




‘Art will remain eternal as a gesture,  
but will die as matter’ 

Lucio Fontana, 1899-1968





Een bloemlezing, dat is wat het geworden 
is. Een verzameling van niet op musicolo -
gische, maar op muzikale gronden bijeenge-
brachte Noord-Nederlandse klavierstukken 
uit de laatste vier eeuwen. Enig inzicht in de 
materie wordt zeker geboden, maar een 
wetenschappelijk verantwoord historisch 
overzicht stond mij van aanvang af niet 
voor ogen. Vanzelfsprekend heb ik me ter-
dege geschraagd door het bestuderen van 
veel literatuur, maar in bijna alles heb ik de 
musicus het laatste woord gegeven, me be-
wust van het absolute van de kunst en haar 
onvoorwaardelijke continuïteit.  
 
Het ontstane patroon is soms grillig: niet 
 alleen door mijn eigen keuzebeleid, maar 
ook omdat er lacunes zijn ontstaan doordat 

er gedurende bepaalde periodes in Neder-
land te weinig van betekenis voor het klavier 
is geschreven. Na Sweelinck komt de kla-
vierliteratuur immers pas halverwege de 
negentiende eeuw opnieuw goed op gang. 
Dit gegeven en het feit dat niet elke Neder-
landse componist voor klavier schrijft, 
 vormen bij dit project de contouren, waar-
binnen elke keuze voor de inhoud voort-
kwam uit diverse afwegingen. Zijn bepaalde 
stukken reeds meerdere malen opgenomen, 
heb ik daar in mijn optiek nog iets wezenlijks 
aan toe te voegen, wekt dit stuk mijn lang-
durige belangstelling, is er plaats voor op 
basis van objectieve parameters als chrono-
logie, tijdsduur of toonsoort? En past het 
uiteindelijk binnen het schema en de op-
bouw van elke cd afzonderlijk en van de 
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 collectie als totaal? ‘I had to kill a lot of dar-
lings’ en er ligt nog genoeg voor een vervolg. 
Niettemin rond ik dit project af met een sa-
tisfactie over het gevondene en gebodene.  
 
Hoewel ik de beschikking heb over diverse 
historische klavierinstrumenten, heb ik be-
sloten alle honderdtwaalf stukken op een 
hedendaags instrument op te nemen; met 
één en hetzelfde medium, eenduidig in het 
tot klinkende muziek omzetten van het ge-
schrevene, met één maat gemeten, buiten 
de directe beïnvloeding van tijdgebonden 
 instrumenten met hun uitvoeringspraktijk. 
Met als doel: zover mogelijk doordringen tot 
het spirituele proces van innerlijk gehoor tot 
geschreven compositie. 
Binnen de kaders van deze op eigen titel bij-
eengebrachte collectie, heb ik me niettemin 
beijverd om dicht in de geest van de tijd te 
blijven, manuele en instrumentale aanwij-

zingen zoveel mogelijk in acht te nemen, 
zonder daarbij te tornen aan mijn uitgangs-
punten. 
Boven alles echter staat het onveranderlijk 
boventijdelijke van de geest, het in alle 
 tijden en culturen overeenkomende meta -
fysische scheppingsproces van muziek, of 
dat nu Bach, Gesualdo, Boulez of Takemitsu 
betreft. Wat ik hier heb nagestreefd, heeft 
de Nederlandse pionier van de oude muziek-
praktijk Anner Bijlsma als volgt verwoord: 
‘Niets wordt opgelost door een historisch 
instrument. De authenticiteit zit niet zozeer 
in het instrument als wel in de echtheid van 
de overdracht’. 
 
Ik draag dit werk op aan mijn in 2011 over -
leden levensgezel Marguerite Brevet. 
 
 
JACOB BOGAART, 2015 
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‘Niet slecht’ of, summum van ironie, ‘on -
nederlands goed’ – dat zijn zo de verzuch-
tingen wanneer kwalitatief hoogwaardige 
Nederlandse composities uit een meer of 
minder ver verleden aan de vergetelheid 
worden ontrukt. De kwalificaties illustreren 
de hardnekkigheid van het geloof dat dit 
land als muzieknatie niet zoveel voorstelde. 
Het absurde is dat ‘we’ ondanks de prach-
tigste plaat- en cd-projecten nog steeds 
 onvoldoende weten wat we voorstellen, en 
niet pas sinds de afgelopen eeuw. De cd-
edities met werken van Diepenbrock, Keuris 
en Schat, de platencassette van het Resi-
dentie Orkest met vierhonderd jaar Neder-
landse muziek of anders wel de rijke 
catalogi van Donemus en Attacca hebben 
indringend duidelijk gemaakt hoe vaak dat 

zogenaamd onhollandse niveau oerhollands 
NAP is. De hiaten in het repertoire-aanbod 
op podium en geluidsdrager blijven niette-
min aanzienlijk. De voorliggende uitgave 
met 400 jaar Nederlandse klaviermuziek is 
als estafette van plaatpremières één grote 
ontdekkingsreis. 
 
De structurele verwaarlozing van Neder-
landse muziek heeft het publiek een buiten-
gewoon eenzijdig beeld van de vaderlandse 
muziekgeschiedenis opgedrongen. De gaten 
zijn haast groter dan de kaas. Na Jan 
 Pieterszoon Sweelinck, die er op de betere 
school nog is ingeprent als Eerste Grote 
 Nederlandse Componist, treedt een bijna-
stilte van drie eeuwen in. Dan verrijst rond 
1890 de introverte classicus Alphons 
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Jan Mul, Marius Flothuis, Wouter Paap, Henriëtte Bosmans, Karel Mengelberg,  Guillaume Landré,  
Her Majesty Queen Juliana, 40th Anniversary GeNeCo, 1951



  Diepenbrock als Tweede Grootmeester, tij-
dens een moeilijk leven in het graf geprezen 
met de lof waarvan een groot man niet kan 
eten. In de twintigste eeuw hinkstapsprongt 
de componistengenealogie van Willem Pij-
per en een beetje Henk Badings via Matthijs 
Vermeulen over de Tweede Wereldoorlog 
heen naar Rudolf Escher, Ton de Leeuw, 
Hans Kox, Peter Schat, Jan van Vlijmen, 
Tristan Keuris, Louis Andriessen, Theo Loe-
vendie en nog een handvol Nederlandse 
meesters waarvan iets meer dan vaag is 
doorgedrongen dat ze iets voorstellen.  
 
Er is geen nationale stamboom, geen line-
aire evolutie zoals de Duits-Oostenrijkse 
traditie die beschrijft van Bach naar Beet-
hoven via Schumann naar Brahms en 
Schönberg, of via een tweede ontwikke-
lingslijn van Bach naar Beethoven en Wag-
ner naar dezelfde Schönberg, die de twee 
stromen weer in die ene bedding voert 
waarin de kunsten overzichtelijk van A naar 
B stromen. Ons besef van historische en 
 stilistische verbanden tussen componisten 
en hun oeuvres is rudimentair, de kennis van 
het achterland ook bij de componisten zelf 
zo fragmentarisch en de oriëntatie op het 
buitenland dikwijls zo sterk dat een natio-

nale traditie nooit tot stand is gekomen – 
één Willem Pijperkweek of Haagse school 
maakt nog geen zomer. Nederlandse orkes-
ten en ensembles spelen zelden Pijper, Ver-
meulen, Schat of Loevendie, laat staan 
Verhulst, Zweers of Diepenbrock. In het al-
gemeen bestaat de Nederlandse componist 
tot hij zijn laatste adem uitblaast. Van wat 
zich in het veronderstelde niemandsland 
tussen Sweelinck en Diepenbrock aan 
meesters en gezellen heeft geroerd wordt 
niets meer vernomen. In het gunstigste 
geval hebben ze het tot straatnamen rond 
het Concertgebouw geschopt.  
 
Het is niet gek dat Nederlandse componis-
ten, ook de besten, boos zijn; op hun land, 
soms op elkaar. Matthijs Vermeulen in 1911: 
‘Hollandse componisten, ge zijt niets meer 
waard dan lieremannen - ge zijt poppen van 
een janklaassenkast, oude trompetten, 
 versleten paukevellen’. Aan diezelfde 
 Vermeulen schrijft Henriëtte Bosmans in 
1949 dat ‘het beste in de Hollandse kunste-
naar ten gronde gaat, als hij in Holland 
blijft, waar men hem de mogelijkheden ont-
houdt, waar men hem zoveel mogelijk ver-
loochent, waar men het publiek tracht wijs 
te maken, dat hij niet bestaat’. Dat is het 
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nadeel van een dorp zijn. Iedereen is kwaad 
op elkaar, en altijd heeft de buurman het 
gedaan. En geen man kan groot zijn, het is 
de buurman maar. 
 
Als het met de concertmuziek al zo gesteld 
is, hoe moeilijk moet de klaviermuziek het 
dan niet hebben? Het orgelrepertoire heeft 
de kerk nog; het lot van de Nederlandse 
 klavecimbel- respectievelijk pianomuziek is 
beklagenswaardig. Tot en met de acht-
tiende eeuw is het huiskamermuziek, na het 
ontstaan van een publiek muziekleven in de 
negentiende eeuw wordt het Nederlandse 
solorepertoire tweede keus. In het piano -
recital vanaf het Liszt-tijdperk spelen de 
klavierleeuwen Beethoven, Schumann, 
Brahms en eigen werk, maar geen obscure 
Hollandse kost, tenzij ze zelf de componis-
ten zijn. Componerende concertpianisten 
als Leander Schlegel en de virtuoos Dirk 
Schäfer kunnen in de concertzaal nog hun 
eigen zaak bepleiten. Na hun dood daalt 
ook over hun namen, die iedereen behoort 
te kennen, het vergeten neer.  
 
Illustratief voor de situatie is dat voor pia-
nist Jacob Bogaart, de initiator van deze 
uitgave met vier eeuwen Nederlandse 

 klaviermuziek, de repertoirevorming een 
 archeologische exercitie is geweest, die hem 
met grote tussenpozen drie decennia van 
de straat hield. Het gros van wat hij aan de 
vergetelheid ontrukte lag letterlijk te ver-
stoffen. Maar wat hij in bibliotheken en 
 archieven opgroef is de verborgen geschie-
denis van een muziekcultuur zonder sub-
stantiële evolutionaire hiaten. Er was leven 
na Sweelinck, er was Nederlandse barok-
muziek voor toetsinstrumenten, er waren 
classicisten die sonates schreven, er was 
een romantiek van enig soortelijk gewicht 
die meer is dan de stoet van epigonen die 
Eduard Reeser in zijn boek Een eeuw Neder-
landse muziek goeddeels hoofdschuddend 
afserveert met een beheerst genade voor 
de enkele zwaluw die een luchtlaag hoger 
rees.  
 
Hoe belangrijk is die wetenschap? Zo be-
langrijk uiteraard als de muziek, die er 
 dikwijls mag zijn. Maar ook minder hoog-
staand repertoire kan specifieke charmes 
hebben. De bekwaam gemaakte salonstuk-
ken van Van Bree onthullen een goedburger-
lijke tevredenheid die als het klinkende 
complement van Hildebrands Camera 
 Obscura sociologisch interessant is. Dit was 
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Sem Dresden and Hendrik Andriessen, 1954



de kunst van de Nederlandse burgerij anno 
1830: tevreden, licht behaagziek, niet te 
moeilijk. Zijn Fantaisie is een Hollands tijds-
beeld, en dat is er mooi aan. 
 
Het relatief laagdrempelige karakter van 
het toetsinstrument als uitdrukkingsmiddel 
maakt de klavierliteratuur tot interessant 
jachtdomein voor de schatzoekende bloem-
lezer. De weg van droom naar daad is over-
zichtelijk. Die toetsen liggen er, er is geen 
instrumentatiekunst die de spontane ver-
klanking van de inval hindert, geen symfoni-
sche lengte die de armslag van de inspiratie 
overstijgt. Het is haast één op één de klank-
voorstelling in een structuur omzetten. Op 
dit domein is de kans het grootst dat ook 
een kleine meester zich aan zijn beper kingen 
ontworstelt. Hoor de wonderbaarlijk lichte 
fuga van Reincken, een kortstondig wonder, 
een Mendelssohn uit het stenen tijdperk. 
Bogaart: “Ik heb andere stukken van hem 
gezien, die komen niet in de buurt”. Maar de 
grootste schatten in deze uitgave zijn wel 
meer dan eenmalige piekmomenten. Er is 
niets kleins aan Der arme Peter van Leander 
Schlegel en de vlammende Sonate Inaugu-
rale van Dirk Schäfer, die in zijn Acht klavier-
stukken en zijn Interludes dat hoge niveau 

moeiteloos handhaaft. Dit waren mannen 
die de grote greep in de vingers hadden, let-
terlijk. 
 
Dit unieke klavierproject van Jacob Bogaart 
nam zijn aanvang toen hij in 1980 door pro-
grammeur en kunstentrepreneur Sieuwert 
Verster – oprichter van het label Attacca en 
directeur van het Orkest van de Achttiende 
Eeuw – werd benaderd voor een tentoon-
stelling over kunst in de tijd rond 1900. “De 
vraag was of ik niet wat aardige muziek 
voor dat programma wist”. Gezamenlijk 
 onderzoek in het Haags Gemeentemuseum 
leverde stapels fotokopieën van bijzondere 
ontdekkingen op en leidde tot een lang-
speelplaat met werk van Dirk Schäfer, 
 Leander Schlegel, Alphons Diepenbrock en 
Jan Brandts Buys. Edu Verhulst, destijds 
hoofd van de klassieke muziekafdeling van 
de NOS, vroeg vervolgens of Bogaart gene-
gen was het Concertino van Henriëtte Bos-
mans op te nemen, in derde instantie werd 
in Hilversum ook Schäfers Pianokwintet 
vastgelegd. Tenslotte kwam begin jaren ne-
gentig de NCRV-radio met het voorstel een 
serie programma’s aan Nederlandse muziek 
te wijden. Samen met de musicoog Leo Sa-
mama en collega-pianisten stelde Bogaart 
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een reeks uitzendingen samen over Neder-
landse klaviermuziek van de vroege negen-
tiende eeuw tot het heden, die zij zelf 
opnamen.  
 
Daarna moest hij zijn speurtocht op eigen 
gelegenheid voortzetten. Aan het eind van 
die Odyssee liggen er na meer dan dertig 
jaar honderdtwaalf stukken van vijftig com-
ponisten, van Sweelink tot Hamburger, 
vastgelegd op acht cd’s. Dat zijn er iets 
meer geworden dan gepland. Aanvankelijk 
kon Bogaart alleen terugvallen op zijn 
plaatopname en de NCRV-opnamen. “De 
rest”, zoals hij het met een kapitaal under-
statement noemt, “ben ik gedurende een 
periode van een jaar of acht gaan verzame-
len”. Op zijn voorwaarden. “Ik wilde mijn 
eigen bloemlezing samenstellen van muziek 
uit alle perioden waarin het klavier – klave-
cimbel, orgel of piano – een rol speelde”. Een 
specifieke einddoelstelling had hij niet voor 
ogen, aan een cd-uitgave dacht hij aanvan-
kelijk niet eens. “Maar het nam steeds seri-
euzere vormen aan en uiteindelijk zei vriend 
Jan Wijn: nu wordt het wel heel interes-
sant”. Toen lag er materiaal voor vijf cd’s. 
“Maar dan ontbrak er weer teveel acht-
tiende eeuw, en ik vond dat ik voor de klave-

cimbel- en orgelmuziek uit de zestiende en 
zeventiende eeuw een eigen cd moest reser-
veren. Maar ik had geen idee wat er op dat 
gebied nog te vinden was. Na lang zoeken 
heb ik met hulp van Frits Zwart van het 
 Nederlands Muziek Instituut, de Muziek -
bibliotheek van de Omroep en twee be-
vriende organisten toch muziek gevonden 
die nooit is opgenomen, waaronder de stuk-
ken van Georg Berff en Gisbert Steenwick”. 
 
Compleetheid was niet de inzet. Kwaliteits-
criteria, met alle grilligheid van de persoon-
lijke smaak, wogen zwaarder dan historio- 
grafische motieven. Bogaart wil niet de 
pleitbezorger zijn van het onhoudbare. Van 
de sonatine van Gerrit Jan van Eyken nam 
Bogaart bijvoorbeeld alleen het excellente 
eerste deel op. De overige delen vond hij zo 
ver onder het daar bereikte niveau dat ze 
zijn nagedachtenis zouden aantasten.  
“Het heeft niet mijn voorkeur, maar ik vind 
het gerechtvaardigd”. Diepenbrocks enige 
pianostuk, het kleine karakterstukje Avond-
schemer staat niet op het peil van zijn liede-
ren, maar het is wel Diepenbrock, “dus daar 
mag relatief meer aandacht aan worden 
besteed”. 
Bogaart heeft geen cordon sanitaire willen 
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leggen rond de Duitse immigranten die 
vanaf de achttiende eeuw het nationale 
 podium bestijgen. Uitsluiting van een man 
als Wilms zou trouwens een historische 
enormiteit zijn, aangezien de uit Witshelden 
afkomstige componist tekende voor Wien 
Neêrlands Bloed, van 1817 tot 1932 het 
 Nederlandse volkslied. Bovendien speelt 
 Bogaart alle werken, de oudste inbegrepen, 
op de piano, terwijl hij ook in de enkele ge-
vallen waar geen instrument staat aange-
geven naar het orgel of het klavecimbel had 
kunnen uitwijken, instrumenten waarop hij 
evenzeer thuis is. Over de legitimiteit van 
die keuze kunnen de meningen weliswaar 
verschillen, hij permitteert zich die gemoti-
veerde vrijheid op een zelf gecreëerd do-
mein, waar voor de duur van het spel eigen 
wil wet is.  
 

Het is geen wetenschappelijk onderbouwde 
anthologie, benadrukt Bogaart. Hij voer op 
intuïtie door de eeuwen heen, zijn vondsten 
toetsend op toegevoegde waarde, affiniteit 
en een zeker rechtvaardigheidsgevoel: “mijn 
eigen parameters. Zegt het me wat, kan ik 
er wat mee? Heb ik er wat aan toe te voe-
gen? Is het al vaker gespeeld? Dan doe ik het 
in principe niet, hoewel ik niet altijd even 
consequent ben geweest”. Verder heeft 
 Bogaart variatie aangebracht door grotere 
en kleinere vormen naar vermogen af te 
wisselen, met kortere stukken naast 
 langere, nocturnes en mazurka’s naast 
 sonates. Zo ligt het resultaat nu voor ons 
als een grote culturele daad op persoonlijke 
titel, een daverende oproep de cultuur van 
het vergeten te bestrijden.  
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Om iets van de cultuurkou uit de lucht te 
halen; de muziekwetenschap heeft zich als 
conservator van historisch erfgoed niet on-
betuigd gelaten. De oudste specimina van 
Nederlandse klaviermuziek uit de zestiende 
en zeventiende eeuw, gevonden in een 
handvol manuscripten, liggen speelklaar 
 opgebaard in het tweede en derde deel van 
de serie Monumenta Musica Neerlandica, 
onder redactie van Frits Noske en Alan Cur-
tis verschenen in 1959 en 1961. Een vroege 
instrumentale versie van het Wilhelmus, het 
anonieme Daphne respectievelijk de werken 
van Sweelinck – behalve Die flichtig Nim-
phae ofwel de Vluchtige Nimf –, de obscure 
Berff en Steenwick zijn hier terug te vinden. 
De Wilhelmus-zetting – voor de Hollander 
van nu herkenbaarder dan de op een andere 
melodie gebaseerde Wilhelmus-variaties 
(1813-1814) van de Duitser Christian Frie-
drich Ruppe (1753-1826) – stamt uit het 
 Leningrad Manuscript (1646/1650) in de 
 bibliotheek van de Academie van Weten-
schappen in het toenmalige Leningrad, 
 tevens de enige Nederlandse bron van 

Sweelincks klavierwerken. De beide alle-
mandes Almande de La Nonette en Al-
mande Prynce zijn afkomstig uit het van 
1599 of eerder daterende Van Soldt-
 manuscript, de enige bron van Neder-
landse  klaviermuziek vóór Sweelinck. De 
Sarabande van Steenwick en het elegante 
La Princesse van Georg Berff zijn opgeno-
men in het Handschrift Anna Maria van 
Eyl, een verzameling composities die de 
componist Gisbert Steenwick, vanaf 1663 
als organist werkzaam in Arnhem, in 1671 
vermoedelijk uit didactische motieven 
voor zijn zestien jarige leerlinge Van Eyl 
 samenstelde. Samen bieden deze manu-
scripten dus een bescheiden maar luister-
rijke inkijk in een kleine eeuw Nederlandse 
klaviermuziek. 
 
