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Beethoven rond 1800 van zijn beschermheer Fürst 
Carl Lichnowsky cadeau kreeg, zijn in de museum-
shop CD-opnamen verkrijgbaar.  Boven de beide hamer-
klaveren is aan de muur het waarschijnlijk meest be-
kende van alle portretten van Beethoven te zien, in 1820 
geschilderd door  Joseph Karl Stieler [34]. Na de dood 
van de componist werden er twee portretminia turen 
[35] en een liefdesbrief gevonden die hij had gericht 
aan de „Onsterfelijk geliefde“. Tot op heden is noch de 
identiteit van de ontvangster van de brief, noch die 
van de geportretteerde dame opgehelderd. Het is niet 
ondenkbaar dat Beethoven een tijdje lang aan Giulietta 
Guicciardi [36] zijn hart heeft geschonken. Aan haar 
droeg hij de pianosonate cis-moll op. 27 nr. 2, de 
„Mond schein-Sonate“, op. Ook met Josephine en Therese 
Brunswik en Antonie Brentano onderhield Beet hoven 
gedurende enige tijd nauwe persoonlijke betrekkingen.

K A M E R  9
In de Bodmer-kamer 
worden geselecteerde 
stukken getoond van de 
uiterst belangrijke privé-
collectie die de Zwitserse 
estheet Dr. Hans Conrad 
Bodmer [37] in 1956 aan 

de Vereniging Beethoven-Huis heeft  vermaakt. 
Daartoe behoren naast talrijke handschriften van 
Beethoven ook Beethovens vouwlessenaar [38] en 
zijn bureau [40], dat Bodmer van Stefan Zweig had 
 gekocht.

Beethovens laatste geschreven stuk [39] is een aan-
vulling op zijn testament, geschreven drie dagen vóór 

zijn dood. Zijn totale bezit vermaakte hij aan zijn neef 
Karl. Het schrift vertoont duidelijke sporen van zijn 
fysieke achteruitgang. In de hoge vitrine [41] zijn klei-
nere voorwerpen uit het dagelijks leven van Beethoven 
alsmede zijn „geloofsbelijdenis“ te zien.

Beethoven stierf op 26 maart 1827 in Wenen in zijn 
woning in het „Schwarzspanierhaus“. Een   aangrijpend 
document is de lithografi e van Josef Danhauser [42], 
die Beethoven op het doodsbed laat zien. Hoe  beroemd 
en gevierd Beethoven al tijdens zijn leven was, toont 
het aquarel van Franz Stöber, waarop de lijkstoet van 
29 maart 1827 [43] wordt weergegeven en waaraan 
ongeveer 20.000 rouwenden hebben deelgenomen. 

K A M E R  10

Op weg terug naar het achterhuis 
biedt de foto aan de linker muur een 
kijkje in de sterfkamer van Beethoven 

in het in 1904 afgebroken „Schwarzspanierhaus“ [44]. 

K A M E R  11

Het dodenmasker [45] is door Josef 
Danhauser slechts ca. 12 uur na de 
dood van Beethoven gemaakt. Om 
de oorzaak van de doofheid van de 
componist te kunnen onderzoeken, is 
korte tijd later in het kader van een 
obductie de schedel van de overle-
dene geopend. Het masker van de 
levende Beethoven [46] heeft Franz 
 Klein gemaakt toen Beethoven 41 
jaar oud was. 

G E B O O R T E K A M E R

De vermelding van 17 december 1770 in het doopre-
gister [47] van de vroegere St. Remigius-kerk in Bonn 
is het enige aanknopingspunt wanneer Beethoven is 
geboren. Vermoedelijk heeft hij op 16 of 17 december 
1770 in deze bescheiden zolderkamer het levenslicht 
aanschouwd.

 

B E G A N E  G R O N D

K A M E R  12
(Vroegere keuken van het gezin 
van Beethoven) 

Hier vindt het vervolg plaats van de 
wisselexposities uit kamer 7 of er worden 
documenten uit de geschiedenis van de 
Vereniging Beethoven-Huis gepresenteerd. 
In de aangrenzende musiceerruimte klinkt 
op het historische hamerklavier van Con-
rad Graf (1824) [48] bij concerten de mu-
ziek van Beethoven in authentieke sfeer. 

Aan de muren portretfoto's van de oprichters en tal-
rijke ereleden van de Vereniging Beethoven-Huis.

B E L A N G R I J K E  D ATA  I N 
B E E T H O V E N S  L E V E N  E N  W E R K
1770  (16 of 17-12) Ludwig wordt geboren als 

2e kind van Johann en Maria Magdalena 
van Beethoven en op 17-12 in de Pfarrkirche 
St. Remigius gedoopt.

1778  (26-03) Ludwig van Beethoven treedt voor 
het eerst als pianist in Keulen op.

1782  Eerste publicatie van een compositie.
1784  Beethoven wordt organist, later ook altviolist 

in de hofkapel van de Keulse keurvorst.
1792 In november verhuist Beethoven naar Wenen 

en wordt leerling van Joseph Haydn.
1795  Beethovens Opus 1 (drie pianotrio's) 

verschijnt in druk.
1798  Begin van de gehooraandoening.
1800  Beethoven organiseert zijn eerste eigen 

concert. Première van de 1e symfonie.
1802  (06-10) Heiligenstädter Testament, 

zelfmoordgedachten.
1809  Beethoven krijgt van zijn mecenassen een 

uitkering om hem in Wenen te houden.
1813  Met „Wellingtons Sieg oder die Schlacht 

bei Vittoria“ op. 91 is Beethoven op het 
hoogtepunt van zijn roem.

1824  Première van de 9e symfonie.
1827   (26-03) Beethoven overlijdt. (29-03)  Begrafenis 

van Beethoven, 20.000 mensen volgen de 
rouwstoet. 

B E G A N E  G R O N D
STUDIO VOOR DIGITALE COLLECTIES

Vanuit de beelden-binnentuin komt u in de studio voor 
digitale collecties die is uitgerust met vier dubbele en 
acht individuele computerplekken met koptelefoons. 
De studio nodigt uit tot een intense optische en 
akoestische ontmoeting met Beethovens werken en 
andere documenten uit de collecties van het 
Beethoven-Huis.

De startpagina op het beeldscherm geeft een over-
zicht en vormt de ingang tot het digitale archief met 
meer dan 5.000 documenten. Elk document is met 
de nieuwste techniek gedigitaliseerd zodat het met 
optimale beeldkwaliteit en vergroting kan worden 
bekeken. Daarbij komen toelichtingen en opnamen 
van alle werken van Beethoven alsmede geluidsfrag-
menten van partituren, virtuele tentoonstellingen en 
een digitale reconstructie van zijn laatste woning. Op 
de computerwerkplekken is het volgende beschikbaar:
 
• Beethovens werken in handschriften en eerste 

drukken bekijken
• Alle werken beluisteren in opnamen 

van de Deutsche Grammophon-Gesellschaft
• Voorgedragen autogrammen om te beluisteren 

en mee te lezen
• Inleven in Beethovens leven in brieven en foto's 
• Luisteren naar het voorlezen uit Beethovens brieven
• Virtuele tentoonstellingen bezoeken
• Beethovens laatste woning in Wenen in een 

digitale reconstructie ontdekken
• Lievelingsstukken uit de tentoonstelling in het 

geboortehuis nauwkeuriger bekijken
• Ansichtkaarten met verschillende motieven 

versturen
• Speciaal voor kinderen: „Hallo, Beethoven!“

S O U T E R R A I N
BÜHNE VOOR MUZIEKVISUALISATIE

De bühne voor muziekvisualisatie in het historische 
souterrain van het huis „Im Mohren“ is een forum voor 
de experimentele visuele interpretatie van Beethovens 
werk met het nieuwe medium „Virtuele Wereld“. Op vol-
ledig nieuwe wijze zijn twee geselecteerde composities 
van Beethoven met driedimensionale computer graphics 
in scène gezet. Achttien over de ruimte verdeelde 
luidsprekers zorgen ook voor een driedimensionale 
belevenis van het geluid. Abstracte fi guren en vormen 
verschijnen op het doek en bewegen zich – gezien door 
een 3D-bril – virtueel in de ruimte. De voorstellingen 
(om de 45 minuten, begintijdstippen zie bij de kassa) 
worden begeleid door een infotrainer. Trefpunt is in de 
studio voor digitale collecties.

„FIDELIO ,  21e EEUW“ (20 minuten)

Muziek: Ludwig van Beethoven, „Fidelio“, scènes uit de tweede 
akte (1814), in een opname met de Wiener Philharmoniker 
onder leiding van Leonard Bernstein (1978) en René Kollo 
(Florestan), Gundula Janowitz (Leonore), Hans Sotin (Don 
Pizarro), Manfred Jungwirth (Rocco).

Met „Fidelio, 21e eeuw“ is voor het eerst een klassieke 
opera in een 3D grafi sche en surround-geluidsomge-
ving (3D virtual reality of virtual environment) interactief 
geënsceneerd. De personages van de opera zijn als ab-
stracte fi guren opgebouwd uit kleine deeltjes (partikel-
systemen). De fi guurtjes geven met sierlijke dansbewe-
gingen het verloop van de muziek weer door muzikale 
en dramaturgische schema's te volgen. Daarnaast kan 
de enscenering interactief worden beïnvloed.

De handeling: de scènes die voor deze productie 
zijn uitgekozen, vormen de kern van de handeling 
van Beethovens opera „Fidelio“: Florestan wordt 
door zijn rivaal Pizarro onrechtmatig in de gevangenis 
opgesloten (introductie). Daar verschijnt hem in een 
visioen zijn vrouw Leonore als engel (aria „In des 
Lebens Frühlingstagen“). Binnengelaten door de cipier 
Rocco (fl uittonen) wil Pizarro Florestan met een dolk 
doden. Fidelio (de als man verklede Leonore) werkt 
zich tussenbeide, ontdoet zich van haar vermom-
ming, weert de dolk van Pizarro af en redt haar man 
Florestan (kwartet „Er sterbe“). Samen vieren ze de 

redding, het weerzien, de bevrijding en de afzetting 
van Pizarro (duet „O namenlose Freude“).
De personages: de abstracte operafi guren zijn te 
herkennen aan hun specifi eke vorm en kleur. Ze ver-
anderen afhankelijk van de compactheid en inten siteit 
van het muzikale gebeuren: Pizarro (witte staafjes), 
Leonore (blauw lint of golf), Rocco (rood-witte dubbele 
bol met tentakels),  Florestan (wit-rode spiraal). De 
gevangenis bestaat uit geometrisch gerangschikte 
staven.
De interactieve instrumenten: met de vier in de 
bühne-ruimte opgestelde interactieve instrumenten 
kan de bezoeker het optische en akoestische gebeuren 
tijdens de voorstelling tot op zekere hoogte beïn-
vloeden. Door de bediening van de instrumenten gaan 
de personages en de bijbehorende stemmen naar 
een andere plek binnen de ruimte. De bezoeker kan 
daardoor eigen dramaturgische ideeën realiseren. De 
interactieve werktuigen behoren elk bij een bepaald 
personage en lichten op als ze aan de beurt zijn:
draden  Florestan (spiraalvormige fi guur) 
bol  Rocco (bolvormige fi guur)
kolom  Leonore/Fidelio (lintvormige fi guur)
joystick  Pizarro (uit staafjes samengestelde fi guur)

Als lyrisch gestemde pendant en toegift bij  „Fidelio, 
21e eeuw“ ontstond het audiovisuele kunstwerk 
„Presto 126/4“. U hoort Beethovens bagatelle in 
h-moll voor piano op. 126 nr. 4 in een opname met 
Paul Komen op een hamerklavier van het Beethoven-
Huis. De 4 minuten durende digitale enscenering 
plaatst vormdelen, volume en geluidsspectrum in een 
driedimensionaal beeld dat tegelijkertijd interactief 
door de toeschouwer kan worden gestuurd.

Producties „Fidelio 21e eeuw “ en „Presto 126/4“: Johanna 
Dombois (concept, regie/dramaturgie, artistieke leiding), Uli 
Lechner (leiding visuele effecten), Florian Dombois (idee, 
concept, projectleiding). Productie voor het Beethoven-Huis 
in samenwerking met Vertigo Systems GmbH en rmh – new 
media gmbh. © Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation, 
Sankt Augustin (2004).

Deze informatie vindt u ook uitgebreid thuis op Inter-
net via www.beethoven-haus-bonn.de

 Bonngasse 20 · D-53111 Bonn
Tel +49 (0)228/9817525 · Fax +49 (0)228/9817526
museum@beethoven-haus-bonn.de
www.beethoven-haus-bonn.de
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B E E T H O V E N  – 

O R I G I N E E L  &  D I G I TA A L

Het gezin Beethoven woonde een aantal jaren in 
de linker tuinvleugel (het gele huis) van de panden 
die nu het Beethoven-Huis vormen. Ludwig van 
Beethoven werd hier in december 1770 geboren. 
Sinds 1889 onderhoudt de Vereniging Beethoven-Huis 
in het geboortehuis een gedenkplaats die tegenwoor-
dig de grootste Beethoven-collectie ter wereld bergt. 
In de tentoonstellingsruimten wordt een selectie ge-
presenteerd van meer dan 150 originele documenten 
uit Beethovens tijd in Bonn en Wenen. Het historische 
aangrenzende pand aan de rechterzijde (het witte 
achterhuis), waarin ooit de doop van Beethoven werd 
gevierd, herbergt sinds 2004 het „Digitale Beethoven-
Huis“. Moderne presentatievormen leiden middels 
multimediale ontdekkingsreizen door Beethovens 
leven en werk (studio voor digitale collecties). Zijn 
muziek wordt als audiovisuele kunst volledig nieuw 
geïnterpreteerd en voor het eerst in de virtuele ruimte 
geënsceneerd (bühne voor muziekvisualisatie).

R O N D L E I D I N G

Begin uw rondleiding in willekeurige volgorde met:
• Beethovens geboortehuis (museum), gele huis, 

ingang in de tuin
• de studio voor digitale collecties (Beethoven 

multimediaal), witte huis (begane grond), ingang 
in de beeldentuin

• de bühne voor muziekvisualisatie (virtueel 
theater), de begintijdstippen van de voorstellingen 
vindt u bij de kassa, trefpunt in de studio voor 
digitale collecties. 

Verder wijzen wij u graag op: 
• onze audiogids (in meerdere talen met vele 

geluidsfragmenten, gespeeld op historische 
instrumenten van het museum)

• de actuele speciale expositie (meestal in kamer 7 
van het museum, zie de speciale gids)

• onze museumshop (met een bijzondere serie 
cd's van het Beethoven-Huis en nog veel meer)

 

B E G A N E  G R O N D

K A M E R  1

U hebt nu het geboortehuis van Ludwig van 
Beethoven betreden. Indien u hebt gekozen voor een 
audiogids, krijgt u deze hier uitgereikt. Het museum 
Beethoven-Huis bestaat uit twee oorspronkelijk 
aparte gebouwen. Beethovens ouders woonden sinds 
hun huwelijk (1767) in het achterhuis (tuinzijde), waar 
Ludwig van Beethoven in december 1770 is geboren. 
Het gezin woonde enkele jaren in dit huis en verhuisde 
daarna nog ten minste drie keer binnen Bonn. In de 19e 
eeuw werd het voorhuis onder andere voor horeca-
doeleinden gebruikt. Toen het geheel te koop kwam en 
dreigde te worden afgebroken, richtten 12 Beethoven-
liefhebbers uit Bonn in 1889 de Vereniging Beethoven-
Huis op. Ze kochten de twee huizen, lieten deze restau-
reren en met elkaar verbinden om er een museum van 
te maken. Tot op de dag van vandaag valt Beethovens 
geboortehuis onder de verantwoordelijkheid van de 
Vereniging Beethoven-Huis, die tegelijk ook de grootste 
Beethoven-collectie ter wereld bezit. Beethovens leven 
en werk kunnen daarom in het museum uitstekend 
worden gedocumenteerd. De tijdtafel biedt een over-
zicht van de belangrijkste data uit Beethovens leven 
en zijn werkzaamheden als componist. Bovendien 
bevinden zich hier de stamboom [1] van de familie 
van Beethoven en de stadsplattegronden van Bonn 
en Wenen [2]. Op de stadsplattegrond van Bonn zijn 
de latere woonhuizen van Beethoven aangegeven. 
Het geboortehuis is als enige bewaard gebleven.

1 E  V E R D I E P I N G

B E E T H O V E N  I N  B O N N

K A M E R  2

Beethovens grootvader, Ludwig 
de Oudere (1712-1773) [3], genoot 
als hofkapelmeester in dienst 
van de keurvorst van Keulen 
hoog aanzien. Het „Bönnsche 
Ballstück“ (1754) [4] laat de 
hofkapel van Bonn zien bij een 
optreden in het theater van het 
slot van Bonn (tegenwoordig 
onderdeel van de universiteit) 
 tijdens een gemaskerd bal. Op de 

voorgrond keurvorst Clemens August. Zijn opvol gers, 
de keurvorsten Maximilian Friedrich [5] en Max 
Franz [6] (de jongste zoon van keizerin Maria Theresia, 
keurvorst van Keulen van 1784-1794), waren de werk-
gevers van de jonge Beethoven. Aan het hof heerste 
een liberale sfeer, beïnvloed door de ideeën van de 
verlichting. Ludwig was al vanaf 1782, 12 jaar oud, als 
plaatsvervangend en vanaf 1784 als regulier organist, 
later ook als altviolist en repetitor bij de hofkapel 
werkzaam. Daardoor was hij in staat om aan het 
fi nanciële onderhoud van het gezin bij te dragen. 
Na de dood van zijn moeder (1787) was Ludwig 
geheel voor het gezin verantwoordelijk.

Johann van Beethoven probeerde om de begaafde 
zoon als wonderkind (zoals Mozart) aan het publiek te 
presenteren. De vroegste getuigenis van Ludwig van 
Beethovens openbare optreden is de aankondiging 
(Avertissement) [7] van het concert van 26 maart 
1778 in Keulen. De vader heeft de leeftijd van Ludwig 
waarschijnlijk bewust jonger aangegeven om een 
grotere belangstelling te wekken. In 1782 verscheen 
de eerste compositie van Beethoven [8] in gedrukte 
vorm (9 variaties voor piano op een mars van 
Dressler), gestimuleerd door zijn belangrijkste docent 
in Bonn, de hoforganist, dirigent van het hoforkest 
(“Theater kapellmeister”) en componist Christian 
Gottlob Neefe (1748-1798) [9].

K A M E R  3

In de vitrine ligt de altviool 
[10] waar Beethoven in de 
periode in Bonn doorgaans 
op speelde (vermoedelijk 
gebouwd door Sebastian 
Dalinger rond 1780 in Wenen 

naar J. Stainer). Aan de muren hangen silhouetten 
van belangrijke componisten [11] uit de 18e eeuw 
wier oeuvre het werk van de jonge Beethoven heeft 
beïnvloed. Slot Augustusburg [12] in Brühl, de zomer-
residentie van de keurvorst, en zijn residentie in Bonn 
[13] waren de belangrijkste plaatsen van optreden 
van het keurvorstelijk orkest.

K A M E R  4
Centraal thema in deze 
kamer zijn de jeugdvrienden 
van Beethoven. Het middel-
ste silhouet is het vroegste 
portret [14] van de destijds 
zestienjarige Beethoven. De 
silhouetten links en rechts 
[15] tonen de familie von 

Breuning die een belangrijke rol speelde in het leven 
van Beethoven. Hij was bevriend met de kinderen en 
gaf hun pianoles. De moeder, Helene von Breuning 
[16], gaf Beethoven na de dood van zijn eigen moeder 
(1787) niet zelden wijze raad en had ook een grote 
invloed op zijn geestelijke vorming. Getuigenissen van 
de levenslange vriendschap zijn de felicitatiekaarten 
[17] van Beethoven en Eleonore von Breuning in de 
vitrine. Ook de latere echtgenoot van Eleonore, de 
arts Franz Gerhard Wegeler (1765-1848) [18], was 
een jeugdvriend van Beethoven. Hij publiceerde in 
1838 de eerste authentieke biografi e [19] van de 
componist. 

K A M E R  5  ( V O O R H U I S )

Beethoven speelde 
vanaf zijn 10e jaar 
regelmatig aan dit 
klavier [20] van het 
orgel in de Minoriten-

kirche (tegenwoordig St. Remigius). Het instrument 
[21] werd in de Tweede Wereldoorlog vernield. Het 
historische klavier was echter al in 1904 bij een ver
bouwing van het orgel verwijderd en aan het Beethoven-
Huis geschonken. Rechts aan de muur tonen twee 
olieverfschilderijen van François Rousseau scènes uit 
het hofl even. In de vitrine is de eerste druk te zien van 
de drie vroege pianosonates die de 12-jarige Beethoven 
aan de keurvorst heeft opgedragen.

