. 155, vend. 4 VI 1830, p. 3, Jules Regondi... admis devant le Roi... Sa Majesté;
1831
vol. VI, No. 105, merc. 13 avril 1831, p. 4, M. Costes, jeune guitariste distingué...
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1877
vol. XXIII, série 3, no. 84, 25 III 1877, p. 3, Courrier des Théâtres, Aux variétés, à une heure
et quart, réprésentation extraordinaire, au bénéfice de M. Coste. [??]
LFM

La France musicale, Paris, Escudier, journal hebdomadaire, dimanche, 1837-1870;
1838
vol. I, no. 4, 21 I 1838, p. 6, Concert Mll. Sardi...Sor & Coste Hôtel-de-Ville; [MosW3 p.97]
vol. I, no. 9, 22 II 1838, p. 6, La Cachucha, par M. Czerny;
vol. I, no. 14, 1 IV 1838, p. 7, Monsieur Coste, un de nos meilleurs guitaristes; [MitA 1832!?]
[MosW3 p.97]
vol. I, no. 15, 8 IV 1838, p. 8, ‘Nouvelles publications musicales’: Chez. M. Coste, 25 rue du
Colombier. Fantaisie Armide op. 4; Souvenirs de Flandre [sic] op. 5; Fantaisie de concert
op. 6; Mélodies de François Schubert, Avec accompagnement de guitare, par Coste. Ave
Maria, La Berceuse, La Jeune Mère, La Jeune Fille et la Mort, La Fille du Pêcheur, Les
Plaintes de la Jeune Fille, La Barcarolle, Marguerite, Le Jeune Aveugle, La Poste, La
Sérénade, Fais mes Amours, Adieu, Amour et Mystère;
vol. I, no. 16, 15 IV 1838, p. 5-7, Soirée musicale [10 IV 1838] de M. Nap. Coste... duo avec
Sor; [MitA 1832?!]
vol. I, no. 19, 29 IV 1838, p. 6-7, Concert Mlle Mazel huit jours... M. Sor et M. Coste;
[MosW3 p. 98, 133]
vol. I, no. 19, 6 V 1838, p. 8, Le Perruquier de la Régence, no. 3, Air... Si vous Voulez un
Jour... avec acc.t. de guitare;
vol. I, no. 50, 9 XII 1838, p. 7, Carcassi Fantaisie sur le Domino noir op. 67, Chez
Troupenas, 5F;
1839
vol. II, no. 45, 14 VII 1839, p. 390, Le savant guitariste Sor vient de mourir... duo... Coste;
[MosW3 p.103]
vol.II, no. 49, 11 VIII 1839, p. 451, La guitare de Sor... Rada 1801... Napoléon Coste;
[MosW3 p.105]
1840
vol. III, no. 9, 1 III 1840, p. 9, M. Coste, guitariste, donnera, le 29 de ce mois, un concert
dans la salle de M. Herz;
vol. III, no. 14, 5 IV 1840, p. 147, Le concert donné... par M. Coste Rêverie, concerto
Hummel, Jiuliani [sic]; samedi 11 salle Herz Levassor, Haumann, Huerta;
vol. III, no. 15, 12 IV 1840, p. 155, M. Szizepanowski, célèbre guitariste polonais... donné un
concert; 13 avril ... Huerta;
vol. III, no. 18, 03 V 1840, p. 177-180, Le joueur de guitare I, novelle de M. Cordelier
Delanoue;
vol. III, no. 19, 10 V 1840, p. 189-191, Le joueur de guitare II;
vol. III, no. 20, 17 V 1840, p. 197-199, Le joueur de guitare III-IV;
vol. III, no. 21, 24 V 1840, p. 206-208, Le Joueur de guitare V-VI;
vol. III, no. 29, 19 VII 1840, p. 276, Zanetta, opéra d’Auber, acc. de piano et de guitare;
vol. III, no. 30, 26 VII 1840, p. 279, Omission... M. Coste, guitariste distingué... concert...
salle de M. Herz;
vol. III, no. 38, 20 IX 1840, p. 347, opéra El Guittarero [sic], Scribe / Halevy; [cf Courbet,
1844]
vol. III, no. 45, 8 XI 1840, p. 404, Carcassi, Vimeux, Zanetta pour guitare;
1841
vol. IV, no. 3, 17 I 1841, p. 23, première Guittariste Opéra-Comique;
vol. IV, no. 4, 24 I 1841, p. 25-27, El Guitarero de M. F. Halévy;
vol. IV, no. 7, 14 II 1841, p. 55, guitariste Sczepanowski 1er mars chez M. Herz;
vol. IV, no. 10, 7 III 1841, p. 78, Un guitariste en 1841! M. Sczepanowski est un guitariste
vraiment extraordinaire;
vol. IV, no. 15, 11 IV 1841, p. 127, M. Sczepanowski... second concert... chez M. Herz;
1843
vol. VI, no. 15, 9 IV 1843, p. 127, Nous avons entendu dans concert de M. Sczépanowski;
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vol. VI, no. 17, 23 IV 1843, p. 143, Concert de M. N. Coste, mardi 25, à 8 heures du soir,
dans les salons de M. Soufleto, 171, rue Montmartre;
vol. VI, no. 32, 6 VIII 1843, p. 238, La guitare vient de trouver un chaud défenseur...
Gozlan... novelle;
1844
vol. VII, no. 10, 10 III 1844, p. 76, La clé des modulations, Chaulieu;
vol. VII, no. 19, 12 V 1844, p. 146-148, Exposition de L’Industrie, guitares et harpes, le plus
ingrat, guitare est abandonné, oublié de la haute classe, instrument mort, fleurs sur sa
tombe, Pontécoulant;
vol. VII, no. 19, 12 V 1844, Plan exposition... facture instrumentale... Lacote; Pontécoulant:
Guitares et Harpes, guitare ingrat, abandonné, oublié par haute classe, mort, fleurs sur la
tombe;
1855
vol. XIX, no. 16, 22 IV 1855, p. 122, concert historique, savant musicien Fétis, chant
espagnol six voix de femmes accompagnement de guitares, Soto de Puebla;
vol. XIX, no. 18, 6 V 1855, p. 146, concert annuel Gouffé, Guerreau, Ney, Lebouc, Triebert,
Paulin e.v.a.
vol. XIX, no. 34, 26 VIII 1855, p. 267, Coste, dimanche 12 août, Société Enfants d’Apollon,
Mme Farrenc, MM. Cuvillon, Lebouc, Ney, duo deux guitares, Coste & anon., fantaisie
harmonie piquante;
1856
vol. XX, no. 6, 10 II 1856, p. 47, Le célèbre guittariste Huerta... annoncé mort... est à
Madrid;
1863
vol. XXVII, no. 46, 15 XI 1863, p. 361, On joue encore de la guitare en Espagne... guitariste
Areas;
1865
vol. XXIX, no. 11, 12 III 1865, p. 83, M. Mardi 14 à 8 h. 1/2 du soir, M. Sokolowski,
guitariste... salle Pleyel;
1869
vol. XXXIII, no. 8, 21 II 1869, p. 59-60, L’impresario Ulman nous a enfin rendu les artistes....

GM

Gazette musicale de Paris, Paris, Schlesinger, paraît le dimanche de chaque semaine, 1834-1835;
1834
vol. I, no. 13, 30 III 1834, Meyerbeer À une jeune mère;
vol. I, no. 27, 6 VII 1834, p. 214-216, La Vina, Guitare indienne;
vol. I, no. 34, 24 VIII 1834, p. 276, maladie musicale;
vol. I, no. 41, 12 X 1834, p. 331, ‘Instructions for playing on the enharmonic guitar’;
1835
vol. II, no. 16, 19 IV 1835, p. 139, Le premier concert prétendu historique de M. Fétis, avait
attiré fort peu de monde au Théâtre Italien;
vol. II, no. 18, 3 V 1835, p. 135-136, Concert historique de M. Fétis... pas eu lieu;
vol. II, no. 18, 3 V 1835, p. 154-156, De la situation des artistes et de leur condition dans la
société, F. Liszt;
no. 19, 10 V 1835, p. 157-159, situation - Liszt 2e article;
no. 20, 17 V 1835, p. 165-166, situation - Liszt 3e article;
no. 30, 26 VII 1835, p. 245-248, situation - Liszt 4e article;
no. 35, 30 VIII 1835, p. 285-292, situation - Liszt 5e article;
no. 41, 11 X 1835, p. 332-333, situation - Liszt 6e dernier article;
vol. II, no. 42, 18 X 1835, p. 336, Le guitariste Legnani... revenu parmi nous.;
vol. II, no. 48, 29 XI 1835, p. 395, M. Lagnani [sic] dont le concert était annoncé pour
aujourd’hui... malheur... casser le bras... MM. Aguado et Sor... concert... salle Chantereine.;
vol. II, no. 49, 06 XII 1835, p. 403, au concert... M. Lagnani [sic] M. Sor a exécuté un solo.
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LGM

Le Guide musical, revue hebdomadaire des nouvelles musicales de la Belgique et de l’Étranger,
Bruxelles, Schott, se publie tous les jeudis;
2e Année, 9 Octobre 1856, no. 32, Matinée de M. de Makaroff. [EDB 14 X 1856]

JdD

Journal des débats, Paris, 1814-1944,
lun. 19 IV 1830, p. 3, Jules Regondi, ce joli petit bambin... concert mardi 27;

JT

Le Journal des Théâtres. Littérature, musique, beaux-arts, Paris, 1843-1850; ed. Victor Herbin;
vol. I, no. 6, jeudi 4 V 1843, p. 2 harpe et guitare tombées en vétusté;
vol. I, no. 57, dim. 29 X 1843, p. 1, l’éternel grincement de guitare...profondement
ennuyeux;
vol. V, no. 398, mer. 3 II 1847, p. 1, amoureux, pinçant guitare, escalade balcons.

LaM

La Mélodie, nouveau journal de chant, Paris, Troupenas, 1830; [LF2 p.342-3] [DHnmi 1842-1843]
vol. I, no. 7, sam. 10 IX 1842, p. 4, Guitare: Carcassi, Fantaisie le Duc d’Orléans Auber,
ed.Troupenas, 5fr, also in theatre;
no. 14, sam. 29 X 1842, Küffner, Souvenir de Naples, motíf de Donizetti.

LM

Le Ménestrel, Journal de Musique, Paris, Heugel, hebdomadaire dimanche, 1833-1940;
1834
vol. II, no. 19, 6 IV 1834, p. [1, 4], ‘Guitare multicorde’;
vol. II, no. 23, 4 V 1834, p. [4], Concert Hôtel de Ville, mardi 29 avril... Nous regrettons que
Sor, le guitariste... morceau plus brillant;
vol. II, no. 36, 3 VIII 1834, p. [1- 4], Novelle ‘Jack le Guitariste’ singe à Ceylon joue de la
guitare;
vol. II, no. 42, 14 IX 1834, p. [1], La Guitare - Castil-Blaze: La guitare n’est point à
dédaigner;
1835
vol II, no. 21 19 IV 1835, p. [4] concert historique Fétis, 14 IV 1835, Romanesca, Baillot;
vol. II, no. 23, 3 V 1835, p. [4] salons Pleyel, Sor, Listz [sic]
vol. II, no. 24, 10 V 1835, p. [4] salons Pleyel, Sor, Listz [sic]
vol. II, no. 29 14 VI 1835, [p. 4], Paganini de la rue, maêstro 10.000 Fr, 30 sous à moi;
vol. II, no. 37, 18 X 1835, Gymnase musical, Legnani, grande fantaisie original, dimanche
dernier;
1836
vol. III, no. 11, 14 II 1836, p. [4] réorganisation de la société musicale, Zani de Ferranti;
vol. III, no. 15 (119), 13 III 1836, p. [4], concert merc. 16 III salle Pleyel, Ferranti; Lovy-red.;
vol. III, no. 27 (131), 5 VI 1836, p. [4] annonce methode Carcassi, chez Troupenas, rue
Neuve Vivienne, 5;
vol. III, no. 28 (132), 12 VI 1836, p. [2-3], Souffrir sans Espérer romance, accompt. guitare
par Carcassi;
1837
vol. IV no. 9, 29 I 1837, p. [4] concert donné, Sor le guitariste
vol. IV no. 31, 2 VII 1837, p. [1] guitare à 25 cordes, pauvre, délaissé
1840
vol. VII, no. 12, 16 II 1840, p. [4], M. et Mme Laurelli, aujourd’hui matinée musicale, salons
Petzold;
vol. VII, no. 13, 23 II 1840, p. [4], M. et Mme Laurelli, matinée musicale, salons Petzold; solo
de guitare M. Coste;
vol. VII, no. 17, 22 III 1840, p. [3], M. Coste, le guitariste, 29 III 1840, grand concert salle
Herz;
vol. VII, no. 19, 5 IV 1840, p. [3], salle Herz, guitariste Coste, Hummel, Mme Widemann,
MM. Verroust, Grard, Dancla jeune, Souvenirs de Russie Sor, une de ses élèves, talent
précoce;
vol. VII, no. 21, 19 IV 1840, p. [3], Concert historique, Fétis, salle Herz, musique ancienne,
Carcassi, Coste, Roehder, Vimeux, Losset, Charpentier, air de danse guitare, Huerta
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vol. VII, no. 22, 26 IV 1840, p. [3], ce concert n’a pu avoir lieu * nieuwe datum] [cf 14 IV
1835 Aguado RM 12 IV 1835 p. 117, 125-126]
vol. VII, 12 VII 1840, Huerta salle Vivienne;
1842
vol. IX, no. 18, 3 IV 1842, p. [2], Coste, guitariste grand mérite, guitare sept cordes, soirée
salons Duport, beaux succès;
1843
vol. X, no. 19, 9 IV 1843, Coste, annonce concert mardi 18 avril, Soufletot;
vol. X, no. 21, 23 IV 1843, p. [3], M. Coste, guitariste distingué, concert mercredi, 25 avril
[sic i.e. 26 avril], salle Bernart, à 2 heures, M. Verroust, Coken, Coche, Dancla, Masone,
Soler, et Mmes Masoue, Vavasseur et Nordet... trois morceaux inédits [MitA p. 184];
vol. X, no. 26, 28 V 1843, p. [3], Société Enfans [sic] d’Apollon, mardi dernier, séance
annuelle, Coste le guitariste [23 V 1843];
vol. X, no. 50, 12 XI 1843, p. [3], cours piano Bodin, dimanche dernier, M. Coste l’habile
guitariste [5 XI 1843];
vol. X, no. 50, 12 XI 1843, p. [3], Coste, l’habile guitariste, dimanche dernier, cours de piano
E. Bodin, Mlle Bulté;
1857
vol. XXIV, no. 5 (580), 4 I 1857, p. [3], ‘Un Concours de Guitare’;
1860
vol. XXVII, no. 42 (740), 16 IX 1860, p. 336, Huerta à Paris;
1861
vol. XXVIII, no. 16 (757), 17 III 1861, p. 127, Le beau concert du guitariste Huerta, merc. 20
mars;
1864
vol. XXXI, no. 13 (909), 28 II 1864, p. 102, La guitare, oubliée, délaissée, douce victime de
l’injustice des hommes! ...M. de Folly... Carnaval de Venise;
1865
vol. XXXII, no. 19 (967), 9 IV 1865, p. 152, 27 avril Salle Pleyel, M. Huerta, guitariste de S.
M. la reine d’Espagne;
1879
vol. XXXV, no. 52 (2535), 23 XI 1879, p. 411, Mariage de Figaro, Théâtre-Français;
1883
vol. XLIX, no. 9 (2708), 28 I 1883, p. 72 ‘Nécrologie’, Heugel, ... mort de M. Napoléon
Coste.
MHV

Mon Histoire, Valenciennes, extrait de mon Histoire fonds Goube; [persknipsels en anoniem
handschrift, bron onbekend]
1828
merc. 27 II 1828, aujourd’hui concert... MM. Sagrini et Coste; [27 II 1828]
10 XII 1828, Nos concitoyens... jeune guitariste, M. Coste... salon Chinois; [14 XII 1828]
1838
19 IV 1838, p. 198, le 10 avril... M. Napoléon Coste... concert salon Duport, Paris,
exécutans qui appartiennent à notre localité. MM. Tilmant frères, M. Lecointe, Mlle
D’Hennin; [10 IV 1838]
1842
IV 1842, annonce concert le dimanche 8 avril... Coste & Lecointe. [8 IV 1842]

OBA

L’Observateur des beaux-arts, Paris, 1828-1829, semi hebdomadaire
vol. I, 29 III 1829, p. 419, Gymnase musical, ... Son exécution est à la fois savante, brillante
et pure; et nous croyons que M. Costes. à peine âgé de 22 ans...

OB

L’ Observateur Belge, Bruxelles, Coché-Mommens, 21e Année;
no. 276, ven. 3 X 1856, Beaux-arts-Littérature, M. de Makaroff donnera... matinée musicale;
no. 278, dim. 5 X 1856, Beaux-arts-Littérature, M. Kufferath a eu l’honneur...orgue;
no. 301, mar. 28 X 1856, Beaux-arts-Littérature, concours ouvert pas M. de Makaroff;
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no. 340, ven. 4 XII 1856, Chemins de fer-Départs;
no. 355, sam. 20 XII 1856, Beaux-arts-Littérature, Le concours de guitares... a eu lieu.
PA

Petites Affiches, Valenciennes;
1823
2e Année, sam. 19 VII 1823, no. 171, p. 231, fondation Société Philharmonique;
1826
5e année, sam. 20 V 1826, no. 467, p. 165, lundi dernier... jeune guitariste de
Valenciennes... manqué six pour compléter.. la douzaine; [15 V 1826]
1827
6e année, merc. 14 III 1827, no. 552, p. 526, concert Salon Chinois... M. Coste; [24 III 1827]
6e année, merc. 28 III 1827, no. 556, p. 545, variations de M. Coste... très grand plaisir...
guitare triste rôle;
6e année, sam. 14 IV 1827, no. 561, p. 568, Salon Chinois... solo de guitare; [17 IV 1827]
1828
7e année, merc. 6 II 1828, no. 647, p. 43, Bal du carvaval;
7e année, merc. 20 II 1828, no. 651, p. 59, concert Sagrini... dans peu de jours;
7e année, merc. 20 II 1828, no. 651, p. 60, entendu M. Sagrini vendredi dernier; [15 II 1828]
7e année, sam. 1 III 1828, no. 654, p. 70, M. Coste a dignement rivalisé avec lui; [27 II 1828]
7e année, sam. 6 XII 1828, no. 734, p. 480, Dimanche 14 décembre... concert M. Coste;
7e année, merc. 10 XII 1828, no. 735, p. 486; Dimanche... concert M. Coste; [14 XII 1828]
7e année, merc. 17 XII 1828, no. 737, p. 495, on s’est trrouvé dans la ténèbre;
verder als Echo de la Frontière (1829 - ..).

LP

Pianiste, Le, Paris, Delacour, 1833-1835, paraît le 5 et 20 de chaque mois;
2e année, no. 8, ven. 20 II 1835, p.66 ‘Concert’ Coste au théatre de Grenelle le 21 II 1835;
2e année, no. 9, jeu. 5 III 1835, p.68, entendue avec plaisir;
2e année, no. 17, dim. 5 VII 1835, p. 107, La Guitare simplifiée, méthode de Duverger,
engagé par Fossa. [Aguado]

LPB

La Presse Belge, Journal politique, commercial et industriel, Bruxelles;
1e année, no. 195, ven. 3 X 1856, Nouvelles des lettres, des sciences et des arts - M. de
Makaroff donnera... matinée musicale;
1e année, no. 197, dim. 5 X 1856, Nouvelles des lettres, des sciences et des arts - concert
dirigé par M. Bender;
1e année, no. 221, merc. 29 X 1856, Beaux-arts-Littérature, Concours ouvert par M. da
Makaroff;
1e année, no. 274, dim. 21 XII 1856, Beaux-arts-Littérature, Le concours... a eu lieu.

RP

Revue de Paris, journal critique, politique et littéraire, hebdomadaire, 1829-1845;
vol. VI, tome 6, juin 1834, Malibran...Opéra Milan, 100.000 fr...
vol. VI, tome 11, novembre 1834, Walter Scott de M. Defauconpret... immense succès...
illustre auteur... 2.fr.50 à 3.fr.50 c.
vol. VIII, tome 29, mai 1836, soirée musicale, M. Mansui... salons Pape... M. Sor a eu une
large part aux honneurs de la séance...

RM

Revue musicale de Paris, publ. par Fétis, fév. 1827 - nov. 1835; [1827-1831 tome I-VII; 1831-1835
vol.V-IX] Fétis in 1833 naar Brussel [LH] zoon Édouard zet voort; [Fauquet Dictionnaire p.1062]
1827
tome I, no. 1, février, p. 42-44, Emmeline, Weigl, Théatre [sic] de d’Odéon;
tome I, mars, p. 124, Six nouveaux morceaux... Sor... Meissonnier... oeuvres complètes ;
tome II, p. 599, La guitare est... Carulli... Sor;
1828
tome III, jan. p. 40-41, facteurs de piano, soirée Dietz.. sam. 26 janvier... solo de guitare
Sor; instrument trop peu sonore
p. 142-143 salons Pape... Schultz & Hummel concerto de Giuliani;
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p. 155-157 salons Pape frères Schultz, guitare tierce, M. Léonard S. Ajax de la guitare;
capodastre
p. 302-303 concert 13-20 IV salle rue Chantereine, morceau de guitare Sor; Listz [sic]
p. 303-304 concert dim 13 IV salle rue de Cléry, Sor a du talent; mauvais son; Listz [sic]
p. 336 concert salons Dietz, Sowinski, Sor... 7 mai prochain;
p. 402-403, concert salle rue de Cléry dim. 18 mai Sor... exécution étonnante;
1829
tome IV, p. 527-528, Journal de guitare, Meissonnier, 10fr. par an;
tome V, p. 115, concert salons Dietz, Sowinski, Sor, 11 mars 1829;
p. 160-163, soirée Dietz, Herz, Malibran, Sowinski, Paër,
p. 181, concert salons Dietz, Sowinski, Sor, 11 mars 1829, grand talent... petit
instrument;
p. 209-212, Malibran, Pape, Listz,
p. 240, soirée musicale Panseron, Sor, sam. 11 avril 1829 hôtel Fesch;
p. 276, concert Panseron, Sor not mentioned;
p. 304, concert salons Dietz, Ch. Sor & Aguado, 14 IV 1829?, brillante exécution;
p. 351, concert Mr. Herz 28 avril 1829, la Sentinelle, pi, vl, git, voc, Sor;
1830
tome VI, p. 277-279, Harpolyre, nouvelle guitare, inventé par Salomon; [met tekening]
vol. VII, tome I, 27 III 1830, p. 214-215, salons Pape, concert Sowinski & Sor, sam. 27
mars; salle Taitbout, concert Panseron & Sor;
3 IV 1830, p. 266-267, concert Panseron & Sor, perfection rare... instrument ingrat!
tome II, 08 V 1830, p. 16-18, concert salon Dietz, 1er mai, petit artiste haut de trois
pieds... guitare;
5 VI 1830, p. 150-153, première Famille suisse, Emmeline, Weigl;
17 VII 1830, p. 346-347, salons Erard, soirée Mme Farrenc, solo de guitare Sor;
24 VII 1830, p. 376-377, M. Sor a fait grand plaisir;
18-XII-1830, p. 191, Bulletin d’annonces, p. 191 quadrilles et contredanses... Napoléon
Coste op.5 3fr.75c. Romagnesi;
1831
vol. VIII, tome IV, 22 I 1831, p. 330-332, M. Huerta, guitariste espagnol; compositions
pas très bonnes;
Vme année, no. 1, sam. 5 II 1831, p. 1-4. Instrumens à cordes pincées, [DelM1 p.24];
no. 2, sam. 12 II 1831, p. 12-14, Méthode pour la guitare, Sor, 1830, 36 fr.; chez l’auteur,
rue de Marivaux, no. 4;
no. 3, sam. 19 II 1831, p.17-19, Instrumens à cordes pincées, deuxième et dernier
article;
no. 9, 2 IV 1831, p. 71, soirée musicale salons Dietz, 27 mars, Sor & Aguado;
no. 12, 23 IV 1831, p. 96, M. Sor 19 avril, nouveau succès; M. Schmidt;
1832
VIme année, no. 49, 14 I 1832, p. 394, M. Huerta, merveilleuse agilité;
no. 3, 18 II 1832, p. 21, soirée musicale salons Dietz, 15 II 1832, Sor, très jolies choses;
no. 4, 25 II 1832, p. 31, autre soirée M. Sor, 28 II 1832;
no. 7, sam. 17 III 1832, p. 54, Aguado, mécanisme simple;
1833
VIIme année, no. 2, sam. 9 II 1833, p. 12, concerts historiques de M. Fétis 24 II... no. 4
luth;
no. 3, sam. 16 II 1833, p. 21, concert historique ne pourra avoir lieu, Société des
concerts s’y est opposé;
no. 8, lun. 25 III 1833, p. 60, concert historique, Sor, p. 61 concert Panseron salons
Dietz, M. Huerta guitare;
p. 63 Morceau de concert, Sor op. 54, Pacini;
no. 19, sam. 18 VI 1833, p. 150, journal l’Europe littéraire, soirées, Sor a fait plaisir;
1834
VIIIme année, no. 4, dim. 26 I 1834, p. 27, La guitare et M. Zani de Ferranti;
1835
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IXme année, no. 8, dim. 22 II 1835, p. 61-62, concert salons Duport, M. Sor et sa guitare
ont été aussi bien applaudis;
no. 15, dim.12 IV 1835, p. 116-117, Concert historique, Aguado luth;
14 IV 1835, partie 2 no. 5 Vilhancico, acc.t de six guitares; La Romanesca Baillot;
no. 16, dim. 19 IV 1835, p. 125-126, oeuvres guitare, 14 IV concert historique Baillot la
Romanesca; M. Zani de Ferranti en Hollande.
RGMP Revue et Gazette musicale de Paris, ed. Schlesinger, 1834 - 1880;
1836
vol. III, no. 17, dim. 24 IV 1836, p. 40, M. Zani de Ferranti arrive chez nous, Paganini de
la guitare;
vol. III, no. 17, 24 IV 1836, p. 136, M. Sor soirée musicale... Petzold, M. Aguado...
piédestal;
vol. III, no. 23, 5 VI 1836, p. 192-193, Vienne, virtuose anglais nommé Alwers... la
guitare;
1838
vol. V, no. 18, 6 V 1838, no. 18, Nouvelles, p. 190 ‘M. Coste marche’; [MosW3 p.98]
[Norma]
1839
vol. VI, no.31, jeu 18 VII 1839, Sor vient de mourir; [MosW3 p.104]
vol. VI, no. 72, dim 29 VII 1839, p. 587, Toulouse M. Szcrepanowski, guitariste
polonais... concert;
1840
vol. VII, no. 32, 19 IV 1840, Nouvelles, p. 277 M. Coste, guitariste...concert Hertz
Rêverie; [op. 24?]
vol. VII, no. 39, dim 7 VI 1840, p. 331, Mlle Lovrins, petite guitariste de dix ans; concert 4
juin;
1841
vol. VIII,no. 15, dim 21 II. 1841, p. 120, Ferdinand Carulli... vient de mourir;
1842
vol. IX, no. 16, 17 IV 1842, p. 168, Nouvelles, ‘M. Coste, l’héritier’;
vol. IX, no. 40, dim. 2 X. 1842, p. 395-396, Les Guitaristes... cet instrument ne figure plus
que dans les mains de Figaro;
1843
vol X, no. 17, 23 IV 1843, p. 145, Concerts Annoncés... 25 avril à 8 heures M. Coste.
Salons Soufleto.
1845
vol. XII, no. 7, 16 II 1845, p. 52, M. Caceres...; [guitare? cf vol. XIX, no. 16, 18 IV 1852, p.
123 Cibra & Caceres]
vol. XII, no. 22, 1 VI 1845, p. 179-180, Le célèbre guitariste de la reine d’Espagne, don
Francisco Huerta... concert 27 mai;
1846
vol. XIII, no. 38, 20 IX. 1846, p. 304, New York... steamer... M. Zani de Ferranti;
1847
vol. XIV, no. 19, 9 V 1847, p. 157-158, Mle Herminie Séron, petite virtuose de huit ans au
moins... guitare; 30 mars;
1849
vol. XVI, no. 41, 14 X 1849, p. 325, José Vignas... guitare; théâtre des Variétés;
1850
vol. XVII, no. 23, 9 VI 1850, p. 195, ‘La Malibran noire’... s’accompagnant de la guitare;
salon du directeur de l’opéra;
1852
vol. XIX, no. 8, 22 II 1852, p. 58-59,‘La salle de concerts... dimanche passé [i.e. 15 II
1852] congrès européen... violon et guitare... Hummel, Coste;
vol. XIX, no. 10, 7 III 1852, p. 73, Londres, exposition universelle 1851, Panormo...
guitare enharmonique;
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vol. XIX, no. 14, 4 IV 1852, p. 110,... Zani de Ferranti donne pas des sérénades sous les
balcons, mais il donne des concerts... tout ce qui a été fait avant lui sur la guitare n’était
que jeu d’enfant.;
vol. XIX, no. 16, 18 IV 1852, p. 123, la guitare est morte... Cibra et Caceres... concert;
vol. XIX, no. 49, 5 XII 1852, p. 451, LaSociété académique des Enfants d’Apollon... cent
dix-septième année... Henri Blanchard;
1853
vol. XX, no. 4, 23 I 1853, p. 31, Carcassi... vient de mourir;
1855
vol. XXII, no.16, 22 IV 1855, p.127, ‘L’habile guittariste, Nap. Coste...’; [WynS1 VIII Intr.]
vol. XXII, no. 27, 8 VII 1855, p. 312, M. Jean Wiesen... guitariste du roi de Bavière, salle
Hesselbein;
vol. XXII, no. 32, 12 VIII 1855, p. 251, exposition universelle ... guitare... dans u coin...
cercle musical est fort borné...;
vol. XXII, no. 33, 19 VIII 1855, p. 257, exposition universelle ... abandon de la guitare...;
vol. XXII, no. 43, 28 X 1855, p. 335, exposition universelle... regretter... guitares à double
manche ... Autriche;
vol. XXII, no. 44, 4 XI 1855, p. 348, Huerta... le Paganini de la guitare, vient de se
suicider à Nice;
1856
vol. XXIII no. 10, 9 III 1856, p. 79, M. Huerta, le célèbre guitariste... se trouve en bonne
santé;
vol. XXIII, no. 26, 29 VI 1856, p. 210, St. Petersbourg... Un amateur passionné de la
guitare vient de mettre au concours...;
vol. XXIII, no. 43, 26 X 1856, Chronique Étrangère, p. 347 ‘Bruxelles.- M. de Makaroff’;
vol. XXIII, no. 46, 16 XI 1856, p.370, le célèbre guitariste J.H. Mertz est mort le 14
octobre à Vienne;
1857
MN1

vol. XXIV, no. 1, 4 I 1857, no. 1, p. 6-7. Makaroff, Nikolai Petrovich de: ‘Guitare et
Guitaristes’;
vol. XXIV, no. 21, 24 V 1857, p. 175; Meissonnier, compositeur et guitariste... vient de
mourir à l’age de soixante-trois ans;
1858
vol. XXV, no. 23, 6 VI 1858, p. 190 M. José de Ciebra, noble espagnol et guitariste...
salle Beethoven;
1859
vol. XXVI, no. 14, 3 IV 1859, p. 115 Herwyn... soirée musicale... mardi... Bosch, le
guitariste;
vol. XXVI, no. 18, 1 V 1859, p. 142, Zani de Ferranti... infortunée guitare, victime du
piano; atelier d’un peintre célèbre;
1860
vol. XXVII, no. 6, 5 II 1860, p. 43-44, Zani de Ferranti... le plus étonnant guitariste du
monde...concert sall Beethoven; lutter contre les ressources exiguës de son instrument;
1861
vol. XXVIII, 1861 p. 2, Table Alphabétique, Concerts à Paris;
vol. XXVIII, no. 9, 3 III 1861, p. 70, M. Bosch, le célèbre guitariste est de retour à Paris;
vol. XXVIII, no. 19, 12 V 1861, p. 148, On sait que la guitare, aujourd’hui presque partout
tombée en désuétude, ... en Espagne... partisans;
1862
vol. XXIX, no. 20, 18 V 1862, p. 166, M. Zani de Ferranti a composé...mélodies bibliques
vl & vlc;
1863
vol. XXX, no. 15, 12 IV 1863, p. 118, atelier Nadar... Vailati, l’aveugle...mandoline...
Carnaval de Venise avec variations sur un seul corde...;
vol. XXX, no. 18, 3 V 1863, p. 141, L’aveugle M. Jean Vailati... salle Herz, pauvre
mandoline;
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vol. XXX, no. 30, 26 VII. 1863, p. 239, virtuose sur la guitarre [sic], Sokolowski;
Wiesbaden;
1864
vol. XXXI, no. 4, 24 I 1864, p. 26, M. Marc Sokolowski... cet instrument sourd et ingrat
qu’on nomme une guitare... rabattre de nos préjuges;
vol. XXXI, no. 5, 31 I 1864, p. 35, Le nouveau guitariste Sokolowski... deux morceaux...
bravos;
vol. XXXI, no. 14, 3 IV 1864, p. 106, guitariste polonais Sokolowski... société WinnenOrlowska.. merveilleux effets..guitare double... oublier la monotonie de cet instrument..
regretter que l’auteur n’ait pas donné un autre but à ses efforts.;
1865
vol. XXXII, no. 12, 19 III 1865, p. 89, Mardi dernier... Sokolowski... instrument ingrat...
1866
vol. XXXIII, no. 34, 26 VIII 1866, p. 271, Italienne pauvrement vêtue... devant café riche...
superbe contralto... s’accompagnait de la guitare... Naudi, Verger, prendre adresse...
1867
vol. XXXIV, no. 21, 26 V 1867, p. 165-166, exposition universelle, Espagne, Toute
l’Espagne musicale est dans la guitare... envoyé de nombreux et beaux spécimens de
son instrument national... Campo, Gonzalès, Fuentes...
vol. XXXIV, no. 26, 30 VI 1867, p. 205, exposition universelle, Brésil... une guitare;
vol. XXXIV, no. 29, 21 VII 1867, p. 231, guitariste Vailati; matinée musicale Théâtre
International;
1870
vol. XXXVI, no. 10, 6 III 1870, p.77, ‘Nous n’avons pas manqué...matinée musicale...
loge Frères Unis Inséparables’; [Coste niet genoemd] [CotR p.144]
1872
vol. XXXIX, no. 8, 25 II 1872, p. 63, concert M. Bosch;
vol. XXXIX, no. 21, 26 V 1872, p. 167, mort de Giulio Regondi;
1873
vol. XL, no. 14, 6 IV 1873, p. 110, concert guitariste Bosch;
1874
vol. XLI, no. 14, 5 IV 1874, p. 110, guitariste Espagnol J. Bosch instrument aux
ressources assez restraintes;
vol. XLV, no. 22, 31 V 1874, p. 174, Société des Enfants d’Apollon, 133e anniversaire;
1876
vol. XLIII, no. 47, 19 XI 1876, p. 374, séance mensuelle des Enfants d’Apollon... [cf
DecM p. 232 dim. 12? XI 1876]
1878
vol. XLV, no. 3, 20 I 1878, p. 22, Le concert Cressonnois... dimanche dernier [i.e. 14 I
1878] ... musique antérieure de XIXe siècle... théâtre de la Porte-Saint-Martin ... puis,
dans la partie moderne du programme, la valse de la Nuit de Noël de Reber (avec M.
Coste), qui a été bissée, et enfin...
vol. XLV, no. 23, 9 VI 1878, p. 182, La Société des Enfants d’Apollon a donné, le jeudi 30
mai, son concert annuel à la salle Henri Herz. [i.e. Erard cf DecM p. 113]
vol. XLV, no. 28, 14 VII 1878, p. 217-220, exposition universelle, Espagne, 7 facteurs
d’instruments de musique, une seule guitare reposant sur un piano de Barcelone;
vol. XLV, no. 34, 25 VIII 1878, p. 266, exposition universelle, Argentine, Buenos Ayres,
ces guitares, dont la mosaïque des tables se compose de plus de cinquante mille petits
morceaux de pin, de bois, de jacaranda...;
vol. XLV, no. 50, 15 XII 1878, p. 407, A Pise est mort, le 28 novembre... Zani de Ferranti.

TdP

Les Tablettes de Polymnie, journal consacré à tout ce qui intéresse l’art musical, Paris, 18101811;
1810
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vol. I, .. février 1810, p. 1-2, Concert de M. Carulli, Salle Olympique ‘Autrefois la
guitare...; [Pistone p.86]
1811
vol. II, no. 16, 27 I 1811, p. 255-256, Gatayes Plaisir d’Amour gt. & hrp, Carulli Etrennes;
vol. II, no. 17, 13 II 1811, p. 272, de Call, musique pour la guitare;
vol. II, no. 18, 20 II 1811, p. 287, Carulli, de Call, musique pour la guitare;
vol. II, no. 19, 27 II 1811, p. 304, de Call, musique pour la guitare;
vol. II, no. 20, 20 III 1811, p. 329, de Call, musique pour la guitare;
vol. II, no. 23, 13 V 1811, p. 368, musique pour la guitare;
vol. II, no. 28, 20 VII 1811, Méthode complète de guitarre ou lyre, Carulli;
vol. II, no. 29, 5 VIII 1811, p. 464 Carulli musique pour la guitare;
vol. II, no. 33, 5 X 1811, p. 527 musique pour la guitare.
LTB

Le Télegraphe, Journal politique, littéraire, commercial et industriel, Bruxelles;
3e Année, 14 X 1856 no. 288, Nouvelles des lettres et des arts, On lit... Guide musical...
Makaroff.
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Dossier Coste, Jean-François, cote 24e 815. Paris, Château de Vincennes, Service Historique
de la Défense. De items zijn voorzien van annotaties in de oorspronkelijke taal.
Coste, Jean-François, Capitaine adj. de place à Rochefort
En retraite (3 juin 1817)
Il jouit maintenant de la solde de
retraite de 1367 qui lui a été accordé le
3 Vend.re an 10.
Renseign.t jusqu’à S.D. le 18 9bre 1817.
01 * notice 12/08:(2p) 2 eme Division Etats-Majors. J.F. Coste, Capitaine ex-adjudant de place,
demande la croix de St. Louis.
02 * 23 messidor an 2 (=11 VII 1794) Volontaires nationaux, levée du 5 août 1792, J.F. Coste,
résident à Besançon, géomêtre, élu Capitaine le 12 août 1792.
03 * 23 messidor an 2 (11 VII 1794) Extrait des Régistres des Baptèmes - 23 avril 1754 - a été
baptésé le jour suivant.
04 *Retraite, Paris, le 19 juin 1817. Services.
05 * Campagnes / blessures / total des services: 20 ans, 11 mois, 5 jours (s.d.) quatre blessures
dont une très grave à la machoire.
06 * Rapport (2p) au ministre le 20 mai 1817 - compte 16 ans, 10 mois et 20 jours de service
- proposer 1. admettre à la retraite 2. ajourner sa demande de la Croix de St. Louis (aucun
service Roi).
07 * Minute de la lettre de 19 juin 1817
08 * Etats Majors, Valenciennes le 1er mai 1817, le Capitaine Coste Ing.r Géomètre et
Géographe - demi solde
- demande le Croix de St. Louis - J’ai acquiser en pratiqueant les eléments mathématiques de
la géométrie et de la fortification etc.
09 * Etat de service Place de Valenciennes, le 4 mai 1817.
10 * Copies (2p) de quelques vues - Anvers, le 29 XI 1810 - etc. - Delfzil, 19 XI 1813.
11 * Extrait des régistres des actes civils, 28 nivose an neuf (=18 I 1801) acte de mariage
J.F.Coste & Anne Pierrette Dénéria, 33 jr Extrait des régistres des actes civils, 28 nivose an neuf
(=18 I 1801) acte de mariage J.F.Coste agé de quarante huit ans, né à Clairon Département du
Doubs le vingt trois du mois d’avril mil sept cent cinquante quatre Capitaine au 5me Bataillon du
Doubs, demeurant à besançon Dép.t de id. fils légitime de parent Etienne-François Coste,
proprietaire cultivateur demeurant à Clairon Dépt.d’ici et de Jeanne-Françoise Drion son epouse
natif de Clairon. et d’Anne Pierrette Dénéria agée de trente quatre ans née à Besançon la fille
légitime de parent Claude-François Richard Dénéria Entrepreneur etc etc.
12* Brevet de capitaine Copie 24 IX 1816 du Brevet de capitaine au 5e bataillon du Doubs 12
germinal an 2 (1 IV 1793).
13 * Paris, le 6 vendemiaire an 10 (28 IX 1801), le ministre de la guerre à J.F.Coste: solde 1366
fr 88, brevet.
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14 * Valenciennes, le 1er mars 1817, Coste à ministre de guerre, demande Décoration de l’ordre
de St. Louis ou de l’ordre Royal de la légion d’honneur, ancienneté, conduite, dévouement,
fidélité.
15 * Minute de la lettre demande décoration, le 24 avril 1817.
16 * Valenciennes, (3p) le 28 fefrier 1817, Coste à ministre secretaire d’etat de la guerre, - - la
belle défense que j’ai fait au fort de l ‘Isle de Langeroge, place de la quelle elle avait bien voulut
me confier le commandement - - ordre de l’evacuer - - maivais temps - - j’arrivai à Delfzil après
huit jours de tempête, 7 mois bloqué dans cette place, ou j’été constamment jours et nuit
emploié à l’amelioration de les fortifications pour la défense, pour ainsi être sans solde: il m’est
encore dus 2 mois de 1813 et 2 mois de 1814 ensuite mis à demi solde en 1814 et 1815 ce qui
existe encore actuellement et avec une famille de 5 personnes - (1) - - Langerooge en 1812 et 1813, à Delfzil en 1813 et 1814 - - leve et dressé la carte de siége
dont une copie à été au ministere de la guerre en juin 1814.
17 * Lille, le 20 mai 1815 à Maréchal d’Empire - - nommé adjudant de première classe pour la
place de Valenciennes - Je me mattrai en roule pour me rendre à mon poste au plutard le 22 du
courrant.
18 * petit notice: demi solde.
19 * État des services 10 juin1817.
20 * Extrait du registre aux actes de l’Etat Civil de Besançon, Doubs: 24 décembre 1816 Acte de
Naissance J.F.C.
21 * officiers en non activité, le 10 juin 1817 Que j’ai joui de la demi-solde attribuée au grqade de
capitaine adjoint de place en non activité à partir de 1 X 1814 dans la place de Lille du 1 8bre
1814 au 16 mars 1815
dans celle de lille du 1 janvier 1816 au juin 1817.
22 * (vgl.74) Valenciennes, (2p) le 26 juin 1816, Coste à Ministre Secrétaire, solde 1366 fr 88,
envoyé a Valenciennes en demi solde depuis 1 janvier, jour que les alliés vinrent? occuper ctte
place, ce qui donne à cette officier 466 fr 88 centimes par an moins que la solde de retraite. +
PS dur à cette officier ... quatre mois de solde arrière.. - - amélioré les fortifications de la place
de l ‘Ile de Langerooge... - - sort d’une famille respectable qui à donné à l‘état, nombre de
militaires marguants des hommes de barreau, et d’ecclesiastiques, il à même encore une
cousine Germaine existante a besançon qui à été la dernière abbesse de l’abbaye de Mirecourt
(Loraine) etc. frére de son père... chevalier de St. Louis, frères de sa mère... cour de France
comme ambassadeur, d’autres ingénieur etc. etc.
23 * Paris le 16 avril 1813 Ministère de la Guerre à J.F.Coste, Capitaine Command.t à l’Ile de
Langeroge, dep.t de l’Ems Oriental, à Langeroge 24 jusq’au 30 mars, attaques anglais.
24 * Récapitulation des services - Valenciennes, 26 juin 1816.
25 * copie Valenciennes le 26 juin 1816 de: Paris le 6 Vendémiare an 10 (28 IX 1801) à
J.F.Coste - solde 1366 fr 88 ct.
26 * Lille, (Nord) le 5 février 1815 Coste à Ministre de la Guerre - obligé d’évacuer l’Ile de
Langeroge par ord\re supérieur le 11 9bre 1813 - amélioré des fortifications (Delfzil) - arrivant
dans cette ville de Lille, faute de moyenne pécuniaire, il fut forcé de s’y fixer, provisoirement,
avec sa famille, en attendant des ordres pour sa nouvelle destination ... se voit en proie a la
plus grande détresse.
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27 * État de services Lille (4p) le 16 septembre 1814 & Feuille individuelle.
28 A-I * Départ (9p) de l’Ems Oriental (Ile de Langeroge) Rapport Militaire, du 24 au 30 mars,
relatis aux troubles de cet départ aux exutatives? des anglais ... (p2a2) cette flotte avançait
toujours ... je crus devoir payer d’anglais pour empêcher un débarquement ... (p2a4) ... Nous
sons alors au nombre de 5 combatteurs y compris (p3a1 ander handschrift, cf.77-78) ... compris
mon fils qui, agé de 8 ans seulement, s’est armé d’un bon pistolet d’arçon et a fort bien fait nous
le service de suveillance et il continue chacun pur ansi dire en faction, pendant le jour mais
surtout pendant la nuit en attendant l’ennemi de prez ferme: ce qui est bien nécessaire, car je ne
peut guère compter sur les canonniers garder cõtes, qui, tous du pays insurgé, étaient plus
enclin de déserter qu`à faire une bonne défense (ce qu’ils auraient pu faire a marée basse).
29 * Ile de Langeroge le 20 avril 1813 (3p) Coste à Ministre de la Guerre coupe d’oeuil sur ma
position 1366 fr 88 ct annuelle ... n’ayant que 1800 fr au lieu de 2400 fr comme capitaine ... en
retenant ma solde je ne coute à l’état que 433 fr 12 ct pas an pour mon service actif.
30 * notice il existe une lettre...
31 *(cf.76) Copies des sieges desquelles le capitaine Coste...(2p)
- Ministère de la guerre, Paris le 16 avril 1813 - - reçu le rapport - - de l’Ile de Langeroge,
que vous commandez, depuis le 24 jusq’au le 30 mars.-.-.Je ne puis, Monsieur,
qu’applaudir à vôtre conduite dans cette circonstance...
- Le commandant du Département de l’Ems Oriental, Aurich(?) le 10 mai 1813 - - parfaite
considération
- Place de Delfzil, le 21 mai 1814, Maufroy - - Mr le Capitaine Coste constamment
occupé, comme adjoint a Mr le commdt du génie, aux travaux de construction pour la
défense de la place - - levé et dressé la carte géometrique, representant fidellement les
ouvrages d’attaque et de défense des assiéger et des assiégeants &c
- Le commandant d’armes de la place de Rochefort, le 31 juillet 1811, Srobst (?)
- Place d’anvers, le 29 novembre 1810, le general de division - - Coste...y a été depuis le
mois de septembre 1809.
32 * Groningue le 27 février 1813 (2p) lettre de service - Capitaine Bessat, nommé adjudant de
place à l’Ile de Langeroge le 3 juin 1812 - remplacé par le Capitaine Coste, ex adjudant de place
à Rochefort.
33 * Bois le Duc le 24 7bre 1812 (2p) le Capitaine Coste adjdt de Place - l’honneur nommé à
l’adjudant de l’Ile de Langeroge - soit la longueur de la route, soit les obstacles qu’on y retrouve
je ne me trouve encore qu’à Bois le Duc, d’ou je continue ma route pour me rendre le plustôt a
ma destination...
34 * Rochefort le 28 juillet 1812 (2p) Coste à ministre de la guerre - changement de place
capitaine Bessat de Langeroge occupe la place de Rochefort...et que j’occupe celle de
Langeroge. 1e Rochefort etant un endroit très mal. - 2e Mais victime du mauvais air de ce pays
ci, sav(?) trois mois de maladie la plus terrible, la mort d’une de mes filles du maladies réitéreér
du restant de ma famille.
35 * Minute de la lettre écrite le 7 août 1812 (2p) Bessat - Coste - Rochefort - Langeroge.
36 * La Rochelle le 28 novembre 1811 Bureau de la Police Militaire à Ministre de la guerre Coste, adjudant de place de Rochefort, qui avait de impliqué dans une affaire de vols de la
succession - a été mis hors de cause par la cour impériale de Poitiers, qui a ordonné de
poursuivre les autres accusés. J en’ai pas cru convenable de lui donner le commandemant de la
place...
37 * copie La Rochelle le 28 novembre 1811.
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38 * Rochefort le 16 avril 1811, Coste à ministre de la guerre - blessures - retirer - adresser des
attestations ma conduite à Anvers employé extraordinairement à l état majore de cette place en
1809 et 1810.
39 * Anvers le 29 novembre 1810 (2p) le general de division - Coste secondé très utilement les
officiers du génie Anvers le 24 9bre 1810 - Le maire de la ville d’anvers - Coste surveillé le
logemens des gen de guerre.
40 * Anvers le 25 juin 1810 - Coste - pour aller jouir de ce congé près de ma famille, trop
éloignée...
41 * Anvers le 24 7bre 1810 (3p) Coste à ministre de la guerre - je jouirais de la solde de retraite
que j’ai obtenu en l’an 10 - -connaître le lieu que j áirai choisir pour ma residence. Cette
malheureuse et j’ose dire juterressante(?) famille esperoit sur le dévouement de son chef qui... Cette famille nombreuse espéroit dis(?) je qu’en continuant la carriere militaire - le père, la mère
et les enfants se trouve à peut près agaux aus plusmalheureux; ma position est celle, que je me
rouve même, hors d’état de retrouver près ma famille...- - J’ai perdu par les assignats pres de
21000 francs par le remboursement de mes capitans de renter(?), a peut pres les trois quart et
demi de ma petite fortune; ce me fut bien en comparaison de la parte de mon activité - que de
me voir privé de de cette activité - emprunté 600 francs desquelles je dois encore 100 francs.
42 * Certificat de service, s.d.
43 * Minute de la lettre écrit le 3 de novembre 1810.
44 * Anvers 7 juillet 1810 (3p) Coste à ministre de la guerre - ma famille ne pouvant plus
esubsister(?) que par le postage de mes appointeneurs que je fais avec elle. - ma famille
comme moi dans le plus grand besoin - excellence a bien voulu sur la demande me remettre en
service - m’envoyer au poste le plus éloigné, le plus fatigant le plus grand danger...demande
qu’on me l’épargne.
45 * Anvers le 12 juillet 1810 (2p) Coste à Ministre de la guerre - vous pouvez rendre un grand
service à moi et ma famille, elle est nombreuse et j’ose dire interressante, nous an\vons eprouvé
de grande porter aux la révolution par celle de trois quart de notre fortune.
46 * Anvers le 12 7bre 1810 (2p) Coste à Ministre de la guerre 1800 francs au lieu de 2400
francs - congé limité jusqu’au 1 juillet - misère de ma malheureuse famille - en attendant la
justice sans solde, sans argent, une famille languissante.
47 * au général à la Rochelle le 28 novembre 1810 - lettre de service de Coste.
48 * au général à la Rochelle le 20 novembre 1810 - lettre de service de Coste.
49 * Anvers le 21 9bre 1810 Coste à Ministre de la guerre - reçu la lettre nommé adjudant de
1ere classe de Rochefort.
50 * Anvers le 16 mai 1810 (2p) Coste à Ministre de la guerre - accorde un congé jusqu’au 1
juillet prochain - impossibilité d’en pouvoir profiter, me trouvant trop éloigné de ma famille, par
un distance d’environ 78 miriamètres - je dois partager 150 francs pas mois d’appointement,
avec une femme et quatre enfants - ou les vivres et les objets sont pour ainsi dire hors de prix.
51 * Minute de la lettre écrite le 20 de mars 1810.
52 * Rapport fait au ministre le 18 février 1810 - état de service.
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53 * Anvers le 29 janvier 1810 (4p) - Coste à General chef de service - blessé 1e du 19
Vendémiaire an 4 dans la retraite de Mayenne sur les hauteur de Vorms 2e du 21 Messidor an 4
à Klinkheim pres Radstat 3e le 3 Vendémiaire an 8 au paysage de Lymath pres de Zurich 4e le
15 Vendémiaire même année pres de Constance. Porteur d’atestations de bons services generaux gazan, Ste suzanne, De Caen(?) etc. Capitaine des 1792 de 1ere classe - solde
annuelle 2400 francs pas an - ancienneté de mes services et mes blessures me forçeassent a
prendre ma retraite - reprendre ma service...
54 * Ornans le 10 août 1809 (2p) Coste à Ministre de la guerre - je me troue\ve en état de
pouvoir reprendre la service actif - fort bien guérit des infirmitiérs resultant de mes
blessures...même de plusieurs performer des opérations Géometriques m’accessiblement à la
distance de 25 kilomètres avec graphomêtre sans lunettes...
55 * Besançon le 9 août 1809 Commissair de guerre.
56 * Copie collationnée et conforme (4p) aux originaux des certificats du citoyen Coste
1e Je soussigné General ...depuis le 23 messidor an deux jusqu’à ce jourle trois vendémiaire de
l’année courante au paysage de Limath - Signé Gazan
2e Je certifie ... de l’an 4 et de l’an 5 ... citoyen Coste servie siege de Kell ...
3e Coste à été blessé le quinze Vendémiaire, a l’affaire qui eut lieu sur les hauteurs de
Godlibeu(?) en tugovie(?)
4e Coste servi a l’armee du Rhin et Mozelle Signé Bruneleau Ste Suzanne
5e Ailzheim le 26 prairial an 7 ... Coste etc
6e Coste etc. Strasbourg
7e etc
8e Officier de santé ... Coste a reçu un coup d’armes à feu qui a traversé les os maxillaires
supérieures , avec un glaceer? considérable, qu’il en resulte des folules? que se dégorgent
dans la bouche qu’il ne peut macheu des alimentaires. en conséquence nous estimons qu’il ne
peut continuer son service, saulant(?) plus que depuis ce coup il à la vue tres assoiblie
principalement de loeuil droit qui est presque nul.
9e Je soussigne medecin de l’armée ... Coste ...à reçu un coup de feu qui lui a traversé les os
maxillaires supérieures, les deus mollaires correspndanser au trajet de la Bâle ... impossibilité
de manger des aliments de nature solide, enfin l’oeuil droit est resté douloureux et à perdu l’une
partie de ses facultées. ... Besançon le 9 Brumaire 9e année ... signé ... Denotet.
57 * Coste, Capite retraite le 15 9bre 1817 répandu neg. le 10 8bre 1827 voir Makeréel(?) 2e(?).
58 * Valenciennes le 16 mei 1828 Coste a chancelier (3p) - obtenir les décorations de la légion
d’honneur ou celle de St. Louis - pour récompense de mes long services, de mes blessures
graves, actions &c - .
59 * copies conforme (4p) aux pièces originales Valenciennes le 8 mai 1828 (etat de services)
- retraite le 6 vendémiaire an 10 solde fixé à le somme de 1366 fr. 88 centimes
- Anvers ou il prendra la service le 18 août 1809 + certificat
- Rochefort adjudant 1ere classe le 25 8bre 1810 + certificat
- Ile de Langeroge le 7 juillet 1812 31e division militaire
- applaudir conduite Langeroge
- conduite l’Ems oriental 2x
- certificat Delfzil dès 19 novembre 1813 capt Coste occupé aux travaux - Maufroy 21 mai 1814
- Lille 11 mars 1815
- Valenciennes 2x
- retraite
- registre civil de Clairon - acte de naissance.
60 * Paris, le 12 juin 1828 Coste désire obtenir la décoration de chevalier de l’ordre de la légion
d’honneur.
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61 * Valenciennes le 4 septembre 1827 - Coste a Charles X soit privé de décorations.
62 * Valenciennes le 15 avril 1822 (2p) - Coste a ministre de la guerre - service de 1792
jusqu’en 1817 - légion d’honneur.
63 * Etat de services. .
64 * Copies de pièces (5p) à l’appui de la c\demande du
capitaine Coste No.1 brevet de capitaine No.2 certificat de
service No.3 Anvers No.4 procéder l’inventaire des
fournitures de lits militaires de la place No.5 le maire
d’Anvers, conduite digne No.6 fortifications d’Anvers No.7
certificat Anvers No.8 Rochefort servi avec le plus grand
zèle No.9 conduite No.10 belle conduite Ems No.11 Ems No12 Langeroge 24 - 30 mars 1813
No.13 Delfzil No.14 Jalousie Lille No.15 Valenciennes No.16 Clairon No.17 Maréchal
65 * Valenciennes le 10 9bre 1821 - Coste a ministre de la guerre - décoration.
66 * Copie Paris le 24 avril 1817 Ministére de la guerre a Coste - joindre acte de naissance.
67 * No. 6,194 Coste (Jean François) ancien Capitaine - Incompétence.
68 * No. 6, 194 Lille le 25 juin 1814 - Coste a ministre de la guerre (3p) - de lui accorder la
continuation de son activité de service - décoration - etat de service - le 22 juillet 1812 il reçut sa
nomination au commandant de la place de Langeroge ou il se rendit exactement et yrestait
jusqu’au 11 9bre 1813. Epoque à laquelle il reçut, de Mr le Général Commandant en Chef la
31me di.on militaire, l’ordre d’evacuer cette place pour se rendre dans la forteresse de Delfzil;
ou il arriva le 19 du même mois.
- arrivé pour cette place (Delfzil) pour lora bloqué; connaissant la fortification, il crut devoir offrir
ses services dans cette partie, ce qui fut accepté et fut adjoint à M.r le commandant du génie,
pour la construction sw défense de la place, ou il fut chargé de la construction des blindages de
10 magasins à sondre(?) d’une porte pour la faire servir de casematte & & ensuite de quoi il a
eté occupé, et par ordre du commandant du génie et celui de la place, à lever géometriquement
et dresser la carte topographique, répresentant fidèlement la partie du paijs ou sont etés
construits les ouvrages d’attaque et de défense, des assiegéants et des assiegés, ce qui la
ocupé sans interruption jusqu’au 22 mai; epoque à laquelle les français ont dus evacuer cette
place pour la remettre aux hollandais.
- perdu petite fortune - blessé - défense de Langeroge - etc.
attend les ordres ... Rue des Oyestr No.8 hotel d’Angleterre.
69 * Pour copie Paris le 16 avril 1813 - ministère de la guerre a Coste - Langeroge 24-30 mars copie conforme.
70 * Lille le 18 juin 1814 Etat majors des places - Etat de services.
71 * Copie de sieces détaillés...(4p) - No.1 brevet, No.2 certificat, No.4 etc. - No.11.
72 * 6784 cher de St George Silvain.
73 * Coste Jean Pierre, adjudant de la Place de Valenciennes capitainde des géographes 17911847.
74 * (cf.22) (2p) Valenciennes le 2 décembre 1815 Coste a ministre secretaire - Le 23 8bre et le
28 9bre 1815, le Capitaine Coste, Décoré de la fleur de Lis, ex commandant - 23 ans et 4 mois
de service - (1.) Dans la famille du supliant, son cousin Germain, off.ier, chevalier de St.Louis,
Mr Coste, ancien curé de Bregitte Faubourg de Besançon; Mr. Coste curé de Quingey; Mr.
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Varoud prêtre religieux, cousin de Germain; Mme Magdeleine Varoud, cousine Germaine,
religieuse, et Mère de l’abbaye de Mirecourt & &. Dans la famille de son epouse Mme Dénéria,
oncle paternel, capitaine de gendermerie et chevalier de St. Louis; Mr Siraud, oncle maternel,
docteur en médicine...; Mr Giraud, ingénieur...aussi oncle maternel &. Cette famille etait aussi
alliée à cette de Mnr Buliet(?), Evèque de Babilone &&.
75 * 17 janvier 1817 Coste a ministre de la guerre (4p) - reçu le décoration de la fleur de Lis etat de service 22 années de grade de capitaine, blessures (1.) coup de feu...machoire
supérieure privé d’autres allimenture tels que pain...une balle à l’épaule droite qui m’amis hors
d’étatde m’habiller et deshabiller environ 4 ans... grandes douleurs environ 20 mois..(2.)
Delfzil..carte ni finie ni signée...travaux de défense...je citerai seulement le fort de Langeroge,
lorsque j’arrivai dans cette place tout y était dans le plus grand désordre; au lieu de m’en
plaindre...etc. et lorsque attaqué par les anglais , et notammant au mois de mars 1813,
secondés par des révoltés...ma conduit a été applaudi... demi solde...me faire obtenir la
décoration militaire...p.s. appartenant à une honnête famille...
76 * (cf.31) Delfzil vingt et un mai 1814 Maufroy.
77 * Frais de bureaux Langeroge (cf.28C-I wordt steeds slordiger).
78 * Frais de bureaux Langeroge copie (cf.28C-I wordt steeds slordiger).
79 * Coste
80 * Rapport ecrit le 7 Germinal (2p) le citoyen Coste nommé adjudant général chef de brigade
à l’armee du Rhin...absolument incapable d’occuper avec succès les fonctions de grade...on prie
le ministre de faire connaître d’il accepte la démission de l’emploi d’adjudant général que donne
le citoyen Coste et qu’il consent à ce qu’il rezte attaché au corps du génie.
81 * 2773 le 11e ventos ‘an 2m (2p) adjudant général armée du Rhin.
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Summary

Napoléon Coste: composer and guitarist in the musical life of 19th-century Paris

Napoléon Coste is born on the 27th of June 1805 in Amondans in the department of Doubs in
eastern France, a date that was not established until 1982. He grows up in the neighbourhood of
Ornans, to which he later dedicates several compositions. In 1813 he is in the Dutch town of
Delfzijl with his father, a captain in the French army, he goes past the Zuiderzee and crosses the
river Rhine. The memory of these places also returns in his compositions, the Souvenirs. He starts
his career as a guitarist in 1826 in Valenciennes, where he lives as a youth, begins to compose,
and plays in a concert with the travelling virtuoso Sagrini. At the end of 1828 he settles in Paris,
where he stays for almost the rest of his artistic career. There, in the centre of important musical
developments, he joins the circles of musicians who originated from Valenciennes, and of famous
guitarists, among whom Sor becomes of great importance to him, as he studies harmony and
counterpoint with him and becomes his friend, joining him in concerts. His life in Paris is expressed
in several programmatic compositions, after Berlioz’ invention of musical drama.
He develops his artistic talent, participates in mixed concerts, where he plays his own
compositions, most of which are published by well-known publishers or by himself, chez l’auteur.
His performance and compositions are praised in the upcoming musical journals of the time, but
the guitar as an instrument is generally disdained, in such a way that it eventually disappears from
the musical scene during his lifetime. When Coste comes to Paris, the guitar is very popular and
played at a high level, as can be seen in the many guitar methods of the time. But the instrument
becomes popular among amateurs mostly, causing more artistic compositions to become difficult
to publish. Therefore Coste composes and arranges much popular music for pedagogical and
commercial purpose. As a guitar teacher he has many pupils and he makes a revision of Sor’s
method in 1851, one of the last methods published in Paris, known as the Méthode Coste-Sor. He
enters upper class musical society upon joining the Société académique des Enfants d’Apollon in
1841 and the musical freemasons’ lodge Les Frères Unis Inséparables in 1843, where he gives
concerts on his heptacorde, the seven-stringed guitar made for him by the luthier Lacôte. Many of
his compositions are meant for this instrument. His fame reaches international level and he is
visited in Paris by admirers from Stockholm, Copenhagen, Riga and St. Petersburg. In 1856 the
Russian guitar-playing nobleman Makaroff opens a contest for guitar composition and construction
in Brussels. Coste sends in five compositions, out of which his Grande Sérénade opus 30 wins
second prize, coming in after Mertz’s Concertino. He makes no use of this laureate to travel
through Europe as a guitar virtuoso, but returns to Paris, and also, to his own regret, to the job he
has as an administrator at the municipality, from which he is pensioned in 1875. In this period he
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composes several pieces for the oboe, among those an undiscovered Cavatine for oboe, clarinet
and piano. He now has fewer pupils, has to publish his works by himself, and moreover injures his
left shoulder twice, first in 1863, then again in 1874, but nevertheless he continues to perform in
some concerts. His Éudes de Genre opus 38 are published by Richault c. 1872 and are dedicated
to many of his pupils, among them Louise Olive Pauilhé, who he marries in 1871, during the
Prussian occupation of Paris. In his last years he still composes masterpieces as before, but also
more didactic and easy pieces, which nevertheless are fine examples of his Romantic style. He
dies on 14 January 1883. His works are collected by admirers but disappear from the concert
repertoire. Only a few of his studies remain well known among guitarists, until Simon Wynberg
publishes his complete works in 1981, opening up new attention for his oeuvre, that appears more
and more in concert life since that time.

