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Meestal vinden we blindelings de weg in de stad waar we wo-

nen. Tot een plotselinge gebeurtenis noopt tot een omleiding 

die de dagelijkse routine verstoort. Dan kijken we in verbazing 

om ons heen en vragen ons af wat we eigenlijk van de stad 

begrijpen. 

In BEETHOVEN & STAD worden twee thema’s met elkaar in 

verband gebracht als in een sonate. De luisterervaring van een 

complex pianowerk, de Diabelli-variaties van Beethoven, 

wordt gebruikt om onze manier van waarnemen, ook van ste-

den, aan een nadere beschouwing te onderwerpen. 

Concentratie op een plek in de stad leert dat er eindeloos veel 

dimensies zijn aan het doorgronden ervan. De opgave is de 

complexiteit van de plek leren kennen met zijn fysieke kenmer-

ken, plaats in het systeem, maar ook met zijn persoonlijke ge-

schiedenissen en relaties, zijn dromen en dat allemaal tegelijk. 

Men moet simultaan leren lezen. Men moet leren stapelen. 

Maar vanuit een eendimensionale speldenprik kan men dan de 

hele stad zien. 

 

‘Ik realiseerde me dat ik een bijzondere luisterervaring tot mijn 

beschikking had: veertig jaar luisteren naar één pianowerk: de 

Diabelli-variaties van Beethoven.’  

Productie A.A. Hoogteiling, Amsterdam 
www.aahoogteiling.eu 

ISBN 978-90-820059-1-2 

Thema  Vivace 

Var. 1  Alla marcia maestoso 

Var. 2  Poco allegro 

Var. 3  L’istesso tempo 

Var. 4  Un poco vivace 

Var. 5  Allegro vivace 

Var. 6  Allegro ma non troppo e serioso 

Var. 7  Un poco più allegro 

Var. 8  Poco vivace 

Var. 9  Allegro pesante e risoluto 

Var. 10 Presto 

 

Var. 11 Allegretto 

Var. 12 Un poco più mosso 

Var.13  Vivace 

Var. 14 Grave e maestoso 

Var. 15 Presto scherzando 

Var. 16 Allegro 

Var. 17 (Allegro) 

Var. 18 Poco moderato 

Var. 19 Presto 

Var. 20 Andante 

Var. 21 Allegro con brio 

Var. 22 Allegro molto alla ‘Notte e giorno faticar’ 

  di Mozart 

Var. 23 Allegro assai 

Var. 24 Fughetta: andante 

 

Var. 25 Allegro 

Var. 26 (Piacevole)  

Var. 27 Vivace 

Var. 28 Allegro 

Var. 29 Adagio ma non troppo 

Var. 30 Andante sempre cantabile 

Var. 31 Largo molto espressivo 

Var. 32 Fuga: allegro 

Var. 33 Tempo di menuetto, moderato 

 

 
 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 

33 Veränderungen über einen Walzer von  

A. Diabelli, Op. 120, 1823 