Beethoven verliet Bonn in 1792 om in Wenen bij 
Joseph Haydn [22] compositieles te nemen. Het was 
de bedoeling dat hij daarna als hofmusicus naar 
Bonn terug zou keren. De Franse bezetting van het 
Rijnland in 1794 leidde echter tot het uiteenvallen 
van de Bonnse hofhouding, zodat Beethoven op den 
duur in Wenen bleef. Zijn geboortestad Bonn heeft 
hij nooit meer gezien. Zijn vrienden hadden hem bij 
het  afscheid een album [23] gegeven met hun  goede 
wensen voor de toekomst. Opengeslagen ligt de 
 beroemd geworden aantekening van Ferdinand Graf 
Waldstein: „... Door uw grote toewijding ontvangt u: 
Mozarts geest uit de handen van Haydn“.  Beethoven 
droeg later de sonate Opus 53, de „Waldstein- Sonate“ 
aan hem op.

 

B E E T H O V E N  I N  W E N E N

K A M E R  6

Aan de muur tonen de por-
tretgravures [24] Beethovens 
leraren in de Weense periode: 

Joseph Haydn (1792-1794), Johann Georg Albrechts-
berger (1794/95) en Antonio Salieri (1801/02).

K A M E R  7
Hier worden speciale exposi-
ties over verschillende losse 
aspecten uit Beethovens  leven 
en werken getoond (zie de 
desbetreffende catalogus of 
de folder in de beknopte 

gids). Soms zijn stukken van de wisselexposities 
ook geïntegreerd in de permanente tentoonstelling 
(te herkennen aan de grijze opschriften). Permanent 
te zien zijn het portret van Beethoven gemaakt door 
Willibrord Joseph Mähler (1815) [25] en een  kostbare 
verzameling van historische houten blaasinstru men-
ten (collectie Zimmermann) [26].

 2 E  V E R D I E P I N G

K A M E R  8

Deze kamer leidt de 
bezoeker naar de Weense 
periode van Beethoven. 
De in 1812 gemaakte 
Beethoven-buste [27] van 
de Weense beeldhouwer 
Franz Klein (1779-1840) 
geldt als een bijzonder 

getrouwe weergave omdat deze is gemaakt naar het 
tijdens Beethovens leven gemaakte masker (zie kamer 
11). Getuigenissen van de doofheid van  Beethoven 
bevinden zich in de vitrine langs de linker muur. Reeds 
als 30-jarige doet Beethoven aan zijn vriend Wegeler 
verslag van toenemende gehoorproblemen en de 
daaruit resulterende vereenzaming. Een jaar later 
schreef hij zijn beroemd geworden „Heiligenstädter 
Testament“ [28] voor zijn twee broers op. Ook hoor-
buizen [29] konden slechts in beperkte mate uitkomst 
bieden zodat Beethoven zich sinds ongeveer 1818 met 
behulp van notitieboekjes, de „conversatieboekjes“ 
[30], moest behelpen. Van de Londense pianobouwer 
Thomas Broadwood kreeg Beethoven in 1817 een 
vleugel [32] cadeau, waarvan een identiek model ten-
toongesteld wordt. Het instrument van de beroemde 
Weense pianobouwer Conrad Graf was de laatste 
vleugel [33] van de componist. De opstelling van de 
twee hamerklavieren komt precies overeen met de 
 situatie in de laatste woning van Beethoven in Wenen, 
het „Schwarzspanierhaus“. Van beide instru menten 
evenals van de strijkkwartetinstrumenten [31], die 
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B E E T H O V E N  – 

O R I G I N E E L  &  D I G I TA A L

Het gezin Beethoven woonde een aantal jaren in 
de linker tuinvleugel (het gele huis) van de panden 
die nu het Beethoven-Huis vormen. Ludwig van 
Beethoven werd hier in december 1770 geboren. 
Sinds 1889 onderhoudt de Vereniging Beethoven-Huis 
in het geboortehuis een gedenkplaats die tegenwoor-
dig de grootste Beethoven-collectie ter wereld bergt. 
In de tentoonstellingsruimten wordt een selectie ge-
presenteerd van meer dan 150 originele documenten 
uit Beethovens tijd in Bonn en Wenen. Het historische 
aangrenzende pand aan de rechterzijde (het witte 
achterhuis), waarin ooit de doop van Beethoven werd 
gevierd, herbergt sinds 2004 het „Digitale Beethoven-
Huis“. Moderne presentatievormen leiden middels 
multimediale ontdekkingsreizen door Beethovens 
leven en werk (studio voor digitale collecties). Zijn 
muziek wordt als audiovisuele kunst volledig nieuw 
geïnterpreteerd en voor het eerst in de virtuele ruimte 
geënsceneerd (bühne voor muziekvisualisatie).

R O N D L E I D I N G

Begin uw rondleiding in willekeurige volgorde met:
• Beethovens geboortehuis (museum), gele huis, 

ingang in de tuin
• de studio voor digitale collecties (Beethoven 

multimediaal), witte huis (begane grond), ingang 
in de beeldentuin

• de bühne voor muziekvisualisatie (virtueel 
theater), de begintijdstippen van de voorstellingen 
vindt u bij de kassa, trefpunt in de studio voor 
digitale collecties. 

Verder wijzen wij u graag op: 
• onze audiogids (in meerdere talen met vele 

geluidsfragmenten, gespeeld op historische 
instrumenten van het museum)

• de actuele speciale expositie (meestal in kamer 7 
van het museum, zie de speciale gids)

• onze museumshop (met een bijzondere serie 
cd's van het Beethoven-Huis en nog veel meer)

 

B E G A N E  G R O N D

K A M E R  1

U hebt nu het geboortehuis van Ludwig van 
Beethoven betreden. Indien u hebt gekozen voor een 
audiogids, krijgt u deze hier uitgereikt. Het museum 
Beethoven-Huis bestaat uit twee oorspronkelijk 
aparte gebouwen. Beethovens ouders woonden sinds 
hun huwelijk (1767) in het achterhuis (tuinzijde), waar 
Ludwig van Beethoven in december 1770 is geboren. 
Het gezin woonde enkele jaren in dit huis en verhuisde 
daarna nog ten minste drie keer binnen Bonn. In de 19e 
eeuw werd het voorhuis onder andere voor horeca-
doeleinden gebruikt. Toen het geheel te koop kwam en 
dreigde te worden afgebroken, richtten 12 Beethoven-
liefhebbers uit Bonn in 1889 de Vereniging Beethoven-
Huis op. Ze kochten de twee huizen, lieten deze restau-
reren en met elkaar verbinden om er een museum van 
te maken. Tot op de dag van vandaag valt Beethovens 
geboortehuis onder de verantwoordelijkheid van de 
Vereniging Beethoven-Huis, die tegelijk ook de grootste 
Beethoven-collectie ter wereld bezit. Beethovens leven 
en werk kunnen daarom in het museum uitstekend 
worden gedocumenteerd. De tijdtafel biedt een over-
zicht van de belangrijkste data uit Beethovens leven 
en zijn werkzaamheden als componist. Bovendien 
bevinden zich hier de stamboom [1] van de familie 
van Beethoven en de stadsplattegronden van Bonn 
en Wenen [2]. Op de stadsplattegrond van Bonn zijn 
de latere woonhuizen van Beethoven aangegeven. 
Het geboortehuis is als enige bewaard gebleven.

1 E  V E R D I E P I N G

B E E T H O V E N  I N  B O N N

K A M E R  2

Beethovens grootvader, Ludwig 
de Oudere (1712-1773) [3], genoot 
als hofkapelmeester in dienst 
van de keurvorst van Keulen 
hoog aanzien. Het „Bönnsche 
Ballstück“ (1754) [4] laat de 
hofkapel van Bonn zien bij een 
optreden in het theater van het 
slot van Bonn (tegenwoordig 
onderdeel van de universiteit) 
 tijdens een gemaskerd bal. Op de 

voorgrond keurvorst Clemens August. Zijn opvol gers, 
de keurvorsten Maximilian Friedrich [5] en Max 
Franz [6] (de jongste zoon van keizerin Maria Theresia, 
keurvorst van Keulen van 1784-1794), waren de werk-
gevers van de jonge Beethoven. Aan het hof heerste 
een liberale sfeer, beïnvloed door de ideeën van de 
verlichting. Ludwig was al vanaf 1782, 12 jaar oud, als 
plaatsvervangend en vanaf 1784 als regulier organist, 
later ook als altviolist en repetitor bij de hofkapel 
werkzaam. Daardoor was hij in staat om aan het 
fi nanciële onderhoud van het gezin bij te dragen. 
Na de dood van zijn moeder (1787) was Ludwig 
geheel voor het gezin verantwoordelijk.

Johann van Beethoven probeerde om de begaafde 
zoon als wonderkind (zoals Mozart) aan het publiek te 
presenteren. De vroegste getuigenis van Ludwig van 
Beethovens openbare optreden is de aankondiging 
(Avertissement) [7] van het concert van 26 maart 
1778 in Keulen. De vader heeft de leeftijd van Ludwig 
waarschijnlijk bewust jonger aangegeven om een 
grotere belangstelling te wekken. In 1782 verscheen 
de eerste compositie van Beethoven [8] in gedrukte 
vorm (9 variaties voor piano op een mars van 
Dressler), gestimuleerd door zijn belangrijkste docent 
in Bonn, de hoforganist, dirigent van het hoforkest 
(“Theater kapellmeister”) en componist Christian 
Gottlob Neefe (1748-1798) [9].

K A M E R  3

In de vitrine ligt de altviool 
[10] waar Beethoven in de 
periode in Bonn doorgaans 
op speelde (vermoedelijk 
gebouwd door Sebastian 
Dalinger rond 1780 in Wenen 

naar J. Stainer). Aan de muren hangen silhouetten 
van belangrijke componisten [11] uit de 18e eeuw 
wier oeuvre het werk van de jonge Beethoven heeft 
beïnvloed. Slot Augustusburg [12] in Brühl, de zomer-
residentie van de keurvorst, en zijn residentie in Bonn 
[13] waren de belangrijkste plaatsen van optreden 
van het keurvorstelijk orkest.

K A M E R  4
Centraal thema in deze 
kamer zijn de jeugdvrienden 
van Beethoven. Het middel-
ste silhouet is het vroegste 
portret [14] van de destijds 
zestienjarige Beethoven. De 
silhouetten links en rechts 
[15] tonen de familie von 

Breuning die een belangrijke rol speelde in het leven 
van Beethoven. Hij was bevriend met de kinderen en 
gaf hun pianoles. De moeder, Helene von Breuning 
[16], gaf Beethoven na de dood van zijn eigen moeder 
(1787) niet zelden wijze raad en had ook een grote 
invloed op zijn geestelijke vorming. Getuigenissen van 
de levenslange vriendschap zijn de felicitatiekaarten 
[17] van Beethoven en Eleonore von Breuning in de 
vitrine. Ook de latere echtgenoot van Eleonore, de 
arts Franz Gerhard Wegeler (1765-1848) [18], was 
een jeugdvriend van Beethoven. Hij publiceerde in 
1838 de eerste authentieke biografi e [19] van de 
componist. 

K A M E R  5  ( V O O R H U I S )

Beethoven speelde 
vanaf zijn 10e jaar 
regelmatig aan dit 
klavier [20] van het 
orgel in de Minoriten-

kirche (tegenwoordig St. Remigius). Het instrument 
[21] werd in de Tweede Wereldoorlog vernield. Het 
historische klavier was echter al in 1904 bij een ver
bouwing van het orgel verwijderd en aan het Beethoven-
Huis geschonken. Rechts aan de muur tonen twee 
olieverfschilderijen van François Rousseau scènes uit 
het hofl even. In de vitrine is de eerste druk te zien van 
de drie vroege pianosonates die de 12-jarige Beethoven 
aan de keurvorst heeft opgedragen.

Beethoven verliet Bonn in 1792 om in Wenen bij 
Joseph Haydn [22] compositieles te nemen. Het was 
de bedoeling dat hij daarna als hofmusicus naar 
Bonn terug zou keren. De Franse bezetting van het 
Rijnland in 1794 leidde echter tot het uiteenvallen 
van de Bonnse hofhouding, zodat Beethoven op den 
duur in Wenen bleef. Zijn geboortestad Bonn heeft 
hij nooit meer gezien. Zijn vrienden hadden hem bij 
het  afscheid een album [23] gegeven met hun  goede 
wensen voor de toekomst. Opengeslagen ligt de 
 beroemd geworden aantekening van Ferdinand Graf 
Waldstein: „... Door uw grote toewijding ontvangt u: 
Mozarts geest uit de handen van Haydn“.  Beethoven 
droeg later de sonate Opus 53, de „Waldstein- Sonate“ 
aan hem op.

 

B E E T H O V E N  I N  W E N E N

K A M E R  6

Aan de muur tonen de por-
tretgravures [24] Beethovens 
leraren in de Weense periode: 

Joseph Haydn (1792-1794), Johann Georg Albrechts-
berger (1794/95) en Antonio Salieri (1801/02).

K A M E R  7
Hier worden speciale exposi-
ties over verschillende losse 
aspecten uit Beethovens  leven 
en werken getoond (zie de 
desbetreffende catalogus of 
de folder in de beknopte 

gids). Soms zijn stukken van de wisselexposities 
ook geïntegreerd in de permanente tentoonstelling 
(te herkennen aan de grijze opschriften). Permanent 
te zien zijn het portret van Beethoven gemaakt door 
Willibrord Joseph Mähler (1815) [25] en een  kostbare 
verzameling van historische houten blaasinstru men-
ten (collectie Zimmermann) [26].

 2 E  V E R D I E P I N G

K A M E R  8

Deze kamer leidt de 
bezoeker naar de Weense 
periode van Beethoven. 
De in 1812 gemaakte 
Beethoven-buste [27] van 
de Weense beeldhouwer 
Franz Klein (1779-1840) 
geldt als een bijzonder 

getrouwe weergave omdat deze is gemaakt naar het 
tijdens Beethovens leven gemaakte masker (zie kamer 
11). Getuigenissen van de doofheid van  Beethoven 
bevinden zich in de vitrine langs de linker muur. Reeds 
als 30-jarige doet Beethoven aan zijn vriend Wegeler 
verslag van toenemende gehoorproblemen en de 
daaruit resulterende vereenzaming. Een jaar later 
schreef hij zijn beroemd geworden „Heiligenstädter 
Testament“ [28] voor zijn twee broers op. Ook hoor-
buizen [29] konden slechts in beperkte mate uitkomst 
bieden zodat Beethoven zich sinds ongeveer 1818 met 
behulp van notitieboekjes, de „conversatieboekjes“ 
[30], moest behelpen. Van de Londense pianobouwer 
Thomas Broadwood kreeg Beethoven in 1817 een 
vleugel [32] cadeau, waarvan een identiek model ten-
toongesteld wordt. Het instrument van de beroemde 
Weense pianobouwer Conrad Graf was de laatste 
vleugel [33] van de componist. De opstelling van de 
twee hamerklavieren komt precies overeen met de 
 situatie in de laatste woning van Beethoven in Wenen, 
het „Schwarzspanierhaus“. Van beide instru menten 
evenals van de strijkkwartetinstrumenten [31], die 
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B E E T H O V E N  – 

O R I G I N E E L  &  D I G I TA A L

Het gezin Beethoven woonde een aantal jaren in 
de linker tuinvleugel (het gele huis) van de panden 
die nu het Beethoven-Huis vormen. Ludwig van 
Beethoven werd hier in december 1770 geboren. 
Sinds 1889 onderhoudt de Vereniging Beethoven-Huis 
in het geboortehuis een gedenkplaats die tegenwoor-
dig de grootste Beethoven-collectie ter wereld bergt. 
In de tentoonstellingsruimten wordt een selectie ge-
presenteerd van meer dan 150 originele documenten 
uit Beethovens tijd in Bonn en Wenen. Het historische 
aangrenzende pand aan de rechterzijde (het witte 
achterhuis), waarin ooit de doop van Beethoven werd 
gevierd, herbergt sinds 2004 het „Digitale Beethoven-
Huis“. Moderne presentatievormen leiden middels 
multimediale ontdekkingsreizen door Beethovens 
leven en werk (studio voor digitale collecties). Zijn 
muziek wordt als audiovisuele kunst volledig nieuw 
geïnterpreteerd en voor het eerst in de virtuele ruimte 
geënsceneerd (bühne voor muziekvisualisatie).

R O N D L E I D I N G

Begin uw rondleiding in willekeurige volgorde met:
• Beethovens geboortehuis (museum), gele huis, 

ingang in de tuin
• de studio voor digitale collecties (Beethoven 

multimediaal), witte huis (begane grond), ingang 
in de beeldentuin

• de bühne voor muziekvisualisatie (virtueel 
theater), de begintijdstippen van de voorstellingen 
vindt u bij de kassa, trefpunt in de studio voor 
digitale collecties. 

Verder wijzen wij u graag op: 
• onze audiogids (in meerdere talen met vele 

geluidsfragmenten, gespeeld op historische 
instrumenten van het museum)

• de actuele speciale expositie (meestal in kamer 7 
van het museum, zie de speciale gids)

• onze museumshop (met een bijzondere serie 
cd's van het Beethoven-Huis en nog veel meer)

 

B E G A N E  G R O N D

K A M E R  1

U hebt nu het geboortehuis van Ludwig van 
Beethoven betreden. Indien u hebt gekozen voor een 
audiogids, krijgt u deze hier uitgereikt. Het museum 
Beethoven-Huis bestaat uit twee oorspronkelijk 
aparte gebouwen. Beethovens ouders woonden sinds 
hun huwelijk (1767) in het achterhuis (tuinzijde), waar 
Ludwig van Beethoven in december 1770 is geboren. 
Het gezin woonde enkele jaren in dit huis en verhuisde 
daarna nog ten minste drie keer binnen Bonn. In de 19e 
eeuw werd het voorhuis onder andere voor horeca-
doeleinden gebruikt. Toen het geheel te koop kwam en 
dreigde te worden afgebroken, richtten 12 Beethoven-
liefhebbers uit Bonn in 1889 de Vereniging Beethoven-
Huis op. Ze kochten de twee huizen, lieten deze restau-
reren en met elkaar verbinden om er een museum van 
te maken. Tot op de dag van vandaag valt Beethovens 
geboortehuis onder de verantwoordelijkheid van de 
Vereniging Beethoven-Huis, die tegelijk ook de grootste 
Beethoven-collectie ter wereld bezit. Beethovens leven 
en werk kunnen daarom in het museum uitstekend 
worden gedocumenteerd. De tijdtafel biedt een over-
zicht van de belangrijkste data uit Beethovens leven 
en zijn werkzaamheden als componist. Bovendien 
bevinden zich hier de stamboom [1] van de familie 
van Beethoven en de stadsplattegronden van Bonn 
en Wenen [2]. Op de stadsplattegrond van Bonn zijn 
de latere woonhuizen van Beethoven aangegeven. 
Het geboortehuis is als enige bewaard gebleven.

1 E  V E R D I E P I N G

B E E T H O V E N  I N  B O N N

K A M E R  2

Beethovens grootvader, Ludwig 
de Oudere (1712-1773) [3], genoot 
als hofkapelmeester in dienst 
van de keurvorst van Keulen 
hoog aanzien. Het „Bönnsche 
Ballstück“ (1754) [4] laat de 
hofkapel van Bonn zien bij een 
optreden in het theater van het 
slot van Bonn (tegenwoordig 
onderdeel van de universiteit) 
 tijdens een gemaskerd bal. Op de 

voorgrond keurvorst Clemens August. Zijn opvol gers, 
de keurvorsten Maximilian Friedrich [5] en Max 
Franz [6] (de jongste zoon van keizerin Maria Theresia, 
keurvorst van Keulen van 1784-1794), waren de werk-
gevers van de jonge Beethoven. Aan het hof heerste 
een liberale sfeer, beïnvloed door de ideeën van de 
verlichting. Ludwig was al vanaf 1782, 12 jaar oud, als 
plaatsvervangend en vanaf 1784 als regulier organist, 
later ook als altviolist en repetitor bij de hofkapel 
werkzaam. Daardoor was hij in staat om aan het 
fi nanciële onderhoud van het gezin bij te dragen. 
Na de dood van zijn moeder (1787) was Ludwig 
geheel voor het gezin verantwoordelijk.

Johann van Beethoven probeerde om de begaafde 
zoon als wonderkind (zoals Mozart) aan het publiek te 
presenteren. De vroegste getuigenis van Ludwig van 
Beethovens openbare optreden is de aankondiging 
(Avertissement) [7] van het concert van 26 maart 
1778 in Keulen. De vader heeft de leeftijd van Ludwig 
waarschijnlijk bewust jonger aangegeven om een 
grotere belangstelling te wekken. In 1782 verscheen 
de eerste compositie van Beethoven [8] in gedrukte 
vorm (9 variaties voor piano op een mars van 
Dressler), gestimuleerd door zijn belangrijkste docent 
in Bonn, de hoforganist, dirigent van het hoforkest 
(“Theater kapellmeister”) en componist Christian 
Gottlob Neefe (1748-1798) [9].

K A M E R  3

In de vitrine ligt de altviool 
[10] waar Beethoven in de 
periode in Bonn doorgaans 
op speelde (vermoedelijk 
gebouwd door Sebastian 
Dalinger rond 1780 in Wenen 

naar J. Stainer). Aan de muren hangen silhouetten 
van belangrijke componisten [11] uit de 18e eeuw 
wier oeuvre het werk van de jonge Beethoven heeft 
beïnvloed. Slot Augustusburg [12] in Brühl, de zomer-
residentie van de keurvorst, en zijn residentie in Bonn 
[13] waren de belangrijkste plaatsen van optreden 
van het keurvorstelijk orkest.