Het Leningrad-manuscript biedt een rijke 
oogst aan Nederlandse en Duitse klavier-
muziek, waaronder een Fantasia van de 
 organist en Sweelinck-leerling Heinrich 
Scheidemann en drie werken van Sweelinck 
zelf, aangevuld met anonieme sarabandes, 
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courantes, fantasia’s en toccata’s. Het 33 
composities tellende Van Eyl-manuscript 
omvat behalve werken van Berff en Steen-
wick muziek van Johann Jakob Froberger, 
Heinrich Scheidemann, Johann Kaspar Kerll 
en Barend Broeckhuisen. Het uit dansen en 
bewerkingen van volksliederen of geestelijke 
liederen bestaande repertoire toont de ge-
ringe afstand tussen kunst- en volksmuziek, 
kerk en wereld. Vocale modellen en variatie-
vormen zijn schering en inslag. Steenwicks 
sarabande leunt op een zeventiende-eeuwse 
melodie ‘Mogt ick, ô Swaentjen eens nevens 
u baede’, La Princesse op een melodie die 
onder verschillende titels in liedboeken na 
1650 voorkwam. In het handschrift bevinden 
zich de negen gesigneerde werken van 
Steenwick die zich volgens  bezorger Noske, 
wat ook voor de hier gespeelde sarabande 
geldt, kenmerken door “smaakvolle harmo-
nisatie en sierlijke variatietechniek; zij dra-
gen, zonder uitgesproken originaliteit, een 
volstrekt persoonlijk karakter”.  
Maar boven alles uit torent de nobele ge-
stalte van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-
1621), wiens aeolische Toccata en Paduana 
Lachrymae (naar John Dowland) zoiets als 
het begin van een nationale muzikale be-
schaving markeren, op het hoogste niveau 

met een strenge zorgvuldigheid, eervol en 
niet te wild. In de Toccata klinkt grandeur 
onder het schijnsel van de olielamp in een 
rapsodische vorm die na een sereen vier-
stemmig begin en een ordelijke fuga het 
 virtuoze element binnen de grenzen van de 
rede weet te houden.  
Leven en werk van de Nederlands-Duitse 
organist en componist Johann Adam Rein -
cken (1643-1722) vormen het traît-d’union 
tussen Sweelinck en de noord-Duitse orgel-
school waarvan hij met Buxtehude het 
 gezicht zou worden. Als zodanig slaat hij 
 indirect een brug tussen de eerste grote 
 Nederlandse meester en J.S. Bach, die van 
Reinckens werk en orgelspel zeer onder de 
indruk was en zelfs muziek van hem kopi-
eerde. Het waarom van die fascinatie wordt 
beantwoord door Reinckens sprankelende 
Fuga in g-klein, met Mendelssohniaans 
gemak geconcipieerd en licht als een ro-
mantische barokpastiche.  
 
Deze kwaliteit, in die mate, ontbreekt bij de 
Duitsers die in de achttiende eeuw het land 
binnenstromen. Na Philip Pool (1709-1795) 
en Christian Friedrich Ruppe (1753-1826), 
beiden werkzaam geweest als organist te 
Leiden, volgt in 1791 Johann Wilhelm Wilms 
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(1772-1847), die in Amsterdam wortel schiet 
als fluitist, pianist en later organist. De rond 
1760 geschreven sonate van Pool is een 
 stilistisch en vormtechnisch merkwaardig 
stuk dat op de grens van barok en classi-
cisme – half Scarlatti, half Haydn – zeer 
tegen de draad opent met een andante en 
afsluit met een menuet. Wilms’ Sonatine  
nr. 6 en zijn Thema con Variationi zijn keurig 
periodische, schools klassieke confectie. Uit-
stekend vakwerk. Degelijk, maar niet erg 
veel meer.  
 
Het is in Nederland uitgerekend een obscuur 
gebleven componiste die ver boven dit 
geïm porteerde NAP uitstijgt met haar 
Varia ties op Mozarts Ein Mädchen oder 
Weibchen uit Die Zauberflöte. Dit virtuo-
zenwerk van Gertrude van den Bergh stelt 
met zijn tertsencascaden, arpeggio’s en 
 gebroken octaven extreme eisen aan de 
 pianist. Er is wel meer vreemd aan dat stuk, 

zegt Bogaart. “Het is gedrukt bij Hummel 
en als de nummers van de drukplaten in de 
Hummel-catalogus kloppen zou ze dit in 
1802/1803 geschreven hebben, dus op haar 
negende; ze is geboren in 1793”. Dat lijkt 
 Bogaart onwaarschijnlijk. “Haar variatie-
techniek komt in de buurt van de jonge 
Beethoven, ook wat betreft het pathetische 
element in de mineurvariatie. Bovendien 
geeft Hummel om onduidelijke redenen als 
componist ‘monsieur G. van den Bergh’ op. 
Was een vrouwelijke componist volgens de 
normen van die tijd niet acceptabel? Ander-
zijds lees je dat Gertrude als wonderkind 
het grootste pianotalent van Europa was, 
maar het blijft voor mij een raadsel hoe een 
negenjarig meisje dit heeft kunnen schrijven 
en spelen. Wat er van haar is terechtgeko-
men? Ze is lerares zang geworden in Den 
Haag en gaf koningin Pavlovna les. En dit 
na een komeetachtige, briljante jeugd. Ze 
heeft iets Clara Schumann-achtigs”.  
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Johannes Bernardus van Bree (1801-1857) 
ontwikkelde zich na 1830 tot de veldmaar-
schalk van het Amsterdamse muziekleven. 
Hij leidde het orkest van Felix Meritis, diri-
geerde in de Fransche Schouwburg naast 
de Amsterdamse première van Rossini’s 
Guillaume Tell zijn eigen opera’s Saffo en Le 
Bandit, voerde met het Amsterdamse Toon-
kunstkoor de oratoriumliteratuur van Hän-
del tot Schumann uit en was in 1841 mede- 
oprichter van het beroepsorkest van de 
Maatschappij Cecilia, waarmee hij symfo-
nieën van Beethoven en Mendelssohn ten 
gehore bracht. Daarnaast componeerde hij 
zo’n 200 werken in alle genres en in alle 
 vigerende stijlen, van opéra comique tot 
Mendelssohniaanse strijkkwartetten, maar 
alleen zijn curieuze Allegro für vier Streich-
Quartette (1845) zou repertoire houden. 
Het lijkt erop dat Van Bree als publieke fi-
guur in diverse hoedanigheden een zo breed 
mogelijke markt probeerde te bedienen. 
 Kameleon of opportunist, het vonnis over 
zijn nalatenschap is navenant, en dat geldt 
ook voor wat hij voor piano schreef. “Als 

componist van pianomuziek”, stelt Eduard 
Reeser, “is Van Bree niet boven het salon -
gemiddelde uitgekomen”.  
Dat kan zijn. In zijn programmatische Fan-
taisie (1840) – beschrijving van een ‘prome-
nade champêtre’ ofwel een wandeling op 
het land, inclusief een ‘Pastorale’ storm – is 
hij op het eerste gehoor de naïeve, wat 
schematische, maar sympathieke schilder 
van overzichtelijke gemoedsbewegingen. 
Wat het stuk als ‘document humaine’ toch 
interessant maakt is de gloeiende affiniteit 
met Schubert, die als een kleine zonsver-
duistering een schaduw werpt over het slot 
van de Tweede nocturne. Waar Schuberts 
hartbrekende liederencycli kortstondig zo 
dichtbij lijken, valt de Sonatine van Van 
 Eijken (1832-1897) als een lichtstraal over de 
nagalm. Van Bree zag de afgronden, maar 
hij wou er niet in; Van Eijken kwam er niet 
meer uit. Hij trok naar Engeland, waar hij 
organist was tot een ongelukkige levensstijl 
– hij was zwaar aan de drank – hem op 46-
jarige leeftijd velde.                   
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De Rotterdammer Louis Victor Saar (1868-
1937) was verstandig; hij trok na studies in 
Duitsland en Wenen, onder meer bij Rhein-
berger en Brahms, met de Mendelssohn- en 
Tonkünstlerpreis op zak in 1894 naar de 
 Verenigde Staten, waar hij in 1896 door An-
tonin Dvořák werd aangetrokken als leraar 
harmonie en contrapunt aan het Nationaal 
Conservatorium. Tot zijn dood zou Saar 
 actief blijven als docent aan conservatoria 
in New York, Chicago en Cincinatti. Het gros 
van zijn oeuvre bestaat uit kamermuziek, 
liederen en veel pianowerken waarin grote 
vooruitgangsidealen duidelijk niet de hoog-
ste prioriteit hebben. Voor hun tijd zijn de 
Etude Arabesque, de Etude Valsette en de 
Toccatina op. 91 nr. 2 verbazingwekkend 
conventioneel. De pretentieloos walsende 
Etude Valsette, bijna salonmuziek, lijkt door 
de pedagoog Saar met didactische bedoe-
lingen geschreven. De voordrachtsinstructie 
in de uitgave van de Oliver Ditson Company 
in Boston – “play with a light and graceful 
touch” – lijkt geadresseerd aan jongejuffers 
uit de betere standen. Maar een amateur 
was Saar niet. Zijn melodische inventiviteit 
staat buiten kijf en hij deed iets verstandigs; 
hij keerde niet terug naar zijn vaderland. 
Want dat wil Nederlandse componisten 

weleens slecht bekomen, weet Bogaart. Met 
pijn in het hart zag hij in de annalen grote 
talenten na een veelbelovende start verkom-
meren in het provincialistische  Nederlandse 
muziekklimaat van hun tijd. Het gros kwam 
na studie in het buitenland terug om hier 
onder calvinistische soberheid te bezwijken. 
Schäfer wint in Leipzig de Mendelssohnprijs 
maar keert terug naar Amsterdam, waar hij 
sterft in eenzaamheid. Schlegel verkeert in 
Duitsland met Clara Schumann, maar ein-
digt in Overveen als leraar op een muziek-
school. Het levert geen vrolijk beeld op, vindt 
Bogaart en dat ziet hij goed.  
 
Leander Schlegel (1844-1913) is te exquise 
voor zijn lot. Hij wordt in Leiden geboren als 
zoon van de befaamde Duitse ornitholoog 
Hermann Schlegel, de latere directeur van 
het Rijksmuseum van natuurlijke historie in 
die stad. Leander begint op zesjarige leef-
tijd te componeren. Hij studeert viool, piano 
en nog wat instrumenten in Leiden en Den 
Haag, vertrekt voor zijn conservatorium -
opleiding naar het conservatieve Leipzig, 
om na terugkeer in Leiden de nederige be-
trekking te aanvaarden van vioolleraar aan 
de muziekschool, hoewel hij ook als pianist 
optreedt. Na nog een vierjarig verblijf in 
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Duitsland en Frankrijk landt hij in Haarlem 
als directeur van een muziekschool.  
Als componist neemt hij de tijd. Als in 1881 – 
wel meteen bij Schott in Mainz – zijn Drei 
Klavierstücke op. 1 verschijnen, is hij al ach-
ter in de dertig. In de majestueuze Ballade 
op. 2 (1882) zijn de stilistische oriëntatie-
punten helder – Brahms, Chopin en nog 
eens Brahms – maar het raffinement van 
de klavierzetting en het gemak van uitdruk-
ken verraden de persoonlijkheid die een 
vreemde taal naar zijn hand weet te zetten. 
De heftigheid van het stuk suggereert dat 
er een verborgen programma aan ten 
grondslag ligt. Het wordt voortgestuwd 
door een gloeiende passie die innerlijke bar-
rières keer op keer symbolisch overwint; 
steeds weer dat talmen, dat inhouden, die 
laatste aarzeling voor de bestorming van 
Walhalla, waarna de lust en onlust toch 
door alle muren breken.  
Wat Schlegel vervolgens aan kamermuziek, 
liederen en pianowerken schrijft is opmerke-
lijk, doordat het de Brahms-taal zeer dicht 
nadert en tegelijkertijd ondermijnt met een 
aan Skrjabin herinnerend chromatisch raffi-
nement dat zich vier jaar later in het karak-
terstuk Der arme Peter – naar Heines 

gedicht over een jongen die maar liever 
dood wil – met metafysische verbeeldings-
kracht in alle richtingen vertakt terwijl de 
linkerhand gelaten in b-klein blijft hangen. 
Het werk is ‘Clara Schumann in hoher 
Vereh rung gewidmet’. De diepe neerslach-
tigheid van de muziek echoot na in de onfri-
vool complexe Wals uit de Vier Klavierstücke 
op. 30 (ook bekend onder de titel In’s 
Album) – ‘mässig’, schrijft Schlegel voor, 
‘etwas sehnsüchtig’ – en het bewolkte Ton-
stück op. 26 nr. 1 van 1911, alweer zo’n hoge 
vlucht in degelijke Brahms-camouflage. Een 
grootmeester die misschien wel voor zijn 
aanspraken op grootheid terugschrok, ge-
tuige een brief aan zijn oud-leerling J.C. Ta-
dema: “Een componist moge nog zoo hoog 
met zijn werk ingenomen zijn, wanneer hij 
eerlijk is en ’t ernstig met de kunst neemt, 
bekruipt hem toch menigmaal de vrees welk 
figuur hetzelve in het openbare leven slaan 
zal. Vooral heeft de ondergeteekende daar 
ruimschoots reden toe: hij is een stille 
 droomer, blaast wat in uiterlijk vertoon alsof 
hij met opzet (’t geen toch heusch nooit ’t 
geval is) den onbeminnelijke uithangt en 
stelt zich noode eens zelf op den voorgrond”. 
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Met Dirk Schäfer (1873-1931) is iets verge-
lijkbaars aan de hand. Ook pianist, evenmin 
een Neutöner, evenzeer een componist die 
een laatromantisch negentiende-eeuws 
 klavieridioom met chromatische middelen 
van binnenuit oprekt zonder buiten de 
 oevers van het tonale te treden. Maar dat 
deed Chopin evenmin, van wie Schäfer, zij 
aan zij met de pianist/componist Gerard 
van Brucken Fock (1859-1935), een van de 
befaamdste Nederlandse vertolkers was. 
Hij was wel meer. Bovenal was hij een musi-
cus met een sterk historisch besef dat hem 
vanaf 1913 tot zijn historische avonden in-
spireerde. In tien recitals gaf hij een totaal-
overzicht van de klavierliteratuur van de 
Engelse virginalisten tot en met Debussy en 
Schönberg. Het menu vermeldde onder 
meer de Nederlandse première van Schön-
bergs Klavierstücke op. 11, die Schäfer als 
mens contre coeur maar als encyclopedist 
uit volle overtuiging speelde. Die ruimhar-
tigheid hoor je in zijn eigen werk – 19 opus-
nummers, voornamelijk kamermuziek – wel 
en niet terug. De radicaliteit steekt bij 

 Schäfer minder in de gewaagdheid van het 
idioom dan in een expressiegraad die in zijn 
meesterlijke Sonate Inaugurale op. 9 in   Des-
groot (1905-1911) heroïsche vormen aan-
neemt. Het openingsdeel is als Allegro 
marziale exact wat het belooft; groots, ex-
pansief-virtuoos. Het gepuncteerde kop -
motief valt in de eerste maat fortissimo 
met de deur in huis als afzetpunt voor een 
tumultueuze reis in een verder volstrekt 
conventionele sonatevorm. In het ‘improvi-
sata’ getitelde Adagio con molto espressi-
one verruimt Schäfer zijn postromantische 
sonate-esperanto op de schouders van 
Brahms en Chopin met een net als bij Schle-
gel enigszins aan Skrjabin verwante chro-
matiek vol glijdende doorgangsnoten, 
onderbroken door een koraalthema dat 
weer even helemaal Brahms is. In het afslui-
tende, bewust orkestraal geconcipieerde 
 Allegro assai, waarin Schäfer de toon -
vorming voorkauwt met voordrachtsaan-
wijzingen als ‘quasi fanfara’ en ‘quasi 
trombone’, krijgen de voorgangers gezel-
schap van Liszt. Bij een van de meest vir-
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tuoze passages noteert Schäfer bijna spot-
tend ‘quasi campanella’, waarna hij afsluit 
met een overdonderende recapitulatie van 
zijn openingsthema.  
Kalmer, meer in de geest van Brahms’ late 
Klavierstücke, zijn de Acht Klavierstücke op. 
15, klassieke negentiende-eeuwse karakter-
stukken die in hun ontstaansjaar 1921 al 
merkwaardige anachronismen zijn tussen 
de oprukkende Schönbergs, Bartóks en 

Strawinsky’s op de internationale vernieu-
wersbühne. Hun intrinsiek muzikale gewicht 
is niettemin hoog. Nummer drie is Chopini-
aans romantisch met zijn zestienden -
figuraties in 3/8 maat, deel vier van een 
Medtner-achtige triestigheid, aandoenlijke 
terugblik op een temps perdu. Het vrijwel 
verdwenen virtuoze element reïncarneert 
op de valreep in een aan Schäfers blinde 
leerling Johan Verster opgedragen, doden-
dans-achtig scherzo dat een staccatoluch-
tigheid à la Mendelssohn aanlengt met een 
forse scheut Liszt.  
De Vijf Interludes op. 17 (1923), waarvan 
 Bogaart de eerste drie speelt, wortelen op-
nieuw in de wereld van Johannes Brahms; 
de eerste doet in zijn turbulente gestiek 
 onmiddellijk denken aan diens Rapsodie op. 
79/2, de tweede lijkt een doelbewuste en in 
dat geval voortreffelijk geslaagde Brahms-
pastiche.  
 