The music of Coste displays a wide spectrum of characteristics of the Romantic style, which can
be well described. The theme and variation genre aside, Coste does not compose by developing
themes rather, he chooses to continue the composition with new musical ideas or varied repetition
of these, which gives his works an episodic or rhapsodic character. Seldom can sequences and
imitating structures be found in his works. Over time his compositions show more and more
Romantic characteristics, but this development does not proceed in a linear fashion. There is a
wave of periods with strong Romantic and light Romantic compositions. The latter have a more
didactic or commercial purpose.
The importance of Romanticism in Coste’s music is reflected mostly in aspects of harmony,
wherein complexity and intensity of texture are characteristic. His use of altered chords and
dissonants can be related to that of Liszt, his harmonic progressions to those of Berlioz, his
harmonic freedom to that of Chopin. His chromatic modulations, with or without common tone, are
comparable to those of Schubert. In this he follows the general development in Romanticism, but
he gives his music a personal mark within this framework, knowing how to make optimal use of the
resources the guitar offers him. In melody the figurations are most important, showing the aspect
of virtuosity in his music. Without being an imitator, his texture can be related to the figuration and
passages of Chopin, his practice of chromaticism with that of Schubert, his high level of playing
technique to that of Liszt - all this connected to his great control of the instrument, with which he
expands the limits of technical possibilities, based on the principles of Sor.
In musical expression, dynamics and articulation contribute to the emotion. Here external
references can be made to the vocal portamento of Chopin and the arioso of Schubert.
Few indications to exoticism are found, except perhaps influences from Spanish music that could
be considered exotic. In the Romanticism of Coste story as well as folklore and the use of rests
contribute to the narrative character of his music. Here historicism plays a role in his programmatic
works, which represent, just as with Berlioz, musical dramatics.
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For all these aspects, Coste can be placed at the centre of the musical developments appearing in
Romantic music in Paris in the middle of the 19th century. He incorporates musical ideas that also
are in use with his contemporaries in his music, in an original and innovative way. True enough, in
his own words, a modest composer for a modest instrument, in his masterpieces, Napoléon Coste
has succeeded in elevating Romantic guitar music to a high level. Being a guitarist, the author has
implemented the results of this research and analysis in performance practice and recorded the
most important works of Coste on a compact disc which is added to this biography, with liner notes
in English.
Among the great three composers of Romantic guitar music, with Mertz and Zani de Ferranti,
Coste can be considered as the most important one. The extent of their oeuvre being much the
same, Mertz, however, emphases extravagance, bravura and virtuosity, without much musical
substance, such as melodic lining and harmonic progression. Zani de Ferranti does reflect more of
the latter two, composes programmatic music, but does not know how to struggle his way out of
the theme and variation form and opera arrangements towards the great musical form. In this way
Coste surpasses the other two in a musical way and knows how to express a multifaceted palette
of Romantic elements in his music, which is further enhanced by his intensive harmonic writing.
His work is versatile and varied, attractive to the listener, player and analist in both its broad lines
and its details. From his early works on, which already show some boisterousness, a great
development leading to his masterworks can be seen in the middle of the century, in which the
Makaroff compositions play a major role. His approach towards virtuosity and complexity is of such
a delicate and logical nature that his music attains a high technical level, never at the cost of
performance. The musical expression, to which Coste gives his full attention, comes to maturity
this way. In this study the Romanticism in his music becomes transparent, by way of analysis and
defining criteria. These premises and results can be used as a starting point for research into the
works of Zani and Mertz, to further demonstrate the importance of Coste for Romantic guitar
music.
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Curriculum vitae

Ari van Vliet is musicus en musicoloog. Hij maakte carrière als concertgitarist en gaf vele recitals
met Spaans, Latijnsamerikaans en Frans repertoire, die hij ook op compact disc uitbracht, Latin
Recital, Iberia, Guitar Collection, Collector’s Item, Atahualpa Yupanqui Instrumental, Napoléon
Coste. Hij voltooide daartoe in 1983 zijn opleiding als gitarist aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag bij zijn vriend en leraar Antonio Pereira Arias, bij wie hij zich de lyrische interpretatie van
gitaarmuziek eigen maakte. Als gitaarleraar wist hij vele leerlingen tot hoog artistiek niveau op te
leiden. Hij rondde het doctoraal in de Muziekwetenschap in 1992 af met een studie naar de
Italiaanse, Spaanse en Franse stijl in gitaarmuziek in de tweede helft van de zeventiende eeuw bij
Rudolph Rasch aan de Rijksuniversiteit te Utrecht; daarvan publiceerde hij essays in De
Tabulatuur. Hij behaalde het doctoraal in Kunstbeleid en -Management bij Frans Bosboom aan
dezelfde universiteit met een onderzoek naar de geschiedenis van de Gaudeamus Muziekweek
1945-1991. Ook de eerstegraads bevoegdheid voor schoolmuziek verkreeg hij aldaar bij Gyula
Véber, en was daarmee actief in verschillende onderwijssituaties, muziek-, basis-, speciaal-,
voortgezet en vakonderwijs, waarvoor hij muziekcursussen en muziekmethodes schreef en
publiceerde, Gitaar Spelen, Muziekwereld, Muziek Actief. Hij participeerde in het management van
concertseries en orkesten, Gaudeamus, Concerto ‘91, Jeugd Strijk Orkest Constantijn. Zijn poëzie
geeft hij uit onder pseudoniem, de serie Poëzie van de Maand, de bundel Verbeeldingen. Zijn
kennis van, inzicht en ervaring in muziek en wetenschap komt tot uiting in zijn promotie-onderzoek
naar leven en werken van de Franse gitaarcomponist Napoléon Coste in de 19e eeuw. De
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I
Model
indeling, vormgeving, beschrijving

Indeling
In de editie uit 2001 van The New Grove citeert Barry S. Brook, in zijn artikel over thematische
catalogi, A. Hyatt King uit diens publicatie The Past, Present, and Future of the Thematic
Catalogue uit 1953 inzake diens voorstel voor de structuur van een dergelijke catalogus.1) Zelf
geeft hij een goed overzicht daarvan door de publicatie in 1972 van zijn Thematic Catalogues in
Music, waarin hij het belang van incipit benadrukt, het weergeven van het begin van een werk in
toonsoort, maatsoort, melodie, ritme, harmonie. Deze bepalen voornamelijk de herkenbaarheid
van composities.2) De organisatie van een thematische catalogus varieert, zoals hij in zijn artikel
schrijft, afhankelijk van het onderwerp en zou idealiter de volgende elementen moeten bevatten:
(a) titel, opus of ander identificatie nummer, referenties naar standaard- en complete
uitgaven, auteur of andere tekstbron, datum en plaats van compositie;
(b) incipits van elk deel, met het aantal maten ervan en beschrijving van varianten in
bronnen;
(c) volledige beschrijving, locatie en signatuur van de autografen;
(d) beschrijving van belangrijke afschriften, hun signatuur, datum en belangrijke verschillen
of speciale betekening;
(e) bibliografische beschrijving van eerste uitgaven, inclusief datum, uitgever, prijs en
plaatnummer, en van alle volgende uitgaven of arrangementen gepubliceerd tijdens het
leven van de componist of weergeven van wijzigingen die deze aanbracht of goedkeurde;
(f) referenties naar eigentijdse dagboeken, memoires en kranten, thematische of nietthematische catalogi;
(g) referenties naar belangrijke besprekingen in wetenschappelijke studies.

Deze structuur kan als leidraad dienen voor de opzet van een thematische catalogus als deze van
het oeuvre van Napoléon Coste. Niettemin is het zinvol de structuur te bestuderen van
thematische catalogi die van gitaarmuziek zijn verschenen om eventuele meer gitaar-specifieke
elementen te vinden die wat dit aangaat relevant zijn, en om te zien welke opzet hier gebruikelijk
is. Hierbij gaat het om de volgende thematische catalogi:
Gorio, Francesco: ‘Wenzeslaus Thomas Matiegka’, in: Il Fronimo, Milano, Suvini Zerboni,
vol. XV, no. 52, 1985, p. 24-41; no. 53, p. 7-26; vol. XVI, no. 54, 1986, p. 18-45; no. 55,
p. 26-40;

1

Brook, Barry S.: ‘Thematic catalogue’,in: Sadie, Stanley, ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
London, Macmillan, 1980. vol. 18, p. 732-736; id. in: Sadie, Stanley, ed.:The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
second edition, London, Macmillan, 2001, vol. 25, p. 348-352.
2

Brook, Barry S.: Thematic Catalogues in Music, New York, Pendragon Press, 1972, p. vii.
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Heck, Thomas Fitzsimmons: The Birth of the Classic Guitar and its Cultivation in Vienna,
reflected in the Career and Compositions of Mauro Giuliani (d.1829) (with) Vol II:
Thematic Catalogue of the complete works of Mauro Giuliani (unpubl. Ph.D.
dissertation, Yale University, 1970, Ann Arbor, University Microfilms International,
1977;
Henke, Mattias: Joseph Küffner, Leben und Werk des Würzburger Musikers im Spiegel der
Geschichte, Tutzing, Schneider, 1985;
Kantner, Leopold & Irene Holzer ed.: Anton Diabelli: thematisch-systematisches
Werkverzeignis, München, Strube, 2006;.
Mauerhofer, Alois: Leonard von Call - Musik des Mittelstandes zur Zeit der Wiener Klassik,
Ph.diss., Graz, 1974, eBooks on Demand, 2009;
Stempnik, Astrid: Caspar Joseph Mertz, Leben und Werk..., Lang, Frankfurt am Main, 1990.
Torta, Mario: Catalogo tematico delle opere di Ferdinando Carulli, Lucca, Libreria Musicale
Italiana, 1993.

In het algemeen hebben deze thematische catalogi geen zeer afwijkende structuur van die welke
King heeft geformuleerd; wel zijn er verschillen in volgorde en vermeldt bijvoorbeeld Stempnik de
toonsoort separaat, terwijl die ook al uit het incipit blijkt. Torta verwijst in zijn verantwoording naar
het model dat Heck heeft voorgesteld en hij gaat te rade bij literatuur die over dit onderwerp is
verschenen van de hand van bijvoorbeeld Krummel en Brook, auteurs die tevens figureren in de
verzamelbundel Foundations in Music Bibliography die onder redactie van Richard D. Green
verscheen naar aanleiding van een conferentie over dat onderwerp in 1986.3)
Heck neemt bij zijn keuze voor een structuur speciaal de bibliografische voorbeelden van catalogi
van complete werken in beschouwing van tijdgenoten van Giuliani, zoals die van Beethoven en
Clementi.4) Ook hij komt op deze wijze tot een opzet die vrijwel overeenkomt met die van King.
Alle hier genoemde thematische catalogi delen de werken in naar opusnummer en instrumentatie.
Stempnik ordent de werken van Mertz naar vindplaats van handschriften, naar opusnummers en
naar volledigheid, zodat voor een bepaald werk op verschillende plaatsen moet worden gezocht;
deze thematische catalogus van Coste wordt duidelijk niet op deze wijze ingericht. Van der Cruys
hanteert in zijn - niet-thematische - catalogus van de werken van Zani de Ferranti een indeling,
onder nummering, naar instrumentatie en komt zo tot elf categorieën, waardoor de
opusnummering vrijwel uit het zicht verdwijnt; ook deze aanpak maakt het vinden van een bepaald
werk lastig.5) In deze catalogus wordt de opusnummering als leidraad gehanteerd, zodat elk werk
snel en eenvoudig is te vinden onder het nummer en de titel waaronder het bekend staat. Een
indeling naar instrumentatie is te vinden in een speciaal daarvoor opgestelde tabel.

3
Green, Richard D., ed.: Foundations in Music Bibliography, New York, London, Norwood (Australia), The Haworth
Press, Inc., 1993, p. 21, 40, 200, 215,

4

Heck, Thomas Fitzsimmons: The Birth of the Classic Guitar and its Cultivation in Vienna, reflected in the Career and
Compositions of Mauro Giuliani (d.1829) (with) Vol II: Thematic Catalogue of the complete works of Mauro Giuliani (unpubl.
Ph.D. dissertation, Yale University, 1970, vol. 2, p. v-xiv.
5

Cruys, Marcus G.S. van de: The life and times of Marco Aurelio Zani de Ferranti , Wijnegem, Homunculus, 2005.
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Vormgeving
Genoemde voorbeelden en uitgangspunten overwegend, een goede, heldere, toegankelijke
structuur in acht nemend, gelet op de vereisten die aan een thematische catalogus door de
muziekwetenschap en de gitaarmuziek mogen worden gesteld, is deze thematische catalogus van
de werken van Napoléon Coste vormgegeven naar het volgende model:
1 nummer
2 titel
3 instrument
4 dedicatie
5 delen
6 manuscript
7 locatie
8 datering
9 1e uitgave
10 exemplaar
11 nieuwe uitgave
12 opname
13 literatuur
14 opmerkingen
15 incipit
16 thematische referentie

Daarbij is gekozen voor een tabelvorm in liggend paginaformaat met, voor zover mogelijk, een
werk per pagina. Op deze wijze is de vormgeving voor elk werk uniform, zodat alle gegevens op
dezelfde plaats te vinden zijn en ook direct zichtbaar is waar deze ontbreken. Het liggend formaat
maakt ook het incipit goed leesbaar.

Beschrijving
Na de motivatie van het gekozen model in dit hoofdstuk I, datering, chronologie dedicaties en
afkortingen in hoofdstuk II toelichtingen, beschrijving van genres, instrumentatie, en een overzicht
van uitgevers in hoofdstuk III, volgt een beschrijving en definiëring van de muzikale stijl van Coste,
vergezeld van muziekvoorbeelden in hoofdstuk IV. De thematische catalogus van de werken van
Coste is verder ingedeeld in 4 categorieën, zoals reeds uit de hoofdstukindeling mag blijken:
Hoofdstuk V: allereerst komen de werken met opusnummer, ook die welke ontbreken, zoals opus
1, onvolledig zijn of in andere opusnummers zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld opus 8;
Hoofdstuk VI: dan volgen de werken zonder opusnummer, [WoO] waarvan de nummering op
alfabetische volgorde van titelwoorden is aangebracht; dit overzicht loopt van 1 tot en met 14;
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Hoofdstuk VII, dan komen de gemengde korte werken [WoO] zoals die door Simon Wynberg zijn
ingedeeld in zijn uitgave van de complete werken van Costedeel IX, hier de nummers WoO 15 tot
en met 20;6)
Hoofdstuk VIII: dit hoofdstuk bevat de werken in de Mèthode van Sor die Coste heeft gereviseerd
en aangevuld tot de Méthode complète pour la guitare... ondergebracht in deze thematische
catalogus in een nummering die gerelateerd is aan de nummering in de methode zelf en de pagina
waarop de etude zich bevindt in de uitgave van Schonenberger uit 1851;
Hoofdsuk IX, tenslotte zijn hier gerangschikt de arrangementen die Coste maakte van werken van
andere componisten; zij vormen een andere categorie met een indeling op grond van componist
en titel.
Bewust is ervoor gekozen hierin geen indeling te maken naar genre of naar instrumentatie. De
genres die Coste beoefent zijn zeer divers en zeker niet eenduidig te noemen, aangezien deze
zich in zijn periode sterk ontwikkelen. Daarnaast zijn er weinig categorieën van instrumentatie, 11,
die ook nog eens inwisselbaar zijn, bijvoorbeeld opus 25 voor hobo, of viool, of cello, of fluit, zodat
terwille van de overzichtelijkheid en vindbaarheid dit niet een leidraad is voor de indeling. Wel is de
instrumentatie te vinden in een tabel met dezelfde naam.
De 16 items van de structuur worden hier nader toegelicht:
1 nummer: het opusnummer volgens de nummering van de uitgave, autografen of afschriften
zoals die door Coste, de kopiist of de uitgever is aangebracht. Onzekerheden,
vergissingen en hergebruik in andere werken worden hier tevens vermeld;
2 titel: de naam die boven het autograaf of afschrift staat of die waaronder het werk is
verschenen, in dezelfde taal, het Frans. Indien het werk onder verschillende titels
bekend is, wordt dit hier vermeld;
3 instrument: de instrumentatie van het werk, uitgaande van dat wat op het autograaf, het
afschrift of het titelblad is vermeld, in de oorspronkelijke taal;
4 dedicatie: de volledige beschrijving, zoals vermeld op het handschrift, de kopie of de
uitgave, van de pesoon of groep aan wie het werk is opgedragen;
5 delen: het overzicht van de verschillende delen waaruit het werk is samengesteld, of
waarin het werk is te onderscheiden; niet altijd worden de verschillende delen ook als
zodanig aangegeven; ook die worden hier vermeld;
6 manuscript: korte aanduiding van het handschrift van de componist zelf, het autograaf, of,
als dit niet aanwezig is, de kopie van een andere hand, het afschrift, onder vermelding,
zo mogelijk, van de kopiist of aanduiding van het anonieme handschrift, waarbij slechts
eigentijdse afschriften worden vermeld, latere in sommige gevallen tussen haakjes.
Sommige afschriften zijn van dezelfde anonieme hand, zodat deze kunnen worden
aangeduid met bijvoorbeeld anon. 1; een bibliografische beschrijving van de meeste
manuscripten van de werken van Coste is te vinden in de catalogus van Torpp-Larsson
en om die reden hier niet opgenomen;7)

6

Wynberg, Simon: The Guitar Works Napoleon Coste, facsimile edition, Vol. I-IX, Monaco, 1981, 1983; reprint 2006-7.

7

Torpp Larsson, Jytte: Catalogue of the Rischel and Birket-Smith Collection, Columbus, Orphée, 1989, p. 198-203.
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7 locatie: afkorting van de bibliotheek en signatuur van het manuscript;
8 datering: het jaartal waarin het werk is ontstaan zoals dat is aangegeven op het autograaf
of het afschrift, of de verschijningsdatum van de uitgave zoals die kan worden afgeleid
uit verschillende, eigentijdse bronnen; de bron wordt hierbij vermeld; in het geval dat de
datering onzeker is of op andere wijze kan worden herleid, wordt deze aangegeven
met een vraagteken en de bron van de herleiding;
9 1e uitgave: de uitgever, diens adres, het plaatnummer zoals die zijn aangegeven op deze
editie; de bibliografische beschrijving van de meeste uitgaven van de werken van
Coste is te vinden in de catalogus van Torpp-Larsson en om die reden hier niet
opgenomen;8)
10 exemplaar: afkorting van de bibliotheek en signatuur van de eerste uitgave(n);
11 nieuwe uitgave: de plaats in de (facsimile) editie van Simon Wynberg van de complete
werken van Coste in 1981-1983 met, voor zover te achterhalen, de uitgave die als bron
heeft gediend; vol. VII, duetten voor gitaar en vol. VIII, werken voor hobo en gitaar,
bevatten geen facsimilae maar transcripties in modern notenschrift;
12 opname: de meest recente muziekopname(n) van het werk op geluidsdrager, meestal cd;
plaatopnamen, vermeld in de Orphée database van Jacques Chaîné9), hebben hier
geen verwijzing gekregen;
13 literatuur: de belangrijkste primaire, secundaire of tertiaire literatuur waarin relevante
informatie over het werk is te vinden; in deze literatuurverwijzing zijn werkenlijsten
zonder werkbespreking, zoals die in artikelen, handboeken en catalogi voorkomen, niet
opgenomen. Wel zijn deze vermeld in een apart overzicht;
14 opmerkingen: aanvullende relevante informatie over het werk, referenties aan andere
werken en connotaties met ander eigen werk;
15 incipit: de eerste maten van het werk in een transcriptie in moderne notatie, zoals die voor
gitaar of ander instrument gebruikelijk is, van het handschrift of van de uitgave ervan,
waaraan de delen van het werk kunnen worden herkend; de lengte van de delen is
aangegeven in het aantal maten, boven of onder de notenbalk aan het eind van het
incipit;
16 thematische referentie:
- titel, componist, opusnummer, datering en signatuur van het werk van een andere
componist waaraan het thema of motief van het werk van Coste is ontleend;
- het incipit daarvan in modern notenschrift - of transcriptie van de tabulatuur, van
Visée [zie Méthode p. 51] - van de eerste maten van het thema of motief, uit een
compositie van een andere componist, dat het uitgangspunt is voor de compositie van
Coste, of relevante vergelijkbare compositie van een andere componist.

8

Torpp Larsson, Jytte: Catalogue of the Rischel and Birket-Smith Collection, Columbus, Orphée, 1989, p. 41-47.

9
Chaîné, Jacques: The Orphée Data-base of Guitar Records, Columbus, 1990, p. 268, 269.
Chaîné, Jacques: The Orphée Data-base of Guitar Records, 1991 Suppl., Columbus, 1991, p. 72.
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De bijlagen bevattende tabellen met het overzicht van de aantallen van, en/of plaatsen waar de
formele kenmerken en stijlelementen van de taxonomie in de geanalyseerde werken zijn
aangetroffen. Waar dat zinvol is, zijn daarvan staafdiagrammen ingevoegd.
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II
Toelichtingen
datering, chronologie composities, afkortingen

Datering
Datering van werken kan allereerst worden vastgesteld op grond van de datum vermeld op het
handschrift van de componist. Er zijn daarvan slechts enkele van Coste bekend, en een heeft een
slecht leesbare datum, het Concertino WoO 4. Om die reden is het zaak verder te kijken naar:
- de vermelding van werken in tijdschriften, zoals de Bibliographie de la France;
- de bespreking van composities in tijdschriften als de Revue musicale;
- de recensie van een concert in een tijdschrift als La France musicale;
- de nummering van de uitgave volgens het schema van de uitgever;
- de opname in registers, zoals Registres de Dépôt légal de musique.
Deze directe verwijzingen leveren niet in alle gevallen een datering op. Deze kan echter ook
indirect worden afgeleid uit leeftijd en locatie van betrokkenen bij een compositie, zoals een
chanson als L’Esquif du Pecheur.
Indien er op de uitgave het adres van de auteur of van de uitgever of beide is vermeld, kan het
verband worden gelegd met andere opusnummers, waarvan de datering nu onbekend is. Mocht uit
geen van deze gegevens een datering kunnen worden opgemaakt, dan is het nog steeds mogelijk
een werk in een bepaalde periode te plaatsen op grond van stijlkenmerken. Zo kan worden
geconcludeerd dat opus 3 qua compositiestijl van eerder datum moet zijn dan het eerder
uitgegeven opus 2.
Andere mogelijkheden zijn verwijzingen naar composities van anderen: variaties op een thema uit
Emmeline van Weigl verschijnen in de regel pas nadat dit werk is gepubliceerd of op locatie is
uitgevoerd. In dit onderzoek wordt een poging gedaan de werken van Coste zo precies mogelijk te
dateren op grond van directe of indirecte aanwijzingen. In sommige gevallen is die gebaseerd op
de vermelding van een datum in de literatuur, omdat de directe bron niet voorhanden was. Alle
resultaten zijn onder bronvermelding opgenomen in de thematische catalogus. De afkortingen
verwijzen daarbij naar de bibliografie.
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Chronologie composities Coste
Hst

H
O
O
F
D
S
T
U
K

Jaar

Op. WoO Arr.

Titel

Instr

Bron voor datering

Handschrift

1829

Opus 2

Variations Famille Suisse

gt

Coste-Hallberg 21 XII 1876

Romagnesi

1830

Opus 3
WoO 2

2 Quadrilles de Contredanses
Aux Parisiens

gt
voc/pf

RM 18 XII 1830, p.191
BF 25 XII 1830

Richault
chez l’Auteur

1832

Opus 4

Fantaisie Armide

gt

BF 18 VIII 1832

1835

Opus 5

Souvenirs de Flandres

gt

BF 11 VII 1835

Lacôte

1836 ?

[Opus 19b]

La Romanesca

gt

RisT1 p.49; DevA p. 269

Richault

1837
c1837

Opus 6
WoO 9

Fantaisie de Concert Meyerbeer
Intr. & Var. Il Pirata

gt
gt

BF 26 VIII 1837
stijl > Armide < Norma

1838 ?
1838
1838
1838
1838 ?

Opus 7
Opus 16
Arr.
Arr.
Arr.

16 Walses Strauss
Fantaisie Norma
23 Chansons - Schubert
Le Perruqier de la Régence - Thomas
L’Esquif du Pecheur - Concone

gt
gt
voc/gt
voc/gt
voc/gt

DevA? p. 369
RGMP 6 V 1838
LFM 8 IV 1838
LFM 29 IV 1838
Concone

1840 ?
1840 ?
1840 ?
1840

Opus 8
Opus 12
Opus 13
Arr. 2

Caprice [Allegro .i.e. opus 11]
Rondeau de concert
Caprice La Cachucha
La Petite Savoyarde - Barroilhet

gt
gt
gt
voc/gt

RGMP? 19 IV 1840
DevA? p. 365, 369
DevA? .p. 369
BaiL p. 58

1841
1841 ?

Opus 9
Opus 10

Divert.ment Lucia di Lamermoor
Scherzo et Pastorale

gt
2gt

BF 30 X 1841
DevA? p. 365, 369

Eggers / Holm

Latte
Richault

1842 ?
>1842

Opus 11
Opus 14

Grand Caprice [Allegro i.e. opus 8]
Deuxième Polonaise

gt
gt

Kk Rischel Ms. 48a
Kk Rischel Ms. 27

Egasse de C.
Anon.1/E. de C.

ongepubliceerd
ongepubliceerd

1843

Opus 15

Le Tournoi, fantaisie chevaleresque

gt

DecM p. 78

Autograaf Lam

Challiot

1844

WoO 5

Deux Quadrilles

gt

Kk Rischel Ms 46

Anon. 1

ongepubliceerd

1851

Meth.

Méthode Coste-Sor

gt

DevA p. 395-396

1852

Opus 17-23
WoO 13

Sept Souvenirs
Sérénade

gt
ob/cl/gt

BF 17 VII 1852
DecM p. 178

Autograaf Lam
ontbreekt

Schonenberger
ontbreekt

1855

Opus 25
WoO 8

Consolazione [& opus 36 Les Regrets]
Grand duo

ob/pf
2gt

DecM p. 183; BF 6 VIII 1856
DecM p. 184; LFM p. 267

Autograaf
Anon.

Colombier
ongepubliceerd

1856

Opus 27, 28 (& 40)
Opus 28 [b]
Opus 29
Opus 30
Opus 31

Le Passage des Alpes
Fantaisie symphonique
La Chasse des Sylphes
Grande Sérénade
Le Départ

gt
gt
gt
gt
gt

Makaroff
Makaroff
Makaroff
Makaroff
Makaroff

1860

Opus 33 [a]

Mazurka

gt

WynS1

1861
186?

Opus 34 [a]
WoO 4

Le Montagnard
Concertino

ob/pf
ob/pf

DevA p. 210
Kk Rischel 37

Autograaf

Lemoine
ongepubliceerd

1862

Opus 33 [b]
WoO 14

Marche et Scherzo
Sonate

ob/gt
ob/pf

WynS1
DecM p. 197

afschrift? Lam
Anon.

ongepubliceerd
ongepubliceerd

1864

WoO 7

L’Enfant au Berceau

voc/pf

Pn Vm7 44.834

Chatot

1866

Opus 35

Fantaisie de Concert

2ob/pf

Pn L 1167

Triébert

1867

Arr

Klosé - 10me Solo

ob/pf/sq

Kk Rischel 178

Richault

1868

Opus 36

Regrets et Consolations [op. 25&36]

ob/pf

Pn [K 1010

1869

Opus 37

Cavatine

ob/pf

Pn No. 2317 K 1012

1874

Opus 38

25 Études
La Ronde de Mai [cf titel op. 42]

gt
gt

Coste-Schult 2 IX 1874
WynS1

Egasse de C.

Uitgever

chez l’Auteur

IV

H
O
O
F
D
S
T
U
K

Egasse de C.
Holm

chez l’Auteur
ongepubliceerd
Richault
Challiot
Richault
Richault
Richault

Anon. 1
2e gt Anon. 1?
Holm

ongepubliceerd
Richault
Richault
LFM

V

H
S
T
VI

H
O
O
F
D
S
T
U
K
VII

H
O
O
F
D
S
T
U
K

Schonenberger

Eggers?

Richault
ongepubliceerd
Girod
Girod
Girod
Hirsch

Autograaf

Triébert
Triébert

Egasse de C.

Richault
ongepubliceerd

1876

Opus 39
Opus (27, 28) & 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43
Opus 44

Andante & Menuet
Le Passage des Alpes
Feuilles d’Automne
La Ronde de Mai
Marche funèbre et Rondeau
Souvenir du Jura

gt
gt
gt
gt
gt
gt

Pn Vm9 3544
Coste-Hallberg 15 X 1876
Coste-Hallberg 15 X 1876
Coste-Hallberg 15 X 1876
Pn Vm 3554?
Coste-Hallberg 21 XII 1876

Richault
Richault
chez l’Auteur
chez l’Auteur
chez l’Auteur
chez l’Auteur

1877

Opus 45

Divagation

gt

Coste-Hallberg 23 VIII 1877

chez l’Auteur

1878

Opus 46
Opus 47
WoO 10
WoO 11

Valse favorite
La Source du Lyson
Lolla
Le Petit Ange rose

gt
gt
voc/pf
voc/pf

Pn Vm9 3563
Pn Vm9 3560
Pn Vm7 44.835
Pn Vm7 44.836

chez l’Auteur
Katto
Katto
Katto

1879

Opus 48 & 49
Opus 50
Arr.

Quatre Valses et Six Préludes
Adagio et Divertissements
Sor - L’Encouragement

gt
gt
2gt

Pn Vm9 3556
Pn Vm9 3543

chez l’Auteur
chez l’Auteur

1880

Opus 51
Opus 52

Récréation du Guitariste
Livre d’Or du Guitariste

gt
gt

Pn Vm9 3557
Pn Vm9 3553

chez l’Auteur
chez l’Auteur

1881

Opus 53

Six Pièces originales

gt

WynS1

chez l’Auteur

VIII
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Composities Coste zonder datum
Jaar

c.1855?

Op. WoO Arr.

Titel

Instr

Opus 24

Grand Solo

gt

Opus 26

Marche Triomphale

gt

Opus 28[c]

Divertissement

gt

Opus 32

ontbreekt

Opus 34[b]

Fantaisie Sonate [1 p.]

vl-ob/pf-gt

WoO 1

Andante et Allegro

WoO 3

Bron voor datering

Handschrift

Uitgever

Egasse de C.

ongepubliceerd

Anon.

ongepubliceerd

Egasse de C.

ongepubliceerd

Autograaf

ongepubliceerd

gt

Autograaf?

ongepubliceerd

Caprice

2ob

Autograaf

ongepubliceerd

WoO 5

Deux Quadrilles

gt

Anon. 1

ongepubliceerd

WoO 6

Duetto

2gt

Holm

ongepubliceerd

WoO 12

Rondeau

ob/pf

Autograaf

ongepubliceerd

WoO 15

Valse des Roses

gt

Autograaf

ongepubliceerd

WoO 16

Kleines Tonstück

gt

Anon.

ongepubliceerd

WoO 17

Valse

gt

Autograaf

ongepubliceerd

WoO 18

Berceuse

gt

Autograaf

ongepubliceerd

WoO 19

Pastorale

gt

Autograaf

ongepubliceerd

WoO 20

Valse

gt

Autograaf

ongepubliceerd

RisT1 p. 49-50

DecM p. 197 ?

Composities Coste met hobo
Jaar

Op. WoO Arr.

Titel

Instr

Bron voor datering

Handschrift

Uitgever

1852

WoO 13

Sérénade

ob/cl/gt

DecM p. 178

1855

Opus 25

Consolazione [& opus 36 Les Regrets]

ob/pf

DecM p. 183; BF 6 VIII
1856

Autograaf

Colombier

1861
186?

Opus 34 [a]
WoO 4

Le Montagnard
Concertino

ob/pf
ob/pf

DevA p. 210
Kk Rischel 37

Autograaf

Lemoine
ongepubliceerd

1862

Opus 33 [b]
WoO 14

Marche et Scherzo
Sonate

ob/gt
ob/pf

WynS1
DecM p. 197

afschrift? Lam
Anon.

ongepubliceerd
ongepubliceerd

1866

Opus 35

Fantaisie de Concert

2ob/pf

Pn L 1167

Triébert

1867

Arr

Klosé - 10me Solo

ob/pf/sq

Kk Rischel 178

Richault

1868

Opus 36

Regrets et Consolations [op. 25&36]

ob/pf

Pn [K 1010

1869

Opus 37

Cavatine

ob/pf

Pn No. 2317 K 1012

?

Opus 34[b]

Fantaisie Sonate [1 p.]

vl-ob/pf-gt

DecM p. 197 ?

?

WoO 3

Caprice

?

WoO 12

Rondeau

Autograaf

Triébert
Triébert

Autograaf

ongepubliceerd

2ob

Autograaf

ongepubliceerd

ob/pf

Autograaf

ongepubliceerd
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Programmatische composities Coste
Natuur

Steden

Historie

Gevoel

Dood

Folklore

Opera

Flandres
opus 5

Delfzil
opus 19

Tournoi
opus 15

Regrets
opus 25

Marche funèbre
opus 43

Ronde Mai
opus 42

Famille Suisse
opus 2

Vallée Ornans
opus 17

Cloches
opus 21

Chasse Sylphes
opus 29

Consolations
opus 36

Rondeau Villageois
opus 47

Armide
opus 4

Bords du Rhin
opus 18

Meulan
opus 22

Le Départ
opus 31

Divagation
opus 45

Zuyderzée
opus 20

Auteuil
opus 23

Choeur Pèlerins
opus 30

Meyerbeer
opus 6
Lucia di Lamermoor
opus 9

Passage Alpes
opus 27, 28 & 40

Norma
opus 16

Montagnard
opus 17; opus 34a

Le Pirate
WoO 6

Feuilles d’Automne
opus 41
Jura
opus 44
Source Lyson
opus 47

Concordantie opus 8, 11, 14 en 27
Caprice opus 8

Grand Caprice opus 11

Deuxième Polonaise opus 14

Passage des Alpes opus 27

I Introduction

I Maestoso

I Introduction
II Andante maestoso
I Allegro

II Polonaise

III Allegro

II Polonaise
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Afkortingen
De afkortingen van bronnen en literatuur zijn opgenomen in de bibliografieën en worden om die
reden niet hier apart vermeld. Uitsluitend de literatuur waarnaar in de bijlagen en in de thematische
catalogus wordt verwezen, is terwille daarvan voorzien van een afkorting, die bestaat uit de eerste
drie letters van de achternaam, de eerste letter van de voornaam en bij meerdere publicaties een
nummer. Op deze wijze is BaiL p. 58 terug te vinden als:
Baillie, Laureen: The Catalogue of Printed Music in the British Library to 1980, London, Saur,
1982, p. 58.
Algemene afkortingen

Sigla bibliotheken

acc.
begeleiding
anon.
anoniem
arr.
arrangement
c.
circa
cf
confer (vergelijk)
ded.
dedicatie
dim.
dimanche (zondag)
ed.
editie
etc
et cetera
ex.
voorbeeld
f
volgende pagina
ff
volgende pagina’s
facs.
facsimile
fc
fotokopie
fl
fluit
gt
gitaar
Hz
Hertz (trillingen per seconde)
i.e.
id est (dit is)
jeu.
jeudi (donderdag)
Kol.
Kolom
lun.
lundi (maandag)
M.
Monsieur (meneer)
MM.
Messieurs (meervoud)
mar.
mardi (dinsdag)
mer.
mercredi (woensdag)
Mlle
Mademoiselle (mejuffrouw)
Mme
Madame (mevrouw)
MS
manuscript
ob
hobo
op. cit.
opere citato (aangehaald werk)
op.
opus
p.
pagina
pf.
piano
publ.
publicatie
res.
resembles, lijkt op
sam.
samedi (zaterdag)
unp.
unpublished (niet uitgegeven)
ven.
vendredi (vrijdag)
vl.
viool
vlc.
violoncello
voc.
vocaal, zang
WoO without opus number (zonder
opusnummer)

A
Au
B
Bad
Bds
Br
Dgh
DHk
DHnmi
Kk
Kn
Lam
Lbl
Mbs
Pan
Pap
Pbh
Pcdv
Pcm
Pn
Sk
Skma
Uu
VAL

Århus, Statsbiblioteket
Amsterdam,
Universiteitsbibliotheek
Besançon, Bibliothèque
Municipale
Besançon, Archives
départementales
Berlin, Deutsche Staatsbibliothek
Koninklijke Bibliothèque Royale
Brussel
Gemeentehuis Delfzijl
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek
Den Haag, Nederlands Muziek
Instituut
Kopenhagen, Det Kongelige
Bibliotek
National Museum of Denmark
London, Royal Academy of Music
London, The British Library
München, Bayrische
Staatsbibliotek
Paris, Archives Nationales
Archives de Paris
Bibliothèque Historique de la Ville
de Paris
Paris, Château de Vincennes
Paris, Cité de la Musique
Paris, Bibliothèque Nationale
(Département de la Musique)
Sweden, Kunglige biblioteket
Sweden, Statens musikbibliotek
Utrecht, Universiteitsbibliotheek
Valenciennes, Bibliothèque
Municipale
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Tijdschriften
BF
EdB
EFV
Fig
GM
JD
LFM
LPB
LaM
LGM
LM
LP
LTB
OB
PA
RGMP
RM
TdP

Bibliographie de la France
Echo de Bruxelles
Echo’s de la Frontière Valenciennes
Le Figaro
Gazette musicale de Paris
Journal des Débats
La France musicale
La Presse Belge
La Mélodie
Le Guide Musical
Le Ménestrel
Le Pianiste
Le Télégraphe, Bruxelles
Observateur Belge
Petites Affiches Valenciennes
Revue et Gazette musicale de Paris
Revue musicale
Tablettes de Polymnie
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III
Genres
schema, instrumentatie, beschrijving, arrangementen, uitgevers, uitgaven

Schema
Hier volgt nu eerst een indeling en een beschrijving van de opeenvolgende muzikale genres die in
het werk van Coste voorkomen om duidelijk te maken wat daaronder wordt verstaan. De muziek in
de romantiek kent vele titels die met veel fantasie zijn gekozen. Daarvan zijn er enkele geen
officieel genre op zich, zoals Souvenirs, maar terug te brengen tot - verzamelingen van - muzikale
vormen of genres. Soms staat het genre erbij vermeld op de titelpagina, maar soms ook niet.
Onderstaande indeling laat zien onder welke genres de werken van Coste kunnen worden
geschaard. De beschrijving van de genres daarna is het uitgangspunt voor deze studie, en dan
gaat het om de originele werken. De reden waarom de werken zijn ondergebracht bij een bepaald
genre - anders dan de titel aangeeft - wordt uitgelegd bij de bespreking van het betreffende werk
zelf. In dit overzicht zijn niet opgenomen de arrangementen die Coste maakte van werken van
andere componisten; deze behoren tot een aparte categorie. Daarbij gaat het om de 16 walsen
van Strauss opus 7, de verzameling in Le Livre d’Or opus 52, een wals van Métra, vijf chansons,
twee delen uit concerten van Giuliani, een Morceau van Hummel, vele Lieder van Schubert,
waarvan niet alle zijn gevonden, duetten van Sor en de Méthode Coste-Sor, werken die in een
opvolgend schema overzichtelijk zijn gemaakt. In de Méthode bevinden zich echter originele
etudes van Coste, zodat deze weer wel is vermeld in dit schema; methode is echter geen genre op
zich. Recueil is ook geen genre, maar een verzameling zelfstandige delen, bij Coste onder titels
als Récréation, Le Livre d’Or, bijvoorbeeld. Andere componisten gebruiken voor hun verzameling
losse werken weer andere, fantasievolle namen als Mélange, Mosaïque, die bij de bespreking van
Recueil worden opgesomd. Ook schreef hij veel etudes, 26 zonder die in de Méthode en maakte
hij veel arrangementen. Coste‘s werken zijn onder te brengen in tweeëndertig genres. De
categorieën die niet een echt genre zijn, als duet, methode en recueil, worden in het schema
aangegeven met ‘x’. De cijfers zijn de opusnummers, WoO is de aanduiding voor werken zonder
opusnummer. GS is de afkorting van Grand Solo, opus 24 en 29. De letter ‘i’ verwijst naar een
andere instrumentatie dan gitaar solo; zie daarvoor het schema instrumentatie hierna.
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Genres Coste
genre

opus / WoO

air

13

ballade

20

barcarolle

51.1

berceuse

WoO 18

19[b]

51.14

bolero

30

cantilène

36 i

caprice

(8)

11

cavatine

37 i

WoO 9

13

WoO 3 i

chanson

WoO 2 i WoO 7 i WoO 10 i WoO 11 i

concertino

WoO 4 i WoO 6 i

divertimento

9

28[c]

34[a] i

50

x duet

10 i

25 i

33[b] i

34[a] i

34[b] i

35 i

36 i

37 i

etude

19

38

53.5

elegie

24.6

WoO 3 i WoO 6 i WoO 8 i WoO 12 i WoO 14 i

fantaisie

15

16

31

28b

31

34b i

45

47

“fantaisie”

5

17

18

19

20

21

22

23

27

fantaisie var

4

6

24 [GS]

35 i

fugue

21

marche

5

26

28

30

31

33[b] i

43

48

51.2

mazurka

33[a]

menuet

39

50.3

50.5

51.7

51.12

53.3

53.6

x methode

Sor

pastorale

10 [D] i

34[a] i

WoO 19

pièce

WoO 1

WoO 16

14

44

prelude

38.3

38.12

quadrille

3

WoO 5

x recueil

51

52

53

romance

25

rondeau

5

12

17

21

28b

34b i

40

42

43

28b

33b i

50

53.4

WoO 6 i

20

22

41

46

51.5

polonaise

51.3

scherzo

10 i

19

23

serenade

23

30

WoO 13 i

sonate

34[b] i

WoO 14 i

tarantelle

38.22
2

WoO 9

valse

5

10 i

40

29 [GS]

42

43

47

51.6

51.11

53.2

WoO 12 i

49

rondoletto

thème varié

28

18

51.8

WoO 15 WoO 17 WoO 20

44

50
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Instrumentatie
Het merendeel van de 75 originele composities van Napoléon Coste is geschreven voor gitaar
solo. Niettemin zijn er 13 werken met pianobegeleiding, zodat verondersteld kan worden dat
Coste, zoals te lezen is in de biografie, evenals andere gitaarcomponisten als Sor, Carulli en
Carcassi, het instrument op zeker niveau bespeelde. Ook de transcripties voor gitaar van
Schubert-liederen wijzen in die richting. Tien composities zijn geschreven voor hobo of twee
hobo’s, al dan niet met begeleiding van piano, waarbij de keuze gelaten wordt de hobo te
vervangen door de viool, eenmaal slechts door violoncello of fluit, dit in tegenstelling met de vele
collega’s van Coste die meestal de voorkeur gaven aan fluit of viool. De keuze voor hobo kan
voortkomen uit de vriendschap van Coste met de beroemde hoboïst Charles Triébert en zijn
leerlingen. Diens broer Frédéric was uitgever en verzorgde opus 35 en 37 van Coste. Tenslotte
zijn er nog drie duetten voor twee gitaren in zijn oeuvre te vinden, naast het ontbrekende trio voor
hobo, klarinet en gitaar, zodat zijn voorkeur wat instrumentatie betreft beperkt blijft tot zeven
muziekinstrumenten - gitaar, piano, hobo, viool, fluit, klarinet, cello - en zangstem. Andere
componisten zijn wat dit betreft toch wat breder geöriënteerd, zoals Küffner, Carulli, Giuliani en
Diabelli, die veel kamermuziek schreven voor verschillende bezettingen. Het schema hieronder
geeft aan welke instrumentatie en welke werken van Coste het betreft. Alle andere originele
werken van Coste zijn voor gitaar solo.

Instrumentatie Coste
instrument
voc & pf

opus / WoO
WoO 2

WoO 7

WoO 10

2 gt

10

WoO 6

WoO 8

ob (vl / vlc / fl) & pf

25

WoO 14

ob & gt

33[b]

ob (vl) & pf

34[a]

WoO 12

vl (ob) & pf (gt)

34[b]

36

2 ob & pf

35

ob (vl / fl) & pf

37

2 ob

WoO 3

ob & pf

WoO 4

ob & cl & gt

WoO 13

WoO 11
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Beschrijving
Hieronder worden nu in het kort de verschillende genres geschetst waarin Coste schreef om
duidelijk te maken wat er precies onder wordt verstaan in deze studie.
Air: deze term was al in de 16e eeuw in gebruik in Engeland en Frankrijk voor wat lichtere
muziekstukken, vaak wat losjes gebruikt als synoniem voor wijs of lied.10) Coste gebruikt de term
tweemaal, voor La Cachucha opus 13 als ‘air espagnol’ en voor La Romanesca opus 19 als
‘fameux air de danse’.

Ballade: een instrumentale vorm in narratieve stijl. De term werd in deze hoedanigheid voor het
eerst gebruikt door Chopin, die er vier schreef, alle in één deel met te onderscheiden episoden.
Franck en Liszt volgden Chopin in zijn niet-verwijzen naar een literaire bron.11) Zo ook Coste, die
de term uitsluitend gebruikt bij Le Zuyderzée opus 20, waarbij de verwijzing naar de natuur is. Hier
zijn twee onderdelen te onderscheiden, de ballade en de wals.

Barcarolle: titel van stukken die verwijzen naar de liederen die de Venetiaanse gondeliers zingen
bij het peddelen. Deze liederen zijn in de 18e eeuw al bekend en later veel gebruikt in de
romantische opera, waar zij een sentimentele, zelfs melancholieke sfeer hebben. Meestal wordt de
6/8 maat gebruikt, maar de beroemde Barcarolle in F# van Chopin staat in 12/8 maat.12) Coste
schrijft er twee in opus 51, waarvan no.1 verwantschap vertoont met het beroemde Santa Lucia.
Hij gebruikt beide keren de 3/8 maat.

Berceuse: een zacht lied, vaak in 3/4 of 6/8 maat, bedoeld om een kind te laten slapen. Deze
verwijzing bepaalt het karakter van de instrumentale stukken met deze titel.13) Coste schrijft een
berceuse als chanson, Le Petit Ange Rose, waarbij hij opvallend de 2/4 maat gebruikt, en een
instrumentaal stuk in 3/4 maat WoO 18. Van Schubert arrangeert hij de Berceuse D527 voor zang
en gitaar; deze staat in 12/8 maat.

Bolero: Spaanse dans in matig tempo en driedelige maat, ook een lied, populair aan het einde van
de 18e tot het midden van de 19e eeuw. Hij lijkt erg op de Cachucha. Gebruikelijk heeft hij de AAB
vorm en een kenmerkend ritme 8ste - 16en triool -8ste - 8ste - 8ste - 8ste, gerelateerd aan de

10

Fortune, Nigel: ‘Air’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, Macmillan,
1980, vol.1, p. 180; Fortune, Nigel,ed.:’ Air’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second
edition, London, Macmillan, 2001, vol. 1 p. 252-256.
11
Brown, Maurice J.E.: ‘Ballade’, in:.Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London,
Macmillan, 1980, vol.2, p. 78-79; Brown, Maurice: ‘Ballade’, in: Sadie, Stanley ed: The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, second edition, London, Macmillan, 2001, vol. 2, p. 554.

12
Brown, Maurice J.E.: ‘Barcarole’, in: Sadie, Stanley, ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians,London,
Macmillan, 1980. vol. 2, p. 145;

13
Drabkin, William: ‘Berceuse’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London,
Macmillan, 1980. vol.2, p.519; Hamilton, Kenneth: ‘Berceuse’, in: Sadie, Stanley, ed.:The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, second edition, London, Macmillan, 2001, vol. 2, p. 304.
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polonaise.14) Coste plaatst een bolero in zijn Grande Sérénade opus 30, die hij schreef voor het
Makaroff-concours, met het kenmerkende ritme dat terugkeert in de finale van het werk. De
Cachucha bewerkt Coste als caprice in opus 13.

Cantilène: oorspronkelijk een Latijnse term voor lied of melodie, in de 19e eeuw in gebruik voor
een zeer gedragen of lyrische vocale lijn of instrumentale passage met hetzelfde karakter.15) Coste
schrijft slechts een werk met een dergelijk karakter onder de titel Les Regrets opus 36 voor hobo
en gitaar.
Caprice: deze naam wordt gebruikt voor een breed scala aan muzikale vormen. In de vroege 18e
eeuw staat de term vaak voor de solo-cadenza in concerten of solo sonates met een
geïmproviseerd en fantasierijk karakter. Locatelli begint met capriccio’s als technische of virtuoze
etudes, Paganini zet deze traditie voort in zijn bekende 24 capriccio’s opus 1. In de 19e eeuw wordt
de titel heel vrij opgevat.16) Voor gitaar zijn de caprices van Legnani beroemd. Coste schrijft er vier,
opus 8, dat niet zelfstandig is verschenen, maar geplaatst in opus 11 Grand Caprice, een
omvangrijk werk, de reeds genoemde caprice La Cachucha opus 13 en een Caprice voor twee
hobo’s WoO 3, een niet gepubliceerd manuscript.

Cavatine: in de 18e eeuwse opera is de cavatine een korte aria, zonder da capo, dat ook als
zelfstandig stuk voorkomt of als tussenstuk in een recitatief. Deze traditie wordt voortgezet in de
19e eeuw, maar bij Italiaanse opera’s wordt het een uitgewerkte aria, vaak met veeleisende
virtuositeit. Deze cavatines worden vaak afgesloten met een cabaletta in een sneller tempo met
meer opwindend karakter. Bij instrumentale muziek heeft de cavatine vaak een liedachtige
structuur.17) Coste schrijft een originele Cavatine voor hobo en piano opus 37 en bewerkt die van
Adami voor zang en gitaar als arrangement.

Chanson: onder deze term wordt in deze studie verstaan ‘lied’, een compositie in eenvoudige
liedvorm voor zang en gitaar of piano. Lied, song, cancion zijn vertalingen daarvan. Coste schreef
vier originele chansons voor zang en piano WoO 2, WoO 7, WoO 10, WoO 11 en maakte vele
arrangementen van chansons van andere componisten als Schubert.

14

Kahl, Willi: ‘Bolero’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, Macmillan,
1980, vol. 2, p. 870; id. in: Sadie, Stanley, ed.:The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, London,
Macmillan, 2001, vol. 2, p. 819-822.
15
Sanders, Ernest H.: ‘Cantilena’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London,
Macmillan, 1980, vol. 3, p. 729-731; id. in: Sadie, Stanley, ed.:The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second
edition, London, Macmillan, 2001, vol. 5, p. 55-57.