K A M E R  4
Centraal thema in deze 
kamer zijn de jeugdvrienden 
van Beethoven. Het middel-
ste silhouet is het vroegste 
portret [14] van de destijds 
zestienjarige Beethoven. De 
silhouetten links en rechts 
[15] tonen de familie von 

Breuning die een belangrijke rol speelde in het leven 
van Beethoven. Hij was bevriend met de kinderen en 
gaf hun pianoles. De moeder, Helene von Breuning 
[16], gaf Beethoven na de dood van zijn eigen moeder 
(1787) niet zelden wijze raad en had ook een grote 
invloed op zijn geestelijke vorming. Getuigenissen van 
de levenslange vriendschap zijn de felicitatiekaarten 
[17] van Beethoven en Eleonore von Breuning in de 
vitrine. Ook de latere echtgenoot van Eleonore, de 
arts Franz Gerhard Wegeler (1765-1848) [18], was 
een jeugdvriend van Beethoven. Hij publiceerde in 
1838 de eerste authentieke biografi e [19] van de 
componist. 

K A M E R  5  ( V O O R H U I S )

Beethoven speelde 
vanaf zijn 10e jaar 
regelmatig aan dit 
klavier [20] van het 
orgel in de Minoriten-

kirche (tegenwoordig St. Remigius). Het instrument 
[21] werd in de Tweede Wereldoorlog vernield. Het 
historische klavier was echter al in 1904 bij een ver
bouwing van het orgel verwijderd en aan het Beethoven-
Huis geschonken. Rechts aan de muur tonen twee 
olieverfschilderijen van François Rousseau scènes uit 
het hofl even. In de vitrine is de eerste druk te zien van 
de drie vroege pianosonates die de 12-jarige Beethoven 
aan de keurvorst heeft opgedragen.

Beethoven verliet Bonn in 1792 om in Wenen bij 
Joseph Haydn [22] compositieles te nemen. Het was 
de bedoeling dat hij daarna als hofmusicus naar 
Bonn terug zou keren. De Franse bezetting van het 
Rijnland in 1794 leidde echter tot het uiteenvallen 
van de Bonnse hofhouding, zodat Beethoven op den 
duur in Wenen bleef. Zijn geboortestad Bonn heeft 
hij nooit meer gezien. Zijn vrienden hadden hem bij 
het  afscheid een album [23] gegeven met hun  goede 
wensen voor de toekomst. Opengeslagen ligt de 
 beroemd geworden aantekening van Ferdinand Graf 
Waldstein: „... Door uw grote toewijding ontvangt u: 
Mozarts geest uit de handen van Haydn“.  Beethoven 
droeg later de sonate Opus 53, de „Waldstein- Sonate“ 
aan hem op.

 

B E E T H O V E N  I N  W E N E N

K A M E R  6

Aan de muur tonen de por-
tretgravures [24] Beethovens 
leraren in de Weense periode: 

Joseph Haydn (1792-1794), Johann Georg Albrechts-
berger (1794/95) en Antonio Salieri (1801/02).

K A M E R  7
Hier worden speciale exposi-
ties over verschillende losse 
aspecten uit Beethovens  leven 
en werken getoond (zie de 
desbetreffende catalogus of 
de folder in de beknopte 

gids). Soms zijn stukken van de wisselexposities 
ook geïntegreerd in de permanente tentoonstelling 
(te herkennen aan de grijze opschriften). Permanent 
te zien zijn het portret van Beethoven gemaakt door 
Willibrord Joseph Mähler (1815) [25] en een  kostbare 
verzameling van historische houten blaasinstru men-
ten (collectie Zimmermann) [26].

 2 E  V E R D I E P I N G

K A M E R  8

Deze kamer leidt de 
bezoeker naar de Weense 
periode van Beethoven. 
De in 1812 gemaakte 
Beethoven-buste [27] van 
de Weense beeldhouwer 
Franz Klein (1779-1840) 
geldt als een bijzonder 

getrouwe weergave omdat deze is gemaakt naar het 
tijdens Beethovens leven gemaakte masker (zie kamer 
11). Getuigenissen van de doofheid van  Beethoven 
bevinden zich in de vitrine langs de linker muur. Reeds 
als 30-jarige doet Beethoven aan zijn vriend Wegeler 
verslag van toenemende gehoorproblemen en de 
daaruit resulterende vereenzaming. Een jaar later 
schreef hij zijn beroemd geworden „Heiligenstädter 
Testament“ [28] voor zijn twee broers op. Ook hoor-
buizen [29] konden slechts in beperkte mate uitkomst 
bieden zodat Beethoven zich sinds ongeveer 1818 met 
behulp van notitieboekjes, de „conversatieboekjes“ 
[30], moest behelpen. Van de Londense pianobouwer 
Thomas Broadwood kreeg Beethoven in 1817 een 
vleugel [32] cadeau, waarvan een identiek model ten-
toongesteld wordt. Het instrument van de beroemde 
Weense pianobouwer Conrad Graf was de laatste 
vleugel [33] van de componist. De opstelling van de 
twee hamerklavieren komt precies overeen met de 
 situatie in de laatste woning van Beethoven in Wenen, 
het „Schwarzspanierhaus“. Van beide instru menten 
evenals van de strijkkwartetinstrumenten [31], die 
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B E E T H O V E N  – 

O R I G I N E E L  &  D I G I TA A L

Het gezin Beethoven woonde een aantal jaren in 
de linker tuinvleugel (het gele huis) van de panden 
die nu het Beethoven-Huis vormen. Ludwig van 
Beethoven werd hier in december 1770 geboren. 
Sinds 1889 onderhoudt de Vereniging Beethoven-Huis 
in het geboortehuis een gedenkplaats die tegenwoor-
dig de grootste Beethoven-collectie ter wereld bergt. 
In de tentoonstellingsruimten wordt een selectie ge-
presenteerd van meer dan 150 originele documenten 
uit Beethovens tijd in Bonn en Wenen. Het historische 
aangrenzende pand aan de rechterzijde (het witte 
achterhuis), waarin ooit de doop van Beethoven werd 
gevierd, herbergt sinds 2004 het „Digitale Beethoven-
Huis“. Moderne presentatievormen leiden middels 
multimediale ontdekkingsreizen door Beethovens 
leven en werk (studio voor digitale collecties). Zijn 
muziek wordt als audiovisuele kunst volledig nieuw 
geïnterpreteerd en voor het eerst in de virtuele ruimte 
geënsceneerd (bühne voor muziekvisualisatie).

R O N D L E I D I N G

Begin uw rondleiding in willekeurige volgorde met:
• Beethovens geboortehuis (museum), gele huis, 

ingang in de tuin
• de studio voor digitale collecties (Beethoven 

multimediaal), witte huis (begane grond), ingang 
in de beeldentuin

• de bühne voor muziekvisualisatie (virtueel 
theater), de begintijdstippen van de voorstellingen 
vindt u bij de kassa, trefpunt in de studio voor 
digitale collecties. 

Verder wijzen wij u graag op: 
• onze audiogids (in meerdere talen met vele 

geluidsfragmenten, gespeeld op historische 
instrumenten van het museum)

• de actuele speciale expositie (meestal in kamer 7 
van het museum, zie de speciale gids)

• onze museumshop (met een bijzondere serie 
cd's van het Beethoven-Huis en nog veel meer)

 

B E G A N E  G R O N D

K A M E R  1

U hebt nu het geboortehuis van Ludwig van 
Beethoven betreden. Indien u hebt gekozen voor een 
audiogids, krijgt u deze hier uitgereikt. Het museum 
Beethoven-Huis bestaat uit twee oorspronkelijk 
aparte gebouwen. Beethovens ouders woonden sinds 
hun huwelijk (1767) in het achterhuis (tuinzijde), waar 
Ludwig van Beethoven in december 1770 is geboren. 
Het gezin woonde enkele jaren in dit huis en verhuisde 
daarna nog ten minste drie keer binnen Bonn. In de 19e 
eeuw werd het voorhuis onder andere voor horeca-
doeleinden gebruikt. Toen het geheel te koop kwam en 
dreigde te worden afgebroken, richtten 12 Beethoven-
liefhebbers uit Bonn in 1889 de Vereniging Beethoven-
Huis op. Ze kochten de twee huizen, lieten deze restau-
reren en met elkaar verbinden om er een museum van 
te maken. Tot op de dag van vandaag valt Beethovens 
geboortehuis onder de verantwoordelijkheid van de 
Vereniging Beethoven-Huis, die tegelijk ook de grootste 
Beethoven-collectie ter wereld bezit. Beethovens leven 
en werk kunnen daarom in het museum uitstekend 
worden gedocumenteerd. De tijdtafel biedt een over-
zicht van de belangrijkste data uit Beethovens leven 
en zijn werkzaamheden als componist. Bovendien 
bevinden zich hier de stamboom [1] van de familie 
van Beethoven en de stadsplattegronden van Bonn 
en Wenen [2]. Op de stadsplattegrond van Bonn zijn 
de latere woonhuizen van Beethoven aangegeven. 
Het geboortehuis is als enige bewaard gebleven.

1 E  V E R D I E P I N G

B E E T H O V E N  I N  B O N N

K A M E R  2

Beethovens grootvader, Ludwig 
de Oudere (1712-1773) [3], genoot 
als hofkapelmeester in dienst 
van de keurvorst van Keulen 
hoog aanzien. Het „Bönnsche 
Ballstück“ (1754) [4] laat de 
hofkapel van Bonn zien bij een 
optreden in het theater van het 
slot van Bonn (tegenwoordig 
onderdeel van de universiteit) 
 tijdens een gemaskerd bal. Op de 

voorgrond keurvorst Clemens August. Zijn opvol gers, 
de keurvorsten Maximilian Friedrich [5] en Max 
Franz [6] (de jongste zoon van keizerin Maria Theresia, 
keurvorst van Keulen van 1784-1794), waren de werk-
gevers van de jonge Beethoven. Aan het hof heerste 
een liberale sfeer, beïnvloed door de ideeën van de 
verlichting. Ludwig was al vanaf 1782, 12 jaar oud, als 
plaatsvervangend en vanaf 1784 als regulier organist, 
later ook als altviolist en repetitor bij de hofkapel 
werkzaam. Daardoor was hij in staat om aan het 
fi nanciële onderhoud van het gezin bij te dragen. 
Na de dood van zijn moeder (1787) was Ludwig 
geheel voor het gezin verantwoordelijk.

Johann van Beethoven probeerde om de begaafde 
zoon als wonderkind (zoals Mozart) aan het publiek te 
presenteren. De vroegste getuigenis van Ludwig van 
Beethovens openbare optreden is de aankondiging 
(Avertissement) [7] van het concert van 26 maart 
1778 in Keulen. De vader heeft de leeftijd van Ludwig 
waarschijnlijk bewust jonger aangegeven om een 
grotere belangstelling te wekken. In 1782 verscheen 
de eerste compositie van Beethoven [8] in gedrukte 
vorm (9 variaties voor piano op een mars van 
Dressler), gestimuleerd door zijn belangrijkste docent 
in Bonn, de hoforganist, dirigent van het hoforkest 
(“Theater kapellmeister”) en componist Christian 
Gottlob Neefe (1748-1798) [9].

K A M E R  3

In de vitrine ligt de altviool 
[10] waar Beethoven in de 
periode in Bonn doorgaans 
op speelde (vermoedelijk 
gebouwd door Sebastian 
Dalinger rond 1780 in Wenen 

naar J. Stainer). Aan de muren hangen silhouetten 
van belangrijke componisten [11] uit de 18e eeuw 
wier oeuvre het werk van de jonge Beethoven heeft 
beïnvloed. Slot Augustusburg [12] in Brühl, de zomer-
residentie van de keurvorst, en zijn residentie in Bonn 
[13] waren de belangrijkste plaatsen van optreden 
van het keurvorstelijk orkest.

K A M E R  4
Centraal thema in deze 
kamer zijn de jeugdvrienden 
van Beethoven. Het middel-
ste silhouet is het vroegste 
portret [14] van de destijds 
zestienjarige Beethoven. De 
silhouetten links en rechts 
[15] tonen de familie von 

Breuning die een belangrijke rol speelde in het leven 
van Beethoven. Hij was bevriend met de kinderen en 
gaf hun pianoles. De moeder, Helene von Breuning 
[16], gaf Beethoven na de dood van zijn eigen moeder 
(1787) niet zelden wijze raad en had ook een grote 
invloed op zijn geestelijke vorming. Getuigenissen van 
de levenslange vriendschap zijn de felicitatiekaarten 
[17] van Beethoven en Eleonore von Breuning in de 
vitrine. Ook de latere echtgenoot van Eleonore, de 
arts Franz Gerhard Wegeler (1765-1848) [18], was 
een jeugdvriend van Beethoven. Hij publiceerde in 
1838 de eerste authentieke biografi e [19] van de 
componist. 

K A M E R  5  ( V O O R H U I S )

Beethoven speelde 
vanaf zijn 10e jaar 
regelmatig aan dit 
klavier [20] van het 
orgel in de Minoriten-

kirche (tegenwoordig St. Remigius). Het instrument 
[21] werd in de Tweede Wereldoorlog vernield. Het 
historische klavier was echter al in 1904 bij een ver
bouwing van het orgel verwijderd en aan het Beethoven-
Huis geschonken. Rechts aan de muur tonen twee 
olieverfschilderijen van François Rousseau scènes uit 
het hofl even. In de vitrine is de eerste druk te zien van 
de drie vroege pianosonates die de 12-jarige Beethoven 
aan de keurvorst heeft opgedragen.

Beethoven verliet Bonn in 1792 om in Wenen bij 
Joseph Haydn [22] compositieles te nemen. Het was 
de bedoeling dat hij daarna als hofmusicus naar 
Bonn terug zou keren. De Franse bezetting van het 
Rijnland in 1794 leidde echter tot het uiteenvallen 
van de Bonnse hofhouding, zodat Beethoven op den 
duur in Wenen bleef. Zijn geboortestad Bonn heeft 
hij nooit meer gezien. Zijn vrienden hadden hem bij 
het  afscheid een album [23] gegeven met hun  goede 
wensen voor de toekomst. Opengeslagen ligt de 
 beroemd geworden aantekening van Ferdinand Graf 
Waldstein: „... Door uw grote toewijding ontvangt u: 
Mozarts geest uit de handen van Haydn“.  Beethoven 
droeg later de sonate Opus 53, de „Waldstein- Sonate“ 
aan hem op.

 

B E E T H O V E N  I N  W E N E N

K A M E R  6

Aan de muur tonen de por-
tretgravures [24] Beethovens 
leraren in de Weense periode: 

Joseph Haydn (1792-1794), Johann Georg Albrechts-
berger (1794/95) en Antonio Salieri (1801/02).

K A M E R  7
Hier worden speciale exposi-
ties over verschillende losse 
aspecten uit Beethovens  leven 
en werken getoond (zie de 
desbetreffende catalogus of 
de folder in de beknopte 

gids). Soms zijn stukken van de wisselexposities 
ook geïntegreerd in de permanente tentoonstelling 
(te herkennen aan de grijze opschriften). Permanent 
te zien zijn het portret van Beethoven gemaakt door 
Willibrord Joseph Mähler (1815) [25] en een  kostbare 
verzameling van historische houten blaasinstru men-
ten (collectie Zimmermann) [26].

 2 E  V E R D I E P I N G

K A M E R  8

Deze kamer leidt de 
bezoeker naar de Weense 
periode van Beethoven. 
De in 1812 gemaakte 
Beethoven-buste [27] van 
de Weense beeldhouwer 
Franz Klein (1779-1840) 
geldt als een bijzonder 

getrouwe weergave omdat deze is gemaakt naar het 
tijdens Beethovens leven gemaakte masker (zie kamer 
11). Getuigenissen van de doofheid van  Beethoven 
bevinden zich in de vitrine langs de linker muur. Reeds 
als 30-jarige doet Beethoven aan zijn vriend Wegeler 
verslag van toenemende gehoorproblemen en de 
daaruit resulterende vereenzaming. Een jaar later 
schreef hij zijn beroemd geworden „Heiligenstädter 
Testament“ [28] voor zijn twee broers op. Ook hoor-
buizen [29] konden slechts in beperkte mate uitkomst 
bieden zodat Beethoven zich sinds ongeveer 1818 met 
behulp van notitieboekjes, de „conversatieboekjes“ 
[30], moest behelpen. Van de Londense pianobouwer 
Thomas Broadwood kreeg Beethoven in 1817 een 
vleugel [32] cadeau, waarvan een identiek model ten-
toongesteld wordt. Het instrument van de beroemde 
Weense pianobouwer Conrad Graf was de laatste 
vleugel [33] van de componist. De opstelling van de 
twee hamerklavieren komt precies overeen met de 
 situatie in de laatste woning van Beethoven in Wenen, 
het „Schwarzspanierhaus“. Van beide instru menten 
evenals van de strijkkwartetinstrumenten [31], die 
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B E E T H O V E N  – 

O R I G I N E E L  &  D I G I TA A L

Het gezin Beethoven woonde een aantal jaren in 
de linker tuinvleugel (het gele huis) van de panden 
die nu het Beethoven-Huis vormen. Ludwig van 
Beethoven werd hier in december 1770 geboren. 
Sinds 1889 onderhoudt de Vereniging Beethoven-Huis 
in het geboortehuis een gedenkplaats die tegenwoor-
dig de grootste Beethoven-collectie ter wereld bergt. 
In de tentoonstellingsruimten wordt een selectie ge-
presenteerd van meer dan 150 originele documenten 
uit Beethovens tijd in Bonn en Wenen. Het historische 
aangrenzende pand aan de rechterzijde (het witte 
achterhuis), waarin ooit de doop van Beethoven werd 
gevierd, herbergt sinds 2004 het „Digitale Beethoven-
Huis“. Moderne presentatievormen leiden middels 
multimediale ontdekkingsreizen door Beethovens 
leven en werk (studio voor digitale collecties). Zijn 
muziek wordt als audiovisuele kunst volledig nieuw 
geïnterpreteerd en voor het eerst in de virtuele ruimte 
geënsceneerd (bühne voor muziekvisualisatie).

R O N D L E I D I N G

Begin uw rondleiding in willekeurige volgorde met:
• Beethovens geboortehuis (museum), gele huis, 

ingang in de tuin
• de studio voor digitale collecties (Beethoven 

multimediaal), witte huis (begane grond), ingang 
in de beeldentuin

• de bühne voor muziekvisualisatie (virtueel 
theater), de begintijdstippen van de voorstellingen 
vindt u bij de kassa, trefpunt in de studio voor 
digitale collecties. 

Verder wijzen wij u graag op: 
• onze audiogids (in meerdere talen met vele 

geluidsfragmenten, gespeeld op historische 
instrumenten van het museum)

• de actuele speciale expositie (meestal in kamer 7 
van het museum, zie de speciale gids)

• onze museumshop (met een bijzondere serie 
cd's van het Beethoven-Huis en nog veel meer)

 

B E G A N E  G R O N D

K A M E R  1

U hebt nu het geboortehuis van Ludwig van 
Beethoven betreden. Indien u hebt gekozen voor een 
audiogids, krijgt u deze hier uitgereikt. Het museum 
Beethoven-Huis bestaat uit twee oorspronkelijk 
aparte gebouwen. Beethovens ouders woonden sinds 
hun huwelijk (1767) in het achterhuis (tuinzijde), waar 
Ludwig van Beethoven in december 1770 is geboren. 
Het gezin woonde enkele jaren in dit huis en verhuisde 
daarna nog ten minste drie keer binnen Bonn. In de 19e 
eeuw werd het voorhuis onder andere voor horeca-
doeleinden gebruikt. Toen het geheel te koop kwam en 
dreigde te worden afgebroken, richtten 12 Beethoven-
liefhebbers uit Bonn in 1889 de Vereniging Beethoven-
Huis op. Ze kochten de twee huizen, lieten deze restau-
reren en met elkaar verbinden om er een museum van 
te maken. Tot op de dag van vandaag valt Beethovens 
geboortehuis onder de verantwoordelijkheid van de 
Vereniging Beethoven-Huis, die tegelijk ook de grootste 
Beethoven-collectie ter wereld bezit. Beethovens leven 
en werk kunnen daarom in het museum uitstekend 
worden gedocumenteerd. De tijdtafel biedt een over-
zicht van de belangrijkste data uit Beethovens leven 
en zijn werkzaamheden als componist. Bovendien 
bevinden zich hier de stamboom [1] van de familie 
van Beethoven en de stadsplattegronden van Bonn 
en Wenen [2]. Op de stadsplattegrond van Bonn zijn 
de latere woonhuizen van Beethoven aangegeven. 
Het geboortehuis is als enige bewaard gebleven.