Iets dergelijks is present in de Twaalf twee-
stemmige inventies (1929) die de Duits-
 Nederlandse componist Julius Röntgen 
(1855-1932) vier jaar voor zijn dood in Bachs 
kielzog met didactische intenties compo-
neerde, maar het presenteert zich daar lich-
ter, huiselijker, schattiger, classicistischer en 
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in de fughetta even in de stijl van zijn grote 
voorbeeld. Twee jaar later voltooit hij zijn 24 
Preludes in dankbare herinnering aan Bach. 
Zo documenteert de oude Röntgen zijn 
schatplichtigheid aan de west-Europese 
muziektraditie met een klaarheid die ver af 
staat van Diepenbrocks mistige miniatuur 
Avondschemer, waarin de noten als verre 
echo’s van een ander, nooit geschreven 
 pianostuk door de nevel breken. Ja, hij kon 
hoger reiken, maar zoals Bogaart vaststelt: 
“Hier bij de piano valt een schemering waar-
in hij zijn kleuren wil mengen, meer wil hij 
kennelijk niet”. 
 
Een merkwaardig ondefinieerbaar geval is 
Jan Brandts Buys (1868-1933), telg uit een 
befaamd muzikantengeslacht uit Deventer. 
Hij was een rusteloze natuur die in de jaren 
negentig naar Oostenrijk vertrok om nooit 
meer terug te komen; hij stierf in Salzburg, 
waar hij in herinnering bleef door zijn suc-
cesvolle opera Die Schneider von Schönau 
(1916). Brandts Buys was aan het Raff-
 Conservatorium Frankfurt als pianist ge-

kneed door Liszts leerling Max Schwarz, die 
hem getuige het overdonderende eerste 
deel van zijn Drei Klavierstücke op. 29 (1917) 
een ver bovenmodale techniek moet hebben 
bijgebracht. Met het Concertgebouworkest 
speelde Brandts Buys in 1892 zijn Konzert-
stück voor piano en orkest, en in 1899 won 
hij met zijn Pianoconcert op. 15 de tweede 
prijs op het Bösendorfer-concours voor 
 pianoconcerten. Zijn liefde voor Brahms, die 
iets in hem zag, spat er in opus 29 niet van 
af. Iets van Brandts Buys’ onbestendige na-
tuur vindt zijn weerslag in dit stuk, waarvan 
het eerste deel in de stijl van Liszt en het 
derde plotseling volstrekt Debussyiaans is – 
zelfs heletoontoonladders komen voor. Toch 
is het gewone, Duitse programmamuziek 
voor piano. “Behaglich etwas langsamer als 
man glaubt”, schrijft de componist, alles -
behalve impressionistisch: “Dieses Stück  
soll den Eindruck eines behaglich dahin 
schlendernden, etwas komischen Kauzes 
 erwecken”. Meesterlijke, onbestendige 
 muziek van een chronische buitenstaander 
die zijn plaats niet kon vinden.  
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Serenade (1950) van Hendrik Andriessen 
(1892-1981) is een komische naam voor de 
virtuozenminiatuur waarop een verliefde 
dwaas voor het raam van zijn geliefde de 
tanden stuk zal bijten. Als hij dit al uit de 
vingers krijgt, zal het meisje hem niet 
nemen; die jongen, voelt ze, zit veel liever 
aan zijn Steinway dan aan haar. Na een 
snelle guirlande van triolen en maanziek 
naar de nachtelijke hemel starende akkoor-
den duikt de muziek dolce de diepte in met 
een worstelende melodie in lange noten, ge-
huld in golvende akkoorden met een textuur 
die meer dan vaag aan de sonate van 
Dukas doet denken; later krijgt de zwier  
een Lisztiaans gemak. Het is een typisch 
Hendrik Andriessen-stuk; altijd beter dan je 
dacht. Andriessen was een verbluffend 
goede componist die de geschiedenis vooral 
inging als vader van Louis en in de boeken 
voortleeft als gedegen Hollands midden -
kader, beproefde kwaliteit zonder de revolu-
tionaire angels die de kranten halen.  
De organist, conservatoriumdirecteur in 
Utrecht en Den Haag, was probleemloos ka-

tholiek, schreef missen en Te Deums, vier 
symfonieën, drie opera’s, liederen, orgel -
werken, twee pianosonates, de Kuhnau-
 variaties voor strijkorkest benevens con- 
certen voor viool, cello, orgel en nog twee 
concer tino’s voor hobo en cello. Zeer Frans, al 
hield hij erg van Bruckner, met op een  enkele 
schoorvoetend geprobeerde twaalftoon-
reeks na niets nieuws onder de zon, maar 
hoe. Passepied (1942), allegro con  spirito, een 
en al sluwe bonhomie, is alweer zo’n stuk dat 
laat horen op welk niveau onder de rook van 
de internationale grootheden het compone-
ren in Nederland werd bedreven. 
 
Met Ary Verhaar (1900-1994) betreden we 
de oer-Hollandse sonatinewereld van de 
 gematigd modernen. Van Pijper tot Orthel 
schrijven Nederlandse componisten van de 
jaren dertig tot vijftig kleine sonates, muzi-
kantesk compact in een bestek van maxi-
maal tien minuten. De Nederlandse reactie 
op de romantiek is bij de niet-radicalen, en 
daarvan zijn er in het redelijke Nederland vrij 
veel, een verfransing en versobering van 
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taal. Diepenbrocks grote ommezwaai van 
het Duitse naar het Franse cultuurgoed 
maakt school. Alexander Voormolen (1895-
1980) studeert bij Albert Roussel, raakt be-
vriend met Ravel. Sem Dresden (1881-1957) 
studeert bij Pfitzner in Berlijn, maar vindt 
zijn rolmodellen in Debussy en Ravel. Pijper 
pijpert zijn vroege held Mahler grommend 
naar de marge – zo hoog willen wij niet 
meer van de toren blazen. Texturen worden 
met francofone klaarheid uitgedund, lyri-
sche ontboezemingen ontdaan van hun bij 
de Schlegels en de Schäfers Duitse pathos. 
Andantes worden andantino’s, capriccio’s 
capricietto’s. In de ernst van Voormolens 
Scène et Danse érotique (1920) steekt een 
hyperbolische, on-Duitse spot, de Klavier-
stukken van Dresden verkleinen grote ge-
voelens met een poëtiserende knipoog, ‘en 
badinant’ dan wel ‘gedempt; droomerig’, 
zoals de componist de pianist in Mijmering 
opdraagt – en een Dans is hier natuurlijk 
een Danse miniature. Maar aan de tonali-
teit en de melodie wordt niet getornd, de 
sonatevorm blijft intact. In de Sonatine van 
Verhaar uit 1941 komt de vereenvoudiging 
van taal rechtstreeks uit de muzikale ge-
dachte. Een ritmisch frenetiek allegro con 
brio laat het romantisch breed hangen, in 

het adagietto drijft een lyrische melodie op 
introverte triolengolfjes naar een bijna 
grootse climax van brede akkoorden in de 
rechterhand, heftig tot vlak voor het einde, 
waar de ontsporing wordt hersteld met 
nieuwe, even tijdelijke zachtheid. De presto-
finale verrast, zegt Bogaart, met bijna Afro-
Amerikaanse ritmische vitaliteit. Sprekende 
muziek, waarop niet de last drukt van een 
wereldbeeld, vanuit een eigen authenticiteit.  
 
Dat ligt anders bij Jacob van Domselaer 
(1890-1960), een van de zeldzame compo-
nisten die hun inspiratiebronnen buiten de 
muziek vonden. De 7 Proeven van Stijlkunst 
(1916) voor piano ontstaan onder invloed 
van Piet Mondriaan, die Van Domselaer in 
1912 in Parijs had leren kennen. Terug in 
 Nederland woont de schilder bij Van Dom -
selaer in de tijd waarin hij zich op zoek naar 
de ‘natuurlijke verschijningsvorm’ losmaakt 
van het figuratieve. De hoorbare parallellen 
tussen de ‘abstracte’ Mondriaan – tussen 
aanhalingstekens, want hoe kan hij iets 
 abstraheren dat zich van de visuele wer -
kelijkheid heeft losgemaakt? – met de ‘ab-
stracte’ muziek van Van Domselaer – 
tussen aanhalingstekens om dezelfde 
reden – is de reductie van het beeld, hier 
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De meest ‘sonatine’ Sonate van Willem 
 Pijper (1894-1947) duurt nauwelijks meer  
dan zes minuten. Dit in 1930 gecompo-
neerde stuk is een monumentale polytonale 
microcosmos, opgetekend met de verbeten 
concentratie van de man die op papier kon 
moorden en dat als criticus ook bij herhaling 

heeft gedaan, een tanig dier met blikke-
rende tanden. In het Allegro, straf en vurig 
koel, is geen espressivo te bekennen, in het 
uitgebeende adagio wel enig dolcissimo 
maar geen strelende lyriek in de behaag-
zone. Het oor hoort opwindende, over -
bewuste beweeglijkheid, die in het aanslui- 

partituur, tot een geheel van horizontale en 
verticale polen. Horizontaal is de (melodi-
sche) beweging in de tijd, verticaal het har-
monische, in zichzelf rustende. De uiterlijke 
virtuositeit blijft op het slagveld achter. 
Proeve V is een langzame pendelbeweging 
van consonante en dissonante akkoorden, 
om en om, twee akkoorden per 6/4 maat. 
In Proeve III bestaat het materiaal uit een 
continue triolenbeweging en het B-A-C-H-
thema. In IV voltrekt zich een stijgende en 
dalende beweging van octaven en samen-
klanken waarvan de hoogste en laagste 
punten worden gemarkeerd met akkoor-
den. Aan tempo-aanduidingen doet Van 
Domselaer niet. Alles moet duidelijk zijn. 
“De stukken zo te spelen dat ‘het staande 
element’ (de harmonie) erin op de voor-

grond treedt en dat ‘de gang’ (de melodie), 
ondanks het domineren van het staande 
element, onbelemmerd en rustig is”.   
 
Daarna is de prachtige Sonatine nr. 3, op. 
28 van Orthel bijna kindermuziek, van een 
naïviteit die hij getuige zijn Hommage à 
Ravel niet van een vreemde heeft. Lief zon-
der voorbehoud is het andantino met 
speeldoosachtige melodische lijntjes boven 
een elementair hardnekkige begeleidings -
figuur van kwarten en kwinten. Tegen het 
slot klinkt de muziek ‘di lontano’, als een 
wegtrekkende kinderstoet. Steeds zoekt 
Orthel die intimiteit weer op. In de slot -
maten van zijn afsluitende capricietto 
treedt opnieuw de windstilte van zijn mid-
dendeel in, intimo cantando.  
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tende Allegro volante dartel naar een on -
uitsprekelijke slotsom onduleert. Was gete-
kend: Willem Pijper, Oxford University Press 
1934, want Pijper was een man van aanzien. 
  
Bernard Wagenaar (1894-1971) ook, maar 
niet in onze dreven (overigens geen familie 
van Dr Johan Wagenaar). Hij emigreerde in 
1920 naar de VS, waar hij evenals Louis 
 Victor Saar zijn plaats vond in het muziek-
vakonderwijs, zij het op een iets prominen-
tere positie. Aan de Juilliard School in New 
York onderwees hij een vloed aanstormende 
componisten van wie Jacob Druckman, Ber-
nard Herrmann en Ned Rorem het tot meer 
dan lokale glorie brachten. Zelf bleef hij 
evenmin onzichtbaar. Zijn Tweede symfonie, 
hij schreef er vier, werd uitgevoerd onder 
 leiding van Arturo Toscanini. Als harmonisch 
vertrekpunt voor zijn Ciacona (1942) dient 
een viermatige akkoordenreeks in kwart -
noten, steeds voluptueuzer omspeeld, met 
de uitgeschreven barokversieringen als 
 bewust neo-classicistische verwijzing naar 
een barokke variatievorm. Het werk ontwik-
kelt zich steeds dramatischer, tot het sys-
teem de omvang van vier notenbalken heeft 
bereikt en de ‘rechterhand’ met zijn verdub-
belde akkoordpartijen met beide handen 

moet worden uitgevoerd. “Sem Dresden”, 
zegt Bogaart, “spreekt naar aanleiding van 
zijn bezoek aan Amerika, waar hij Bernard 
Wagenaar heeft ontmoet, de hoop uit dat 
deze Chaconne binnenkort in Nederland 
wordt gespeeld. Hij schrijft dat in 1947 en 
het is nu 2015... Zo gaan die dingen”.  
 
Het allegro con brio uit de eerste Sonatina 
van Jan Felderhof (1907-2006) voert terug 
naar de laaglandse sonatinewereld; een 
 watervlug continuüm van zestienden, 
 zangeriger dan Pijper en met voortdurende 
aanzetten tot walsachtigheid. In het tweede 
deel uit de Six Moments Musicaux (1946-
1947) van Marius Flothuis (1914-2001) walst 
het wederom, natuurlijk met de matigheid 
van het oer-Hollandse. Zelfs in het adagio 
non troppo uit de Sonatina (1951) van 
 Herman Strategier (1912-1988) hoor je die 
dansante omgangstoon, bijna onmerkbaar 
in slow-motion, zacht de kop opsteken. En 
wordt het eens geen wals, dan vindt het 
ritme ruimte in de wiegende beweging van 
het Venetiaanse gondellied, zoals in de 
meesterlijk saloneske Barcarolle van de be-
faamde Bach-vertolker Gerard Hengeveld 
(1910-2001). Of het vertraagt tot Spaanse 
stijlfiguur in de habanera-achtige Homenaje 
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a Albéniz (1982) van Cor de Groot (1914-
1993), dat overigens is opgedragen aan 
Jacob Bogaart, met wie De Groot langdurig 
samenspeelde. De dansschool is in deze we-
reld nooit ver weg, evenmin als Ravel. Naast 
oases van stilte gaat deze muziek vooral 
over beweging. 
 
Alleen Henk Badings (1907-1987) staat in 
zijn Sonate nr. 5 (1945), eveneens van sona-
tine-formaat, Beethoveniaans heroïsch 
 buiten en boven dit klimaat. In het patheti-
sche Largo, een onverbloemd tonale rouw-
klacht in d-klein, is de neoclassicistische 
relativering ver te zoeken. In zijn materiaal-
gebruik is hij overigens even efficiënt als 
 Pijper; alle delen zijn gebaseerd op hetzelfde 
motiefje uit twee stijgende secunden.  
Badings ligt slecht in het naoorlogse mu-
zieklandschap. Door de jongste generatie 
componisten wordt hij niet zozeer afgere-
kend op zijn veronderstelde misstappen in 
de oorlog – hij heeft in 1942 de wegens zijn 
joodse afkomst uit zijn functie ontheven 
Sem Dresden willen vervangen als directeur 
van het Koninklijk Conservatorium Den 
Haag – als wel op zijn stigma van routi-
neuze veelschrijver en neoromantische vij-
and van het nieuwe, al schrijft hij 

elektronische muziek en is hij toch ook even 
leermeester geweest van Ton de Leeuw.  
 
Hun held is Kees van Baaren (1906-1970), 
die als Schönberg-apostel, gezaghebbend 
pedagoog en Conservatoriumdirecteur in 
Utrecht en Den Haag de leidsman wordt 
van de eerste generatie Nederlandse avant-
gardisten. Peter Schat, Louis Andriessen, 
Reinbert de Leeuw, Misha Mengelberg en 
Jan van Vlijmen worden door hem opgeleid. 
Dat zijn dodecafone inslag gevoelig ligt be-
wijst een bezorgd krantencommentaar op 
zijn aanstelling als Conservatoriumdirecteur 
in Den Haag, waar hem alleen op grond van 
zijn gezag het voordeel van de twijfel wordt 
gegund. In zijn verder bloedernstige Zelf -
portret (zonder titel) van 1954, vertrouwd 
streng in de leer, persifleert hij zijn tegen-
voeters met fragmenten uit The Pisan 
 Cantos van Ezra Pound, die als verklarende 
motto’s, zo veelzeggend 21 maten dichtge -
timmerde muziek omlijsten, dat Bogaart 
heeft gemeend ze bij het stuk te moeten 
voordragen. “Here! None of that mathema-
tical music!, said the Kommandant when 
Munch offered Bach to the regiment”. De 
schoffering van de contrapunticus Bach is 
voor Van Baaren vanzelfsprekend dé manier 
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om duidelijk te maken dat de beschuldiging 
van formalisme iets van alle tijden is. Hij 
had gevoel voor ironie.  
Dat ontbreekt geheel in de eerste twee 
delen uit de Vier Preludes (1950) van Ton de 
Leeuw (1926-1996), volgens Bogaart gecom-
poneerd ‘op de brug tussen zijn studie bij 
Messiaen in Parijs en de studie etnomusico-

logie in Amsterdam’; een overgangswerk 
van een jonge componist aan het begin van 
een lange reis die hem van deze nog post -
romantische Bartók- en Debussy-wereld zal 
voeren naar de serene, door oosters mu-
ziekdenken gekleurde introvertie van zijn 
late werken.  

De 6 Epilogen voor twee piano’s van Jan 
van Dijk (geboren in 1918), de laatste le-
vende leerling van Willem Pijper, hadden 
naar hun bondigheid ook Aforismen kunnen 
heten, maar ze zijn als Opus 515 nu eenmaal 
in naam postscriptum bij een ongekend 
groot oeuvre, jong en fris overigens als de 
ontdekking van de wereld door een twintig-
jarige. In zes ultrakorte delen verkent Van 
Dijk – in zijn werkzame leven leraar aan de 
conservatoria van Rotterdam, Tilburg en 
Den Haag – met speelse onbevangenheid 
de expressieve mogelijkheden van zijn ma-
teriaal. In het eerste deel draait het om 
 glissandi, trillers en tremoli; in het volgende 
staan de intervallen, toongroepjes en ak-
koorden van de eerste piano tegenover een 

viermaal herhaald ostinatopatroon in de 
tweede; pas in deel drie vallen beide partijen 
na een reeks inleidende tremoli in een con-
ventionele vlakverdeling van melodie en 
 begeleiding. De voordracht is zeer vrij ge-
houden. In het tweede en derde deel no-
teert Van Dijk maatstrepen, verder alleen 
stippellijnen om de verticale ordening waar 
nodig te bewaken. De muziek blijft ver-
vreemdend impressionistisch tot het laatste 
deel, dat met zijn bruusk mechanische ka-
rakter, à la Bartók, haast als een stijlbreuk 
komt. Raadselachtige muziek. Bogaart: “Ik 
vroeg hem; Jan, wat kan je me zeggen over 
die Epilogen? Hij zei: joh, het is net als het 
hele leven, je hebt een bovenlijn en een on-
derlijn, daar tussenin speelt zich alles af en 
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dat is allemaal creatief vulwerk. Opus 515. 
Hij heeft een opschrijfboekje met alle, meer 
dan duizend, opusnummers dat hij in zijn 
borstzak draagt, alleen dat al”.  
 
Nog libertijnser van opzet is Collage nr. 5 
(1976) van de betreurde Otto Ketting (1935-
2012), groot componist en groot mens, die 
aan zijn informele collage-cyclus begon toen 
na zijn bejubelde Eerste Symfonie rond 1960 
de meesterwerkenwerkdruk te hoog opliep. 
Deze Vijfde collage behelst het semi-
 georganiseerde grasduinen door de muziek-
literatuur die Kettings habitus was, dat 
eeuwige kijken waar nog wat te halen valt; 
een Mozart-sonate, een Sacre-flits, een 
walsje, een ragtime-flard, dat alles opge-
worpen als de reeks vragen die als symbool 
van verwondering zelf het stuk worden. 
 