16
Schwandt, Erich: ‘Capriccio’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London,
Macmillan, 1980, vol. 3, p. 758-759; id. in: Sadie, Stanley, ed.:The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second
edition, London, Macmillan, 2001, vol. 5, p. 100-101.

17
Westrup, Jack: ‘Cavatina’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London,
Macmillan, 1980, vol. 4, p. 35.
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Concertino: verkleinwoord voor concert of concerto, maar ook in vorm kleiner. Een werk voor soloinstrument of solo-instrumenten, minder ambitieus dan een concerto, vaak met minder delen of
samengevoegd tot een deel met veranderingen in tempo en karakter.18) Coste schreef slechts een
niet uitgegeven driedelig Concertino voor hobo en piano WoO 4, opgedragen aan zijn vriend
Charles Triébert en een Grand Duo WoO 6 in vier delen voor twee gitaren, ook niet gepubliceerd.

Divertissement: Franse term in gebruik sinds de 17e eeuw, deels als equivalent van het Italiaanse
divertimento, met als betekenis vermaak, verstrooiing. Het belangrijkste type is het divertissement
van vocale solo’s, ensembles en dansen als een onderdeel van een groter theaterstuk. Een
andere categorie zijn de zelfstandige werken met deze titel als muzikale verstrooiing, meestal met
een pastoraal of allegorisch thema, eveneens in een muzikaal drama.19) Ook is het divertimento
een reeks onderhoudende muziekjes en moet in die zin worden onderscheiden van de fantaisie,
die een grotere reikwijdte heeft en anders is van karakter.20) Deze laatste betekenis is van
toepassing op de divertissementen van Coste. Zijn opus 9 over Lucia di Lammermoor bestaat uit
opeenvolgende en aaneengesloten delen, zijn opus 28[c] heeft een deel, met als aanwijzing
‘enchainer’, met de bedoeling te verbinden met het volgende stuk, waarna echter niets meer volgt.
Opus 34[a] is voor hobo en gitaar en kent ook verschillende opeenvolgende, bijeenhorende delen.
In opus 50 heeft de titel de betekenis van vijf zelfstandige genummerde stukjes, die apart kunnen
worden gespeeld, eigenlijk een verzameling, dus. Ook de serenade lijkt op het divertimento.

Duet: werk voor twee zangers of instrumentalisten, al dan niet begeleid door piano of orkest; duo is
het Franse woord voor duet, duetto het Italiaanse. Het duet kan een verscheidenheid aan muzikale
genres of vormen herbergen. Coste schreef 14 duetten voor verschillende bezetting die in het
overzicht instrumentatie zijn opgenomen en bij de betreffende genres worden besproken. Het duo
of duet vormt dus in deze studie geen genre op zich.

Elegie: zetting van een gedicht of een instrumentaal stuk waarin het verlies van een persoon wordt
beklaagd. In deze zin ligt de elegie dichtbij het lamento, klaagzang. Een groot deel van de 19eeeuwse muziek kan élegiaque’ worden genoemd en het is geen wonder dat de titel veel wordt
gebruikt voor instrumentale stukken.21) Coste schrijft een elegie als zesde deel van de Grand Solo
opus 24.

18
Hutchings, Arthur: ‘Concertino’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London,
Macmillan, 1980. vol. 4, p. 626; id. in: Sadie, Stanley, ed.:The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition,
London, Macmillan, 2001, vol. 6, p. 240.

19
James, Anthony R.: ‘Divertissement’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
London, Macmillan, 1980. vol. 5, p. 506-507; id. in: Sadie, Stanley, ed.:The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
second edition, London, Macmillan, 2001, vol. 6, p. 394-396.

20

Willemze, Theo: Spectrum Muzieklexicon, Utrecht, Het Spectrum, 1975, ‘Divertimento’, vol.1, p.245-246.

21
Boyd, Malcolm: ‘Elegy’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, Macmillan,
1980, vol. 6, p. 111-112; id. in: Sadie, Stanley, ed.:The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, London,
Macmillan, 2001, vol. 8, p. 111-112.
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Etude: in de regel vrij korte stukjes bedoeld om een aspect van de instrumentale speltechniek te
ontwikkelen. In het zeer grote aantal etudes voor gitaar kan onderscheid worden gemaakt naar
werken van meer technische aard met toonladderfiguren, arpeggio’s, akkoorden, ritmes en
dergelijke en werken met een meer muzikaal karakter, die eigenlijk kleinere of grotere
voordrachtswerken zijn. Wel zijn etudes in verzamelingen en methoden gerangschikt naar
moeilijkheidsgraad, zoals ook bij de 25 Etudes opus 38 van Coste, beginnend met werkjes van vrij
technische aard, oplopend tot grote voordrachtsetuden. Daarnaast bevindt zich een eenzame
etude in Delfzil opus 19, zonder verdere relatie met dit werk en een etude als no.5 in het laatste
opus 53 van Coste. Aan de Méthode Coste-Sor heeft de eerste eveneens een aantal originele
etudes toegevoegd, naast een volledige revisie van die van Sor.

Fantaisie: omdat de sonate zich in de klassieke periode had ontwikkeld tot een vrij rigide formeel
schema was er bij de romantici behoefte aan een vrijere vorm in het gebruik van thematisch
materiaal en virtuositeit, de fantaisie, of fantasia. Deze was een middel voor de uitbreiding van
muzikale vormen, zowel thematisch als emotioneel. Zodoende groeide de 19e eeuwse fantaisie in
grootte en reikwijdte om zowel muzikaal omvangrijk als grootschalig meerdelig werk te worden.22).
In deze studie wordt onderscheid gemaakt in een drietal vormen waarin de fantaisie zich voordoet,
vanwege de ontwikkeling die het genre doormaakt. De Fantaisie is allereerst een meerdelig werk
onder deze titel met delen van verschillend karakter die tezamen behoren te worden gespeeld. Bij
Coste gaat het om een zevental ‘echte’ fantaisies, Le Tounoi - Fantaisie chevaleresque opus 15,
Fantaisie Norma opus 16, Fantaisie Symphonique opus 28b, Le Départ - Fantaisie dramatique
opus 31, Fantaisie Sonate opus 34b voor hobo en piano of gitaar, Divagation opus 45 en La
Source du Lyson - Fantaisie ‘Fête Villageoise opus 47.

“Fantaisie”: is dan, ten tweede, een compositie die vanwege de samenstelling en het karakter tot
dit genre kan worden gerekend, maar deze titel niet draagt. Allereerst zijn er bij Coste de zeven
Souvenirs opus 17-23, meerdelige werken met als ondertitel ‘morceaux épisodiques’ die hier als
“Fantaisie” gelden en inderdaad ook als zodanig kunnen worden betiteld. Maar is zijn Souvenirs de
Flandres opus 5 dan ook een Fantaisie, met een Marche, 4 Valses en een Rondeau? In de
hierboven gegeven omschrijving, inderdaad. De grote compositie Le Passage des Alpes opus 27,
28, 40 en La Chasse des Sylphes opus 29 horen ook tot de ”Fantaisies” zonder dat zij deze titel
dragen. Dan zijn er nog de werken die niet anderszins zijn onder te brengen dan onder dit genre,
ware het dat zij slechts twee delen betreffen, opus 39, 42, 43 en 44; maar evenals opus 45. dat
wel die titel draagt, vertonen zij dezelfde kenmerken, waardoor zij in deze studie tot dit genre
mogen behoren.

Fantaisie variée: geleidelijk ontwikkelen de sets thema & variaties zich tot fantaisies variées
doordat de introductie soms wordt vervangen door andere delen en/of doordat er delen worden
ingelast die geen variatie meer zijn. Zodoende vormt de derde categorie de Fantaisie variée,

22
Drabkin, William: ‘Fantasia’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London,
Macmillan, 1980. vol. 6, p. 390.
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waarbij in het werk, al dan niet onder deze titel, nog wel verschillende variaties als zodanig zijn
aangegeven. De naam Chanson variée en Air varié komt ook voor. Er zijn opeenvolgende,
bijeenhorende delen van gevarieerd karakter. Coste schreef er vier in deze categorie van dit
genre, Fantaisie sur un motif du ballet d’Armide opus 4, Fantaisie de Concert opus 9 op een thema
van Meyerbeer, Grand Solo opus 25, waar de introductie is vervangen door twee andere delen en
Fantaisie de Concert opus 35 voor twee hobo’s met pianobegeleiding ad libitum.

Fugue: de fuga als polyfone vorm met inzetten van dux en comes die worden vervolgd met
contrapunt, doorwerking, reprise en stretto komt in de klassieke gitaarmuziek sporadisch voor en
nog minder in de romantische. Driestemmige formele fuga’s zijn moeilijk te realiseren op het
instrument en vierstemmige welhaast onmogelijk, vanwege de zes snaren. De fuga’s van Bach - in
transcriptie voor luit - zijn legendarisch. Van alle gitaarcomponisten in deze perioden schrijft
slechts Diabelli twee fugues en Giuliani een fughetta. De laatste benadert de formele fuga nog
enigszins, maar de Fugue opus 21 van Coste als eerste deel van Souvenirs no. 5 niet meer.

Marche: muziek met sterke repetitieve ritmen in een ongecompliceerde stijl, gewoonlijk gebruikt
om ordelijke militaire bewegingen en optochten te begeleiden.23) De referentie met miltaire muziek
moge bij Coste duidelijk zijn vanuit zijn biografie. Waar Sor zelf militair was in het Catalaanse leger
bij Barcelona dat vocht tegen Napoleon, waarbij hij eerst patriottische liederen schreef tegen de
Fransen, maar onder de Franse bezetting een betrekking had als commissaris van politie in Jerez
en daardoor, als ‘afrancescado’ in 1813 met de Franse terugtocht mee moest gaan, was het
Coste’s vader die deelnam aan militaire activiteiten van Napoleon en Coste zelf die een militaire
carrière misliep om gezondheidsredenen.24) Coste schreef negen marches, waarvan die in opus 5,
opus 28, opus 30, opus 33[b] voor hobo en gitaar, opus 31, opus 43 deel uitmaken van meerdelige
werken. De marches van opus 48 en opus 51 zijn zelfstandige onderdelen van een verzameling
werken. De marche van opus 26 is een zelfstandig werk.

Mazurka: oorspronkelijk een Poolse dans afkomstig uit de vlakten van Mazovië rond Warschau. Er
bestaan meedere typen, als de mazurka, oberek en kujawiak, alle afstammend van de polska.
Chopin werd sterk beïnvloed door de traditionele muziek van Polen en schreef er een vijftigtal.25)
Coste componeerde er slechts een, de Mazurka opus 33[a].

23
Schwandt, Erich: ‘March’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London,
Macmillan, 1980. vol. 11, p. 650; id. in: Sadie, Stanley, ed.:The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition,
London, Macmillan, 2001, vol. 15, p. 816-817.

24

Jeffery, Brian: Fernando Sor, Composer and Guitarist, London, 1977; second edition 1994, p.4-5, 10-11.

25
Brown, Maurice J.E., & Czeslaw R. Halski: ‘Mazurka’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, London, Macmillan, 1980. vol. 11, p. 865-866; Downes, Stephen: ‘Mazurka’, in: Sadie, Stanley, ed.:The New Grove
Dictionary of Music and Musicians, second edition, London, Macmillan, 2001, vol. 16, p. 189-190.
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Menuet: Franse dans in matige of langzame driedelige beweging, de meest populaire dans in de
aristocratische kringen van het midden van de 17e tot het einde van de 18e eeuw, toen het de
enige nog in gebruik zijnde barokdans werd. Zodoende kwam het menuet in de sonate terecht, in
het strijkkwartet en in de symfonie, de grote muzikale vormen die toen in de mode kwamen.
Componisten in de 19e eeuw waren minder geïnteresseerd in het menuet, maar de vorm werd nog
wel gebruikt.26) De klassieke gitaarcomponisten schrijven er enkele, maar Paganini spant de kroon
met 38 menuetten. Coste schreef er zeven: een volledige vorm met trio in opus 39, opus 50 no.3
en 50 no.5 en onvolledige vormen zonder trio in opus 51 no.7, 51 no.12, 53 no.3 en 53 no.6.

Méthode: vormt geen genre op zich. Het is een leerboek met instructie, oefeningen en etudes dat
veel kan zeggen over de techniek, componeerstijl en muzikale opvattingen van de schrijver. De
vele methodes voor gitaar die in de klassieke tijd en in de romantiek zijn verschenen tonen het
beeld van de zich ontwikkelende techniek en stijl van het gitaarspel. Omdat Coste in directe relatie
stond met Sor en van diens methode een geheel herziene uitgave verzorgde, is het betrekken
hiervan in dit analytisch onderzoek zeer interessant. Een groot deel van deze methode bevat
originele etudes van Coste, een aanvulling op zijn Etudes opus 38. Het onderhavige vergelijkend
onderzoek heeft uitgewezen wat de hand van Coste in deze Méthode is geweest.

Pastorale: een literair, dramatisch of muzikaal genre dat de karakteristieken en het gebeuren van
het landelijke leven uitbeeldt of de sfeer daarvan uitdraagt. De verheerlijking van de natuurlijkheid
van herders speelt al in de oudheid een rol en blijft dat doen in de latere muzikale stijlperioden.
Beethoven paste vele van de 18e eeuwse conventies van pastorale muziek - met natuurmotieven,
programmatische uitbeelding van storm als bij Vivaldi - toe in zijn pastorale Symfonie opus 68. De
irrationele krachten van de natuur waren in de 19e eeuw inspiratiebron voor componisten als
Berlioz om de pastorale muziek te herscheppen.27) Coste schreef twee pastorales, een als gitaar
duo opus 10, ‘mouvement de valse’, en een kleine pastorale WoO 19. Le Montagnard opus 34[a]
voor hobo en gitaar is een ‘Divertissement pastoral’; het bijvoeglijk naamwoord geeft aan dat de
muziek verwijst naar een herderlijke, natuurlijke sfeer. Ook dit werk komt bij de pastorales aan de
orde.

Pièce: in sommige gevallen heeft een muziekstuk geen genretitel of fantasierijke titel, maar staat
er eenvoudig ‘pièce’, ‘petit pièce’, ‘pièce de société’, ‘pezzo’, ‘morceau’ of ‘Stück’ of helemaal niets
en slechts een tempo- of karakteraanduiding. Deze genreloze muziekstukken of stukjes - die niet
anderszins zijn onder te brengen - worden onder het genre ‘pièce’ gevangen. Coste schreef er
drie, een Andante et Allegro WoO 1 en het Kleines Tonstück WoO 16. De sept morceaux
épisodiques worden gerekend tot de “fantaisies” zonder dat zij deze titel dragen, evenals het

26
Little, Meredith Ellis: ‘Minuet’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Vol.1-20,
Macmillan, London, 1980. Vol.12, p.353-358; id. in: Sadie, Stanley, ed.:The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
second edition, London, Macmillan, 2001, vol. 16, p. 744.
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Chew, Geoffrey & Owen Jander: ‘Pastorale’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, London, Macmillan, 1980. vol. 14, p. 290-296; id. in: Sadie, Stanley, ed.:The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, second edition, London, Macmillan, 2001, vol. 19, p. 217, 224.
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Maestoso van Le Passage des Alpes opus 27, 28 en 40 en het Andante van Souvenir du Jura
opus 44.

Polonaise: een statige Poolse processiedans of een instrumentaal stuk, de laatste voornamelijk
buiten Polen ontwikkeld met het kenmerkende ritme 8ste-16e-16e-8ste-8ste-8ste-8ste. Door de
oorsprong in centraal Polen rond Warschau is de polonaise verwant aan de mazurka. De klassieke
polonaise had een driedelige maat, frases zonder opmaat, een gerepeteerde ritmische figuur en
een afsluitend ritme. Contrasterende melodieën werden toegevoegd, later vervangen door een
tweedelig trio. Ook rondo’s kwamen voor. Het succes van de polonaises van Chopin werd mede
veroorzaakt door het enthousiasme in West-Europa voor Poolse dingen rond 1830, dat bijdroeg
aan de populariteit van de polonaise in salons en concerten.28) Coste schreef er drie, waarvan de
eerste uit opus 8 wordt hergebruikt in Deuxième Polonaise opus 14. De introductie van dit niet
uitgegeven werk is vrijwel gelijk aan het eerste deel van Le Passage des Alpes opus 27. De derde
polonaise maakt deel uit van Souvenir du Jura opus 44, een werk dat tot de “Fantaisies” wordt
gerekend.

Prélude: muzikaal voorspel, instrumentaal stuk dat aan een volgend voorafgaat, in de
oorspronkelijke betekenis, voortkomend uit de kleine improvisaties van luitisten bij de controle van
de stemming. In de 19e eeuw, bij de ontluikende belangstelling voor de muziek uit het verleden,
komt de term weer naar boven en wordt gebruikt voor kleine muziekstukken zonder de
voorspelfunctie, meestal met een enkel motief of karakter. Ook neemt de omvang ervan toe, zoals
blijkt uit de toonaangevende 24 preludes van Chopin opus 28.29) Bij de acht preludes van Coste is
er sprake van kleine werken, twee als genre-etude in opus 38 no 3 en no 12 en zes hele kleine in
opus 49.

Quadrille de contredanses: de quadrille is een van de meest populaire ballroomdansen van de 19e
eeuw, met een uitgewerkt schema van passen en gedanst door vier, zes of acht paren. De
uitgebreide naam werd later ingekort tot quadrille. Strauss schreef er vele en ook Sor hield zich
ermee bezig voor piano. Coste houdt zich in zijn vier sets quadrilles opus 3 en WoO 5 vrij strikt
aan het schema Le pantalon, L’été, La poule, La pastourelle of Trénis, Finale - chassé croisé été.30)

Recueil: deze naam wordt in deze studie letterlijk opgevat als verzameling losse werken of werkjes
die zelfstandig kunnen worden gespeeld en niet als opeenvolgende delen bijeenhoren in een groter

28
Brown, Maurice J.E., & Jósef W. Reiss: ‘Polonaise’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, London, Macmillan, 1980, vol. 15, p. 49-52; Downes, Stephen: ‘Polonaise’, in: Sadie, Stanley, ed.:The New Grove
Dictionary of Music and Musicians, second edition, London, Macmillan, 2001, vol. 20, p. 45-47.

29
Ferguson, Howard: ‘Prelude’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London,
Macmillan, 1980. vol. 15, p. 210-212; id. in: Sadie, Stanley, ed.:The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second
edition, London, Macmillan, 2001, vol. 20, p. 293.
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Lamb, Andrew: ‘Quadrille’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London,
Macmillan, 1980, vol. 15, p. 489-490; id. in: Sadie, Stanley, ed.:The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second
edition, London, Macmillan, 2001, vol. 20, p. 653-654.
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werk. De gitaarcomponisten van de klassieke en romantische periode gebruiken naast ‘recueil’ ook
vele andere termen voor een verzameling stukjes, als Amusement, Etrennes, Mélange, Mosaique,
Portefeuille, Récréation, Revue, Variété, Sammelwerk. Zani de Ferranti heeft geen verzamelwerk
uitgegeven. Een klein schema maakt deze variëteiten bij de componisten in de klassieke en
romantische periode inzichtelijk. Alleen de titel Récréation gebruikt Coste voor opus 51.

Titels verzamelwerken Coste & tijdgenoten
Recueil

Molitor

Carulli

Amusement
Etrennes

x

Mélange

x

Mosaique

x

Küffner

Giuliani

Diabelli

x

x

x

Aguado

Legnani

Carcassi

Coste

x
x
x

Récréation

op. 51
x

x

x

x

x

x

Revue

x

Sammelwerk

x

Variété

Sagrini

x

Portefeuille

Recueil

Mertz

x

x

x

Romance: vanaf de 15e eeuw hebben de Spaanse romance en de Italiaanse romanza bijna altijd de
betekenis van ballade; de verhalende romance was naast de villancico het meest populaire liedtype
in Spaans-sprekende landen. Sinds de 18e eeuw is de romance een vocaal of instrumentaal stuk
met een romantisch en lyrisch karakter. Martini’s Plaisir d’Amour wordt vaak aangehaald als
voorbeeld van de ontwikkeling van het genre; de strofische vorm is overgegaan in een rondo
patroon. Rond de Revolutie werd de romance meer patriottisch van sfeer en na 1830 meer
vervangen door de dramatische mélodie. De instrumentale romance heeft dezelfde lyrische sfeer.31)
Coste schrijft slechts een Romance in Regrets et Consolations opus 25+36 voor hobo en gitaar.

Rondeau: Franse term voor een compositie gebaseerd op de afwisseling van een hoofddeel refrain, reprise - en nevendelen - couplets, episodes. Ook bekend als Rondo. Zij kwamen in de 19e
eeuw minder voor dan in de 18e eeuw.32) Coste produceert er 14, waarvan sommige als onderdeel
van een groter werk, als in opus 5, opus 17, opus 21, opus 28[b], opus 34[b] voor viool en piano of
gitaar, opus 40, opus 43, opus 47, opus 51.6, opus 51.11 en opus 53.2 en andere als zelfstandig
werk, als opus 12, opus 42 en WoO 12 voor hobo en piano.

31
Hickman, Roger & Jack Sage: ‘Romance’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
London, Macmillan, 1980. vol. 16, p. 121-126; id. in: Sadie, Stanley, ed.:The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
second edition, London, Macmillan, 2001, vol. 21, p. 574-575.

32
Cole, Malcolm: ‘Rondo’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London,
Macmillan, 1980. vol. 16, p. 170, 172, 176; id. in: Sadie, Stanley, ed.:The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second
edition, London, Macmillan, 2001, vol. 21, p. 654.
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Rondoletto: een verkleinwoord voor rondo, met dezelfde betekenis. Coste schreef er een, opus 51
no.3, die later ook zelfstandig werd gepubliceerd in Der Guitarrefreund in 1907.

Scherzo: letterlijk: ‘grap’ in het Italiaans. Een klassiek type muziekstuk, meestal licht van karakter en
in driedelige maat. De introductie van het scherzo door Beethoven in de symfonie had een groot
effect. Chopin gebruikte het scherzo als zelfstandig deel.33) Coste schreef in totaal zeven scherzi,
waarvan die in opus 10 voor gitaarduo, opus 12, opus 19, opus 23, opus 28[b], opus 33[b] en opus
50 deel uitmaken van een groter werk. Het scherzo in opus 53.4 is een zelfstandige stuk in een
verzameling.

Sérénade: muzikale vorm die dichtbij het divertissement staat. Oorspronkelijk was het een
avondgroet buiten aan een geliefde, zo mogelijk onder het balkon. De meerdelige structuur werd,
zonder strikt voorschrift en bestaande uit tot wel tien delen, ontwikkeld vanuit de modellen van
Mozart voor het genre.34) Coste schreef er drie, in opus 23 als onderdeel van Soirées d’Auteuil, een
Grande Sérénade opus 30 met vier delen en een niet gevonden Sérénade voor hobo, klarinet en
gitaar. De titel is bepalend voor de indeling bij het genre, het karakter kan aanduiden dat het een
divertimento is.

Sonate: kent een lange en ingewikkelde historie. De klassieke sonatevorm kent kort gezegd een
expositie waarin twee thema’s van verschillend karakter in tonica en dominant aan de orde komen,
gevolgd door een doorwerking met de uitwerking van motieven uit het materiaal en een recapitulatie
waarin de thema’s al dan niet in superpositie terugkeren. In de 19e eeuw krijgt de sonate een
andere betekenis, waardoor er twee soorten ontstaan: de romantische met programmatische
invulling en de traditionele vorm.35) In de muziek voor gitaar gaat de sonate in de 19e eeuw vrijwel
teloor, zowel de vorm als de titel. Coste schrijft er twee, de Fantaisie Sonate voor viool of hobo en
piano of gitaar opus 34[b], waarvan geen gitaarpartij bekend is, en de Sonate voor hobo of viool en
piano WoO 14.

Tarantelle: oorspronkelijk een Italiaanse volksdans die ook in kunstmuziek wordt gebruikt. De naam
komt van het plaatsje Taranto in Apulië, dat ook de naam gaf aan de spinnensoort tarantula,
aanleiding tot het misverstand dat het dansen van de tarantella als serum hielp tegen de beet van
de tarantula. Het is een duidelijk gefraseerde dans in meestal 3/8 of 6/8 maat die wisselt tussen
mineur en majeur modes. De vorm kwam in de 19e eeuw weer in zwang als concertstuk, vaak als
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MacDonald, Hugh: ‘Scherzo’, in: Sadie, Stanley ed.: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London,
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Macmillan, 1980. vol. 17, p. 497-508; id. in: Sadie, Stanley, ed.:The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second
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demonstratie van virtuositeit.36) De tarantella komt in gitaarmuziek in deze periode heel weinig voor,
Mertz schreef er twee en Coste slechts een, als genre-etude opus 38 no 22.

Thema & Variaties: de sets van thema met variaties komen in klassieke gitaarmuziek veelvuldig
voor. Soms voorafgegaan door een fantasierijke introductie komt er een melodie, motief of thema, in
- vaak - twee frasen die worden herhaald en vervolgd met dezelfde fraseringstructuur harmonische,
melodische, ritmische bewerkingen daarvan met verschillend karakter of de parallel, gevolgd door
een finale. Thema’s worden ontleend aan traditionele muziek, aan andere componisten, aan opera’s
of eigen fantasie. Geleidelijk verdwijnt de vorm in de 19e eeuw, via de fantaisie variée, het chanson
variée, de caprice varié, de nocturne varié en het air varié; afzonderlijke delen worden meer
aaneengeschakeld, er worden karakterdelen ingezet, het thema wordt niet meer geëxposeerd. De
vorm is te rigide voor de romantici die een voorkeur kregen voor de vrijere vorm als van de fantaisie,
de sérénade of het divertissement. Coste schreef aanvankelijk nog sets in een vrij klassieke vorm,
La Famille Suisse opus 2, met een refrein, en Introduction en Variations sur un motif de Rossini
[sic], WoO 9, dat op een thema van Bellini is, met een ingevoegd Andante als karakterstuk.

Valse: dans in driedelige maat die de meest populaire ballroomdans van de 19e eeuw wordt. De
naam kan komen van het Duitse ‘walzen’ dat weer afstamt van het latijnse ‘volvere’ met draaien of
roteren als betekenis. Bij Schubert kunnen walsen ook Ländler en zelfs Deutscher heten. De koning
van de wals is natuurlijk Johann Strauss, van wie Coste 16 walsen bewerkte voor gitaar in opus 7.
Strauss richtte zich meer op het ritmische aspect, terwijl Lanner liever delicate en melodische
aspecten benadrukte in zijn walsen. De pianowalsen van Chopin zijn in karakter van uiterst virtuoos
tot zeer melancholiek.37) Voor Coste is het genre ook zeer populair, hij schreef 26 originele naast de
16 arrangementen van Strauss. De meeste maken onderdeel uit van grotere werken met delen van
een ander karakter, zoals in opus 5, opus 10 voor gitaar duo met twee walsen onder een andere
titel, en opus 18, 20 en 22 in de Souvenirs. Opus 7 en opus 41 zijn verzamelingen walsen. In opus
51 zitten twee walsen, no 5 en no 8. Daarnaast zijn er twee zelfstandige, niet uitgegeven walsen
WoO 15 en WoO 20. De Valse des Roses van Métra is een arrangement.
De Valse is zeer veel voorkomend in het oeuvre van Coste en bepaalt sterk het opgewekte karakter
ervan. Na de 27 arrangementen en de 26 etudes staan de 26 walsen bovenaan in aantal. Ook heeft
Coste een grote voorkeur voor de meerdelige Fantaisie - al dan niet onder die naam zelf - waarvan
hij er 16 schreef. Daarna komen de 14 rondeau’s, de 8 marches en de 7 scherzi.
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Arrangementen
De arrangementen die Coste maakte van werken van anderen behoren tot een aparte categorie, die
niettemin zijdelings bij de analyse van zijn originele composities wordt betrokken. De bewerkingen
brengen Coste in directe relatie met de componisten van de oorspronkelijke werken. Daaruit kan
wellicht enige invloed worden afgeleid. In onderstaand overzicht wordt zichtbaar gemaakt om welke
24 componisten en welke werken het gaat.

Arrangementen Coste
componist
Adami

Opus / Arr / WoO
Arr.

Anonyme

19[b]

Barroilhet

Arr.

Beethoven

52.23

Billaut

52.16

Concone

52.1

52.17

52.27b

52.35

52.24

52.25

52.26

52.28

52.29

52.31

52.33

52.37

Arr.

52.30

Arr.

Arr.

Arr.

Arr.

Arr.

52.9

52.10

52.11

52.12

Arr.

Cottrau

Arr.

Couperin

52.2

Donizetti

52.36

Ducaurroy

52.3

Exaudet

52.15

Giuliani

Arr.

Arr.

Gluck

52.21

Haendel

52.20

52.34

Haydn

52.14

52.18

52.19

Hummel

Arr.

Klosé

Arr.

Métra

WoO15

Mozart

52.13

52.22

52.27

Schubert

Arr.

Arr.

Arr.

Arr.

Arr.

Sor

Arr.

Arr.

Arr.

Arr.

Arr.

52.5

53.6

52.7

52.8

Strauss

7

Thomas

Arr.

Visée

52.4

Weber

52.32

Arr.
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Uitgevers

De volgende uitgevers hebben werk van Coste gepubliceerd. Naam, adres, arrondissement en
plaats op plattegrond van Leconte worden gegeven, daarna periode, uitgegeven werk en
literatuurverwijzing:

Challiot (Édouard), éditeur, rue St.Honoré, 336, Paris [Arr. 1 Leconte N9], feb.1839-1845. (op. 15
E.C.138 = 1844; op. 16) [BF 1843 no. 35 p. 452] [HopC p. 24-25] [DevA p. 98-99] [SouC2]
Chatot (Émile), rue de la Feuillade no. 2, place des Victoires, Paris [Arr. 1 Leconte N8], 1861-1865.
(L’Enfant au Berceau 1864) [HopC p. 25] [DevA p. 102-102]
Colombier (Jean F.), rue Vivienne no.6, au coin du passage Vivienne, Paris [Arr. 2 Leconte N8],
nov. 1838-1851. (op. 25+36 ob/vl et pi) [HopC p. 29] [DevA p. 114-116] [SouC2]
Costallat et cie., éditeurs, chaussée d’Antin no. 15 et boulevard Haussmann, 40, Paris [Arr. 8
Leconte K7] 1895-1905 (Ave Maria, La Sérénade - Schubert) No.17560 = 1912) [DevA p. 120123] [HopC p. 31]
C., Egasse de, copiste, rue Lamartine, Paris [Arr. 9 Leconte N7] (op. 4, 6, 11, La Ronde de Mai)
France Musicale, Bureaux de la. rue Neuve St.Marc no. 6, Paris [Arr. 2 Leconte N7]. (La Petite
Savoyarde)
Girod (Etienne), Editeur, successeur de Launer, boulevard Montmartre no. 16, Paris [Arr. 9 Leconte
N7], 1855-1919. (op. 29, 30, 31) [HopC p. 52] [DevA p. 191-2] [SouC2]
Grus, Léon, éditeur, boulevard Bonne Nouvelle no. 31, en face le gymnase (dramatique), Paris [Arr.
10 Leconte O8], 1863-1884. (op. 9 L.G. 3231 = ??latere editie) [HopC p. 54] [DevA p. 202203]
Hirsch, I., rue N.D.de Nazareth no. 27, Paris [Arr. 3 Leconte P8], (op. 33[a])
Harand, zie Lemoine [HopC p. 56] [DevA p. 209-210] [SouC2]
Katto (Jean Baptiste), editeur. rue des S.ts Pères no. 17, Paris [Arr. 7 Leconte M10], 1864-1884.
(op. 47, Lolla, Le Petit Ange Rose) [HopC p. 66] [DevA p. 246]
Lacôte, rue de Louvois no. 10, Paris [Arr. 2 Leconte N8] (op. 5 - Richault) (BF 1835-28 p. 448)
Latte (Bernard), boulevart des Italiens no. 2, au coin de la galerie de l’Opéra ou, au coin du passage
de l’Opéra, Paris [Arr. 9 Leconte N7], 1838-1850. (BF 1841-44 op. 9 B.L.1845 = ?18381839?)?? [HopC p. 68] [DevA p. 256-8]
Launer, zie Girod
Lemoine (François) ainé Harand success., rue de l’Ancienne Comédie no. 20, Paris [Arr. 6 Leconte
N10], 1851-1875. (op. 34[a] - H.1292(2) = 1861) [HopC p. 56, 80-81] [DevA p. 209-210, 274282] [SouC2]
Magnier ainé, Imprimerie, rue Lamartine no. 44, Paris [Arr. 9 Leconte N7], (op. 20) [SouC2]
Richault (Charles Simon), Editeur, boulevard Poissonnière no. 16, au 1er, Paris [Arr. 2 Leconte O8],
1825-1841. (op. 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 19[b]) [HopC p. 104] [DevA p. 362-9] [SouC2]
Richault (Charles Simon), Editeur, boulevard Poissonnière no. 26, au 1er, Paris [Arr. 2 Leconte O8],
nov.1841-okt. 1862. (Op. 2 latere editie) [HopC p. 104] [DevA p. 362-9]
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id. Richault (Charles Simon), Editeur, boulevard des Italiens no. 4, Paris [Arr. 9 Leconte N7],
okt.1862-juni 1898. (op. 27, 28, 40, 38, 39) [HopC p 104] [DevA p. 362-9]
Romagnesi, Henri, compositeur et editeur de musique, rue Vivienne no. 21, Paris {Arr. 2 Leconte
N8], 1828-1831 (op. 2) [DevA p. 372] [HopC p. 106]
Schonenberger (Georges), boulevard Poissonnière no. 28, Paris [Arr. 2 Leconte O8], okt. 1843- jul.
1875. (op.17-23, Méthode) (Sor Op. 53, 63) [HopC p. 110] [SouC2]
Triébert ( Frédéric), Paris, (op.25+36, 35, 37) [SouC2]

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

III Genres 35

Uitgaven
Uitgaven Coste
Chez l’Auteur [15]

Ongepubliceerd [22]

Uitgever [36]
opus 2, 1829, Romagnesi

WoO 2 1830

opus 3, c.1830, Richault

opus 4, 1832
opus 5, 1835, Lacôte
opus 19[b], 1836?, Richault
opus 6, 1837

WoO 9, c. 1837

opus 7, c.1837, Richault

opus 8 i.e. opus 11 & 14 1837
opus 16, 1838, Challiot
opus 12, 1840?, Richault
opus 13, 1840?, Richault
opus 9, 1841, Latte
opus 10, 1841?, Richault
opus 11, i.e. opus 8, 1842?
opus 14, i.e. opus 11, >1842
opus 15, 1843, Challiot
WoO 5, 1844
Méthode, 1851, Schonenberger
opus 17, 1852, Schonenberger
opus 18, 1852, Schonenberger
opus 19, 1852, Schonenberger
opus 20, 1852, Schonenberger
opus 21, 1852, Schonenberger
opus 22, 1852, Schonenberger
opus 23, 1852, Schonenberger
opus 24, 1854?
opus 25 (+36), <1851?, Colombier
opus 26 i.e. opus 271855?
opus 28[b], <1856

opus 27 (28 & 40), 1856, Richault

opus 28[c], 1856?

opus 28 (27 & 40), 1856, Richault
opus 40 (+27+28), 1862-66, Richault
opus 29, 1857, Girod
opus 30, 1857, Girod
opus 31, 1857, Girod

opus 33[a], c .1860
opus 33[b], 1862
opus 34[a], >1851, Lemoine
WoO 4, 186?
WoO 14, 1862
opus 34[b]
WoO 7, 1864, Chatot
opus 35, 1866, Triebert
opus 36 (+opus25), 1868, Triebert
opus 37, 1869, Triebert
opus 38, c.1873, Richault
opus 41, 1876

opus 39, 1876, Richault

opus 42, 1876
opus 43, 1876
opus 44, 1876
opus 45, 1877
opus 46, 1878

opus 47, 1878, Katto
WoO 10, 1878, Katto
WoO 11, 1878, Katto

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

III Genres 36

Uitgaven Coste - vervolg
Chez l’Auteur [15]

Ongepubliceerd [22]

Uitgever [36]

opus 48 (+49), 1879
opus 49 (+48), 1879
opus 50, 1879
opus 51, 1880
opus 52, 1880
opus 53, 1881
WoO 1
WoO 3
WoO 5
WoO 6
WoO 12
WoO 15
WoO 16
WoO 20
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IV
Stijl
taxonomie, vorm, melodie, harmonie, metrum, expressie, romantiek, schema’s

Taxonomie
Bij de analyse van de werken van Coste wordt vooral gelet op de romantische aspecten, zoals die
zich in zijn muziek ontwikkelen. De werken van Coste worden daartoe in de biografie beschreven,
om - qua genre en thematiek - daarvan de meest opvallende kenmerken zichtbaar te maken in een
taxonomie. Deze zouden kunnen worden ondergebracht in meer algemene karakteristieken als
complexiteit, virtuositeit, narrativiteit, emotionaliteit en exoticiteit, ware het niet dat daarbij geen
directe relatie valt te leggen met enige of enkele stijlelementen en formele kenmerken.
Verschillende van de laatste kunnen zowel onder de ene als onder een andere kwalificatie worden
geschaard. De genoemde karakteristieken kunnen veeleer aspecten van stijlelementen en formele
kenmerken zijn. Vooraleerst is het zodoende van belang de analytische meetlat te gebruiken op
het niveau van de muziek, de klank zelf. Vele details komen daarbij naar voren en om het
overzicht te kunnen houden, is het zinvol een aantal daarvan in dit hoofdstuk ‘stijl’ van deze
thematische catalogus te beschrijven, zodat zij, nadat een aantal composities is geanalyseerd, in
een schema op hun voorkomen in het oeuvre kunnen worden gepresenteerd. Dat overzicht is te
vinden in de bijlagen. Deze bouwstenen van zijn muziek worden hier inhoudelijk meer
gedetailleerd toegelicht, waarna in een conclusie hoofdlijnen en relevante details worden belicht in
het retrospectief van de analyses in hoofdstuk IX van de biografie. De kenmerken schetsen
uiteraard de hoofdlijnen en de details van het romantische in de muziek, de wijze waarop de
romantiek zich in de muziek manifesteert is complexer. Die werkelijkheid wordt gevangen in de
verschillende hoofdstukken van de biografie en beschreven aan de hand van het oeuvre, zodat die
ook muzikaal kan worden begrepen. Ter wille van het zichtbaar maken van de grote lijn is hier ook
een schema gemaakt van kenmerken van romantische muziek; zij worden daarin in het kort
omschreven. Daar waar deze kenmerken in de composities aan het licht komen, worden zij nader
toegelicht voor een beter begrip. Hierbij moet worden opgemerkt dat waar componisten in de
klassieke periode het structureel doordenken van een muzikale gedachte, als een motief en een
thema in een werk als uitgangspunt namen, componisten in het romantisch tijdperk zich meer
associatief lieten leiden, gehoor gevend aan impulsen die het gevoel meer de vrije hand laten,
zodat veelal van enige thematische doorwerking geen sprake meer is, veeleer van een
opeenvolging van veranderende of contrasterende passages. Daarmee krijgt de romantische
muziek ten opzichte van de klassieke een meer rhapsodische en episodische structuur, die ook
nog eens in titels van werken als zodanig wordt benoemd.38) Zodoende is er in deze studie voor
gekozen niet uit te gaan van een structuuranalyse, immers, die levert weinig inzicht in het eigen
karakter van de muziek, maar van het zichtbaar - en dus hoorbaar - maken van dat andere eigene
van de romantische muziek. Dat eigene valt, beantwoordend aan de structuur van de als

38

Coste, Napoléon: Souvenirs, Sept Morceaux Episodiques, opus 17-23, Paris, Schonenberger, 1852.
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romantisch aan te merken werken, uiteen in een aantal vrij nauwkeurig te omschrijven formele
kenmerken en stijlelementen.
Het betreft zes categorieën:
vorm,
melodie,
harmonie,
metrum,
expressie,
romantiek.
waarin verschillende aspecten zijn bijeengebracht, te onderscheiden in
formele kenmerken,
stijlelementen.
Het schema van deze taxonomiet, ten overvloede, betreft slechts het voorkomen ervan in de
composities, de inhoudelijke beschrijving staat in de analyses. Wel worden muziekvoorbeelden
gegeven, zodat zichtbaar is wat ermee wordt bedoeld. Zowel kwantitatief als kwalitatief wordt
inzichtelijk gemaakt waar, in welke mate en in welke hoedanigheid de formele kenmerken en
stijlelementen zich voordoen. Daarmee worden de muzikale bouwstenen herkenbaar.
Onder formele kenmerken wordt hier verstaan de aspecten:
1 frasering,
4 ornamentatie,
11 toonsoort,
14 maatsoort,
15 tempo,
16 dynamiek,
17 articulatie.
Onder stijlelementen horen:
2 cadenza,
3 omspeling,
5 idée-fixe,
6 chromatiek,
7 dissonantie,
8 modulatie,
9 prolongatie,
10 cadens,
12 arpeggio,
13 ritme,
18 rusten,
19 verhaal,
20 folklore,
21 onomatopee.
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Deze criteria zijn geformuleerd op grond van algemene literatuurstudies over de romantische stijl,
zoals beschreven in de Prélude van de biografie, en van gitaarmuziek in het bijzonder. Dat wil niet
zeggen dat alle criteria van deze classificatie in de gitaarmuziek van Coste ook even belangrijk zijn
en daarin ook significant voorkomen. Zijn muziek kan afwijken van het algemene beeld van muziek
in deze periode, en juist daarom is het belangrijk vooraf deze kenmerken te definiëren, zodat
duidelijk wordt welke meer, en welke minder in de muziek van Coste een rol spelen.

VORM
Wat de muzikale vorm betreft komen de twee kenmerken frasering en cadenza naar voren, die als
de meest belangrijke kunnen worden aangemerkt. Andere, als herhalingstructuur en doorwerking,
komen wel zijdelings ter sprake, maar worden niet in het hoofdschema opgenomen vanwege de
geringe formele betekenis voor de romantische muziek.

1 frasering
De romantiek in muziek wordt gekenmerkt door een geleidelijke doorbreking van de vrij vaste
periodiciteit in de frasering van klassieke muziek. De soms vrij rigide 4-maten structuur, waarmee
in de muziek de verwachting wordt gewekt dat na vier maten een nieuwe frase aanbreekt, als
temporeel effect, ontwikkelt zich tot een meer vrij verloop van de frasen in meer of minder maten
dan vier, de verkorte en verlengde frase en de onregelmatige frasestructuur. In sommige gevallen
is het einde van een frase direct het begin van de volgende, eind en begin vallen dan samen,
waarvan een versnellende werking uitgaat, onrust. In de beschrijving van de werken wordt
uitgelegd in welke vorm en waar dit zich voordoet. Het kan daarbij gaan om frasen van drie maten,
vijf of zes maten. Bij frasen van zeven maten is het arbitrair of deze kunnen worden onderverdeeld
in een van vier en een van drie; hoe dan ook blijft de onregelmatigheid daarbij bestaan. Een
compositietechniek die vaak invloed heeft op de frasering is ‘expolitio’; daarbij worden in de regel
een of twee maten direct herhaald, waardoor een nadrukkelijk effect ontstaat. De term is ontleend
aan de retorica, waar onder de ‘figurae’ waarbij zinnen die min of meer hetzelfde betekenen
worden gecombineerd.39) Het voorkomen van opvallende voorbeelden hiervan, als fenomeen en
formeel kenmerk, wordt in het schema geplaatst onder ‘frase’, daar waar er een of meer per 48
maten voorkomt.

2 cadenza
In de werken van de romantische gitaarcomponisten zijn veel kortere of langere passages te
bemerken, vaak, maar niet altijd, in kleine noten afgedrukt en zonder maatindeling, die bedoeld
zijn als een soort tussenspel na het vorige en voor het volgende muziekdeel, met een duidelijk
diverterend karakter. Zij zijn vaak erg virtuoos. In de barok zijn deze passages bekend als
mogelijkheid voor improvisatie van de solist tussen de uitgeschreven gedeelten van een werk,
waarin deze kan excelleren met zijn technische en muzikale instrumentale virtuositeit. In de
klassieke tijd komen zij voor in de gitaarconcerten van bijvoorbeeld Giuliani. In de romantiek blijven
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deze in soloconcerten voor verschillende instrumenten bestaan, maar worden zij eveneens
toegepast als stijlmiddel in andere muzikale genres, tot aan etudes toe. Deze passages zijn dan
korter, minder uitgebreid, en geheel uitgeschreven. Zij zijn als het ware vrije tussenliggende
muzikale gedachten, waarbij sterk wordt afgeweken van het tempo, in een vorm van vrije lyriek.
Deze passages, als stijlelement heten ‘cadenza’. Wanneer zij zijn aangetroffen in een werk, wordt
dit in het schema vermeld.

MELODIE
In de melodie zijn omspelingen, ornamentatie, de idée-fixe en chromatiek het meest opvallend als
het gaat om het romantische in muziek. De behandeling door de componist van thematiek,
motieven, stemvoering, contrapunt kan door de aard ervan weinig bijdragen aan de romantiek;
daar waar dat wel het geval is, zoals bij thema en motief, is dat vaak buitenmuzikaal te
interpreteren, zodat er dan sprake is van een programmatische betekenis die onder dat criterium
kan worden geplaatst.

3 omspeling
Een thema kan letterlijk worden herhaald, maar ook worden gevarieerd als het terugkomt. Ook
kunnen motieven worden gewijzigd. Veel omspelingen zijn aanwezig in de vele cadenza’s en
worden onder die noemer geplaatst. Een speciaal gitaartechnische omspeling is de campanella,
waarbij een losse snaar herhaaldelijk tussen melodie of akkoordtonen wordt geplaatst. Dit is
anders dan de bariolage bij strijkinstrumenten, daar wordt een losse snaar om beurten omspeeld
met een zelfde, hogere of lagere toon op een andere snaar; de effecten lijken wel op elkaar, maar
klinken anders. Ook campanella-legati komen voor waar dit effect gepaard gaat met gebonden
tonen.40) Het tremolo, waarbij noten met een korte waarde worden gerepeteerd, is als muzikale
speelwijze in ontwikkeling, Sor, Aguado en Carcassi beginnen daar al mee, Coste en Mertz gaan
ermee door. De wijze waarop en de mate waarin deze en andersoortige omspelingen worden
geschreven kan door de speciale kleuring van de klank wijzen op de ‘Sturm und Drang’ van de
componist, het ongeduld met de materie van de componist. Dat kan als romantisch worden
opgevat. Waar dat overtuigend gebeurt, wordt dit stijlelement beschreven en in het schema als
zodanig aangemerkt onder ‘omspeling’. Daarbij geldt dat er een of meer per 32 maten aanwezig
moet zijn om te worden opgenomen in het schema.

4 ornament
De barok kent een geheel typerende wijze van versiering, die afhankelijk is van de stijl. De
uitvoerend musicus is, binnen de context van de stijl enigszins vrij voor interpretatie. In de préklassieke tijd gaat dit veranderen en schrijft de componist meer en meer voor hoe versieringen
moeten worden uitgevoerd. De klassieke componist is heel letterlijk in zijn ornamentatievoorschrift.
In de romantiek komt ook ornamentatie voor. Er zijn een aantal specifieke versieringen
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overgebleven, zoals de dubbelslag, de triller, de pralltriller, de acciacatura en de appoggiatura, die
hier worden samengenomen om discussie te voorkomen, en andere worden vaker gebruikt, zoals
het glissando.41) Het voorkomen van ornamenten wordt numeriek bepaald in relatie tot het aantal
maten van het stuk. Vanaf een of meer ornament per zestien maten wordt dit aangeduid in het
schema van kenmerken. De muziekvoorbeelden betreffen slechts hoe de ornamenten eruit zien.
Ook dit formele kenmerk wordt op relevantie gekeurd en in het overzicht betrokken onder
‘ornament’.

5 idée fixe
Berlioz introduceert de idée-fixe in de muziek, een telkenmale terugkerend motief, ritmisch of
melodisch dat als opkomende gedachte steeds in dezelfde of iets andere gedaante opdoemt, al
dan niet gealtereerd, in verschillende zetting en toonhoogte. Hierbij is geen sprake van een thema
dat als uitgangspunt dient voor de compositie, maar een fenomeen dat duidelijk niet de hoofdlijn is
van het werk, maar wel significant aanwezig. Berlioz is niet de enige die dit fenomeen toepast en
zodoende komt de idée-fixe als stijlelement eveneens terug in de bespreking van de romantische
kenmerken van de gitaarmuziek van Coste in de 19e eeuw, in het schema aangegeven onder ‘idée
fixe’.

6 chromatiek
Melodie, gesteund door harmonie, kent in de romantiek een toenemende mate van chromatiek,
meer en meer afwijkend van toonsoortbevestigende chromatiek, die in de klassieke muziek veel
voorkomt. De verbindingschromatiek tussen toonladdertonen en voorhoudingschromatiek naar
akkoordtonen gaat zich meer en meer afspelen rond de terts en de kwint, met consequenties voor
de harmonie. Daar waar stijgende of dalende chromatiek, als voorhoudingstonen, doorgangstonen
of wisseltonen veel voorkomt, wordt dit als stijlelement beschreven. De muziekvoorbeelden geven
weer om welk type chromatiek het gaat. Er wordt uitgegaan van de schrijfwijze in de muziek, en de
geldende, mogelijk gemoduleerde toonsoort. Daar waar er gemiddeld een of meer alteraties per
vier maten is aangetroffen, wordt het voorkomen van deze melodische chromatiek in het schema
geplaatst onder ‘chromatiek’.

HARMONIE
De samenklank van melodie en akkoorden in de romantiek kent vele kenmerkende aspecten, die
hier worden onderscheiden. Chromatiek heeft bijvoorbeeld ook consequenties voor de
samenklank. Interessante akkoorden worden besproken in het kopje harmonie, modulatie betreft
overgangen naar andere toonsoorten. Beschrijvingsmiddelen zijn hier de tonaliteit, cadensen,
harmonische functies en doorwerking in prolongaties. Een voor het werk van Coste typerend
stijlelement is het voorkomen van vierstemmige progressies. Algemeen is er een tendens op te
merken naar het gebruik van volkse elementen. Ook buitennissige toonsoorten en open begin en
einde behoren hiertoe en ook de toepassing van bijzondere arpeggio’s.
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7 dissonantie
De akkoorden van de muziek krijgen in de romantiek een meer en meer kleurend karakter, mede
door de toegepaste chromatiek, ook door verhogingen of verlagingen van akkoordtonen. Hierdoor
ontstaat een vorm van dissonantie, die al dan niet wordt opgelost, soms op zich staat, soms leidt
tot modulaties. Interessante harmonische vondsten worden als stijlelement bij elk werk besproken
en het voorkomen ervan als vrij zelfstandig akkoord, niet in een prolongatie of leidend tot
modulatie, in het schematisch overzicht geplaatst onder het kopje ‘dissonantie’. Daarbij gaat het in
het schema om veelvoorkomende akkoorden als de verminderde drieklank en het verminderd
septiemakkoord, verminderd septiemakkoordreeksen, het dominant septiemakkoord op de tonica,
het dubbelverminderd septiemakkoord, het hardverminderd septiemakkoord, en bijzondere
akkoorden als het groot septiemakkoord in secundeligging en het verminderd verlaagd noneakkoord. Andere, minder voorkomende dissonantie akkoorden staan niet in het schema, maar wel
in de bijlagen. Deze wijzen van harmonie hebben met elkaar gemeen dat zij lokaal de muziek sterk
kleuren, zonder duidelijke progressie, cadenswerking of modulatie. Voor dissonantie geldt een
grens van een of meer per 32 maten om te worden opgenomen in het schema.

8 modulatie
Vaak worden interessante progressies ingezet voor modulatie naar andere, dichtbijgelegen
toonsoorten, zoals de dominant, de mediant of de parallel, of toonsoorten veraf, zoals gelijknamig
majeur of mineur of de chromatische mediant of ondermediant, of zelfs verlaagd zeven. Er zijn in
dit verband spiltoonmodulaties en spilakkoordmodulaties, maar ook die met chromatische
verwantschap en enharmonisatie. In de harmonie worden spilakkoordmodulaties aangegeven met
trappen van de oude toonsoort in Romeinse cijfers zonder haken, en de nieuwe toonsoort met
haken, bijvoorbeeld een chromatische modulatie van C naar Eb als I-V7-[bVI7]-[bIII] (C-G7-Bb7Eb). In de nieuwe toonsoort is dat laatste dan weer V-I, tussendominant-tonica. Daar waar in een
werk als romantisch stijlelement aan te merken modulaties optreden,wordt dat aangegeven onder
het kopje ‘modulatie’.

9 prolongatie
Coste past nogal eens opmerkelijke akkoordprolongaties toe, chromatisch stijgend of dalend. Ook
vierstemmige prolongaties komen voor, driestemmige komen zoveel voor dat zij bijna structureel
deel uitmaken van de werken van Coste. De vierstemmige zijn zeer karakteristiek, vaak met korte
tussendominant uitstapjes. Zij zijn typerend voor Coste. Deze prolongaties worden gekenmerkt
door de structurele voortzetting van de locale harmonie, waartegen de andere stemmen zich
kleurend en contrasterend bewegen, en op deze wijze een toenemende of afnemende spanning
teweegbrengen.42) Sasser heeft het in dit kader over ‘barbershop harmony’ in het werk van Sor.43)
Zo eenvoudig ligt het bij Coste echter niet, het harmonisch schema werkt hij steeds met variaties
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uit. Waar dit stijlelement zich voordoet, wordt het beschreven en op voorkomen zichtbaar gemaakt
in het schema onder ‘prolongatie’.

10 cadens
De klassieke muziek wordt gekenmerkt door het gesloten einde, de, soms zeer vaak herhaalde,
bevestiging van de toonsoort. De dominant-tonica cadens wordt zelfs beschouwd als een van de
fundamenten van de muziek der klassieken. Dit wordt in de romantiek geregeld doorbroken met
progressies van tussendominantreeksen, waar tussendominanten elkaar opvolgen, al dan niet met
tussenplaatsing van tonica-akkoorden, de toepassing van het Napels sextakkoord, als
verrassingseffect; het bedrieglijk slot, waar de cadens eindigt op de parallel; de plagale cadens in
de vorm van de vierde trap mineur, voortkomend uit de Moll-Dur toonladder, en tenslotte het open
einde, waarbij de muziek niet meer eindigt op de tonica, maar op een ander akkoord, op deze
manier het einde open latend. Dit open einde kan als stijlelement worden toegepast als slot van
een deel van een werk, als slot van een gehele compositie, maar ook als begin van een werk, dat
reeds bij aanvang een open-einde spanningswerking heeft door de instabiele harmonie. Indien
echter een volgend deel van de compositie begint op de tonica waarnaar het vorige deel in het
laatste akkoord verwijst, is er geen spake van een open slot, immers, de cadens wordt voltooid.
Het voorkomen van deze cadensen, spanningsvolle wendingen, wordt in het schema weergegeven
onder het kopje ‘cadens’, daar waar er een of meer per 48 maten zijn gevonden.

11 toonsoort
Gitaarmuziek werd en wordt overwegend geschreven in voor het instrument betrekkelijk
‘eenvoudige’ en daardoor aantrekkelijke toonsoorten die zijn gerelateerd aan de stemming, zoals
majeur en mineur van E, A, D, G. B en F# komt al minder voor en de ‘mol-toonsoorten’ al helemaal
weinig. Toch worden deze ‘buitennissige’ toonsoorten in de tijd van de romantiek meer en meer
toegepast. De meest opvallende en zeldzame worden met muziekvoorbeelden aangeduid. Dit
formele kenmerk komt in het schema naar voren onder ‘toonsoort’.

12 arpeggio
Gitaarmuziek is welhaast gelijk aan het spelen van gebroken akkoorden. De 120 arpeggi van
Giuliani zijn daarvoor veelbetekend, naast de talloze andere voorbeelden uit de klassieke tijd, denk
aan de Grande étude ou arpégé modulé uit de Méthode opus 27 van Carulli. Niettemin wordt er in
de romantiek door de gitaarcomponisten gezocht naar andere dan de standaard arpeggio’s p i m a
en p i m a m i etc., meer complexe en betekenisvolle wijzen om akkoorden te breken. Hierbij is de
interne stemvoering met voorhouding en oplossing belangrijk, waaarbij melodieën verwerkt worden
in de gebroken akkoorden, waardoor er naast de verticale werking van de harmonie een
horizontale lijn hoorbaar is. Dit is typerend voor de romantiek. Coste doet daarbij in opus 21
Rondeau en opus 23 Scherzo niet onder voor Villa-Lobos’ Etude 1 of Prelude 2. Deze en andere
interessante arpeggio’s worden met muziekvoorbeelden weergegeven en zijn als stijlelement in
het schema aangemerkt onder ‘arpeggio’, daar waar er twee of meer in een werk voorkomen.
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METRUM
Van de metriek, de muziek gemeten in de tijd, zijn de belangrijkste kenmerken waaruit
romanticisme kan worden afgeleid het voorkomen van bijzondere ritmes die een uitbeeldend effect
hebben, het gebruik van speciale maatsoorten of het intensief toepassen van maatwisselingen.
Ook tempo-aanduidelingen en tempowisselingen kunnen een rol spelen.