1 E  V E R D I E P I N G

B E E T H O V E N  I N  B O N N

K A M E R  2

Beethovens grootvader, Ludwig 
de Oudere (1712-1773) [3], genoot 
als hofkapelmeester in dienst 
van de keurvorst van Keulen 
hoog aanzien. Het „Bönnsche 
Ballstück“ (1754) [4] laat de 
hofkapel van Bonn zien bij een 
optreden in het theater van het 
slot van Bonn (tegenwoordig 
onderdeel van de universiteit) 
 tijdens een gemaskerd bal. Op de 

voorgrond keurvorst Clemens August. Zijn opvol gers, 
de keurvorsten Maximilian Friedrich [5] en Max 
Franz [6] (de jongste zoon van keizerin Maria Theresia, 
keurvorst van Keulen van 1784-1794), waren de werk-
gevers van de jonge Beethoven. Aan het hof heerste 
een liberale sfeer, beïnvloed door de ideeën van de 
verlichting. Ludwig was al vanaf 1782, 12 jaar oud, als 
plaatsvervangend en vanaf 1784 als regulier organist, 
later ook als altviolist en repetitor bij de hofkapel 
werkzaam. Daardoor was hij in staat om aan het 
fi nanciële onderhoud van het gezin bij te dragen. 
Na de dood van zijn moeder (1787) was Ludwig 
geheel voor het gezin verantwoordelijk.

Johann van Beethoven probeerde om de begaafde 
zoon als wonderkind (zoals Mozart) aan het publiek te 
presenteren. De vroegste getuigenis van Ludwig van 
Beethovens openbare optreden is de aankondiging 
(Avertissement) [7] van het concert van 26 maart 
1778 in Keulen. De vader heeft de leeftijd van Ludwig 
waarschijnlijk bewust jonger aangegeven om een 
grotere belangstelling te wekken. In 1782 verscheen 
de eerste compositie van Beethoven [8] in gedrukte 
vorm (9 variaties voor piano op een mars van 
Dressler), gestimuleerd door zijn belangrijkste docent 
in Bonn, de hoforganist, dirigent van het hoforkest 
(“Theater kapellmeister”) en componist Christian 
Gottlob Neefe (1748-1798) [9].

K A M E R  3

In de vitrine ligt de altviool 
[10] waar Beethoven in de 
periode in Bonn doorgaans 
op speelde (vermoedelijk 
gebouwd door Sebastian 
Dalinger rond 1780 in Wenen 

naar J. Stainer). Aan de muren hangen silhouetten 
van belangrijke componisten [11] uit de 18e eeuw 
wier oeuvre het werk van de jonge Beethoven heeft 
beïnvloed. Slot Augustusburg [12] in Brühl, de zomer-
residentie van de keurvorst, en zijn residentie in Bonn 
[13] waren de belangrijkste plaatsen van optreden 
van het keurvorstelijk orkest.

K A M E R  4
Centraal thema in deze 
kamer zijn de jeugdvrienden 
van Beethoven. Het middel-
ste silhouet is het vroegste 
portret [14] van de destijds 
zestienjarige Beethoven. De 
silhouetten links en rechts 
[15] tonen de familie von 

Breuning die een belangrijke rol speelde in het leven 
van Beethoven. Hij was bevriend met de kinderen en 
gaf hun pianoles. De moeder, Helene von Breuning 
[16], gaf Beethoven na de dood van zijn eigen moeder 
(1787) niet zelden wijze raad en had ook een grote 
invloed op zijn geestelijke vorming. Getuigenissen van 
de levenslange vriendschap zijn de felicitatiekaarten 
[17] van Beethoven en Eleonore von Breuning in de 
vitrine. Ook de latere echtgenoot van Eleonore, de 
arts Franz Gerhard Wegeler (1765-1848) [18], was 
een jeugdvriend van Beethoven. Hij publiceerde in 
1838 de eerste authentieke biografi e [19] van de 
componist. 

K A M E R  5  ( V O O R H U I S )

Beethoven speelde 
vanaf zijn 10e jaar 
regelmatig aan dit 
klavier [20] van het 
orgel in de Minoriten-

kirche (tegenwoordig St. Remigius). Het instrument 
[21] werd in de Tweede Wereldoorlog vernield. Het 
historische klavier was echter al in 1904 bij een ver
bouwing van het orgel verwijderd en aan het Beethoven-
Huis geschonken. Rechts aan de muur tonen twee 
olieverfschilderijen van François Rousseau scènes uit 
het hofl even. In de vitrine is de eerste druk te zien van 
de drie vroege pianosonates die de 12-jarige Beethoven 
aan de keurvorst heeft opgedragen.

Beethoven verliet Bonn in 1792 om in Wenen bij 
Joseph Haydn [22] compositieles te nemen. Het was 
de bedoeling dat hij daarna als hofmusicus naar 
Bonn terug zou keren. De Franse bezetting van het 
Rijnland in 1794 leidde echter tot het uiteenvallen 
van de Bonnse hofhouding, zodat Beethoven op den 
duur in Wenen bleef. Zijn geboortestad Bonn heeft 
hij nooit meer gezien. Zijn vrienden hadden hem bij 
het  afscheid een album [23] gegeven met hun  goede 
wensen voor de toekomst. Opengeslagen ligt de 
 beroemd geworden aantekening van Ferdinand Graf 
Waldstein: „... Door uw grote toewijding ontvangt u: 
Mozarts geest uit de handen van Haydn“.  Beethoven 
droeg later de sonate Opus 53, de „Waldstein- Sonate“ 
aan hem op.

 

B E E T H O V E N  I N  W E N E N

K A M E R  6

Aan de muur tonen de por-
tretgravures [24] Beethovens 
leraren in de Weense periode: 

Joseph Haydn (1792-1794), Johann Georg Albrechts-
berger (1794/95) en Antonio Salieri (1801/02).

K A M E R  7
Hier worden speciale exposi-
ties over verschillende losse 
aspecten uit Beethovens  leven 
en werken getoond (zie de 
desbetreffende catalogus of 
de folder in de beknopte 

gids). Soms zijn stukken van de wisselexposities 
ook geïntegreerd in de permanente tentoonstelling 
(te herkennen aan de grijze opschriften). Permanent 
te zien zijn het portret van Beethoven gemaakt door 
Willibrord Joseph Mähler (1815) [25] en een  kostbare 
verzameling van historische houten blaasinstru men-
ten (collectie Zimmermann) [26].

 2 E  V E R D I E P I N G

K A M E R  8

Deze kamer leidt de 
bezoeker naar de Weense 
periode van Beethoven. 
De in 1812 gemaakte 
Beethoven-buste [27] van 
de Weense beeldhouwer 
Franz Klein (1779-1840) 
geldt als een bijzonder 

getrouwe weergave omdat deze is gemaakt naar het 
tijdens Beethovens leven gemaakte masker (zie kamer 
11). Getuigenissen van de doofheid van  Beethoven 
bevinden zich in de vitrine langs de linker muur. Reeds 
als 30-jarige doet Beethoven aan zijn vriend Wegeler 
verslag van toenemende gehoorproblemen en de 
daaruit resulterende vereenzaming. Een jaar later 
schreef hij zijn beroemd geworden „Heiligenstädter 
Testament“ [28] voor zijn twee broers op. Ook hoor-
buizen [29] konden slechts in beperkte mate uitkomst 
bieden zodat Beethoven zich sinds ongeveer 1818 met 
behulp van notitieboekjes, de „conversatieboekjes“ 
[30], moest behelpen. Van de Londense pianobouwer 
Thomas Broadwood kreeg Beethoven in 1817 een 
vleugel [32] cadeau, waarvan een identiek model ten-
toongesteld wordt. Het instrument van de beroemde 
Weense pianobouwer Conrad Graf was de laatste 
vleugel [33] van de componist. De opstelling van de 
twee hamerklavieren komt precies overeen met de 
 situatie in de laatste woning van Beethoven in Wenen, 
het „Schwarzspanierhaus“. Van beide instru menten 
evenals van de strijkkwartetinstrumenten [31], die 
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B E E T H O V E N  – 

O R I G I N E E L  &  D I G I TA A L

Het gezin Beethoven woonde een aantal jaren in 
de linker tuinvleugel (het gele huis) van de panden 
die nu het Beethoven-Huis vormen. Ludwig van 
Beethoven werd hier in december 1770 geboren. 
Sinds 1889 onderhoudt de Vereniging Beethoven-Huis 
in het geboortehuis een gedenkplaats die tegenwoor-
dig de grootste Beethoven-collectie ter wereld bergt. 
In de tentoonstellingsruimten wordt een selectie ge-
presenteerd van meer dan 150 originele documenten 
uit Beethovens tijd in Bonn en Wenen. Het historische 
aangrenzende pand aan de rechterzijde (het witte 
achterhuis), waarin ooit de doop van Beethoven werd 
gevierd, herbergt sinds 2004 het „Digitale Beethoven-
Huis“. Moderne presentatievormen leiden middels 
multimediale ontdekkingsreizen door Beethovens 
leven en werk (studio voor digitale collecties). Zijn 
muziek wordt als audiovisuele kunst volledig nieuw 
geïnterpreteerd en voor het eerst in de virtuele ruimte 
geënsceneerd (bühne voor muziekvisualisatie).

R O N D L E I D I N G

Begin uw rondleiding in willekeurige volgorde met:
• Beethovens geboortehuis (museum), gele huis, 

ingang in de tuin
• de studio voor digitale collecties (Beethoven 

multimediaal), witte huis (begane grond), ingang 
in de beeldentuin

• de bühne voor muziekvisualisatie (virtueel 
theater), de begintijdstippen van de voorstellingen 
vindt u bij de kassa, trefpunt in de studio voor 
digitale collecties. 

Verder wijzen wij u graag op: 
• onze audiogids (in meerdere talen met vele 

geluidsfragmenten, gespeeld op historische 
instrumenten van het museum)

• de actuele speciale expositie (meestal in kamer 7 
van het museum, zie de speciale gids)

• onze museumshop (met een bijzondere serie 
cd's van het Beethoven-Huis en nog veel meer)

 

B E G A N E  G R O N D

K A M E R  1

U hebt nu het geboortehuis van Ludwig van 
Beethoven betreden. Indien u hebt gekozen voor een 
audiogids, krijgt u deze hier uitgereikt. Het museum 
Beethoven-Huis bestaat uit twee oorspronkelijk 
aparte gebouwen. Beethovens ouders woonden sinds 
hun huwelijk (1767) in het achterhuis (tuinzijde), waar 
Ludwig van Beethoven in december 1770 is geboren. 
Het gezin woonde enkele jaren in dit huis en verhuisde 
daarna nog ten minste drie keer binnen Bonn. In de 19e 
eeuw werd het voorhuis onder andere voor horeca-
doeleinden gebruikt. Toen het geheel te koop kwam en 
dreigde te worden afgebroken, richtten 12 Beethoven-
liefhebbers uit Bonn in 1889 de Vereniging Beethoven-
Huis op. Ze kochten de twee huizen, lieten deze restau-
reren en met elkaar verbinden om er een museum van 
te maken. Tot op de dag van vandaag valt Beethovens 
geboortehuis onder de verantwoordelijkheid van de 
Vereniging Beethoven-Huis, die tegelijk ook de grootste 
Beethoven-collectie ter wereld bezit. Beethovens leven 
en werk kunnen daarom in het museum uitstekend 
worden gedocumenteerd. De tijdtafel biedt een over-
zicht van de belangrijkste data uit Beethovens leven 
en zijn werkzaamheden als componist. Bovendien 
bevinden zich hier de stamboom [1] van de familie 
van Beethoven en de stadsplattegronden van Bonn 
en Wenen [2]. Op de stadsplattegrond van Bonn zijn 
de latere woonhuizen van Beethoven aangegeven. 
Het geboortehuis is als enige bewaard gebleven.

1 E  V E R D I E P I N G

B E E T H O V E N  I N  B O N N

K A M E R  2

Beethovens grootvader, Ludwig 
de Oudere (1712-1773) [3], genoot 
als hofkapelmeester in dienst 
van de keurvorst van Keulen 
hoog aanzien. Het „Bönnsche 
Ballstück“ (1754) [4] laat de 
hofkapel van Bonn zien bij een 
optreden in het theater van het 
slot van Bonn (tegenwoordig 
onderdeel van de universiteit) 
 tijdens een gemaskerd bal. Op de 

voorgrond keurvorst Clemens August. Zijn opvol gers, 
de keurvorsten Maximilian Friedrich [5] en Max 
Franz [6] (de jongste zoon van keizerin Maria Theresia, 
keurvorst van Keulen van 1784-1794), waren de werk-
gevers van de jonge Beethoven. Aan het hof heerste 
een liberale sfeer, beïnvloed door de ideeën van de 
verlichting. Ludwig was al vanaf 1782, 12 jaar oud, als 
plaatsvervangend en vanaf 1784 als regulier organist, 
later ook als altviolist en repetitor bij de hofkapel 
werkzaam. Daardoor was hij in staat om aan het 
fi nanciële onderhoud van het gezin bij te dragen. 
Na de dood van zijn moeder (1787) was Ludwig 
geheel voor het gezin verantwoordelijk.

Johann van Beethoven probeerde om de begaafde 
zoon als wonderkind (zoals Mozart) aan het publiek te 
presenteren. De vroegste getuigenis van Ludwig van 
Beethovens openbare optreden is de aankondiging 
(Avertissement) [7] van het concert van 26 maart 
1778 in Keulen. De vader heeft de leeftijd van Ludwig 
waarschijnlijk bewust jonger aangegeven om een 
grotere belangstelling te wekken. In 1782 verscheen 
de eerste compositie van Beethoven [8] in gedrukte 
vorm (9 variaties voor piano op een mars van 
Dressler), gestimuleerd door zijn belangrijkste docent 
in Bonn, de hoforganist, dirigent van het hoforkest 
(“Theater kapellmeister”) en componist Christian 
Gottlob Neefe (1748-1798) [9].

K A M E R  3

In de vitrine ligt de altviool 
[10] waar Beethoven in de 
periode in Bonn doorgaans 
op speelde (vermoedelijk 
gebouwd door Sebastian 
Dalinger rond 1780 in Wenen 

naar J. Stainer). Aan de muren hangen silhouetten 
van belangrijke componisten [11] uit de 18e eeuw 
wier oeuvre het werk van de jonge Beethoven heeft 
beïnvloed. Slot Augustusburg [12] in Brühl, de zomer-
residentie van de keurvorst, en zijn residentie in Bonn 
[13] waren de belangrijkste plaatsen van optreden 
van het keurvorstelijk orkest.

K A M E R  4
Centraal thema in deze 
kamer zijn de jeugdvrienden 
van Beethoven. Het middel-
ste silhouet is het vroegste 
portret [14] van de destijds 
zestienjarige Beethoven. De 
silhouetten links en rechts 
[15] tonen de familie von 

Breuning die een belangrijke rol speelde in het leven 
van Beethoven. Hij was bevriend met de kinderen en 
gaf hun pianoles. De moeder, Helene von Breuning 
[16], gaf Beethoven na de dood van zijn eigen moeder 
(1787) niet zelden wijze raad en had ook een grote 
invloed op zijn geestelijke vorming. Getuigenissen van 
de levenslange vriendschap zijn de felicitatiekaarten 
[17] van Beethoven en Eleonore von Breuning in de 
vitrine. Ook de latere echtgenoot van Eleonore, de 
arts Franz Gerhard Wegeler (1765-1848) [18], was 
een jeugdvriend van Beethoven. Hij publiceerde in 
1838 de eerste authentieke biografi e [19] van de 
componist. 

K A M E R  5  ( V O O R H U I S )

Beethoven speelde 
vanaf zijn 10e jaar 
regelmatig aan dit 
klavier [20] van het 
orgel in de Minoriten-

kirche (tegenwoordig St. Remigius). Het instrument 
[21] werd in de Tweede Wereldoorlog vernield. Het 
historische klavier was echter al in 1904 bij een ver
bouwing van het orgel verwijderd en aan het Beethoven-
Huis geschonken. Rechts aan de muur tonen twee 
olieverfschilderijen van François Rousseau scènes uit 
het hofl even. In de vitrine is de eerste druk te zien van 
de drie vroege pianosonates die de 12-jarige Beethoven 
aan de keurvorst heeft opgedragen.

Beethoven verliet Bonn in 1792 om in Wenen bij 
Joseph Haydn [22] compositieles te nemen. Het was 
de bedoeling dat hij daarna als hofmusicus naar 
Bonn terug zou keren. De Franse bezetting van het 
Rijnland in 1794 leidde echter tot het uiteenvallen 
van de Bonnse hofhouding, zodat Beethoven op den 
duur in Wenen bleef. Zijn geboortestad Bonn heeft 
hij nooit meer gezien. Zijn vrienden hadden hem bij 
het  afscheid een album [23] gegeven met hun  goede 
wensen voor de toekomst. Opengeslagen ligt de 
 beroemd geworden aantekening van Ferdinand Graf 
Waldstein: „... Door uw grote toewijding ontvangt u: 
Mozarts geest uit de handen van Haydn“.  Beethoven 
droeg later de sonate Opus 53, de „Waldstein- Sonate“ 
aan hem op.

 

B E E T H O V E N  I N  W E N E N

K A M E R  6

Aan de muur tonen de por-
tretgravures [24] Beethovens 
leraren in de Weense periode: 

Joseph Haydn (1792-1794), Johann Georg Albrechts-
berger (1794/95) en Antonio Salieri (1801/02).

K A M E R  7
Hier worden speciale exposi-
ties over verschillende losse 
aspecten uit Beethovens  leven 
en werken getoond (zie de 
desbetreffende catalogus of 
de folder in de beknopte 

gids). Soms zijn stukken van de wisselexposities 
ook geïntegreerd in de permanente tentoonstelling 
(te herkennen aan de grijze opschriften). Permanent 
te zien zijn het portret van Beethoven gemaakt door 
Willibrord Joseph Mähler (1815) [25] en een  kostbare 
verzameling van historische houten blaasinstru men-
ten (collectie Zimmermann) [26].

 2 E  V E R D I E P I N G

K A M E R  8

Deze kamer leidt de 
bezoeker naar de Weense 
periode van Beethoven. 
De in 1812 gemaakte 
Beethoven-buste [27] van 
de Weense beeldhouwer 
Franz Klein (1779-1840) 
geldt als een bijzonder 

getrouwe weergave omdat deze is gemaakt naar het 
tijdens Beethovens leven gemaakte masker (zie kamer 
11). Getuigenissen van de doofheid van  Beethoven 
bevinden zich in de vitrine langs de linker muur. Reeds 
als 30-jarige doet Beethoven aan zijn vriend Wegeler 
verslag van toenemende gehoorproblemen en de 
daaruit resulterende vereenzaming. Een jaar later 
schreef hij zijn beroemd geworden „Heiligenstädter 
Testament“ [28] voor zijn twee broers op. Ook hoor-
buizen [29] konden slechts in beperkte mate uitkomst 
bieden zodat Beethoven zich sinds ongeveer 1818 met 
behulp van notitieboekjes, de „conversatieboekjes“ 
[30], moest behelpen. Van de Londense pianobouwer 
Thomas Broadwood kreeg Beethoven in 1817 een 
vleugel [32] cadeau, waarvan een identiek model ten-
toongesteld wordt. Het instrument van de beroemde 
Weense pianobouwer Conrad Graf was de laatste 
vleugel [33] van de componist. De opstelling van de 
twee hamerklavieren komt precies overeen met de 
 situatie in de laatste woning van Beethoven in Wenen, 
het „Schwarzspanierhaus“. Van beide instru menten 
evenals van de strijkkwartetinstrumenten [31], die 
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B E E T H O V E N  – 

O R I G I N E E L  &  D I G I TA A L

Het gezin Beethoven woonde een aantal jaren in 
de linker tuinvleugel (het gele huis) van de panden 
die nu het Beethoven-Huis vormen. Ludwig van 
Beethoven werd hier in december 1770 geboren. 
Sinds 1889 onderhoudt de Vereniging Beethoven-Huis 
in het geboortehuis een gedenkplaats die tegenwoor-
dig de grootste Beethoven-collectie ter wereld bergt. 
In de tentoonstellingsruimten wordt een selectie ge-
presenteerd van meer dan 150 originele documenten 
uit Beethovens tijd in Bonn en Wenen. Het historische 
aangrenzende pand aan de rechterzijde (het witte 
achterhuis), waarin ooit de doop van Beethoven werd 
gevierd, herbergt sinds 2004 het „Digitale Beethoven-
Huis“. Moderne presentatievormen leiden middels 
multimediale ontdekkingsreizen door Beethovens 
leven en werk (studio voor digitale collecties). Zijn 
muziek wordt als audiovisuele kunst volledig nieuw 
geïnterpreteerd en voor het eerst in de virtuele ruimte 
geënsceneerd (bühne voor muziekvisualisatie).

R O N D L E I D I N G

Begin uw rondleiding in willekeurige volgorde met:
• Beethovens geboortehuis (museum), gele huis, 

ingang in de tuin
• de studio voor digitale collecties (Beethoven 

multimediaal), witte huis (begane grond), ingang 
in de beeldentuin

• de bühne voor muziekvisualisatie (virtueel 
theater), de begintijdstippen van de voorstellingen 
vindt u bij de kassa, trefpunt in de studio voor 
digitale collecties. 