Na zo’n surrealistische verkenning klinken de 
ouderwetse Mazurka voor de linkerhand 
(1977) van Sas Bunge (1924-1980) en het 
modernistische tweeluik Sonatiqua (1978) 
van Joep Straesser (1934-2004) bijna ab-
normaal gewoon, onaangetast logisch –  
het allegro agitato van Sonatiqua als een 
 Hollandse Roemeense dans, bedwongen 
barbaarsheid. Alles is normaal voor compo-

nisten die het echt zijn. Fingerprints (1976) 
van Tristan Keuris (1946-1996) is wat de titel 
zegt, een verzameling vingerafdrukken, een 
simpel verhaal van gewilde beweeglijkheid, 
destijds nog speels-Strawinskiaans in het 
kielzog van zijn bekroonde Sinfonia (1974); 
groots en moeilijk wordt het bij Keuris alle-
maal pas veel later.  
De geboren componist, die heeft het mak-
kelijk. Die weet wat ambacht is en Aus-
dauer, die gaat door tot het klaar is. Image 
de Moreau (1999) maak je niet met wat de 
componist, Louis Andriessen, ‘de zwier van 
de dilettant’ noemt. Het wordt een Toccata, 
een barokkige, pseudo-mechanische mu-
ziekmachine; je weet hoe de intervallen links 
en rechts zich tot akkoorden gaan verwij-
den, dat hun zestiendenbeweging door-
stoomt tot het einde, dat pas in maat 153 
het pedaal mag worden ingezet. Dat weet 
je. Maar zijn vriend Hans van Sweeden wist 
het niet, weet Andriessen.  
 
Hans van Sweeden (1939-1963) was van 
alles, misschien te veel om te dragen; dich-
ter en componist van eerste bladzijden, 
 tussen het leven door. Maar zijn vrienden 
aan het Koninklijk Conservatorium Den 
Haag, waar hij het van 1958 tot 1959 precies 
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een jaar volhoudt, vergeten hem nooit. Hij 
moet de magnetische aantrekkingskracht 
hebben gehad die andere obsessieve natu-
ren ook op hem uitoefenen. Door de gedich-
ten van Georg Trakl (1887-1914) – net als 
Van Sweeden verslaafd aan drugs en zelf-
moordenaar – raakt hij zo geobsedeerd dat 
hij in Salzburg Trakls zuster Grete opzoekt 
en zijn Drei Nachtstücke in Memoriam 
Georg Trakl (1958) componeert, die hij vlak 
voor de première door Ton Hartsuiker min 
of meer voltooit, wat niet zijn fort is. Vanuit 
Salzburg schrijft hij Hartsuiker: “Dit is een 
vreemde stad; dode duiven vallen om mij 
heen”. De stukken zijn wonderlijk; meer 
 tegengedichten dan composities. De oor-
spronkelijke titels Musik im Mirabell, 
Sumpfblüme en Untergang zijn later weg-
gelaten. “Maar de sfeer herken ik”, zegt Bo-
gaart. “Ik heb in Salzburg gestudeerd, veel 
in het Mirabell gespeeld. Het is een stad die 
het gemoed soms in verwarring kan bren-
gen, heel beklemmend kan zijn”.   
Zo kijkt dit stuk naar Trakls geboortestad, 
met letterlijke huivering. De helft van Nacht- 
stück I, lento, bestaat uit een pijnlijk tremolo 
ais-b in de rechterhand, als een zeer sterke 
herinnering aan een overweldigende indruk. 
Het Trakl-motto verklaart veel: “Indes wie 

blasser Kinder Todesreigen / um dunkle 
Brunnenränder, die verwittern / im Wind 
sich fröstelnd blaue Astern neigen”. Wie zo 
ziet leeft niet lang en wordt nooit compo-
nist, die ziet fataal teveel ineens. Nacht-
stück II is een ‘langsamer Marsch’, zo lang- 
zaam en zo kort dat het aan marcheren 
niet eens toekomt. Alles in het leven dat dit 
voortbracht stopt te vroeg. In 1963 schiet 
Van Sweeden zich een kogel door het hoofd. 
 
De Polonaise op. 29 (1981) van Peter Schat 
(1935-2003) is opgedragen aan zijn vader, 
“die mij de liefde voor het pianospel bij-
bracht, zijn leven en zijn gezin in het verzet 
tegen de nazi’s riskeerde, en ’s avonds 
 Chopin speelde”. Daarbij is het, omdat een 
missie bij Schat nooit alleen komt, geschre-
ven “in opdracht van de Nederlandse rege-
ring en van Frédéric Chopin”, maar ook de 
weerslag van de gebeurtenissen op de 
 Leninwerf van Gdansk, waar in 1980 een 
 arbeidersstaking onder leiding van Lech 
Walesa de opmaat vormt voor het volks -
verzet dat uiteindelijk tot de ondergang van 
het communisme in Europa leidt.  
De tempo-aanduiding ‘allegro furioso e 
 appassionato’ slaat dus zowel op het 
 temperament van het stuk als op het 
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 onblusbare engagement van de componist, 
dat Bogaart nuttige adviezen voor de juiste 
toon opleverde. “Ik speelde het stuk in aan-
wezigheid van Schat in de Nieuwe Kerk in 
Amsterdam. Hij noemde me een gepassio-
neerd pianist, maar de passie en de rebellie 
die hij had willen horen had ik er volgens 
hem niet uitgekregen. Het moest een strijd 
zijn en de repeterende noten moesten dus 
niet mooi klinken, maar als mitrailleurs. Die 
ingevingen heb ik natuurlijk meegenomen”. 
Vandaar deze reprise op cd.  
Intimate Integration uit Three Pieces for 
piano (2002) van Robert Nasveld (1955) 
speelt Bogaart om hem moverende rede-
nen niet helemaal zoals de componist het 
wil. “Ik heb dat twee keer zo langzaam ge-
speeld als hij bedoeld heeft. Nasveld en ik 
raakten in gesprek over allerlei aspecten 
van film en muziek, en we kwamen op een 
film waarin Depardieu in een situatie komt 
waarin hij de lippen van een dierbare zieke 
met zijn vinger met wijn bevochtigt. Ik zei; ik 
weet niet waar ze dat vandaan hebben, 
maar ik weet dat Brahms erg onder de in-
druk was van de manier waarop Clara 
Schumann op haar knieën hetzelfde deed 
toen ze Schumann op de valreep nog in 
 Endenich bezocht. Als ik piano speel en ik 

moet naar een bepaalde toon, dan is de 
 beweging van hier naar die toon al een inti-
mate integration. Dat is, als je dat voelt, de 
aanzet van de energie en van de intensiteit 
die je naar het uiteindelijke doel brengt. Ik 
zei tegen Robert: dat is precies wat in dat 
stuk  gebeurt, het dopen van je vinger in die 
wijn. Het is liefde brengen en zorgzaamheid 
voor de vinger is aangekomen, en die hele 
gebeurtenis is net zo belangrijk als de toon. 
Die enorme stiltes in dit stuk, die zijn dàt”. 
Daarna klinkt met Rent-a-Dance – ‘optimis-
tically; full of joy’ – het derde en laatste deel 
van Nasvelds trilogie, een ritmisch onvoor-
spelbaar pingpongspel tussen aforistische 
ostinatomotieven en hakkebord-achtige fla-
geolettonen, opgewekt door de pianosnaren 
tijdens het spelen lichtjes aan te raken.  
 
De zwaartekracht is terug bij Jaap Nico 
Hamburger (1957), cardioloog/pianist en 
componist in Vancouver, als pianist opgeleid 
aan het Amsterdams Conservatorium. Voor 
Jacob Bogaart schreef hij Something for 
piano, volgens de pianist “over de grenzen 
van de pianistiek maar fantastisch”. Dat is 
het, in de heroïsche modus. Een delirisch 
woest stuk – half uitgecomponeerde impro-
visatie over een diabolisch chromatisch 
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thema e-es-f-e, half Transcendentale Etude 
in de Liszt-lijn – dat alle vrijgemaakte ener-
gie met opstijgende octaven en alles wat ze 
aan bittere secunden met zich meezuigen 
zo onmogelijk mogelijk naar dat ene laatste 

verzadigingspunt drijft, tumultuoso e con 
una sentimento fantastice stupendera deli-
rantissimo, met uitroepteken uiteraard. 
 Geschreven in Vancouver, december 2006- 
januari 2007. Turbulente maanden. 

Deze cd is geheel gewijd aan muziek voor 
piano vierhandig en voor twee piano’s, die 
Bogaart vele jaren lang uitvoerde met Cor 
de Groot (1914-1993), vóór deze wegens een 
handblessure zijn loopbaan moest beëin -
digen; een van de grootste Nederlandse pia-
nisten van de twintigste eeuw. In zekere zin 
is het programma van deze cd daarmee óók 
een hommage aan een groot musicus, die 
zich hier in vele rollen presenteert; als speler, 
bewerker en componist. Wilms’ Sonate op. 
31 (1813) voor piano vierhandig wordt hier 
uitgevoerd met pianist Daniel Blumenthal, 
die zich in Wilms opvallend orkestraal ge-
concipieerde en geïnspireerde muziek een 
ideale partner toont. Hier hoor je een man 
boven zichzelf uitstijgen, wat hij in zijn sym-
fonieën soms ook deed.  

De oerversie van Suite nr. 1 van dirigent/ 
componist Willem van Otterloo (1907-1978), 
hier in een bewerking voor twee piano’s van 
De Groot (met wie Van Otterloo veel plaat-
opnamen maakte), ontstaat in 1931 met de 
ondertitel ‘Vijf schetsen voor strijkorkest’, 
maar wordt in 1941 door de componist her-
zien en in een voortaan vierdelige vorm uit-
gegeven als Suite voor strijkorkest. De 
volgorde van de delen is vrij, laat hij Szymon 
Goldberg in 1955 weten. Tijdens een eind -
uitvoering van het Amsterdams Conserva-
torium en een galaconcert van het Utrechts 
Studenten Concert in juni en juli 1931 dirige-
ren Van Otterloo, dan nog cellostudent, en 
Cor de Groot, compositieleerling van Sem 
Dresden, samen de eerste uitvoeringen. 
Voor zijn dirigentencarrière zijn scheppende 
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ambities in de kiem smoort zal Van Otter-
loo in de jaren dertig vrij veel componeren, 
waaronder de Suites nr. 2 (1931) en nr. 3 
(1932), benevens de aan Willem Mengelberg 
opgedragen Symfonie nr. 1 (1934-1935). In 
weerwil van tedere titels als Elegie en Mu-
sette is dit strenge, vrij gepantserde muziek, 
met het Bartók-achtig verbeten Scherzo als 
muzikaal hoogtepunt.  
 
Volgt een reeks dansen: na Felderhofs 
Dansschetsen van 1930 en Dresdens eigen 
bewerking voor twee piano’s van zijn mees-
terlijk kokette Dansflitsen voor orkest (1951) 
klinken De Groots eigen Dansflarden, waar-
in hij met het gemak van de speler ‘à la 
 manière de J.F.’ een Jan Felderhof-pastiche 
neerzet – over zijn pasticheneigingen dade-
lijk meer. In het slotdeel, poco allegro, helt 
de muziek naar goed Nederlands gebruik 
snel over naar de wals.  
 
Evenals Felderhof blijkt Hugo Godron, bei-
den ook al Dresden-pupillen, in de Serenade 
uit zijn Suite Française niet ongevoelig voor 
het zuidelijke, in zijn geval Zuid-Amerikaan-
se element. Zijn Marche miniature is een 
klein meesterstuk. 
 

Het sluitstuk van deze cd is curieus; het is 
van Bogaart zelf en de naam EnCor is een 
hommage aan zijn langjarige duopartner 
Cor de Groot. Hun samenwerking begon 
midden jaren tachtig nadat De Groot van 
zijn handletsel was hersteld, en duurde tot 
zijn dood in 1993. Het EnCor heeft zijn wor-
tels in de bijzondere improvisatiepraktijk die 
tijdens hun repetities tot traditie uitgroeide. 
“Dan zei hij ‘Bonjour monsieur Serge’, en 
begon-ie op z’n Rachmaninovs of op z’n 
Prokofjevs wat te spelen waar ik op moest 
inhaken. Zo kwamen hele stukken tot stand, 
altijd in een dialoog tussen blokken van vier 
tot zes maten. We vulden elkaar aan tot hij 
een andere naam noemde. Dan zei hij ‘Bon-
jour Francis’ en begon hij in het idioom van 
Poulenc. Dat kon best een tijdje doorgaan 
als het lukte. Dit EnCor, En-Cor, is geschre-
ven als herinnering aan die ochtenden. Het 
is een beetje in de stijl van Rachmaninov en 
het is een soort dialoog zoals we die samen 
beoefenden: drie maten hier, vier maten 
daar, drie maten dit, drie maten dat. Het is 
een ps’je dat ik niet onder mijn naam heb 
gebracht omdat ik geen componist ben, 
maar ik kon niet afsluiten zonder dit nog 
een keer gedaan te hebben”.  
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Verbluffend blijft, al is dit geen cd-première, 
het prachtige gemak dat Henriëtte Bos-
mans (1895-1952) tentoonspreidt in haar 
Concertino voor piano en orkest, in 1928 
 geschreven tijdens haar leertijd bij Willem 
Pijper, van 1927 tot 1930 de leraar die haar 
moest bevrijden van een door de romantiek 
gekneveld panorama – wat hem maar ten 
dele lukte. Romantisch blijft dit stuk, dat ze 
in 1929 als soliste ten gehore bracht tijdens 
het zevende Festival van de International 
Society for Contemporary Music in Genève, 
maar met de Franse slag die de gevoels -
intensiteit relativeert met nèt niet wuft iro-
nisch sentiment.  
Het is een kort en elegant monothematisch 
werk waarin het thema, uitgerold over een 
instabiele metrische ondergrond van alter-
nerende 5/8 en 2/4 maten, als een Pijperi-
aans kiemcel. De hoofdbestanddelen kwint, 
kwart en secunde zijn al opgenomen in het 
tweemaal geponeerde openingsakkoord  
a-e-a-b, waaraan de melodie de drieklanken 
toevoegt. Frans zijn de heletoonsmotieven, 
de parallelle akkoorden, de transparante 

textuur en een coloriet dat als al het andere 
voortdurend maar niet storend sterk aan 
Debussy herinnert.  
Bijzonder is het andante met zijn zwaar 
stappende ostinatomotief in harp en con-
trabas, dat na een misterioso-episode door 
de piano wordt opgedreven naar een pathe-
tische climax. Een intiem detail is de dialoog 
tussen piano en cello in het più tranquillo 
vlak voor het slot. Wellicht een groet aan de 
met haar bevriende cellist Marix Loeven-
sohn – net als haar vader solocellist in het 
Concertgebouworkest – en mogelijk ook 
naar de andere cellist voor wie ze compo-
neerde en met wie ze enige jaren samen-
woonde, Frieda Belinfante. Bosmans speel- 
de de première van het stuk zelf op 10 ja-
nuari 1929 met het Concertgebouworkest 
onder leiding van Pierre Monteux, aan wie 
het stuk is opgedragen. 
 
Een curiosum is Daniel Wayenbergs Con-
certo voor drie piano’s en orkest (1974), 
zowel door de zeldzame bezetting – hoewel 
ook Bach en Mozart concerten voor drie 
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 klavieren schreven – als door het feit dat de 
pianist Wayenberg (1929) als componist een 
grote onbekende bleef, en misschien nog 
meer door de kwaliteit van een muziek die 
het peil van een gelegenheidswerk ver over-
stijgt. In de drie delen, die zonder onderbre-
king in elkaar overgaan, vormen het 
solistentrio en het orkest twee blokken die 
nergens in staat van concertante dialoog 
verkeren. In de eerste honderd maten van 
het eerste deel, een zeer snel allegro, klinken 
op een triangelsignaal in maat 1 na uitslui-
tend de solisten en uitsluitend in drievoud. 
Als een tankformatie rukken ze gedrieën op 
in een blokvormige, extreem virtuoze sa-
menspraak waarin ze, het complete chro-
matische gamma afdekkend, op voet van 
gelijkwaardigheid afwisselend de begelei-
dersrol en het thema voor hun rekening 
nemen. In de kop van het thema bevindt 
zich het typerende viertonige motief dat 
later in kwintparallellen respectievelijk in ge-
harmoniseerde vorm zal opduiken en dat 
zich in de overgang naar het andante quasi 
adagio hoog in de violen zal ontpoppen als 
het d-es-c-b-motief dat onsterfelijk werd 
als de muzikale handtekening van de Russi-
sche componist Dmitri Sjostakowitsj. Na 
een cadens voor drie piano’s komt het als 

een aap uit de mouw in de eerste orkest -
episode die als een groots coda het eerste 
deel afsluit. Curieus is dat in het andante, 
traditioneel het lyrische domein van de 
 solist, de pianisten uitsluitend begeleiden, 
terwijl de ‘soli’ toevallen aan klarinet en 
 Engelse hoorn, waarna de niet in eerste en 
tweede violen opgedeelde vioolsectie een-
stemmig opstijgt naar de hoogte waaruit 
het orkest vanuit het eerste deel was neer-
gedaald. De mechanisch-virtuoze ritmiek 
van de allegro-finale herinnert meer dan 
eens aan de Etudes van Ligeti; de dichte 
tremoli en ostinati vormen overal het be-
weeglijke maar statische geheel dat Ton de 
Leeuw als ‘klankveld’ aanduidde, zij het dat 
die term dan op iets andere muziek sloeg 
dan op dit verrassend tegendraadse trape-
zewerk van een ouderwetse pianovirtuoos 
met een jazz-tic.  
 
“Léon Orthel (1905-1985) behoort”, schrijft 
Johan Kolsteeg in Het Honderd Compo -
nistenboek – Nederlandse muziek van 
 Albicas tro tot Zweers – “tot ‘de verloren 
 genera- tie’, die zijn opleiding genoot in  
de jaren twintig en dertig, maar wier 
 traditionele compositiestijl in de jaren  
vijftig niet aansloot bij modernistische en 
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avantgardistische tendensen”. Zijn natuur-
lijke affiniteit met de tonaliteit treedt met 
bijna hilarische ongegeneerdheid aan het 
licht in zijn Scherzo op. 10 voor piano en or-
kest (1929), een van de vroegste werken die 
hij aan het eind van zijn Berlijnse studietijd 
bij de Russisch-Zwitserse componist Paul 
Juon componeerde. Het is alsof die jongen 
twintig jaar op een onbewoond eiland heeft 
gezeten en in alle onschuld onder de radar 
van het oprukkende modernisme een roze-
geurige toekomst tegemoet vliegt. Geen 
spoor van neoclassicistisch sarcasme, ner-
gens Strawinskianismen, koene dissonan-
ten, jazz of music-hall. Het kinderlijk 
blijmoedige stuk klinkt bijna als een onbe-
kende Saint-Saëns – die toen overigens pas 
acht jaar dood was en voor de kunst in de 
schaduw van de grote vernieuwers op be-
scheiden schaal een bron van inspiratie was 
gebleven, zoals Brahms het was geweest 

voor de Schäfer van het Klavier Quintet op. 
5 (1901), die op een haast bevrijdende ma-
nier geen doekjes windt om de alomtegen-
woordigheid van zijn rolmodel. De 
schatplichtigheid doet geen afbreuk aan de 
intrinsieke kwaliteit van het stuk, dat een in 
de tijd van ontstaan universeel geworden 
taal even welluidend spreekt als de muziek 
van vele anderen die in een vergelijkbaar idi-
oom aftrapten, Schönberg en Zemlinsky in-
begrepen. Hoor hoe goed het volgens de 
regels van het spel gemaakt is met zijn 
plastische en nergens vlakke thema’s, dege-
lijke thematische arbeid, competent contra-
punt en, in het adagio patetico, vertederend 
relativerende flarden Strauss-behaagzucht, 
con sordino en grazioso, dolce assai. Een 
meesterwerk. 
 