13 ritme
Coste gebruikt geregeld typerende martiale ritmes als 8e 16e 16e of omgekeerd, refererend aan
trompetgeschal of marcheerritmes, de militaire connotaties zijn duidelijk. Deze ritmen hebben een
beeldende werking, verwijzend naar, in dit geval, binnenmuzikale zaken, de ritmen worden immers
vaak letterlijk in militaire muziek toegepast. Ook buitenmuzikale verwijzingen komen voor en zijn
dan aan te merken als programmatisch. Puntering en overpuntering komt eveneens in zijn muziek
en in die van anderen voor, zowel in de klassieke als romantische tijd. Bepaalde vormen van
antimetrie, anders dan de triolen, hemiolen, syncoperende bassen bijvoorbeeld, komen als
stijlelement in de romantische muziek meer of op andere wijze voor dan in de klassieke. In de
muziek van Coste is weinig antimetrie te vinden. Wel zijn er voorbeelden van vrije lyriek, ritmen die
duidelijk vrij kunnen worden geïnterpreteerd. Waar de ritmen kunnen worden aangemerkt als
typerend voor de romantiek, zijn er muziekvoorbeelden van gegeven en komt het voorkomen
ervan in het schema naar voren onder ‘ritme’.

14 maatsoort
Het voorschrift van maatsoorten is niet typerend voor de romantiek, het voorkomen van
veelvuldige maatwisselingen kan daarentegen wel worden opgevat als onrust, drang om te
veranderen. Echter, deze komen in de muziek van Coste weinig voor, opus 22, 27, 30 en 42
slechts twee, opus 29 en 31 maar drie. Daarbij gaat het niet om verschillende delen van een werk
die in een andere maatsoort staan. Veel voorkomende maatsoorten worden omwille van het
zichtbaar maken van de voorkeur van Coste numeriek aangegeven, evenals vrij zeldzame
maatsoorten als 9/8 en 12/8. De voorkomende maatsoorten worden bij de muziekvoorbeelden ook
aangeduid op hun numerieke voorkomen in de muziek van Coste. Een enkele keer is metrische
verschuiving gevonden, in opus 8. Meer dan twee maatwisselingen in een werk worden bij de
analyse van de werken besproken en als formeel kenmerk in het schema zichtbaar gemaakt onder
‘maatsoort’.
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15 tempo
Het tijdsaspect van muziek wordt, naast ritme, mede bepaald door het te spelen tempo. Niet altijd
wordt dit aangegeven in de precieze Italiaanse bewoordingen of karakteriseringen en in dat geval
moet de speler dit afleiden uit de gebruikte notenwaarden, de technische haalbaarheid van het
stuk of het zogenoemde intrinsieke tempo van de muziek. De beweging moet aansluiten bij de
interpretatie van de compositie. Coste gebruikt metronoomcijfers in slechts twee werken, opus 50
en 51. Veel tempowisseling, versnellingen of vertragingen, plotselinge stilstand bij een fermate of
een komma, kan duiden op de ‘Sturm und Drang’ die de componist in de muziek legt. Het opeens
stilzetten van de beweging, abruptio, komt nogal eens voor. Niet alle tempoaanduidingen en
karaktertekeningen worden als muziekvoorbeeld weergegeven, uitsluitend die welke in opus 15 Le
Tournoi voorkomen, een werk waarin veel van die aanduidingen te vinden zijn, als voorbeeld.
Waar het intensieve voorschrift van deze stijlelementen numeriek kan wijzen op enig romantisch
gevoel, waarbij het gaat om meer dan een aanduiding per zestien maten, wordt dit vermeld en is
dat terug te zien onder het kopje ‘tempo’. De voorbeelden in het schema hieronder zijn een kleine
selectie uit de vele verschillende voorschriften.

EXPRESSIE
Onder expressie wordt beïnvloeding van de klank van de muziek verstaan. Dat betreft dan de
dynamiek, de articulatie of speelwijze, waaronder legati (glissandi zijn te vinden onder
ornamentatie) en het rustenvoorschrift, een fenomeen dat Coste herhaaldelijk toepast, in weerwil
van de in zijn tijd algemene tendens om de tonen zo lang mogelijk te laten doorklinken, het
legatospelprincipe.

16 dynamiek
Overgangsdynamiek is van groot belang gebleken voor de ontwikkeling van de klassieke muziek
sinds de Mannheimers de terrassendynamiek, gebruikelijk in renaissance en barok, doorbraken.
Deze ontwikkeling wordt voortgezet in de tijd van de romantiek, waarin intensiever gebruik van
dynamische voorschriften uitdrukking van zijn van verhevigde gevoelsuiting. De
muziekvoorbeelden zijn overwegend genomen uit opus 17 La Vallée d’Ornans, waarin veel
verschillende aanwijzingen zijn gevonden. Waar dit formele kenmerk zich in de te analyseren
muziek evident voordoet, meer dan eenmaal per 8 maten, wordt het aangemerkt onder het hoofd
‘dynamiek’.

17 articulatie
De klank van de gitaarmuziek wordt voor een groot deel bepaald door de articulatie, een formeel
kenmerk. De klank van het instrument zelf is het uitgangspunt en ook die is in de romantiek aan
een sterke ontwikkeling onderhevig door middel van de vele experimenten op dit gebied. Denk aan
de harpolyre, de steeds groter gebouwde klankkast en de toegevoegde bassnaren. De articulatie
zelf betreft speelwijzen, met of zonder nagels, die de klankkleur beïnvloeden. Vaak hebben
speelwijzen betekenis voor de klankkleur zelf, zoals pizzicato, vibrato, klankkleur bij de kam of bij
de toets, soms voor de lengte van de toon, een meer ritmisch aspect, als non-legato en staccato.
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De voorbeelden zijn genomen uit Le Passage des Alpes opus 27, 28 & 40. De intensiteit en wijze
van voorschrift kan wijzen op een romantische betekenis. Daar waar vanaf een aanwijzing per
acht maten, èn vanaf een legato per twee maten is aangetroffen, wordt dat weergegeven in het
schema van romantische kenmerken onder ‘articulatie’.

18 rusten
Een belangrijk fenomeen in de romantiek is het voorschrift van rusten, als beheersing van de klank
van de toon, niet alleen het begin, maar ook het einde daarvan. Dan gaat het niet om staccato of
andere articulatievoorschriften, maar om duidelijk onderscheiden afkorten van tonen, terwijl andere
tonen moeten doorklinken, in weerwil van technische problemen in de gitaartechniek. Soms
hebben deze voorschriften een programmatische betekenis, dan worden zij geschakeld onder
programmatisch. In andere gevallen heeft de toepassing van stilte een klanktechnische betekenis
en wordt opgevat als stijlelement. Ook kan er sprake zijn van het stilleggen van een begeleiding,
waarbij een andere stem verdergaat, het verschijnsel ‘stoptime’, dat zich later in de jazz, in de 20e
eeuw, veelvuldig voordoet. Deze kenmerken worden beschreven waar zij zich voordoen en in het
schema weergegeven onder ‘rusten’.

ROMANTIEK
Vanuit esthetisch oogpunt worden ook meer algemene kwalificaties gegeven aan uitingen van de
romantiek in gitaarmuziek in de 19e eeuw. Het gaat daarbij om de verhevigde gevoelsuiting, de
dood als mysterie, de bewondering van virtuositeit, de inspiratie door het bovennatuurlijke, het
verlangen naar het verleden, de intense natuurbeleving, de obsessie voor het onvolmaakte, het
gebrokene, de vlucht uit de werkelijkheid, aandacht voor niet-westerse kunst en het volkse in
traditie en arbeid. Deze zaken zijn hoorbaar in de muziek en worden onder de noemer
programmamuziek gevat. Zij zijn ook zichtbaar in andere kunstendisciplines als schilderkunst,
beeldhouwkunst, theater en dans. Het voert echter te ver om van die laatste nu voorbeelden te
geven, het gaat hier uitsluitend over de muziek, en dan de romantische muziek van Napoléon
Coste. Hoe en waar komen deze uitingen van romantiek voor in zijn composities? Het antwoord
ligt niet alleen in de interpretatie van of het gevoel bij zijn muziek, het is gegrondvest in de
muzikaal inhoudelijke criteria die hierboven zijn geformuleerd. De romantische gevoelens en
interpretaties liggen in het verlengde daarvan, de algemene kwalificaties zijn te koppelen aan
formele kenmerken en stijlelementen, geven daaraan betekenis. Zij zijn te onderscheiden in drie
criteria, verhaal, folklore en onomatopee.

19 verhaal
Na de klassieke periode, met de focus op de vorm van de muziek zelf, keert het verhaal weer terug
in de muziek. Niet dat dit in de klassieke muziek geheel afwezig was, het gaat tenslotte om de
grote lijn, het verhaal en de betekenis in min of meer directe relatie met de muziek wordt in de
romantiek weer belangrijk. Sinds de renaissance geldt tekstuitbeelding als centraal gegeven in
composities, in de barok wordt de affectenleer als gevoelsuiting in de muziek gestructureerd,
maar, zoals gezegd, raakt dit in de klassieke periode van de muziek op de achtergrond. Daar
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worden muzikale vormen als symfonie, sonate ontwikkeld, onder deze titels. Op een nieuwe
manier komt het verhaal in relatie met muziek weer terug, de buitenmuzikale betekenis doet zijn
intrede in de romantiek. Dit komt onder meer tot uiting in de keuze van de titels van composities,
zoals souvenirs en natuurtitels, maar ook in de muziek zelf, waar melodie, harmonie, ritmiek
worden vormgegeven met buitenmuzikale verwijzingen. Soms komen verwijzingen voor naar de
heroïek, zoals triomfantelijk hanengekraai in het chanson Aux Parisiens van Coste, wandelen door
de natuur, storm en bliksem. Ondanks dat dit verschijnsel als uiterst arbitrair kan worden
beschouwd, worden niettemin muziekvoorbeelden gegeven die toch daarvan duidelijk een uiting
kunnen zijn. Als dit fenomeen zich voordoet, staat dat in het schema onder het kopje ‘verhaal’.

20 folklore
Daar waar de componisten in de klassieke periode in de regel de traditionele muziek of
volksmuziek links laten liggen, hebben de romantische componisten daar meer belangstelling
voor. Volkse muziekelementen worden gebruikt om de sfeer van delen van werken te bepalen, te
verwijzen naar ‘folk’, parallel aan ontwikkelingen in het realisme in de schilderkunst van de 19e
eeuw van bijvoorbeeld Courbet, uit Ornans afkomstig, is frappant voor de relatie met Coste.
Het ‘onstaan’ van volksmuziek en kunstmuziek ligt al in de achttiende eeuw. Als James
McPherson vroeg in de jaren 1760 het werk van de vermeende 3e-eeuwse Keltische bard Ossian
publiceert, maakt dat Schotland tot de oorspronkelijke verbinding tussen het primitieve en het
geciviliseerde in de intellectuele kringen en bij het lezende publiek in Europa. Daarmee gaat ook
de Schotse muziek eenzelfde rol spelen in de muziekwereld.44) Jean-Jacques Rousseau citeert in
zijn Dictionnaire de Musique in 1768 een Chinese pentatonische melodie, die jarenlang opduikt in
de discussie over de aard en de oorsprong van de Schotse volksmuziek.45) Rameau legt in zijn
Code de musique pratique in 1760 het verband tussen de Chinese en oud-Griekse toonreeksen.
Daarmee worden exotisme, folklorisme en archaïsme bepalend voor de vorming van de muzikale
ideeën rondom volksmuziek. Deze kenmerkt zich kortgezegd door de lege kwint als bourdon,
pentatoniek, beperking tot de toonsoorten F en Bes door de tessitura van zang, weglating van de
kwart en de septiem in toonreeksen en tenslotte de modale harmonie.46) De romantische
belangstelling voor het verre en vreemde brengt de Schotse folk, doedelzakmelodieën, dichterbij.
Schotland, aan de grens van Europa, wordt zoals eerder opgemerkt een reisdoel. Meest
herkenbaar zijn toepassingen van bourdon, modale harmonische wendingen en de plagale
cadens. Deze worden ter plaatse waar zij zich voordoen beschreven en uitgelegd, hier wordt
uitsluitend de aanwezigheid van bourdon in verschillende vormen aangemerkt als stijlelement in
het schema onder ‘folklore’.
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21 onomatopee
Vanuit de klassieke gitaristen komen de ideeën over de klanknabootsing van andere
muziekinstrumenten terecht in de romantische muziek van Coste. Deze binnenmuzikale
verwijzingen zijn door Daniëlle Ribouillault volledig beschreven en in kaart gebracht in haar
dissertatie over de gitaartechniek in de eerste helft van de 19e eeuw.47) Daarvan komen er vier
voor bij Sor, de hoorn, de trompet, de hobo en de harp, zoals uitgelegd in zijn Méthode.48) Coste
neemt deze bespreking over in de Méthode Coste-Sor.49) Tot klanknabootsing wordt ook gerekend
de flageolet, de natuurlijke of kunstmatige harmonische boventoon die aan een fluittoon refereert
en de klokken, nabootsing van carillon.
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Schema’s
De 21 criteria in 6 categorieën zijn in het schema van de taxonomie hieronder voorzien van een
korte omschrijving. De formele kenmerken zijn aangegeven met F, de stijlelementen met S. Om
het voorkomen ervan overzichtelijk te maken, zijn sommige categorieën ook gekwantificeerd in de
bijlagen.
Formele kenmerken en stijlelementen
kenmerk

v
o
r
m

m
e
l
o
d
i
e

h
a
r
m
o
n
i
e

m
e
t
r
u
m

e
x
p
r
e
s
s
i
e

r
o
m
a
n
t
i
e
k

omschrijving

n

i

1 frasering

F

doorbreking periodiciteit; verkorte of verlengde frase

x

x

2 cadenza

S

kortere of langere ingevoegde passage, zonder maatindeling, in klein notenschrift

x

x

3 omspeling

S

wijziging van motief in kleinere notenwaarden en/of campanella, legato; intensieve melodische passage, tremolo

x

x

4 ornament

F

versiering, dubbelslag, triller, pralltriller, mordent, appoggiatrura, acciacatura, dubbele naslag, portamento, soms glissando

x

5 idée fixe

S

ritmisch of melodisch herinneringsmotief, anders dan thema

6 chromatiek

S

melodisch gebruik van niet-toonladdertonen, al dan niet toonsoortbevestigend, voorhoudings-, doorgangs-, wisseltonen

x

x

7 dissonantie

S

gealtereerde akkoorden met kleurende werking, verhoging of verlaging van akkoordtonen, op zich staand of modulerend

x

x

8 modulatie

S

overgang naar andere toonsoort, via opmerkelijke progressie, bevestigd met cadens

x

x

9 prolongatie

S

akkoordvoortzetting met intensieve harmonische werking, chromatisch dalend of stijgend, soms met cadenswerking

x

x

10 cadens

S

tussendominantreeks, verrassende wending, of afsluiting op ander akkoord dan tonica, afgebroken cadens

x

x

11 toonsoort

F

voorschrift van voor gitaar buitennissige, ‘verre’ toonsoorten.

x

x

12 arpeggio

S

complexe en betekenisvolle akkoordbreking, vaak met voorhouding en oplossing in interne stemvoering

x

x

13 ritme

S

typerende ritmen met beeldende werking, vrije lyriek, opvallende antimetrie

x

x

14 maatsoort

F

intensieve maatwisselingen

x

x

15 tempo

F

tempowisselingen, versnellingen, vertragingen, fermates, abruptio, karakteraanduidingen voor snelheid

x

16 dynamiek

F

opvallend effectieve verschillen in luidheid, intensief gebruik van aanduidingen

x

17 articulatie

F

voorschrift van accenten, staccato, legato, portato, glissando, vibrato, speelwijze van klankeffecten

x

18 rusten

S

onderscheiden afkorten van tonen tegen het doorklinken daarvan in andere stemmen

x

19 verhaal

S

buitenmuzikale verwijzing

x

20 folklore

S

gebruik van of verwijzing naar kenmerken van volksmuziek, omspelingen en ritmen op bourdon

x

21 onomatopee

S

klanknabootsing van ander instrument

x

F formeel kenmerk - S stijlelement - n kwantitatief interessant- i kwalitatief interessant

x
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In de nu volgende schema’s zijn de criteria voorzien van muziekvoorbeelden. De meest pregnante
referenties van formele kenmerken en stijlelementen met die in andere werken worden hierin
aangegeven met ‘cf’; deze, en andere, zijn te vinden in de bijlagen.

1 frasering

F

opus / WoO
1 drie maten
opus 27 Le Passage des Alpes m. 1-3
cf opus 22 Meulan m. 37
cf opus 28[b] Fantaisie symph. III m. 5
cf opus 30 Grande Sérénade I m.1
cf opus 30 Grande Sérénade I m. 30
cf opus 38 Étude 1 m. 27;. 5 m.12
cf opus 40 Passage Alpes, Rondo
m.126
2 vijf maten
opus 20 Le Zuyderzée m. 117-121
cf opus 22 Meulan m. 40, 210
cf opus 28[b] Fantaisie symph. II m. 88
cf opus 29 Chasse Sylphes I m. 1
cf opus 31 Le Départ I m. 61
cf opus 38 Étude 7 m.32; 15 m. 17
cf opus 38 Étude 24 m. 44
cf opus 40 Passage Alpes, Rondo
m.103
3 zes maten
opus 18 Les Bords du Rhin m. 116-121
cf opus 22 Meulan m. 149, 192
cf opus 28[b] Fantaisie symph. III m. 77
cf opus 38 Étude 23m.10, 24, 30, 36,, 65
cf opus 38 Étude 25 m. 38
cf opus 40 Passage Alpes, Rondo
m.117
cf opus 42 Ronde Mai I m. 5
cf opus 47 Source Lyson III m. 121
4 expolitio
opus 41 Feuilles d’Automne 7 m.32
cf opus 5 Flandres I m. 58, IV m. 72
cf opus 11 Grand Caprice III m 33, 199
cf opus 12 Rondeau concert I m. 38
cf opus 17 Ornans II m. 97, 109
cf opus 29 Chasse Sylphes I m. 149
cf opus 30 Grande Sérénade IV m. 37

doorbreking periodiciteit; verkorte of verlengde frase
muziekvoorbeeld
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2 cadenza

S

opus / WoO
1 harmonisch met chromatiek en legati
opus 27 Le Passage des Alpes m. 38
cf opus 28[b] Fantaisie symph. IV m. 23
cf opus 2 Weigl var VI m. 42
cf opus 20 le Zuyderzée m.20
cf opus 30 Grande Sérénade II m. 60-61
cf opus 42 Ronde Mai I m. 4, 21
cf opus 44 Souvenir Jura I m. 13
cf opus 45 Divagation II m. 11
2 chromatisch met glissandi
opus 28[b] Fantaisie symph. IV m. 44
cf opus 12 Rondeau I m. 47
cf opus 31 Le Départ I m. 7
cf opus 41 Feuilles Automne VI m. 32
cf Sagrini Variations opus 12 VII m. 2

3 diatonisch + chromatiek en/of cadens
opus 22 Meulan m. 55
cf opus 15 Le Tournoi I m.23 II m.101
cf opus 28[b] Fantaisie symph. I m. 27
cf opus 30 Grande Sérénade III m.64
cf opus 38 Étude 14 m. 22
cf opus 47 Source Lyson I m.16
cf opus 50 Adagio I m. 24
cf opus 53 Six Pièces 4 m. 42
4 diatonisch+veel chromatiek, legati
opus 38 Étude 6 m. 17
cf opus 4 Armide I m.29 VI m.8, 34
cf opus 12 Rondeau II m.133
cf opus 28[b] Fantaisie symph. IV m.20
cf opus 30 Grande Sérénade I m.1,4
cf opus 40 Passage Alpes m.118
cf opus 45 Divagation IV m. 16, 19
cf opus 47 Source Lyson II m. 23, 37

kortere of langere ingevoegde passage, zonder maatindeling, in klein notenschrift
muziekvoorbeeld
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3 omspeling

S

opus / WoO
1 diminutie
opus 38 Étude 25 m. 1, 28
cf opus 17 Vallée d’Ornans I m. 20
cf opus 28[b] Fantaisie symph. II m. 63
cf opus 30 Grande Sérénade I m. 7
cf opus 31 Le Départ I m. 7 II m. 37
cf opus 38 Étude 17 m. 53; 24 m. 3
cf opus 43 Marche funèbre II m. 106
cf opus 53 Six Pièces 6 m. 19
2 passage stijgend
opus 12 Rondeau II m. 117
cf opus 16 Norma II m. 24
cf opus 27 Passage Alpes m.11, 29,31
cf opus 29 Chasse Sylphes IIm74,75,77
cf opus 31 Le Départ IIm30,35
cf opus 38 Étude 12 m. 10-13
cf opus 39 Andante et Menuet I m.20
cf opus 50 Adagio et Div. 2 m. 37
3 passage stijgend + chromatiek
opus 17 Vallée d’Ornans II m. 96
cf opus 19 Delfzil m. 81
cf opus 20 Le Zuiderzée m. 30
cf opus 27 Passage Alpes m.10, 42
cf opus 28[b] Fantaisie symph. V m.207
cf opus 29 Chasse Sylphes II m. 79,114
cf opus 31 Le Départ IIm.15,17,19,51,55
cf opus 50 Adagio et Div. 3 m. 19, 23
4 passage dalend
opus 18 Bords du Rhin m. 200
cf opus 21 Les Cloches II m. 165
cf opus 29 Chasse Sylphes IV m. 237
cf opus 31 Le Départ IIm.32
cf opus 38 Étude 24 m. 96,97,100
cf opus 39 Andante et Menuet I m 25
cf opus 40 Passage Alpes m. 14, 118
cf opus 42 Ronde Mai II m. 88
5 passage dalend + chromatiek
opus 22 Meulan m. 10
cf opus 31 Le Départ II m. 6
cf opus 29 Chasse Sylphes IV m.60, 297
cf opus 31 Le Départ IIm.6, 42
cf opus 38 Étude 24 m. 76
cf opus 40 Passage Alpes m. 52,54,155
cf opus 43 Marche funèbre II m. 103
cf opus 45 Divagation IV m. 46
6 passage gemengd stijgend/dalend
opus 17 Vallée d’Ornans II m. 59
cf opus 21 Les Cloches II m. 113
cf opus 22 Meulan m. 155
cf opus 23 Soirées d’Auteuil II m. 109
cf opus 28[b] Fantaisie symph. IV m. 21
cf opus 31 Le Départ I m. 61
cf opus 38 Étude 12 m.10-13; 14 m. 22
cf opus 47 Source Lyson III m.15,70,161
7 passage stijgend/dalend + chromatiek
opus 20 Le Zuiderzée m. 118
cf opus 17 Vallée d’Ornans I m. 32, 44
cf opus 22Meulan m. 55
cf opus 28[b] Fantaisie symph. III m. 77
cf opus 38 Étude 9 m. 25, 34
cf opus 42 Ronde Mai I m. 9, 12, 14
cf opus 43 Marche funèbre II m. 43, 53
cf opus 44 Souvenir Jura II m. 42
cf opus 47 Source Lyson III m. 57
8 passage verspringend stijgend/dalend
opus 18 Bords du Rhin m. 112, 130
cf opus 20 Le Zuiderzée m. 148
cf opus 28 Passage Alpes m.33, 35
cf opus 28[b] Fantaisie symph. V m. 38
cf opus 30 Grande Sérénade I m. 50
cf opus 38 Étude 25 m. 21, 27, 31, 32
cf opus 43 Marche funèbre II m. 35
cf opus 53 Six Pièces 1 m. 59
9 passage verspringend stijgend + legati
opus 21 Les Cloches II m. 28
cf opus 6 Fantaisie V m. 1-6, 16
cf opus 21 Les Cloches II m. 28
cf opus 29 Chasse Sylphes III m. 41
cf opus 30 Grande Sérénade I m. 7, 8
cf opus 38 Étude 25 m. 25, 51
cf opus 44 Souvenir Jura I m. 4, 6
cf opus 49 Six Préludes 1 m. 1

wijziging van motief in kleinere notenwaarden en/of campanella, legato; intensieve melodische passage, tremolo
muziekvoorbeeld
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3 omspeling

S

opus / WoO
10 passage chromatisch
opus 19 Delfzil m. 120
cf opus 17 Vallée d’Ornans II m. 124
cf opus 28 Passage Alpes m.39
cf opus 28[b] Fantaisie symph V m. 82
cf opus 29 Chasse Sylphes IVm.113.269
cf opus 30 Grande Sérénade III m.27,
29
cf opus 38 Étude 24 m. 60, 74
cd opus 43 Marche funèbre I m. 22 [Sor]
11 passage tertsen
opus 15 Le Tournoi II m. 36, 143
cf opus 28[b] Fantaisie symph III m. 19
cf opus 30 Grande Sérénade IV m.18,58
cf opus 31 Le Départ I m. 7
cf opus 38 Étude 6 m. 18; 15 m. 13
cf opus 38 Étude 20, 22, 23
cf opus 40 Passage Alpes m. 96
cf opus 49 Six Préludes 6 m.1
12 passage octaaf
opus 22 Meulan m. 40, 61, 107
cf opus 17 Vallée d’Ornans I m. 2, 10, 46
cf opus 28[b] Fantaisie symph V m. 184
cf opus 31 Le Départ I m. 22-25

13 passage octaaf naslag
opus 20 Le Zuiderzée m. 183
cf opus 15 Le Tournoi II m. 183, 190
cf opus 16 Norma III m. 68
cf opus 18 Bords du Rhin m. 137
cf opus 20 Le Zuyderzée m. 183
cf opus 29 Chasse Sylphes III m. 25
cf opus 31 Le Départ I m. 29
cf WoO 9 Pirata VIII m.19-20
14 'raket’-motief
opus 17 Vallée d’Ornans I m. 31
cf opus 6 Fantaisie V m. 18, 37
cf cf opus 21 Les Cloches II m. 164
cf opus 27 Passage Alpes m.1,4,72-76
cf opus 29 Chasse Sylphes I m. 23
cf opus 30 Grande Sérénade I m. 49
cf opus 31 Le Départ I m. 16, 18
cf opus 42 Ronde Mai II m. 75
15 ‘parachute’-motief
opus 18 Bords du Rhin m. 10
cf opus 18 Bords du Rhin m. 39, 62, 168
cf opus 17 Vallée d’Ornans I m. 32
cf opus 23 Auteuil II m. 76, 83, 129, 189
cf opus 27 Passage Alpes m.15,72-76
cf opus 31 Le Départ I m. 16, 18
cf opus 38 Étude 4 m. 8; 22 m. 61
cf opus 45 Divagation IV m. 9, 52
16 campanella (legati)
opus 5 Flandres I m.38, VI m.53
cf opus 2 Weigl II m. 4, 8, 16
cf opus 10 Scherzo II m. 146 gt1
cf opus 12 Rondeau II m. 127, 191
cf opus 21 Les Cloches II m. 1-8
cf opus 30 Grande Sérénade III m. 5, 35
cf opus 38 Étude 20 m. 31, 36-43, 65
cf Sor opus 9 La Flûte enchantée
17 chromatiek tegen orgelpunt
opus 15 Le Tournoi I m. 5, 9
cf opus 21 Les Cloches II m. 24
cf opus 29 Chasse Sylphes III m.16
cf opus 45 Divagation IV m. 1
cf opus 47 Source Lyson I m. 1, 5

18 tremolo
opus 2 Weigl VII m. 31-32
cf opus 4 Armide III m. 9-16
cf opus 6 Fantaisie VI m. 16-27
cf opus 21 Les Cloches II m. 72-73
cf opus 28[b] Fantaisie symph. I m.21
cf opus 47 Source Lyson I m. 4, 9

wijziging van motief in kleinere notenwaarden en/of campanella, legato; intensieve melodische passage, tremolo
muziekvoorbeeld
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4 ornament

F

opus / WoO
1 dubbelslag
opus 20 Les Bords du Rhin II m. 112
2 triller
opus 23 Les Soirées d’Auteuil I m. 84
3 pralltriller
opus 21 Les Cloches II m. 57
4 mordent
opus 5 Souvenirs de Flandres I m. 7
5 voorslag - stijgend appoggiatura
opus 18 Delfzil m. 15
6 voorslag - dalend acciacatura
opus 27 Le Passage des Alpes m. 6
7 dubbel naslag
opus 16 Fantaisie Norma II m. 8
8 serie dubbel naslag
opus 20 Le Zuyderzée m. 145-146
cf opus 5 Flandres V m. 26
cf opus 15 Le Tournoi II m. 166
cf opus 29 Chasse Sylphes IV m. 62
cf opus 43 marche funèbre II m. 62, 138
cf opus 44 Souvenirs Jura I m..5, 7
cf opus 45 Divagation IV m. 92

9 ‘vuurpijl’-motief portamento glissando
opus 17 La Vallée d’Ornans I m. 30
cf opus 2 Weigl I m. 23, II m. 23,V m. 12
cf opus 9 Lamermoor IIm.7,V m.46,93
cf opus 10 Scherzo II m. 31, 102
cf opus 12 Rondeau II m. 39, 72
cf opus 13 Cachucha m. 199, 201, 217
cf opus 17 Ornans II m. 16, 88, 112, 113
cf opus 19 Delfzil m. 114, 116

IV Stijl 54

versiering, dubbelslag, triller, pralltriller, mordent, appoggiatrura, acciacatura, dubbele naslag, portamento,glissando
muziekvoorbeeld
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5 idée fixe

S

opus / WoO
1 ritmische toonsherhaling
opus 15 Le Tournoi I m. 1, II m. 18, 107,
126, 192
cf opus 8 Caprice i.e. opus 14 Polonaise
m. 48, 52, 56, 58, 60, 95- 99, 103-107

2 octaafgang
opus 22 Meulan m. 41, 106, 157

3 harmonisch motief
opus 28[b] Fantaisie symph. I m. 28, IV
m. 39, V m. 156

ritmisch of melodisch herinneringsmotief, anders dan thema
muziekvoorbeeld
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6 chromatiek

S

opus / WoO
1 verhoogd 1
voorhouding opus 2 V m. 9
doorgang opus 2 VII m. 29
wissel opus 2 VII m. 30
2 verlaagd 2
voorhouding opus 38 7 m. 8-9
doorgang opus 16 m .45
wissel opus 3 m. 13
3 verhoogd 2
voorhouding opus 12 I m. 12
doorgang opus 12 I m. 47
wissel opus 12 I m. 12
4 verlaagd 3 (in majeur)
opus 16 II maat 43
5 verhoogd 3 (in mineur)
opus 16 I m. 2
6 verhoogd 4
voorhouding opus 17 II m. 24
wissel opus 17 II m. 24
doorgang opus 17 I m. 48
7 verlaagd 5
Metrhode no. 15 m. 14 p. 50
8 verhoogd 5
voorhouding opus 15 m. 168
doorgang opus 15 m. 30
wissel opus 15 m. 176
9 verlaagd 6 (in majeur)
voorhouding opus 14 II m. 151
doorgang opus 14 II m. 1
wissel opus 14 II m. 151
10 verhoogd 6 (in mineur)
opus 14 I m. 6
11 verlaagd 7 (in majeur)
voorhouding opus 16 II m. 29
doorgang opus 16 II m. 10
wissel opus 16 II m. 31

12 chromatische toonladder
stijgend opus 6 IV m. 4, 12
cf opus 28[b] Fantaisie symph. V m.184
cf opus 29 Chasse Sylphes III m. 25
cf opus 30 Grande Sérénade I m. 9
dalend opus 23 II m. 167-171
cf opus 29 Chasse Sylphes III m. 60
cf opus 45 Divagation III m. 34
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melodisch gebruik van niet-toonladdertonen, al dan niet toonsoortbevestigend, voorhoudings-, doorgangs-, wisseltonen
muziekvoorbeeld
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7 dissonantie

S

opus / WoO
1 verminderde drieklank,septiemakkoord
opus 6 Fantaisie V m. 27
opus 6 Fantaisie I m. 21
cf opus 31 Le Départ I m. 51-56
cf opus 38. Étude 11 m. 25, 26
cf opus 42 Ronde Mai I m. 1
cf opus 43 Marche funèbre I m. 70
cf opus 50 Adagio et Div. 3 m. 34

2 verminderd septiemakkoord reeks
opus 6 Fantaisie I m. 24-25
cf opus 9 Lucia di Lamermoor V m. 129
cf opus 12 Rondeau I m. 1-2
cf opus 14 Deux. Polonaise II m. 37
cf opus 15 Le Tournoi II m. 124
cf opus 16 Norma I m. 4
cf opus 29 Chasse Sylphes Im25 IIIm27
cf opus 30 Grande Sérénade I m. 36, 40
3 dominant septiemakkoord op tonica
opus 17 Ornans II m. 50
cf opus 19 Delfzil m. 163, 167
cf opus 28[b] Fantaisie symph. II m. 93
cf opus 29 Chasse Sylphes II m 18
cf Méthode I no. 27 m. 4 p. 13
cf opus 31 Le Départ I m. 9
cf opus 47 Source Lyson II m. 36

4 dubbelverminderd septiemakkoord
opus 6 Fantaisie V m. 17
cf opus 5 Flandres I m. 16
cf opus 15 Le Tourmoi I m. 7
cf opus 17 Ornans II m. 17
cf oous 28[b] Fantaisie symph. IV m. 19
cf opus 29 Chasse Sylphes IV m. 57
cf opus 31 Le Départ I m. 60
cf opus 47 Source Lyson III m, 153
5 hardverminderd septiemakkoord
opus 38 Etude. 19 m. 45, 48
cf opus 21 Les Cloches II m. 91

6 groot septiemakkoord (secundeligging
opus 38 Étude 25 m. 24-25
cf opus 4 Armide I m. 25, 27
cf opus 38 Étude 19 m. 24

7 verminderd verlaagd none-akkoord
opus 38 Étude 25 m. 24-25

8 overmatig akkoord
opus 43 Marche funèbre II m. 11, 115
cf opus 4 Armide III m. 11
cf opus 6 Meyerbeer VI m. 20, 24
cf opus 28[b] Fantaisie symph. IV m. 11
cf opus 38 Étude 17 m. 39
cf opus 47 Source Lyson II m. 18
cf opus 53 Six Pièces 1 m. 50, 5 m. 25
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gealtereerde akkoorden met kleurende werking, verhoging of verlaging van akkoordtonen, op zich staand of modulerend
muziekvoorbeeld
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8 modulatie

S

opus / WoO
1 spiltoon
opus 21 Les Cloches II m. 41-42, 84-85
cf opus 29 Chasse Sylphes IV m. 83
cf opus 31 Le Départ II m. 60
cf opus 38 Étude 19 m. 83;
cf opus 38 Étude 24 m. 69-70

2 spiltoon - enharmonisch
opus 4 Armide V m. 32-33
cf opus 38 Étude 19 m. 34

3 majeur-mineur naar verlaagd VI
opus 40 Le Passage des Alpes m. 72-74
cf opus 4 Armide V m. 43
cf opus 28[b] Fantaisie symph. III m. 36
cf opus 29 Chasse Sylphes II m. 1-3
cf opus 38 Étude 2 m. 16
cf opus 40 Passage Alpes m.73

4 chromatisch naar III majeur
opus 13 Cachucha m. 205-206
cf opus 16 Norma II m. 54-57
cf opus 17 Ornans II m. 5-8
cf opus 28 Passage Alpes m. 20, 46
cf opus 28[b] Fantaisie symph. IV m. 14
cf opus 30 Grande Sérénade I m.6
cf opus 39 Andante m. 5; Menuet m. 41

5 chromatisch naar verlaagd III
opus 6 Fantaisie I m. 9-10
cf opus 12 Rondeau II m. 43-45
cf opus 28[b] Fantaisie symph. III m. 51
cf opus 30 Grande Sérénade IV m.35
cf opus 31 Le Départ I m. 32
cf opus 47 Source Lyson III m 26
cf opus 53 Six Pièces 1 m. 19

6 chromatisch naar verlaagd VI
opus 2 Weigl VII m. 16-17
cf opus 22 Meulan m. 42, 107, 215
cf opus 28[b] Fantaisie symph. III m. 36
cf opus 29 Chasse Sylphes IV m. 81
cf opus 30 Grande Sérénade III m. 57
cf opus 38 Étude 19 m. 23
cf opus 46 Valse favorite II m. 225
cf opus 47 Source Lyson III m 77
7 naar V mineur
opus 16 Norma II m. 48-49
cf opus 28 Passage Alpes m.25, 78
cf opus 28[b] Fantaisie symph. IV m. 9
cf opus 29 Chasse Sylphes II m. 140
cf opus 31 Le Départ II m. 7, 43
cf opus 38 Étude 23 m. 23
cf opus 44 Souvenir Jura II m. 105

8 naar verlaagd II
opus 53 Six Pièces 1 m. 8

overgang naar andere toonsoort, via opmerkelijke progressie, bevestigd met cadens
muziekvoorbeeld
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9 prolongatie

S

opus / WoO
1 dalend
Méthode I no. 10 m. 9-16 p. 7
cf opus 6 Fantaisie I m. 42 arpeggio
cf Méthode I no. 20 m. 24 p. 10; no. 26
m. 8, 18-21 p. 12-13; no. 27 m. 15 p.
13; III no. [13A] m. 1-4 p. 31; IVa no. 12
cf opus 17 Ornans II m.117-120,121
cf opus 22 Meulan m. 223-226, 227-230
cf opus 28[b] Fantaisie symph. III m. 69
cf Sor op.29 Étude 17m32; 22m23
2 stijgend V naar V
cf Méthode IVA no. 15 m. 12, 15, p. 50
cf opus 18 Rhin m. 2, 7, 57, 160, 164
cf opus 21 Les Cloches II m. 20-23
cf opus 28[b] Fantaisie symph. I m.21
cf opus 30 Grande Sérénade I m. 9
cf opus 31 Le Départ I m. 4, 49
cf Sor opus 29 Étude 17 m. 53-62

3 stijgend I naar I
cf opus 12 Rondeau I m. 14
cf opus 23 Auteuil m. 92-93, 96-97
cf opus 31 Le Départ I m. 57
cf opus 38 Étude 24 m. 44-46
cf Sor opus 29 Étude 22 m. 21-22
cf opus 38 Étude 24 m. 44-45
cf opus 42 Ronde Mai II m. 45

4 stijgend via #5
cf opus 6 Fantaisie IV m. 13-14
cf opus 19 Delfzil m.73, 153
cf opus 20 Le Zuyderzée m. 61-63
cf opus 38 Étude 19 m. 81

5 wisselakkoord
cf opus 6 Fantaisie IV m. 2-3

6 stijgend+dalend
cf opus 8 Caprice m. 89-91, 181-182
cf opus 28[b] Fantaisie symph. III m. 72
cf opus 38 Étude 22 m. 25,29,23,35, 36
cf opus 41 Feuilles d’Automne 5 m. 1
cf opus 45 Divagation III m. 38
cf opus 47 Source Lyson II m. 1
cf opus 51 Récréation 4 m. 15
cf Bach Suite II BWV 997 Fuge m.8688
7 tweestemmig
opus 17 Ornans II m. 5
opus 38 Étude 5 m. 7
cf opus 38 Étude 15 m. 17
cf opus 38 Étude 24 m. 10, 11, 25

8 driestemmig
opus 38 Étude 19 m. 1-90
cf opus 21 Les Cloches I m. 12
cf opus 38 Étude 7 m. 10, 9 m. 23
cf opus 38 Étude 18 m 10-14, 24 m. 1
cf opus 44 Souvenir Jura II m. 35
cf opus 47 Source Lyson II m. 19
9 vierstemmig
opus 38 Étude 17 m. 16-20
cf opus 22 Meulan m. 51
cf opus 38 Étude 4m.21, 9m.23,
12m.14
cf opus 38 Étude 12 m.15; 14 m. 23
i.e.op.28[b] IV m. 22
cf opus 38 Étude 15m26,
18m14,24m33
cf opus 44 Souvenir Jura II m. 37
10 orgelpunt
opus 17 Ornans ! m.17
cf opus 22 Meulan m. 114-121
cf opus 28[b] Fantaisie symph. III m. 7
cf opus 40 Passage Alpes m.75
cf Sor opus 29 Étude 17 m. 16
cf Méthode II p. 30 no. 25 m. 16 i.e. Sor

IV Stijl 59

akkoordvoortzetting met intensieve harmonische werking, chromatisch dalend of stijgend, soms met cadenswerking
muziekvoorbeeld

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

10 cadens

S

opus / WoO
1 tussendominant reeks
opus 20 Le Zuyderzée m. 164-168
cf opus 6 Fantaisie I m. 6-9
cf opus 28 Le Passage des Alpes m. 48
cf opus 28[b] Fantaisie symph. II m. 6,83
cf opus 29 Chasse Sylphes I m. 13
cf opus 38 Étude 19 m. 1-3, 13-17
cf opus 38 Étude 25 m. 58-59
cf opus 40 Passage Alpes, Rondo
m.103
1a overmatig dominant reeks
opus 29 Chasse Sylphes II m. 155-160
cf opus 47 Source Lyson III m. 135-136

2 Napels sextakkoord
opus 28[b] Fantaisie symph. III m. 61, 65
cf opus 15 Le Tournoi I m. 13
cf opus 5 Flandres IV m. 70
cf opus 6 Fantaisie I m. 46
cf opus 29 Chasse Sylphes I m. 17
cf opus 30 Grande Sérénade III m. 60
cf opus 31 Le Départ II m. 3, 13, 39
cf opus 39 Menuet m. 42
3 bedrieglijk slot
opus 28 Le Passage des Alpes m. 5-6
cf opus 27 Le Passage des Alpes m. 69
cf opus 28[b] Fantaisie symph. II m. 51
cf opus 28[b] Fantaisie symph. IV m. 56
cf opus 30 Grande Sérénade IV m. 26
cf opus 31 Le Départ I m. 3
cf opus 38 Étude 7m. 8; 13 m. 51
cf opus 47 Source Lyson I m. 9, III m. 23
4 plagaal Moll-Dur
opus 28[b] Fantaisie symph. III m. 88
cf opus 28[b] Fantaisie symph. IV m.29
cf opus 28 Le Passage des Alpes m. 35
cf opus 28[b] Fantaisie symph. IV m. 10
cf opus 29 Chasse Sylphes II m. 48
cf opus 30 Grande Sérénade
IIm.5,54,59
cf opus 38 Étude 4 m. 7,14; 7 m. 35
cf opus 47 Source Lyson II m. 7, 9
5a open slot: dominant
?opus 27 Passage Alpes m. 91-93
cf opus 28[b] Fantaisie symph. I m. 29
cf opus 44 Souvenir Jura I m. 24
cf opus 47 Source Lyson iI m. 37

5b open slot: dominantreeks
opus 28[c] Divertissement m.68-71

tussendominantreeks, verrassende wending, of afsluiting op ander akkoord dan tonica, afgebroken cadens
muziekvoorbeeld

IV Stijl 60

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

11 toonsoort
opus / WoO
1B
opus 31Le Départ II

2 Bes
opus 38 Étude 25
cf opus 35 Fantaisie IVB

3g
opus 38 Étude 16
cf Méthode IVA Étude 13 p. 49
cf WoO 4 Concertino III
cf WoO 14 Sonate IV

4c
opus 4 Armide I

5 As
opus 4 Armide V m. 13

F

voorschrift van voor gitaar buitennissige, ‘verre’ toonsoorten.
muziekvoorbeeld

IV Stijl 61

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

12 arpeggio

S

opus / WoO
1 melodie, bas en middenstem, 3/4
opus 18 Les Bords du Rhin m. 122
cf opus 5 Flandres IV m. 55
cf opus 19 Delfzil m. 67
cf opus 20 Le Zuyderzée m. 100
cf opus 22 Meulan m. 215
cf opus 23 Auteuil I m. 77
cf opus 30 Grande Sérénade III m. 49

2 melodie, bas en middenstem, 2/4, 4/4
opus 17 Ornans II m. 48
cf opus 21 Les Cloches II m. 135
cf opus 6 Fantaisie I m. 42
cf opus 15 Le Tournoi II m. 72, 121
cf opus 16 Norma II m. 57
cf opus 31 Le Départ I m. 8, 37
cf opus 47 Source Lyson III m. 88-98

3 snaarwisseling P
opus 12 Rondeau II m. 83
cf opus 30 Grande Sérénade IV m.22,32
cf opus 53 Six Pièces 2 m. 10
cf WoO 9 Pirata VII m.1 -3, 9, 14

4 snaarwisseling i m a
opus 21 Les Cloches II m. 148
cf opus 15 Le Tournoi II m. 55
cf opus 30 Grande Sérénade
Im1,4IIm62
cf opus 38 Étude 25 m. 58
cf opus 49 Six Préludes 2 m. 1, 3 7
cf opus 53 Six Pièces 1 m. 52

5 interne stemvoering
opus 23 Auteuil II m. 154

6 complementair ritme
opus 22 Meulan m. 85
cf opus 23 Auteuil I m. 28, 49

7 tremolando
opus 27Le Passage des Alpes m. 71
cf opus 29 Chasse Sylphes III m. 1-15
cf opus 38 Étude 19 m. 90; 24 m. 17
cf opus 45 Divagation IV m. 1, 18

8 stijgend-dalend
opus 30 Grande Sérénade IVm39
cf opus 38 Étude 3 m.1-3
cf opus 53 Six Pièces 5 m. 1

complexe en betekenisvolle akkoordbreking, vaak met voorhouding en oplossing in interne stemvoering
muziekvoorbeeld

IV Stijl 62

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

12 arpeggio
opus / WoO
9 tertsgang
opus 38 Étude 22
cf opus 53 Six Pièces 5 m. 4, 22

10 ostinato
opus 38 Étude 23

S

complexe en betekenisvolle akkoordbreking, vaak met voorhouding en oplossing in interne stemvoering
muziekvoorbeeld

IV Stijl 63

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

13 ritme

S

opus / WoO
1 ritmisch motief
1a opus 18 Les Bords du Rhin m, 1-7
cf opus 5 Flandres I m. 1
cf opus 6 Fantaisie I m 11
1b opus 15 Le Tournoi I m.1
cf opus 17 Ornans II m. 55, 108
cf opus 28[c] Divertissement m. 68

2 ritmisch akkoordmotief
opus 15 Le Tournoi II m. 1
cf opus 4 Fantaisie Armide I m. 1
cf opus 6 Fantaisie Meyerbeer I m. 1
cf opus 14 Deuxième Polonaise I m. 1
cf opus 17 Ornans II m. 133
cf opus 27 Passage Alpes I m. 1
cf opus 29 Chasse Sylphes I m. 1
cf opus 30 Grande Sérénade I m. 1
3 akkoord repetitie
opus 17 Ornans I m. 48
cf opus 27 Passage Alpes m. 7-10
cf opus 28 Passage Alpes m. 51
cf opus 28[b] Fantaisie symph. IV m. 52
cf opus 39 Andante m. 17
cf opus 50 Adagio 1 m. 11
cf opus 53 Six Pièces 1 m. 30

4 vrije lyriek
opus 27 Le Passage des Alpes m. 36
cf opus 17 Ornans I m. 32, 45
cf opus 16 Norma I m. 6, IV m. 51
cf opus 30 Grande Sérénade I m. 1-8
cf opus 38 Étudei 25 m. 29, 32
cf opus 40 Passage Alpes, Rondo
m.118
cf opus 42 Ronde Mai I m. 5
cf opus 44 Souvenir Jura I m. 10
5 antimetrie
opus 29 Chasse Sylphes II m. 25

6 pulserend ritme
opus 29 Chasse Sylphes IV m. 118 .
cf opus 28 Passage Alpes m. 27
cf opus 28[b] Fantaisie symphonique III
cf opus 29 Le Tournoi IV m. 116-133
cf opus 30 Grande Sérénade I m. 34
cf opus 38 Étude 11, 21
cf opus 40 Le Passage des Alpes

7 pulserend ritme met arpeggio
opus 38 Étude 10
cf opus 38 Étude 16
cf opus 38 Étude 21
cf opus 45 Divagation IV m. 24, 100, 128

typerende ritmen met beeldende werking, vrije lyriek, opvallende antimetrie, abruptio
muziekvoorbeeld

IV Stijl 64

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

14 maatsoort

F

maatsoort [aantal voorschrift] opus/WoO
1 tweedelig
2/2 [4x[
2/4 [66x]
4/4 [81x[

opus 21 Les Cloches I
opus 21 Les Cloches II
opus 22 Meulan m. 40

2 tweedelig onderverdeeld in drie
6/8 [30x]
opus 22 Meulan m. 1
12/8 [3x]
opus 15 Le Tournoi
cf opus 30 Sérénade
cf opus 45 Divagation II

3 driedelige maat
3/4 [87x]
opus 22 Meulan m. 59
3/8 [32x]
opus 23 Soirées d’Auteuil

4 driedelige maat onderverdeeld in drie
9/8 [1x]
opus 38 Étude 25

5 metrische verschuiving
[2x]
opus 8 Caprice m. 11-13
opus 28[b] Fantaisie symph. V m. 38

intensieve maatwisselingen
muziekvoorbeeld

IV Stijl 65

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

15 tempo

F

opus / WoO
1 Larghetto

muziekvoorbeeld
opus 15 Le Tournoi I m. 1

2 abruptio
opus 15 Le Tournoi I m. 4
cf opus 4 Armide I m. 2, 15, VI m. 24
cf opus 18 Bords du Rhin m. 14, 66,172
cf opus 17 Ornans I m. 1, 5, 9, 49, 55
cf opus 20 Le Zuyderzée m. 128
3 fermate
opus 15 Le Tournoi I m. 2
cf opus 38 Étude 24 m. 32
4 sostenuto opus 15 Le Tournoi I m. 11
5 morendo

opus 15 Le Tournoi I m. 22

6 All.o maestoso op15 Le Tournoi IIm.1

7 rallentando

op15 Le Tournoi II m. 78

8 espressivo opus 15 Le Tournoi II m. 95
9 ad libitum

tempowisselingen, versnellingen, vertragingen, fermates, abrupte stilstand, karakteraanduidingen voor snelheid

op15 Le Tournoi II m. 101

10 con fuoco op15 Le Tournoi II m. 102

11 a tempo opus 15 Le Tournoi II m. 109
12 a piacereopus 15 Le Tournoi II m. 152
13 stretto opus 15 Le Tournoi II m. 154

14 ritenuto opus 15 Le Tournoi II m. 199
15accelerando
opus 15 Le Tournoi IIm.200

IV Stijl 66

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

16 dynamiek

F

opus / WoO
1 mf

muziekvoorbeeld
opus 17 Ornans I m. 1

2 cresc.

opus 17 Ornans I m. 24

3<

opus 17 Ornans I m. 38

4>

opus 17 Ornans I m. 31

5p

opus 17 Ornans I m. 32

6 pp

opus 17 Ornans I m. 49

7f

opus 17 Ornans I m. 50

8 sf

opus 17 Ornans II m. 15

9 diminuendo opus 17 Ornans II m. 129

10 decresc
11 rinf
12 ff

opvallend effectieve verschillen in luidheid, intensief gebruik van aanduidingen

opus 10 Pastorale m 47
opus 15 Le Tournoi II m. 40
opus 15 Le Tournoi II m. 133

IV Stijl 67

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

17 articulatie

F

opus / WoO
1 accent
2 staccato

muziekvoorbeeld
opus 27 Alpes m. 8
opus 27 Alpes m. 60

3 legato

opus 27 Alpes m. 60

4 dubbel legato

opus 28 Alpes m. 41

5 glissando

opus 27 Alpes m. 22

6 portato

opus 16 Norma I m. 6

7 vibrato

opus 16 Norma III m. 1

8 arpeggiato

voorschrift van accenten, staccato, legato, portato, glissando, vibrato, speelwijze van klankeffecten.

opus 27 Alpes m. 1

IV Stijl 68

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

18 rusten

S

opus / WoO
1 afdempen tegenstem
opus 38 Étude 18 m. 8-9
cf opus 15 Le Tournoi II m. 45
cf opus 16 Norma II m.40,58 IV m.23,47
cf opus 17 Ornans I m. 50
cf opus 20 Le Zuyderzée m. 43, 99
cf opus 28 Le Passage des Alpes m. 76
cf opus 45 Divagation IV m. 3

2 afdempen bas
opus 38 Étude 20
cf opus 21 Les Cloches II m. 1-3
cf opus 22 Meulan m.113-120
cf opus 27 Passage Alpes m. 77
cf opus 28 Passage Alpes m. 9
cf opus 30 Grande Sérénade III m.19-21
cf opus 40 Passage Alpes m. 24-33

3 afdempen pulserende bas
opus 38 Étude 23

4 afdempen begeleiding
opus 28 Passage Alpes m. 76
cf opus 20 Le Zuyderzée m.189-197
cf opus 22 Meulan m.38-39
cf opus 28 Passage Alpes m. 76-80
cf opus 40 Passage Alpes m. 53, 55, 65
cf opus 43 Marche funèbre I m. 20

onderscheiden afkorten van tonen tegen het doorklinken daarvan in andere stemmen
muziekvoorbeeld

IV Stijl 69

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

19 verhaal

S

opus / WoO
1 heroïek - ‘hanengekraai motief’
WoO 2 Aux Parisiens m. 24
cf La Marseillaise m.1-2
cf opus 15 Le Tournoi
cf opus 28 Passage Alpes
cf opus 31 Le Départ

2 dramatiek - stijgend verminderd 7akk.
opus 9 Lucia di Lamermoor V m. 129

3 wandelen - lopend ritme
opus 17 Ornans I m. 17
cf opus 27 Passage Alpes m. 7, 39
cf opus 28 Passage Alpes m. 51
cf opus 31 Le Départ II m. 56

4 storm - donkere, zware beweging
opus 20 Le Zuyderzée m.1

5 bliksem - schelle flits
opus 20 Le Zuyderzée m.9

6 dood - sombere ritmische mars
opus 43 Marche funèbre I m 1
cf Sor Marche funèbre op. 59 II

7 natuur - beweging water
opus 47 Source Lyson I m. 1

buitenmuzikale verwijzing
muziekvoorbeeld

IV Stijl 70

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

20 folklore

S

opus / WoO
1 bourdon (met voorslag )
opus 18 Bords du Rhin m. 15-18
cf opus 29 Chasse Sylphes II m. 58, 92

2 bourdon met omspeling
opus 22 Meulan m. 110-120
cf opus 5 Flandres II m. 1-8
cf opus 28[b] Fantaisie symph. V m. 140
cf opus 29 Chasse Sylphes II m. 4
cf opus 38 Étude 16 m. 10-27
cf opus 40 Passage Alpes, Rondo m. 75
cf opus 46 Valse Favorite II m. 1
cf opus 47 Source Lyson III m. 1, 101
3 bourdon met arpeggio
opus 6 Fantaisie I m. 29-32
cf opus 28 Le Passage des Alpes m. 67
cf opus 31 Le Départ II m. 21
cf opus 40 Passage Alpes m. 75-81
cf opus 38 Étude 9 m. 1-8

4 bourdon met pulserende bas
opus 17 Ornans II m. 124-131
cf opus 38 Étude 20; 23
cf opus 30 Grande Sérénade II m. 48-58

5 arpeggio met legato
opus 30 Grande Sérénade Im16, IIIm44

gebruik van of verwijzing naar kenmerken van volksmuziek, omspelingen en ritmen op bourdon
muziekvoorbeeld

IV Stijl 71

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

21 onomatopee

S

opus / WoO
1 hoorn
Méthode p. 14 Ex. 1, 2
cf opus 29 Chasse Sylph. IIm46,IVm116
i.e. Sor Méthode p. 5 Ex. 7, 8

2 trompet
Méthode p. 14 Ex. 3, 4
i.e. Sor Méthode p. 5 Ex. 9, 10
opus 15 Le Tournoi I m. 1
cf opus 5 Flandres I m. 3-4
cf opus 28 Passage Alpes m. 1
cf opus 29 Chasse Sylphes II m. 50
cf opus 30 Grande Sérénade III m. 56
cf opus 31 Le Départ I m. 22 II m.1-5
cf opus 41 Feuilles d’Automne 10 m. 36

3 hobo
Méthode p. 14 Ex. 5
i.e. Sor Méthode Ex. p. 21

4 harp
Méthode p. 15 Ex. 8
i.e. Sor Méthode p. 5 Ex. 13

5 flageolet
Méthode p. 42 Ex. 60
i.e. opus 17 Ornans I m. 55
opus 28 Le Passage des Alpes m. 1-4
cf. opus 5 Flandres I m. 30-37
cf opus 6 Fantaisie VI m. 1-3
cf opus 21 Les Cloches II m. 179-183
cf opus 29 Chasse Sylphes II m 38
cf opus 44 Souvenir Jura I m. 1
6 klokken
opus 21 Les Cloches II m. 1-8

klanknabootsing van ander instrument
muziekvoorbeeld

IV Stijl 72

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

V Werken met opusnummer 73

V
Werken met opusnummer
opus 2-53

Zoals in het model beschreven is vanaf dit hoofdstuk gekozen voor een liggend formaat.
Bij de nummering van de werken wordt uitgegaan van die waaronder zij bekendstaan. Die kunnen zijn:
de nummering van Coste zelf, zoals die is vermeld in zijn eigen handschrift, als bij Les Regrets opus 36;
die in manuscripten van kopiïsten, als die van Egasse de C. bij Fantaisie Armide opus 4 of Eggers bij Scherzo et Pastorale opus 10;
die op uitgaven van bijvoorbeeld Richault bij Rondeau de concert opus 12;
de door Thorvald Rischel opgestelde lijst van werken in Die Gitarre, zoals La Romanesca opus 19[b], een nummering die samenvalt met Delfzil
opus 19 uit de Souvenirs;50)
de nummering van het nogal volle opus 28 Passage des Alpes, door Simon Wynberg in zijn facsimileuitgave in 1982-1983 aangepast tot opus
28[b] Fantaisie Symphonique en opus 28[c] Divertissement.51)
Er zijn geen dringende redenen om daarvan af te wijken vanwege het risico dat een aangepaste nummering ertoe kan leiden dat werken bijna
onvindbaar zijn zonder goede concordantie. Zodoende wordt eenvoudigweg de volgorde van opusnummers aangehouden.
In de literatuurverwijzing zijn de volgende werkenlijsten zonder werkbespreking, zoals die in artikelen, handboeken en catalogi voorkomen, niet
opgenomen.
[AnH p. 67 - lijst] [JapM p. 2, 27, 67, 239; suppl. Reese p. 29-30, 183 - catalogus] [JawR p. 80 - lijst] [MeiG2] [MosW4 I, 1974, p. 42, 181, 199, 275277; II, 1977, p. 19 - catalogus] [RisT1 p. 49-50 - lijst] [RonN1 p. 42-44 - lijst] [SteE3 p. 534 - lijst] [SM p. 79 - selectieve lijst] [TorJ - bibliografische
catalogus collectie ]
Plaatopnamen, vermeld in de Orphée database van Jacques Chaîné, hebben hier geen verwijzing gekregen. Uitsluitend werken die op cd zijn
verschenen, hebben een vermelding gekregen in chronologische volgorde.