Verder wijzen wij u graag op: 
• onze audiogids (in meerdere talen met vele 

geluidsfragmenten, gespeeld op historische 
instrumenten van het museum)

• de actuele speciale expositie (meestal in kamer 7 
van het museum, zie de speciale gids)

• onze museumshop (met een bijzondere serie 
cd's van het Beethoven-Huis en nog veel meer)

 

B E G A N E  G R O N D

K A M E R  1

U hebt nu het geboortehuis van Ludwig van 
Beethoven betreden. Indien u hebt gekozen voor een 
audiogids, krijgt u deze hier uitgereikt. Het museum 
Beethoven-Huis bestaat uit twee oorspronkelijk 
aparte gebouwen. Beethovens ouders woonden sinds 
hun huwelijk (1767) in het achterhuis (tuinzijde), waar 
Ludwig van Beethoven in december 1770 is geboren. 
Het gezin woonde enkele jaren in dit huis en verhuisde 
daarna nog ten minste drie keer binnen Bonn. In de 19e 
eeuw werd het voorhuis onder andere voor horeca-
doeleinden gebruikt. Toen het geheel te koop kwam en 
dreigde te worden afgebroken, richtten 12 Beethoven-
liefhebbers uit Bonn in 1889 de Vereniging Beethoven-
Huis op. Ze kochten de twee huizen, lieten deze restau-
reren en met elkaar verbinden om er een museum van 
te maken. Tot op de dag van vandaag valt Beethovens 
geboortehuis onder de verantwoordelijkheid van de 
Vereniging Beethoven-Huis, die tegelijk ook de grootste 
Beethoven-collectie ter wereld bezit. Beethovens leven 
en werk kunnen daarom in het museum uitstekend 
worden gedocumenteerd. De tijdtafel biedt een over-
zicht van de belangrijkste data uit Beethovens leven 
en zijn werkzaamheden als componist. Bovendien 
bevinden zich hier de stamboom [1] van de familie 
van Beethoven en de stadsplattegronden van Bonn 
en Wenen [2]. Op de stadsplattegrond van Bonn zijn 
de latere woonhuizen van Beethoven aangegeven. 
Het geboortehuis is als enige bewaard gebleven.

1 E  V E R D I E P I N G

B E E T H O V E N  I N  B O N N

K A M E R  2

Beethovens grootvader, Ludwig 
de Oudere (1712-1773) [3], genoot 
als hofkapelmeester in dienst 
van de keurvorst van Keulen 
hoog aanzien. Het „Bönnsche 
Ballstück“ (1754) [4] laat de 
hofkapel van Bonn zien bij een 
optreden in het theater van het 
slot van Bonn (tegenwoordig 
onderdeel van de universiteit) 
 tijdens een gemaskerd bal. Op de 

voorgrond keurvorst Clemens August. Zijn opvol gers, 
de keurvorsten Maximilian Friedrich [5] en Max 
Franz [6] (de jongste zoon van keizerin Maria Theresia, 
keurvorst van Keulen van 1784-1794), waren de werk-
gevers van de jonge Beethoven. Aan het hof heerste 
een liberale sfeer, beïnvloed door de ideeën van de 
verlichting. Ludwig was al vanaf 1782, 12 jaar oud, als 
plaatsvervangend en vanaf 1784 als regulier organist, 
later ook als altviolist en repetitor bij de hofkapel 
werkzaam. Daardoor was hij in staat om aan het 
fi nanciële onderhoud van het gezin bij te dragen. 
Na de dood van zijn moeder (1787) was Ludwig 
geheel voor het gezin verantwoordelijk.

Johann van Beethoven probeerde om de begaafde 
zoon als wonderkind (zoals Mozart) aan het publiek te 
presenteren. De vroegste getuigenis van Ludwig van 
Beethovens openbare optreden is de aankondiging 
(Avertissement) [7] van het concert van 26 maart 
1778 in Keulen. De vader heeft de leeftijd van Ludwig 
waarschijnlijk bewust jonger aangegeven om een 
grotere belangstelling te wekken. In 1782 verscheen 
de eerste compositie van Beethoven [8] in gedrukte 
vorm (9 variaties voor piano op een mars van 
Dressler), gestimuleerd door zijn belangrijkste docent 
in Bonn, de hoforganist, dirigent van het hoforkest 
(“Theater kapellmeister”) en componist Christian 
Gottlob Neefe (1748-1798) [9].

K A M E R  3

In de vitrine ligt de altviool 
[10] waar Beethoven in de 
periode in Bonn doorgaans 
op speelde (vermoedelijk 
gebouwd door Sebastian 
Dalinger rond 1780 in Wenen 

naar J. Stainer). Aan de muren hangen silhouetten 
van belangrijke componisten [11] uit de 18e eeuw 
wier oeuvre het werk van de jonge Beethoven heeft 
beïnvloed. Slot Augustusburg [12] in Brühl, de zomer-
residentie van de keurvorst, en zijn residentie in Bonn 
[13] waren de belangrijkste plaatsen van optreden 
van het keurvorstelijk orkest.

K A M E R  4
Centraal thema in deze 
kamer zijn de jeugdvrienden 
van Beethoven. Het middel-
ste silhouet is het vroegste 
portret [14] van de destijds 
zestienjarige Beethoven. De 
silhouetten links en rechts 
[15] tonen de familie von 

Breuning die een belangrijke rol speelde in het leven 
van Beethoven. Hij was bevriend met de kinderen en 
gaf hun pianoles. De moeder, Helene von Breuning 
[16], gaf Beethoven na de dood van zijn eigen moeder 
(1787) niet zelden wijze raad en had ook een grote 
invloed op zijn geestelijke vorming. Getuigenissen van 
de levenslange vriendschap zijn de felicitatiekaarten 
[17] van Beethoven en Eleonore von Breuning in de 
vitrine. Ook de latere echtgenoot van Eleonore, de 
arts Franz Gerhard Wegeler (1765-1848) [18], was 
een jeugdvriend van Beethoven. Hij publiceerde in 
1838 de eerste authentieke biografi e [19] van de 
componist. 

K A M E R  5  ( V O O R H U I S )

Beethoven speelde 
vanaf zijn 10e jaar 
regelmatig aan dit 
klavier [20] van het 
orgel in de Minoriten-

kirche (tegenwoordig St. Remigius). Het instrument 
[21] werd in de Tweede Wereldoorlog vernield. Het 
historische klavier was echter al in 1904 bij een ver
bouwing van het orgel verwijderd en aan het Beethoven-
Huis geschonken. Rechts aan de muur tonen twee 
olieverfschilderijen van François Rousseau scènes uit 
het hofl even. In de vitrine is de eerste druk te zien van 
de drie vroege pianosonates die de 12-jarige Beethoven 
aan de keurvorst heeft opgedragen.

Beethoven verliet Bonn in 1792 om in Wenen bij 
Joseph Haydn [22] compositieles te nemen. Het was 
de bedoeling dat hij daarna als hofmusicus naar 
Bonn terug zou keren. De Franse bezetting van het 
Rijnland in 1794 leidde echter tot het uiteenvallen 
van de Bonnse hofhouding, zodat Beethoven op den 
duur in Wenen bleef. Zijn geboortestad Bonn heeft 
hij nooit meer gezien. Zijn vrienden hadden hem bij 
het  afscheid een album [23] gegeven met hun  goede 
wensen voor de toekomst. Opengeslagen ligt de 
 beroemd geworden aantekening van Ferdinand Graf 
Waldstein: „... Door uw grote toewijding ontvangt u: 
Mozarts geest uit de handen van Haydn“.  Beethoven 
droeg later de sonate Opus 53, de „Waldstein- Sonate“ 
aan hem op.

 

B E E T H O V E N  I N  W E N E N

K A M E R  6

Aan de muur tonen de por-
tretgravures [24] Beethovens 
leraren in de Weense periode: 

Joseph Haydn (1792-1794), Johann Georg Albrechts-
berger (1794/95) en Antonio Salieri (1801/02).

K A M E R  7
Hier worden speciale exposi-
ties over verschillende losse 
aspecten uit Beethovens  leven 
en werken getoond (zie de 
desbetreffende catalogus of 
de folder in de beknopte 

gids). Soms zijn stukken van de wisselexposities 
ook geïntegreerd in de permanente tentoonstelling 
(te herkennen aan de grijze opschriften). Permanent 
te zien zijn het portret van Beethoven gemaakt door 
Willibrord Joseph Mähler (1815) [25] en een  kostbare 
verzameling van historische houten blaasinstru men-
ten (collectie Zimmermann) [26].

 2 E  V E R D I E P I N G

K A M E R  8

Deze kamer leidt de 
bezoeker naar de Weense 
periode van Beethoven. 
De in 1812 gemaakte 
Beethoven-buste [27] van 
de Weense beeldhouwer 
Franz Klein (1779-1840) 
geldt als een bijzonder 

getrouwe weergave omdat deze is gemaakt naar het 
tijdens Beethovens leven gemaakte masker (zie kamer 
11). Getuigenissen van de doofheid van  Beethoven 
bevinden zich in de vitrine langs de linker muur. Reeds 
als 30-jarige doet Beethoven aan zijn vriend Wegeler 
verslag van toenemende gehoorproblemen en de 
daaruit resulterende vereenzaming. Een jaar later 
schreef hij zijn beroemd geworden „Heiligenstädter 
Testament“ [28] voor zijn twee broers op. Ook hoor-
buizen [29] konden slechts in beperkte mate uitkomst 
bieden zodat Beethoven zich sinds ongeveer 1818 met 
behulp van notitieboekjes, de „conversatieboekjes“ 
[30], moest behelpen. Van de Londense pianobouwer 
Thomas Broadwood kreeg Beethoven in 1817 een 
vleugel [32] cadeau, waarvan een identiek model ten-
toongesteld wordt. Het instrument van de beroemde 
Weense pianobouwer Conrad Graf was de laatste 
vleugel [33] van de componist. De opstelling van de 
twee hamerklavieren komt precies overeen met de 
 situatie in de laatste woning van Beethoven in Wenen, 
het „Schwarzspanierhaus“. Van beide instru menten 
evenals van de strijkkwartetinstrumenten [31], die 
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 B E E T H O V E N - H A U S  B O N N

Beethoven rond 1800 van zijn beschermheer Fürst 
Carl Lichnowsky cadeau kreeg, zijn in de museum-
shop CD-opnamen verkrijgbaar.  Boven de beide hamer-
klaveren is aan de muur het waarschijnlijk meest be-
kende van alle portretten van Beethoven te zien, in 1820 
geschilderd door  Joseph Karl Stieler [34]. Na de dood 
van de componist werden er twee portretminia turen 
[35] en een liefdesbrief gevonden die hij had gericht 
aan de „Onsterfelijk geliefde“. Tot op heden is noch de 
identiteit van de ontvangster van de brief, noch die 
van de geportretteerde dame opgehelderd. Het is niet 
ondenkbaar dat Beethoven een tijdje lang aan Giulietta 
Guicciardi [36] zijn hart heeft geschonken. Aan haar 
droeg hij de pianosonate cis-moll op. 27 nr. 2, de 
„Mond schein-Sonate“, op. Ook met Josephine en Therese 
Brunswik en Antonie Brentano onderhield Beet hoven 
gedurende enige tijd nauwe persoonlijke betrekkingen.

K A M E R  9
In de Bodmer-kamer 
worden geselecteerde 
stukken getoond van de 
uiterst belangrijke privé-
collectie die de Zwitserse 
estheet Dr. Hans Conrad 
Bodmer [37] in 1956 aan 

de Vereniging Beethoven-Huis heeft  vermaakt. 
Daartoe behoren naast talrijke handschriften van 
Beethoven ook Beethovens vouwlessenaar [38] en 
zijn bureau [40], dat Bodmer van Stefan Zweig had 
 gekocht.

Beethovens laatste geschreven stuk [39] is een aan-
vulling op zijn testament, geschreven drie dagen vóór 

zijn dood. Zijn totale bezit vermaakte hij aan zijn neef 
Karl. Het schrift vertoont duidelijke sporen van zijn 
fysieke achteruitgang. In de hoge vitrine [41] zijn klei-
nere voorwerpen uit het dagelijks leven van Beethoven 
alsmede zijn „geloofsbelijdenis“ te zien.

Beethoven stierf op 26 maart 1827 in Wenen in zijn 
woning in het „Schwarzspanierhaus“. Een   aangrijpend 
document is de lithografi e van Josef Danhauser [42], 
die Beethoven op het doodsbed laat zien. Hoe  beroemd 
en gevierd Beethoven al tijdens zijn leven was, toont 
het aquarel van Franz Stöber, waarop de lijkstoet van 
29 maart 1827 [43] wordt weergegeven en waaraan 
ongeveer 20.000 rouwenden hebben deelgenomen. 

K A M E R  10

Op weg terug naar het achterhuis 
biedt de foto aan de linker muur een 
kijkje in de sterfkamer van Beethoven 

in het in 1904 afgebroken „Schwarzspanierhaus“ [44]. 

K A M E R  11

Het dodenmasker [45] is door Josef 
Danhauser slechts ca. 12 uur na de 
dood van Beethoven gemaakt. Om 
de oorzaak van de doofheid van de 
componist te kunnen onderzoeken, is 
korte tijd later in het kader van een 
obductie de schedel van de overle-
dene geopend. Het masker van de 
levende Beethoven [46] heeft Franz 
 Klein gemaakt toen Beethoven 41 
jaar oud was. 

G E B O O R T E K A M E R

De vermelding van 17 december 1770 in het doopre-
gister [47] van de vroegere St. Remigius-kerk in Bonn 
is het enige aanknopingspunt wanneer Beethoven is 
geboren. Vermoedelijk heeft hij op 16 of 17 december 
1770 in deze bescheiden zolderkamer het levenslicht 
aanschouwd.

 

B E G A N E  G R O N D

K A M E R  12
(Vroegere keuken van het gezin 
van Beethoven) 

Hier vindt het vervolg plaats van de 
wisselexposities uit kamer 7 of er worden 
documenten uit de geschiedenis van de 
Vereniging Beethoven-Huis gepresenteerd. 
In de aangrenzende musiceerruimte klinkt 
op het historische hamerklavier van Con-
rad Graf (1824) [48] bij concerten de mu-
ziek van Beethoven in authentieke sfeer. 

Aan de muren portretfoto's van de oprichters en tal-
rijke ereleden van de Vereniging Beethoven-Huis.

B E L A N G R I J K E  D ATA  I N 
B E E T H O V E N S  L E V E N  E N  W E R K
1770  (16 of 17-12) Ludwig wordt geboren als 

2e kind van Johann en Maria Magdalena 
van Beethoven en op 17-12 in de Pfarrkirche 
St. Remigius gedoopt.

1778  (26-03) Ludwig van Beethoven treedt voor 
het eerst als pianist in Keulen op.

1782  Eerste publicatie van een compositie.
1784  Beethoven wordt organist, later ook altviolist 

in de hofkapel van de Keulse keurvorst.
1792 In november verhuist Beethoven naar Wenen 

en wordt leerling van Joseph Haydn.
1795  Beethovens Opus 1 (drie pianotrio's) 

verschijnt in druk.
1798  Begin van de gehooraandoening.
1800  Beethoven organiseert zijn eerste eigen 

concert. Première van de 1e symfonie.
1802  (06-10) Heiligenstädter Testament, 

zelfmoordgedachten.
1809  Beethoven krijgt van zijn mecenassen een 

uitkering om hem in Wenen te houden.
1813  Met „Wellingtons Sieg oder die Schlacht 

bei Vittoria“ op. 91 is Beethoven op het 
hoogtepunt van zijn roem.

1824  Première van de 9e symfonie.
1827   (26-03) Beethoven overlijdt. (29-03)  Begrafenis 

van Beethoven, 20.000 mensen volgen de 
rouwstoet. 

B E G A N E  G R O N D
STUDIO VOOR DIGITALE COLLECTIES

Vanuit de beelden-binnentuin komt u in de studio voor 
digitale collecties die is uitgerust met vier dubbele en 
acht individuele computerplekken met koptelefoons. 
De studio nodigt uit tot een intense optische en 
akoestische ontmoeting met Beethovens werken en 
andere documenten uit de collecties van het 
Beethoven-Huis.

De startpagina op het beeldscherm geeft een over-
zicht en vormt de ingang tot het digitale archief met 
meer dan 5.000 documenten. Elk document is met 
de nieuwste techniek gedigitaliseerd zodat het met 
optimale beeldkwaliteit en vergroting kan worden 
bekeken. Daarbij komen toelichtingen en opnamen 
van alle werken van Beethoven alsmede geluidsfrag-
menten van partituren, virtuele tentoonstellingen en 
een digitale reconstructie van zijn laatste woning. Op 
de computerwerkplekken is het volgende beschikbaar:
 
• Beethovens werken in handschriften en eerste 

drukken bekijken
• Alle werken beluisteren in opnamen 

van de Deutsche Grammophon-Gesellschaft
• Voorgedragen autogrammen om te beluisteren 

en mee te lezen
• Inleven in Beethovens leven in brieven en foto's 
• Luisteren naar het voorlezen uit Beethovens brieven
• Virtuele tentoonstellingen bezoeken
• Beethovens laatste woning in Wenen in een 

digitale reconstructie ontdekken
• Lievelingsstukken uit de tentoonstelling in het 

geboortehuis nauwkeuriger bekijken
• Ansichtkaarten met verschillende motieven 

versturen
• Speciaal voor kinderen: „Hallo, Beethoven!“

S O U T E R R A I N
BÜHNE VOOR MUZIEKVISUALISATIE

De bühne voor muziekvisualisatie in het historische 
souterrain van het huis „Im Mohren“ is een forum voor 
de experimentele visuele interpretatie van Beethovens 
werk met het nieuwe medium „Virtuele Wereld“. Op vol-
ledig nieuwe wijze zijn twee geselecteerde composities 
van Beethoven met driedimensionale computer graphics 
in scène gezet. Achttien over de ruimte verdeelde 
luidsprekers zorgen ook voor een driedimensionale 
belevenis van het geluid. Abstracte fi guren en vormen 
verschijnen op het doek en bewegen zich – gezien door 
een 3D-bril – virtueel in de ruimte. De voorstellingen 
(om de 45 minuten, begintijdstippen zie bij de kassa) 
worden begeleid door een infotrainer. Trefpunt is in de 
studio voor digitale collecties.

„FIDELIO ,  21e EEUW“ (20 minuten)

Muziek: Ludwig van Beethoven, „Fidelio“, scènes uit de tweede 
akte (1814), in een opname met de Wiener Philharmoniker 
onder leiding van Leonard Bernstein (1978) en René Kollo 
(Florestan), Gundula Janowitz (Leonore), Hans Sotin (Don 
Pizarro), Manfred Jungwirth (Rocco).

Met „Fidelio, 21e eeuw“ is voor het eerst een klassieke 
opera in een 3D grafi sche en surround-geluidsomge-
ving (3D virtual reality of virtual environment) interactief 
geënsceneerd. De personages van de opera zijn als ab-
stracte fi guren opgebouwd uit kleine deeltjes (partikel-
systemen). De fi guurtjes geven met sierlijke dansbewe-
gingen het verloop van de muziek weer door muzikale 
en dramaturgische schema's te volgen. Daarnaast kan 
de enscenering interactief worden beïnvloed.

De handeling: de scènes die voor deze productie 
zijn uitgekozen, vormen de kern van de handeling 
van Beethovens opera „Fidelio“: Florestan wordt 
door zijn rivaal Pizarro onrechtmatig in de gevangenis 
opgesloten (introductie). Daar verschijnt hem in een 
visioen zijn vrouw Leonore als engel (aria „In des 
Lebens Frühlingstagen“). Binnengelaten door de cipier 
Rocco (fl uittonen) wil Pizarro Florestan met een dolk 
doden. Fidelio (de als man verklede Leonore) werkt 
zich tussenbeide, ontdoet zich van haar vermom-
ming, weert de dolk van Pizarro af en redt haar man 
Florestan (kwartet „Er sterbe“). Samen vieren ze de 

redding, het weerzien, de bevrijding en de afzetting 
van Pizarro (duet „O namenlose Freude“).
De personages: de abstracte operafi guren zijn te 
herkennen aan hun specifi eke vorm en kleur. Ze ver-
anderen afhankelijk van de compactheid en inten siteit 
van het muzikale gebeuren: Pizarro (witte staafjes), 
Leonore (blauw lint of golf), Rocco (rood-witte dubbele 
bol met tentakels),  Florestan (wit-rode spiraal). De 
gevangenis bestaat uit geometrisch gerangschikte 
staven.
De interactieve instrumenten: met de vier in de 
bühne-ruimte opgestelde interactieve instrumenten 
kan de bezoeker het optische en akoestische gebeuren 
tijdens de voorstelling tot op zekere hoogte beïn-
vloeden. Door de bediening van de instrumenten gaan 
de personages en de bijbehorende stemmen naar 
een andere plek binnen de ruimte. De bezoeker kan 
daardoor eigen dramaturgische ideeën realiseren. De 
interactieve werktuigen behoren elk bij een bepaald 
personage en lichten op als ze aan de beurt zijn:
draden  Florestan (spiraalvormige fi guur) 
bol  Rocco (bolvormige fi guur)
kolom  Leonore/Fidelio (lintvormige fi guur)
joystick  Pizarro (uit staafjes samengestelde fi guur)

Als lyrisch gestemde pendant en toegift bij  „Fidelio, 
21e eeuw“ ontstond het audiovisuele kunstwerk 
„Presto 126/4“. U hoort Beethovens bagatelle in 
h-moll voor piano op. 126 nr. 4 in een opname met 
Paul Komen op een hamerklavier van het Beethoven-
Huis. De 4 minuten durende digitale enscenering 
plaatst vormdelen, volume en geluidsspectrum in een 
driedimensionaal beeld dat tegelijkertijd interactief 
door de toeschouwer kan worden gestuurd.