 
BAS VAN PUTTEN 
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CD 1 
 
Wilhelmus - van rebels geuzenlied tot natio-
nale hymne - symboliseert, als eerste stuk, 
het rebelse vlaggetje (‘geusje’) op de voor-
plecht van deze collectie. Hierna alle ruimte 
voor Jan Pieterszoon Sweelinck, baanbre-
kend wegbereider, stralend tot ver buiten de 
grenzen van de Nederlanden, waar het 
verre van stil is, want Frisia cantat naar 
hartenlust.  
In de rederijkerskamers, in huis, in de kroeg, 
op ‘t schip en in de kerk: het liedboek is over-
al. Vol van hoofsheid, boertigheid, religie en 
mythologie: Apollo met zijn bezwerende me-
lodie, vertwijfeld over de toch weer immer 
wegvliedende Overschoone Maeght Daphne, 
de ingehouden Allemande van La Nonette, de 

gracieuze guirlande rond La Princesse of de 
afgemeten stap van de Prince. Er is liefde en 
geld voor muziek instrumenten, voor carillons 
en orgels, het luisterend volk verkwikkend 
met zowel  Gisbert Steenwicks gepast frivole 
noten van een uit Midden-Amerika overge -
varen Serband, als Johann Adam Reinckens 
serieuze Fuga. 
 
De lang aanhoudende compositorische 
droogte in de Nederlanden na Sweelinck 
werd opgevangen door een brede Duitse 
 invasie. De kwaliteit was meestal niet ver-
heffend, maar ‘die Herrschafte’ Johann Wil-
helm Wilms en Christian Friedrich Ruppe 
bliezen wel het zwak flakkerende nationale 
bewustzijn van de Nederlander nieuw leven 
in met Wien Neêrlands Bloed (niet opge -
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nomen in deze collectie) en Variatiën op 
 Wilhelmus van Nassau.  
Van een Hollandse vader, op een aak op de 
Duitse Rijn zag Gertrude van den Bergh het 
levenslicht. Als tienjarige verbaasde ze met 
de hier opgenomen indrukwekkende varia-
ties op een thema van Mozart. 
 
 
CD 2 
 
Alles wat met muziek te maken had bracht 
hij op een hoger plan: Johannes van Bree. 
Hij stierf vanzelfsprekend in armoe en kreeg 
even vanzelfsprekend een luisterrijke begra-
fenis. Uit zijn ernstig onderschatte oeuvre 
klinkt hier onder meer de Fantaisie, waarin 
hij met zwier delicate belevenissen van de 
gesoigneerde burgerij ten tonele voert. 
 Opgesmukt, zeker, maar met allure; onbe-
rispelijk muzikaal.  
Gerrit Jan van Eijken vertrekt naar Enge-
land en verbindt zich met de drank tot de 
dood erop volgt. Maar niet dan nadat hij als 
18-jarige een beloftevol meesterwerkje ach-
terlaat. Robuust, lyrisch en vermetel is hier 
het eerste deel van zijn 2e Sonatine. 
Van de naar Amerika geëmigreerde Louis 
Saar nam ik al eens voor CD een paar dich-

terlijke liederen op met de mezzosopraan 
Elisabeth von Magnus. De daarin aan -
wezige Amerikaanse invloeden treffen we 
evenwel niet aan in de drie hier gespeelde 
pianostukken. 
De onvolprezen muziekvorser Willem Noske 
gaf mij ooit de muziek van Leander Schle-
gels Der arme Peter, op. 5. Erboven stond 
’platina’ - Noske placht muziekstukken te 
kwalificeren door ze met edelmetaal te 
 vergelijken. De Ballade op. 2 (‘goud’) heeft 
eveneens een laag opusnummer, maar 
Schlegel schreef beide werken toen hij al in 
de dertig was. Thematisch kan deze ballade 
wat kortademig overkomen door een veel-
heid van motieven, die rusteloos in elkaar 
weven en transformeren. Ook de partituur 
loopt over van aanwijzingen. Toch houdt de 
hoofdvisie stand, ook over de onderlig-
gende, verschroeiende passie. Aangrijpend 
eigenlijk van de mens die later, in een ver-
stild dorp achter de duinen, hoofd eener 
muziekschool zou worden. 
 
 
CD 3  
 
Dirk Schäfers Sonate Inaugurale barst re-
gelmatig bijna uit z’n voegen. Het is zaak de 
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krachten te verdelen om niet ‘quasi cavalla-
resco in één machtig vibrato’ (D.S.) met de 
hele bereden artillerie in ‘t stof te bijten. 
Daarbij zijn de 8 Klavierstukken en de Inter-
ludes, op enkele evocatieve, halsbrekende 
pagina’s na, van een tere, limpide schoon-
heid, zoals alleen hij die alles van de piano 
en haar bespeler weet, ze kan schrijven.  
Alphons Diepenbrock. Een gigant. Met zijn 
steeds vernieuwende, internationaal ge-
oriënteerde muziek, behoort de langdu-
rende compositorische middelmatigheid in 
dit land voorgoed tot het verleden. De piano 
heeft in directe zin weinig met literatuur, 
Diepenbrock alles. Wellicht is dit stuk, 
Avondschemer, daarom zijn enige werk voor 
piano.  
Uit het kolossale oeuvre van Julius Röntgen 
bracht het Nederlands Muziek Instituut 24 
Preludes en 12 Tweestemmige Inventies uit, 
post-postromantische pianomuziek (ca. 
1930) uit een overgebleven virtuozentijd-
perk. Van beide bundels koos ik er vijf. 
De Drei Klavierstücke op. 29 (rond 1911) van 
Jan Brandts Buys hebben, ondanks veel 
doorgevoerde invloeden, een eigen gezicht 
en een eigen plaats in de pianoliteratuur. 
Hier schrijft de introverte componist vir-
tuoze, eclatante, lapidaire noten. Kortston-

dig, want spoedig bereiken ons klanken in 
impressionistisch schemerlicht uit zijn fan-
tasievolle sprookjeswereld.  
  
 
CD 4 
 
Hendrik Andriessen, de veelzijdige, niet al-
leen naar soberheid en klaarheid  strevende 
kerkmusicus, schrijft met de capricieuze vir-
tuositeit en soms zelfs breedsprakigheid 
van de Serenata en de prikkelende ritmiek 
van de pluritonale Passepied pianomuziek 
van internationale allure. 
Van Sem Dresden vond ik twee – naar het 
leven geschreven – beweeglijke taferelen 
met daartussen een in pasteltinten drome-
rig zwevende geest.  
Alexander Voormolen opent op z’n negen-
tiende een weemoedregister in de Valse 
Triste. Later weet hij in Scène et Danse 
 érotique muziek suggestief, bijna extatisch 
te ensceneren. ‘Préambule, extase et décon -
fiture’ had als titel niet misstaan, musique 
sans gène… 
Een 90-jarige Ary Verhaar hoorde mij zijn 
Sonatine op. 20 op de radio spelen en 
schreef mij: ”…het werk is een halve eeuw 
oud, maar laat zich fris van de lever presen-
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teren via wegen van eenvoud en vitaliteit. 
Het beluisteren van (g)ouden klanken heeft 
mij zeer goed gedaan. Ik mag u intens dan-
ken”. 
De 7 Proeven van Stijlkunst van Jacob van 
Domselaer worden ook wel ‘Mondriaan -
muziek’ genoemd. Mondriaan en Van 
Domselaer, bevriend, schiepen vanuit 
 dezelfde cultuurstroming. Van Domselaer 
zoekt hier naar het hoorbaar maken van de 
kern der dingen, van het diepst uitbeeld-
bare. Piet Mondriaan: ”…ook in muziek zal 
gezocht moeten worden naar reducering 
tot een vlakke, pure, scherpbegrensde maar 
open vorm”. Van de zeven delen speel ik er 
vier. Het ontcijferen en memoriseren van de 
clusterreeksen van nr. 7 was een confronte-
rende opgave. Net als het kort daarvoor 
aangevangen ontwortelende werk van 
Mondriaan, een alles omverwerpend mu-
ziekstuk (1914/1915!). De met Franse inkt 
geschreven Hommage à Ravel van Léon 
Orthel ontving ik van zijn zoon Ralph Orthel, 
nadat wij elkaar toevallig hadden ontmoet 
in een Franse trein, terwijl ik over zijn vader 
zat te lezen in het monumentale boek van 
Leo Samama over Nederlandse muziek.    
  

CD 5   
 
De Sonate van Willem Pijper is gebouwd op 
een bitonale stapeling van minimaal 5 
tonen en is een schoolvoorbeeld van zijn 
kiemcelprincipe. Het stuk laat zich in vloei-
ende lijnen spelen. Geen mathematica; 
 bondig, effectief, doorzichtig, nauwelijks 
verdubbelingen, pluritonaal, nooit atonaal, 
polymetrisch en ritmisch, soms jazzy en met 
de niet aflatende knipoog naar de Haba-
nera. Een nieuwe muziekvorm, onafhanke-
lijk en conflictloos geboren. Zoniet het vaak 
vernietigende geschamper in zijn geschrif-
ten: “…in deze aardrijkskundige begrenzing 
tussen Dordtse Synode en theologische 
schisma’s (...), speelde Jan Solist (...), in een 
confectieprogramma (…), muziek als een 
kleverige bonbon”. 
Bernhard Wagenaar, aan wie Pijper zijn So-
nate opdroeg, wijdde zijn in Amerika ge-
schreven Ciacona aan Pijper. Ondanks dat 
en de wervende publicatie (1947) van Sem 
Dresden, verscheen het werk nooit in Ne-
derland. 
Jan Felderhof droeg zijn vierdelige Sonatine 
op aan de nog zeer jeugdige Cor de Groot, 
die mij later wegwijs maakte in de vele rake, 
razende noten. 
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De Sonate nr. 8 droeg Henk Badings op aan 
“Hetty”, mevrouw Hetty Badings. Het is de 
vraag of een opdracht een in de muziek her-
kenbaar relationele waarde heeft. Nauwe-
lijks voorstelbaar wanneer men het uit- 
geklede middendeel beluistert waarin een 
‘mezzo’ desperaat de weg zoekt en in deso-
late eentonigheid uit beeld verdwijnt... 
Muzikale zelfportretten vond Peter Schat 
volstrekt onmogelijk, maar zijn leraar Kees 
van Baaren waagde zich er wel aan. Zijn 
Zelfportret (zonder titel), geflankeerd door 
twee stukken tekst uit Ezra Pounds Pisan 
Cantos LXXX, is één paginagroot enigma; 
een wiskundig bolwerk van verticale en hori-
zontale reeksen, uitkomend in een vierstem-
mige koraalzin ‘con serio introspetto’, 
perspectivisch verwaaiend in ‘lontano’ en 
‘più lontano’. De door mij uitgesproken tek-
sten behoeven tenminste twee explicaties: 
“Spewcini” = Puccini en “Eyetalian” = Italian. 
De rest is zonder studie even apocrief als 
Van Baarens muzieknoten. 
Bij de nog jonge Ton de Leeuw van de Prelu-
des grijpt subjectivering van creatieve drijf-
veren nog haar kans. De oudere De Leeuw, 
die de geest achter het musiceren in het 
Oosten en het Westen zal presenteren, is 
nog niet aan het woord, maar zet dat ven-

ster al even open in de tweede Prelude.  
Marius Flothuis adviseert in zijn voorwoord 
van de Six Moments Musicaux de volgorde 
van 1, 2 en 6; daarmee is de constructie van 
een cyclus gerealiseerd. 
De op Oost-Europese golven geïnspireerde 
Barcarolle van Gerard Hengeveld brengt 
nostalgische gourmandises van een temps 
perdu. 
Tezelfdertijd, evenmin vernieuwend, legt 
Herman Strategier met de Sonatine het 
 devote kleed van zijn aansprekende kerk -
muziek af en vult hij deze pianomuziek met 
blozende opgeruimdheid. In het Adagio is 
ruimte voor beschouwelijkheid. 
Van de Homenajes van Cor de Groot heb ik 
‘Albéniz’ gekozen vanwege het pianistisch 
raffinement in de fiere weemoed van de 
canzon, de reflecterende tinteling van de 
 gitaar en het indringende sentiment achter 
noten van affect. 
 
 
CD 6  
 
Ooit nam ik onder het waakzaam oor van 
Jan van Dijk zijn 6 Epilogen voor 2 piano’s 
op, samen met pianist François Mollinger. 
Diens aandeel raakte helaas zoek; de reden 
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dat ik dat nu zelf heb ingespeeld. Een 96-
 jarige Van Dijk, Willem Pijpers laatst le-
vende leerling, van wie ik als 12-jarige een 
pianoconcertje speelde, sprak mij recent 
nog levendig over de Januskop en zijn om-
kering: de vervreemdende en de toenade-
rende communicatie van de twee spelers in 
zijn 6 Epilogen. 
Ook had ik het geluk Otto Ketting te spre-
ken over zijn Collage nr. 5, die ik mede van-
wege de diversiteit geprogrammeerd heb. 
Het onderhuids aanwezig septiemakkoord 
en de als verbinding functionerende akkoord- 
stapeling vormen met de zeer diverse ‘mu-
ziekknipsels’ een onverwachte, evenwichtige 
eenheid. 
In het kader van de zo gewenste afwisseling 
binnen deze collectie klinkt hier Sas Bunge’s 
Mazurka. Uit Haarlem en voor de linkerhand 
alleen. 
De extreem veeleisende Polonaise van Peter 
Schat gaat over menig thema. Ook over 
vormen van vrijheid, zeker in relatie met re-
pressie. Een bundeling van emoties om ver-
leden, heden (Gdansk 1981) en toekomst. 
De ‘Toonklok’, het door Schat ontwikkelde 
compositiesysteem van chromatische tona-
liteit op basis van drieklanken, wijst hier 
naar het 4e uur. 

Dunne lijnen van een verkennend eerste deel 
en gedecideerd verspringende accenten in 
het voortvarende tweede deel van Joep 
Straessers Sonatiqua verlopen als muziek 
van de goden Venus en Mars. 
Mondeling en uit zijn voorwoord bij de Van 
Sweeden-uitgave, weet ik van pianist Ton 
Hartsuiker dat Hans van Sweeden met zijn 
spel afweek van wat hij schreef. Niettemin 
houd ik me aan zijn notatie, overtuigd dat ik 
daarmee de inhoud het sterkst benader. 
Een inhoud die stoelt op beklemmende, 
morbide gevoelens en ervaringen. Plaats 
van handeling: Salzburg, de stad waar ik 
studeerde. 
Met een zacht gelaat en zedig blanke slank-
heid staat de fatale vrouw bij Moreau in een 
excentriek, symbolistisch decor, innerlijk al 
op weg naar een voor de man dramatisch 
of fataal moment. Ik meen dat Louis An-
driessen met zijn Image de Moreau de 
aquarel van Delila voor ogen heeft. Beeld en 
muziek ervaar ik als een waaier van inter-
pretaties. 
Tristan Keuris’ Fingerprints opent in deel I 
met een hard aangeschoten achttonig ak-
koord, waarvan alleen het septiem blijft 
doorklinken. Deze hier nog tussen coulissen 
verscholen, cruciale vingerafdruk komt in 
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deel II zo’n dertig keer voor als obsessief 
harmonisch en melodisch keerpunt. 
In 3 Pieces for Piano, waarvan hier 2 en 3, 
voegt Robert Nasveld, meester van het in-
tegreren van het binnenwerk van de piano, 
zowel in ‘Intimate Integration’ als ‘Rent a 
Dance’, een nieuwe dimensie aan speel -
mogelijkheden toe. Dwingende, ruimtelijke 
stilte door het extrapoleren van hand- en 
armbeweging in nummer 2 en sardonische 
valstrikken in de ritmiek van de uitgelaten, 
onberekenbare nummer 3. 
Jaap Nico Hamburger schreef voor mij 
 Something for piano, niet bepaald ‘to please 
the pianist’, maar in de mening dat ik er per 
aspera ad astra wel een keer uit zou komen. 
Het kostte driekwart jaar om de royaal op-
gediende weerbarstigheid te overwinnen, 
maar de taal sprak aan en ik nam de uitda-
ging aan om met alle hens aan dek te eindi-
gen waar ik met het geusje was begonnen! 
  
 
CD 7   
 
De samenwerking met collega pianisten, 
eervol en inspirerend, resulteerde in een 
reeks van opnames. De Sonate voor 4 han-
den van Johann Wilhelm Wilms is een excel-

lent geschreven stuk met verrassend veel- 
kleurige stemmingen binnen de uitgelaten 
thematiek. Beide spelers krijgen kundig ge-
arrangeerde, gelijkwaardige taken, vol toe-
gankelijke figuren en speelse passages. Mijn 
vriend Daniel Blumenthal was een bevlogen 
partner.  
Samen met Cor de Groot  heb ik – met res-
pect en plezier – de vele geraffineerde ar-
rangementen gespeeld die hij maakte van 
symfonische werken van gewaardeerde tijd-
genoten als Godron, Pijper, Van Otterloo en 
Felderhof. De werken die op deze CD staan 
hebben wij eind jaren tachtig voor de radio 
opgenomen onder de titel ‘De beweeglijke 
wereld van Sem Dresden en zijn leerlingen’. 
De hier gespeelde versie voor twee piano’s 
van de meesterlijke suite voor orkest, Dans-
flitsen, is van de hand van de componist 
zelf.  
De onvergetelijke ‘inspelertjes’ waarmee 
Cor de Groot en ik onze repetities begonnen 
(meestal ‘geïmproviseerde dialogen’ in de 
stijl van componist X, waarin elke gespeelde 
muzikale zin uitnodigt tot onmiddellijke res-
pons van de partner) zaten vaak vol hilari-
sche instinkers en virtuoze kolder. Als 
herinnering daaraan heb ik bij wijze van 
post scriptum EnCor geschreven. Het hoort 
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niet bij de rij van componisten. ‘I’m only a 
 pianist’. 
 