50

Rischel, Thorvald: ‘Bibliographische Notizen zu den Gitarrenwerken von Napoleon Coste’, in: Die Gitarre, Berlin, 1927, Jahrgang VIII, Heft 7/8, [Coste-Heft] p. 47-51.

51

Wynberg, Simon: The Guitar Works of Napoleon Coste, facsimile edition Monaco, 1981, 1983; Vol. IX, reprint 2006-7.

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 1 - ontbreekt

V Werken met opusnummer 74

incipit

titel

instrument

dedicatie

delen

thematische referentie

manuscript

locatie

datering

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

[RisT1 p. 50]

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 2

titel

Variations et finale... sur un motif favori de la Famille Suisse de Weigl

instrument

composées pour la Guitare

dedicatie

Dédiées à Madame Pascal née Valentin

delen

Thême, Var.1-4, Andante, Finale

manuscript

V Werken met opusnummer 75

incipit

thematische referentie

Weigl - Singspiel Die Schweizerfamilie opus 2, Wenen 1809, No.7 Cavatine m.20-23 [Uu MAG: 00A
3572 obl]

locatie

datering

1829 [Coste-Hallberg 21 XII 1876] [OBA 29 III 1829 p. 416]
P. c. 1830 [DevA p. 369, 372]

1e uitgave

Romagnesi, Compositeur et Editeur de Musique, Rue Vivienne No.21
Richault, Boulevart Poissonnière, 26 au 1er; 9948.R. [adres 1841-1862 =
latere uitgave]

exemplaar

Kk Rischel 138 mu 6612.2281 U48 [Romagnesi]
Kk Rischel 139 mu 6612.2282 U48 [Richault 9948. R]
Lam Spencer Collection XX(159197.1) [Richault 9948. R]

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. II 1981 facs. Richault 9948. R [?]

opname

Frédéric Zigante, Naxos 8.554194, 1997

literatuur

[Coste-Hallberg 21 XII 1876] [BaiL p. 58 1830?] [BurM Kol. 1715] [DelM3 p.
136] [DevA p. 369, 372] [EFV? 1 IV 1829, p. 111] [JefB4 p. 10] [LesF2 p.
62] [OBA 29 III 1829 p. 416] [SomJ p. 168] [TorJ p. 41] [WynS2 p. 30]

opmerkingen

Weigl Schweizerfamilie 1809 Wenen i.e. Emmeline 1827 Parijs ; cf
Carcassi Var. Weigl Gitarre Freund VIII 1907 No.2 ander thema; Küffner
Ouverture et Pièce favorite WoO 10, 2fl, vla, gt, 1823

Zani de Ferranti - Niaiserie opus 21 c.1832 [Br 2.917C7]

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 3

titel

2 Quadrilles de Contredanses

instrument

Pour la Guitare

dedicatie

Dédiés à son Elève L’honorable Charles Ashburnham

delen

1.er Quadrille No. 1-Pantalon, No. 2-Eté, No. 3-Poule, No. 4-Trénis, No. 5Finale, Chassé croisé, Eté; 2.e Quadrille No. 1-Pantalon, No. 2-Eté, No. 3Poule, No. 4-Trénis, No. 5-Finale, Chassé croisé, Eté

manuscript

locatie

datering

P. 1830 [RM 18 XII 1830, p. 191]

1e uitgave

Richault, Boulevart Poissonnière, 16 au 1er; 4322.R.

exemplaar

Kk Rischel 140 mu 6701.0483 U48
Lam Spencer Collection XX(142745.1)

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. II 1981facs. Richault 4322.R

opname

Frédéric Zigante, Naxos 8.554194, 1997

literatuur

[BurM Kol. 1716] [DelM3 p. 132, 136] [DevA p. 369?] [JefB4 p. 10] [LesF2
p. 10; p.293 op. 5?]

opmerkingen

cf Deux Quadrilles WoO 5 Q1 no. 1 i.e. 1, no. 3 +/- 3; Q2 no. 1 i.e. 1;
cf Carulli, op. 49, 58, 93, 193, 193b, 248, 311, 341b; Molino op.12; Aguado
op. 8, 9, 11; Carcassi op. 8

V Werken met opusnummer 76

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

V Werken met opusnummer 77

nummer

Opus 4

incipit

titel

Fantaisie Composée sur un Motif du ballet d’Armide

instrument

pour la Guitare

dedicatie

Dédiée à monsieur P. Montigny / Directeur de l’Hopital Militaire du Gros
Caillou.

delen

Intr., Thema, Var. 1-2, Andante, Var. 4, Coda

thematische referentie

manuscript

afschrift Egasse de C: Copiste, 31 rue Lamartine

Gluck - Armide, 1777, Parijs 1831, Acte IV Scène II Ballet Musette p. 311 [Uu LBMUZ SERIE dl. 1 bd.
8a-8b]

locatie

Kk Rischel Ms. 52 mu 7908.0987

datering

P. 1832 [BF 18 VIII 1832, p. 472]

1e uitgave

Chez tous les Marchands de Musique et Chez l’Auteur, Rue du Colombier,
No. 25, près la Rue de Seine

exemplaar

Kk Rischel 141 mu 6701.0983 U48
Pn [Vm9 3549 [Vm9 3549A

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. II 1981 facs. Chez l’Auteur

opname

Frédéric Zigante, Naxos 8.554194, 1997
Andreas Metz, Born & Bellmann 98 08 12, 1998

literatuur

[BaiL p. 58 1825?] [BurM Kol. 1715] [DelM3 p. 132, 136] [EFV? 1 IV 1829,
p. 111] [JefB4 p. 10] [LFM 8 IV 1838, p. 8]

opmerkingen

cf. Berlioz, Critique Musicale p. 9-11; Coste-Hallberg 21 XII 1876 Gavotte;

Carulli op.286 No.4 c.1830 [TorM p.579] [Lbl 9.668.i.(9) thema;
Gluck Armide Acte III Scène IV Arie und Chor p.244 triolen

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 5

titel

Souvenirs de Flandres, Marche, Quatre Valses et un Rondeau

instrument

pour La Guitare

dedicatie

Dédiés à sa Mère

delen

No. 1 Marche, No. 2 Valse, No. 3 Valse, No. 4 Valse Favorite, No. 5 Valse
Suite de la précedente, No. 6 Rondo

manuscript

locatie

datering

P. 1835 [BF 11 VII 1835, p. 448]

1e uitgave

Lacôte, rue de Louvois, 10
Richault, Boulevart Poissonnière, 16 au 1er; 4522.R.

exemplaar

Kk Rischel 142 mu 6612.2287 U48 [Lacôte] [handtekening ‘N. Coste’]; 143
mu 6612.2185 (eks.1) U48 [Richault 4522. R]; Lam Spencer Collection
XX(159197.1) [Richault 4522. R]; Pn [Vm9 3561; [K7167

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. II 1981 facs. Richault 4322. R [Lam]

opname

Frédéric Zigante, Naxos 8.554194, 1997

literatuur

[BurM Kol. 1715 1exD] [DelM1 p. 23] [DelM3 p. 132, 136] [DevA p. 269?]
[DJ p. 33] [JawR p. 74] [JefB4 p. 10, 11] [LFM 8 IV 1838, p. 8] [LesF2 p.
293] [ReaU p. 386]

opmerkingen

1e x D in No 1 m.3, 15; deel 4 in opus 46
cf Coste-Hallberg 7 II 1877

V Werken met opusnummer 78

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

V Werken met opusnummer 79

nummer

Opus 6

incipit

titel

Fantaisie de Concert [Meyerbeer]

instrument

Composée Pour la Guitare

dedicatie

dédiée à son Elève Mad.lle Albertine Douillez

delen

Introduction, Thême, Var.1-3 [Finale?]

manuscript

afschrift Egasse de C: Copiste, 31 rue Lamartine

thematische referentie

locatie

Kk Rischel Ms. 54 mu 6701.0984

thème Meyerbeer niet in Robert le Diable 1831; Les Huguenots 1836 No.8 Choeur des Baigneuses? [Uu
LBMUZ serie Early romantic opera dl. 20 bd. 1, 2. p. 261]

datering

P. 1837 [BF 26 VIII 1837, p. 424]

1e uitgave

Chez l’Auteur, Rue de l’Echiquier, 23

exemplaar

Lam Spencer Collection XX(159197.1) Chez L’Auteur
Pn [K. 7130 Chez L’Auteur [signé par l’auteur]
Pn [Vm9 3550

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. II 1981 facs. Chez L’Auteur [Lam]

opname

Frédéric Zigante, Naxos 8.554194, 1997

literatuur

[BurM Kol. 1715] [DelM3 p. 1 32, 136] [JefB4 p. 10] [LFM 8 IV 1838, p. 8]
[ReaU p.3 81] [RisT1 p. 50]

opmerkingen

Thème de Meyerbeer nog niet gevonden

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 7

titel

16 Walses favorites de Johann Strauss

instrument

arrangées Pour la Guitare

dedicatie

delen

No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

manuscript

locatie

datering

P. 1838? [DevA p. 369 Richault]

1e uitgave

Richault, Boulevart Poissonnière, 16 au 1er.3699.R. (1838?]

exemplaar

Kk Rischel 910 mu 7810.3182 U48 [Richault 3699.R]
Kk Rischel 882 mu 6612.2189 U48 [Richault 3699.R]
Lam Spencer Collection XX(159197.1) [Richault 3699.R]

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. II 1981 facs. Richault 3699.R. [Lam]

opname

Jeffrey McFadden, Naxos 8.554192, 1997;
Brigitte Zaczek, [8 Valses] Extraplatte EX 652 005-2, 2005

literatuur

[BurM Kol. 1716] [DelM3 p. 136] [GioM p. 7] [JefB4 p. 10] [ReaU p. 381]
[RonN1 p. 16] [SomJ p. 169]

opmerkingen

1837 Strauss in Parijs [AK p. 274]
No. 3, 4, 5, 6, 8, 15 nog niet gevonden

V Werken met opusnummer 80

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 7 - vervolg
referenties

No. 1 = Op.49 No. 1 (1831) = Op.67 No. 11 (1834) [CarM p. 207-208]
No. 2 = Op.48 No. 1 (1831) = Op.67 No. 1 (1834) [CarM p. 207-208]
No. 3
No.. 4
No. 5
No. 6
No. 7 = Op.43 No. 2 (1831) = Op.67 No. 4 (1834) [CarM p. 208]
No. 8
No. 9 = Op.82 No.1 (1835) [CarM p.207]
No. 10 = Op.76 No.2 (1835) [CarM p.207]
No. 11 = Op.82 No. 5 (1835) [CarM p.2 07]
No. 12 = Op.24 No. 1 (1829) = Op.67 No. 6 (1834) [CM p. 207-208]
No. 13 = Op.53 No. 1 (1832) = Op.67 No. 5 (1834) [CM p. 207-208]
No. 14 = Op.31 No. 1 (1829) = Op.67 No. 9 (1834) [CM p. 207-208]
No. 15
No. 16 = Op.76 No. 1 (1835) [CM p. 207]

V Werken met opusnummer 81

incipit - vervolg

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 8 [i.e. opus 11 & opus 14]

titel

Caprice

instrument

Composé p. la Guitare

dedicatie

À Monsieur de Montigny

delen

Allegro moderato [i.e. opus 11 Allegro + wijzigingen]
Polonaise [i.e. opus 14 Polonaise m.49-91 + wijzigingen]

manuscript

afschrift Anon.1

locatie

Kk Rischel Ms.48a mu 6701.1181, 3 Au 1852, Paris 14-8-42?
Kk Rischel Ms.48b mu 7908.1084, 3 Au 1852, Paris 14-8-42? [identiek]

datering

1840? [RGMP 19 IV 1840, p.277]

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[EFV? 24 III 1840, p. 790] [LFM? 5 IV 1840, p. 147] [RisT1 p.5 0] [TorJ p.
198 op. 9 i.e. op. 8] [WynS1 Vol.IX]

opmerkingen

Allegro moderato met kleine wijzigingen in Allegro opus 11
Polonaise met kleine wijzigingen in opus 14 m.49-91

V Werken met opusnummer 82

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 9

titel

Divertissement sur l’Opera Lucia di Lamermoor [sic = Italiaans] de
Donizetti

instrument

pour guitare

dedicatie

dédié à Madame Deshaulles

delen

Introduction, larghetto, All.o Moderato, Cantabile, Allegretto

V Werken met opusnummer 83

incipit

manuscript

locatie

datering

P. 1841 [BF 30 X 1841, p. 540 i.e. Latte]
P. 1839? DevA p. 203, .259 1838?, 307-309]

1e uitgave

Bernard Latte, boulevart des Italiens, n.2 B.L. 1845 (1839?)
L. Mayaud, Boulevart des Italiens, 7 B.L. 1845 (>1851)
Léon Grus, 31 Boulevard Bonne Nouvelle L.G. 3231 (1871?)

exemplaar

Pn [K. 7166; Kk Rischel 885 mu 6701.1087 U48 [Latte B.L. 1845]
Kk Rische 884 mu 6701.1086 U48 [Mayaud B.L 1845 i.e. Latte]
Lam Spencer Collection XX(159197.1) [Grus L.G. 3231]

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. II 1981 facs. Grus L.G. 3231 [Lam]

opname

Jeffrey McFadden, Naxos 8.554192, 1997

literatuur

[BurM Kol. 1715] [DelM3 p. 133, 136] [ [EFV 1840?] [JefB4 p. 10] [ReaU p.
381] [SomJ p. 169] [WynS2 p. 30]

opmerkingen

cf Mertz op. 8, WoO 13

thematische referentie
Donizetti - Lucia di Lammermoor, Napels 1835, Parijs 1839. [Uu ACJ 4183, p.39, 32, 69, 140]

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 10

titel

Scherzo et Pastorale (Pastorale et Scherzo) Valses Brillantes

instrument

pour deux guitares

dedicatie

dédièes à son Elève à MlleCaroline Montigny

delen

Pastorale, Scherzo

manuscript

afschrift Eggers
afschrift revidiret Eggers
afschrift Holm

locatie

Kk Rischel Ms. 246 mu 7912.0381 c [Eggers]
Kk Rischel Ms. 25 mu 6701.0583 [revideret Eggers]
Kk Rischel Ms. 251 mu 7911.2892 [Holm]

datering

P. 1841? [DevA p. 365, 369]
1840? [BaiL p. 58 1840]

1e uitgave

Richault, Boulevart Poissonnière, 16, 4782 R (1841?]

exemplaar

Kk Rischel 144 mu 6612.2291 (eks. 1) U74 [‘À Edouard Meurphy, son
affectionné maitre N. Coste’]

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. VII 1983

opname

Torsten Ratzkowski - Jan Thomsen, Danachord, DACOCD 373, 1993
Claudio Maccari - Paolo Pugliese, Brilliant, 9090/13, 2005/2008

literatuur

[BurM Kol. 1717] [LFM? 17 IV 1842, p. 153 duo avec une de ses élèves]
[SomJ p. 169]

opmerkingen

V Werken met opusnummer 84

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 11 [i.e. opus 8]

titel

Grand Caprice

instrument

pour la Guitare

dedicatie

Dédié à Monsieur Paul de Montigny

delen

Introduction, Andante Maestoso, Allegro [i.e. Allegro opus 8]

manuscript

afschrift Egasse de C. Copiste, 31 rue Lamartine

locatie

Kk Rischel Ms. 55 mu 6701.0785

datering

1842? 1844? 1852? [Kk op. 8]

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. IX 1983

opname

Jeffrey McFadden, Naxos 8.554192, 1997

literatuur

[GioM p. 7] [JanJ p. 302] [SomJ p. 168]

opmerkingen

Allegro met kleine wijzigingen in Allegro moderato opus 8

V Werken met opusnummer 85

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 12

titel

Rondeau de concert avec introduction

instrument

composé pour la guitare

dedicatie

d’dié à Madem.lle Clarisse Lelorin, son Élève

delen

Introduction, Allegretto

manuscript

V Werken met opusnummer 86

incipit

Second guitar by Søffren Degen

locatie

datering

P. 1840? [DevA p. 365, 369] [BaiL p. 58]

1e uitgave

S. Richault, Editeur de Musique, Boulevart Poissonnière, 16, au Premier,
4513.R. (1840?)

exemplaar

Kk Rischel 145-146 mu 6612.2282 (eks.1) U48 [‘à Monsieur Degen,
hommage d’amitié, N. Coste’]
Lam Spencer Collection XX(159197.1)

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. III 1981 facs. Richault 4513.R. [?]

opname

Jeffrey McFadden, Naxos 8.553401, 1994;
Jeffrey McFadden, Naxos 8.554192, 1997

literatuur

[BonP p. 85] [BueF p. 108] [BurM Kol. 1715] [CooJ1 p. 824][RadH Kol.
1616] [RadG p. 154] [SomJ p. 168]

opmerkingen

tweede gitaar partij Søffren Degen ed. WSI Vol.VII 1983
[Kk Rischel Ms.41 mu7910.0483 ms. Anon.1?]

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

V Werken met opusnummer 87

nummer

Opus 13

incipit

titel

Caprice sur l’air espagnol La Cachucha

instrument

pour la Guitare

dedicatie

dédié à son élève M.lle Olive Pauilhé

delen

Vivace, Allegretto grazioso

manuscript

afschrift Holm

thematische referentie

locatie

Kk Rischel Ms. 64 b mu 7908.1082 [achter Ms. 64 a ‘Le Pirate’ WoO 9 alleen eerste 8 maten]

Trinitario Huerta - A Spanish National Cahucha With Variations [Coldwell, Robert & Javier SuàrezPajares: A.T. Huerta, Life and Works, DGA Uitgaves, Sevilla, 2006, p. 106]

datering

P. 1840? [DevA .p. 369]

1e uitgave

Richault, Editeur, Boulevart Poissonnière, 16, au 1er, 4431.R. (1840?)

exemplaar

Kk Rischel 147 mu 6701.0886 U48
Lam Spencer Collection XX(159197.1)
Skma Boije 642

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. III 1981 facs. Richault 4431.R. [Lam[

opname

Shin-ichi Fukuda, Nippon Columbia, CO-78950, 1995
Jeffrey McFadden, Naxos 8.554192, 1997
Brigitte Zaczek, Extraplatte EX 652 005-2, 2005

literatuur

[BaiL p. 58 c. 1835] [BurM Kol. 1716] [JawR p. 74]

opmerkingen

[BF 6 III 1841 p. 120 Huerta] [LFM 22 II 1838 p. 6 Czerny] [TorJ p. 187]
[PD p. 21] [H vol. 2 p. 90 uitgevoerd in Paris door Fanny Elssler 1836] [PrD
p. 427]

[WalH Cachucha 1836] [Kk Ms. 252 Cachucha] [Legnani Cachucha Kk]

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 14 [i.e. opus 27, opus 8]

titel

Deuxième Polonaise

instrument

pour la Guitare

dedicatie

Dédié à aon Elève et Ami Mr. Martin

delen

Introduction [i.e. opus 27 m. 1-58],
Polonaise [m. 49-94 i.e. opus 8 Polonaise]

manuscript

afschrift Anon.1; Egasse de C. Copiste, 31 rue Lamartine; (Birket-Smith)

locatie

Kk Rischel Ms.45 mu 7908.0985 [d. 12 11 55] Ms. Anon.1
Kk Rischel Ms.53 mu 7908.0986 Ms. Egasse de C. Copiste
(Kk Rischel Ms.27 mu 7908.1382 Ms. Fr. Birket-Smith)

datering

> 1842 [Kk]

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

WynS1 vol. IX 1983

opname

Pavel Steidl, Naxos 8.554353, 2000

literatuur

[BurM Kol. 1715] [RisT1 p. 50] [RisT2 p. 72]

opmerkingen

Kk Rischel Ms. 32b mu 7908.1482 [Passage des Alpes fragment op. 40 m.
75-104, 4me Polonaise fragment opus 8 m. 73-93]

V Werken met opusnummer 88

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 15

titel

Le Tournoi, fantaisie Chevaleresque

instrument

Composée pour la Guitare

dedicatie

dédiée à Mr. H. Berlioz

delen

Introduction, All.o maestoso,

manuscript

manuscript
(afschrift Fr. B-S 3/6 1924)

locatie

Lam Spencer Collection XX(159197.1)
(Kk Rischel Ms. 31 mu 7908.1382)

datering

1843 [DecM p. 78]
P. 1844 [[DevA p. 99 E.C.138 = 1844]

1e uitgave

E. Challiot, Editeur, Rue S. Honoré, 336 E. C. 138

exemplaar

Kk Rischel 148 mu 6612.2285 U48

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. III 1981 facs. Challiot E.C. 138

opname

Pavel Steidl, Naxos 8.554353, 2000

literatuur

[BueF p. 108] [BurM Kol. 1715, 1716] [CooJ1 p. 824] [DecM p. 78] [DelM3
p. 133, 136] [GioM p. 7] [JawR p. 73] [JefB4 p. 10] [RadH Kol. 1616] [ReaU
p. 381]

opmerkingen

Executé par l’Auteur au Conservatoire de Musique
[i.e. concert Enfants d’Apollon 25 mai 1843 [DecM p. 78]
Coste-Hallberg 15 X 1876

V Werken met opusnummer 89

incipit

[RisT1 p. 50] [RisT2 p. 72] [RonN1 p. 15] [SomJ p. 168] [StoJ p. 56] [WynS2 p. 30]

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 16

titel

Fantaisie sur deux motifs de La Norma

instrument

pour la Guitare

dedicatie

à Monsieur Sassary Fernandez de Cordova son Elève

delen

Allegro assai, Moderato, Andante, Allegretto

V Werken met opusnummer 90

incipit

manuscript

locatie

datering

P. 1838 [RGMP 6 V 1838, p. 190]

1e uitgave

E. Challiot, Editeur de Musique, Rue St.Honoré, 336, 1843 [BF]

exemplaar

Kk Rischel 149 mu 6701,0982 U48 [‘à M. Degen, hommage à l’amitié, N.
Coste’] Kk Rischel 926 mu 7809.2595 U48
Lam Spencer Collection XX(159197.1); Pn [Vm9 3551

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. III 1981 facs. Challiot [Lam]

opname

Andreas Metz, Born & Bellmann CD 98 08 12, 1998; Pavel Steidl, Naxos
8.554353, 2000; Philippe Villa, Ligia Digital 0102107-02, 2002; Brigitte
Zaczek, Extraplatte EX 652 005-2, 2005.

literatuur

[BF 2 IX 1843, p. 452] [BurM Kol. 1715] [LFM 29 IV 1838, p. 6-7] [MitA p.
183] [ReaU p. 381][RonN1 p. 18]

opmerkingen

Executé au Conservatoire Royal de Musique [i.e. dec. 1841 DecM p. 157]
m. 38 (Bellini) begeleiding van melodie koor. cf Mertz op. 8, WoO; Legnani
op.20, op. 201

thematische referentie
Bellini - Norma, Milaan, 1831, Parijs, 1833, no. 4 Cavatine m. 157; m. 176; no. 7b Duetto m. 175. [Uu LB
MUZ: Kl Uittr. Bell]

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 17

titel

Souvenirs, Sept Morceaux Episodiques
No. 1. La Vallée d’Ornans, Cantabile et Rondeau

instrument

Pour La Guitare

dedicatie

à son Elève Monsieur Jean Reusner Ulenbrock

delen

Cantabile, Rondo Les Montagnards

manuscript

manuscript

locatie

Lam Spencer Collection XX(159197.1)

datering

P. 1852 [BF 17 VII 1852 p. 432; 31 V 1852 p. 466]

1e uitgave

Schonenberger, Boulev.t Poissonnière, 28 et chez l’Auteur, Rue de Calais,
11, N.C. 17, 1852 [BF]

exemplaar

Kk Rischel 150 mu 6612.2288 (eks. 1) U48
Pn [K 7133] [K. 7168-1] [Vm9 3562 11-21]

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. III 1981 facs. Schonenberger N.C. 17

opname

Vallières, SNE-554-CD, 1989; Villa, Ligia Digital 0102107-02, 2002;
Schneiderman, Centaur Records, CRC 2609, 2002; Stenroos, Clear Note,
74327, 2007; Vliet, Cumuli CGR 1204, 2012; Viloteau, LMG 2124, 2013.

literatuur

[BurM Kol. 1716] [DelM3 p. 136] [GioM p. 7] [JawR p. 75] [JefB2 p. 253]
[JefB4 p. 9, 10] [RadG p. 155] [ReaU p. 386] [RonN1 p. 21, 36] [SomJ p.
168]

opmerkingen

Coste-Hallberg 15 X 1876; cf Le Montagnard op. 34
Montagnard cf Carcassi op. 18; Carulli op. 263

V Werken met opusnummer 91

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 18

titel

Souvenirs, Sept Morceaux Episodiques
No. 2. Les Bords du Rhin, G.de Valse

instrument

Pour La Guitare

dedicatie

à son Elève Monsieur Jean Reusner Ulenbrock

delen

Valse

manuscript

manuscript

locatie

Lam Spencer Collection XX(159197.1)

datering

P. 1852 [BF 17 VII 1852 p. 432; 31 V 1852 p. 466]

1e uitgave

Schonenberger, Boulev.t Poissonnière, 28 et chez l’Auteur, Rue de Calais,
11, N.C. 18, 1852 [BF]

exemplaar

Kk Rischel 150 mu 6612.2288 (eks. 1) U48
Pn [K 7133] [K. 7168-1] [Vm9 3562 11-21]

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. III 1981 facs. Schonenberger N.C. 18

opname

Philippe Villa, Ligia Digital 0102107-02, 2002
John Schneiderman, Centaur Records, CRC 2609, 2002
Ari van Vliet, Cumuli CGR 1204, 2012.

literatuur

[BurM Kol. 1716] [DelM3 p. 136] [JawR p. 75] [JefB4 p. 10] [RadG p. 155]
[RonN1 p. 21] [SomJ p. 168]

opmerkingen

Coste-Hallberg 15 X 1876

V Werken met opusnummer 92

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 19

titel

Souvenirs, Sept Morceaux Episodiques
No. 3. Delfzil... Scherzo

instrument

Pour La Guitare

dedicatie

à son Elève Monsieur Jean Reusner Ulenbrock

delen

Scherzo
(Etude)

manuscript

manuscript
(Etude afschrift Fr.B-S)

locatie

Lam Spencer Collection XX(159197.1)
(Etude Kk Rischel Ms. 33 mu 7901.2666)

datering

P. 1852 [BF 17 VII 1852 p. 432; 31 V 1852 p. 466]

1e uitgave

Schonenberger, Boulev.t Poissonnière, 28 et chez l’Auteur, Rue de Calais,
11, N.C. 19 1852 [BF]

exemplaar

Kk Rischel 150 mu 6612.2288 (eks. 1) U48
Pn [K 7133] [K. 7168-1] [Vm9 3562 11-21]

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. III 1981 facs. Schonenberger N.C. 19 [Lam?]

opname

Philippe Villa, Ligia Digital 0102107-02, 2002
John Schneiderman, Centaur Records, CRC 2609, 2002
Ari van Vliet, Cumuli CGR 1204, 2012.

literatuur

[BurM Kol. 1716] [DelM3 p. 136] [GioM p. 7] [JawR p. 75] [JefB2 p. 253]
[JefB4 p. 10] [SomJ p. 168]

opmerkingen

Coste-Hallberg 15 X 1876
[TorJ p. 198 Etude = Op. 52 No. 26 is niet correct, zie Ms.]

V Werken met opusnummer 93

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

[Opus 19b - RisT1]

titel

La Romanesca
Fameux Air de Danse de la Fin du 16.eme Siècle

instrument

pour la Guitare

dedicatie

delen

manuscript

locatie

datering

P. 1836? [DevA p. 368-369]
[1843? WynS1 vol. III - niet correct; BF 2 IX 1843, p. 452 = Norma op. 16;
Richault bd Poissonnière No. 16, 1825-1841]

1e uitgave

Richault, Editeur de Musique, Boulevard Poissonnière, No.16, au Premier,
3393.R.

exemplaar

Kk Rischel 151 mu 6701.0481 U48
Lam Spencer Collection XX(159197.1)

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. III facs. Richault 3393.R.

opname

Pavel Steidl, Naxos 8.554353, 2000.

literatuur

[RisT1 p. 49]

opmerkingen

[BF 16 II 1839 p. 84 Burgmuller; 18 VII 1840 p. 410 Liszt; 18 XI 1843 p.
588 Servais] [JefB1 p.174 Sor 1835] [RM 12 IV 1835, p. 117 concert
historique Baillot]

V Werken met opusnummer 94

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 20

titel

Souvenirs, Sept Morceaux Episodiques
No. 4 Le Zuyderzée, Ballade

instrument

Pour La Guitare

dedicatie

à son Elève Monsieur Jean Reusner Ulenbrock

delen

Ballade, (All.tto grazioso)

manuscript

locatie

datering

P. 1852 [BF 17 VII 1852 p. 432; 31 V 1852 p. 466]

1e uitgave

Schonenberger, Boulev.t Poissonnière, 28 et chez l’Auteur, Rue de Calais,
11, N.C. 20, 1852 [BF]

exemplaar

Kk Rischel 150 mu 6612.2288 (eks. 1) U48
Lam Spencer Collection XX(159197.1)
Pn [K 7133] [K. 7168-2] [Vm9 3562 11-21]

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. III 1981 facs. Schonenberger N.C. 20

opname

Jean Vallières, SNE-554-CD, 1989; Philippe Villa, Ligia Digital 0102107-02,
2002; John Schneiderman, Centaur CRC 2609, 2002; Brigitte Zaczek,
Extraplatte EX 652 005-2, 2005. Ari van Vliet, Cumuli CGR 1204, 2012.

literatuur

[BurM Kol. 1716] [DelM3 p. 136] [JawR p. 75] [JefB2 p. 253] [JefB4 p. 10]
[RonN1 p. 21] [SomJ p. 168]

opmerkingen

Coste-Hallberg 15 X 1876

V Werken met opusnummer 95

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 21

titel

Souvenirs, Sept Morceaux Episodiques
No. 5 Les Cloches, Fugue et Rondeau

instrument

Pour La Guitare

dedicatie

à son Elève Monsieur Jean Reusner Ulenbrock

delen

Fugue, Rondeau

manuscript

locatie

datering

P. 1852 [BF 17 VII 1852 p. 432; 31 V 1852 p. 466]

1e uitgave

Schonenberger, Boulev.t Poissonnière, 28 et chez l’Auteur, Rue de Calais,
11, N.C. 21 1852 [BF]

exemplaar

Kk Rischel 150 mu 6612.2288 (eks. 1) U48
Pn [K 7133] [K. 7168-2] [Vm9 3562 11-21]

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. III 1981 facs. Schonenberger N.C. 21

opname

Jean Vallières, SNE-554-CD, 1989; Philippe Villa, Ligia Digital 0102107-02,
2002; John Schneiderman, Centaur Records, CRC 2609, 2002; Ari van
Vliet, Cumuli CGR 1204, 2012.

literatuur

[BurM Kol. 1716] [DelM3 p. 136] [JawR p. 75] [RadG p. 155] [SomJ p. 168]

opmerkingen

Coste-Hallberg 15 X 1876

V Werken met opusnummer 96

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 22

titel

Souvenirs, Sept Morceaux Episodiques
No. 6 Meulan, Andante et Valse

instrument

Pour La Guitare

dedicatie

à son Elève Monsieur Jean Reusner Ulenbrock

delen

Andantino, (Allegro, Allegretto)

manuscript

manuscript

locatie

Lam Spencer Collection XX(159197.1)

datering

P. 1852 [BF 17 VII 1852 p. 432; 31 V 1852 p. 466]

1e uitgave

Schonenberger, Boulev.t Poissonnière, 28 et chez l’Auteur, Rue de Calais,
11, N.C. 22, 1852 [BF]

exemplaar

Kk Rischel 150 mu 6612.2288 (eks. 1) U48
Pn [K 7133] [K. 7168-2] [Vm9 3562 11-21]

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. III 1981 facs. Schonenberger N.C. 22

opname

Philippe Villa, Ligia Digital 0102107-02, 2002; John Schneiderman,
Centaur Records, CRC 2609, 2002; Jouni Stenroos, Clear Note, 74327,
2007; Ari van Vliet, Cumuli CGR 1204, 2012.

literatuur

[BurM Kol. 1716] [DelM3 p. 136] [JefB2 p. 253] [JawR p. 75] [JefB4 p. 10]
[RadG p. 155] [ReaU p. 386] [SomJ p. 168]

opmerkingen

Coste-Hallberg 15 X 1876

V Werken met opusnummer 97

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 23

titel

Souvenirs, Sept Morceaux Episodiques
No. 7 Soirées d’Auteuil, Sérénade

instrument

Pour La Guitare

dedicatie

à son Elève Monsieur Jean Reusner Ulenbrock

delen

Sérénade, Scherzo

manuscript

locatie

datering

P. 1852 [BF 17 VII 1852 p. 432; 31 V 1852 p. 466]

1e uitgave

Schonenberger, Boulev.t Poissonnière, 28 et chez l’Auteur, Rue de Calais,
11, N.C. 23, 1852 [BF]

exemplaar

Kk Rischel 150 mu 6612.2288 (eks. 1) U48
Pn [K 7133] [K. 7168-2] [Vm9 3562 11-21]

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. III 1981 facs. Schonenberger N.C. 23

opname

Vallières, SNE-554-CD, 1989; Smits, 2Accent 9182 D, 1991; Villa, Ligia
Digital 0102107-02, 2002; Schneiderman, Centaur, 2609, 2002; Montesinos, Naxos 8.55794, 2003; Vliet, CGR 1204, 2012; Viloteau, LMG 2124,

literatuur

[BurM Kol. 1716] [DelM3 p. 136] [JawR p. 75] [JefB4 p. 10] [RadG p. 155]
[ReaU p. 386] [RonN1 p. 21, 36] [SomJ p. 168]

opmerkingen

Coste-Hallberg 15 X 1876

V Werken met opusnummer 98

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 24

titel

Grand Solo

instrument

pour la Guitare

dedicatie

delen

Introduction, Andantino, 1e Variation, 2e Variation, 3e Variation, Elégie, 4e
Variation, Allegro assai.

manuscript

afschrift Egasse de C. Copiste, 31 rue Lamartine

locatie

Kk Rischel Ms. 51 mu 7908.0989

datering

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. IX1983

opname

Andreas Metz, Born & Bellmann CD 98 08 12, 1998

literatuur

[JanJ p. 302]

opmerkingen

cf Sor op. 14; Aguado WoO 8 [i.e. Sor op. 14]; Carulli op. 10a, op. 113;
Molino op.13, op. 43; Giuliani op. 61

V Werken met opusnummer 99

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 25 [& 36]

titel

Consolazione, romance sans paroles
[Les Regrets et Consolations, Deux Cantilènes]

instrument

pour hautbois ou violon, avec accompagnement de piano

dedicatie

à Ch. de Bériot
[à la mémoire de Charles Triébert ed. F. Triébert 1868]

delen

Andante

manuscript

locatie

datering

P. 1856 [BF 6 VIII 1856 p. 862]
P. 1856 [Pan Enregistrement F18* VIII, no. 20, p. 35, no. 1641, 19 VI 1856]

1e uitgave

Colombier, rue Vivienne no. 6
Colombier, rue Vivienne no. 6
Frédéric Triébert, Rue de Tracy, 6. N.C. 36 [1868]

exemplaar

Pn [K.1009 [Colombier]
Pn [L15095 [Colombier]
Kk Rischel 991 mu 7812.0484 U72 [Triébert]

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. VIII 1983 transcr. ob/gt

opname

Sasaki/Holz, Duo Concertante, HS 2 Plus LC 6143, 1993
Deiana/Cesaraccio, Duo Ellipsis, Bongiovanni GB 5126-2, 2002

literatuur

[Coste-Degen 15 VI 1858] [DevA p. 114, 415] [JanJ p. 302] [MølE p. 136]
[RisT1 p. 50] [SomJ p. 169] [WynS2 p. 30]

opmerkingen

Coste-Degen 15 VI 1858

V Werken met opusnummer 100

incipit transcr. WynS1

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 26 [i.e. opus 28]

titel

Marche Triomphale

instrument

pour la Guitare

dedicatie

delen

Maestoso (Trio ) [i.e. op. 28]

manuscript

Anon.

locatie

Kk Rischel Ms. 61 mu 6701.0686

datering

c. 1855 [RisT1 p. 49-50]

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

kleine verschillen met op. 28 in m. 34-35, 75.

V Werken met opusnummer 101

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 27 [m.1-59 i.e. Introduction op. 14 I], (28 et 40)

titel

Le Passage des Alpes - Trilogie
[Les Feuilles d’Automne - eerste titel 1856][Girod op. 29, 30]

instrument

pour la guitare

dedicatie

à Madame la Comtesse Nadaillac Delessert

delen

Maestoso (Andante quasi allegro) [op. 27] ]m. 1-59 i.e. op. 14 I]
(Marche) (Trio) [op. 28] [i.e. op. 26]
(Rondo) [op. 40] [m.75-107 i.e. op. 14 Kk ms. 32b]

manuscript

(afschift Fr. Birket-Smith)

locatie

(Kk Rischel Ms. 32 a mu 7908.1481)

datering

1856 [Makaroff] [Girod op. 29, 30]
P. 1862-1866 [WynS1]
P. 1876 [Coste-Hallberg 15 X 1876] [Girod op. 29, 30]

1e uitgave

Paris, chez S.Richault, Editeur, 4, Boulevard des Italiens, N. C. 2. [18621866 WynS1]

exemplaar

Kk Rischel 152 mu 6701.0681 (eks. 1) U48 [handtekening ‘N. Coste’]
Lam Spencer Collection XX(159225.1)
Lam Spencer Collection XX(159262.1)

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. IV 1981 facs. Richault N.C. 2

opname

Jouni Stenroos, Clear Note, 74327, 2007
Ari van Vliet, Cumuli CGR 1204, 2012.
Thomas Viloteau, Benacàssim LMG 2124, 2013.

literatuur

[Coste-Hallberg 15 X 1876] [BonP p. 85] [BurM Kol. 1716] [DelM2 p. 210,
230] [DelM3 p. 136] [JawR p. 75] [JefB4 p. 10] [PrD p. 97] [RadG p. 155]
RisT1 p. 50] [RM1 p. 21, 24] [SomJ p. 168] [WG p. 90]

opmerkingen

in Makaroff concours 1856; Coste-Hallberg 15 X 1876;
tweede gitaar partij Søffren Degen ed. WSI Vol.VII 1983
[Kk Rischel Ms. 43 mu 7908.1385 ms. d. 23 XII 82]

V Werken met opusnummer 102

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus (27), 28 [i.e. opus 26] (et 40)

titel

Le Passage des Alpes - Trilogie
[Les Feuilles d’Automne - eerste titel 1856] [Girod op. 29, 30]

instrument

pour la guitare

dedicatie

à Madame la Comtesse Nadaillac Delessert

delen

(Maestoso) (Andante quasi allegro) [op. 27] ]m. 1-59 i.e. op. 14]
Marche (Trio) [op. 28] [i.e. op. 26]
(Rondo) [op. 40] [m.75-107 i.e. op. 14 Kk ms. 32b]

manuscript

locatie

datering

1856 [Makaroff] [Girod op. 29, 30]
P. 1862-1866 [WynS1]
P. 1876 [Coste-Hallberg 15 X 1876] [Girod op. 29, 30]

1e uitgave

Paris, chez S. Richault, Editeur, 4, Boulevard des Italiens, N. C. 2

exemplaar

Kk Rischel 152 mu 6701.0681 (eks. 1) U48

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. IV 1981 facs. Richault N.C. 2

opname

Jouni Stenroos, Clear Note, 74327, 2007
Ari van Vliet, Cumuli CGR 1204, 2012.

literatuur

[Coste-Hallberg 15 X 1876] [BurM Kol. 1716] [DelM2 p. 210, 230] [DelM3 p.
136] [JawR p. 75] [JefB4 p. 10] [RadG p. 155] RisT1 p. 50] [RM1 p. 21, 24]
[SomJ p. 168]

opmerkingen

in Makaroff concours 1856; Coste-Hallberg 15 X 1876;
tweede gitaar partij Søffren Degen ed. WSI Vol.VII 1983
[Kk Rischel Ms. 43 mu 7908.1385 ms. d. 23 XII 82]

V Werken met opusnummer 103

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 28[b]

titel

Fantaisie symphonique
en deux parties

instrument

pour la guitare

dedicatie

aan Søffren Degen [Coste-Degen 15 VI 1858]
Andante à ma Femme [Etude 14 opus 38 WynS1 vol. I]

delen

première partie: Allegro, Andantino grazioso, Rondo
deuxième partie: Andante, Scherzo

manuscript

afschrift A. Eggers? [zonder dedicatie]

locatie

Kk Rischel Ms. 62 mu 6701.0981

datering

1856 [Makaroff] [Girod op. 29, 30]

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

WynS1 vol. IX 1983

opname

Ari van Vliet, Cumuli CGR 1204, 2012

literatuur

[BueF p. 108] [BurM K.ol. 1716] [JanJ p. 302] [JawR p. 76] [MølE p. 132]
[PrD p. 97] [ReaU p. 383] [RisT1 p. 50] [RonN1 p. 24] [WG p. 90]

opmerkingen

in Makaroff concours 1856
deuxième partie Andante m. 1-39 i.e. opus 38 no. 14 met kleine verschillen
in maat 9-10, 39-40; zonder 2e cadenza m. 30 ‘extrait’

V Werken met opusnummer 104

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 28[c]

titel

Divertissement

instrument

pour la Guitare

dedicatie

delen

Andante

manuscript

afschrift Egasse de C. Copiste, 31 rue Lamartine [p. 3 geschreven over
weggeveegd fragment notenschrift]

locatie

Kk Rischel Ms. 49 mu 6701.1084

datering

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

WynS1 vol. IX 1983

opname

literatuur

[JanJ p. 302]

opmerkingen

in Makaroff concours 1856
cf Shakespeare: A Midsummer Night’s Dream

V Werken met opusnummer 105

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 29

titel

La Chasse des Sylphes
Grand Solo

instrument

pour La Guitare

dedicatie

à Son Ami Mr. N. Martin

delen

Introduction, All.tto. Agitato, Tempo 1o

manuscript

locatie

datering

1856 [Makaroff] [Girod op. 29, 30]
P. 1857 [Pn]

1e uitgave

E. Girod, Editeur, successeur de Launer, Boulevart Montmartre, 16

exemplaar

Kk Rischel 153 mu 6701-0882 U48
Lam Spencer Collection XX(159225.1)
Pn [K. 7129; [Vm9 3545

nieuwe uitgave

WynS1 vol. IV 1981 facs. Girod

opname

Jean Vallières, Société Nouvelle d’Enregistrement SNE-554-CD 1989

literatuur

[BonP p. 85] [DelM3 p. 136] CooJ1 p. 824] [GioM p. 7] [JawR p. 76] [MitA
p. 187] [PrD p. 97] [RadH Kol. 1616] [RadG p. 155] [ReaU p. 383] [RisT1 p.
50] [RonN1 p. 24] [WG p. 90]

opmerkingen

V Werken met opusnummer 106

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 30

titel

Grande Sérénade

instrument

pour la Guitare

dedicatie

à Monsieur Nicolas de Makaroff

delen

Largo, Marche et Choeur, Bolero, Final

manuscript

(afschrift Fr. B.-S. 5/6 1924)

locatie

(Kk Rischel Ms. 30 mu 7908.1381)

datering

1856 [Makaroff] [Girod op. 29, 30]
P. 1857 [Pan Enregistrement F18* VIII, no. 21, p. 122 no. 1882, 8 VI 1857]

1e uitgave

E. Girod, Editeur, successeur de Launer, 16 Boulevart Montmartre

exemplaar

Kk Rischel 153 mu 6701-0882 U48
Lam Spencer Collection XX(159225.1)
Pn [Vm9 3559; [K 7131; Skma Boije 1044

nieuwe uitgave

WynS1 vol. IV 1981 facs Girod

opname

Raphaella Smits, 2Accent 9182 D, 1991; Brigitte Zaczek, Extraplatte EX
452 000-2, 2000; Philippe Villa, Ligia Digital 0102107-02, 2002; Brigitte
Zaczek, Extraplatte EX 652 005-2, 2005

literatuur

[BaiL p. 58] [BonP p. 85] [BueF p. 108] [BurM Kol. 1715] [CooJ1 p. 824]
[JawR p. 76] [MakN p. 113] [PrD p. 97] [RadH Kol. 1616] [ReaU p. 382385] [RadG p. 154]

opmerkingen

bekroond in Makaroff concours 1856 [Girod]

V Werken met opusnummer 107

incipit

[RonN1 p. 24] [ShaA p. 27] [SomJ p. 168] [StoJ p. 56] [WG p. 90] [WynS2 p. 30]

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 31

titel

Le Départ
Fantaisie Dramatique

instrument

pour la guitare

dedicatie

à Mr. Adan, Directeur Général des Domines du Royaume de Belgique

delen

Introduction, Le Retour (marche triomphale)

manuscript

locatie

datering

1856 [Makaroff] [Girod op. 29, 30]
P. 1857 [Pan Enregistrement F18* VIII, no. 22, p. 234, no. 2686, 5 IX 1857]

1e uitgave

E. Girod, Editeur, Successeur de Launer, Boulevart Montmartre, 14 [sic]

exemplaar

Kk Rischel 154 mu 6612.2290 (eks. 1) U 48
Pn [K. 7132
Skma Boije 643

nieuwe uitgave

WynS1 vol. IV 1981 facs. Girod

opname

Florian Larousse, Naxos 8.572565, 2009

literatuur

[BonP p. 85] [CooJ1 p.824] [DelM3 p. 136] [RadH Kol. 1616] [RadG p. 155]
[RisT1 p. 50] [StoJ p. 56]

opmerkingen

te laat in Makaroff concours 1856 [Girod op. 29, 30]

V Werken met opusnummer 108

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 32 - ontbreekt

titel

instrument

dedicatie

delen

manuscript

locatie

datering

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

[RisT1 p. 50]

V Werken met opusnummer 109

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 33[a]

titel

Mazurka

instrument

pour la Guitare

dedicatie

delen

all.o

manuscript

locatie

datering

P. 1860? [WynS1]

1e uitgave

Autog. Hirsch, r. N.e D.e de Nazareth, 27, Paris

exemplaar

Kk Rischel 156 mu 6701.0683 (eks. 1) U48

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. IV 1981 facs. Hirsch

opname

literatuur

opmerkingen

[DelM3 p. 137]

V Werken met opusnummer 110

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 33[b]

titel

Marche et Scherzo

instrument

Pour Hautbois et Guitare

dedicatie

delen

manuscript

afschrift / autograaf?

locatie

? Lam Spencer Collection XX(159262.1) [WynS1]

datering

1862 [WynS1]

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. VIII 1983

opname

Sasaki/Holz, Duo Concertante, HS 2 Plus LC 6143, 1993
Deiana/Cesaraccio, Duo Ellipsis, Bongiovanni GB 5126-2, 2002

literatuur

[DelM3 p. 137] [JefB3 p. 8] [JefB4 p. 10] [RadG p. 155] [ReaU p. 389]
[SomJ p. 169] [WynS2 p. 30]

opmerkingen

V Werken met opusnummer 111

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 34[a]

titel

Le Montagnard, divertissement pastoral

instrument

pour Hautbois ou Violon et Piano ou Guitare

dedicatie

À son ami Triébert, 1.er Hautbois du Théâtre Imp. Italien

delen

Introduction Allegro, Andantino, Rondeau Montagnard Allegretto

manuscript

afschrift/autograaf?

locatie

Lam Spencer Collection? [WynS1 vol. VIII]

datering

P. 1861 [DevA p. 210]

1e uitgave

Maison Lemoine ainé Harand success., 20, rue de l’ancienne Comédie H.
1292. pf; H. 1292(2) gt [WynS1 Vol. VIII]

exemplaar

Kk Rischel 157 mu 6701.0682 (eks. 1) U74
Pn [K 1011; [H1292
Pn [K 7126

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. VIII 1983

opname

Sasaki/Holz, Duo Concertante, HS 2 Plus LC 6143, 1993
Deiana/Cesaraccio, Duo Ellipsis, Bongiovanni GB 5126-2, 2002

literatuur

[DelM3 p. 137] [HopC p. 56, 81] [JefB2 p. 253] [JefB3 p.8] [JefB4 p.9, 10,
13] [MølE p.137] [RadG p.155] [ReaU p.389] [RibD3 p. 186] [RonN1 p.21]
[SomJ p.168] [WynS2 p.30]

opmerkingen

Coste-Degen 17 X 1863 p. 4

V Werken met opusnummer 112

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 34[b]

titel

Fantaisie Sonate

instrument

pour Violon ou Hautbois et Piano ou Guitare

dedicatie

delen

all.o mod.o [incompleet 1p]

manuscript

autograaf [handtekening ‘Nap. Coste’]

locatie

Kk Rischel Ms. 35b se Rischel Ms. 34a 7909.1783

datering

1862? [DecM p. 197]
c. 1868 ? [op. 36]

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[DelM3 p.137] [RisT1 p.50] [TorJ p.199] [WynS2 p.30]

opmerkingen

m. 1 cf- schets op front op.36

V Werken met opusnummer 113

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 35

titel

Fantaisie de Concert

instrument

pour Deux Hautbois avec Accompagnement de Piano (ad libitum)

dedicatie

à Messieurs Delaby et Larrieux de l’Institution Impériale des jeunes
Aveugles, Lauréats du Conservatoire, Classe de M.r Triébert

delen

Allegro, Thème Andantino, 1.re Var Moderato, 2.me Var Animato, 3.me Var
ConBrio,

manuscript

locatie

datering

P. 1866 [Pn Dépôt 1866 - No 3319]

1e uitgave

chez Trièbert, Fab.t d’Instruments de Musique, 6 Rue de Tracy, N.C. 35
S Richault, Éditeur, Boulevart des Italiens No.. 4 au Premier 15500.R
[c.1867]

exemplaar

Kk Rischel 158 mu 6701.0985 U96 [Triébert]
Kk Rischel 990 mu 7812.0483 U96 [Richault]
Pn [L 1167 Triébert]

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

[DevA p. 415] [JawR p.75] [RisT1 p.50] [WynS2 p.30]

V Werken met opusnummer 114

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 36 [i.e. op. 25 & op. 36]

titel

Regrets et Consolations [i.e. op. 25 & op. 36]
extrait de la Fantaisie pour les mêmes Instruments [i.e. op. 34b]

instrument

pour Hautbois ou Violon et Guitare ou Piano ou Harpe

dedicatie

à la mémoire de Charles Triébert ed. F. Triébert [1868]

delen

Andante

manuscript

autograaf

locatie

Kk Rischel Ms. 34 mu 7909.1781 [zonder introductie] [handtekening ‘Nap.
Coste’]

datering

P. 1868 [Pn K 1010]

1e uitgave

Millereau, Editeur, Fabricant d’Instruments de Musique, Fournisseur du
Conservatoire, 66 Rue d’Angoulème, M. 701
F. Triébert [i.e. Millerau - WynS1]

exemplaar

?
Pn [K 1010 [Trièbert]

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. VIII 1983

opname

Wynberg/Anderson, Chandos Records 6581, 1984
Sasaki/Holz, Duo Concertante, HS 2 Plus LC 6143, 1993
Deiana/Cesaraccio, Duo Ellipsis, Bongiovanni GB 5126-2, 2002

literatuur

[BurM Kol. 1717] [JanJ p. 302] [JawR p.75] [RisT1 p.50] [SomJ p.169]
[WynS2 p.30]

opmerkingen

schets op front cf op. 34[b] m. 1

V Werken met opusnummer 115

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 37

titel

Cavatine

instrument

pour Hautbois ou Violon ou Flûte et Piano

dedicatie

à son ami Sigisbert Molard

delen

All.o moderato,

manuscript

locatie

datering

P. 1869 [Pn Dépôt 1869 - No 2317]

1e uitgave

chez Frédéric Trièbert, Fab.t d’Instruments à Vent, 6 Rue de Tracy, N.C.
37

exemplaar

Kk Rischel 159 mu 6701.0883 U72
Pn [K 1012

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

[RisT1 p.50] [WynS2 p.30]

V Werken met opusnummer 116

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 38

titel

25 Études de Genre

instrument

pour la Guitare

dedicatie

1. À .r E. Petetin
2. À M.r de la Richardière
3. À mon Ami Janicot
4.
5.
6. À M.r C. Panco / 2. ed. À M.me Hitz
7. À M.r Holm (de Copenhague.)
8. À M.me Marsoudet, (de Satins)
9. À mon Ami S. Degen
10.
11. À M.elle Cornélie Fallon
12. À mon Ami Cerclier / 2.ed. À M.r Digne
13. À M.r de Garancelle / 2. ed. À M.r Léon Gruel
14. À ma Femme
15. À M.me Page
16. À M.r Jean Ulenbrok (de Riga)
17. À M.elle Harris
18. À M.me Ad: Pascal
19. À M.elle Caroline Montigny
20. À M.r Gozzoli
21. À Lord Asburnham
22.
23. À M.r Adan (de Bruxelles)
24. À M.r Schultz de Stokolm [i.e. F. Schult op. 45, WoO6 RisT1 p. 48]
25. À M.r N. de Makaroff

delen

zie incipit

manuscript

La Ronde de Mai [i.e. Etude 20] afschrift Egasse de C.

locatie

Kk Rischel Ms. 50 mu 6612.2781

datering

P. 1874 Coste-Schult 2 IX 1874

V Werken met opusnummer 117

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 38 - vervolg

1e uitgave

S. Richault. éd.r Boul.d des Italiens. 4. (R. 14050)

exemplaar

Kk Rischel 160 mu 6701.1081 (eks. 1) U 50 [‘À mon chèr et excellent ami,
Monsieur J.G. Holm, N. Coste, Paris 1881']
Kk Rischel 931 mu 7810.2685 U 50
Lam Spencer Collection XX(159224.1) [‘À Monsieur E. Petetin, son ami
affectueux, N. Coste’]

nieuwe uitgave

WynS1 Vol I 1981 facs. Richault R. 14050
WynS1a 2006 facs. 2e ed Richault R. 14050

opname

Miguel Llobet, No. 23, c. 1929, Chanterelle CHR 001, 1993
Andrés Segovia, No. 1, 2, 1972, MCA Records, MCD 42073, 1990
Jean Vallières, No. 20 Soc. Nouvelle d’Enregistrement SNE-554-CD, 1989
Shin-ichi Fukuda, No. 14, Nippon Columbia, CO-78950, 1995
Ari van Vliet, No. 20, Cumuli Guitar Recital, CGR 9609, 1996
Jeffrey McFadden, No. 1-25, Naxos 8.554354 2000
Marco Riboni, No. 1-25, Nuova Era Records, 7350, 2000

literatuur

[BueF p. 108] [BurM Kol. 1715-1716] [CooJ1 p. 824] [DelM3 p. 135, 137138] [GioM p. 7] [HecT2 p. 147] [HoeJ p. 20-21, 40, 60, 62, 77, 83] [JefB4
p.11] [KliJ p. 169] [MS p. 22-23] [MølE p. 132] [MW6 p. 340] [OM3 p. 10]
[RadH Kol. 1616] [RadG p. 155] [RK p. 81] [ReaU p. 389] [RibM Vol.28, no.
109, p.14-23; no. 110, p. 43-49; no. 111, p.38-44] [RonN1 p. 39] [SchE3 p.
45] [SchE5 p. 52-53] [ShaA p. 27] [WynS2 p. 30] [ZutJ2 p. 73]

opmerkingen

No. 20 cf La Ronde de Mai opus 42. III Scherzo - thematische
verwantschap
ed. Schott GA 34 1926 No. 22 = 23, No. 23 = 24, No. 24 = 25, No. 25 = 22
no. 22 Tarantella cf Carulli op.73 no. 4; Mertz duo

V Werken met opusnummer 118

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 38 vervolg

V Werken met opusnummer 119

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 39

titel

Andante et Menuet

instrument

pour la guitare

dedicatie

À son ami Monsieur J.G. Holm

delen

Andante, Menuet

manuscript

locatie

datering

1876 [Coste-Hallberg 15 X 1876] [DecM p. 231]
P. 1876 [Pn] [WynS1]

1e uitgave

S. Richault, Éditeur de Musique, 4 Boulevard des Italiens, N.C.

exemplaar

Kk Rischel 161 mu 6701.1183 U48; 988 mu 7812.0471 U48 [‘... hommage
de l’auteur, N. Coste’]; Lam Spencer Collection XX(159225.1);
Pn [Vm9 3544

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. IV facs. Richault N.C.

opname

literatuur

[Coste-Hallberg 15 X 1876] [BonP p. 85] [BueF p. 108] [CooJ1 p. 824]
[JefB4 p.11] [RadH Kol.1616] [StoJ p.56]

opmerkingen

Menuet[t] ed. 1905, Skma Boije 1020
Andante et Menuet ed. 1911 Skma Boije 979

V Werken met opusnummer 120

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus (27, 28 et) 40

titel

Le Passage des Alpes - Rondo
Trilogie [I+II Les Feuilles d’Automne 1856]

instrument

pour la guitare

dedicatie

à Madame la Comtesse Nadaillac Delessert

delen

(Maestoso) (Andante quasi allegro) [op. 27] [m. 1-59 i.e. op. 14]
(Marche) (Trio) [op. 28] [i.e. op. 26]
Rondo [op. 40] [m.75-107 i.e. op. 14 Kk ms. 32b]

manuscript

(afschrift Fr. Birket-Smith m. 75-107)

locatie

(Kk Rischel Ms. 32 a mu 7908.1481)

datering

1876 [Coste-Hallberg 15 X 1876]
P. 1862-1866 [WynS1]

1e uitgave

Paris, chez S. Richault, Editeur, 4, Boulevard des Italiens, N. C. 2

exemplaar

Kk Rischel 152 mu 6701.0681 (eks. 1) U48

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. IV 1981 facs. Richault

opname

Jouni Stenroos, Clear Note, 74327, 2007
Ari van Vliet, Cumuli CGR 1204, 2012

literatuur

[Coste-Hallberg 15 X 1876] [BonP p. 85] [BurM Kol. 1716] [DelM2 p. 210,
230] [DelM3 p. 136] [JawR p. 75] [JefB4 p. 10] [RadG p. 155] [RisT1 p. 50]
[RM1 p. 21] [SomJ p. 168]

opmerkingen

I+II in Makaroff concours 1856 Coste-Hallberg 15 X 1876;
tweede gitaar partij Søffren Degen ed. WSI Vol.VII 1983
[Kk Rischel Ms. 43 mu 7908.1385 ms. d. 23 XII 82]

V Werken met opusnummer 121

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 41

titel

Feuilles d’Automne, [cf Les Feuilles d’Automne opus 27 & 28]
douze Valses

instrument

pour la Guitare

dedicatie

À mon ami Soffren Degen

delen

No.1, No. 2, No. 3 Scherzando, No. 4, No. 5, No. 6 Moderato, No. 7, No. 8
Moderator, No. 9, No. 10 Moderato, No. 11, No. 12

manuscript

locatie

datering

1876 [Coste-Hallberg 15 X 1876]
P. 1876 [Pn] [WynS1]

1e uitgave

À Paris, chez L’Auteur, Rue du Faub.g S.t Martin, 50, N.C. 3

exemplaar

Kk Rischel 162 mu 6701.0786 [‘À M. Schult, hommage de l’auteur, N.
Coste’]; Lam Spencer Collection; XX(159225.1) Pn [Vm9 3552

nieuwe uitgave

WynS1 facs. chez L’Auteur N.C. 3

opname

Marc Teicholz, Naxos,8.554355, 1998
Alessandro Deiana, Duo Ellipsis, Bongiovanni GB 5126-2, 2002

literatuur

[Coste-Hallberg 15 X 1876] [BaiL p. 58] [BonP p. 85] [BueF p. 108] [CooJ1
p. 824] [DelM3 p. 137] [GioM p. 7] [HoeJ p. 78] [JawR p.76] [PrD p. 97]
[RadH Kol. 1616] [RadG p. 155] [RisT1 p. 51] [SchE5 p. 53] [SomJ p. 169]

V Werken met opusnummer 122

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 41 - vervolg

opmerkingen

Op het titelblad wordt uitgelegd dat het werk dat met dezelfde titel ‘Feuilles
d’Automne’ was ingezonden in het Makaroff concours later is hernoemd tot
‘Passage des Alpes Op. 27, 28 et 40'.
cf Victor Hugo ‘Feuilles d’Automne’ 1831

V Werken met opusnummer 123

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 42

titel

La Ronde de Mai
Précédée d’un Larghetto - Divertissement

instrument

pour la Guitare

dedicatie

À son élève Monsieur Léon Gruel

delen

Andante maestoso, Larghetto, Scherzo

manuscript

locatie

datering

1876 [Coste-Hallberg 15 X 1876]
P. 1876 [WynS1] [Pn]

1e uitgave

chez l’Auteur, Rue du Faub.g S.t Martin, 50, N.C. 4

exemplaar

Kk Rischel 163 mu 7411.1782 U48 [‘À ... , hommage de l’auteur, N.
Coste’]; Lam Spencer Collection XX(159225.1); Pn [Vm9 3558

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. V 1981 facs. chez l’Auteur N.C. 4.

opname

Marc Teicholz, Naxos,8.554355, 1998

literatuur

[Coste-Hallberg 15 X 1876] [DelM3 p. 136]

opmerkingen

cf Etude 20 opus 38 - thematische gelijkenis

V Werken met opusnummer 124

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 43

titel

Marche funèbre et Rondeau

instrument

pour la guitare

dedicatie

À Madame Coste, Mon Élève et ma Femme

delen

Marche funèbre Maestoso, Rondeau Allegretto

manuscript

locatie

datering

1876 [Coste-Hallberg 15 X 1876]
P. 1876 [WynS1] [Pn]

1e uitgave

chez l’Auteur, Faub.g S.t Martin, 50 N.C. 5.

exemplaar

Kk Rischel 164 mu 6701.0687 U48 [‘À ... , hommage de l’auteur, N.
Coste’]; Lam Spencer Collection XX(159225.1); Pn [Vm 3554?