Producties „Fidelio 21e eeuw “ en „Presto 126/4“: Johanna 
Dombois (concept, regie/dramaturgie, artistieke leiding), Uli 
Lechner (leiding visuele effecten), Florian Dombois (idee, 
concept, projectleiding). Productie voor het Beethoven-Huis 
in samenwerking met Vertigo Systems GmbH en rmh – new 
media gmbh. © Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation, 
Sankt Augustin (2004).

Deze informatie vindt u ook uitgebreid thuis op Inter-
net via www.beethoven-haus-bonn.de

 Bonngasse 20 · D-53111 Bonn
Tel +49 (0)228/9817525 · Fax +49 (0)228/9817526
museum@beethoven-haus-bonn.de
www.beethoven-haus-bonn.de
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 B E E T H O V E N - H A U S  B O N N

Beethoven rond 1800 van zijn beschermheer Fürst 
Carl Lichnowsky cadeau kreeg, zijn in de museum-
shop CD-opnamen verkrijgbaar.  Boven de beide hamer-
klaveren is aan de muur het waarschijnlijk meest be-
kende van alle portretten van Beethoven te zien, in 1820 
geschilderd door  Joseph Karl Stieler [34]. Na de dood 
van de componist werden er twee portretminia turen 
[35] en een liefdesbrief gevonden die hij had gericht 
aan de „Onsterfelijk geliefde“. Tot op heden is noch de 
identiteit van de ontvangster van de brief, noch die 
van de geportretteerde dame opgehelderd. Het is niet 
ondenkbaar dat Beethoven een tijdje lang aan Giulietta 
Guicciardi [36] zijn hart heeft geschonken. Aan haar 
droeg hij de pianosonate cis-moll op. 27 nr. 2, de 
„Mond schein-Sonate“, op. Ook met Josephine en Therese 
Brunswik en Antonie Brentano onderhield Beet hoven 
gedurende enige tijd nauwe persoonlijke betrekkingen.

K A M E R  9
In de Bodmer-kamer 
worden geselecteerde 
stukken getoond van de 
uiterst belangrijke privé-
collectie die de Zwitserse 
estheet Dr. Hans Conrad 
Bodmer [37] in 1956 aan 

de Vereniging Beethoven-Huis heeft  vermaakt. 
Daartoe behoren naast talrijke handschriften van 
Beethoven ook Beethovens vouwlessenaar [38] en 
zijn bureau [40], dat Bodmer van Stefan Zweig had 
 gekocht.

Beethovens laatste geschreven stuk [39] is een aan-
vulling op zijn testament, geschreven drie dagen vóór 

zijn dood. Zijn totale bezit vermaakte hij aan zijn neef 
Karl. Het schrift vertoont duidelijke sporen van zijn 
fysieke achteruitgang. In de hoge vitrine [41] zijn klei-
nere voorwerpen uit het dagelijks leven van Beethoven 
alsmede zijn „geloofsbelijdenis“ te zien.

Beethoven stierf op 26 maart 1827 in Wenen in zijn 
woning in het „Schwarzspanierhaus“. Een   aangrijpend 
document is de lithografi e van Josef Danhauser [42], 
die Beethoven op het doodsbed laat zien. Hoe  beroemd 
en gevierd Beethoven al tijdens zijn leven was, toont 
het aquarel van Franz Stöber, waarop de lijkstoet van 
29 maart 1827 [43] wordt weergegeven en waaraan 
ongeveer 20.000 rouwenden hebben deelgenomen. 

K A M E R  10

Op weg terug naar het achterhuis 
biedt de foto aan de linker muur een 
kijkje in de sterfkamer van Beethoven 

in het in 1904 afgebroken „Schwarzspanierhaus“ [44]. 

K A M E R  11

Het dodenmasker [45] is door Josef 
Danhauser slechts ca. 12 uur na de 
dood van Beethoven gemaakt. Om 
de oorzaak van de doofheid van de 
componist te kunnen onderzoeken, is 
korte tijd later in het kader van een 
obductie de schedel van de overle-
dene geopend. Het masker van de 
levende Beethoven [46] heeft Franz 
 Klein gemaakt toen Beethoven 41 
jaar oud was. 

G E B O O R T E K A M E R

De vermelding van 17 december 1770 in het doopre-
gister [47] van de vroegere St. Remigius-kerk in Bonn 
is het enige aanknopingspunt wanneer Beethoven is 
geboren. Vermoedelijk heeft hij op 16 of 17 december 
1770 in deze bescheiden zolderkamer het levenslicht 
aanschouwd.

 

B E G A N E  G R O N D

K A M E R  12
(Vroegere keuken van het gezin 
van Beethoven) 

Hier vindt het vervolg plaats van de 
wisselexposities uit kamer 7 of er worden 
documenten uit de geschiedenis van de 
Vereniging Beethoven-Huis gepresenteerd. 
In de aangrenzende musiceerruimte klinkt 
op het historische hamerklavier van Con-
rad Graf (1824) [48] bij concerten de mu-
ziek van Beethoven in authentieke sfeer. 

Aan de muren portretfoto's van de oprichters en tal-
rijke ereleden van de Vereniging Beethoven-Huis.

B E L A N G R I J K E  D ATA  I N 
B E E T H O V E N S  L E V E N  E N  W E R K
1770  (16 of 17-12) Ludwig wordt geboren als 

2e kind van Johann en Maria Magdalena 
van Beethoven en op 17-12 in de Pfarrkirche 
St. Remigius gedoopt.

1778  (26-03) Ludwig van Beethoven treedt voor 
het eerst als pianist in Keulen op.

1782  Eerste publicatie van een compositie.
1784  Beethoven wordt organist, later ook altviolist 

in de hofkapel van de Keulse keurvorst.
1792 In november verhuist Beethoven naar Wenen 

en wordt leerling van Joseph Haydn.
1795  Beethovens Opus 1 (drie pianotrio's) 

verschijnt in druk.
1798  Begin van de gehooraandoening.
1800  Beethoven organiseert zijn eerste eigen 

concert. Première van de 1e symfonie.
1802  (06-10) Heiligenstädter Testament, 

zelfmoordgedachten.
1809  Beethoven krijgt van zijn mecenassen een 

uitkering om hem in Wenen te houden.
1813  Met „Wellingtons Sieg oder die Schlacht 

bei Vittoria“ op. 91 is Beethoven op het 
hoogtepunt van zijn roem.

1824  Première van de 9e symfonie.
1827   (26-03) Beethoven overlijdt. (29-03)  Begrafenis 

van Beethoven, 20.000 mensen volgen de 
rouwstoet. 

B E G A N E  G R O N D
STUDIO VOOR DIGITALE COLLECTIES

Vanuit de beelden-binnentuin komt u in de studio voor 
digitale collecties die is uitgerust met vier dubbele en 
acht individuele computerplekken met koptelefoons. 
De studio nodigt uit tot een intense optische en 
akoestische ontmoeting met Beethovens werken en 
andere documenten uit de collecties van het 
Beethoven-Huis.

De startpagina op het beeldscherm geeft een over-
zicht en vormt de ingang tot het digitale archief met 
meer dan 5.000 documenten. Elk document is met 
de nieuwste techniek gedigitaliseerd zodat het met 
optimale beeldkwaliteit en vergroting kan worden 
bekeken. Daarbij komen toelichtingen en opnamen 
van alle werken van Beethoven alsmede geluidsfrag-
menten van partituren, virtuele tentoonstellingen en 
een digitale reconstructie van zijn laatste woning. Op 
de computerwerkplekken is het volgende beschikbaar:
 
• Beethovens werken in handschriften en eerste 

drukken bekijken
• Alle werken beluisteren in opnamen 

van de Deutsche Grammophon-Gesellschaft
• Voorgedragen autogrammen om te beluisteren 

en mee te lezen
• Inleven in Beethovens leven in brieven en foto's 
• Luisteren naar het voorlezen uit Beethovens brieven
• Virtuele tentoonstellingen bezoeken
• Beethovens laatste woning in Wenen in een 

digitale reconstructie ontdekken
• Lievelingsstukken uit de tentoonstelling in het 

geboortehuis nauwkeuriger bekijken
• Ansichtkaarten met verschillende motieven 

versturen
• Speciaal voor kinderen: „Hallo, Beethoven!“

S O U T E R R A I N
BÜHNE VOOR MUZIEKVISUALISATIE

De bühne voor muziekvisualisatie in het historische 
souterrain van het huis „Im Mohren“ is een forum voor 
de experimentele visuele interpretatie van Beethovens 
werk met het nieuwe medium „Virtuele Wereld“. Op vol-
ledig nieuwe wijze zijn twee geselecteerde composities 
van Beethoven met driedimensionale computer graphics 
in scène gezet. Achttien over de ruimte verdeelde 
luidsprekers zorgen ook voor een driedimensionale 
belevenis van het geluid. Abstracte fi guren en vormen 
verschijnen op het doek en bewegen zich – gezien door 
een 3D-bril – virtueel in de ruimte. De voorstellingen 
(om de 45 minuten, begintijdstippen zie bij de kassa) 
worden begeleid door een infotrainer. Trefpunt is in de 
studio voor digitale collecties.

„FIDELIO ,  21e EEUW“ (20 minuten)

Muziek: Ludwig van Beethoven, „Fidelio“, scènes uit de tweede 
akte (1814), in een opname met de Wiener Philharmoniker 
onder leiding van Leonard Bernstein (1978) en René Kollo 
(Florestan), Gundula Janowitz (Leonore), Hans Sotin (Don 
Pizarro), Manfred Jungwirth (Rocco).

Met „Fidelio, 21e eeuw“ is voor het eerst een klassieke 
opera in een 3D grafi sche en surround-geluidsomge-
ving (3D virtual reality of virtual environment) interactief 
geënsceneerd. De personages van de opera zijn als ab-
stracte fi guren opgebouwd uit kleine deeltjes (partikel-
systemen). De fi guurtjes geven met sierlijke dansbewe-
gingen het verloop van de muziek weer door muzikale 
en dramaturgische schema's te volgen. Daarnaast kan 
de enscenering interactief worden beïnvloed.

De handeling: de scènes die voor deze productie 
zijn uitgekozen, vormen de kern van de handeling 
van Beethovens opera „Fidelio“: Florestan wordt 
door zijn rivaal Pizarro onrechtmatig in de gevangenis 
opgesloten (introductie). Daar verschijnt hem in een 
visioen zijn vrouw Leonore als engel (aria „In des 
Lebens Frühlingstagen“). Binnengelaten door de cipier 
Rocco (fl uittonen) wil Pizarro Florestan met een dolk 
doden. Fidelio (de als man verklede Leonore) werkt 
zich tussenbeide, ontdoet zich van haar vermom-
ming, weert de dolk van Pizarro af en redt haar man 
Florestan (kwartet „Er sterbe“). Samen vieren ze de 

redding, het weerzien, de bevrijding en de afzetting 
van Pizarro (duet „O namenlose Freude“).
De personages: de abstracte operafi guren zijn te 
herkennen aan hun specifi eke vorm en kleur. Ze ver-
anderen afhankelijk van de compactheid en inten siteit 
van het muzikale gebeuren: Pizarro (witte staafjes), 
Leonore (blauw lint of golf), Rocco (rood-witte dubbele 
bol met tentakels),  Florestan (wit-rode spiraal). De 
gevangenis bestaat uit geometrisch gerangschikte 
staven.
De interactieve instrumenten: met de vier in de 
bühne-ruimte opgestelde interactieve instrumenten 
kan de bezoeker het optische en akoestische gebeuren 
tijdens de voorstelling tot op zekere hoogte beïn-
vloeden. Door de bediening van de instrumenten gaan 
de personages en de bijbehorende stemmen naar 
een andere plek binnen de ruimte. De bezoeker kan 
daardoor eigen dramaturgische ideeën realiseren. De 
interactieve werktuigen behoren elk bij een bepaald 
personage en lichten op als ze aan de beurt zijn:
draden  Florestan (spiraalvormige fi guur) 
bol  Rocco (bolvormige fi guur)
kolom  Leonore/Fidelio (lintvormige fi guur)
joystick  Pizarro (uit staafjes samengestelde fi guur)

Als lyrisch gestemde pendant en toegift bij  „Fidelio, 
21e eeuw“ ontstond het audiovisuele kunstwerk 
„Presto 126/4“. U hoort Beethovens bagatelle in 
h-moll voor piano op. 126 nr. 4 in een opname met 
Paul Komen op een hamerklavier van het Beethoven-
Huis. De 4 minuten durende digitale enscenering 
plaatst vormdelen, volume en geluidsspectrum in een 
driedimensionaal beeld dat tegelijkertijd interactief 
door de toeschouwer kan worden gestuurd.

Producties „Fidelio 21e eeuw “ en „Presto 126/4“: Johanna 
Dombois (concept, regie/dramaturgie, artistieke leiding), Uli 
Lechner (leiding visuele effecten), Florian Dombois (idee, 
concept, projectleiding). Productie voor het Beethoven-Huis 
in samenwerking met Vertigo Systems GmbH en rmh – new 
media gmbh. © Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation, 
Sankt Augustin (2004).

Deze informatie vindt u ook uitgebreid thuis op Inter-
net via www.beethoven-haus-bonn.de

 Bonngasse 20 · D-53111 Bonn
Tel +49 (0)228/9817525 · Fax +49 (0)228/9817526
museum@beethoven-haus-bonn.de
www.beethoven-haus-bonn.de
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 B E E T H O V E N - H A U S  B O N N

Beethoven rond 1800 van zijn beschermheer Fürst 
Carl Lichnowsky cadeau kreeg, zijn in de museum-
shop CD-opnamen verkrijgbaar.  Boven de beide hamer-
klaveren is aan de muur het waarschijnlijk meest be-
kende van alle portretten van Beethoven te zien, in 1820 
geschilderd door  Joseph Karl Stieler [34]. Na de dood 
van de componist werden er twee portretminia turen 
[35] en een liefdesbrief gevonden die hij had gericht 
aan de „Onsterfelijk geliefde“. Tot op heden is noch de 
identiteit van de ontvangster van de brief, noch die 
van de geportretteerde dame opgehelderd. Het is niet 
ondenkbaar dat Beethoven een tijdje lang aan Giulietta 
Guicciardi [36] zijn hart heeft geschonken. Aan haar 
droeg hij de pianosonate cis-moll op. 27 nr. 2, de 
„Mond schein-Sonate“, op. Ook met Josephine en Therese 
Brunswik en Antonie Brentano onderhield Beet hoven 
gedurende enige tijd nauwe persoonlijke betrekkingen.

K A M E R  9
In de Bodmer-kamer 
worden geselecteerde 
stukken getoond van de 
uiterst belangrijke privé-
collectie die de Zwitserse 
estheet Dr. Hans Conrad 
Bodmer [37] in 1956 aan 

de Vereniging Beethoven-Huis heeft  vermaakt. 
Daartoe behoren naast talrijke handschriften van 
Beethoven ook Beethovens vouwlessenaar [38] en 
zijn bureau [40], dat Bodmer van Stefan Zweig had 
 gekocht.

Beethovens laatste geschreven stuk [39] is een aan-
vulling op zijn testament, geschreven drie dagen vóór 

zijn dood. Zijn totale bezit vermaakte hij aan zijn neef 
Karl. Het schrift vertoont duidelijke sporen van zijn 
fysieke achteruitgang. In de hoge vitrine [41] zijn klei-
nere voorwerpen uit het dagelijks leven van Beethoven 
alsmede zijn „geloofsbelijdenis“ te zien.

Beethoven stierf op 26 maart 1827 in Wenen in zijn 
woning in het „Schwarzspanierhaus“. Een   aangrijpend 
document is de lithografi e van Josef Danhauser [42], 
die Beethoven op het doodsbed laat zien. Hoe  beroemd 
en gevierd Beethoven al tijdens zijn leven was, toont 
het aquarel van Franz Stöber, waarop de lijkstoet van 
29 maart 1827 [43] wordt weergegeven en waaraan 
ongeveer 20.000 rouwenden hebben deelgenomen. 

K A M E R  10

Op weg terug naar het achterhuis 
biedt de foto aan de linker muur een 
kijkje in de sterfkamer van Beethoven 

in het in 1904 afgebroken „Schwarzspanierhaus“ [44]. 

K A M E R  11

Het dodenmasker [45] is door Josef 
Danhauser slechts ca. 12 uur na de 
dood van Beethoven gemaakt. Om 
de oorzaak van de doofheid van de 
componist te kunnen onderzoeken, is 
korte tijd later in het kader van een 
obductie de schedel van de overle-
dene geopend. Het masker van de 
levende Beethoven [46] heeft Franz 
 Klein gemaakt toen Beethoven 41 
jaar oud was. 

G E B O O R T E K A M E R

De vermelding van 17 december 1770 in het doopre-
gister [47] van de vroegere St. Remigius-kerk in Bonn 
is het enige aanknopingspunt wanneer Beethoven is 
geboren. Vermoedelijk heeft hij op 16 of 17 december 
1770 in deze bescheiden zolderkamer het levenslicht 
aanschouwd.

 

B E G A N E  G R O N D

K A M E R  12
(Vroegere keuken van het gezin 
van Beethoven) 

Hier vindt het vervolg plaats van de 
wisselexposities uit kamer 7 of er worden 
documenten uit de geschiedenis van de 
Vereniging Beethoven-Huis gepresenteerd. 
In de aangrenzende musiceerruimte klinkt 
op het historische hamerklavier van Con-
rad Graf (1824) [48] bij concerten de mu-
ziek van Beethoven in authentieke sfeer. 

Aan de muren portretfoto's van de oprichters en tal-
rijke ereleden van de Vereniging Beethoven-Huis.

B E L A N G R I J K E  D ATA  I N 
B E E T H O V E N S  L E V E N  E N  W E R K
1770  (16 of 17-12) Ludwig wordt geboren als 

2e kind van Johann en Maria Magdalena 
van Beethoven en op 17-12 in de Pfarrkirche 
St. Remigius gedoopt.

1778  (26-03) Ludwig van Beethoven treedt voor 
het eerst als pianist in Keulen op.

1782  Eerste publicatie van een compositie.
1784  Beethoven wordt organist, later ook altviolist 

in de hofkapel van de Keulse keurvorst.
1792 In november verhuist Beethoven naar Wenen 

en wordt leerling van Joseph Haydn.
1795  Beethovens Opus 1 (drie pianotrio's) 

verschijnt in druk.
1798  Begin van de gehooraandoening.
1800  Beethoven organiseert zijn eerste eigen 

concert. Première van de 1e symfonie.
1802  (06-10) Heiligenstädter Testament, 

zelfmoordgedachten.
1809  Beethoven krijgt van zijn mecenassen een 

uitkering om hem in Wenen te houden.
1813  Met „Wellingtons Sieg oder die Schlacht 

bei Vittoria“ op. 91 is Beethoven op het 
hoogtepunt van zijn roem.

1824  Première van de 9e symfonie.
1827   (26-03) Beethoven overlijdt. (29-03)  Begrafenis 

van Beethoven, 20.000 mensen volgen de 
rouwstoet. 

B E G A N E  G R O N D
STUDIO VOOR DIGITALE COLLECTIES

Vanuit de beelden-binnentuin komt u in de studio voor 
digitale collecties die is uitgerust met vier dubbele en 
acht individuele computerplekken met koptelefoons. 
De studio nodigt uit tot een intense optische en 
akoestische ontmoeting met Beethovens werken en 
andere documenten uit de collecties van het 
Beethoven-Huis.

De startpagina op het beeldscherm geeft een over-
zicht en vormt de ingang tot het digitale archief met 
meer dan 5.000 documenten. Elk document is met 
de nieuwste techniek gedigitaliseerd zodat het met 
optimale beeldkwaliteit en vergroting kan worden 
bekeken. Daarbij komen toelichtingen en opnamen 
van alle werken van Beethoven alsmede geluidsfrag-
menten van partituren, virtuele tentoonstellingen en 
een digitale reconstructie van zijn laatste woning. Op 
de computerwerkplekken is het volgende beschikbaar:
 
• Beethovens werken in handschriften en eerste 

drukken bekijken
• Alle werken beluisteren in opnamen 

van de Deutsche Grammophon-Gesellschaft
• Voorgedragen autogrammen om te beluisteren 

en mee te lezen
• Inleven in Beethovens leven in brieven en foto's 
• Luisteren naar het voorlezen uit Beethovens brieven
• Virtuele tentoonstellingen bezoeken
• Beethovens laatste woning in Wenen in een 

digitale reconstructie ontdekken
• Lievelingsstukken uit de tentoonstelling in het 

geboortehuis nauwkeuriger bekijken
• Ansichtkaarten met verschillende motieven 

versturen
• Speciaal voor kinderen: „Hallo, Beethoven!“

S O U T E R R A I N
BÜHNE VOOR MUZIEKVISUALISATIE

De bühne voor muziekvisualisatie in het historische 
souterrain van het huis „Im Mohren“ is een forum voor 
de experimentele visuele interpretatie van Beethovens 
werk met het nieuwe medium „Virtuele Wereld“. Op vol-
ledig nieuwe wijze zijn twee geselecteerde composities 
van Beethoven met driedimensionale computer graphics 
in scène gezet. Achttien over de ruimte verdeelde 
luidsprekers zorgen ook voor een driedimensionale 
belevenis van het geluid. Abstracte fi guren en vormen 
verschijnen op het doek en bewegen zich – gezien door 
een 3D-bril – virtueel in de ruimte. De voorstellingen 
(om de 45 minuten, begintijdstippen zie bij de kassa) 
worden begeleid door een infotrainer. Trefpunt is in de 
studio voor digitale collecties.