 
CD 8 
 
Een niet onaanzienlijk deel van deze bloem-
lezing bestaat uit stukken die door verschil-
lende Nederlandse omroepverenigingen in 
voorbije jaren zijn geprogrammeerd en op-
genomen. Ik prijs me gelukkig in een klimaat 
gewerkt te kunnen hebben, waar klassieke 
muziekredacties aandacht en middelen 
aangewend hebben voor het goede onbe-
kende, het onalledaagse of voor het ver-
dronken land van de muziek. Door 
programma’s die met dat doel in het leven 
waren geroepen, is er ongehoord veel be-
langwekkends en interessants boven water 
gekomen. Naast menig solostuk konden 
daardoor ook de drie werken voor piano en 
orkest van achtereenvolgens Henriëtte Bos-
mans, Daniel Wayenberg en Léon Orthel 

worden opgenomen. Deze stukken, uiteen-
lopend wat betreft vorm en inhoud, omvang 
en duur, beleefden daardoor een terechte 
wedergeboorte. Ze werden gespeeld door 
de verschillende omroeporkesten en hun 
vaste gastdirigenten. 
De opname van het Klavier Quintet van Dirk 
Schäfer heb ik, eveneens als omroepproduc-
tie, gemaakt met het Raphael Kwartet, dat 
was samengesteld uit topstrijkers uit deze 
orkesten. Het is onbegrijpelijk dat deze 
spraakmakende muziek, in het laatste uur 
van de Romantiek geschreven, gedurende 
zeven decennia op de plank is blijven liggen. 
Met de evocatieve, gloedvolle thematiek, 
zijn donkere lijnen van ernst en de vele 
lichte, vindingrijke verwikkelingen tussen 
strijkers en piano, verrijkt dit vierdelige stuk 
in een oprecht pathos de Nederlandse 
 kamermuziek met gouden bladzijden.    
 
 
JACOB BOGAART   
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In the end, it turned into an anthology, a 
collection of Northern Dutch keyboard 
pieces spanning the last four hundred years, 
brought together not for musicological, but 
for musical reasons. While some insight into 
the subject matter is given here, it is not my 
intention to provide the reader with an aca-
demically defensible historical overview. Ob-
viously, I thoroughly prepared myself by 
studying a great deal of literature, but in 
nearly every case, I have let the musician 
have the last word, fully aware of the abso-
lute nature of art and its inevitable continu-
ity. 
Admittedly, the resulting pattern would at 
times appear haphazard, a consequence 
not only of my own choices, but also be-
cause gaps arose, since few works of any 

real significance were written for the key-
board in the Netherlands in certain periods. 
After Sweelinck, for instance, the keyboard 
repertoire did not really regain momentum 
until the mid nineteenth century. This and 
the fact that not every Dutch composer 
wrote, or has written, for the keyboard were 
the two principal factors shaping this pro -
ject, in which works have consistently been 
chosen on the basis of various considera-
tions. Had certain pieces already been 
recorded multiple times, and, if so, did I feel 
that I had anything meaningful to add? Did 
a given work hold my interest over the long 
term? Was there room for it given such ob-
jective parameters as chronology, length 
and key? And finally, did the work fit within 
the scheme and structure of each CD 
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 individually and of the collection as a whole? 
Indeed, I had to ‘kill a lot of darlings’, and 
there is even sufficient material to produce 
a sequel. Nevertheless, I have completed 
the project with a sense of satisfaction with 
regard to discoveries made and the works 
presented here. 
 
Although I have access to a number of his-
torical keyboard instruments, I decided to 
record all hundred twelve pieces on the 
modern-day instrument – via one and the 
same medium, unequivocal in transforming 
the written notes into actual music, all of it 
measured against the same yardstick, be-
yond any direct influence that a period in-
strument and any concomitant perfor- 
mance practice might have on the listener. 
The aim was to penetrate as deeply as pos-
sible the spiritual process that starts with 
the inner ear and results in a written com-
position.Within the framework of this col-
lection which I myself have assembled, I 
have in all cases nonetheless endeavoured 

to stay as true as possible to the relevant 
Zeitgeist of each piece, and to respect as 
far as possible all manual and instrumental 
indications without jeopardizing my moti-
vating principles. 
Above all, however, is that immutability of 
the mind, that metaphysical process of 
 creating music which is common to all peri-
ods and cultures, be they those of Bach, 
Gesualdo, Boulez or Takemitsu. That which I 
have striven for here can best be summed 
up by something that Dutch early music 
 pioneer Anner Bylsma once said: ‘An histori-
cal instrument solves nothing. Authenticity 
is not so much about the instrument as it is 
about the truth inherent in the dissemina-
tion.’ 
 
I dedicate this work to my dear life compa -
nion, Marguerite Brevet, who passed away 
in 2011.  
 
 
JACOB BOGAART, 2015 
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The typical, yet regrettable responses when 
high-quality Dutch compositions, whether 
from the near or distant past, are rescued 
from oblivion are ‘not bad’, or, the epitome 
of sarcasm: ‘untypically Dutch good’. Such 
qualifications are a clear indication of the 
popular belief that this country was musi-
cally of little consequence. The absurdity of 
it is that, in spite of the most wonderful 
record and CD productions, we still have an 
insufficient knowledge of what we repre-
sent, and not just since the last century.  
The CD editions with works by Diepenbrock, 
Keuris, and Schat, the Residentie Orches-
tra’s record box with 400 years of Dutch 
music; or the rich catalogues of both Done-
mus and Attacca, have made unmistakably 
and ostensibly clear how frequently that so-

called un-Dutch level is as Dutch as tulips 
and windmills. Nonetheless, there are still 
considerable gaps in the proffered reper-
toire of records, CDs and the like, as well as 
in the concert hall. The present edition of 
400 years of Dutch keyboard music is, in a 
veritable relay race of recording premieres, 
a vast journey of discovery. 
 
The structural neglect of Dutch music has 
imprinted on the populace a particularly 
one-dimensional image of its native music 
history. The holes in the cheese are nearly 
larger than the cheese that holds them! 
After Jan Pieterszoon Sweelinck, whose 
name is taught by the better schools as the 
‘First Great Dutch Composer’ there was a 
lull of nearly three centuries. Then around 
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1890, the introverted classicist Alphons 
Diepenbrock emerged as the Second 
Grandmaster, praised to high heaven 
throughout his difficult life with accolades 
that could never sustain a great man. In the 
20th century, the composer’s genealogy 
hopscotched from Willem Pijper and a bit of 
Henk Badings to Matthijs Vermeulen, past 
the Second World War to Rudolf Escher, 
Ton de Leeuw, Hans Kox, Peter Schat,  
Jan van Vlijmen, Tristan Keuris, Louis  
Andriessen, Theo Loevendie, and a handful 
more of Dutch Masters whose significance 
only vaguely sinks in. 
 
There is no national family tree, no linear 
evolution in the Austro-German tradition 
constructing a line from Bach to Beethoven 
via Schumann, to Brahms and Schönberg, 
or by way of a second developmental line 
from Bach to Beethoven and Wagner to 
that same Schönberg, channeling the two 
currents to that one riverbed in which the 
arts can flow orderly from A to B. Our 
awareness of historic and stylistic connec-
tions between composers and their oeuvres 
is rudimentary, and composers’ knowledge 
of their hinterland is so fragmentary, with 
their orientation to the foreign often so 

strong, that it has been impossible for a na-
tional tradition ever to emerge – one Willem 
Pijper clone or ‘Haagse school’ does not fill 
the bill. Dutch orchestras and ensembles 
seldom perform Pijper, Vermeulen, Schat, or 
Loevendie, let alone Verhulst, Zweers, or 
Diepenbrock. In general, a Dutch composer 
exists only until he breathes his last: of the 
masters and journeymen who reared their 
heads in the no-man’s land presumed be-
tween Sweelinck and Diepenbrock, we no 
longer have any inkling. The most auspicious 
examples have simply become street names 
near the Concertgebouw: Van Breestraat 
and Verhulststraat.  
 
It is not surprising that Dutch composers, 
even the best, are angry: angry at their 
country and often at each other. In 1911, 
Matthijs Vermeulen declared, “Dutch com-
posers, thou art worth no more than simple 
organ-grinders – thou art the puppets in a 
Punch and Judy show, old trumpets, dilapi-
dated timpanies.” In 1949, Henriëtte 
Bosmans writes to that same Vermeulen 
that ‘the best a Dutch artist has to offer 
perishes if he stays in Holland, where he is 
denied possibilities, where he is renounced, 
where others try to convince the audience 
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to deny his existence.’ That is the disadvan-
tage of being a ‘village’. Everyone is mad at 
everyone else, and it’s always the neighbor’s 
fault. After all, how could your next door 
neighbor possibly be so great? 
 
If this is the situation regarding concert 
music, how difficult must it be for the key-
board department? The organ repertoire 
can still rely on the church, but the fate of 
Dutch harpsichord and piano music is 
lamentable. Up and until the 18th century, it 
functioned as salon music but once concert 
hall music comes into existence in the 19th 
century, Dutch solo repertoire became 
 second choice. In piano recitals both before 
and after the Liszt era, the master pianists 
played Beethoven, Schumann, Brahms, and 
their own compositions, but no obscure 
Dutch fare, unless they themselves happen 
to be composers. Rival concert pianists such 
as Leander Schlegel and the virtuoso Dirk 
Schäfer could prove their own composing 
talents in the concert hall, but after their 
deaths, their names sunk into oblivion even 
though they should be household words 
today. 
 
Illustrative for the situation is that for 

 pianist Jacob Bogaart, the initiator of this 
edition of four centuries of Dutch keyboard 
music, collecting the repertoire was an 
archeological exercise that, notwithstan -
ding a number of lengthy intervals, kept him 
out of mischief for three decades. The bulk 
of the material that he wrested from the 
claws of obscurity lay blanketed with dust, 
but what he excavated from libraries and 
archives is the concealed history of a music 
culture with no significant evolutionary 
gaps. There was indeed life after Sweelinck; 
there was Dutch baroque music for key-
board instruments, classicists who com-
posed sonatas, and romanticism of a 
certain specific gravity. These outweigh the 
endless parade of followers whom Eduard 
Reeser in his book Een eeuw Nederlandse 
muziek (A century of Dutch music, ed.) 
spurns with a disparaging shake of the 
head, bestowing restrained clemency on the 
one rare bird that dared soar above the 
rest. 
 
But how important exactly is this insight? 
Well actually, as important as the music 
 itself of course, which in many cases is of  
a decent caliber. But even a repertoire of a 
less exalted quality can have a specific 
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charm. Van Bree’s competently created 
salon compositions reveal an upright citi-
zen’s contentment which is as sociologically 
interesting as an audible complement to 
Hildebrand’s Camera Obscura. This was art 
from the Dutch middle class of 1830: con-
tented, slightly fawning, not too complex. 
His Fantaisie is a Dutch image of the era, 
making it fascinating material by mere dint 
of its existence. 
 
The relatively low threshold character of a 
keyboard instrument as a means for ex-
pressing oneself makes the keyboard litera-
ture an interesting hunting ground for any 
anthologist searching for hidden treasures. 
The road from dream to reality is an obvi-
ous one. Those keys lie there waiting, un-
hampered by any instrumental technique 
required to make them resonate if one were 
so inclined, and without the length of a 
symphony which exceeds the arm’s-length 
of inspiration. It is practically an identical 
conversion from resonance to structure. In 
this domain, even the lesser master has a 
great chance of shaking off his shackles. 
Listen to the wondrously feathery fugue 
from Reincken, a brief miracle, a stone age 
Mendelssohn. Bogaart says, “I’ve seen other 

works of his….they don’t even come close.” 
But the greatest treasures in this edition 
are more than a single highlight; there is 
nothing diminutive about Leander 
Schlegel’s Der arme Peter or the glowing 
Sonate Inaugurale from Dirk Schäfer, who 
effortlessly maintains the same high level in 
his Acht klavierstukken and in his Interludes. 
These were men with literally, an enormous 
grasp. 
 
This unique keyboard project of Jacob Bo-
gaart’s had its origin in 1980, when he was 
approached by Sieuwert Verster, for an ex-
position of art from circa 1900. Sieuwert 
Verster is a programmer and arts en-
trepreneur and the founder of Attacca 
Records and also managing and artistic di-
rector of the Orchestra of the 18th Century. 
“The question was whether I knew of any 
suitable music for that program.” Joint re-
search in ‘Het Gemeentemuseum’ (the Mu-
nicipal Museum, ed.) in The Hague revealed 
stacks of photocopies of unusual discover-
ies and led to a record with works by Dirk 
Schäfer, Leander Schlegel, Alphons Diepen-
brock, and Jan Brandts Buys. Edu Verhulst, 
head of the classical music  department of 
the Dutch Broadcasting  Company at the 

 ENGLISH  71    



72  ENGLISH

Ferdinand Helmann, Henriëtte Bosmans, Henk van Wezel



time, subsequently asked whether Bogaart 
would like to record Henriëtte Bosmans’ 
Concertino, after which Schäfer’s Klavier 
Quintet was also recorded in the Dutch 
broadcasting capital, Hilversum.  
At the beginning of the 90’s, the NCRV 
radio network finally suggested a series of 
programs dedicated to Dutch music. To-
gether with musicologist Leo Samama and 
a number of piano colleagues, Bogaart 
compiled and recorded a series of broad-
casts of Dutch keyboard music from the 
early 19th century up through the present 
time. 
 
After that, he was more or less forced to 
continue his quest on his own. After more 
than thirty years, at the end of the odyssey, 
there are more than hundred twelve com-
positions from fifty composers, from Swee -
linck to Hamburger, slightly more than had 
been foreseen, immortalized on eight CDs. 
Originally, Bogaart could only resort to his 
recordings and those of the NCRV radio. 
“The rest”, as he calls it with cardinal under-
statement, “I’ve been collecting over a 
 period of about eight years”, and on his 
 conditions. “I wanted to compile my own 
anthology of music from all the eras in 

which the keyboard – harpsichord, organ or 
piano – played a role.” He had no specific 
objective in sight as the final goal, having 
not even considered a CD-edition at first. 
“But it kept taking on more serious form 
and finally someone said, ‘this is turning 
into something extremely interesting.’” At 
that point in time, there was enough mate-
rial for five CDs. “But then there was too 
much missing from the 18th century, and I 
felt I should reserve an entire CD just for 
the harpsichord and organ music from the 
16th and 17th centuries, even though I had 
no idea what was still to be discovered in 
that area. After a lengthy search with the 
help of Frits Zwart from the Dutch Music 
Institute, the Music Library of the Broad-
casting Company, and two organist friends, 
we indeed found music that had never been 
recorded, among others, pieces by Georg 
Berff and Gisbert Steenwick.”  
 
At the outset, a complete edition was not 
the goal. Criteria of quality, taking into ac-
count all the whims of personal taste, 
weighed heavier than historiographic mo-
tives. Bogaart does not wish to be the 
champion of the untenable. For example, he 
recorded only the excellent first movement 
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of Gerrit Jan van Eijken’s Sonata, as he felt 
the other movements were so inferior to 
the level attained in the first movement, 
that the memory of van Eijken would be 
tainted. “I certainly don’t prefer it, but I feel 
it’s justified.” Diepenbrock’s short, but only 
piece for piano, his character piece Avond-
schemer (Twilight, ed.) is not on an even par 
with his songs, but it is still a Diepenbrock, 
“so it deserves to have relatively more at-
tention paid to it.”  
 
Bogaart did not wish to lay a cordon sani-
taire around the German immigrants who 
began to take the national stage starting in 
the 18th century. Excluding someone like 
Wilms would in fact be a historical blunder, 
considering that the composer from Wit-
shelden wrote Wien Neêrlands Bloed, Hol-
land’s national anthem from 1817 to 1932. 
Moreover, he performs all the pieces, inclu -
ding the earliest ones on piano, although in 
a number of instances in which no instru-
ment is indicated, he could have had re-

course to the organ or harpsichord, instru-
ments on which he is equally accomplished. 
Though opinions may differ as to the legiti-
macy thereof, he allows himself the free-
dom of choice.  
 
Bogaart emphasizes that it is not a scien -
tifically-supported anthology. He navigated 
through the centuries on intuition, ‘his own 
parameters’, judging his discoveries by their 
particular added value, his affinity to the 
piece, and a certain sense of justice. “Does 
it do anything to me, can this be of any use 
to me? Do I have anything to add to it? Has 
it been played before? Then I probably will 
not play it, although I have not always been 
completely consistent.” In addition, Bogaart 
has obtained diversity by alternating larger 
and smaller forms, with shorter pieces next 
to longer ones, Nocturnes and Mazurkas 
next to Sonatas. Thus we have as a result a 
grand cultural deed of personal merit, a bat-
tle-cry to combat the culture of forgetting.  
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To redress the balance between culture and 
government, musicology has not been mute 
in conserving the historic cultural inheritance. 
The oldest specimens of Dutch keyboard 
music discovered in a handful of 
manuscripts dating from the 16th and 17th 
centuries, lie in state just waiting to be 
played in the second and third volumes of 
the  series ‘Monumenta Musica Neerlandica’ 
which appeared in 1959 and 1961 and was 
edited by Frits Noske and Alan Curtis. An 
early instrumental version of the Wilhelmus 
(Dutch national anthem, ed.), the anony-
mous Daphne and works by Sweelinck, – 
apart from Die flichtig Nimphae (The 
 flee ting nymph) – the obscure Berff and 
Steenwick are all to be found here. The set-
ting of the Wilhelmus – more recognizable 
for the present-day Dutch person than the 
Wilhelmus-variaties (1813-1814) by the Ger-
man Christian Friedrich Ruppe (1753-1826), 
based on a different melody – hails from 
the Leningrad Manuscript (1646/50) in the 
library of the Academy of Sciences in for-
mer Leningrad, and is also the only Dutch 

source of Sweelinck’s keyboard works. The 
Van Soldt manuscript, dating from 1599, if 
not earlier, is the only source of Dutch key-
board music from before Sweelinck. Both 
allemandes, Almande de La Nonette and 
 Almande Prynce originate from here. 
 Steenwick’s Sarabande and the elegant  
La Princesse from Georg Berff are included 
in the Manuscript of Anna Maria van Eyl, a 
collection of compositions that the com-
poser Gisbert Steenwick, as an active 
 organist in Arnhem from 1663 onwards, 
compiled in 1671 for his 16-year-old pupil for 
didactic purposes. Together, these 
manuscripts afford a modest yet splendid 
insight into approximately a century of 
Dutch keyboard music.  
 
The Leningrad manuscript offers a rich har-
vest of Dutch and German keyboard music, 
including a Fantasia from the pen of Hein-
rich Scheidemann, organist and pupil of 
Sweelinck’s, and three works from Swee -
linck himself, supplemented with anony-
mous sarabandes, courantes, fantasias, 
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and toccatas. Van Eyl’s manuscript of 
thirty-three compositions includes, besides 
works from Berff and Steenwick, music 
from Johann Jakob Froberger, Heinrich 
Scheidemann, Johann Kaspar Kerll, and 
Barend Broeckhuisen. The extensive reper-
toire, consisting of dances and arrange-
ments of folk ballads and religious songs, 
exhibits the minimal distance between seri-
ous music and folk music, sacred and secu-
lar. Vocal models and forms of variation are 
the order of the day. Steenwick’s sarabande 
is built on a 17th-century melody ‘Mogt ick, 
ô Swaentjen eens nevens u baede’, while La 
Princesse is based on a melody that ap-
peared under various titles in songbooks 
dated after 1650. The nine works in the 
manuscript from Steenwick’s hand distin-
guish themselves, according to editor 
Noske, by their ‘tasteful harmonisation and 
graceful variation technique; they possess, 
although without pronounced originality, a 
completely personal character’, an attribute 
that applies to the sarabande performed 
here as well. But towering above them all is 
the noble figure of Jan Pieterszoon Swee -
linck (1562-1621), whose aeolian Toccata and 
Paduana Lachrymae (after John Dowland) 
denote something akin to the beginning of 

a national musical culture, with, at the high-
est level, a stringent conscientiousness, 
honorable yet not overly boisterous. In the 
Toccata, veiled grandeur is heard in a rhap-
sodic form which, with its serene four-
voiced beginning and orderly fugue, knows 
how to contain the virtuosic elements 
within the bounds of reason. 
 