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. V 1981 facs. chez l’Auteur N.C. 5.

opname

Marc Teicholz, Naxos,8.554355, 1998

literatuur

[Coste-Hallberg 15 X 1876] [BaiL p. 58] [WynS2 p. 30]

opmerkingen

cf Sor Fantaisie Elégiaque opus 59 c. 1836 - verwantschap

V Werken met opusnummer 125

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 44

titel

Souvenir(s) du Jura
Andante et Polonaise

instrument

pour la Guitare

dedicatie

à Madame Marsoudet née Victorine Oudet

delen

Andante largo, Polonaise

manuscript

locatie

datering

P. 1876 [Coste-Hallberg 21 XII 1876]

1e uitgave

chez l’Auteur, Faub.g S.t Martin, 50 N.C.

exemplaar

Kk Rischel 164 mu 6701.0687 U48 [‘À Monsieur Schult, hommage de
l’auteur, N. Coste’];
Lam Spencer Collection XX(159225.1)

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. V 1981 facs. chez l’Auteur N.C.

opname

Marc Teicholz, Naxos,8.554355, 1998

literatuur

[Coste-Hallberg 21 XII 1876] [BurM Kol. 1716] [DelM2 p. 210] [DelM3 p.
136 [JefB2 p. 253] [JefB4 p .9, 10] [ReaU p. 386] [RonN1 p. 21, 36] [SomJ
p.1 68] [WS2 p. 30]

opmerkingen

V Werken met opusnummer 126

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 45

titel

Divagation
Fantaisie

instrument

pour la Guitare

dedicatie

à mon ami M.r J. Schult [i.e. F. Schult RisT1 p. 48, opus 38 no. 24; Duetto
WoO6]

delen

Introduction Allegro giusto, Andante, Allegretto, Andante con agitazione

manuscript

locatie

datering

1877 Coste-Hallberg, 23 VIII 1877; [oeuvres nouvelles ed. Chez l’Auteur
N.C.]

1e uitgave

Chez l’Auteur, Faub.g S.t Martin, 50 N.C.

exemplaar

Kk Rischel 166 mu 6701.1088 U48
Lam Spencer Collection XX(159225.1)
Pn [Vm9 3547

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. V 1981 facs. chez l’Auteur N.C.

opname

Marc Teicholz, Naxos,8.554355, 1998

literatuur

[BaiL p. 58] [BonP p. 85] CooJ1 p. 824] [JawR p. 75] [RadH Kol. 1616]
[RadG p. 154] [RisT1 p. 48] [SomJ p. 168] [StoJ p. 56]

opmerkingen

V Werken met opusnummer 127

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 46

titel

Valse favorite [cf & i.e. opus 5 no. 4 + 5]
Morceau de bravoure

instrument

pour la Guitare

dedicatie

à Monsieur V. Gozzoli

delen

Introduction Allegro, Andante, Tempo 1.o

manuscript

locatie

datering

P. 1878 [Pn ]

1e uitgave

chez l’Auteur, 50 Rue du Faub.g S.t Martin N.C.

exemplaar

Kk Rischel 167 mu 6612.2283 (eks. 1) U48; 987 mu 7811.2598 U48 [‘À ... ,
hommage de l’auteur, N. Coste’]; Lam Spencer Collection XX(159235.1);
Pn [Vm9 3563]; Skma Boije 979

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. V 1981 facs. chez l’Auteur N.C.

opname

Brigitte Zaczek, Extraplatte EX 452 000-2, 2000
Brigitte Zaczek, Extraplatte EX 652 005-2, 2005

literatuur

[BaiL p. 58] [BonP p. 85] [BurM Kol. 1715] [CooJ1 p. 824] [GioM p. 7]
[RadH Kol. 1616] [RisT1 p. 50] [SomJ p. 168]

opmerkingen

titel en motief in opus 5 no. 4 [RisT1 p. 50]

V Werken met opusnummer 128

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 47

titel

La Source du Lyson - Fantaisie
[Fête villageoise, Fantaisie - Kk 169]

instrument

pour la Guitare

dedicatie

à son Élève Mademoiselle Marie Daly

delen

Introduction Allegro, Andante sostenuto, Rondeau Villageois Allegretto

V Werken met opusnummer 129

incipit

manuscript

locatie

datering

Coste-Hallberg, 28 V 1878
P. 1878 [Pn]

1e uitgave

Katto Editeur, Rue des S.ts Pères, 17 NC; Chez l’Auteur, 50, Rue du
Faub.g S.t Martin N.C. [Fête villageoise] [i.e. Katto]

exemplaar

Kk Rischel 168 mu 7310.1281 (eks. 1) U48 [K] [‘À Monsieur Schult,
hommage de l’auteur, N. Coste’]; Kk Rischel 169 mu 6701.0787 U48 [Chez
l’Auteur]; Lam XX(159235.1) [Katto]; Pn [Vm9 3560 [Katto]

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. V 1981 facs. Katto N.C.

opname

literatuur

[BaiL p. 58] [BurM Kol. 1716] [CooJ1 p. 824] [DelM3 p. 136] [JawR p. 75]
[JefB2 p. 253] [JefB3 p. 8] [JefB4 p.9-10] [MarE p.12-13] [MitA p. 182]
[RadH Kol. 1616] [RadG p. 154-155]

[ReaU p. 386-8] [RisT1 p. 51] [RonN1 p. 21, 36] [SomJ p. 168] [WynS2 p.30]

opmerkingen

tweede gitaar partij Søffren Degen ed. WSI Vol.VII 1983
[Kk Rischel Ms. 42 mu 7910.0583; Ms. 56 mu 8212.0381; Ms. 57 mu
7910.0582 Ms. 63 mu 7910.0581]

Villageoise cf Berlioz Rondeau villageoise; Sor op. 52; Regondi op. 20

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 48 (et 49)

titel

Quatre Marches (et Six Préludes)

instrument

pour la Guitare

dedicatie

à Monsieur Pedro Segura

delen

No. 1 Solenne, No. 2, No. 3 Rondoletto Allegretto, No. 4

manuscript

locatie

datering

P. 1879 [Pn]

1e uitgave

chez L’Auteur, Rue du Faub.g S.t Martin, 50 n.C. 48 - 49

exemplaar

Kk Rischel 170 mu 6701.0685 (eks. 1) U48 [‘À Monsieur J.G. Holm, son
ami N. Coste’];
Lam Spencer Collection XX(159235.1); Pn [Vm9 3556

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. V 1981 facs. chez l’Auteur N.C. 48 - 49

opname

literatuur

[BaiL p. 58] [DelM3 p. 137] [RadG p. 155] [SomJ p. 169]
Coste-Hallberg, 18 X 1878

opmerkingen

afschrift No. 3 Rondoletto 1901 in Skma Boije 641

V Werken met opusnummer 130

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus (48 et) 49

titel

(Quatre Marches et) Six Préludes

instrument

pour la Guitare

dedicatie

à Monsieur Pedro Segura

delen

No. 1 Allegro, No. 2 Allegro moderato, No. 3 Allegro, No. 4 Allegretto, No. 5
Andantino, No. 6 ad libitum

manuscript

locatie

datering

P. 1879 [Pn]

1e uitgave

chez L’Auteur, Rue du Faub.g S.t Martin, 50 n.C. 48 - 49

exemplaar

Kk Rischel 170 mu 6701.0685 (eks. 1) U48 ‘[À Monsieur J.G. Holm, son
ami N. Coste’]; Lam Spencer Collection XX(159235.1);
Pn [Vm9 3556

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. V 1981 facs. chez l’Auteur N.C. 48 - 49

opname

literatuur

opmerkingen

[BaiL p. 58] [DelM3 p. 137] [JefB4 p. 10] [RadG p. 155] [SomJ p. 169]

V Werken met opusnummer 131

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 50

titel

Adagion et Divertissements

instrument

pour la Guitare

dedicatie

à Monsieur Le Baron d’Outhoorn

delen

Adagio, No. 2 Scherzo, No. 3 menuet, No. 4 Andantino, Menuetto alla
Mazourka

manuscript

locatie

datering

P. 1879 [Pn] [DecM p. 240]

1e uitgave

chez L’Auteur, Rue du Faubourg S.t Martin, 50 N.C. 50

exemplaar

Kk Rischel 172 mu 6701.1682 U48
Lam Spencer Collection XX(159235.1)
Pn [Vm9 3543

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. VI 1981 facs. chez l’Auteur N.C. 50

opname

literatuur

[DelM3 p. 137] [SomJ p. 169]

opmerkingen

No. 1 afschrift 1924 in Skma Boije 645
Minuetto alla Mazourka, vanaf maat 51 toonsoort A, derde kruis ontbreekt.

V Werken met opusnummer 132

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 51

titel

Récréation du Guitariste,
Quatorze Pièces

instrument

pour la Guitare

dedicatie

à Monsieur Jules Audréoude

delen

No. 1 Barcarolle, No. 2 Marche, No. 3 Rondoletto Allegretto, No. 4
Andantino, No. 5 Valse, No. 6 Rondeau, No. 7 Menuet Andante, No. 8
Valse, No. 9 Chasse Allegretto, No. 10 Mélancolie Andantino, No. 11
Rondeau, No. 12 Andante Menuet, No. 13 Pas Redoublé, No. 14
Barcarolle

manuscript

locatie

datering

P. 1880 [Pn]

1e uitgave

chez L’Auteur, Rue du Faub.g S.t Martin 50 N.C. 51

exemplaar

Kk Rischel 173 mu 6701.0482 U48 [À Monsieur Schult, hommage de
l’auteur, N. Coste’]; Lam Spencer Collection XX(159235.1); Pn [Vm9 3557

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. VI 1981 facs. chez l’Auteur N.C. 51

opname

John Schneiderman, Centaur, 2609, 2002
Philippe Villa, Ligia Digital 0102107-02, 2002

literatuur

[BaiL p. 58] [BonP p. 85] [BueF p. 108] [BurM Kol. 1716] [CooJ1 p. 824]
[DelM3 p. 137] [HoeJ p. 34, 78] [PrD p.97] [RadH Kol. 1616] [RadG p. 155]
[SchE5 p. 53] [SomJ p. 169]

V Werken met opusnummer 133

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 51 - vervolg

opmerkingen

No. 1 Barcarolle [i.e. Santa Lucia - Teodore Cottrau / Wilhelm Popp.
opname Stefano Albarello TC 790001, 2004] ed. 1907 in Skma Boije 1037
No.3 Rondoletto ed. 1924 in Skma Boije 1037
No. 10 Mélancolie ed. 1907 in Skma Boije 1034
No. 12 Andante Menuet ed. 1906 in Skma Boije 1032
No. 14 Barcarolle ed. 1906 in Skma Boije 1032

V Werken met opusnummer 134

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 52

titel

Le Livre d’Or du Guitariste
Suite de Pièces et Fragments
extraits d’Oeuvres des Grands Maîtres

instrument

appliqués à la Guitare

dedicatie

Au Club des Guitaristes de Leipzig

‘delen’

No. 1 Villanelle (XVIe Siècle) - Allegretto
cf DecM p. 101, 10 V 1866 [ed. 1908 in Skma Boije 1047]
No. 2 Les Moissonneurs, Rondeau de Couperin (XVIIe Siècle) - Allegretto
cf DecM p. 89, 25 V 1854 [ed. 1908 in Skma Boije 1047]
No. 3 Charmante Gabrielle (XVIe Si1ecle) Ducaurroy - Andantino
[ed. 1908 in Skma Boije 1049]
No. 4 Gigue Robert de Visée (XVIIe Siècle) - Andantino
i.e. Livre II fol. 22 [Suite X]
[ed. 1908 in Skma Boije 1049

No. 5 Gavotte Robert de Visée (XVIIe Siècle) - Allegretto
i.e. Livre II fol. 26 [Suite X]
[1908 in Skma Boije 1049]

No. 6 Sarabande Robert de Visée (XVIIe Siècle) - Allegretto
i.e. Livre II fol. 30 [Suite X]
[ed. 1908 in Skma Boije 1049]

V Werken met opusnummer 135

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 52 - vervolg
No. 7 Allemande Robert de Visée (XVIIe Siècle) - Andantino
i.e. Livre II fol. 34 [Suite XI]
[ed. 1908 in Skma Boije 1049]

No. 8 Gigue Robert de Visée (XVIIe Siècle) - Allegretto
i.e. Livre II fol. 30 [Suite X]
[ed. 1908 in Skma Boije 1050]

No.9 Sarabande Robert de Visée (XVIIe Siècle) - Andantino
i.e. Livre II fol. 8 [Suite IX]
[ed. 1908 in Skma Boije 1050]

No. 10 Menuet Robert de Visée (XVIIe Siècle) - Allegretto
i.e. Livre II fol. 32 [Suite X]
[ed. 1908 in Skma Boije 1050]

No. 11 Gigue Robert de Visée (XVIIe Siècle) - Allegretto
i.e. Livre II fol. 10 [Suite IX]

No. 12 Passacaille Robert de Visée (XVIIe Siècle) - Andantino
i.e. Livre II fol. 42 [Suite XII]

V Werken met opusnummer 136

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 52 - vervolg
No. 13 Adagio (Mozart)
No. 14 Andante (Haydn) [ed. 1909 in Skma Boije 969]
No. 15 Menuet d’Exaudet (XVIIe Siècle) - Maestoso
cf DecM p. 208, ?? III 1867
No. 16 Chanson d’Adam Billaut - Andantino
No. 17 Airs Suédois - Andante, Allegetto
cf DecM p. 82, 13 V 1847 [Coste-Hallberg 23 II 1877]

manuscript

locatie

datering

P. 1880 [Pn]

1e uitgave

chez l’Auteur, rue du faub.g S.t Martin, 50 N. C. 52

exemplaar

Kk Rischel 174 mu 6701.04781 (eks. 1) U48
Lam Spencer Collection XX(159235.1)
Pn [Vm9 3553

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. VI 1981 facs. chez l’Auteur N. C. 52

opname

literatuur

opmerkingen

[BonP p. 85] [BurM Kol. 1716] [CarC1 p. 56] [CooJ1 p. 824] [DelM3 p. 137]
[GioM p. 7] [HoeJ p. 78] [MitA p. 187] [PrD p. 97] [RadH Kol. 1617] [RibD3
p. 186] [SchE3 p. 45] [SchE5 p. 53] [SomJ p. 169] [SteE3 p. 534]

V Werken met opusnummer 137

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 52 - vervolg
No. 18 Chant National Autrichien (Haydn) - Andante
[i.e. Strijkkwartet op. 76 No. 3 Hob. III:77 Poco adagio, cantabile (dl. 2)]
cf DecM p. 201, .. III 1864

No. 19 Andante (Haydn)

No. 20 Choeur de Judas Machabé (Haendel) - Andante
[cf À Toi La Gloire]

No. 21 J’ai perdu mon Euridice (Orphée) Gluck - All.o moderato

No. 22 Andante (Mozart) - Andante

No. 23 Extrait de la 8.e Sonate de Beethoven - All.o moderato
[i.e. Rondo, Grand Sonate pathétique op. 10 no. 3 (1798-1799)]
cf DecM p. 201, .. VII 1864

V Werken met opusnummer 138

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 52 - vervolg
No. 24 Menuet du Septuor (Beethoven) - Allegretto
cf DecM p. 101, 10 V 1866
cf DecM p. 156, .. II 1841
cf DecM p. 182, .. VI 8154

No. 25 Andante du Septuor (Beethoven) - Andantino
cf DecM p. 101, 10 V 1866
cf DecM p. 156, .. II 1841
cf DecM p. 182, .. VI 8154

No. 26 Andante et 1.re Var. de la 12.e Sonate (Beethoven)
[i.e. Grande Sonate op. 26 (1800-1801)]
[afschrift RT in Kk Rischel Ms. 44 mu 7908.1484]
[afschrift B-S. Fr in Kk Rischel Ms. 33 mu 7901.2666]

No. 27 Mio Caro Adone (Mozart) -Andantino

No. 27 bis Air Suédois - Andantino
cf DecM p. 82, 13 V 1847

No. 28 Menuet de la Sonate N.o 1 (Beethoven) - Allegretto
[i.e. Allegretto, Sonata quasi una Fantasia op. 27 no. 2 (1801)]

V Werken met opusnummer 139

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 52 - vervolg
No. 29 Andante de la 10.e Sonate (Beethoven)
[i.e. Andante, Sonate op. 14 no. 2 (1798-1799)]

No. 30 Minuetto (Haydn)
cf DecM p. 96, 9 V 1861
[ed. 1909 in Skma Boije 969]

No. 31 Fragment de la 15.e Sonate (Beethoven)
[i.e. Rondo Allegro ma non troppo, Grande Sonate op. 28 (1801)]

No. 32 Preciosa Mélodie de Weber - Andante

No. 33 Valse de Beethoven

No. 34 God Save The Queen (Haendel) - Lento
cf Sor op. 6 no. 10 Maestoso

V Werken met opusnummer 140

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 52 - vervolg
No. 35 Marche Royale Espagnole - Moderato

No. 36 L’Elisir d’Amour (Transcription libre) Donizetti - Allegretto
cf DecM p. 92, 21 V 1857
cf DecM p. 176, .. IX 1851
cf DecM p. 194, .. IV 1859

No. 37 Valse de Beethoven - Moderato

V Werken met opusnummer 141

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

Opus 53

titel

Six Pièces originales

instrument

pour la Guitare

dedicatie

À son Ami Monsieur Adolph Hallberg

delen

No. 1 Rêverie Andante sostenuto, No. 2 Rondeau, No. 3 Menuet, No. 4
Scherzo Allegretto, No. 5 Étude, No. 6 Menuet Andantino

manuscript

locatie

datering

1881 [WynS1]
P. ?

1e uitgave

chez L’Auteur, Rue du Faub.g S.t Martin, 50 N.C.

exemplaar

Kk Rischel 175 mu 6701.0581 (eks. 1) U48 [À Monsieur Schult, hommage
d’amitié, N. Coste’]
Lam Spencer Collection XX(159235.1)

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. VI 1981 facs. chez l’Auteur N. C.

opname

Raphaella Smits, No.1 Rêverie, 2Accent 9182 D, 1991;
Shin-ichi Fukuda, No.1 Rêverie, Nippon Columbia, CO-78950, 1995
Brigitte Zaczek, No.1 Rêverie, Extraplatte EX 652 005-2, 2005

literatuur

[BaiL p. 58] [BonP p. 85] [BurM Kol. 1717] [DelM2 p. 210] [DelM3 p. 137]
[HoeJ p. 78] [RadH Kol. 1617] [RadG p. 155] [SchE5 p. 53] [SomJ p. 169]
[StoJ p. 56]

opmerkingen

V Werken met opusnummer 142

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

VI Werken zonder opusnummer 143

VI
Werken zonder opusnummer
WoO 1-14 [Works Without Opusnumber]

De nummering van de werken zonder opusnummer (WoO) is gegeven op grond van de alfabetische volgorde van de titelwoorden ervan. Evenals bij
de werken met opusnummer zijn deze niet gerangschikt naar instrumentatie of genre. Het overzicht daarvan wordt gegeven in een aparte tabel. Het
gaat bij deze eerste 14 werken om chansons voor zang en piano, stukken voor gitaar solo, gitaarduetten en composities voor hobo. Van de chansons
is in het incipit alleen de melodie gegeven. De door Simon Wynberg uitgegeven diverse korte werken in deel IX van zijn complete editie zijn met
doornummering ondergebracht in hoofdstuk VII, Miscellaneous Short Pieces.

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 1

titel

Andante et Allegro

instrument

[gt]

dedicatie

delen

Andante sostenuto, Allegro

manuscript

autograaf?

locatie

Kk Rischel Ms. 38 mu 6701.1381

datering

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. IX 1983

opname

Pavel Steidl, Naxos 8.554353, 2000

literatuur

[WynS1 Vol. IX comm.]

opmerkingen

VI Werken zonder opusnummer 144

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 2

titel

Aux Parisiens des 27 28 et 29 Juillet 1830

instrument

chant. piano

dedicatie

delen

Allegro maestoso, 3 coupl.

manuscript

locatie

datering

1830 [BF]

1e uitgave

chez l’Auteur, Rue Bleue, No.28 et chez tous les Marchands de Musique.

exemplaar

Pn In-fol. 2 ex. VM7 44.830 et 44.831

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[BF 25 XII 1830 p. 834] [DelM1 p. 23] [LesF2-293] [LesF2 p.229, 293] [Pl.
p.63]

opmerkingen

Paroles de Mr. Harion [Les Trois Glorieuses] [DelM4 cf. Carulli op.331]

VI Werken zonder opusnummer 145

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 3

titel

Caprice Pour Deux Hautbois

instrument

1.er Hautbois, 2.d Hauitbois

dedicatie

delen

Allegretto

manuscript

autograaf

locatie

Kk Rischel Ms. 39 mu 6701.0885

datering

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

[TorJ p.198] [WynS2 p.30]

VI Werken zonder opusnummer 146

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 4

titel

Concertino pour Hautbois

instrument

Hautbois, Piano

dedicatie

à son ami Charles Triébert

delen

Allegro Maestoso, Andantino, Rondeau Allegretto

manuscript

autograaf?

locatie

Kk Rischel Ms. 37 mu 7908.0990 [signering N. Coste]

datering

30 X 186? [1861? Kk]

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[TorJ p.198] [WynS2 p.30]

opmerkingen

handtekening Coste

VI Werken zonder opusnummer 147

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 5

titel

Deux Quadrilles

instrument

[gt]

dedicatie

delen

1ère Quadrille No.1, No.2, No.3, No.4, No.5;
2ème Quadrille No.1, No.2, No.3, No.4, No.5.

manuscript

afschrift Anon.1

locatie

Kk Rischel Ms. 46 mu 7908.1085; d. 21/5/44

datering

1844 [Kk]

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. IX 1983

opname

Pavel Steidl, Naxos 8.554353, 2000

literatuur

[BurM Kol.1716 c.f. op.3]

opmerkingen

cf 2 Quadrilles de Contredanses op. 3 Q1 no.1 i.e. 1, no.3 +/- 3; Q2 no.1
i.e. 1

VI Werken zonder opusnummer 148

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 6

titel

Duetto

instrument

pour deux guitares

dedicatie

[A Mr. A.F. Schult, Souvenir d’amitié de Adolf Hallberg; c.f. opus 38 no. 24,
opus 45]

delen

Scherzo

manuscript

afschrift J.G. Holm
afschrift Hallberg?
(afschrift Fr. B.-S. 29/5-1927, 3/4-1931)

locatie

Kk Rischel Ms. 249 g mu 6710.2490 [Holm]
Kk Rischel Ms. 59 mu 6701.1082 [Hallberg?]
(Kk Rischel Ms.26 mu 7908.0988 [Fr. B.-S] )

datering

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. VII 1983

opname

Claudio Maccari - Paolo Pugliese, Brilliant, 9090/13, 2005/2008

literatuur

[SomJ p.169]

opmerkingen

VI Werken zonder opusnummer 149

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 7

titel

L’Enfant au Berceau

instrument

[chant], piano

dedicatie

A Madame Amica Petiteau

delen

Andantino, 3 coupl.

manuscript

locatie

datering

1864 [Pn]

1e uitgave

Chatot, 2, rue de la Feuillade, Place des Victoires

exemplaar

Pn [Vm7 44.834

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[DevA p. 103]

opmerkingen

Paroles de Jules Adenis [in serie ‘Le Musée du Chanteur]
[c.f. Meyerbeer à une jeune mère GM 30 III 1834]

VI Werken zonder opusnummer 150

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 8

titel

Grand Duo

instrument

pour deux guitares égales et concertantes

dedicatie

delen

Allegro, Andante, Barcarolle, Finale Allegro

manuscript

afschrift Anon.

locatie

Kk Rischel Ms. 60 mu 6701.0784

datering

1855? [LFM]

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. VII 1983

opname

Ruth Fischer - Stephan Stiens, Academica, 220959, 1990
Claudio Maccari - Paolo Pugliese, Brilliant, 9090/13, 2005/2008

literatuur

[LFM 26 VIII 1855 p. 267] [RisT1 p. 48] [SomJ p.169] Coste-Hallberg, 1 III
1877

opmerkingen

mogelijk gespeeld op 12 VIII 1855 [LFM 26 VIII 1855 p. 267]

VI Werken zonder opusnummer 151

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 9

titel

Introduction et Variations sur la Cavatine favorite de l’Opéra Le Pirate

instrument

pour la guitare

VI Werken zonder opusnummer 152

incipit

dedicatie

delen

Allegro, Andante, Var. 1, Var. 2, Var. 3, Var. 4 Minore (Andante), Var. 5,
Finale

manuscript

afschrift I.G. Holm
afschrift anon. d. 15-4-44 [Degen? WynS1]
afschrift Th. Rischel

locatie

Kk Rischel Ms. 64 a mu 6701.0782 [Holm]
Kk Rischel Ms. 47 mu 7809.1083 [anon. d. 15-4-44]
Kk Rischel Ms. 24 mu 7908.1483 {Rischel]

datering

[c1837] 1833 - 1844 [HG - Kk]

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. IX 1983

opname

Pavel Steidl, Naxos 8.554353, 2000

literatuur

[BurM Kol. 1715] [LipF p.447-448, 452] [SomJ p.168]

opmerkingen

‘sur un motif de Rossini [sic] = Bellini; cf. Carulli op. 337; Mertz op. 3;
Giuiliani WoO, G-15, WoO Pirata; Pettoletti op. 26

thematische referentie: Bellini Il Pirata, Milaan, 1827, Paris 1833, 2e acte Aria 15 m.79 p. 205 [Uu LB
MUZ kl uittr Bell.]

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 10

titel

Lolla, Mélodie

instrument

[chant], piano

dedicatie

à Monsieur Jules Lefort

delen

Allegretto, 3 coupl.

manuscript

locatie

datering

1878 [Pn]

1e uitgave

Katto, Rue des S.ts Pères, 17

exemplaar

Pn [Vm7 44.835
Kk Rischel 176 mu 6701.0688 (eks. 1) U206

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[DevA p. 246] [TorJ p.47]

opmerkingen

Paroles de M. Pélan d’Angers
Pn Vm7 44836 catalogus Coste op. 29 - op. 46

VI Werken zonder opusnummer 153

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 11

titel

Le Petit Ange Rose, Berceuse

instrument

[chant], piano

dedicatie

Aux Jeunes Mères

delen

1, [3 coupletten ]

manuscript

locatie

datering

1878 [Pn] [DecM p. 236]

1e uitgave

Katto, Rue des S.ts Pères, 17

exemplaar

Pn [Vm7 44.836
Kk Rischel 177 mu 6701.0582 U206

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[DevA p. 246] [TorJ p.47]

opmerkingen

Paroles de M. Pélan d’Angers

VI Werken zonder opusnummer 154

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 12

titel

Rondeau

instrument

[ob/vl & pf]

dedicatie

delen

Rondeau

manuscript

autograaf

locatie

Kk Rischel Ms. 35 a mu 7909.1782

datering

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[WynS2 p. 30]

opmerkingen

in een document met Fantaisie Sonate op. 34b) - 1 p, incompleet
Kk Rischel Ms. 35 b mu 7909.1782

VI Werken zonder opusnummer 155

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 13 - ontbreekt

titel

Sérénade

instrument

pour hautbois, clarinette et guitarre [sic]

dedicatie

delen

manuscript

locatie

datering

1852 [DecM p. 178]

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[DecM p. 178]

opmerkingen

niet gevonden

VI Werken zonder opusnummer 156

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 14

titel

Sonate

instrument

pour Hautbois ou Violon et Piano

dedicatie

delen

Allegro, Minuetto-Trio, Lacrimosa, Rondeau

manuscript

afschrift anon.

locatie

Kk Rischel Ms. 40 mu 6612.2289

datering

1862 [DecM p. 197]

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[WynS1 Vol. VIII] [WynS2 p. 30]

opmerkingen

subscript op Ms, autograaf: Sonate pour Hautbois ou Violon et Piano ou
Guitare, par Nap. Coste op. ?

VI Werken zonder opusnummer 157

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

VI Werken zonder opusnummer 158

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

VII Gemengde korte werken 159

VII
Gemengde korte werken
WoO 15-20 [Miscellaneous Short Pieces]

In dit hoofdstuk staan de originele werken van Coste vermeld in de volgorde waarin Simon Wynberg ze heeft uitgegeven in deel IX van zijn editie van
de complete werken onder Miscellaneous Short Pieces (WoO). Het zijn korte werken voor gitaar solo. Behalve Kleines Tonstück zijn alle werken
afkomstig uit de collectie van Robert Spencer, niet gepubliceerde manuscripten. Deze zijn inmiddels te vinden in de Library van de Royal Academy of
Music in Londen.

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 15

titel

Valse des Roses
d’Olivier Mètra, arranger par Nap. Coste

instrument

[gt]

dedicatie

delen

1

manuscript

manuscript

locatie

Lam Spencer Collection XX(159197.1) [na Meulan opus 22]

datering

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. IX

opname

literatuur

[WynS1 Vol. IX]

opmerkingen

Olivier Mètra (1830-1889) chèf d’orchestre Théâtre lyrique 1851 [PC p.813]

VII Gemengde korte werken 160

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 16

titel

Kleines Tonstück

instrument

[gt]

dedicatie

delen

Allegro

manuscript

Anon.

locatie

Lam Spencer Collection?

datering

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. IX

opname

literatuur

[WynS1 Vol. IX]

opmerkingen

Freie Vereinigung zur Forderung guter Guitarmusik, Augburg 1925 [WynS1
Vol. IX]

VII Gemengde korte werken 161

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 17

titel

Valse

instrument

[gt]

dedicatie

delen

1

manuscript

manuscript

locatie

Lam Spencer Collection XX(159197.1) [na Le Tournoi opus 15]

datering

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. IX

opname

literatuur

[WynS1 Vol. IX]

opmerkingen

oeuvre inédité

VII Gemengde korte werken 162

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 18

titel

Berceuse

instrument

[gt]

dedicatie

delen

1

manuscript

manuscript

locatie

Lam Spencer Collection XX(159197.1) [na Meulan opus 22]

datering

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. IX

opname

literatuur

[WynS1 Vol. IX]

opmerkingen

oeuvre inédité

VII Gemengde korte werken 163

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 19

titel

Pastorale

instrument

[gt]

dedicatie

delen

1

manuscript

manuscript

locatie

Lam Spencer Collection XX(159197.1) [na Le Tournoi opus 15]

datering

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. IX

opname

literatuur

[WynS1 Vol. IX]

opmerkingen

oeuvre inédité

VII Gemengde korte werken 164

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

nummer

WoO 20

titel

Valse

instrument

[gt]

dedicatie

delen

1

manuscript

manuscript

locatie

Lam Spencer Collection XX(159197.1) [na Le Tournoi opus 15]

datering

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

WynS1 Vol. IX

opname

literatuur

[WynS1 Vol. IX]

opmerkingen

oeuvre inédité

VII Gemengde korte werken 165

incipit

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

VII Gemengde korte werken 166

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

VIII Méthode Coste-Sor 167

VIII
Méthode Coste-Sor
excercices, appendice, 26 Études

De Méthode van Sor die Coste redigeert en uitbreidt met talrijke voorbeelden en oefeningen, krijgt in deze thematische catalogus een eigen
hoofdstuk toebedeeld vanwege de omvang ervan en de concordantie met de Méthode van Sor uit 1830. De juiste datering van deze uitgave is
problematisch, velen houden die op circa 1845, maar de nummering van Schonenberger duidt op 1851. In de kolom links naast het incipit zijn de
referenties aangegeven met de methode en de etudes van Sor. Die zonder referentie betreffen originele oefeningen en etudes van Coste of die
waarvan geen referentie is gevonden.
Uit de oefeningen in deze methode en uit de daarin opgenomen selectie van de etudes van Sor komen concordanties, congruenties en
consequenties voort. Het gaat daarbij om nuanceverschillen, die als volgt worden opgevat.
De concordanties betreffen de oefeningen en etudes die Coste ongewijzigd heeft overgenomen van Sor. Deze staan hier aangegeven als ‘i.e.’, id est,
‘dit is’.
De congruenties zijn originele oefeningen van Coste, die wat bedoeling en stijl aangaan een sterke gelijkenis tonen met werk van Sor. Deze staan
aangegeven met de afkorting ‘res.’, resemble, ‘lijkt op’.
De consequenties zijn de gevolgtrekkingen die Coste maakt van de bedoelingen van Sor, uitgewerkt in oefeningen in deze methode, maar ook
muzikale ideeën die Coste uitwerkt in andere composities, hier aangegeven met ‘cf’, confer, ‘vergelijk’.
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nummer

Méthode

incipit

titel

Méthode complète pour la Guitare par Ferdinand Sor, rédigée et
augmentée de nombreux exemples et leçons, suivis d’une notice sur la 7e
corde par N. Coste.

p. 5

instrument

pour la Guitare

dedicatie

delen

p. 5

Introduction, 1.re Partie p.3, 2.me Partie p. 14, 3.me Partie p. 22, 4.me
Partie p. 54, Appendice p. 45, 26 Études pour la Guitare p. 2. [na p.52]

manuscript

p. 5

locatie

datering

1851 [DevA p. 395-396]
1845 [BaiL] [JefB1 p. 187] [BurM] [RadH]
1860? [RibD4 p. 22]

1e uitgave

Schonenberger, Boulev.t Poissonnière, 28 S.No. 1726
Etudes separaat in Schonenberger, Bouleva.d Poissonnière 28 Oeuvres
Choisies Sor S. 1767 1 à 4 [1851]

exemplaar

Lbl h.1169
Kk Rischel 790 mu 6706.2789 (eks. 1) U50
Lam Spencer Collection XX(159262.1) Etudes XX(158396.1)

nieuwe uitgave

Lemoine, Paris, 1979
Ricordi, Buenos Aires 1943
Lemoine, Paris, 1893

opname

Segovia, 1970, MCA Records, MCD 42073, 1990
Jeffrey McFadden, Naxos 8.554354, 1998

literatuur

[BaiL p. 58 c. 1845] [BurM K. 1714 c. 1845] [CarC1 p. 54] [CooJ1 p. 824]
[DelM2 p.256] [DelM3 p.26, 93, 105] [DevA p. 395-396] [GioM p. 7] [HoeJ
p. 59, 70, 77] [JawR p. 78] [JefB1 p. 96, 187] [JefB4 p. 11] [KliJ p. 154]
[MosW5 p. 129-130] [PirB p. 86-87] [RadH K. 1617] [RibD4 p. 22 [1860?],
159, 327, 332] [RN p. 39]

p. 5

p. 5

p. 5

No. 3 res. Sor opus 31 no. 1.
No. 5 res Sor opus 35 no. 1.
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referentie

incipit

[SasW1 p.63] [SchE3 p. 45] [SchE4 p. 51-52] [ShaA p. 27] [SteE1 p. 14-17
[1845] [SteE3 p. 534] [StoJ p. 56] [TurH1 p. 60 [1845]] [WynS2 p. 31]
[ZutJ2 p. 73]

p. 6

p. 6

p. 6

opname

Segovia, 1970, MCA Records, MCD 42073, 1990

p. 6

p. 7

p. 7
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referentie

VIII Méthode Coste-Sor 170

incipit
p. 7

opname

Segovia, 1970, MCA Records, MCD 42073, 1990

p. 7

p. 8

p. 8

p. 8

p. 8-9
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referentie

VIII Méthode Coste-Sor 171

incipit
p. 9

p. 10

p. 10

p. 11

p. 11

res. Sor opus 31 no. 16 i.e. Methode no. 22 dl. II p. 25

p. 11
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referentie

VIII Méthode Coste-Sor 172

incipit
p. 12

p. 12

p. 12-13

res. Sor opus 31 no. 18

p. 13

p. 13

opname

Segovia, 1970, MCA Records, MCD 42073, 1990

p. 13
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2.me Partie

VIII Méthode Coste-Sor 173

referentie

incipit

i.e. Sor Méthode Ex. 7 p. 5
effet du Cor

p. 14

i.e. Sor Méthode Ex. 8 p. 5
effet du Cor

p. 14

i.e. Sor Méthode Ex. 9 p. 5
effet de Trompette

p. 14

i.e. Sor Méthode Ex. 10 p. 5
effet de Trompette

p. 14

i.e. Sor Méthode exemple p. 21
phrases imitatives de Hautbois

p. 14

i.e. Sor Méthode Ex. 11 p. 5
transposition du Violoncelle

p. 15

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

VIII Méthode Coste-Sor 174

referentie

incipit

i.e. Sor Méthode Ex. 12 p. 5
transposition du Violon

p. 15

i.e. Sor Méthode Ex. 13 p. 5
pour imiter la Harpe

p. 15

i.e. Sor Méthode Ex. 14 p. 5

p. 15

p. 16

i.e. Sor Méthode Ex. 19 p. 9-11

p. 16-17

i.e. Sor Méthode Ex. 20 p. 11

p. 18
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referentie

incipit

i.e. Sor Méthode Ex. 21 p. 11

p. 18

i.e. Sor Méthode Ex. 22 p. 11

p. 18

p. 18

p. 20

p. 20

p. 20
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referentie

incipit

i.e. Sor Méthode Ex. 28 p. 13

p. 21

p. 21

i.e. Sor Méthode Ex. 29 p. 13

p. 21

p. 21

p. 21

i.e. Sor Méthode Ex. 31 p. 13
res. Sor opus 29 no. 16

p. 21
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referentie
3.me Partie

VIII Méthode Coste-Sor 177

incipit
p. 22

p. 22

i.e. Sor Méthode Ex. 33 p. 14

p. 22

i.e. Sor Méthode Ex. 34 p. 14

p. 22

i.e. Sor Méthode Ex. 35 p. 14

p. 22

i.e. Sor Méthode Ex. 36 p. 14

p. 22
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referentie

incipit

i.e. Sor Méthode Ex. 37 p. 14

p. 23

i.e. Sor Méthode Ex. 38 p. 15-16

p. 23-24

i.e. Sor Méthode Ex. 39 p. 16

p. 25

i.e. Sor Méthode Ex. 40 p. 16

p. 25

i.e. Sor Méthode Ex. 41 p. 16
cf Ex. 37

p. 25

i.e. Sor Méthode Ex. 42 p. 16

p. 25
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referentie

incipit

i.e. Sor Méthode Ex. 43 p. 16
cf Ex. 35

p. 25

p. 25

i.e. Sor Méthode Ex. 44 p. 16

p. 25

i.e. Sor Méthode Ex. 45 p. 16

p. 25

p. 25

i.e. Sor Méthode Ex. 46 p. 16

p. 25

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

VIII Méthode Coste-Sor 180

referentie

incipit

cf Sor Méthode Ex. 43 p. 16

p. 26

nummering AvV]

p. 26

i.e. Sor Méthode Ex. 6 p. 18
[nummering AvV]

p. 26

i.e. Sor Méthode Ex. 1 p. 17
[nummering AvV]

p. 26

i.e. Sor Méthode Ex. 3 p. 17
[nummering AvV]

p. 27

i.e. Sor Méthode Ex. 4 p. 18
[nummering AvV]

p. 27
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referentie

incipit

i.e. Sor Méthode Ex. 4 p. 18
[nummering AvV]

p. 27

i.e. Sor Méthode Ex. 5 p. 18
[nummering AvV]

p. 28

i.e. Sor Méthode Ex. 1 p. 19
[nummering AvV]

p. 28

i.e. Sor Méthode Ex. 2 p. 19
[nummering AvV]

p. 28-29

i.e. Sor Méthode Ex. 3 p. 20
[nummering AvV]

p. 29

i.e. Sor Méthode Ex. 4 p. 20
[nummering AvV]

p. 29
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opname

opname

4.me Partie

VIII Méthode Coste-Sor 182

referentie

incipit

i.e. Sor Méthode Ex. 5 p. 21
[nummering AvV]

p. 30

i.e. Sor Méthode Ex. 6 p. 21
[nummering AvV]

p. 30

Jeffrey McFadden, Naxos 8.554354, 1998

p. 31

cf Sor op. 34 no. 12; op. 6 no.13
i.e. Sor Méthode Ex. 5 p. 21
[nummering AvV]

p. 31-33

Jeffrey McFadden, Naxos 8.554354, 1998

i.e. Sor Méthode Ex. 49 p. 23

p. 33

i.e. Sor Méthode Ex. 50-61 p. 23-24

p. 34-35
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referentie

incipit

i.e. Sor Méthode Ex. 65 p. 26

p. 36

i.e. Sor Méthode Ex. 66 p. 26

p. 36

i.e. Sor Méthode Ex. 67 p. 26

p. 36

i.e. Sor Méthode Ex. 68 p. 26

p. 36

i.e. Sor Méthode Ex. 69 p. 26

p. 36

i.e. Sor Méthode Ex. 70 p. 27

p. 36
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referentie

incipit

i.e. Sor Méthode Ex. 73 p. 27

p. 37

i.e. Sor Méthode Ex. 72 p. 27

p. 37

p. 38

i.e. Sor Méthode Ex. 75 p. 28-29

p. 39-40

i.e. Sor Méthode Ex. 78 p. 30

p. 40-41
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referentie

VIII Méthode Coste-Sor 185

incipit
p. 41

p. 42

p. 43 Exemple 59 tiré des variations de la Molinara de Sor. [?]

p. 42

i.e. Ornans opus 17 I m. 55-56

p. 42

p. 42

err. 2/4 = 3/4

opname

Jeffrey McFadden, Naxos 8.554354, 1998

p. 43-44
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referentie
Appendice par
N. Coste

VIII Méthode Coste-Sor 186

incipit
p. 46

septième corde

p. 46

p. 46

p. 46
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referentie

VIII Méthode Coste-Sor 187

incipit
p. 47

p. 47

p. 47

p. 47
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referentie

VIII Méthode Coste-Sor 188

incipit
p. 48

p. 48

opname

Jeffrey McFadden, Naxos 8.554354, 1998

p. 48

opname

Jeffrey McFadden, Naxos 8.554354, 1998

p. 48

opname

Jeffrey McFadden, Naxos 8.554354, 1998

p. 49

opname

Jeffrey McFadden, Naxos 8.554354, 1998

p. 49-50
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referentie

VIII Méthode Coste-Sor 189

incipit
p. 50-51

Six pièces
Robert de
Visée

Visée, Robert de : LIUVRE DE GVITARRE... Vol. II, Paris, 1886, facs. repr.
Genève, Minkoff, 1973.

Extraites du livre publié en 1886 et dédié à S.M. LOUIS XIV, par Robert de VISËE maître de Guitare de
ce Prince; Revues et écrites d’après l’ancienne tablature PAR N. COSTE.

Livre II fol. 13 [Suite IX]

p. 51

Livre II fol. 12 [Suite IX]

p. 51

Livre II fol. 16 [Suite IX]

p. 52
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referentie

VIII Méthode Coste-Sor 190

incipit

Livre II fol. 63

p. 52

Livre II fol. 11 [Suite IX]

p. 52

Livre II fol. 41 [Suite XII]

p. 52

26 Études pour
la guitare

i.e. Sor Etude 13 opus 35

p. 1

i.e. Sor Etude 14 opus 35
corr. m. 1 a
corr. m. 5 a
corr. m 18 e

p. 1-2

Par Ferdinand
Sor
1.er livre
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referentie

incipit

i.e. Sor Etude 15 opus 35

p. 3

i.e. Sor Etude 21 opus 31
err. m. 3 t3 ritme = 8e. 16e
literatuur [SteE1 p. 15]

p. 4

i.e. Sor Etude 16 opus 35

p. 4-5

i.e. Sor Etude 1 opus 6
corr. m. 22 B

p. 6-7

i.e. Sor Etude 2 opus 6
corr. m. 3 a
corr. m. 14 t1 # e’ i.p.v. e’
corr. m. 14 t4 >f’ i.p.v. # f’

p. 7

i.e. Sor Etude 17 opus 35
err. m. 30 d’ = # d’
literatuur [SteE1 p. 15]

p. 8
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2.me Livre

VIII Méthode Coste-Sor 192

referentie

incipit

i.e. Sor Etude 22 opus 35
corr. m. 25 B i.p.v. C

p. 8-9

i.e. Sor Etude 4 opus 6

p. 10

i.e. Sor Etude 24 opus 35
err. m. 3 t3 # f’= g’

p. 10-12

i.e. Sor Etude 23 opus 35

p. 13

i.e. Sor Etude 19 opus 31
corr. m. 15 e’ 32en
literatuur [SteE1 p. 15]

p. 14-15

i.e. Sor Etude 20 opus 31
corr. m. 20 t4 d i.p.v. e

p. 16-17
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3.me Livre

VIII Méthode Coste-Sor 193

referentie

incipit

i.e. Sor Etude 19 opus 35
corr. m. 41 t1 = b

p. 17

i.e. Sor Etude 8 opus 6
err. m10 b omissie

p. 18

i.e. Sor Etude 6 opus 6
corr. m. 57 x was #; m. 107 # was >
literatuur [SteE1 p. 15]

p. 18-19

i.e. Sor Etude 15 opus 31
corr. m. 26 t2 # was >

p. 20

i.e. Sor Etude 9 opus 6

p. 21

i.e. Sor Etude 14 opus 29
corr. m. 8 t3 G was C
err. m. 16 t2 g’ voorslag
corr. m. 27 t3 x was #
corr. m 37 t3 as was a

p. 22-23
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4.me Livre

VIII Méthode Coste-Sor 194

referentie

incipit

i.e. Sor Etude 22 opus 31

p. 24

i.e. Sor Etude 16 opus 31
err. m. 2 t2 = 8e pt 16e
err. m. 6 t1 bes = >
literatuur [SteE1 p. 15]

p. 25

i.e. Sor Etude 13 opus 29
herhaling m. 21-40 weggelaten
literatuur [SteE1 p. 15]

p. 26-27

i.e. Sor Etude 22 opus 29
err. m. 80 t2 g = =g
err. m. 81 t2 e’- >e’
literatuur [SteE1 p. 15]

p. 28-29

i.e. Sor Etude 17 opus 29
err. m. 105 t2 d’= # d’

p. 30-31

i.e. Sor Etude 18 opus 29

p. 32-33
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IX
Arrangementen
Adami - Thomas

De werken van andere componisten waarvan Coste een bewerking maakte, zijn gerangschikt in alfabetische volgorde naar componist en titel; bij de
Sor-arrangementen is dat het opusnummer. Het gaat om chansons voor zang of viool en gitaar, gitaarsoli en -duetten, en werken voor hobo en piano.
De arrangementen die hij als opusnummer heeft uitgegeven, opus 7 en opus 52, zijn onder ‘opus’ opgenomen. Bij meerdelige werken betreft het
incipit uitsluitend het eerste deel van het werk, aangezien het daarbij gaat om werken van anderen dan Coste; het aantal maten is daarbij het totaal
van alle delen.
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componist

Adami, Vinatier(17??-1810) [i.e. XXX]

titel

Cavatine Italienne

instrument

voc, gt

IX Arrangementen 196

incipit

dedicatie

delen

Cantabile

manuscript

autograaf

locatie

Kk Rischel Ms. 58 mu 6701.0884

datering

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

referentie: Adami uitgave Festa, Turijn, ca. 1810
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componist

Barroilhet, Paul (1810-1871)

titel

La Petite Savoyarde

instrument

voc, gt

dedicatie

à Mademoiselle Marguerite d’Argou

delen

Andantino [3 coupl.]

manuscript

locatie

datering

c. 1840 [BaL]

1e uitgave

Bureaux de La France musicale, 6, Rue Neuve St. Marc

exemplaar

Lbl E.1717.I.(41)

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[BaL p. 58]

opmerkingen

paroles: Mr. Lacoste Duboug

IX Arrangementen 197

incipit
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componist

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)

titel

Adelaide

instrument

vl, gt

IX Arrangementen 198

incipit

dedicatie

delen

1

manuscript

afschrift [partijen]
afschrift S. Degen? d. 29/5-44 [partituur]

locatie

Kk Rischel Ms. 4 mu 6701.1681
Kk Rischel Ms. 9 mu 6701.1382

datering

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

tekst Mathison

referentie: Beethoven, opus 46, 1794-5, ed. 1797 Wenen, Matthison [tekst]
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componist

Concone, Giuseppe (1801-1861)

titel

L’Esquif du Pecheur

instrument

voc, gt

dedicatie

à M.elle Elisa d’Hennin

delen

And.te con moto [3 coupl.]

manuscript

locatie

datering

c. 1838

1e uitgave

Richault, Boulevard Poissonière No. 16 au 1er [1825-1841]

exemplaar

Br Mus. 2.889 B1

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

paroles de M.r L. Escudier
Concone in Parijs 1837-1848
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incipit
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componist

Giuliani, Mauro (1781-1829)

titel

Allegro du 2me Concerto opus 36

instrument

deux guitares

IX Arrangementen 200

incipit

dedicatie

delen

Maestoso

manuscript

afschrift

locatie

Kk Rischel Ms. 84 mu 7908-0991
Kk Rischel Ms. 96 mu 7910.0484 [2e gitaar - incompleet]
kk Rischel Ms 77 mu 7908.0991 [Th. Rischel]

datering

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[BonP p. 84] [HecT1 p. 212] [StoJ p. 56]

opmerkingen

Arr. begint met drie akkoorden van Coste en gitaarthema vanaf maat 50
opmaat.

referentie: Giuliani, opus 36, 1812
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componist

Hummel, Johann Nepomuk (1778-1837)

titel

Morceau de piano [ontbreekt]

instrument

pf? gt?

dedicatie

delen

manuscript

locatie

datering

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[RGMP 17 IV 1842 p. 168]

opmerkingen

mogelijk Pot-Pourri opus 53 Kk Rischel 420, 419 [TorJ p. 92]
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incipit
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componist

Klosé, Hyacinthe (1808-1880)

titel

10me Solo

instrument

ob & pf / strq

dedicatie

delen

manuscript

locatie

datering

c. 1867 [Kk]

1e uitgave

Richault, Boulevart des Italiens 4 au 1.er {1862-1898]

exemplaar

Kk Rischel 178 mu 6701.1082 (eks. 1) U 72 [ob & pf}
Pn [Vm 19.23 [ strq - ob ontbreekt]

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

[JawR p. 75]
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incipit
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componist

Masini, Francesco (1804-1863)

titel

Le Don - Rêverie

instrument

voc & git

dedicatie

à Mr G.A. Boulanger [Comp.]

delen

All.o passionato [3 coupl.]

manuscript

locatie

datering

ca. 1838 [Lam]

1e uitgave

Bernard Latte, Bd. des Italiens, Passage de l’Op.ra 2

exemplaar

Lam Spencer Collection XX (144160.1)

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

paroles de Melle Hermance Sandrin mise en musique Mr. G.A. Boulanger
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incipit
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componist

[Schubert, Franz (1797-1828)] Weyrauch, A.H. von

titel

Adieu! [Abschied]

instrument

voc & gt
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incipit

dedicatie

delen

Andante [2 coupl.]

manuscript

referentie: Lebe Wohl! D 578, 1817

locatie

datering

1838 [LFM]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier.3319.R [LFM]

exemplaar

nieuwe uitgave

Tecla Editions, 2002 [JefB11]

opname

literatuur

[BroM p. 712] [JefB11 p. viii, 30] [LFM 8 IV 1838] [ReaU p. 389] [TunD p.
230-249]

opmerkingen

paroles de Bélanger
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componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

Amour et Mystère [Geist de Liebe? Allers um Liebe?] [ontbreekt]

instrument

voc & gt
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incipit

dedicatie

delen

manuscript

referentie: Wer bist du, geist der Liebe, D 233, 1815; Was ist es, das die Liebe füllt, D 241, 1815

locatie

datering

1838 [LFM]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier [LFM]

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

[BroM p. 704] [LFM 8 IV 1838] JefB11 p. vii]
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componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

Au bord d’une fontaine [Der Lindenbaum?] [ontbreekt]

instrument

voc & gt
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incipit

dedicatie

delen

manuscript

referentie:Am Brunnen vor dem Tore, D 911, Winterreise no. 5, opus 89, 1827

locatie

datering

1839 [JefB11]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

[BroM p. 720] [JefB11 p. vi-vii]
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componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

Ave Maria

instrument

voc & gt
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incipit

dedicatie

delen

Très lent [3 coupletten]

manuscript

referentie: Ave Maria, D 839, 1825

locatie

datering

1838 [LFM]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier [LFM]
Richault, Boulevard des Italiens, 4 au 1er 2e ed.[Kk]

exemplaar
Kk Rischel 179 mu 6701.1182 U264 [2e ed.]
nieuwe uitgave

Tecla Editions, 2002 [JefB11]

opname

literatuur

[BroM p. 718] [LFM 8 IV 1838] [JefB11 p. vi-vii] [TunD p. 231]

opmerkingen

paroles de Bélanger

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

La Barcarolle [Auf dem Wasser zu singen]

instrument

voc & gt

IX Arrangementen 208

incipit

dedicatie

delen

[Mässig geschwind] [3 coupl.]