„FIDELIO ,  21e EEUW“ (20 minuten)

Muziek: Ludwig van Beethoven, „Fidelio“, scènes uit de tweede 
akte (1814), in een opname met de Wiener Philharmoniker 
onder leiding van Leonard Bernstein (1978) en René Kollo 
(Florestan), Gundula Janowitz (Leonore), Hans Sotin (Don 
Pizarro), Manfred Jungwirth (Rocco).

Met „Fidelio, 21e eeuw“ is voor het eerst een klassieke 
opera in een 3D grafi sche en surround-geluidsomge-
ving (3D virtual reality of virtual environment) interactief 
geënsceneerd. De personages van de opera zijn als ab-
stracte fi guren opgebouwd uit kleine deeltjes (partikel-
systemen). De fi guurtjes geven met sierlijke dansbewe-
gingen het verloop van de muziek weer door muzikale 
en dramaturgische schema's te volgen. Daarnaast kan 
de enscenering interactief worden beïnvloed.

De handeling: de scènes die voor deze productie 
zijn uitgekozen, vormen de kern van de handeling 
van Beethovens opera „Fidelio“: Florestan wordt 
door zijn rivaal Pizarro onrechtmatig in de gevangenis 
opgesloten (introductie). Daar verschijnt hem in een 
visioen zijn vrouw Leonore als engel (aria „In des 
Lebens Frühlingstagen“). Binnengelaten door de cipier 
Rocco (fl uittonen) wil Pizarro Florestan met een dolk 
doden. Fidelio (de als man verklede Leonore) werkt 
zich tussenbeide, ontdoet zich van haar vermom-
ming, weert de dolk van Pizarro af en redt haar man 
Florestan (kwartet „Er sterbe“). Samen vieren ze de 

redding, het weerzien, de bevrijding en de afzetting 
van Pizarro (duet „O namenlose Freude“).
De personages: de abstracte operafi guren zijn te 
herkennen aan hun specifi eke vorm en kleur. Ze ver-
anderen afhankelijk van de compactheid en inten siteit 
van het muzikale gebeuren: Pizarro (witte staafjes), 
Leonore (blauw lint of golf), Rocco (rood-witte dubbele 
bol met tentakels),  Florestan (wit-rode spiraal). De 
gevangenis bestaat uit geometrisch gerangschikte 
staven.
De interactieve instrumenten: met de vier in de 
bühne-ruimte opgestelde interactieve instrumenten 
kan de bezoeker het optische en akoestische gebeuren 
tijdens de voorstelling tot op zekere hoogte beïn-
vloeden. Door de bediening van de instrumenten gaan 
de personages en de bijbehorende stemmen naar 
een andere plek binnen de ruimte. De bezoeker kan 
daardoor eigen dramaturgische ideeën realiseren. De 
interactieve werktuigen behoren elk bij een bepaald 
personage en lichten op als ze aan de beurt zijn:
draden  Florestan (spiraalvormige fi guur) 
bol  Rocco (bolvormige fi guur)
kolom  Leonore/Fidelio (lintvormige fi guur)
joystick  Pizarro (uit staafjes samengestelde fi guur)

Als lyrisch gestemde pendant en toegift bij  „Fidelio, 
21e eeuw“ ontstond het audiovisuele kunstwerk 
„Presto 126/4“. U hoort Beethovens bagatelle in 
h-moll voor piano op. 126 nr. 4 in een opname met 
Paul Komen op een hamerklavier van het Beethoven-
Huis. De 4 minuten durende digitale enscenering 
plaatst vormdelen, volume en geluidsspectrum in een 
driedimensionaal beeld dat tegelijkertijd interactief 
door de toeschouwer kan worden gestuurd.

Producties „Fidelio 21e eeuw “ en „Presto 126/4“: Johanna 
Dombois (concept, regie/dramaturgie, artistieke leiding), Uli 
Lechner (leiding visuele effecten), Florian Dombois (idee, 
concept, projectleiding). Productie voor het Beethoven-Huis 
in samenwerking met Vertigo Systems GmbH en rmh – new 
media gmbh. © Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation, 
Sankt Augustin (2004).

Deze informatie vindt u ook uitgebreid thuis op Inter-
net via www.beethoven-haus-bonn.de

 Bonngasse 20 · D-53111 Bonn
Tel +49 (0)228/9817525 · Fax +49 (0)228/9817526
museum@beethoven-haus-bonn.de
www.beethoven-haus-bonn.de
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 B E E T H O V E N - H A U S  B O N N

Beethoven rond 1800 van zijn beschermheer Fürst 
Carl Lichnowsky cadeau kreeg, zijn in de museum-
shop CD-opnamen verkrijgbaar.  Boven de beide hamer-
klaveren is aan de muur het waarschijnlijk meest be-
kende van alle portretten van Beethoven te zien, in 1820 
geschilderd door  Joseph Karl Stieler [34]. Na de dood 
van de componist werden er twee portretminia turen 
[35] en een liefdesbrief gevonden die hij had gericht 
aan de „Onsterfelijk geliefde“. Tot op heden is noch de 
identiteit van de ontvangster van de brief, noch die 
van de geportretteerde dame opgehelderd. Het is niet 
ondenkbaar dat Beethoven een tijdje lang aan Giulietta 
Guicciardi [36] zijn hart heeft geschonken. Aan haar 
droeg hij de pianosonate cis-moll op. 27 nr. 2, de 
„Mond schein-Sonate“, op. Ook met Josephine en Therese 
Brunswik en Antonie Brentano onderhield Beet hoven 
gedurende enige tijd nauwe persoonlijke betrekkingen.

K A M E R  9
In de Bodmer-kamer 
worden geselecteerde 
stukken getoond van de 
uiterst belangrijke privé-
collectie die de Zwitserse 
estheet Dr. Hans Conrad 
Bodmer [37] in 1956 aan 

de Vereniging Beethoven-Huis heeft  vermaakt. 
Daartoe behoren naast talrijke handschriften van 
Beethoven ook Beethovens vouwlessenaar [38] en 
zijn bureau [40], dat Bodmer van Stefan Zweig had 
 gekocht.

Beethovens laatste geschreven stuk [39] is een aan-
vulling op zijn testament, geschreven drie dagen vóór 

zijn dood. Zijn totale bezit vermaakte hij aan zijn neef 
Karl. Het schrift vertoont duidelijke sporen van zijn 
fysieke achteruitgang. In de hoge vitrine [41] zijn klei-
nere voorwerpen uit het dagelijks leven van Beethoven 
alsmede zijn „geloofsbelijdenis“ te zien.

Beethoven stierf op 26 maart 1827 in Wenen in zijn 
woning in het „Schwarzspanierhaus“. Een   aangrijpend 
document is de lithografi e van Josef Danhauser [42], 
die Beethoven op het doodsbed laat zien. Hoe  beroemd 
en gevierd Beethoven al tijdens zijn leven was, toont 
het aquarel van Franz Stöber, waarop de lijkstoet van 
29 maart 1827 [43] wordt weergegeven en waaraan 
ongeveer 20.000 rouwenden hebben deelgenomen. 

K A M E R  10

Op weg terug naar het achterhuis 
biedt de foto aan de linker muur een 
kijkje in de sterfkamer van Beethoven 

in het in 1904 afgebroken „Schwarzspanierhaus“ [44]. 

K A M E R  11

Het dodenmasker [45] is door Josef 
Danhauser slechts ca. 12 uur na de 
dood van Beethoven gemaakt. Om 
de oorzaak van de doofheid van de 
componist te kunnen onderzoeken, is 
korte tijd later in het kader van een 
obductie de schedel van de overle-
dene geopend. Het masker van de 
levende Beethoven [46] heeft Franz 
 Klein gemaakt toen Beethoven 41 
jaar oud was. 

G E B O O R T E K A M E R

De vermelding van 17 december 1770 in het doopre-
gister [47] van de vroegere St. Remigius-kerk in Bonn 
is het enige aanknopingspunt wanneer Beethoven is 
geboren. Vermoedelijk heeft hij op 16 of 17 december 
1770 in deze bescheiden zolderkamer het levenslicht 
aanschouwd.

 

B E G A N E  G R O N D

K A M E R  12
(Vroegere keuken van het gezin 
van Beethoven) 

Hier vindt het vervolg plaats van de 
wisselexposities uit kamer 7 of er worden 
documenten uit de geschiedenis van de 
Vereniging Beethoven-Huis gepresenteerd. 
In de aangrenzende musiceerruimte klinkt 
op het historische hamerklavier van Con-
rad Graf (1824) [48] bij concerten de mu-
ziek van Beethoven in authentieke sfeer. 

Aan de muren portretfoto's van de oprichters en tal-
rijke ereleden van de Vereniging Beethoven-Huis.

B E L A N G R I J K E  D ATA  I N 
B E E T H O V E N S  L E V E N  E N  W E R K
1770  (16 of 17-12) Ludwig wordt geboren als 

2e kind van Johann en Maria Magdalena 
van Beethoven en op 17-12 in de Pfarrkirche 
St. Remigius gedoopt.

1778  (26-03) Ludwig van Beethoven treedt voor 
het eerst als pianist in Keulen op.

1782  Eerste publicatie van een compositie.
1784  Beethoven wordt organist, later ook altviolist 

in de hofkapel van de Keulse keurvorst.
1792 In november verhuist Beethoven naar Wenen 

en wordt leerling van Joseph Haydn.
1795  Beethovens Opus 1 (drie pianotrio's) 

verschijnt in druk.
1798  Begin van de gehooraandoening.
1800  Beethoven organiseert zijn eerste eigen 

concert. Première van de 1e symfonie.
1802  (06-10) Heiligenstädter Testament, 

zelfmoordgedachten.
1809  Beethoven krijgt van zijn mecenassen een 

uitkering om hem in Wenen te houden.
1813  Met „Wellingtons Sieg oder die Schlacht 

bei Vittoria“ op. 91 is Beethoven op het 
hoogtepunt van zijn roem.

1824  Première van de 9e symfonie.
1827   (26-03) Beethoven overlijdt. (29-03)  Begrafenis 

van Beethoven, 20.000 mensen volgen de 
rouwstoet. 

B E G A N E  G R O N D
STUDIO VOOR DIGITALE COLLECTIES

Vanuit de beelden-binnentuin komt u in de studio voor 
digitale collecties die is uitgerust met vier dubbele en 
acht individuele computerplekken met koptelefoons. 
De studio nodigt uit tot een intense optische en 
akoestische ontmoeting met Beethovens werken en 
andere documenten uit de collecties van het 
Beethoven-Huis.

De startpagina op het beeldscherm geeft een over-
zicht en vormt de ingang tot het digitale archief met 
meer dan 5.000 documenten. Elk document is met 
de nieuwste techniek gedigitaliseerd zodat het met 
optimale beeldkwaliteit en vergroting kan worden 
bekeken. Daarbij komen toelichtingen en opnamen 
van alle werken van Beethoven alsmede geluidsfrag-
menten van partituren, virtuele tentoonstellingen en 
een digitale reconstructie van zijn laatste woning. Op 
de computerwerkplekken is het volgende beschikbaar:
 
• Beethovens werken in handschriften en eerste 

drukken bekijken
• Alle werken beluisteren in opnamen 

van de Deutsche Grammophon-Gesellschaft
• Voorgedragen autogrammen om te beluisteren 

en mee te lezen
• Inleven in Beethovens leven in brieven en foto's 
• Luisteren naar het voorlezen uit Beethovens brieven
• Virtuele tentoonstellingen bezoeken
• Beethovens laatste woning in Wenen in een 

digitale reconstructie ontdekken
• Lievelingsstukken uit de tentoonstelling in het 

geboortehuis nauwkeuriger bekijken
• Ansichtkaarten met verschillende motieven 

versturen
• Speciaal voor kinderen: „Hallo, Beethoven!“

S O U T E R R A I N
BÜHNE VOOR MUZIEKVISUALISATIE

De bühne voor muziekvisualisatie in het historische 
souterrain van het huis „Im Mohren“ is een forum voor 
de experimentele visuele interpretatie van Beethovens 
werk met het nieuwe medium „Virtuele Wereld“. Op vol-
ledig nieuwe wijze zijn twee geselecteerde composities 
van Beethoven met driedimensionale computer graphics 
in scène gezet. Achttien over de ruimte verdeelde 
luidsprekers zorgen ook voor een driedimensionale 
belevenis van het geluid. Abstracte fi guren en vormen 
verschijnen op het doek en bewegen zich – gezien door 
een 3D-bril – virtueel in de ruimte. De voorstellingen 
(om de 45 minuten, begintijdstippen zie bij de kassa) 
worden begeleid door een infotrainer. Trefpunt is in de 
studio voor digitale collecties.

„FIDELIO ,  21e EEUW“ (20 minuten)

Muziek: Ludwig van Beethoven, „Fidelio“, scènes uit de tweede 
akte (1814), in een opname met de Wiener Philharmoniker 
onder leiding van Leonard Bernstein (1978) en René Kollo 
(Florestan), Gundula Janowitz (Leonore), Hans Sotin (Don 
Pizarro), Manfred Jungwirth (Rocco).

Met „Fidelio, 21e eeuw“ is voor het eerst een klassieke 
opera in een 3D grafi sche en surround-geluidsomge-
ving (3D virtual reality of virtual environment) interactief 
geënsceneerd. De personages van de opera zijn als ab-
stracte fi guren opgebouwd uit kleine deeltjes (partikel-
systemen). De fi guurtjes geven met sierlijke dansbewe-
gingen het verloop van de muziek weer door muzikale 
en dramaturgische schema's te volgen. Daarnaast kan 
de enscenering interactief worden beïnvloed.

De handeling: de scènes die voor deze productie 
zijn uitgekozen, vormen de kern van de handeling 
van Beethovens opera „Fidelio“: Florestan wordt 
door zijn rivaal Pizarro onrechtmatig in de gevangenis 
opgesloten (introductie). Daar verschijnt hem in een 
visioen zijn vrouw Leonore als engel (aria „In des 
Lebens Frühlingstagen“). Binnengelaten door de cipier 
Rocco (fl uittonen) wil Pizarro Florestan met een dolk 
doden. Fidelio (de als man verklede Leonore) werkt 
zich tussenbeide, ontdoet zich van haar vermom-
ming, weert de dolk van Pizarro af en redt haar man 
Florestan (kwartet „Er sterbe“). Samen vieren ze de 

redding, het weerzien, de bevrijding en de afzetting 
van Pizarro (duet „O namenlose Freude“).
De personages: de abstracte operafi guren zijn te 
herkennen aan hun specifi eke vorm en kleur. Ze ver-
anderen afhankelijk van de compactheid en inten siteit 
van het muzikale gebeuren: Pizarro (witte staafjes), 
Leonore (blauw lint of golf), Rocco (rood-witte dubbele 
bol met tentakels),  Florestan (wit-rode spiraal). De 
gevangenis bestaat uit geometrisch gerangschikte 
staven.
De interactieve instrumenten: met de vier in de 
bühne-ruimte opgestelde interactieve instrumenten 
kan de bezoeker het optische en akoestische gebeuren 
tijdens de voorstelling tot op zekere hoogte beïn-
vloeden. Door de bediening van de instrumenten gaan 
de personages en de bijbehorende stemmen naar 
een andere plek binnen de ruimte. De bezoeker kan 
daardoor eigen dramaturgische ideeën realiseren. De 
interactieve werktuigen behoren elk bij een bepaald 
personage en lichten op als ze aan de beurt zijn:
draden  Florestan (spiraalvormige fi guur) 
bol  Rocco (bolvormige fi guur)
kolom  Leonore/Fidelio (lintvormige fi guur)
joystick  Pizarro (uit staafjes samengestelde fi guur)

Als lyrisch gestemde pendant en toegift bij  „Fidelio, 
21e eeuw“ ontstond het audiovisuele kunstwerk 
„Presto 126/4“. U hoort Beethovens bagatelle in 
h-moll voor piano op. 126 nr. 4 in een opname met 
Paul Komen op een hamerklavier van het Beethoven-
Huis. De 4 minuten durende digitale enscenering 
plaatst vormdelen, volume en geluidsspectrum in een 
driedimensionaal beeld dat tegelijkertijd interactief 
door de toeschouwer kan worden gestuurd.

Producties „Fidelio 21e eeuw “ en „Presto 126/4“: Johanna 
Dombois (concept, regie/dramaturgie, artistieke leiding), Uli 
Lechner (leiding visuele effecten), Florian Dombois (idee, 
concept, projectleiding). Productie voor het Beethoven-Huis 
in samenwerking met Vertigo Systems GmbH en rmh – new 
media gmbh. © Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation, 
Sankt Augustin (2004).

Deze informatie vindt u ook uitgebreid thuis op Inter-
net via www.beethoven-haus-bonn.de

 Bonngasse 20 · D-53111 Bonn
Tel +49 (0)228/9817525 · Fax +49 (0)228/9817526
museum@beethoven-haus-bonn.de
www.beethoven-haus-bonn.de
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 B E E T H O V E N - H A U S  B O N N

Beethoven rond 1800 van zijn beschermheer Fürst 
Carl Lichnowsky cadeau kreeg, zijn in de museum-
shop CD-opnamen verkrijgbaar.  Boven de beide hamer-
klaveren is aan de muur het waarschijnlijk meest be-
kende van alle portretten van Beethoven te zien, in 1820 
geschilderd door  Joseph Karl Stieler [34]. Na de dood 
van de componist werden er twee portretminia turen 
[35] en een liefdesbrief gevonden die hij had gericht 
aan de „Onsterfelijk geliefde“. Tot op heden is noch de 
identiteit van de ontvangster van de brief, noch die 
van de geportretteerde dame opgehelderd. Het is niet 
ondenkbaar dat Beethoven een tijdje lang aan Giulietta 
Guicciardi [36] zijn hart heeft geschonken. Aan haar 
droeg hij de pianosonate cis-moll op. 27 nr. 2, de 
„Mond schein-Sonate“, op. Ook met Josephine en Therese 
Brunswik en Antonie Brentano onderhield Beet hoven 
gedurende enige tijd nauwe persoonlijke betrekkingen.

K A M E R  9
In de Bodmer-kamer 
worden geselecteerde 
stukken getoond van de 
uiterst belangrijke privé-
collectie die de Zwitserse 
estheet Dr. Hans Conrad 
Bodmer [37] in 1956 aan 

de Vereniging Beethoven-Huis heeft  vermaakt. 
Daartoe behoren naast talrijke handschriften van 
Beethoven ook Beethovens vouwlessenaar [38] en 
zijn bureau [40], dat Bodmer van Stefan Zweig had 
 gekocht.

Beethovens laatste geschreven stuk [39] is een aan-
vulling op zijn testament, geschreven drie dagen vóór 

zijn dood. Zijn totale bezit vermaakte hij aan zijn neef 
Karl. Het schrift vertoont duidelijke sporen van zijn 
fysieke achteruitgang. In de hoge vitrine [41] zijn klei-
nere voorwerpen uit het dagelijks leven van Beethoven 
alsmede zijn „geloofsbelijdenis“ te zien.

Beethoven stierf op 26 maart 1827 in Wenen in zijn 
woning in het „Schwarzspanierhaus“. Een   aangrijpend 
document is de lithografi e van Josef Danhauser [42], 
die Beethoven op het doodsbed laat zien. Hoe  beroemd 
en gevierd Beethoven al tijdens zijn leven was, toont 
het aquarel van Franz Stöber, waarop de lijkstoet van 
29 maart 1827 [43] wordt weergegeven en waaraan 
ongeveer 20.000 rouwenden hebben deelgenomen. 

K A M E R  10

Op weg terug naar het achterhuis 
biedt de foto aan de linker muur een 
kijkje in de sterfkamer van Beethoven 

in het in 1904 afgebroken „Schwarzspanierhaus“ [44]. 

K A M E R  11

Het dodenmasker [45] is door Josef 
Danhauser slechts ca. 12 uur na de 
dood van Beethoven gemaakt. Om 
de oorzaak van de doofheid van de 
componist te kunnen onderzoeken, is 
korte tijd later in het kader van een 
obductie de schedel van de overle-
dene geopend. Het masker van de 
levende Beethoven [46] heeft Franz 
 Klein gemaakt toen Beethoven 41 
jaar oud was. 

G E B O O R T E K A M E R

De vermelding van 17 december 1770 in het doopre-
gister [47] van de vroegere St. Remigius-kerk in Bonn 
is het enige aanknopingspunt wanneer Beethoven is 
geboren. Vermoedelijk heeft hij op 16 of 17 december 
1770 in deze bescheiden zolderkamer het levenslicht 
aanschouwd.