The life and work of the Dutch-German 
 organist and composer Johann Adam 
Reincken (1643-1722) form the link between 
Sweelinck and the Northern German organ 
school of which Buxtehude was the icon. As 
such, he indirectly forms a bridge between 
the first great Dutch master and J.S. Bach, 
who was so highly impressed by Reincken’s 
work and his organ performance, that he 
even copied his music. The answer to why 
Bach was so impressed can be found in 
Reincken’s sparkling Fugue in g minor, as 
light as a romantic Baroque pastiche and 
conceived with Mendelssohnian ease. 
 
Such highly-developed creativity is lacking 
in the other German composers who 
would pour into the country in the 18th 
century. After Philip Pool (1709-1795) and 
Christian Friedrich Ruppe (1753-1826), 
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both organists in Leiden, followed Johann 
Wilhelm Wilms (1772-1847) in 1791, who 
 established himself as a flutist, pianist, 
and later on an orga nist. Pool’s Sonata, 
composed circa 1760, is stylistically and 
structurally a peculiar piece on the border 
between Baroque and Classicism – half 
Scarlatti, half Haydn – and goes against 
the grain, opening with an andante and 
closing with a minuet. Wilm’s Sonatine No. 
6 and Thema con Variationi in C major are 

of a neatly incremental, textbook classical 
confection.  
 
The only composer who stands far above 
Dutch standard mediocrity, with her com-
position, Variations on Mozarts Ein Mäd-
chen oder Weibchen from Die Zauberflöte 
is, of all people, the one undeservedly 
doomed to obscurity in the Netherlands. 
Gertrude van den Berg’s virtuosic work, 
with its cascades of thirds, arpeggios, and 
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broken octaves, places extreme demands 
on the pianist. “There is more that is ex-
traordinary about that piece than meets 
the eye”, Bogaart says. “It was printed by 
Hummel and if the numbers from the print-
ing plates are correct, she would have com-
posed this in 1802/1803 at the age of 9; she 
was born in 1793.” That seems improbable 
to Bogaart. “The piano technique is very de-
manding. The variation in c minor is close to 
the variation technique of Beethoven.” 
 Besides that, Hummel lists as the composer 

‘monsieur G. van den Berg’ for unknown 
reasons. Was a female composer not ac-
ceptable according to the standards of the 
time? “On the other hand, one reads that 
Gertrude, a child prodigy, was the greatest 
piano talent of Europe, but it remains a 
mystery to me how a nine-year-old girl 
could have composed and played this. And 
what became of her? She became a voice 
teacher in The Hague, and she taught 
Queen Anna Paulowna. And this after an 
extraordinary, brilliant youth.” 

Johannes Bernardus van Bree (1801-1857) 
developed into the field-marshal of the 
 Amsterdam music scene. He led the orches-
tra of Felix Meritis, and also conducted the 
Amsterdam premiere of Rossini’s Guillaume 
Tell, beside his own operas Saffo and Le 
Bandit in the French Theatre. He also per-
formed the oratorium literature from Han-
del till Schumann with the ‘Amsterdamse 
Toonkunstkoor’, and in 1841 co-founded the 
professional orchestra of the Cecilia Soci-
ety, with whom he performed symphonies 
by Beethoven and Mendelssohn. From 1844 

on, he was also part of a string quartet. 
Aside from that, he also composed approxi-
mately 200 works in all genres and in every 
possible style, from comic opera to Men-
delssohnian string quartets, but only his 
odd Allegro für vier Streich-Quartette 
(1845) would stay on the repertoire. It 
would seem that the public figure Van Bree 
assumed various guises to try to serve as 
broad a market as possible. Whether 
chameleon or opportunist, the judgment on 
his legacy and piano compositions is equally 
undecided. “As a composer of piano music”, 
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states Eduard Reeser, “Van Bree never rises 
above a mediocre level of salon music.” 
 
So be it. In his programmatic Fantaisie 
(1841) – a description of a ‘promenade 
champêtre’ or walk in the countryside, even 
including a Beethovenesque storm – he is, 
on the first hearing, the naive, rather 
schematic but pleasant painter of well-
 ordered emotions. What does make the 
piece interesting as a human document 
however, is the glowing affinity with Schu-
bert, which, as a miniature solar eclipse, 
casts a shadow over the end of the Tweede 
nocturne (Second nocturne, ed.). Where 
Schubert’s heartbreaking song cycle seems 
temporarily so close by, a ray of light de-
scends on the resonance of the Mendels-
sohnian Sonatine by Van Eijken (1832-1897). 
Van Bree peered into the abyss but did not 
wish to fall, whereas Van Eijken could not 
get out. He left for England, where he was 
an organist until his death at the age of 46; 
he died young due to his unfortunate 
lifestyle – he was a heavy drinker.  
 
Louis Victor Saar (1868-1937) from Rotter-
dam, was more sensible; after his studies in 
Germany and Vienna with, among others, 

Rheinberger and Brahms, and with the 
Mendelssohn Prize and the Tonkünstlerpreis 
(Composition Prize, ed.) in his pocket, he 
left for the United States, where he was 
 engaged as a teacher of harmony and 
counterpoint at the National Conservatory 
by none other than Antonin Dvořák in 1896. 
Saar would remain active as an instructor 
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at the conservatories of New York, Chicago, 
and Cincinatti until his death. The bulk of 
his oeuvre consists of chamber music, 
songs, and many piano works in which 
major progressive ideals are obviously not 
his highest priority. For the period in which 
they originate, the Etude Arabesque, the 
Etude Valsette and the Toccatina, Op. 91 no. 
2 are astoundingly conventional. Saar’s un-
pretentious Etude Valsette, a piece that 
could nearly be salon music, seems to have 
been written by Saar as a pedagogue for 
didactic purposes. The performance in-
struction in the edition from the Oliver 
 Ditson Company in Boston: “play with a 
light and graceful touch”, seems to be ad-
dressed to young ladies from the higher 
classes. But Saar was not an amateur; his 
melodic inventiveness is indisputable. He did 
something sensible: he did not return to his 
fatherland.  
Bogaart informs us that it can be a bad 
 decision for a Dutch composer to return 
home. It was painful for him, perusing the 
annals, to see fine talents which, after a 
promising start, withered away in the 
provincial Dutch musical climate of the 
time. “The majority of them returning from 
their foreign studies were to collapse under 

the calvinistic restraint. Schäfer, who won 
the Mendelssohn Prize in Leipzig, returned 
to Amsterdam, where he died in solitude. 
Schlegel was part of Clara Schumann’s cir-
cle in Germany, but ended up in the provin-
cial town of Overveen as a music school 
teacher.” Not a pretty sight, according to 
Bogaart, and right he is. 
 
Leander Schlegel (1844-1913) is too 
exquisite for his own fate. He was born in 
Leiden to the famous German ornithologist 
Hermann Schlegel, who later became the 
director of the National Museum for Natu-
ral History in that city. Leander started 
composing at the age of six. He studied vio-
lin, piano, and a number of other instru-
ments in Leiden and The Hague, travelled to 
the traditional Leipzig for his conservatory 
education, and only returned to Leiden to 
accept the humble position of violin teacher 
at a music school, although he also per-
formed as a pianist. After another four-year 
stay in Germany and France, he ended up in 
Holland as a director of a music school. 
 
As a composer, he takes his time; in 1881, 
when his Drei Klavierstücke Op. 1 appeared 
– published by none less than Schott in 
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Mainz – he is already in his late thirties. In 
the majestic Ballade Op. 2 (1882), the stylis-
tic points of orientation are clear – Brahms, 
Chopin, and again Brahms – but the refine-
ment of the keyboard setting and ease of 
expression, betray the personality of one 
who knows how to manipulate a foreign 
language to his own benefit. The composi-
tion’s intensity would suggest an underlying 
hidden agenda. It is propelled by a glowing 
passion that symbolically vanquishes the 
 internal barriers again and again, ever lin-
gering, ever restraining, that last hesitation 
before Valhalla is besieged, razing the walls 
with desire and commotion. What Schlegel 
subsequently composes as chamber music, 
songs, and piano pieces is striking in its 
close approach to the language of Brahms, 
while at the same time undermining it with 
a chromatic refinement akin to Skriabin. 
This can be heard in the character piece Der 
arme Peter – based on Heine’s poem on a 
boy who yearns for death – with its meta-
physical fantasy branching out in all direc-
tions while the left hand resignedly hovers 

around b minor. It is a Brahms world with a 
dark heaven. The composition is dedicated 
to ‘Clara Schumann in hoher Verehrung’ 
(Clara Schumann in high esteem, ed.). The 
music’s profound despondency echoes in 
the infrivolously complex Waltz from the 
Vier Klavierstücke Op. 30 (also known as  
In’s Album) in which Schlegel specifies, 
“mässig, etwas sehnsüchtig”, (moderate, 
somewhat wistfully, ed.) and in the clouded 
Tonstück Op. 26 no. 1 from 1911, yet another 
soaring piece in Brahms  camouflage. Here 
is a grandmaster who perhaps recoiled 
from his own claim to eminence, as shown 
by a letter to his former pupil J.C. Tadema: 
“A composer can be o so charmed by his 
own work, but if he is truthful and takes the 
arts seriously, the fear will often creep upon 
him as to what kind of  figure he cuts in life. 
More specifically, yours truly is particularly 
troubled by this: he is a silent dreamer, os-
tentatiously puffing himself up as if he in-
tentionally (which is never really the case), 
plays the unlikeable one, loath to be in the 
foreground.” 
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Dirk Schäfer (1873-1931) has a similar his-
tory; a pianist, equally not an exponent of 
New Music, and as much a composer who 
expanded the borders of the late Romantic 
19th-century keyboard idiom using internal 
chromatic means without overflowing 
tonality’s banks. Schäfer, together with 
 pianist/composer Gerard van Brucken Fock 
(1859-1935), was one of the most famous 
Dutch interpreters of Chopin. But he was 
more than that; he was above all, a musi-
cian with a potent historic awareness that 
inspired him from 1913 on, to his ten leg-
endary recital evenings, in which he pre-
sented an overview of the keyboard 
literature from the English virginalists up 
through to Debussy and Schönberg. On the 
menu was the Dutch premiere of Schön-
berg’s Klavierstücke Op. 11, which Schäfer 
performed with full conviction, though 
more as a scholar rather than as an afi-
cionado. That generosity is occasionally 
heard in his own work, which consists of 19 
opus numbers of mostly chamber music. 
Radicalism from Schäfer is less ostenta-

tious in his daring idiom than in his level in 
expressiveness, which takes on a heroic 
form in his masterful Sonate Inaugurale Op. 
9 in D-flat Major (1905-1911). The opening 
movement, Allegro marziale, is exactly as it 
promises to be: grandiose and virtuosic ex-
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pansive. The punctuated primary motive 
doesn’t mince words, launching the first 
measure fortissimo for a tumultuous voy-
age that will continue in an otherwise com-
pletely conventional sonata form. In the 
Improvisata titled Adagio con molto espres-
sione, Schäfer expands his post-Romantic 
universal sonata language that leans on 
Brahms’ and Chopin’s shoulders with a 
chromaticism partially related to Skriabin – 
just as Schlegel had done – full of sliding 
passing notes, interrupted by a chorale 
theme that is momentarily quintessentially 
Brahms. In the closing, deliberately sym-
phonically- conceived Allegro assai, in which 
Schäfer  explains the tone forming over and 
over again with performance instructions, 
such as ‘quasi fanfara’ and ‘quasi trombone’, 
Liszt is added: at one of the most virtuosic 
passages, Schäfer notates, almost taunt-
ingly, ‘quasi campanella’, after which he con-
cludes with an overwhelming recapitulation 
of his opening theme.  
Calmer, more in keeping with Brahms’ later 
Klavierstücke, are the Acht Klavierstücke 
Op. 15; classical 19th-century character 
pieces that are already, in 1921, the year of 
their creation, peculiar anachronisms in be-
tween the steady advancement of the 

Schönbergs, Bartóks and Stravinskys on the 
international innovators’ stage. But their 
 intrinsic musical weight is nonetheless con-
siderable. Number 3 is Chopinesquely ro-
mantical with its 16th-note figures in 3/8 
time, Number 4 a Medtnerish dejection, an 
endearing retrospective on a ‘temps perdu’ 
(on lost times, ed.). The nearly vanished vir-
tuosic element is reincarnated in the nick of 
time in a Dance of Death-type scherzo, mix-
ing a staccato lightness à la Mendelssohn 
with a generous dash of Liszt, all dedicated 
to Schäfer’s blind pupil Johan Verster. The 
Vijf Interludes (Five Interludes, ed.) Op. 17 
(1923), of which Bogaart plays the first 
three, are again rooted in the Brahms-
world; the first one, with its turbulent ges-
ticulations, immediately calls to mind 
Brahms’ Rhapsodie Op. 79/2, while the 
 second Interlude seems to be a determined 
Brahms-pastiche, which in this case, turns 
out to be a superbly successful one.  
 
There is also something Brahms-like in the 
Twaalf tweestemmige Inventies (Twelve 
two-part Inventions, ed.) (1929) that the 
German-Dutch composer Julius Röntgen 
(1855-1932) composed four years before his 
death, in Bach’s wake and with didactical 
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intentions, but it is presented more lightly, 
homelier, more adorable, more classicistic, 
and in the fughetta even in the style of his 
great icon. Two years later, he completes his 
24 Preludes in thankful memory of Bach. In 
this fashion, old Röntgen documents his 
duty to the western European music tradi-
tion with a lucidity far removed from 
Diepenbrock’s hazy miniature Avond-
schemer (Twilight, ed.), where the notes 
from a different, never-written piano piece 
break through the mist as distant echoes. 
Yes, he could have reached higher, but as 
Bogaart ascertains: “Here, at the piano twi-
light falls, the atmosphere in which he mixes 
his colours, not more.”  
 
Jan Brandts Buys (1868-1933), offspring of 
a famous Deventer musical family, is a pe-
culiar, indefinable case; he was a restless 
type who left for Austria in the 1890’s, never 
to return. He died in Salzburg, where he is 
remembered for his successful opera Die 
Schneider von Schönau (1916). At the Raff 
Conservatory in Frankfurt, Brandts Buys 
was moulded by Liszt’s pupil Max Schwarz, 
who must have instilled in him a superior 

technique, judging by the overpowering first 
movement of his Drei Klavierstücke Op. 29 
(1917). In 1892, Brandts Buys performed his 
Konzertstück for piano and orchestra with 
the Concertgebouw Orchestra, and in 1899 
he won the second prize at the Bösendorfer 
Competition for Piano Concertos with his 
Pianoconcert Opus 15. His love for Brahms, 
who felt he had potential, is not particularly 
evident in Op. 29.  
Something of Brandts Buys’ unsettled per-
sonality echoes in this piece, with the first 
movement in the style of Liszt, while the 
third is suddenly completely Debussy-esque 
– even whole tone scales appear. Nonethe-
less, it is typical German program music for 
piano. With its ‘Behaglich etwas langsamer 
als man glaubt’ (comfortable, somewhat 
slower than one thinks, ed.), the composer 
specifies, anything but impressionistic: 
“Dieses Stück soll den Eindruck eines be-
haglich dahin schlendernden, etwas komis-
chen Kauzes erwecken.” (This piece is sup- 
posed to create the impression of a comfor -
tably meandering somewhat strange fellow, 
ed.). It is masterful, fickle music from a 
stranger who could never  settle in. 
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Serenade (1950) by Hendrik Andriessen 
(1892-1981) is a humorous name for the vir-
tuosic miniature of an enamored fool who is 
making a vain attempt to perform under 
the window of his beloved. Even if he could 
play it, the girl would not choose him; she 
feels he would rather put his hands on his 
Steinway than on her. After a rapid garland 
of triplets and moonstruck chords gazing 
on the dark heavens, the music gently 
plunges into the depths in a writhing 
melody of long notes, cloaked in undulating 
chords of a texture that more than vaguely 
suggests the sonata of Dukas. The flourish 
subsequently takes on an ease akin to Liszt. 
It is a typical Hendrik Andriessen type of 
piece, in other words, always better than 
you thought. Andriessen was an astonish-
ingly fine composer who is chiefly remem-
bered as being Louis’ (Andriessen) father; 
he lives on in the books as of solid Dutch 
stock, of dependable quality while lacking 
the revolutionary barbs that makes the 
news. The organist and conservatory 
 director in Utrecht and The Hague was a 

straightforward Catholic, composing 
masses and Te Deums, four symphonies, 
three operas, songs, organ works, two piano 
sonatas, the Kuhnau Variations for String 
Orchestra, as well as concertos for violin, 
cello, organ, and two concertinos for oboe 
and cello. His works are very French, al-
though he loved Bruckner a lot, with a few 
hesitant dabbles into the twelve tone sys-
tem. Passepied (1942), allegro con spirito, is 
through and through cunning bonhomie, 
and is yet again a piece in which we hear 
the level at which composing in the Nether-
lands was practiced in the shadow of the 
international eminence. 
 
With Ary Verhaar (1900-1994), we enter the 
archetypical Dutch sonatina world of the 
temperate modernists. Dutch composers 
from the 1930s to the 1950s, from Pijper to 
Orthel, write small sonatas, musically com-
pacted into a scheme of ten minutes 
 maximum. The Dutch reaction to roman -
ticism is amongst the non-radicals, of 
whom there are a good many in the rational 
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Netherlands, a frenchifying and simplifica-
tion of the language. Diepenbrock’s signifi-
cant turnaround from the German to the 
French cultural heritage finds a following. 
Alexander Voormolen (1895-1980) studied 
with  Albert Roussel and befriended Maurice 
Ravel. Sem Dresden (1881-1957) studied with 
Pfitzner in Berlin, but found his role models in 
Debussy and Ravel. Pijper grow lingly 
marginalises his former hero Mahler – we no 
longer want to blow our own horn so loudly. 
Textures are thinned out with francophonic 
 clarity, lyrical confessions stripped of their 
German pathos à la Schlegel and Schäfer. 
Andantes become andantinos, capriccios 
capriciettos. There is a hyperbolic, un-
 German derision behind the gravity of Voor-
molen’s Scène et Danse érotique (1920).  
 
Dresden’s Klavierstukken reduce expansive 
emotions with a rhyming wink, the com-
poser instructs the pianist: ‘facetiously’, or 
‘subdued; dreamy’, in Mijmering (A fleeting 
mind, ed.) – and a dance becomes of course 
a Danse miniature. But there is no meddling 
with the tonality and the melody, leaving 
the sonata form intact. In Verhaar’s 
Sonatine from 1941, the simplification of the 
language comes straight from the musical 

thought. A rhythmically frenetic allegro con 
brio, surrenders to romanticism with gay 
abandon. In the adagietto, a lyrical melody 
floats on introverted triplet waves to a 
nearly phenomenal climax of broad chords 
in the right hand, fervent until just before 
the end, where the derailment is repaired 
with new, short-lived softness. The presto-
finale surprises, according to Bogaart, with 
an almost Afro-American rhythmic vitality. 
This is narrative music rooted within its own 
authenticity. 
 