manuscript

referentie:Mitten im Schimmer, D 774, 1823

locatie

datering

1838 [LFM]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier, 3290. R. [LFM]

exemplaar

nieuwe uitgave

Tecla Editions, 2002 [JefB11]

opname

literatuur

[BroM p. 716] [LFM 8 IV 1838] [JefB11 p. vii, 32] [TunD p. 230]

opmerkingen

paroles de Bélanger

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

La Berceuse [Schlaflied, Schlummerlied]

instrument

voc & gt

IX Arrangementen 209

incipit

dedicatie

delen

[Modéré] [3 coupl.]

manuscript

referentie:Es mahnt der Wald, D 527, 1817

locatie

datering

1838 [LFM]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier [LFM]
Costallat, 60, Chaussée d’Antin [Lam]

exemplaar

Kk Rischel 179 mu 6701.1182 U264 [2e ed.]
Lam Spencer Collection XX(1494.1) [Costallat]

nieuwe uitgave

Tecla Editions, 2002 [JefB11]

opname

literatuur

[BroM p. 711] [LFM 8 IV 1838] [JefB11 p. vi-vii, 20] [TunD p. 230]

opmerkingen

paroles de Bélanger

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

La Colombe [Der Taubenpost] [ontbreekt]

instrument

voc & gt

IX Arrangementen 210

incipit

dedicatie

delen

manuscript

referentie:Ich hab’ eine Briefraub, D 957, Schwanengesang no. 14, 1828

locatie

datering

1838 [LFM]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

[BroM p. 721] JefB11 p. vi-vii]

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

Fais mes Amours [Liebeständelei?] [ontbreekt]

instrument

voc & gt

IX Arrangementen 211

incipit

dedicatie

delen

manuscript

referentie:Süsses Liebchan, komm zu mis, D 206, 1815

locatie

datering

1838 [LFM]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier [LFM]

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[BroM p. 703] [LFM 8 IV 1838] [TunD p. 231]

opmerkingen

paroles de Bélanger

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

La Fille du Pêcheur [Das Fischermädchen]

instrument

voc & gt

IX Arrangementen 212

incipit

dedicatie

delen

Un peu vite

manuscript

referentie: Du schönes Fischermädchen, D 957, Schwanengesang no. 10, 1828

locatie

datering

1838 [LFM]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier [LFM]

exemplaar

nieuwe uitgave

Tecla Editions, 2002 [JefB11]

opname

literatuur

[BroM p. 721] [LFM 8 IV 1838] [JefB11 p. vi-vii] [TunD p. 230]

opmerkingen

paroles de Bélanger

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

Le jeune Aveugle [Der blinde Knabe?] [ontbreekt]

instrument

voc & gt

IX Arrangementen 213

incipit

dedicatie

delen

manuscript

referentie:O sagt, ihr Lieben, mir einmal, D 833, 1825

locatie

datering

1838 [LFM]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier [LFM]

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

[BroM p. 717] [LFM 8 IV 1838] [JefB11 p. vi-vii] [TunD p. 236]

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

La jeune Fille et la Mort [Der Tod und das Mädchen]

instrument

voc & gt

IX Arrangementen 214

incipit

dedicatie

delen

manuscript

referentie:Vorüber, ach vorüber, D 531, opus 7 no. 3, 1817

locatie

datering

1838 [LFM]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier [LFM]
Costallat, 60, Chaussée d’Antin [Lam]

exemplaar

[ontbreekt]
Lam Spencer collection XX(149411.1) [Costallat]

nieuwe uitgave

Tecla Editions, 2002 [JefB11]

opname

literatuur

[BroM p. 711] [LFM 8 IV 1838] [JefB11 p. vi-vii] [TunD p. 233]

opmerkingen

paroles de Bélanger

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

La jeune Mère [Wiegenlied]

instrument

voc & gt

IX Arrangementen 215

incipit

dedicatie

delen

Lent [3 coupl.]

manuscript

referentie:Schlafe, schlafe, du holder süsser Knabe, D 498, opus 98 no. 2, 1816

locatie

datering

1838 [LFM]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier [LFM]
Costallat, 60, Chaussée d’Antin [Lam]

exemplaar
Lam Spencer collection XX(149411.1) [Costallat]
nieuwe uitgave

Tecla Editions, 2002 [JefB11]

opname

literatuur

[BroM p. 710] [LFM 8 IV 1838] [JefB11 p. vi-vii] [TunD p. 233]

opmerkingen

paroles de Bélanger

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

La jeune Religieuse [Die junge Nonne] [ontbreekt]

instrument

voc & gt

IX Arrangementen 216

incipit

dedicatie

delen

manuscript

referentie: Wie brauchst durch die Wipfel, D 828, opus 43 no. 1, 1825

locatie

datering

1839 [JefB11]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier [JefB11]

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

[BroM p. 718] [LFM 8 IV 1838] [JefB11 p. vi-vii] [TunD p. 231]

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

Marguerite [Gretchen am Spinnrade]

instrument

voc & gt

IX Arrangementen 217

incipit

dedicatie

delen

Pas trop vite

manuscript

referentie: Meine Ruh’ ist hin, D 118, opus 2, 1814

locatie

datering

1838 [LFM]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier [LFM]

exemplaar

Kk Rischel 180 mu 6701.1684 U206

nieuwe uitgave

Tecla Editions, 2002 [JefB11]

opname

literatuur

[BroM p. 702] [LFM 8 IV 1838] [JefB11 p. vi-vii] [TunD p. 230]

opmerkingen

paroles de Bélanger

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

Le meunier voyageur [Das Wandern]

instrument

voc & gt

IX Arrangementen 218

incipit

dedicatie

delen

Allegro moderato [5 coupl.]

manuscript

referentie: Das Wandern ist des Müllers Lust, D 795, Die schöne Müllerin opus 25 no. 1, 1823

locatie

datering

1839 [JefB11]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier [JefB11]

exemplaar

nieuwe uitgave

Tecla Editions, 2002 [JefB11]

opname

literatuur

opmerkingen

[BroM p. 716] [JefB11 p. vi-vii] [TunD p. 232]

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

Les plaintes de la jeune fille [Des Mädchens Klage]

instrument

voc & gt

IX Arrangementen 219

incipit

dedicatie

delen

Très lent [4 coupl.]

manuscript

referentie: Der Eichwald brauset, D 191, opus 58 no. 3, 1815

locatie

datering

1838 [LFM]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier [LFM]
Costallat, 60, Chaussée d’Antin [Lam]

exemplaar
Lam Spencer collection XX(149415.1) [Costallat]
nieuwe uitgave

Tecla Editions, 2002 [JefB11] [geen Franse tekst]

opname

literatuur

[BroM p. 703] [LFM 8 IV 1838] [JefB11 p. vi-vii] [TunD p. 232]

opmerkingen

paroles de Bélanger

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

La Poste [Die Post] [ontbreekt]

instrument

voc & gt

IX Arrangementen 220

incipit

dedicatie

delen

manuscript

referentie: Von der Strasse her ein Posthorn klingt, Winterreise no. 13, opus 89, 1828

locatie

datering

1838 [LFM]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier [LFM]

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

[BroM p. 720] [LFM 8 IV 1838] [JefB11 p. vi-vii] [TunD p. 230]

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

Le Ruisseau [?] [ontbreekt]

instrument

voc & gt

IX Arrangementen 221

incipit

dedicatie

delen

manuscript

referentie:

locatie

datering

1839 [JefB11]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier [JefB11]

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

[JefB11 p. vi-vii]

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

Salut du matin [[Morgengruss?] [ontbreekt]

instrument

voc & gt

IX Arrangementen 222

incipit

dedicatie

delen

manuscript

referentie: Guten Morgen, schöne Müllerin, D 9795 Die schöne Müllerin, opus 25 no. 8, 1823

locatie

datering

1839 [JefB11]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier [JefB11]

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

[BroM p. 717] [JefB11 p. vi-vii]

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

La sérénade [Ständchen]

instrument

voc & gt

IX Arrangementen 223

incipit

dedicatie

delen

Moderato [

manuscript

referentie: Leise flehen meine Lieder, D 957, Schwanengesang no. 4, 1828

locatie

datering

1836 [LFM]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier [LFM]
Costallat, 60, Chaussée d’Antin [Lam]

exemplaar

Pn 4e Vm7 20598 [Costallat]
Lam Spencer collection XX(149416.1) [Costallat]

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[[BroM p. 721] [LFM 8 IV 1838] [JefB11 p. vi-vii] [TunD p. 230]

opmerkingen

paroles de Bélanger

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

Sérénade de Shakepeare [Ständchen]

instrument

voc & gt

IX Arrangementen 224

incipit

dedicatie

delen

Allegretto [3 coupl.]

manuscript

referentie: Horch, horch die Lerch, D 889, 1826

locatie

datering

1839 [JefB11]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier [JefB11]

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[BroM p. 719] [JefB11 p. vi-vii]

opmerkingen

paroles de Bélanger

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

Sois toujours mes seuls amours [Sei mir gegrüsst]

instrument

voc & gt

IX Arrangementen 225

incipit

dedicatie

delen

1

manuscript

referentie: O du Entrissene mir, D 741, opus 20 no. 1, 1821-1822

locatie

datering

1839 [JefB11]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier [JefB11]
Costallat, 60, Chaussée d’Antin [Lam]

exemplaar

[ontbreekt]
Lam Spencer collection XX(149417.1) [Costallat]

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

[BroM p. 715] JefB11 p. vi-vii] [TunD p. 231]

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Schubert, Franz (1797-1828)

titel

Toute ma vie [?] [ontbreekt]

instrument

voc & gt

IX Arrangementen 226

incipit

dedicatie

delen

manuscript

referentie:

locatie

datering

1839 [JefB11]

1e uitgave

Richault, boulevard Poissonnière, 16. au Premier [JefB11]

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

[JefB11 p. vi-vii]

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Sor, Fernando (1778-1839)

titel

L’Encouragement opus 34

instrument

arrangé pour deux Guitares concertantes

IX Arrangementen 227

incipit

dedicatie

delen

Cantabile, Thême Andantino, 1er Var., 2me Var. Andante, 3me Var. 1.
Tempo, Valse

manuscript

referentie: Sor opus 34, 1828

locatie

datering

1851 [Lam] [DevA p. 395-396]

1e uitgave

Schonenberger, Boulev.d Poissonnière, 28 S. 1767 (5)
Nap. Coste, rue du Faub.g S. Martin, 50 [>1871]

exemplaar

[ontbreekt]
Kk Rischel 732 mu 6705.0981 U74 [> 1871]
Kk Rischel 1053 mu 7812.2181 U74 [>1871]

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[DevA p. 395-396] [JefB1 p. 161] [JefB7 p. 34-35] [MitA p. 188] [PirB p. 80]
[SchE3 p. 45]

opmerkingen

ed. Lemoine naar platen van Schonenberger 1851; Oeuvres choisies 5
Lam Spencer collection XX(158396.1)

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Sor, Fernando (1778-1839)

titel

Divertissement opus 38

instrument

pour deux Guitares

IX Arrangementen 228

incipit

dedicatie

delen

Andante moderato, Valse

manuscript

referentie:Sor, opus 38, 1829-1830

locatie

datering

1851 [Lam] [DevA p. 395-396]

1e uitgave

Schonenberger, Boulev.d Poissonnière, 28 S. 1767 (6)

exemplaar

Lam Spencer collection XX(143920.1)

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[DevA p. 395-396] [JefB1 p. 162]

opmerkingen

Oeuvres choisies 6 Lam Spencer collection XX(158396.1)

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Sor, Fernando (1778-1839)

titel

Les deux amis op. 41 [ontbreekt[

instrument

pour deux Guitares

IX Arrangementen 229

incipit

dedicatie

delen

manuscript

referentie:Sor, opus 41 1829-1830

locatie

datering

1851 [Lam] [DevA p. 395-396]

1e uitgave

Schonenberger, Boulev.d Poissonnière, 28 S. 1767 (7)

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[DevA p. 395-396] [JefB1 p. 162]

opmerkingen

Oeuvres choisies 7 Lam Spencer collection XX(158396.1)

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Sor, Fernando (1778-1839)

titel

Mes Ennuis, Six Bagatelles opus 43

instrument

pour la Guitare

IX Arrangementen 230

incipit

dedicatie

delen

No. 1 Andantino, No. 2 Allegretto, No. 3 Cantabile, No. 4 Mazurka, No. 5
Andante, No. 6 Valse

manuscript

referentie:Sor, opus 43, 1830-1831

locatie

datering

1851 [Lam] [DevA p. 395-396]

1e uitgave

Schonenberger, Boulev.d Poissonnière, 28 S. 1767( 8)

exemplaar

Lam Spencer collection XX(143950.1)

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[DevA p. 395-396] [JefB1 p. 163]

opmerkingen

Oeuvres choisies 8 Lam Spencer collection XX(158396.1)

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Sor, Fernando (1778-1839)

titel

Six petites pièces [Voyons si c’est ça] opus 45

instrument

pour la Guitare

IX Arrangementen 231

incipit

dedicatie

delen

No. 1 Andantino, No. 2 Allegretto, No. 3 Thème 1re Var. 2me Var. 3me
Var, No. 4 Valse, No. 5 Andante, No. 6

manuscript

referentie: Sor, opus 45, c. 1831

locatie

datering

1851 [Lam] [DevA p. 395-396]

1e uitgave

Schonenberger, Boulev.d Poissonnière, 28 S. 1767 (9)

exemplaar

Lam Spencer collection XX(158396.1)

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[DevA p. 395-396] [[JefB1 p. 164]

opmerkingen

Oeuvres choisies 9 Lam Spencer collection XX(158396.1)

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Sor, Fernando (1778-1839)

titel

Le premier pas vers moi opus 53 [ontbreekt]

instrument

pour deux Guitares

IX Arrangementen 232

incipit

dedicatie

delen

Andantino, Valse

manuscript

referentie: Sor, opus 53, 1832-1833

locatie

datering

1851 [DevA p. 395-396]

1e uitgave

Schonenberger, Boulev.d Poissonnière, 28 S. 1767 (10)

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[DevA p. 395-396] [JefB1 p. 165]

opmerkingen

Oeuvres choisies 10 Lam Spencer collection XX(158396.1)

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Sor, Fernando (1778-1839)

titel

Morceau de Concert opus 54

instrument

pour Guitare seule

IX Arrangementen 233

incipit

dedicatie

delen

Introduction And.te largo, Theme Andante, 1ère Variation, un peu plus vite,
2me Variation., 3me Var.Mouv.t du Thême, 4e Var. plus animé, 5e Var.,
6me Var. un peu plus vite

manuscript

referentie: Sor, opus 54, 1832

locatie

datering

1851 [Lam] [DevA p. 395-396]

1e uitgave

Schonenberger, Boulev.d Poissonnière, 28 S. 1767 (11)

exemplaar

Lam Spencer collection XX(143993.1)

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[DevA p. 395-396] [JefB1 p. 166]

opmerkingen

Oeuvres choisies 11 Lam Spencer collection XX(158396.1)

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Sor, Fernando (1778-1839)

titel

Fantaisie opus 54bis

instrument

arrangé pour deux guitares égales

IX Arrangementen 234

incipit

dedicatie

delen

Andante Allegro, Andantino, Allegro dans le genre Espagnol

manuscript

afschrift

locatie

Kk Rischel Ms. 217 mu 7910.0285

datering

1e uitgave

exemplaar

nieuwe uitgave

opname

literatuur

opmerkingen

[JefB1 p. 166 arr. niet genoemd] [SchE3 p. 45]

referentie: Sor, opus 54 bis, c. 1833

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Sor, Fernando (1778-1839)

titel

Souvenir de Russie opus 63

instrument

pour deux Guitares

IX Arrangementen 235

incipit

dedicatie

delen

Introduction Andante moderato, Thême Cantabile, 1re Var. Un peu plus
vite, 2me,Var., 3me Var. Plus animé, 4me Var. Un peu moins vite, 5me
Var. encore moins vite, 6me Var.Plus lent, 7me Var. Plus vite

manuscript

referentie: Sor, opus 63, 1838-1839 Dédiée à son Ami N. Coste

locatie

datering

1851 [Lam] [DevA p. 395-396]

1e uitgave

Schonenberger, Boulev.d Poissonnière, 28 S. 1767 (12)

exemplaar

Lam Spencer collection XX(144013.1)

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[JefB1 p. 168] [JefB5 p. 10]

opmerkingen

Oeuvres choisies 12 Lam Spencer collection XX(158396.1)
Variatie 3 en Variatie 8 niet opgenomen

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

componist

Thomas, Ambroise (1811-1896)

titel

Le Perruquier de la Régence

instrument

voc &gt

IX Arrangementen 236

incipit

dedicatie

delen

Allegro Si vous voulez un jour

manuscript

referentie: Thomas, musique & Planard/Dupont, paroles, opera comique, 1838

locatie

datering

1838 [LFM]

1e uitgave

Richault

exemplaar

Br Mus. 13.358 C52

nieuwe uitgave

opname

literatuur

[BaiL. 58] [LFM 6 V 1838 p. 8]

opmerkingen

12 morceaux détachés

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

Bijlagen tabellen, formele kenmerken, stijlelementen 237

In tabel 1a en 1b is het kwalitatieve en/of kwantitatieve voorkomen van de formele kenmerken en stijlelelementen in de geanalyseerde werken weergegeven: de romatische items.
Tabel 1a

Opus

VORM

1 frase
2 cadenza
3 omspeling
4 ornament
5 idée-fixe
6 chromatiek
7 dissonantie
8 modulatie
9 prolongatie
10 cadens
11 toonsoort
12 arpeggio
13 ritmiek
14 maatsoort
15 tempo
16 dynamiek
17 articulatie
18 rusten
19 verhaal
20 folklore
21 onomatopee

MELODIE

HARMONIE

METRUM

EXPRESSIE

ROMANTIEK

2
1829

3
1830

1
1

4
1832
1
1

5
1835

6
1837
1
1

1

WoO 9
c1837

16
1838

1
1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1

1

8
1840?
1
1

12
1840?

9
1841

1

13
1840?
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1
1
1

1
1
1

11
1842?
1
1
1

1

1
1

1

14
>1842
1
1

15
1843
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

WoO 5
1844

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1
1

1

1
1
1

1

7

1

1
1
5
*
p

8

kwalificatie
programma

1
1
10
*

1
8
*

8
*

7

8

6

8

6

10

18
1852
1

1

1
1

19
1852
1

20
1852
1
1

21
1852

22
1852
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1

17
1852
1

1

1

1

Meth
1851

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
12
**
p

1
14
***
p

1
6

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

7
**
p

5
**
p

1
7
**
p

11
**
p

13
**
p

rom a ntische ite ms in w e rke n
20
15
10
5

53

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

31
33
[a
]

30

29

28
28
[b
]

27

23

22

21

20

19

18

17

15
oO
5
M
et
h
W

14

9

11

13

8

12

9

16

6

oO
W

5

4

3

2

0
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Tabel 1b

Opus

VORM

1 frase
2 cadenza
3 omspeling
4 ornament
5 idée-fixe
6 chromatiek
7 dissonantie
8 modulatie
9 prolongatie
10 cadens
11 toonsoort
12 arpeggio
13 ritmiek
14 maatsoort
15 tempo
16 dynamiek
17 articulatie
18 rusten
19 verhaal
20 folklore
21 onomatopee

MELODIE

HARMONIE

METRUM

EXPRESSIE

ROMANTIEK

23
1852
1
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27
1856
1
1
1
1

1
1

28
1856
1

28[b]
1856
1
1
1

1

29
1856
1
1
1
1

30
1856
1
1
1
1

31
1856
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

33[a]
1860?

38
1872?
1
1
1

39
1876
1
1
1

1

40
1876
1
1
1

41
1876

42
1876
1
1
1

1

43
1876
1
1
1
1

44
1876
1
1
1
1

45
1877
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

46
1878
1
1

47
1878
1
1
1

48
1879

49
1879
1

50
1879

1

1
1

1

1
1

51
1880

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
7
**
p

kwalificatie
programma

1
1
1
1
1
1
13
***
p

1
15
***
p

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
15
***
p

1
11
***
p

1
1
1
1
1
1
1
1
18
***
p

1
1
17
***
p

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1

3

1
1
1

1

1
1

1

1

1
1
15
***

1
1
12
**

1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

1
1
1

1
4

11
***
p

12
*
p

p

1

1

1

1
16
**

8

1
1
1
1

1

1
1

1

1

1
1
12
*
p

1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
13

1
1
1

1
1

1

1

1
1
1
12
**
p

1
1

1

1

7

1
8

1
3

1
1

1
3

20

e

e
21

at
op
e

on
o

m

fo
lkl

or

al
20

en

ve
rh
a
19

ru
st
18

ar
t ic
u

la
t ie

ie
k
17

am
dy
n

16

te
m
po

t
or

m
rit

m
aa
ts
o

15

ie
k
14

o
13

ar
p

eg
gi

oo
rt
12

to
on
s
11

ca
de

ns

tie
ol
o
pr

9

m
8

10

ng
a

at
ie
od
ul

an
tie
on
di
ss

7

ro
m
at
ie

k

xe
6

ch

id
ée
5

or

-fi

en
t
na
m

in
g
4

om
3

ca
2

sp
el

de
n

se

za

40
35
30
25
20
15
10
5
0

fra

in aantal
werken
30
31
25
19
4
17
31
28
31
19
2
17
15
7
25
34
13
15
10
16
22

11

frequentie romantische items

1

53
1881
1
1
1
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In tabel 2a en 2b is het kwantitatieve voorkomen van de formele kenmerken en stijlelelementen in de geanalyseerde werken weergegeven met daarna het criterium waaraan het moet voldoen om te worden
vermeld in tabel 1.
Tabel 2a
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
Opus 8
Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14
Opus 15
Opus 16
Meth
Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]
Opus 38
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43
Opus 44
Opus 45
Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
WoO 5
WoO 9
aantal

maten
164
240
185
460
185
261
312
47
281
285
125
240
154
524
196
208
170
199
233
238
303
93
100
527
567
270
150
48
1308
111
169
595
119
251
146
236
289
226
179
56
265
579
291
264
166

1 frase

gem <48

3 omspeling
8

gem <32
21

6
7
6
14
3
6
1
6
4
6
1

31
66
31
19
104
8
281
48
31
40
154

2
3
5

93
153
37

10
7
5
10
2
8
7
4
3
16
23
10
5

20
30
34
20
117
30
43
23
33
33
25
27
30

1
2
4
1
1
7
2
1
12
8
2
4
7
10
12
23
13
21
44
16
23

312
24
70
285
125
34
77
524
16
26
85
50
33
24
25
4
8
25
13
17
7

60
3
6
5
6
14
12
14
8
9
3
5
1

22
37
28
119
20
18
12
17
36
25
60
11
265

14

21

84
14
19
6
14
22
27
40
9
22
3
7
18
1
14

16
8
9
99
9
11
5
6
32
10
60
8
15
579
21

1

166
30

26

6
25

4 ornament
9
10
24
18
12
0
18
1
23
23
24
33
27
5
7
15
2
7
6
6
29
17
6
9
55
36
14
8
19
8
9
21
5
23
11
30
17
11
7

gem <16
18
24
8
26
15

3
11
16
4
39

88
53
18
66
4
19

17
47
12
12
5
7
6
105
28
14
85
28
39
40
10
5
17
59
10
8
11
6
69
14
19
28
24
11
13
8
17
21
26

6 chromatiek gem <4
97
2
67
4
104
2
56
8
60
3
21
12
76
4
10
5
84
3
72
4
75
2
79
3
52
3
122
4
32
6
26
8
36
5
25
8
17
14
48
5
57
5
15
6
29
3
48
11
21
27
38
7
17
9
9
5
205
6
25
4
11
15
72
8
25
5
81
3
25
6
62
4
38
8
24
9
15
12
7
8
73
4
29
20
58
5
3
88
45
4
17

7 diss
13

gem <32
13

10 cadens
1

gem <48
164

11 toonsrt
2

RR

13
7
18
17
11
2
10
7
13
13
1
15
8
4
12
8
11
13
7
14
4
24
35
9
24

14
66
10
15
28
24
28
41
10
18
154
35
25
52
14
25
21
18
43
7
25
22
16
30
6

1
2
3
5
1

185
230
62
52
312

4

1

2
1
2
4

141
285
63
60

11
1

48
196

10
7
1
2
4
6
13
16
11
12

20
33
238
152
23
17
41
35
25
13

114
15
5
12
9
34
22
15
10
14
5
5
13
11
17

11
7
34
50
13
7
7
16
29
16
36
11
20
53
17

78
6
6
6
5
14
11
10
3
7
2
3
5
4
11

17
19
28
99
24
18
13
24
96
32
90
19
53
145
26

5

33
31

2
1
3
2
2
3
3
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
3
4
3
3

1
1

2
3
1
2
2
3

4
5
2

19

4
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Tabel 2b

maten

Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
Opus 8
Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14
Opus 15
Opus 16
Meth
Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]
Opus 38
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43
Opus 44
Opus 45
Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
WoO 5
WoO 9
aantal

164
240
185
460
185
261
312
47
281
285
125
240
154
524
196
208
170
199
233
238
303
93
100
527
567
270
150
48
1308
111
169
595
119
251
146
236
289
226
179
56
265
579
291
264
166

12 arp

>2

1
1
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13 ritme

>3

14 maat

>2

1
1
1

1

2
1
1
3
2
2
2
2
4
5

1

1
1
1
1
1
1
1

6
1
10
3

1
1
1

9

1

3

1

3
2
1

1
1

2
1

1

3

1

3
3

1
1

8

1

1

1
1
7
1
4
5
8
4
7
1

1

2

1

1
1
1
1
1

2

1

4
5
3

1
1
1

2

1

2

1

1

1

15
2
6

1

12
2
14
1
2
7

1

3

1

1

1

1

2

1
17

15

7

15 tempi gem < 16

16 dynamiekgem <8

9

18

56

3

17
17
21
16
28
11
25
19
23
30
13
26
18
4
7
14
9
9
15
23
2
30
39
36
24
1
65
9
11
11
14
18
19
41
8
20
6
13
12
23
15

11
27
9
16
11
4
11
15
5
8
12
20
11
52
24
14
26
26
20
4
50
18
15
8
6
48
20
12
15
54
9
14
8
6
36
11
30
4
22
25
19

17

10
25

1
74
57
31
53
4
51
30
76
61
17
58
47
24
22
27
20
30
38
56
42
35
207
166
90
16
320
68
54
114
48
134
52
85
63
64
82
9
73
145
92
13
18

185
6
3
8
6
12
6
10
2
4
9
9
4
9
8
7
12
8
8
2
2
15
3
2
2
3
4
2
3
5
2
2
3
3
5
4
2
6
4
4
3
20
9
34

17 articulatiegem <8
11
7
11
31
24
6
52

15
34
17
15
8
44
6

80
32
75
42
58
60
17
13
35
15
18
52
27
23
23
9
81
79
91
10
69
17
14
48
18
15
37
78
13
23
12
8
38
59
46
12
19

4
9
2
6
3
9
12
16
5
13
13
5
11
4
4
59
7
3
2
5
19
7
12
12
7
17
4
3
22
10
15
7
7
10
6
22
9
13

17 legati gem <2
89
155
93
134
37
29
135
26
84
65
130
20
76
48
80
88
44
77
45
69
118
51
70
46
213
122
108
48
402
60
93
265
59
139
118
135
114
105
47
19
73
139
146
88
68

2
2
2
3
5
9
2
2
3
4
1
12
2
11
2
2
4
3
5
3
3
2
1
11
3
2
1
1
3
2
2
2
2
2
1
2
3
2
4
3
4
4
2
3
2
13

totaal

gem

85
17
53
140
114
53
151
16
179
104
198
166
115
149
89
56
66
63
53
97
109
119
73
83
382
317
219
35
473
102
88
194
85
190
119
234
101
118
107
30
126
238
169

1,93
14,12
3,49
3,29
1,62
4,92
2,07
2,94
1,57
2,74
0,63
1,45
1,34
3,52
2,20
3,71
2,58
3,16
4,40
2,45
2,78
0,78
1,37
6,35
1,48
0,85
0,68
1,37
2,77
1,09
1,92
3,07
1,40
1,32
1,23
1,01
2,86
1,92
1,67
1,87
2,10
2,43
1,72

93

1,78
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In de volgende tabellen wordt aangegeven hoeveel maal en/of waar het formele kenmerk of het stijlelement in het geanalyseerde werk is te vinden.
1 frase
aantal
Opus 2
Opus 3
Opus 4
6
Opus 5
7
Opus 6
6
Opus 8
14
Opus 9
3
Opus 11
6
Opus 12
1
Opus 13
6
Opus 14
4
Opus 15
6
Opus 16
1
Methode
Opus 17
10
Opus 18
7
Opus 19
5
Opus 20
10
Opus 21
2
Opus 22
8
Opus 23
7
Opus 27
4
Opus 28
3
Opus 28[b]
16
Opus 29
23
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]

10
5

1 drie m

2 vijf m

Im13, VIm38, VIIIm6
I m60
VI m13
m.76,201

IVm13, VIm40, VIIIm3
I m20+33
m.57,105,110,181
I m5, IVm26

Im1,4 IIm23

3 zes m

4 expolitio

I m53 IVm70
I m42
m.9,70,99,172
I m22
IIm1

Im58 IVm72

Im8-10
I m1, m4
Im16

Im18-22
II m151
IIm55

Im1-6 IIm69-74

Im38

Im41 IIm60

m13, 159
m9

m76
m117,175

Im50
m9,51,61,116,167,191
m36
m10,,81,92,117,141
IIm78
m149,192
Im44 IIm93,178
I m64
m37
IIIm23,49,77 IVm9,15
Im10 IIm74 IIIm16,34 IVm58,
82,143,148,263,269,297,303
Im34,40
Im23-29

m37

m40,210
Im65

m1, m4
m40
IIm5 Vm68
IIm1

IIm88; IIIm17; Vm77
Im1,20 IVm88,93 IVm211

Im3,9,46 IVm1,4,
Im5-7,54-56

Im45-49,61-65

een m

twee m

zeven m

negen m

1 1/2

3 1/2

4 1/2

I m13 IV m1,7
I m1+8
m.24,115,122,186

4x

IIIm33,199
I m38
Im11-17 IIm171-177
II m17
IIm72
Im1

IIm13, 121

IIm97,109

!m11-15

Im56 IIm25,117,124

m168

m122
m67
m18

Im70,85

m60.155
IIm151

IIm170
m43
m36
m33
Im21 Vm200
IIm148, 155 IIIm9 IVm154

Im149
IVm37

Im6

1x

Im4

1 fr a s e
120
100
80
60
40
20
0
1 d r ie m

2 v ijf m

3 z es m

4 e x p o lit io

een m

Trio

tw e e m

z ev en m

negen m

1 1 /2

3 1 /2

4 1 /2
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1 frase
aantal
Opus 38.1
60
Opus 38.5
Opus 38.7
Opus 38.8
Opus 38.9
Opus 38.12
Opus 38.13
Opus 38.15
Opus 38.16
Opus 38.17
Opus 38.18
Opus 38.19
Opus 38.20
Opus 38.21
Opus 38.22
Opus 38.23
Opus 38.24
Opus 38.25
Opus 39
3
Opus 40
6
Opus 41
5
Opus 42
6
Opus 43
14
Opus 44
12
Opus 45
14
Opus 46
8
Opus 47
9
Opus 48
3
Opus 49
5
Opus 50
1
Opus 51
Opus 53
14
WoO 5
WoO 9
1
totaal
331
werken
30

1 drie m
m17
m5
m13
m16 1e ed
m25
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2 vijf m

3 zes m
2m44

4 expolitio

een m

twee m

zeven m

negen m

1 1/2

3 1/2

4 1/2

Trio

m1,2
m22
m16 2e ed
m32
m5-9

m37,52
m26,38,41

m17
m33
m20,31,36
m3
m21

m114,121
m14,47
m8,11
m26,57,74,89
Im35
m127
IIm66,82,85
IIm162
IIm39,77
IIm22 IVm18,71

3m21
4m8 6m1

m43
m21,44,65
m64
m103,108,150
7m29
IIm25
Im17,28,67 IIm21,37,80,146
Im11
IIm5 IIm32 IVm1,143
Im6,9 IIIm49
2m12,24

m16-17
m25,52

m8-12

m9
m1
m.13, 26, 44
m.19, 63, 102

m13
m44
m65,100,107

m21
m32
m7,21,27,33,63

m42
m100

m38

m17,56
Im17,21

1x
(1x)
11x

m117,164
6m27,7m33,11.26
Im9 IIm93
Im63 IIm69
Im19 IIm99
IIm37 IVm76,80,86
IIIm5,11,17,77,103
IIIm121

Im19 IIm70,101,141
IIm28,87,89,117
Im10
IIIm7,82
IIIm55,95,132,149,160

Im13

IIm108,116
Im13 IVm60
IIm12
IIIm33
2x

2m5 3m5

4m1

2m43

2x

1m12,23,49

1m1,46

1m42,52 3m17 4m71 5m1,20

1m7 4m73

69
29

71
26

VI m9
96
31

41
16

1m6

1
1

4
4

45
21

1x

7
6

1
1

1
1

2
2

23
8
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2 cadenza
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
Opus 8
Opus 9
Opus 11 [& 8]
Opus 12
Opus 13
Opus 14 [& 8]
Opus 15
Opus 16
Methode
Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]
Opus 38
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43
Opus 44
Opus 45
Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 53
WoO 5
WoO 9
totaal
werken

aantal
2
4
2
3
2
2
4
3
2
3
2
1
2

1
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1 harmonisch
VIm.41,42

VI m136
I m.14 Vm14
I m.44, 145
I m.27
III m.45, 149
II m.88
II m.78
I m.6,39

2 glissandi

4 dia.chrom. legati

Vi m.44

I m.29 VIm8,34
V m.25
V m.29

I m.1
I m.47

III m.36
I m.4-5
II m.133
II m.197
II m 95

I m.23 II m 101
II m.67?
13A p. 31

IVA14m18

m17

1

m.55

3

m.6, 38, 73

4
1
9
1

IV m.23
IIIm39
I m.3,14 II m60,61

4

no14 m13 no.16 m43

1
1
3
2
5
7

3 dia. cadens

IV m.42-44

I m.27

IV m. 20-21

I m.6-10, 54 III m64

I m.1,4

no.14 m.22

no.6 m. 17

I m7

m.118
no.6 m.32
I m.4,21
I m13
I m3,4 II m11 IIIm41

3

1
2

no.1 m.43

1
82
31

VII m.12-13
36
21

I m20
I m.51,58
I m10,23 II m10,55
I m16

IV m16,19

I m16

II m.23-24, 37

1 m.24
no.4 m.42

4
4

22
15

20
15

va 1x
82
31

Napoléon Coste: Thematische Catalogus
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2

c a d e

n z a

4 0
3 0
2 0
1 0
0
1

h a r m o n is c h

2

g lis s a n d i

3

d ia .

c a d e n s

4

d ia . c h r o m .

le g a t i

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

3 omspeling aantal
Opus 2
8
Opus 3
Opus 4
2
Opus 5
3
Opus 6
5
Opus 8
Opus 9
1
Opus 11
2
Opus 12
4
Opus 13
1
Opus 14
1
Opus 15
7
Opus 16
2
Methode
1
Opus 17
12
Opus 18
8
Opus 19
2
Opus 20
4
Opus 21
7
Opus 22
10
Opus 23
12
Opus 27
23
Opus 28
13
Opus 28[b]
21
Opus 29
44
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]

1 diminutie
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2 pass 8

3 pass 8 chr

4 pass 9

5 pass 9 chr

6 pass ù

7 pass ù chr

8 pass ù spr

9 pass 8 spr+lgto

10 pass chr oms

11 pass 3

Vm1-6,16

II m117

Im15

IIm36,143
II m24
Im20

IIm96

IIm59-63

Im32,44

m200
m81
m30

m120
IIm165
m10,26

Im75
m.26,34,72,74
IIm9 Vm110
IVm83-90,241-250,266

IIm73,75,77,79

m10,42
m16,71,92,96,99
Vm207
Im,79,114,120,124

Im16, IIIm44
IIm1,37,41,46-48

IIm30,35

IIm17,19,53,55

16
23

m11,29,31,43

IIm124
m112,130

IIm113
m155
IIm31,109
m48
Im20

IVm237

IVm60,111,297

IIm32

IIm6,42

m118

m148

m55
Im70-74
m22

m11,28

IIm28

IIIm77 IVm47 Vm225

m33,35
Vm38,42,77,99
IIIm41 IVm161
Im50

Im7-8 IIIm6,39-41

m39
Vm82
IIm149 IVm113,
134,138,268
Im2 IIIm27,29

Im61,63

IIIm19

IVm18-21,58
Im7

3 omspeling [1]
60
40
20
0
1 diminutie

2 pass ?

3 pass ? chr

4 pass ?

5 pass ? chr

6 pass ?

7 pass ? chr 8 pass ? spr

9 pass ?
spr+lgto

10 pass chr
oms

11 pass 3

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

3 omspeling aantal
1 diminutie
Opus 38.2
84
Opus 38.4
m5-8
Opus 38.6
Opus 38.7
m30
Opus 38.8
Opus 38.9
m32-33
Opus 38.11
Opus 38.12
25m28
Opus 38.14
Opus 38.15
Opus 38.16
m31
Opus 38.17
m53
Opus 38.18
Opus 38.19
m84
Opus 38.20
m53,84
Opus 38.21
m27-34
Opus 38.22
Opus 38.24
m3,28,81-83
Opus 38.25
m15,28,29,33,35Opus 39
14
Im26,31
Opus 40
19
Opus 41
6
Opus 42
14
Im13
Opus 43
22
Im52 IIm81,107
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2 pass 8

3 pass 8 chr

4 pass 9

5 pass 9 chr

6 pass ù

m13,24

m21,96
m25,51
m1-45
m11,25
Im20
6x

Im36

Im17

Opus 45

40

IIm11 IIIm22,30

IIm3

m96,97,100
m21,32
Im25
m14,118
IIm89

IIm118-119

m76

m60-64,74
m10

m52,54,155,157

m108-110

Im16
II m 103

Im20 IIm160

Im19 IIm32,34

Im11,14,22

IVm46
IVm90

IIm86
IIm26,33

IIIm15,19,70,74,115,119
4m69

m60,64
Im30 IIm20,54

Im9,12,14
Im31 IIm43,53,
103,125,151,153
IIm42-45

m21,27,28,31,32
m120
12m17
Im5,7,18
IIm35

Im13 IIm1,8,10,11
IIIm17,28,30,33
IVm96,124,132
IIm8 IIIm165
IIm16 IIIm57
2m26 4m36

m96

Im22

IIm7

2m37

6m19

5m33

3m19,23

3m26
3m35

Im3,5

IIIm10

Im7 IIIm3,6,14

51

27

31
31

22

16

26
12

15

22
13

1m25
13m23

1m43

18
18
9

25
25
14

1m59
IIm18 IIIm18 IVm18
VIIm4,6,10
49
49
17

Im46

Im16 IIm9

1m1
1m19,21

26

11 pass 3

m22

Im4,6 IIm36

558
115
113
25

10 pass chr oms

m10-14

IIm91-95

totaal
chromatisch
diatonisch
werken

9 pass 8 spr+lgto

m25-27,33-35

27

9
22
3
7
18
1
14

8 pass ù spr
m17-22

m18
mj28

Opus 44

Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
WoO 5
WoO 9

7 pass ù chr

1m59

6m1
5m39,48,56,80,88
3m6,32 5m4,22

IVm11 VIIm15

VIIIm1-4

22

18

22
10

18
11

17
17

29

10

13

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

3 omspeling
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
Opus 8
Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14
Opus 15
Opus 16
Methode
Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]

12 pass okt
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13 pass okt nsl

14 ‘raket’

15 ‘parachute’

16 campanella lgt
IIm4,8,16

16a campanella
Refrain. m.1-6

17 chr OP

18 tremolo
VIIm31-32

I m24-27

III m9-16

VIm16

VIm16-27

imitatie

Im38,VIm49-55
Vm37

V m37-40
II m43,44
IIm127,191
IIm93
1m48
IIm17

IIm183,190
IIm68
Im2,10,46

Im31

I 10m9
Im20

Im32
m10,39,62,168

m137

Im5,9

m183
IIm164

IIm1-8

IIm24

IIm72-73

m40,61,107

Vm184
IIIm25

Im22-25

Im28

IIm146,150,188
m1,4,47-51,72-76
m32,34
IIm59
Im17,23,24 IIIm31,
33 IV19,293
IIIm8,25
Im2 IIm7,43

IIm76,83,129,189
m15,47-51,72-76

Im17,21,23 II163,
165 IVm20,255

Im1-48
Im1-4
m47-51

IVm105,106,
189,199
IIIm5,18,35

m10,13,20-25,28,
m82,92
IIIm3,4,25,26 Vm71
Im13 IIIm22

Vm194
IIIm16-20

Im10

Im16,18

3 o m s p e lin g [ 2 ]
100
80
60
40
20
0
1 2 p a s s o kt

1 3 p a s s o kt
nsl

1 4 'r a k e t '

1 5 'p a r a c h u t e '

1 6 c a m p a n e lla
lg t

16a
c a m p a n e lla

17 chr OP

1 8 t r e m o lo

im it a t ie

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

3 omspeling
Opus 38.2
Opus 38.4
Opus 38.6
Opus 38.7
Opus 38.8
Opus 38.9
Opus 38.11
Opus 38.12
Opus 38.14
Opus 38.15
Opus 38.16
Opus 38.17
Opus 38.18
Opus 38.19
Opus 38.20
Opus 38.21
Opus 38.22
Opus 38.24
Opus 38.25
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43

12 pass okt
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13 pass okt nsl

15 parachute

m16
m18

m8

16 campanella lgt

16a campanella

17 chr OP

18 tremolo

imitatie

m4
m65

m11,40
m12

m14
m62

m6,7
m31,36,65

m80

Opus 44

m19,96,97,105
m24,25,26,52,53
Im23,29,47
m111,160
8m33,37,62
Im5,7 IIm75
Im71,81,82
Im11 IIm80,81,
84-87,91,93,120
Im1,5 IIm7
IVm6,8,54

Opus 45

Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
WoO 9
totaal
chromatisch
diatonisch
werken

14 raket

m61,62
m41,43
m13,17,18,24,25,26
Im23,47
m159,161
11m28,32
Im2

Im46

Im60,67,84
IIm20,68
Im9,10
IVm9,52

IIm12
IIm10,23,27 IIIm82,86

IIIm129,133

IIIm202,206,243-245
IIIm79-98

2m1,3
3m27

1m2 2m7
1m22

4m2
3m27,28 5m40-43,52-55

1m26,28

1m12

1m25

VIIIm19-20

IIIm9 VIm16,17
54

33

18

15

8

11

IIIm2 Vm12
VIIm12,17
81

4

9

24

IIm1,11,46,
56,62,110
IIm3
IIIm25,26 IVm28,
36,37,104,105
IIm13 IIIm123

IVm1

Im1,5

Im5,9

46

7

7

2

21

5

6

2

VIIIm26

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

4 ornament
Opus 2
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aantal
9

1 dubbelslag
VIm26,42

Opus 3

10

Opus 4

24

I m10,18
V m1

Opus 5

18

I 3 m10, 5m13
II 5 m13,14
II m4,12
VI m0,4
VI m40,41
IV m101

Opus 6
Opus 8
Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14
Opus 15
Opus 16
Meth

12

II m13,14

III m14 VI m4

18
1
23
23
24
33
27
5

IIIm29, IVm4

IIIm33

14
II m117

IIm141

Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]

7
15
2
8
6
7
29
17
6
9
55
36
14
8

4
9
IVA62m15,23

2 triller
VIIm14

3 pralltriller

VI m50

I m7,8

Vm67

II m,157,169

III m52

Im4

m112
IIm53
m23

IIm57
Im54,84
m19
m87
IV 13x
Im6,9

4 mordent

IVm66

5 app 8 6 acc. 9

I 1 m4 5m22
II 2m7,16 4m15
I m16-17, 19-20
V m2,4,13
VI m41
IV m82,84
IV m115,116,119,120,123,124
VI m5,9 IVm11 Vm28,31,32
9
IIm9
5
15
8
7
8
I 24m20, III13Bm8
IVA10m10
Im20
13
m174
IIm178
11
12
m7
Im10,12,14 IIm63 IIm21,62,66
24
11
IIm19,21,29,31,53,55,55
m2,4,6

7 dubbel naslag
Im4

8 serie dubbel naslag

9 voorslag gliss vuurpijl
Im23, IIm12,23
IIm23, IVm11
I 3m16

naslag

III m1
IV m1-6
VI m12,34,36,40
II m7,15
V m26,27,30,31
Vm36 VI m13
5
II m171
II m35,50
4

II m39, 72
II m199,201,217
4
4
7

II m8 III m6

8
18

Im30 IIm16,88,112,113
m33,156
m114,116
m145 6x
IIm69,96
Im8
m52
m75
11
18
IIm12,13,14,32,48,49,50

IVm62

IIm109
m10,15,26,31,84,179
IIm12,64,142,182
m9,26,41
m52,56,90
IIm60 IIIm67
IIm24 IIIm39
Im10,52 IIIm74 IVm49
m12,13,19,20,27

11

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

4 ornament
Opus 38.2
Opus 38.7
Opus 38.9
Opus 38.11
Opus 38.13
Opus 38.16
Opus 38.19
Opus 38.20
Opus 38.21
Opus 38.24
Opus 38
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43
Opus 44
Opus 45
Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
WoO 5
WoO 9
totaal
werken

aantal

1 dubbelslag
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2 triller

3 pralltriller
m49

4 mordent

5 app 8 6 acc. 9

7 dubbel naslag

8 serie dubbel naslag

9 voorslag gliss vuurpijl

naslag

m20
m15
m13
m10,11,14,31,36
m59
m68
m88 dubbel

19
8
9
21
5
23
11
30

m39

m48,50,75

m42
m83

m6,36

5
5
12m13

II m7
m138
1m29 2m3,19 4m61 9m40

Im3,26 IIm37,92

9
IIm64,66
IIm1,3,9 IIm27xx,29,31,33
IVm16,70
IIm3 IIIm185xx,187xxx
IIm10,11,34,35 IIIm62,84
1m1,5 4m68xx

2m11,9m24
Im14
Im18
IIm9

17
11
7
3
11
16
5
39
681
19

IIm15,51,65
Im6 IIIm26
IVm82,90
IIIm150,220
IIm4, 28

IIm9,10 IIm22
IIIm82,197

1m19

5m93
9m14
1m3xx,31 4m2,10,,56 5m18

5m28
I 3m11,15 5m15 5m31
IIm12, 14
60
21

29
13

23
14

6
2

17
229
35

1m13 5m7,20,32,43
3m34b
II 1m20
14
130
29

IIm62,138
Im5,7
IVm92

16
6

m109,128,129
2m23, 8m1-12 11x,12m7
Im19xx,20 IIm53
Im7,40,58,69,73,107,111,132
IIm22,38,82
IIm2,10 IIIm34dubb
IVm16,41,46,49,93,123dubb
IIIm53,60xx,74,92,99xx
IIIm64,65 dalend,125
1m30 2m6,34
5m28
8m20 10m10 12m19,21,22
1m51 4m3,11,14 5m17 6m4

4m85

Vm2,6,14 VIm20 VIIm15
150
34

38
4

4 ornament
250
200
150
100
50
0
1 dubbelslag

2 triller

3 pralltriller

4 mordent

5 app 6 acc.

7 dubbel naslag

8 serie dubbel naslag

9 voorslag gliss
vuurpijl

naslag

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

5 ideé fixe
Opus 8 [i.e. 14]
Opus 14
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aantal

1 ritm.herh.

11

IIm48,52,56,58,60
IIm95,97,99
IIm103,105,107
Im1 IIm18,107
IIm126,192

Opus 15

5

Opus 22
Opus 28[b]
totaal
werken

3
3
22
4

2 octaaf

3 harmonisch

m.41,106,157
16
2

3
1

I m28 IVm39 Vm156
3
1

22

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

6 chromatiek aantal b1 #1 vh
Opus 2
97
5
Opus 3
67
3
Opus 4
104
3
Opus 5
56
7
Opus 6
58
1
Opus 8
21
1
Opus 9
76
5
Opus 11
10
Opus 12
84
3
Opus 13
72
6
Opus 14
75
10
Opus 15
79
4
Opus 16
52
2
Methode
122
3
Opus 17
32
Opus 18
26
2
Opus 19
36
Opus 20
25
Opus 21
17
IIm139
Opus 22
48
Opus 23
57
Opus 27
15
Opus 28
29
Opus 28[b]
48
Opus 29
21
Opus 30
38 IIIm
Opus 31
17
Opus 33[a]
9

#1 dg
2
7
10
5

2
1

3
11
1
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#1 ws
8
2
9
4
4
1
6
2
17
9

b2 vh

b2 dg
1

b2 ws
II.1m13

1
3
2

3
2
8

2
IIm44

2
m101
m70,146
IIm146
m32,34
Im72
7
1

m87

#2 dg
14
4
2

3
10
6
10
2
3
3
8
1
m121
IIm147

5
1
1

#2 ws
8
3
4
5
4
m76
2

b3
3

8

3
IIm171
2m137

2
10

6
6

16
2

1
m129
Im38
1

13
IIm24,25
3
4

1
2

#3
2
5

2

IIm43
2

2
Im2
1
1

m187

2

m36,37
2

Im7

4
IIm32,40,43,48 Vm7
IIm165

3
IIm23

2

1
4
m76
Im27

IIm61

2

2
8

#2 vh
3
1
3
3
3
8
8

8
IIm65

IIIm49,51

4
Im15
1

3
IIm31

Im24
1

#4 vh
7
9
4
4
7
8
4
2
4
12
10
7
2
3
9
1
4
2
IIm48,91
13
10
8
5
IIm58,63,78 Vm7,48
IIm88,90
IVm25,51
IIm6
2

#4 dg
14
11
10
6
1

5

#4 ws
23
14
12
9
16
2
17
1
12
9
14
18
15
12
2
8
11
6

3
3

6
9

7
10
4
9
1
2
16
2
1

6
Im7
4
Im16 IIm10

14
IV9x
4
IIm17,19,29,31

b5 vh

b5 dg
4
1
1
2

2

2
2
1

5
m39
m50
IVm22 Vm111

IIm26

b5 ws

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

6 chromatiek aantal b1 #1 vh #1 dg
Opus 38.1
5
Opus 38.2
7
Opus 38.3
2
Opus 38.5
8
Opus 38.7
7
Opus 38.8
10
Opus 38.9
7
m25
Opus 38.10
3
Opus 38.11
27 m32
Opus 38.12
6
Opus 38.15
21
1
Opus 38.16
4
Opus 38.17
20
Opus 38.19
1
Opus 38.20
13
Opus 38.21
36
1
Opus 38.23
3
Opus 38.24
14
m41,4
Opus 38.25
9
Opus 38
Opus 39
25
Im36
Opus 40
11
m110,
Opus 41
72
4 1
Opus 42
25
Opus 43
81
2 2
Opus 44
25
1
Opus 45
62
7 1
Opus 46
38
2
Opus 47
24
1
Opus 48
15
2
Opus 49
7
Opus 50
73
6
5
Opus 51
29
1
Opus 53
58
1
2
WoO 7
3
WoO 9
45
2
totaal
2187 2
83
70
werken
17
2
24
25
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#1 ws

b2 vh

b2 dg
3

b2 ws
2

#2 vh

#2 dg

#2 ws

b3

#3

#4 vh

m46,49
m3,4,10,

m7
m5,8,9

m9,13
m25,26,

m48

m5

#4 dg

#4 ws

m49
m9
m7,9
m6,10,24,25
m54

m45,47

m34,35
2
4

14

b5 vh

b5 dg

b5 ws

m20

m14
m3
m34

m18,20
3

3

1
m42
m51,55,

m28

2

5

3
1

m28,37
m85
2
8

1

9

m11,90

Im20

4
2

6
1
7

m96
2
4
2
2
1

9
3
7
2
1
1

15
1
7

1

1
3

1
1
1

5
3

12
7

25
9

4
112
28

2
9

21
1
5

1
84
27

1
178
30

2

4
12

2
m27

m73
m27xx,60

IIm52,54
m96
3

11
m111
15
8
36
9
9
22
11

1

m17,18,64

2
3
7
9
13
5
7
2
1
2
1
4

3

m41

8
m22
m34
m61

9
190
36

m40

20
12

5m32b
1

3
1

21
13

4
186
37

1
2
5
1
1
2
3
5
2
12
2
2
184
37

1
20
16
12
1
10
480
40

1

0
0

28
11

0
0

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

6 chromatiek
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
Opus 8
Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14
Opus 15
Opus 16
Methode
Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]

#5 vh
1
3
3

#5 dg
2

#5 ws

1

1
3
5

7
1
5

2

4

2
2
4
3

4
2
5
10
2
1

2
3
4
m30
2
5
2
1
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b6 vh

b6 dg

b6 ws

#6

b7 vh

1
4

1

6

3
1
3

2
2

b7 dg
2
I 1m23

b7 ws

reeks st

4

IV m15
Rm83
I m14

1

V3 m46
1

7
IIm61
Im47
IIm136,137

4
2
6
1

3
2
8

1
2
1
2
4

4
4
1
1
1

1
Im19 IIm167
3
1

7
1

1
3

reeks dal

reeks dal

reeks dal

aantal

V m9,11

VII m1,5,10,18

11
1
5

IIIm36

Vm133, 135

5
3
3
2

VII m12,20

VIII m11

IV m12

IV m4,12

V3 m29

III m11

IIIm15
IIm41,42
IIm88

IVm9

IIm30,137
3

2

toonreeks st toonreeks st

IIm133

Im5,9
I m6; II m10,12
I 17m28, 29,34

IVA15m6,23

IVA14m17

IVA15m14,28,34

m12,64,170
m163,167

m14
m69,146

m66

3
3
9
3

m97
IIm165-6

m116,132
3
m18
6

m92
Vm46,106
IIm89,155
IVm36,38

6

Vm100

7
3

6
IIm81

m56,57
2
m71
m33,35,36,37

m26
IIm164-166

2

Vm87,89
IVm75
IIIm73

8
3
2

m60
IIm176

IIm154

Vm186
IIIm25

IVm166

Im29-31,36

IIm15,51

1
2

II m167-171

Vm176

IVm52

2
2
2
4

IIIm26,28
1

6 chromatiek
600
500
400
300
200
100
0
b1

#1 vh #1 dg

#1
ws

b2 vh b2 dg

b2
ws

#2 vh #2 dg

#2
ws

b3

#3

#4 vh #4 dg

#4 b5 vh b5 dg b5 #5 vh #5 dg #5 b6 vh b6 dg b6
ws
ws
ws
ws

#6

b7 vh b7 dg

b7
ws

reeks reeks
st
dal

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

6 chromatiek #5 vh
Opus 38.1
Opus 38.2
m45
Opus 38.3
Opus 38.5
Opus 38.7
Opus 38.8
Opus 38.9
Opus 38.10
Opus 38.11
Opus 38.12
Opus 38.15
Opus 38.16
Opus 38.17
Opus 38.19
Opus 38.20
Opus 38.21
Opus 38.23
Opus 38.24
Opus 38.25
Opus 38
Opus 39
Opus 40
m110
Opus 41
Opus 42
Opus 43
4
Opus 44
Opus 45
1
Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
1
WoO 7
WoO 9
1
totaal
51
werken
20

#5 dg

#5 ws
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b6 vh

b6 dg

b6 ws

#6

b7 vh

b7 dg

b7 ws

reeks st

toonreeks st toonreeks st

reeks dal

m5-6

m7,9,13

m67-68

reeks dal

reeks dal

aantal

1

m27

1
1

m25

m80 oct

2

m52,54
9m24

m155,157

3

4
1

IIm126

IIm38,68

m26
m21
3
2
4

m19,50
m76,78
m27
IIm52,54
8
7
4

1

1

2

1

1
m28
3

2
2

1

1

m71

m78

1
m120
1
3
7

Im17,20

IIm91
IIm75,84
IVm98

2
1

2
3
5

1
2
3

3
96
29

6
86
26

1

4
2
IIm18
2m27 4m35

1
IVm1,17

IIIm34-35

3
1

2m28

3m32,34
6m3,4

3
2

49
19

36
14

2187

IIIm170

3m24
3

31
10

23
10

35
17

2
70
26

7
3

12
8

11
5
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7 dissonantie
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
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aantal
13

1 verm
Im22 IIm22 IIIm22

1 verm7
Im22 IIm10xx,22 IIIm22 VIIm43

13
7
18

Vm10,14

Opus 8

17

I m22,26,30
I m63,78,133

Opus 9

11

Opus 11
Opus 12

2
10

Opus 13
Opus 14

7
13

IV m13;VIm9;VIIm14;VIIIm5,8
IIIm28,60 Vm13
I m9,21 IVm6,14
VI m11,12,22,26
I m201,215
I m216,217
Im18,20-26
Vm2,5,10,51,83
IIm40,42
I m9,37,38
IIm24,70,74,83-87
Im4,11,14

Opus 15
Opus 16
Methode

13
1
15

Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21

8
4
12
8
11

Opus 22

13

Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]

7
14
4
24

IIm86

Opus 29

35

IVm84

Opus 30
Opus 31

9
24

Opus 33[a]