 

B E G A N E  G R O N D

K A M E R  12
(Vroegere keuken van het gezin 
van Beethoven) 

Hier vindt het vervolg plaats van de 
wisselexposities uit kamer 7 of er worden 
documenten uit de geschiedenis van de 
Vereniging Beethoven-Huis gepresenteerd. 
In de aangrenzende musiceerruimte klinkt 
op het historische hamerklavier van Con-
rad Graf (1824) [48] bij concerten de mu-
ziek van Beethoven in authentieke sfeer. 

Aan de muren portretfoto's van de oprichters en tal-
rijke ereleden van de Vereniging Beethoven-Huis.

B E L A N G R I J K E  D ATA  I N 
B E E T H O V E N S  L E V E N  E N  W E R K
1770  (16 of 17-12) Ludwig wordt geboren als 

2e kind van Johann en Maria Magdalena 
van Beethoven en op 17-12 in de Pfarrkirche 
St. Remigius gedoopt.

1778  (26-03) Ludwig van Beethoven treedt voor 
het eerst als pianist in Keulen op.

1782  Eerste publicatie van een compositie.
1784  Beethoven wordt organist, later ook altviolist 

in de hofkapel van de Keulse keurvorst.
1792 In november verhuist Beethoven naar Wenen 

en wordt leerling van Joseph Haydn.
1795  Beethovens Opus 1 (drie pianotrio's) 

verschijnt in druk.
1798  Begin van de gehooraandoening.
1800  Beethoven organiseert zijn eerste eigen 

concert. Première van de 1e symfonie.
1802  (06-10) Heiligenstädter Testament, 

zelfmoordgedachten.
1809  Beethoven krijgt van zijn mecenassen een 

uitkering om hem in Wenen te houden.
1813  Met „Wellingtons Sieg oder die Schlacht 

bei Vittoria“ op. 91 is Beethoven op het 
hoogtepunt van zijn roem.

1824  Première van de 9e symfonie.
1827   (26-03) Beethoven overlijdt. (29-03)  Begrafenis 

van Beethoven, 20.000 mensen volgen de 
rouwstoet. 

B E G A N E  G R O N D
STUDIO VOOR DIGITALE COLLECTIES

Vanuit de beelden-binnentuin komt u in de studio voor 
digitale collecties die is uitgerust met vier dubbele en 
acht individuele computerplekken met koptelefoons. 
De studio nodigt uit tot een intense optische en 
akoestische ontmoeting met Beethovens werken en 
andere documenten uit de collecties van het 
Beethoven-Huis.

De startpagina op het beeldscherm geeft een over-
zicht en vormt de ingang tot het digitale archief met 
meer dan 5.000 documenten. Elk document is met 
de nieuwste techniek gedigitaliseerd zodat het met 
optimale beeldkwaliteit en vergroting kan worden 
bekeken. Daarbij komen toelichtingen en opnamen 
van alle werken van Beethoven alsmede geluidsfrag-
menten van partituren, virtuele tentoonstellingen en 
een digitale reconstructie van zijn laatste woning. Op 
de computerwerkplekken is het volgende beschikbaar:
 
• Beethovens werken in handschriften en eerste 

drukken bekijken
• Alle werken beluisteren in opnamen 

van de Deutsche Grammophon-Gesellschaft
• Voorgedragen autogrammen om te beluisteren 

en mee te lezen
• Inleven in Beethovens leven in brieven en foto's 
• Luisteren naar het voorlezen uit Beethovens brieven
• Virtuele tentoonstellingen bezoeken
• Beethovens laatste woning in Wenen in een 

digitale reconstructie ontdekken
• Lievelingsstukken uit de tentoonstelling in het 

geboortehuis nauwkeuriger bekijken
• Ansichtkaarten met verschillende motieven 

versturen
• Speciaal voor kinderen: „Hallo, Beethoven!“

S O U T E R R A I N
BÜHNE VOOR MUZIEKVISUALISATIE

De bühne voor muziekvisualisatie in het historische 
souterrain van het huis „Im Mohren“ is een forum voor 
de experimentele visuele interpretatie van Beethovens 
werk met het nieuwe medium „Virtuele Wereld“. Op vol-
ledig nieuwe wijze zijn twee geselecteerde composities 
van Beethoven met driedimensionale computer graphics 
in scène gezet. Achttien over de ruimte verdeelde 
luidsprekers zorgen ook voor een driedimensionale 
belevenis van het geluid. Abstracte fi guren en vormen 
verschijnen op het doek en bewegen zich – gezien door 
een 3D-bril – virtueel in de ruimte. De voorstellingen 
(om de 45 minuten, begintijdstippen zie bij de kassa) 
worden begeleid door een infotrainer. Trefpunt is in de 
studio voor digitale collecties.

„FIDELIO ,  21e EEUW“ (20 minuten)

Muziek: Ludwig van Beethoven, „Fidelio“, scènes uit de tweede 
akte (1814), in een opname met de Wiener Philharmoniker 
onder leiding van Leonard Bernstein (1978) en René Kollo 
(Florestan), Gundula Janowitz (Leonore), Hans Sotin (Don 
Pizarro), Manfred Jungwirth (Rocco).

Met „Fidelio, 21e eeuw“ is voor het eerst een klassieke 
opera in een 3D grafi sche en surround-geluidsomge-
ving (3D virtual reality of virtual environment) interactief 
geënsceneerd. De personages van de opera zijn als ab-
stracte fi guren opgebouwd uit kleine deeltjes (partikel-
systemen). De fi guurtjes geven met sierlijke dansbewe-
gingen het verloop van de muziek weer door muzikale 
en dramaturgische schema's te volgen. Daarnaast kan 
de enscenering interactief worden beïnvloed.

De handeling: de scènes die voor deze productie 
zijn uitgekozen, vormen de kern van de handeling 
van Beethovens opera „Fidelio“: Florestan wordt 
door zijn rivaal Pizarro onrechtmatig in de gevangenis 
opgesloten (introductie). Daar verschijnt hem in een 
visioen zijn vrouw Leonore als engel (aria „In des 
Lebens Frühlingstagen“). Binnengelaten door de cipier 
Rocco (fl uittonen) wil Pizarro Florestan met een dolk 
doden. Fidelio (de als man verklede Leonore) werkt 
zich tussenbeide, ontdoet zich van haar vermom-
ming, weert de dolk van Pizarro af en redt haar man 
Florestan (kwartet „Er sterbe“). Samen vieren ze de 

redding, het weerzien, de bevrijding en de afzetting 
van Pizarro (duet „O namenlose Freude“).
De personages: de abstracte operafi guren zijn te 
herkennen aan hun specifi eke vorm en kleur. Ze ver-
anderen afhankelijk van de compactheid en inten siteit 
van het muzikale gebeuren: Pizarro (witte staafjes), 
Leonore (blauw lint of golf), Rocco (rood-witte dubbele 
bol met tentakels),  Florestan (wit-rode spiraal). De 
gevangenis bestaat uit geometrisch gerangschikte 
staven.
De interactieve instrumenten: met de vier in de 
bühne-ruimte opgestelde interactieve instrumenten 
kan de bezoeker het optische en akoestische gebeuren 
tijdens de voorstelling tot op zekere hoogte beïn-
vloeden. Door de bediening van de instrumenten gaan 
de personages en de bijbehorende stemmen naar 
een andere plek binnen de ruimte. De bezoeker kan 
daardoor eigen dramaturgische ideeën realiseren. De 
interactieve werktuigen behoren elk bij een bepaald 
personage en lichten op als ze aan de beurt zijn:
draden  Florestan (spiraalvormige fi guur) 
bol  Rocco (bolvormige fi guur)
kolom  Leonore/Fidelio (lintvormige fi guur)
joystick  Pizarro (uit staafjes samengestelde fi guur)

Als lyrisch gestemde pendant en toegift bij  „Fidelio, 
21e eeuw“ ontstond het audiovisuele kunstwerk 
„Presto 126/4“. U hoort Beethovens bagatelle in 
h-moll voor piano op. 126 nr. 4 in een opname met 
Paul Komen op een hamerklavier van het Beethoven-
Huis. De 4 minuten durende digitale enscenering 
plaatst vormdelen, volume en geluidsspectrum in een 
driedimensionaal beeld dat tegelijkertijd interactief 
door de toeschouwer kan worden gestuurd.

Producties „Fidelio 21e eeuw “ en „Presto 126/4“: Johanna 
Dombois (concept, regie/dramaturgie, artistieke leiding), Uli 
Lechner (leiding visuele effecten), Florian Dombois (idee, 
concept, projectleiding). Productie voor het Beethoven-Huis 
in samenwerking met Vertigo Systems GmbH en rmh – new 
media gmbh. © Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation, 
Sankt Augustin (2004).

Deze informatie vindt u ook uitgebreid thuis op Inter-
net via www.beethoven-haus-bonn.de

 Bonngasse 20 · D-53111 Bonn
Tel +49 (0)228/9817525 · Fax +49 (0)228/9817526
museum@beethoven-haus-bonn.de
www.beethoven-haus-bonn.de
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 B E E T H O V E N - H A U S  B O N N

Beethoven rond 1800 van zijn beschermheer Fürst 
Carl Lichnowsky cadeau kreeg, zijn in de museum-
shop CD-opnamen verkrijgbaar.  Boven de beide hamer-
klaveren is aan de muur het waarschijnlijk meest be-
kende van alle portretten van Beethoven te zien, in 1820 
geschilderd door  Joseph Karl Stieler [34]. Na de dood 
van de componist werden er twee portretminia turen 
[35] en een liefdesbrief gevonden die hij had gericht 
aan de „Onsterfelijk geliefde“. Tot op heden is noch de 
identiteit van de ontvangster van de brief, noch die 
van de geportretteerde dame opgehelderd. Het is niet 
ondenkbaar dat Beethoven een tijdje lang aan Giulietta 
Guicciardi [36] zijn hart heeft geschonken. Aan haar 
droeg hij de pianosonate cis-moll op. 27 nr. 2, de 
„Mond schein-Sonate“, op. Ook met Josephine en Therese 
Brunswik en Antonie Brentano onderhield Beet hoven 
gedurende enige tijd nauwe persoonlijke betrekkingen.

K A M E R  9
In de Bodmer-kamer 
worden geselecteerde 
stukken getoond van de 
uiterst belangrijke privé-
collectie die de Zwitserse 
estheet Dr. Hans Conrad 
Bodmer [37] in 1956 aan 

de Vereniging Beethoven-Huis heeft  vermaakt. 
Daartoe behoren naast talrijke handschriften van 
Beethoven ook Beethovens vouwlessenaar [38] en 
zijn bureau [40], dat Bodmer van Stefan Zweig had 
 gekocht.

Beethovens laatste geschreven stuk [39] is een aan-
vulling op zijn testament, geschreven drie dagen vóór 

zijn dood. Zijn totale bezit vermaakte hij aan zijn neef 
Karl. Het schrift vertoont duidelijke sporen van zijn 
fysieke achteruitgang. In de hoge vitrine [41] zijn klei-
nere voorwerpen uit het dagelijks leven van Beethoven 
alsmede zijn „geloofsbelijdenis“ te zien.

Beethoven stierf op 26 maart 1827 in Wenen in zijn 
woning in het „Schwarzspanierhaus“. Een   aangrijpend 
document is de lithografi e van Josef Danhauser [42], 
die Beethoven op het doodsbed laat zien. Hoe  beroemd 
en gevierd Beethoven al tijdens zijn leven was, toont 
het aquarel van Franz Stöber, waarop de lijkstoet van 
29 maart 1827 [43] wordt weergegeven en waaraan 
ongeveer 20.000 rouwenden hebben deelgenomen. 

K A M E R  10

Op weg terug naar het achterhuis 
biedt de foto aan de linker muur een 
kijkje in de sterfkamer van Beethoven 

in het in 1904 afgebroken „Schwarzspanierhaus“ [44]. 

K A M E R  11

Het dodenmasker [45] is door Josef 
Danhauser slechts ca. 12 uur na de 
dood van Beethoven gemaakt. Om 
de oorzaak van de doofheid van de 
componist te kunnen onderzoeken, is 
korte tijd later in het kader van een 
obductie de schedel van de overle-
dene geopend. Het masker van de 
levende Beethoven [46] heeft Franz 
 Klein gemaakt toen Beethoven 41 
jaar oud was. 

G E B O O R T E K A M E R

De vermelding van 17 december 1770 in het doopre-
gister [47] van de vroegere St. Remigius-kerk in Bonn 
is het enige aanknopingspunt wanneer Beethoven is 
geboren. Vermoedelijk heeft hij op 16 of 17 december 
1770 in deze bescheiden zolderkamer het levenslicht 
aanschouwd.

 

B E G A N E  G R O N D

K A M E R  12
(Vroegere keuken van het gezin 
van Beethoven) 

Hier vindt het vervolg plaats van de 
wisselexposities uit kamer 7 of er worden 
documenten uit de geschiedenis van de 
Vereniging Beethoven-Huis gepresenteerd. 
In de aangrenzende musiceerruimte klinkt 
op het historische hamerklavier van Con-
rad Graf (1824) [48] bij concerten de mu-
ziek van Beethoven in authentieke sfeer. 

Aan de muren portretfoto's van de oprichters en tal-
rijke ereleden van de Vereniging Beethoven-Huis.

B E L A N G R I J K E  D ATA  I N 
B E E T H O V E N S  L E V E N  E N  W E R K
1770  (16 of 17-12) Ludwig wordt geboren als 

2e kind van Johann en Maria Magdalena 
van Beethoven en op 17-12 in de Pfarrkirche 
St. Remigius gedoopt.

1778  (26-03) Ludwig van Beethoven treedt voor 
het eerst als pianist in Keulen op.

1782  Eerste publicatie van een compositie.
1784  Beethoven wordt organist, later ook altviolist 

in de hofkapel van de Keulse keurvorst.
1792 In november verhuist Beethoven naar Wenen 

en wordt leerling van Joseph Haydn.
1795  Beethovens Opus 1 (drie pianotrio's) 

verschijnt in druk.
1798  Begin van de gehooraandoening.
1800  Beethoven organiseert zijn eerste eigen 

concert. Première van de 1e symfonie.
1802  (06-10) Heiligenstädter Testament, 

zelfmoordgedachten.
1809  Beethoven krijgt van zijn mecenassen een 

uitkering om hem in Wenen te houden.
1813  Met „Wellingtons Sieg oder die Schlacht 

bei Vittoria“ op. 91 is Beethoven op het 
hoogtepunt van zijn roem.

1824  Première van de 9e symfonie.
1827   (26-03) Beethoven overlijdt. (29-03)  Begrafenis 

van Beethoven, 20.000 mensen volgen de 
rouwstoet. 

B E G A N E  G R O N D
STUDIO VOOR DIGITALE COLLECTIES

Vanuit de beelden-binnentuin komt u in de studio voor 
digitale collecties die is uitgerust met vier dubbele en 
acht individuele computerplekken met koptelefoons. 
De studio nodigt uit tot een intense optische en 
akoestische ontmoeting met Beethovens werken en 
andere documenten uit de collecties van het 
Beethoven-Huis.

De startpagina op het beeldscherm geeft een over-
zicht en vormt de ingang tot het digitale archief met 
meer dan 5.000 documenten. Elk document is met 
de nieuwste techniek gedigitaliseerd zodat het met 
optimale beeldkwaliteit en vergroting kan worden 
bekeken. Daarbij komen toelichtingen en opnamen 
van alle werken van Beethoven alsmede geluidsfrag-
menten van partituren, virtuele tentoonstellingen en 
een digitale reconstructie van zijn laatste woning. Op 
de computerwerkplekken is het volgende beschikbaar:
 
• Beethovens werken in handschriften en eerste 

drukken bekijken
• Alle werken beluisteren in opnamen 

van de Deutsche Grammophon-Gesellschaft
• Voorgedragen autogrammen om te beluisteren 

en mee te lezen
• Inleven in Beethovens leven in brieven en foto's 
• Luisteren naar het voorlezen uit Beethovens brieven
• Virtuele tentoonstellingen bezoeken
• Beethovens laatste woning in Wenen in een 

digitale reconstructie ontdekken
• Lievelingsstukken uit de tentoonstelling in het 

geboortehuis nauwkeuriger bekijken
• Ansichtkaarten met verschillende motieven 

versturen
• Speciaal voor kinderen: „Hallo, Beethoven!“

S O U T E R R A I N
BÜHNE VOOR MUZIEKVISUALISATIE

De bühne voor muziekvisualisatie in het historische 
souterrain van het huis „Im Mohren“ is een forum voor 
de experimentele visuele interpretatie van Beethovens 
werk met het nieuwe medium „Virtuele Wereld“. Op vol-
ledig nieuwe wijze zijn twee geselecteerde composities 
van Beethoven met driedimensionale computer graphics 
in scène gezet. Achttien over de ruimte verdeelde 
luidsprekers zorgen ook voor een driedimensionale 
belevenis van het geluid. Abstracte fi guren en vormen 
verschijnen op het doek en bewegen zich – gezien door 
een 3D-bril – virtueel in de ruimte. De voorstellingen 
(om de 45 minuten, begintijdstippen zie bij de kassa) 
worden begeleid door een infotrainer. Trefpunt is in de 
studio voor digitale collecties.

„FIDELIO ,  21e EEUW“ (20 minuten)

Muziek: Ludwig van Beethoven, „Fidelio“, scènes uit de tweede 
akte (1814), in een opname met de Wiener Philharmoniker 
onder leiding van Leonard Bernstein (1978) en René Kollo 
(Florestan), Gundula Janowitz (Leonore), Hans Sotin (Don 
Pizarro), Manfred Jungwirth (Rocco).

Met „Fidelio, 21e eeuw“ is voor het eerst een klassieke 
opera in een 3D grafi sche en surround-geluidsomge-
ving (3D virtual reality of virtual environment) interactief 
geënsceneerd. De personages van de opera zijn als ab-
stracte fi guren opgebouwd uit kleine deeltjes (partikel-
systemen). De fi guurtjes geven met sierlijke dansbewe-
gingen het verloop van de muziek weer door muzikale 
en dramaturgische schema's te volgen. Daarnaast kan 
de enscenering interactief worden beïnvloed.

De handeling: de scènes die voor deze productie 
zijn uitgekozen, vormen de kern van de handeling 
van Beethovens opera „Fidelio“: Florestan wordt 
door zijn rivaal Pizarro onrechtmatig in de gevangenis 
opgesloten (introductie). Daar verschijnt hem in een 
visioen zijn vrouw Leonore als engel (aria „In des 
Lebens Frühlingstagen“). Binnengelaten door de cipier 
Rocco (fl uittonen) wil Pizarro Florestan met een dolk 
doden. Fidelio (de als man verklede Leonore) werkt 
zich tussenbeide, ontdoet zich van haar vermom-
ming, weert de dolk van Pizarro af en redt haar man 
Florestan (kwartet „Er sterbe“). Samen vieren ze de 

redding, het weerzien, de bevrijding en de afzetting 
van Pizarro (duet „O namenlose Freude“).
De personages: de abstracte operafi guren zijn te 
herkennen aan hun specifi eke vorm en kleur. Ze ver-
anderen afhankelijk van de compactheid en inten siteit 
van het muzikale gebeuren: Pizarro (witte staafjes), 
Leonore (blauw lint of golf), Rocco (rood-witte dubbele 
bol met tentakels),  Florestan (wit-rode spiraal). De 
gevangenis bestaat uit geometrisch gerangschikte 
staven.
De interactieve instrumenten: met de vier in de 
bühne-ruimte opgestelde interactieve instrumenten 
kan de bezoeker het optische en akoestische gebeuren 
tijdens de voorstelling tot op zekere hoogte beïn-
vloeden. Door de bediening van de instrumenten gaan 
de personages en de bijbehorende stemmen naar 
een andere plek binnen de ruimte. De bezoeker kan 
daardoor eigen dramaturgische ideeën realiseren. De 
interactieve werktuigen behoren elk bij een bepaald 
personage en lichten op als ze aan de beurt zijn:
draden  Florestan (spiraalvormige fi guur) 
bol  Rocco (bolvormige fi guur)
kolom  Leonore/Fidelio (lintvormige fi guur)
joystick  Pizarro (uit staafjes samengestelde fi guur)

Als lyrisch gestemde pendant en toegift bij  „Fidelio, 
21e eeuw“ ontstond het audiovisuele kunstwerk 
„Presto 126/4“. U hoort Beethovens bagatelle in 
h-moll voor piano op. 126 nr. 4 in een opname met 
Paul Komen op een hamerklavier van het Beethoven-
Huis. De 4 minuten durende digitale enscenering 
plaatst vormdelen, volume en geluidsspectrum in een 
driedimensionaal beeld dat tegelijkertijd interactief 
door de toeschouwer kan worden gestuurd.

Producties „Fidelio 21e eeuw “ en „Presto 126/4“: Johanna 
Dombois (concept, regie/dramaturgie, artistieke leiding), Uli 
Lechner (leiding visuele effecten), Florian Dombois (idee, 
concept, projectleiding). Productie voor het Beethoven-Huis 
in samenwerking met Vertigo Systems GmbH en rmh – new 
media gmbh. © Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation, 
Sankt Augustin (2004).

Deze informatie vindt u ook uitgebreid thuis op Inter-
net via www.beethoven-haus-bonn.de

 Bonngasse 20 · D-53111 Bonn
Tel +49 (0)228/9817525 · Fax +49 (0)228/9817526
museum@beethoven-haus-bonn.de
www.beethoven-haus-bonn.de
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