V m27

IIm33
1m12,21,45,54,55
1m35 dim op I
2m40,61,108,140
IIm95,148

2 verm omk.reeks

3 V7 op I

4 dbl verm7

Im56,58
Vm45
VI m15
I m85,160

I m16
V m17

5 hard v7

I m23,27
I m25

Vm129-133

m127,129
I m134,178
IVm7

I m1-5
IIm67
2m37-38

Im10-11 IIm84
III 13A,m11
III 13B,m137
IV 62m34,36,60
IVA12m12
IVA13m5,8,13
IVA14m16
Im42,43 IIm23
m155,197
m72,74,76,155,157,159
m36,56,64
IIm50,93,105,107,
m148,152,155,161,163
m1,3,11,25,27
m,53,54,139,143
Im40,88 IIm179-180
m21,61,63,64,79
m49,54,58
IIm45 IIm5.14,27
IVm3,12,19,26,58
Vm14,123,200,202
Im19 IIm23,33,35,37,
m72,161,164 IVm56,146,
m157,158,235,253
IIIm38 IVm24,33
Im13,17,37,43,50,51,
m52,54,55 IIm3,11,34,39,
m47,60,61,63,74

6 Maj7

II.124
I m4

Im7 IIm99
I 27m4
III 13Bm127-129

IIm50
m163,167

m213

IIm27
m125
m7,112,115,117
m111,156,170,188
IIm103
m54,85,180

Im94 IIm184,186
m35-36,48-55,77,78
IIm93-95 IIm13,15

Im24 IIIm27,29

I m36,40

IIm4 IVm8,16,68,76,
m104,108,120,148,150,
m152,197,201,265-268
IVm3,6
Im9
IIm76-81

m61
IVm19 Vm56,64,66

IVm57,226

Im6
Im60
IIm61

IIm91
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7 dissonantie
Opus 38.1
Opus 38.3
Opus 38.4
Opus 38.8
Opus 38.9
Opus 38.11
Opus 38.13
Opus 38.14
Opus 38.15
Opus 38.16
Opus 38.17
Opus 38.18
Opus 38.19
Opus 38.20
Opus 38.21
Opus 38.22
Opus 38.23
Opus 38.24
Opus 38.25
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43 I

aantal

1 verm
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1 verm7
m12

2 verm omk.reeks

3 V7 op I

4 dbl verm7

5 hard v7

6 Maj7

m45,48

m24

m5,7,9
m21,23,25
m15
m23,24,27
m25,26
m52

m30
m20

m19
m28

114
15
5
12
9
34

Opus 43 II

Opus 44

22

Opus 45

15

Opus 46

10

Opus 47

14

Opus 48
Opus 49
Opus 50

5
5
13

Opus 51
Opus 53

11
17

WoO 5
WoO 9
totaal
werken

5
619
31

3m34

33
11

m19,25,26
m7,25,26
m20,45
m15,16,24
m15xx,19,27,29xx, 31xx,77xx,86
m59,108,118
m37,47,48
m14,45,46
m20,24,26,31,34,46,51,61
m37,38,57,103,104,105
m19,20,38xx,42,53,58,59
13
m66,70,107,120
7xxxx, 9xxxxx, 12xxx
Im1,9,12,14,18 IIm14,31
Im3,26,45,46,48,49,
70xx,74,75,77
IIm9,13,14,17,59,
m90,93,95,113,123
m,140xx,144xx,148
Im8,9xx,23 IIm27,29,
33,35xxx,36,37xx,68,69,
m70,75,77xx,78,79
Im6 IIm7 IIIm9,11
IVm4,8,66,117,119
IIm14 IIIm50,54,58,
IIm74,93,97,153,188
Im7,9 IIm3,5,6,19
IIIm50,51,157,158
1m14 2m17,50 4m13,14
1m5,7 2m6 5m5
1m7,10,11,22,23xx
3m6,9,12,25 5m6,36
10m14,20,28 12m22
1m17,22,34,57 3m10,13
4m7,85 5m25 6m6,22
Im4,6
363
42

m17

m7,20
m121,122
m23,24

m59
m16,30,95
m15,17,22,59

m24,25

Im40,42
m69
8m29,12m11
IIm70

IIm3

IIm19,98

IIm,33,80

11
8

Im9,10

IIm6
IVm7
IIIm236

IIm36 IIm63

IIIm153

14m57,61

11m15,34b 14m51
4m13

58
20

IIm11 VIIm11,22
69
28

3
2

5
3
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7 dissonantie
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6

7 verm.b 9
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8 ov

hlf verm7
VIm39

IIIm11

IVm10 VIm2,6

min7/13
VIm29

I7/V
VIm34,36

# IV/V(dim)

b2

#2vh

TD op V

V-II-V7

bVI

#IVopV

IVm55
VI m20,21,24,25

IV m10

Opus 8

I m70

Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14

Im16,20
1m28

Opus 15
Opus 16
Methode

IIm8

Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21

IIm70

IIm3,40,88,111
III 13Bm62-73

IIm37,94
m123
m56

Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]

m28,33,69
IVm11

Im7

Opus 29

Opus 30
Opus 31

Opus 33[a]

IVm23
Im7
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7 dissonantie
Opus 38.1
Opus 38.3
Opus 38.4
Opus 38.8
Ops 38.9
Opus 38.11
Opus 38.13
Opus 38.14
Opus 38.15
Opus 38.16
Opus 38.17
Opus 38.18
Opus 38.19
Opus 38.20
Opus 38.21
Opus 38.22
Opus 38.23
Opus 38.24
Opus 38.25
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43 I

7 verm.b 9

8 ov
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hlf verm7

min7/13

I7/V

# IV/V(dim)

b2

#2vh

TD op V

V-II-V7

bVI

#IVopV

1
1

2
1

4
4

2
1

3
2

4
3

4
1

1
1

1
1

m69
m38
m11

m39

m52
m17

m53,69,71
m8b,13,41,47
m52
m24,25

m10
m105
m24,25,26,44xx

IIm39
Im38,53

Opus 43 II

IIm11,115

Opus 44

Opus 45

Im6,8
IVm13

Opus 46
Opus 47

IIm18

Opus 48
Opus 49
Opus 50

2m4

Opus 51
Opus 53

10m19
1m50 5m25

14m24
5m15,16,17

22
9

31
11

WoO 7
WoO 9
totaal
werken

2
1
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7 dissonantie

#I
Vo
pV

I
bV

7
VIIV

V
op
TD

#2
vh

b2

)
(d
im

V

IV
/V

I7
/
#

7/
13
m
in

m
7
hl
fv
er

ov
8

9
ve
r

7

6

M

m
.b

aj
7

v7
ha

rd

7
5

lv
er
m

I
db
4

3

V7

op

ek
s

m
7
2

ve
r

m

om
k.
re

ve
r
1

1

ve
r

m

400
350
300
250
200
150
100
50
0
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8 modulatie
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
Opus 8
Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14
Opus 15
Opus 16
Methode
Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
Opus 28[c]
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]

aantal
1

1 spiltoon

2
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2 spiltoon

3 maj-min

VIm32-33

VIm43

1
2

4 III maj

7 V mineur

8 b II

IV min

bV

bVII

I mineur

I maj in I min

VImaj

I m10
m167

II m54-67

3

IIm8,77

IIm11
IIm43
II m206
IIm96

IIm68
IIm176
2m85
II29,136

Im1-5

II m48-49
IIm40

m108

m87

II m4, 84
m42,107,215

5
5
10
6
7

6 b VI
VIIm17

Im60

1
2
2
1
4
2

2
2
3

5 b III

IVm60-61
IVm81,241

IIm1-3

IIm60

m20,46
IVm11-14

IIIm51-58

IIIm36-41

Im6
Im6
Im4

IVm35
Im.32

IVm81
IIIm57
Im10

m25,78
IVm9

m77

IIm140
Im16

Im16,21 IIIm16
IIIm54-60
IIm66

Im49

IIm7,43

IIm14-20

8 modulatie
15
10
5
0
1 spiltoon

2 spiltoon
enh

3 maj-min

4 III maj

5 b III

6 b VI

7 V mineur

8 b II

IV min

bV

bVII

I mineur

I maj in I min

VImaj

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

8 modulatie
Opus 38
Opus 38.2
Opus 38.5
Opus 38.6
Opus 38.7
Opus 38.8
Opus 38.9
Opus 38.10
Opus 38.13
Opus 38.14
Opus 38.15
Opus 38.16
Opus 38.17
Opus 38.19
Opus 38.20
Opus 38.22
Opus 38.23
Opus 38.24
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43
Opus 44
Opus 45
Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
WoO 5
WoO 9
totaal
werken

aantal
16

1 spiltoon
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2 spiltoon

3 maj-min

4 III maj

5 b III

6 b VI

7 V mineur

8 b II

IV min

bV

bVII

I mineur

I maj in I min

VImaj

m16,42

m21

m9
m40,42
m84

m35

m23
m45
m32
m23

m25,30

m21

24 m69-70
2
2

Im5 IIm41
m72-73

m22

3
1
1
3

IIm8

IIm32
Im5

IIIm26

2
1
92
28

IIm105
IIIm224
IIIm77

IIIm84

1m19

7
4

2
1

7
6

12
9

VIIm18
8
8

12
10

1m8

10
8

1
1

3
2

1
1

5
5

11
11

11
8

2
2
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9 prolongatie aantal 1 I7-I6b5-Isus4b6 dal
Opus 2
2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
1
Opus 6
3
I m42-43
Opus 8
3
Opus 9
Opus 11
Opus 12
1
Opus 13
Opus 14
Opus 15
Opus 16
Methode

8

Opus 17
Opus 18

5
5

Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]

2
1
1
5
4

m223-226, 227-230
Im95

4
2
3
5

III m69
IVm142
Im12,13
Im35 IIm64
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2 V-Im64-#I64b5-V7 8
IVm9,11

3 I64-V7-maj7#5-I64 3 I-IIm7-#IIdim-I6-I#5-IV 8 4 I6-I6#5-IV 8 5 I6-#IVdim-I6 w 6 I64-#IIb5opV-V7-I ù 7 2stemmig 8 3 stemmig

9 4 stemmig 10 orgelpunt

IVm8
IV m13-14

IV m2-3
I m89,90,91

Im14

I 10 m9-16
Sorp31n25m60etc=Sor29n17
I 20m25, 26m8,18-21
IVA p.50 14m12, 15
II m117-120,121-123
m2-3, 7-10, 57-62,
m160-162, 164-168

Sorp28n24m20Sorp29n24m53IIm5

IVA14m19

II p30 n25 m16

Im25

I m 17

m73,153
m61-63
II m20-23
m51
Im5-6

I m92-93, 96-97

I m21-25

m51

IIIm72

m114-121

III m7
IIIm31-43

Im9
Im6,26

Im57

9 pro long atie
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 I7 -I6 b 5 -Is u s 4 b 6
dal

2 V-Im 6 4 -# I6 4 b 5 V7 s t

3 I6 4 -V7 -m a j7 # 5 I6 4 s t

4 I6 -I6 # 5 -IV s t

5 I6 -# IVd im -I6 w

6 I6 4 -# IIb 5 o p V-V7 -I
s t/d a l

7 2 s te m m ig

8 3 s te m m ig

9 4 s te m m ig

1 0 o rg e lp u n t

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

9 prolongatie aantal
Opus 38.1
50
Opus 38.3
Opus 38.4
Opus 38.5
Opus 38.7
Opus 38.8
Opus 38.9
Opus 38.10
Opus 38.12
Opus 38.14
Opus 38.15
Opus 38.17
Opus 38.18
Opus 38.19
Opus 38.20
Opus 38.21
Opus 38.22
Opus 38.23
Opus 38.24
Opus 39
2
Opus 40
3
Opus 41
4
Opus 42
1
Opus 43
Opus 44
2
Opus 45
4
Opus 46
4
Opus 47
7
Opus 48
1
Opus 49
Opus 50
2
Opus 51
3
Opus 53
5
WoO 5
WoO 9
3
totaal
146
werken
31

1 I7-I6b5-Isus4b6 ?
cf m1-8
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2 V-Im64-#I64b5-V7 8

3 I64-V7-maj7#5-I64 3 I-IIm7-#IIdim-I6-I#5-IV 8 4 I6-I6#5-IV 8 5 I6-#IVdim-I6 w 6 I64-#IIb5opV-V7-I ù 7 2stemmig 8 3 stemmig

9 4 stemmig 10 orgelpunt

m5-10 chrom
m23-28
m7
m10
m17-20, 61-65
m19,23

12m14

m1-4

m17-21

cf m53,55
m23,98,117,122
m43,45
m14
m33,35,39

m24
m1-7,10m1-95
geheel

m81

m23
m26
m16,39
m14
m43,60,86

m25,29,32,35,36
m61

m45
m44,45,46

m10-11,25

geheel

24m33

Im15,27
m1032m39, 7m76, 8m19
Im19

m75

5m1

IIm35,37
Im3,9
Im12 IIm13

IIm4,5
IIIm18,110
Im11

1m26 2m18
13m3,46
1m40 4m72 5m6

1m39 3m26

46
18

IIIm8,10
26
15

IIIm23,37
IIm1

IIm19

II m29 IIIm51
1m4-8

17
7

18
6

4m15

7
4

5
4

1
1

IVm9
16
9

5
3

5
5
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10 cadens
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
Opus 8
Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14
Opus 15
Opus 16
Methode

Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]

aantal
1

1 TD reeks
VIm37-38

1
2
3
5

11

1a TD reeks overmatig

2 Nap6

11
12

4 Moll-Dur

5 open slot

plagaal

modaal

picardisch

IVm70,72
I m46

I m6-8 VI m6-7
I m3-7, 9-15, 35-40
I m110-116, 140-148
IVm7-8
II m182-188, 202-204

IIm112
Im28-33 IIm75-80
IIm72-79,149-152,194-195

Im13-14

III 13Bm12-14,24-28
III 13Bm33-37,39-41
III 13Bm47-53,56-60
III 13Bm94-96,106-111
III 13Bm118-120
IVA12m6-15
IVA14m14-16

1

10
7
1
2
4
6
13
16

3 Trugschluss

IVm15

1
2
1
2
4
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Im29

m160-170
Im5-10, 41-44
IIm153-160
m78-82, 83-89
m41-42,59-61,89
IIm83,88 IIIm31,44 Vm50-64,160
Im3, 13 IIm79,104,120,124
IIIm35,40 IV98-101,259
Im34-48 IVm28-31,65
Im5,37-47,54-55

m75,83,95,104,122,124,154,176,178
IIm21,75,79,169-173
m52

IIm169-173

IIm161

IIm155-160 IVm50-56,229-234

m69
m5,63
IIm51 IVm56

III m61, 65
Im17 IVm243
IIIm61
Im59 IIm3,13,39,49,74

IVm26
Im3

m91-93
m35
IIIm88-93 IVm29-32
IIm48

Im29

IVm1,4,46,47,71,73
Im8,19

1 0 c a d e n s
1 2 0
1 0 0
8 0
6 0
4 0
2 0
0
1 TD

re e k s

1 a T D re e k s
o ve rm a t ig

2 N a p 6

3 T ru g s c h lu s s

4 M o ll-D u r

5 o p e n s lo t

p la g a a l

m o d a a l

p ic a rd is c h

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

10 cadens
Opus 38.1
Opus 38.3
Opus 38.4
Opus 38.5
Opus 38.6
Opus 38.9
Opus 38.12
Opus 38.13
Opus 38.15
Opus 38.16
Opus 38.17
Opus 38.19
Opus 38.20
Opus 38.21
Opus 38.22
Opus 38.23
Opus 38.24
Opus 38.25
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43
Opus 44
Opus 45
Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
WoO 5
WoO 9
totaal
werken

aantal
78

1 TD reeks
m8-16
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1a TD reeks overmatig

2 Nap6
m24

3 Trugschluss

4 Moll-Dur

5 open slot

plagaal

modaal

picardisch

m6,9
m3,7,14,17
m5-6,11-13
m20,23
m5-8,14-15

m16,17
m14

7m8

7m35

m37

m51
m26

m27

m5-9,17-20,24-26

m66
m2-6,12-16,30,34-35,45-46
m9,17,26,45,73
m112
m47-48

6
6
6
5
14
11
10
3
7
2
3
5
4
11

287
19

m33,34

m20
m28-31,54--55
m41
Im13 IIm48
m104-107
8m29

m15
IIm43,47
m46
4m13, 8m57

Im14,17,21 IIm29,33,77-80
IVm86,116

IIm31
IIIm80

IIIm31-37
2m16

IIIm135-136

7m45
IIm69
IIm147
IIm108
IIIm239
Im9 IIIm23

Im29,47
m91,93,99,101
8m30
Im8 IIm27,78-83
IIm31,52,64,68,100,102,154,159
IIm59,85
IIm11 IVm51,62,66,88,121,150,160
IIm7
IIm7,9

m90
m52
m8,12,21,39

7m71
Im5,7,28,46,76

IIm37
3m2

1m10
1m56 2m25 5m7,14,25

107
27

m92
m57

m24,49,53
m33,90
m46,65,67,68,68,70,119
m21,22,52
m26,30
m25,30,34,36
m61,63

1m6 6m9
2m5
11m32

1m8
1m15 3m33,38
6m50 14m10,65
1m15 3m22 4m56 5m34,35

24
20

97
24

1m16

4
2

34
22

3
3

6
2

11
4

1
1

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

11 toonsoort aantal
Opus 2
2
Opus 3
8
Opus 4
4
Opus 5
5
Opus 6
2
Opus 8
2
Opus 9
3
Opus 11
2
Opus 12
2
Opus 13
3
Opus 14
3
Opus 15
3
Opus 16
2
Methode
Opus 17
2
Opus 18
2
Opus 19
1
Opus 20
2
Opus 21
2
Opus 22
2
Opus 23
2
Opus 27
2
Opus 28
2
Opus 28[b]
4
Opus 29
4
Opus 30
4
Opus 31
3
Opus 33[a]
2
Opus 38
Opus 39
3
Opus 40
3
Opus 41
Opus 42
2
Opus 43
3
Opus 44
1
Opus 45
2
Opus 46
2
Opus 47
3
Opus 48
4
Opus 49
4
Opus 50
4
Opus 51
Opus 53
5
WoO 5
6
WoO 9
2
totaal
119
werken
2

C
op. 3 II 2B
op. 4 II,.III, IV, V, VI, VII, VIII
op. 5 III
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a
op. 2 VI
op. 3 I 5B

G

e

D

op.3 I 4

op.3 I 3; II 1

op. 3 I 2, 4; II 3, 4

op. 5 III, IV, V

op. 5 I

op. 5 no.I, II, V
op. 6 iI, II, III, IV, V
op. 8 I
op. 9 IV, V
op. 11 I, II
op. 12 II
op. 13 Im1 II m120

op.9 II

b

(op. 6 V)

op. 14 I
op. 15 II
Meth IVA 15

op. 16 I, III
Meth III 13A

Meth I 17, IVA 11, 12

op. 15 I, III
Meth I 27
op. 17 I

Meth I 20, IV 62, IVA 14
op. 18 II
op. 20 II

op. 21 I
op. 22 II, IV
op. 23 II, IV
op. 27 B
op. 28 B

op. 30 II, III

op. 27 A
op. 28 A
op. 28[b] V B
op. 29 IV, V

op. 29 I

op. 28[b] II, III, IV B, V A C
op. 29 III

op. 30 I
op. 31 C

op. 38 2, 12, 13, 17

op. 38 1, 7, 18, 22

op. 33a B
op. 38 9, 11, 21
op. 39 II

op. 40 Trio
op. 41 1A, 5A, 8B, 9A, 11A, 12B

op. 41 4A

op. 41 2B, 7B, 8A, 10B, 12A

op. 38 8
op. 40 A D
op. 41 10A

op. 33a A
op. 38 4, 10, 15, 20
op. 39 II
op. 41 2A, 6B, 7A
op. 42 B

op. 43 A C
op. 45 B D
op. 46 B D
op. 47 I
op. 48 1A, 3, 4
op. 49 5
op. 51 2, 5

op. 48 2B
op. 49 4, 6
op. 50 5A
op. 51 7A, 12
op. 53 2

op. 50 2B, 4
op. 51 9, 11
op. 53 4B, 5, 6
WoO5 B3A

op. 51 10A
op. 53 1
WoO5 A3A, B1

24
15

29
16

21
17

WoO5 2Q B2, B3B, B5
37
15

op. 48 2A
op. 49 1, 3
op. 50 1, 2A 3B
op. 51 4B, 8B
op. 53 4A
WoO5 A2, B4
WoO9 Pirata I, II, III, IV, V, VII, VIII
62
27

1
1

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

11 toonsoort
A
Opus 2
op. 2
Opus 3
op. 3 I 1, 5; II 4, 5
Opus 4
Opus 5
op. 5 no.II, IV, V,VI
Opus 6
Opus 8
op8 II
Opus 9
op.9 I, II, V
Opus 11
Opus 12
op. 12 I, .II
Opus 13
op. 13 II 53
Opus 14
op. 14 IIm49
Opus 15
Opus 16
op. 16 II, IV
Methode
Meth I 10, III 13B
Opus 17
Opus 18
op. 18 I,III
Opus 19
op. 19 etude
Opus 20
Opus 21
op. 21 II
Opus 22
Opus 23
op. 23 I, III
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
op. 28[b] IV
Opus 29
Opus 30
op. 30 IV
Opus 31
Opus 33[a]
Opus 38
op. 38 6, 14, 19, 23
Opus 39
op. 39 I
Opus 40
Opus 41
op. 41 3, 4B, 6A
Opus 42
op. 42 A
Opus 43
op. 43 E
Opus 44
op. 44
Opus 45
Opus 46
op. 46 A C E
Opus 47
op. 47 III
Opus 48
Opus 49
op. 49 2
Opus 50
op. 50 3A, 5B
Opus 51
op. 51 1, 3, 7B, 8A,
Opus 53
op. 53 3
WoO 5
WoO5 A1, A5
WoO 9
totaal
53
werken
29

Bijlagen tabellen, formele kenmerken, stijlelementen 268

E

c#

B

op.3 I 3, 5
op. 4 VI

F

d

Bb

g

c

Ab

op. 4 I

op. 4 VI

1
1

1
1

op. 3 II 2

op. 11 III
op. 13 Im1
op. 14 IIm1,120
op. 15 intr
Meth I 26
op. 17 II

Meth I 23, 24

Meth IVA 13

op. 20 I
op. 22 I, III, VI

op. 28[b] I
op. 29 II
op. 30 IA
op. 31 intr A

op. 31 B

op. 38 5

op. 38 3, 24

op. 38 25

op. 38 16

1
1

2
2

op. 40 B
op. 41 1B, 5B, 9B, 11B
op. 43 B D F
op. 45 A C
op. 47 II
op. 48 1B

op. 51 6, 10B

op. 51 4A C

WoO5 A3B, A4
19
14

1
1

7
3

WoO9 VI
15
11

Napoléon Coste: Thematische Catalogus
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1 1 to ons o or t
70
60
50
40
30
20
10
0
C

a

G

e

D

b

A

E

c#

B

F

d

Bb

g

c

Ab

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

12 arpeggio
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
Opus 8
Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14
Opus 15
Opus 16
Methode
Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]
Opus 38
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43
Opus 44
Opus 45
Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
WoO 5
WoO 9
totaal
werken

aantal

1 3d maat

1
1

IVm55-75
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2 2d maat

IIm72,121
IIm57

m85
Im28,49

8 stijg/dal

9 terts

10 ostinato

no.22

no.23

1
1

1
1

IIm55

IIm135

IIm148

m215
Im77
m12-14,20-23, 35-38,44-47
IIm25-56 Vm120, 160

IVm1-8,15-20,24-34

IIIm49-63

IIIm16-21
Im8-21,37-45 IIm66-69

m71

IIIm1-15

3

IIm90,100,140

IVm22,32-34

Im1,4,6 IIm60,62

IVm35-46

25m58

19m90;24m17,57

IVm74
IIIm66-80,216

IVm1,18
IIIm88-98
2m1,3

2m48-80

3
1
72
17

IIm154

7 tremolando

m48

Im11-14,39

2
1

6 compl. ritme

m49,122,197
m59,142
m100,154

9

3
2
1

5 stemvoering

IIm83

2
1

6
1
10
3

4 wissel ima

Im42

1

1
3
2
2
2
2
4
5

3 wssel P

18
11

23
12

2m10

1m52

VIIm1
5
4

11
6

5m1

1
1

3
2

7
4

2
2

Napoléon Coste: Thematische Catalogus
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1 2 a r p e g g io
25
20
15
10
5
0
1 3d m aat

2 2d m aat

3 ws s el P

4 w is s e l im a

5
s t e m vo e rin g

6 c o m p l.
rit m e

7 t re m o la n d o

8 s t ijg / d a l

9 t e rt s

1 0 o s t in a t o

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

13 ritme
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
Opus 8
Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14
Opus 15
Opus 16
Methode
Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]

aantal

1a motief 8 p 16

1

Im1
Im11

3
3
8

m1-7,80-82
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1b motief 8 16 16

2 akk motief

Im1
IIm37b

IIm1

IIm55,108

Im133

3 akk rep

5 antimetrie

6 pulserend

IIm43
Im6-7, IVm51-53
Im48

1
1
7
1
4
5
8
4
7
1

4 vrije lyriek

Im31-32,43-45
m101
m145

m51-52,104-106

m40
IIm37-45

m48-49,75-80

m1-4
Im1

m230

IIIm-6,23-30,36

m12,26,28
m7-10,39-43
m51
IVm52-59

m26,34

IIm25
Im1,4,11 Ivm48,71-73
IIm84

Im7,8

m27
IIIm1-15,23-29,36-44
IVm116-133,273-281,318

7 puls+arp

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

13 ritme
Opus 38.10
Opus 38.11
Opus 38.16
Opus 38.18
Opus 38.20
Opus 38.21
Opus 38.25
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43
Opus 44
Opus 45
Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
WoO 5
WoO 9
totaal
werken

aantal
15

1a motief 8 p 16

Bijlagen tabellen, formele kenmerken, stijlelementen 273

1b motief 8 16 16

2 akk motief

3 akk rep

4 vrije lyriek

5 antimetrie

6 pulserend

7 puls+arp
m1-16

m1-40
m1-28,44-53
m1-24
m1-139
m1-53
2
6

Im17-22

12
2
14
1
2
7

Im1,2,21

Im6,7 IIIm1-14

m17,18,21,23,28,32,60,64
Im30
m109,118,120
Im5,7,9,12,14,16,17,18,19
Im11,22
IIm3,7,11 IIIm22
IIIm187

Im1,4,11

IIIm1-8

IVm24,100,128

15
7

7
2

Im16 IIm36
1m1,5,7 2m6,7,9,16

3

1m11,14-15

1m12

2

1m30

1m30

9
7

43
17

120
15

m1,25,123

17
7

13
10

15
7

1
1

1 3 r itm e
50
40
30
20
10
0
1 a m o t ie f 8 p 1 6 1 b m o t ie f 8 1 6 1 6

2 a k k m o t ie f

3 a k k re p

4 vrije ly rie k

5 a n t im e t rie

6 p u ls e re n d

7 p u ls + a rp

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

14 maatsoort
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
Opus 8
Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14
Opus 15
Opus 16
Methode
Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]
Opus 38
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43
Opus 44
Opus 45
Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
WoO 5
WoO 9
totaal
werken

divers
1
coll
3
coll
1
2
3
2
2
1
2
2
3
coll
2
1
1
2
2
3
1
2
1
4
3
5
4
1
coll
2
1
coll
3
2
2
5
2
2
coll
coll
coll
coll
coll
coll
2
7

2/2
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2/4
op. 3 [8]
op. 4 [5]

4/4

op. 4 [1]
op. 5 [1]
op. 6 [5]

6/8

12/8

op. 3 [2]
op. 4 [1]
op. 5 [2]

op. 8 [1]

op. 12 [1]

op. 16 [2]
Meth [4]
op. 17 [1]

op. 9 [1]
op. 11 [1]
op. 12 [1]
op. 14 [1]
op. 15 [3]
op. 16 [2]
Meth [6]

3/8

op. 5 [1]

op. 5 [4]

op. 8 [3]
op. 9 [2]
op. 11 [2]

op. 9 [1]

9/8

metrische

wisseling

op. 8 I m. 9-13

1
1

op. 13 [1]
op. 14 [1]
op. 15 [1]
op. 16 [1]
Meth [1]
op. 17 [1]

1
Meth [3]

Meth [1]

op. 18 [1]
op. 19 [2]
op. 20 [1]

op. 19 etude
op. 20 [1]
op. 21 I [1]

3/4
op. 2 [7]

op. 21 II [1]
op. 22 [1]

op. 22 [1]

op. 22 [3]

2
op. 23 [4]

op. 28[b] [1]
op. 29 [1]
op. 30 [3]
op. 31 [1]
op. 38 [8]

op. 27 [1]
op. 28 [2]
op. 28[b] [1]
op. 29 [3]
op. 30 [1]
op. 31 [2]
op. 38 [6]

op. 42 [1]
op. 43 [2]

op. 27 [1]
op. 28[b] [1]
op. 29 [2]

op. 28[b] [2]
op. 30 [1]

op. 30 [3]

op. 38.25 [1]

op. 38 [7]
op. 39 [2]

op. 31 [1]
op. 38 [2]
op. 39 [1]
op. 40 [1]

op. 41 [8]
op. 42 [1]

op. 47 [1]
op. 48 [2]

op. 51 [4]

3
3

WoO5 2Q [7]
WoO9 Pirata [2]
53
18

WoO9 [5]
63
30

op. 30 [1]
op. 31 [1]
op. 33a [1]
op. 38.22 [1]

4
5
3
op. 38.25 [1]

2xNo.25

op. 41 [4]
op. 42 [1]

2

op. 45 [2]
op. 46 [2]

1

op. 43 [1]

op. 44 [1]
op. 45 [2]
op. 46 [1]
op. 47 [1]
op. 48 [4]
op. 49 [5]
op. 50 [2]
op. 51 [1]
op. 53 [1]

2

op. 45 [1]

op. 45 [1]

op. 44 [1]
op. 45 [1]
op. 47 [1]

op. 49 [1]
op. 51 [2]
op. 53 [1]
WoO5 [3]
24
19

4
4

op. 50 [4]
op. 51 [4]
op. 53 [4]

op. 51 [3]

66
25

26
13

1
1

1
1

2D
147
74

Napoléon Coste: Thematische Catalogus
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1 4 m a a ts o o rt
70
60
50
40
30
20
10
0
2 /2

2 /4

4 /4

6 /8

1 2 /8

3 /4

3 /8

9 /8

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

15 tempo
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
Opus 8
Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14
Opus 15
Opus 16
Methode
Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]

aantal Largo
9
0
17
Im1
17
21
16
28
11
25
19
23
30
13
26
18
4
7
14
9
9
15
23
2
30
39
36
24
1

Adagio
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Andante

Allegro

VIm1
VI m137
II m1

VI m.1

IVm57
IIm1
Im21
Im1
III; IV m51
I 10,20,24, IVA 14

Presto

Im1
Im1,34
IIIm1
I m1

1 Larghetto

3 fermate

Im2,15 VIIm24
VI m4,20,32

8x
VI m4,20,32,56,84,99,131,136
7x
8
11
2
5
2
1m1,4,6,22,39; 2m95
12
II m35,69
I 26m8, III 13Am19,53,82
III 13Bm8, 2IVA 14m18, 62m60
6
m130
m89
m17 2x, m128
IIm32,127
m40,55,59,68

IIm1

Im1
IIm1
Im1
I 23, IVA 12

Im1

Im1

Im4,8,IIm46

Im1,5,9,28,49,55
m14,66,172
m1
Im1
m40

Im1
Im1

2 abruptio

m1

m1,60

IVm1

Im1 IIIm1
Im1 IIm162
Im12 IVm1
Im22

IIIm65
Im1

m128

Im9
m3,62,64

IVm283

Im8 IIm22 Vm93,214,216
IIm20,33,92 IVm49
Im22

ho o f d t emp i

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Lar go

A dagi o

A ndant e

A l l egr o

P r es t o

m4,6,38.60,73,93
m4
Im29 IVm13,20,21,23,39,42
Im19 IIm33 IVm3,5,49
16
Im7,22,66

4 sostenuto

5 morendo 6 maestoso

I m1
I m1 II m1
IVm20
I
Im45

Im11

Im22

IIm1

7 rall
I m12

IV m4
m175
IIIm36
Im29 IIm74,221
II m74,93,132, 198
1m58 2m23,55,103,151
IIm78
II m35
III 13Am16, 13Bm127
IV 62m15,23, IVA 14m1
Im45 IIm31
m81,101,125
m86,120
IIm109,177
Im99 IIm104,114,182
m26

IIm1

IIm60,86 IIIm34,54
IIm165 IIIm39,40 IVm154
Im14,45 IIm56 IIIm14,74
Im7,19,53,56 IIm55,65

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

15 tempo
Opus 38.1
Opus 38.2
Opus 38.4
Opus 38.5
Opus 38.6
Opus 38.7
Opus 38.9
Opus 38.10
Opus 38.12
Opus 38.13
Opus 38.15
Opus 38.16
Opus 38.17
Opus 38.18
Opus 38.19
Opus 38.20
Opus 38.21
Opus 38.22
Opus 38.23
Opus 38.24
Opus 38.25
Opus 38
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43
Opus 44
Opus 45
Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
WoO 5
WoO 9
totaal
werken
32 termen

aantal Largo
1
3
1
1
4
3
5
3
2
5
2
8
3
1
5
2
1
1
1
6
7
9
11
11
14
18
19
41

Andante

Allegro

Presto

1 Larghetto

2 abruptio

3 fermate

m24

m18 xxx
m8,36
m35
m24

4 sostenuto

5 morendo 6 maestoso

7 rall

m31

m1
m53
m40,43

m43
m24

m1
m34,84

m1
m1
m1

m32
m22,42

Im1
m122

Im1
IIm1 IVm1

Im1 IVm10

m24
6m32, 9m56
5
Im51
Im4,13,23,24 IIm10,55,91
I 7x IIm11 IIIm41 IVm16xx23,,85

IIm1
IIm1

Im1
Im1

Im16 IIm14,16
Im1 IIm23,37 IIIm98,99

IIm1

1m1,2m1,3m1

1m8xx 6m6
1m23,24 2m37 5m14
9m4,8,12,m37 10m14,32 13m42
1m43 4m42,78

1m1

6
208
38

2
2

Im1
Im1

8
20
6
13
12
23
15
17
788
25

Adagio
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Im5

1m1
7m1 12m1
1m1

4
4

1
1

2
30
23

2
37
23

1
1

3
3

Im8 IIIm12
37
14

m15,129
Im1
Im1

IIm135
Im18 IVm66

IIm23 IIIm97
4m33

2
2

9
8

4
79
27

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

15 tempo
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
Opus 8
Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14
Opus 15
Opus 16
Methode

8 expres.
IVm1 VIm1
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9 ad lib
VIm40

10 con fuoco

11 a tempo

12 a piacere

V m38

VI m56
I m19 Vm18,36,40

13 stretto

14 rit

15 acc

1 m22
IIm199
II m27
III 13Bm60

IIm200
IV m54

VI m34
V m28,42
4
IIm33, IVm19
Im47
IIm212
IIm95,195

IIIm36
Im5 IIIm80
Im47
IIm78,117

Im12
II m120,164,206
IIm24,56,104
IIm109

I m39
IIm102

IIm101
II m67

IIm173

IIm152
IV m52

IIm154

IV 62m17
Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]

m82,102
m87,114
IIm110

m180
m230

IIm115,183
m53,72

m38

IIIm40 IVm282
Im50

IIm98,163
m22,34
m42

IIIm36,59
IIm12 IVm1,97,162

IIIm41

Im20,54 IIm66

Im53

IIIm16 IVm81,134,241

IVm66

IIm47

15tempo
250
200
150
100
50
0
1Larghetto

2 abruptio

3 fermate

4 sostenuto

5morendo

6 maestoso

7rall

15tempo

8 expres.

9 ad lib

10 confuoco

11atempo

12 apiacere

13 stretto

14 rit

15acc

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

15 tempo
Opus 38.1
Opus 38.2
Opus 38.4
Opus 38.5
Opus 38.6
Opus 38.7
Opus 38.9
Opus 38.10
Opus 38.12
Opus 38.13
Opus 38.15
Opus 38.16
Opus 38.17
Opus 38.18
Opus 38.19
Opus 38.20
Opus 38.21
Opus 38.22
Opus 38.23
Opus 38.24
Opus 38.25
Opus 38
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43
Opus 44
Opus 45
Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
WoO 5
WoO 9
totaal
werken

8 expres.
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9 ad lib

10 con fuoco

11 a tempo

12 a piacere

13 stretto

14 rit

15 acc

m44

m34

m55
m44,54
m25
m36,86
m75

m85
m62

m155

IIm20
m16,122

IVm16

7x
IIm39,102
IIIm28 IVm67,85,100,152

m58
Im30

Im26

IIIm22

IIIm37

m130
Im21
Im11

IIIm1,103
IIm25,52 IIIm127
4m35
3m6

IIm24
6m1

IIIm190b

4m41
3m27 4m79

7
4

17
12

10
9

VII m13
65
26

IIIm187
IIIm28

8m20
1m57

16
12

4
4

17
14

9
6

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

15 tempo
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
Opus 8
Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14
Opus 15
Opus 16
Methode

Lento

Allegretto
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Andantino

ritard

plus vite
VIIm45

plus lent

pressez

piu mosso

mme mouv

Vm1

VI m13

moderato

slargando

Im1
Im34
Im1, IIIm1

Im25, IIm15

assai

VI m8
Vm1

Vm116

IIm1
II m1

IIm218
IIm152

IIm23
IVm1
III 13B

Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]

IIm156

II m1
IVA 12

I 26
IIm117

IIm124

m121
m27
IIm1
m69

Vm1
IIm1,34
IVm1,58

IIm167

Im1

m1
Im1
m83

Im101
m64

m47

IIm1
IVm160
IIm1 IVm50
Im50

Im19 IIm162 IVm258

IIIm22

Im46
Im22

m1

15 te m p o
60
50
40
30
20
10
0
Lent o

A lleg r et t o

A nd ant ino

r it ar d

p lus vit e

p lus lent

p r essez

p iu mo sso

mme mo uv

mo d er at o

slar g and o

assai

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

15 tempo
Opus 38.1
Opus 38.2
Opus 38.4
Opus 38.5
Opus 38.6
Opus 38.7
Opus 38.9
Opus 38.10
Opus 38.12
Opus 38.13
Opus 38.15
Opus 38.16
Opus 38.17
Opus 38.18
Opus 38.19
Opus 38.20
Opus 38.21
Opus 38.22
Opus 38.23
Opus 38.24
Opus 38.25
Opus 38
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43
Opus 44
Opus 45
Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
WoO 5
WoO 9
totaal
werken

Lento

Allegretto
m1
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Andantino

ritard

plus vite

plus lent

pressez

piu mosso

mme mouv

moderato

slargando

assai

4
3

1
1

m42
m1
m1
m1
m1

m25
m35

m1
m14
m1

m63
m27
m52

m1

m1
m41
m1

m1
m1

m106
m61
IIm1
m1

Im29,37 IIm19,61
m153
7m15,9m29
IIm53,71,83
6x
Im11 IIm37,100
IIm10 IVm19,
82,91,122,150

Im1
IVm18

IIIm1 IVm20

IIm1
3m1
4m1

2
2

m1
m47

6m1 9m1
4m1

5m1
4m1
4m1 10m1
6m1

IIIm51, 124
1m30
3m6
1m8,26 2m66 3m20
7m31 9m12,36
3m25 4m77,85

32
22

16
12

54
16

m104
4
IIm85
IIm113

IIm91,116
IVm124

IIIm151
1m4

2m1
4m33 5m44

2
2

8
8

2
2

13
11

1
1

19
11

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

karakter
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
Opus 8
Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14
Opus 15
Opus 16
Methode

affettuoso

agitato
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amoroso

animato

cantabile

con brio
VIIm1

con espr.

con forza

con leggerezza

dolce

giusto

VI m1
VI m41
V m1
m168
IIIm28

IVm1
IIm26

Im30

IIIm135
IIm224

IIm28

Im21,37

IIm53

IIm132
IIm151

IIm161

IVA 15m32
IIm96

Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]

m147
m198
IIm106,145

m176

Im11

Im50

IIm87 Vm140
IIIm1
Im57

IIm56

k ar ak te r
16
14
12
10
8
6
4
2
0
af f et t uo s o

ag it at o

am o ro so

anim at o

c ant ab ile

c o n b r io

c o n esp r.

co n fo rza

co n
leg g er ez z a

d o lc e

g ius t o

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

karakter
Opus 38.1
Opus 38.2
Opus 38.4
Opus 38.5
Opus 38.6
Opus 38.7
Opus 38.9
Opus 38.10
Opus 38.12
Opus 38.13
Opus 38.15
Opus 38.16
Opus 38.17
Opus 38.18
Opus 38.19
Opus 38.20
Opus 38.21
Opus 38.22
Opus 38.23
Opus 38.24
Opus 38.25
Opus 38
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43
Opus 44
Opus 45
Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
WoO 5
WoO 9
totaal
werken
22 termen

affettuoso

agitato

Bijlagen tabellen, formele kenmerken, stijlelementen 283

amoroso

animato

cantabile

con brio

con espr.

con forza

con leggerezza

dolce

giusto

m1

m100
m1

m1

IIm42
Im1

Im1
IIIm239
4m61

1
1

5
5

1
1

15
13

4
4

2
2

2
2

1
1

1
1

8
7

1
1

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

karakter
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
Opus 8
Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14
Opus 15
Opus 16
Methode

gracioso
Im1 VIm1
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léger

perdendosi

quietamente

resoluto
Vm1

scherzando

semplice

soffocare

solemne

vivace

vivo

VI m148
V m19
Vm65
Im43

IIm50,205

IIm1

IIm1

Im1

II m36
III 13B.133

Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]

m27

m7

m76

IIm1

IVm45
IIIm21

IIm20 IIIm23
IVm26
Im46

Im16

k ar ak te r
16
14
12
10
8
6
4
2
0
g r ac io s o

lé g e r

p erd end o s i

q u ie t a m e n t e

r es o lu t o

s cherz and o

s e m p lic e

so f f o care

s o le m n e

v iv a c e

v iv o

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

karakter
Opus 38.1
Opus 38.2
Opus 38.4
Opus 38.5
Opus 38.6
Opus 38.7
Opus 38.9
Opus 38.10
Opus 38.12
Opus 38.13
Opus 38.15
Opus 38.16
Opus 38.17
Opus 38.18
Opus 38.19
Opus 38.20
Opus 38.21
Opus 38.22
Opus 38.23
Opus 38.24
Opus 38.25
Opus 38
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43
Opus 44
Opus 45
Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
WoO 5
WoO 9
totaal
werken

gracioso
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léger

perdendosi

quietamente

resoluto

scherzando

semplice

soffocare

solemne

vivace

vivo

m1

m66

3m1, 11m1
IIm1
IIm165
Im13 IVm96

IIIm163
1m1
5m14

3
3

1
1

1
1

1
1

14
10

4
3

1
1

1
1

2
2

3
3

4
4

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

16 dynamiek
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
Opus 8
Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14
Opus 15
Opus 16
Meth
Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]

aantal items ppp
56
10
1
74
57
31
53
4
51
30
76
61
17
58
47
24
22
27
20
30
38
56
42
35
207
166
90
18

1
11
9
9
8
3
9
6
11
8
6
8
9
6
8
7
6
7
9
8
6
7
11
9
10
3
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pp
VIm34

p
16

VI m65

II m50
Im54
2

5

Im103
m91

IIIm27,IIm16
IIm55
IIm81

mp

mf
4

f
16

ff
VIIm33

16
14
10
16

10
5
m147
5

Vm17
Vm25

17
10
23
23
6
19
14
8
6
5
3
11
11
10
10
16
36
23
14

2
2
Im24
m30
IIm53
2
2

14
9
6
16
IIm15
14
11
24
17
6
14
13
8
3
7
6
10
9
9
5
11
32
20
16
10

2
2
3
3
4
7
3
4
8
6

fff

fp
I m1, 23

pf

dim
IIm12

cres
3

<
4

V5 m1

VIm53,80,102

IV m3 VIm77
5
6
9

Vm27

Vm152

V m114
I m42

3
3
m135

8
3
Im13
8
2
4
3
m9
3
4
3
2
3
m12
m48
2
10
5
1

Im51

IIm129
m19
m121
IIm83
m226
Im7

3

IVm141
3

decres

>
8

sf

rinf

5
7
IIIm31
III m31
2
II m209

16
6
IIIm5 IVm23

3
9
4
4

VI m144

12
4
IVm68
4
4
2
4
4
4

6

IIm45
4

3
Im16
Im39
4

7
4
4
2
3
3

4
20
13
1
65
44
27
4

m159

Im22,25; IIm19
IIm40
III m7
IV 62m5,43,51,60

4
IIm15
m159
2

4
9
6
47
58
17
2

m54
2
m60

m7,85

IVm28
4
3
Im63,63

IVm4
IIIm39 IVm130
Im53 IIIm25,29,73
Im10,11 IIm38
m14,22

m22

16 dynamiek
800
700
600
500
400
300
200
100
0
ppp

pp

p

mp

mf

f

ff

fff

fp

pf

dim

cres

<

decres

>

sf

rinf

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

16 dynamiek
Opus 38.2
Opus 38.4
Opus 38.5
Opus38.6
Opus 38.7
Opus 38.8
Opus 38.9
Opus 38.10
Opus 38.11
Opus 38.12
Opus 38.15
Opus 38.16
Opus 38.17
Opus 38.18
Opus 38.19
Opus 38.20
Opus 38.21
Opus 38.22
Opus 38.23
Opus 38.24
Opus 38.25
Opus 38
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43
Opus 44
Opus 45
Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
WoO 5
WoO 9
totaal
werken
14 termen

aantal items ppp
4
4
19
6
12
4
4
2
9
4
7
2
5
4
18
5
11
5
4
2
6
3
8
5
10
5
33
6
49
5
21
5
9
4
25
6
22
5
20
7
24
6
320
68
6
54
8
114
8
48
7
134
6
52
7
84
7
63
6
64
7
82
7
9
3
73
7
145
6
92
6
13
5
18
4
2824
34

pp

IIm105
IIm12
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p
m1,50
m1,13,19,23
m3,10
m1,8
m1,20,28

mf
m9
m9,21
m1,5
m4,12
m23,30

m11
m1
m1,18,22,39

m1,9
m9
m29

m1,8,22
m10
3
6
8
3
2
4
3
5
2

m44
3
3
4
4
1
m28
2
m100
2

12
11
25
5
13
13
15
13
9
25
18
45
26
II 2m13,20

19
13

mp

628
39

f

ff

fff

fp

pf

dim

cres

m17

m17
m16,21
m6,18

8
6
24
4
14
7
7
9
10
19
2
20
40
23

306
37

m58
7
8
2

m9

4
m66
3
m18

m20
m96

8
7
9
2
Im17
8
9
2
8
10
1m13
6
5
II 2m14
1
412
41

m104

Im20
m45

m75
3

IIm17
Im14,63

IIIm33,125
IIIm46,155
2m18 4m27
3m13,20
2m1
4m36
II 2m14,22
15
7

5
4

9
6

16
12

106
34

<
m43
m9,10,14,20,25
m5,7,12,13

decres

>
m40
m10,11,12,14,26
m5,8,9,12

m4,22,26
m6,62,63,64
m13
6
m36
m5,6
m6
m5,32
m13, 24
8
11
7
4
8
9
4
10

m24-26,40
m24
8
18
5
2
7
7
5
8

26
12
30
17
56
14
34
24
22
25
6
19
39
24
II 3m11 4m21,39
4
685
40

13
15
19
18
48
8
17
13
12
10
1
12
14
13
I 4m19 5m8
12
529
38

sf

rinf
m25

m26
m7,63,64
m14
9
m25,26,27
m5,6
m28,39

m53

m72b
8m72,10m32 4m13,12m25
IIm34
Im24
Im11
Im16
2m22
1m15

I 2m23
1
59
26

35
18

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

17 articulatie
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
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aantal
15
6
11
29
22

legato
89
155
93
134
149

1 accent
3
2
7
18
10

2 stacc
Im23 5x
4
Im19,IIIm24,IVm76
IV m1,4

6
52

4
46

m7,8
5

54
27
63
35
46

2
II m62,64
IIm161

3 legato
89
155
93
132
37
V 112x
29
135
26
84
62
130
20
76

Opus 8
Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14
Opus 15
Opus 16

79
32
75
39
61

29
135
26
85
65
130
24
76

Meth

62

48

53

48

Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28b
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]

17
13
35
15
18
52
23
23
21
9
80
79
91
10

80
88
44
77
45
69
122
51
72
46
214
122
108
48

8
10
8
12
18
46
12
18
14
IIm76 Vm121
54
48
62

80
88
44
77
45
69
118
51
70
46
213
122
108
48

I m6

25

m26

Im9 IIIm29 IVm13,15,17,62
Im35 IIm15,35

4 dubbel leg

5 gliss
Refrain 5x

Vm28,29

V m27,28 VI 6x
II m10,12,18 IV m8,16
V m8,18,29,36 VI m35

5a gliss dalend

6 portato
2

7 vibrato

8 arpeggiato

marcato

4

IVm9
II m27
3
4

Im92,93,96,97
m41,42
IVm160

23
3
10
3
II m30,31,32,45
III m2,5 IV m53
I 10m22,17m33,20m9,10, 26m4
III 13Am10,11
9
m55,191,200
m21,88
m32,41,150
m101,125,162,196,233
11
m22,79,80,81
m22,24,39,62,81
IIm10,11,19,21,42,83,87
21
9
19
10

2m156
IIm137
6

IIII m1
IVA 13m17,15m45

m1
m36,37
Im2,10 IIm4,6,8
15
7

Im10

1 7 a r t ic u la t ie
5
4
4
3
3
2
2
1
1

0
5
0
5
0
5
0
5
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 accent

2 s ta c c

3 le g a t o

4 d u b b e l le g

5 g l is s

5 a g l is s
d a le n d

6 p o r ta to

7 v ib r a t o

8 a r p e g g ia t o

m a r c a to

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

17 articulatie
Opus 38.1
Opus 38.2
Opus 38.3
Opus 38.4
Opus 38.5
Opus 38.6
Opus 38.7
Opus 38.9
Opus 38.10
Opus 38.11
Opus 38.12
Opus 38.13
Opus 38.15
Opus 38.16
Opus 38.17
Opus 38.18
Opus 38.19
Opus 38.20
Opus 38.21
Opus 38.22
Opus 38.23
Opus 38.24
Opus 38.25
Opus 38
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43
Opus 44
Opus 45
Opus 46
Opus 47

aantal
3
17

27
14
48
18
14
35
78
13
21

60
93
265
59
140
120
135
114
105

17
6
8
15
Im74,75xx
14
19
6
Im15 IIm29,30

Im20 IIm34,38,57,61

Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
WoO 5
WoO 9
totaal
werken
7 termen

12
8
16
58
44
12
19
1491
13

47
19
78
139
148
88
68
4557

2m14

1m12 2m28
1m1

2
4
2
12

1
3
2
1
2
10
6
2
2
1
1
8

legato
3
43
3
10
12
7
2
37
7
43
14
25
27
16
15
35
1
12
60
3

1 accent
m14,15,29
14
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2 stacc

3
m24
m14 xx
m73 10x
m71,72,73

3 legato
4 dubbel leg
3
43
3
10
12
7
2
37
7
43
14
25
27
16
15
35
m85
6
m65,66,67,68,69,
60
m48,50,52

5 gliss

5a gliss dalend

6 portato

7 vibrato

8 arpeggiato

marcato

3
2
4
m13,15
12

m62
m28,39

m36,75 xx
m4,42
m47,61

m61
30
50

27
50

8
9m38,39
1m56 3m24
11
19
852
42

Im125
Im14,118

IIIm16,19,115,119

3m12

78
21

60
91
257
59
139
118
135
114
105
47
19
73
139
146
88
68
4511
45

3

m96xx
8
IIm48
IIm65,67

1m19 5m483m4,30

46
14

m76
m17,18,24,25,26,43,45,61
5
7
39
Im7 IIm45,77
Im44,71,79
18
48
7
IIm8,11,12,23,35
IIIm23,42xx,62,148xx,150xx,153
1m39 3m17 4m10,37
1m2 2m5 3m3,6 6m1,2
8
53
37
I 5m10
486
39

m56
4m55

IIIm34

Im7
IVm98

IIIm4 IVm128x8

1m4 2m2,8,22,36
2m10

1
1

14
5

4
4

3
2

1m35

55
14

1
1

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

18 rusten
Opus 15
Opus 16

aantal
2
4

1 tegenstem
IIm45,200
II m44,58-66
IV m23-38
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2 bas

3 puls bas

4 begeleiding

50
IV m47-49

Opus 17

Opus 18

Opus 20

4

7

45

I m50

7

m29,37
m43-57

Opus 21

8

Opus 22

4

Opus 27
Opus 28
Opus 30

1
10
2

m68

Opus 31
Opus 38
Opus 40

1
4
10

IIm23,26
no.18m8-9
m1-16,122

Opus 43
Opus 45
totaal
werken

3
2
69
15

IVm3
18
10

m114-120
m130-136

18 rusten

40

II m17,97-102
m105-113
m29,33,39-41
m49-53
m92-104
m118-130
m166-168
m8-13

35
30
25
20
15
m189-197

10
5

m99-108
m147-149
IIm1-3,5-7,10-12
IIm20-23,33-38
IIm107-113
IIm128-133
m210-214

0
1 tegenstem

m38-39

m76-81
m9,13,17,21,,27,35,43,47,86
IIIm19-21
IVm28-30
no.20
m24-33,36-37
m91-92,99-100,156
Im1-2,60-64
IVm15
43
13

m76-80

no.23
m53,55,65-69
Im20
1
1

7
5

2 bas

3 puls bas

4 begeleiding

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

19 verhaal
Opus 9
Opus 15
Opus 17
Opus 20
Opus 27
Opus 28
Opus 29
Opus 31
Opus 43
Opus 47
totaal
werken

aantal
1
1
2
3
2
2
1
2
2
1
17
10

1 heroïek
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2 drama
x

3 wandelen

4 storm

5 bliksem

m.1-8,18-23

m.9-12

6 dood

7 natuur

8 ezel

x
Im14-24,33-43

x

m7-11,39-43
m51

II

II m56

IIIm1-34
Im1-33,60-71
3
3

1
1

6
4

2
1

1
1

2
1

Im1
1
1

1
1

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

20 folklore
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
Opus 8
Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14
Opus 15
Opus 16
Meth
Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28[b]
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]
Opus 38
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43
Opus 44
Opus 45
Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
WoO 5
WoO 9
totaal
werken

aantal
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1 bourdon (voorslag)

2
1

1
3

3 bourdon arpeggio

5 arpeggio & legato

I m29-32

IIm124-131
m15,68,176

m69,110-120

m68-75
Vm140
IIm58,62,66,70,92

5

IIm4-11 IVm203-209
IIm49-58
IIm21-26
no16m10-27,44-56

1

Im16 IIIm44

no9m1-8

no20, no23

m75-82

1

IIm1-72

1
2

II m1-3
IIIm1-13,101-113

2

5m43,79

34
16

4 bourdon pulserend

II m1-8,9-16

2

1
1
7
3
1

2 bourdon omspeling

8
2

15
9

5
5

4
3

2
1

Napoléon Coste: Thematische Catalogus
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2 0

fo lk lo r e

1 6
1 4
1 2
1 0
8
6
4
2
0
1

b o u rd o n

(vo o rs la g )

2

b o u rd o n

o m s p e lin g

3

b o u rd o n

a rp e g g io

4

b o u rd o n

p u ls e re n d

5

a rp e g g io

&

le g a t o

Napoléon Coste: Thematische Catalogus

21 onomatopee
Opus 2
Opus 3
Opus 4
Opus 5
Opus 6
Opus 8
Opus 9
Opus 11
Opus 12
Opus 13
Opus 14
Opus 15

Opus 16
Meth
Opus 17
Opus 18
Opus 19
Opus 20
Opus 21
Opus 22
Opus 23
Opus 27
Opus 28
Opus 28b
Opus 29
Opus 30
Opus 31
Opus 33[a]
Opus 38
Opus 39
Opus 40
Opus 41
Opus 42
Opus 43
Opus 44
Opus 45
Opus 46
Opus 47
Opus 48
Opus 49
Opus 50
Opus 51
Opus 53
WoO 5
WoO 9
totaal
werken

aantal
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1 Hoorn

2 Trompet

3 Hobo

4 Harp

5 Flageolet

3
1

I m3-4

I m30-37,63-70
VI m1-3

11

Im1-2

Im3 IIm7,11,19-22,45,81
IIm85,114,118,126-129

6
1

p.14

p.14

p.14

p.15

p.38-44 IV 62
Im55

2

IIm179-183

1
1
2

IIm93-96
m54-58
m1-4

21
2
7

m1-4
IIm42,54,95,99 IVm10,40,43,171,175

IVm1,38,41,179,183
IIIm48,56
Im22-27,46,48 IIm1-3,5,75,78-81

6 Klokken

IIm1-8

IIm38-41,50-51 IVm1,37,42,187,191

2
2

no9m5,8
Im44,45

6
1

10m33,35

9m59, 10m17,29,37
Im21

1
5

Im1-4
Im4,12,15 IIIm42 IVm19-23

1

IIIm98-99

1
4

4m1-8
9m2,22

1
82
22

13
4

9m10,35

19
8

1
1

1
1

IVm1-2
47
19

1
1

Napoléon Coste: Thematische Catalogus
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2 1 o n o m a to p e e
50
40
30
20
10
0
1 H o o rn

2 T ro m p e t

3 Hobo

4 H a rp

5 F la g e o le t

6 K lo k k e n

Napoléon Coste: Thematische Catalogus
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