With Jacob van Domselaer (1890-1960), the 
situation was different, he was one of the 
precious few composers who found his in-
spiration from outside the music. The 7 
Proeven van Stijlkunst (Seven Essays in 
Style) for piano (1916), originated under the 
influence of Piet Mondriaan, whom Van 
Domselaer befriended in Paris in 1912. Back 
in the Netherlands, the painter shared Van 
Domselaer’s home in the period in which he 
extracted himself from the figurative in his 
search for ‘natural appearance’. Audible 
parallels between the “abstract” Mondriaan 
– (in quotation marks because how can he 
abstract something which has already ex-
tracted itself from visual reality?) and the 
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“abstract” music of Van Domselaer – (quo-
tation marks for the same reason) result in 
the reduction of the image, or score in this 
case, to a unity of horizontal and vertical 
poles. The horizontal pole is the (melodic) 
movement in time, the vertical is the har-
monic, resting in and of itself. Outward vir-
tuosity stays behind on the battlefield. 
Proeve V is a slow pendulous movement 
 between consonant and dissonant chords 
alternately, two chords per 6/4 measure. In 
Proeve III, the material consists of the con-
tinuous triplet B-A-C-H theme. In IV, an as-
cending and descending movement of 
octaves and harmonies occurs, of which the 
highest and lowest points are punctuated 
by chords. Van Domselaer does not trouble 
himself with tempo markings; everything 
ought to be clear. “Playing the pieces in such 
a way that ‘the upright element’ (the har-
mony) comes to the foreground and ‘the 
gait’ (the melody), despite the dominance 
of the upright element, is unimpeded and 
calm.”   
 
Subsequently, the beautiful Sonatine No. 3 
Op. 28 of Orthel is showing a naivety which, 
if we consider his Hommage à Ravel, sounds 

familiar. The andantino is unconditionally 
sweet, its melodic lines as if from a music 
box, over a fundamentally persistent ac-
companiment figure of fourths and fifths. 
Near the end of the piece, the music is 
heard ‘di lontano’, like a retreating proces-
sion of children. Orthel is always seeking 
such intimacy. In the final measures of his 
closing capricietto, the calm from his middle 
movement, intimo cantando, descends 
upon us again. 
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The most sonatina-ish of the Sonatinas is 
of course by Willem Pijper (1894-1947) and, 
funnily enough, its name is Sonata. It’s over 
and done with in little more than six minutes. 
Composed in 1930, it is a monumental poly-
tonal microcosm, written with the grim con-
centration of a man capable of committing 
murder on paper, (something he repeatedly 
exercised as a music critic), a tawny beast 
with flashing teeth. In the austere, fervently 
aloof Allegro, no espressivo is to be found 
and even the Adagio offers no lyricism for 
our pleasure, though it grudgingly affords 
us some dolcissimo. We hear exciting, overly 
self-conscious mobility that playfully undu-
lates to the inexpressible conclusion in the 
following Allegro volante. All of this is 
signed: Willem Pijper, Oxford  University 
Press 1934, because Pijper was a man of 
standing.  
 
Likewise was Bernard Wagenaar (1894-
1971), although not in Europe (by the way 
not related to Dr. Johan Wagenaar). He 
emigrated to the U.S. in 1920, where he 

found his place in music education, just like 
Louis Victor Saar, though in a slightly more 
prominent position; at the Juilliard School in 
New York. There he educated with fervour  
a wave of up-and-coming composers of 
whom Jacob Druckman, Bernard Herr -
mann, and Ned Rorem surpassed local 
fame. Nor did he remain invisible. His 
Tweede symfonie (Second Symphony, ed.), 
from the four he composed, would be per-
formed under Arturo Toscanini. For his 
 Ciacona (1942), a four-measure series of 
chords in quarter notes which serves as a 
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harmonic starting point, ever more volup-
tuously embellished, with the written 
baroque ornaments as conscious neoclassi-
cal allusions to a baroque variation form. 
The piece develops ever more dramatically 
until the system reaches the range of four 
staves, and the right hand, with its doubled 
chords, has to be played with both hands. 
Bogaart says “Sem Dresden, after visiting 
America where he met Bernard Wagenaar, 
expresses his wish that this Chaconne will 
soon be played in Holland. He writes that in 
1947, and now it is 2015…” That’s the way it 
goes. 
 
The Allegro con brio from Jan Felderhof’s 
(1907-2006) first Sonatina carries us back 
to the sonatina world of the Lowlands with 
its continuum of sixteenth notes, swift as 
water, more lilting than Pijper and with a 
constant inducement to waltz.  
In the second of the Six Moments Musicaux 
(1946-1947) from Marius Flothuis (1914-
2001), it waltzes again, though certainly 
with archetypical Dutch moderation. Even 
in the Adagio non troppo from Herman 
Strategier’s (1912-1988) Sonatine (1951), you 
can hear the dancing conversation, albeit 
nearly unnoticable in slow-motion, softly 

raising its head. And if it, for once, doesn’t 
turn into a waltz, the rhythm finds its place 
in the cradling movement of a Venetian 
gondola song, as in the masterly salonesque 
Barcarolle from the famous Bach inter-
preter Gerard Hengeveld (1910-2001). Or it 
decelerates to a Spanish stylistic figure akin 
to a habanera in Cor de Groot’s Homenaje 
a Albéniz (1982), which, moreover, is dedi-
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cated to Jacob Bogaart, with whom De 
Groot played for a protracted period of 
time. In all this music, neither the dance 
school nor Ravel is ever far removed. Be-
sides oases of silence, this music is mainly 
concerned with movement. 
 
Only Henk Badings (1907-1987), in his 
Sonate No. 5 (1945), likewise in sonatina 
format, eclipses that climate with Beet-
hovenesque heroism. In the melodramatic 
Largo, a straightforward tonal lament in d 
minor, the neoclassical relativising is far 
afield. However, he uses his material, as 
 efficiently as Pijper; all the movements are 
based on the same short motive of two 
 ascending seconds. In the post-war musical 
landscape, Badings is not a favourite. In 
1942, he wanted to replace Sem Dresden as 
director of the Royal Conservatory in The 
Hague when Dresden had been stripped of 
his position for being Jewish. The youngest 
generation of composers not only decried 
him for these reputed wrongdoings during 
the war, they also disliked his routine, prolific 
writing and neo-Romanticism, even though 
he also composed electronic music and was 
even, for a time, Ton de Leeuw’s teacher.  
Their hero is Kees van Baaren (1906-1970), 

who, as a Schönberg apostle, authoritative 
pedagogue, and conservatory director in 
Utrecht and The Hague became the front 
man of the first generation of Dutch avant-
gardists. Peter Schat, Louis Andriessen, 
Reinbert de Leeuw, Misha Mengelberg, and 
Jan van Vlijmen were all trained by him. 
That his dodecaphone disposition (twelve-
tone system) is a sensitive issue was made 
evident by a concerned news commentary 
on his appointment as the director of The 
Hague conservatory, where he was granted 
the benefit of the doubt based solely on his 
authority. In his further profoundly serious, 
familiarly dogmatic Zelfportret (without 
title) from 1954, he derises his opponents 
with fragments from Ezra Pound’s The 
Pisan Cantos, as cogently explanatory 
 mottos, to frame significantly in such a way 
the hermetic 21 measures, that Bogaart 
deems it necessary to recite them during 
the composition: “Here! None of that math-
ematical music! said the Kommandant 
when Münch offered Bach to the regiment.” 
The desecration of Bach and his counter-
point is indeed Van Baaren’s way of making 
clear that the accusation of formalism is 
nothing new. He had a fine sense of irony.  
Irony is completely lacking in the first two 

 ENGLISH  95    



movements from Ton de Leeuw’s Vier Pre -
ludes (Four Preludes, ed.) (1950), composed, 
according to Bogaart, ‘on the bridge be-
tween his studies with Messiaen in Paris 
and his study of ethnomusicology in Ams-
terdam’, a transitional work from a young 

composer at the commencement of a long 
journey which would transport him from the 
post-Romantic Bartók/Debussy world to 
the serene, colourful introversion of his later 
works so influenced by Oriental musical 
thought. 

If we consider the brevity of 6 Epilogen voor 
twee pianos (6 Epilogues for two pianos, 
ed.) from Jan van Dijk (*1918) – Willem 
 Pijper’s last surviving pupil – we could have 
called them aforisms because of their 
brevity. But they are added as Opus 515 in a 
postscript to his splendidly vast oeuvre, 
which is just as young and fresh as a 20-
year-old who is discovering the world. In six 
extremely short movements, Van Dijk, dur-
ing his professional career as a teacher at 
the conservatories of Rotterdam, Tilburg, 
and The Hague, explores the expressive pos-
sibilities of his material with a playful open-
mindedness. The first movement revolves 
around glissandi, trills, and tremolos; in the 
second movement, intervals, tone clusters, 
and chords from the first piano stand op -
posite an ostinato pattern repeated four 

times in the second piano. Only in the third 
movement, after a series of introductory 
tremolos, do the two parts revert to a more 
conventional pattern of melody and accom-
paniment. The presentation is left com-
pletely open. In the second and third 
movements, Van Dijk notates bar lines, but 
the rest receives only dotted lines to safe-
guard the vertical organization where 
 necessary. The music remains alienatingly 
impressionistic up to the final movement, 
which, with its brusque mechanical charac-
ter, practically comes as a breach of style. It 
is enigmatic music. Bogaart recounts, “I 
asked him: Jan, what can you tell me about 
those Epilogues? He answered, ‘Son, it’s just 
like everything in life; you have an upper and 
a lower line, in-between all is happening, cre-
atively filling the spaces.’ Opus 515. He has a 
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notebook with all opus numbers in it, more 
than a thousand, that he carries around in 
his breast pocket. Can you believe it?”  
 
Even more freethinking in its conception is 
Collage No. 5 (1976) from the mourned Otto 
Ketting (1935-2012), a great composer and 
great man who began his informal cycle of 
collages around 1960, after his acclaimed 
Eerste Symfonie (First Symphony, ed.) had 
caused too much pressure on him to com-
pose only masterpieces. This No. 5 for piano 
comprises a semi-organized browse through 
musical literature which was Ketting’s habit, 
eternally searching for what else could be 
had: a Mozart sonata, a flash of Sacre, a lit-
tle waltz, a dab of ragtime, all put forth as 
the series of questions that as symbols of 
wonderment become the piece itself.  
 
After such a surrealistic exploration, the 
old-fashioned Mazurka voor de linkerhand 
(Mazurka for the left hand, ed.) from Sas 
Bunge (1924-1980) and the modernistic dip-
tych Sonatiqua (1978) by Joep Straesser 
(1934-2004) sound almost abnormally com-
mon and untaintedly logical – the allegro 
agitato from Sonatiqua is as a Dutch 
 Romanian dance, suppressed barbarism. 

Everything seems normal to composers 
who truly are composers.  
Fingerprints (1976) by Tristan Keuris (1946-
1996) is, exactly as the title suggests, a col-
lection of fingerprints, a simple story of 
desired agility, which at that time is still 
playfully Stravinskyesque in the wake of his 
prize-winning Sinfonia (1974). Keuris‘s music 
only becomes grandiose and complicated 
much later. 
One who is destined to be a composer has 
an easy road ahead. He or she understands 
the craft, knows about perseverance, and 
doesn’t stop until the task is completed.  
 
Image de Moreau (1999) is not made with 
what the composer Louis Andriessen calls 
‘the flair of a dilettant’. Image de Moreau 
turns into a Toccata, a pseudo-Baroque, 
pseudo-mechanical music machine; one 
knows how the intervals both left and right 
expand into chords, that their movement of 
sixteenths flows through to the end, that 
not until measure 153 the pedal may be 
 employed. That is common knowledge. But 
Andriessen knew that his friend Hans van 
Sweeden didn’t know that. 
Hans van Sweeden (1939-1963) was many 
things, perhaps too many to bear; a poet 
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and a composer of first pages, in between 
the normal vestiges of life. But his friends at 
the Royal Conservatory in The Hague, 
where he remained for exactly one year 
from 1958-1959, will never forget him. He 
must have had the magnetic charisma that 
other obsessive personalities also had on 
him in turn. He became so obsessed with 
the poetry of Georg Trakl (1887-1914) – who 
like Van Sweeden was also a drug addict 
and suicidal – that he went in search of 
Trakl’s sister Grete in Salzburg. There he 
composed Drei Nachtstücke in Memoriam 
Georg Trakl (1958), more or less completing 
it, just before its premiere by Ton Hart-
suiker; finishing pieces on time was not par-
ticularly his forte. He wrote to Hartsuiker 
from Salzburg: “This is a strange city; dead 
pigeons are falling down all around me.” The 
compositions are amazing; more counter-
poems. The original titles Musik im Mirabell, 
Sumpfblüme, and Untergang were later re-
moved. “But I recognize the mood”, Bogaart 
states. “I studied in Salzburg, often played 
in Mirabell. It is a city that can cause an up-
heaval in the mind and can be very oppres-
sive.” 
That is exactly how this piece views Trakl’s 
birthplace, literally with a shudder. Half of 

Nachtstück I, lento, consists of the painful 
tremolo A sharp to B in the right hand, as a 
very potent remembrance of an overpower-
ing impression. The Trakl motto explains 
much: “Indes wie blasser Kinder Todes-
reigen/um dunkle Brunnenränder, die ver-
wittern/im Wind sich fröstelnd blaue Astern 
neigen.” (while, like pallid childrens' dying 
dances/around the well's dark rim of stones 
decaying/blue shiv'ring asters bend in 
wind's advances, ed). Whoever views it as 
such cannot live long and will never become 
a composer; he sees a fatal excess all at 
once. Nachtstück II is a ‘Langsamer Marsch’ 
(slow march, ed.), so slow and so brief that 
it does not reach marching. Everything in 
life that he had generated stopped short. In 
1963, Van Sweeden shot himself through 
the head. 
 
Polonaise Op. 29 (1981) from Peter Schat 
(1935-2003) is dedicated to his father “who 
instilled in me a love for playing the piano, 
risked his life and his family in the Resis -
tance against the Nazis, while playing 
Chopin in the evening.” Thereby, since a mis-
sion by Schat is never a solitary one, it is 
commissioned by the Dutch government 
‘and by Frédéric Chopin’, but is also the 
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repercussion from the events at the Lenin 
Wharf in Gdansk, where a labour strike in 
1980 headed by Lech Walesa formed the 
start of a popular resistance that ultimately 
would lead to the fall of communist Europe. 
The tempo indication ‘allegro furioso e ap-
passionato’ refers as much to the piece’s 
temperament as to the unquenchable com-
mitment of the composer, bearing useful 
 information for Bogaart as to the proper 
tone. “I played the piece in the New Church 
in Amsterdam with Peter Schat in the audi-
ence. He called me an impassioned pianist, 
but felt I had not achieved the passion and 
rebellion he had wished to hear. It ought to 
have been a battle and the repeated notes 
should not have sounded beautiful but 
 instead as machine guns. I, of course, em-
braced those inspirations, hence, this 
reprise on the CD.”  
 
Bogaart, for personal reasons, purposely 
plays Intimate Integration from Three 
Pieces for piano (2002) from Robert 
Nasveld (1955) not exactly as the composer 
wanted it to be played. “I played the piece 
almost twice as slow as he had meant it to 
be played. Nasveld and I began to discuss 
all kinds of aspects about film and music, 

and a film with Depardieu came to mind in 
which he wets the lips of a sick loved one 
with wine from his finger. I said: I don’t 
know where they got that from, but I know 
that Brahms was really impressed by the 
manner in which Clara Schumann did the 
same on her knees when she visited him in 
Endenich at the very end. If, when I play, I 
have to reach for a certain note, then the 
movement from here to the tone is already 
an intimate integration. If you’re able to feel 
it, it’s the onset of energy and intensity that 
brings you to your ultimate goal. I said to 
Robert: that is precisely what happens in 
this piece, the dunking of your finger in 
wine. It’s a delivery of love and care before 
the finger has even arrived, and the whole 
occurrence is just as important as the tone. 
Those enormous silences in this piece: that 
is precisely what they are.” After that, Rent-
a-Dance is heard – ‘optimistically; full of joy’, 
the third and last movement from Nasveld’s 
trilogy, a rhythmically unpredictable ping-
pong game between aphoristic ostinato 
motives and flageolet tones as from a dul-
cimer, generated by gently touching the 
piano strings while playing.  
The gravity is back with Jaap Nico Ham-
burger (1957), a cardiologist, and a pianist 
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and composer in Vancouver, who studied 
piano at the Amsterdam Conservatory. For 
Jacob Bogaart he wrote Something for 
piano, according to the pianist “a fantastic 
work, beyond pianistic means.” That it is, 
and in heroic mode. A deliriously ferocious 
piece – a halfway designed improvisation 
on a diabolical chromatic theme, E–E-flat–
F–E, half of it Etude transcendental in the 
line of Liszt – which takes all the energy re-

leased by the ascending octaves and any 
bitter seconds they drag along in their 
wake, compelling it to that final point of 
saturated, tumultuoso e con una senti-
mento fantastice stupendera delirantis-
simo, with an exclamation mark, of course! 
It was written in Vancouver between 
 December 2006–January 2007. That must 
have been a turbulent Christmas. 
 

This CD is completely dedicated to piano 
music for four hands, and piano duet, which 
Bogaart performed for many years with 
Cor de Groot (1914-1993), one of the great-
est Dutch pianists of the twentieth century. 
He was forced to end his career untimely, 
due to a hand injury. In a sense, the pro-
gramming of this CD is therefore an hom-
mage to a great musician who presents 
himself here in many roles: a performer, ar-
ranger, and composer.  
 
Wilms’ Sonate Op. 31 (1813), for piano, 
fourhanded, is performed here with the 
 pianist Daniel Blumenthal, who in Wilms’ 

strikingly orchestrally conceived and in-
spired music proves himself to be the ideal 
partner. You can hear a man surpassing 
himself, something he also did occasionally 
in his symphonies.  
 
The initial version of Suite No. 1 from conduc-
tor/composer Willem van Otterloo (1907-
1978), here for two pianos in an arrangement 
by De Groot (with whom Van Otterloo made 
many recordings), originates in 1931 with the 
subtitle ‘Five sketches for string orchestra’, 
but was revised in 1941 by the composer and 
published in a four-movement form as Suite 
voor strijkorkest (Suite for string orchestra, 
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ed.). He informed Szymon Goldberg in 1955, 
that the order of the movements is unspeci-
fied.  During a performance at the close of 
the academic year at the Amsterdam Con-
servatory and a gala concert from the 
Utrecht’s Student Concert in June and July 
1931, Van Otterloo, who at that time was still 
a cello student, and Cor de Groot, still a 
composition student of Sem Dresden, both 
conducted the first performances. Before his 
conducting career quelled his creative ambi-
tion, Van Otterloo would compose a sub-
stantial amount of works in the 1930’s, 
amongst others the Suites No. 2 (1931) and 
No. 3 (1932), in addition to Symfonie No. 1 
(1934-1935), dedicated to Willem Mengel-
berg. In spite of tender titles such as Elegy 
and Musette, this is stern, rather armour-
clad music, with its Bartókesque, obstinate 
Scherzo as the musical culmination. 
 
A series of dances follows: Felderhof’s 
Dansschetsen (Dance sketches, ed.) from 
1930 and De Groot’s arrangement of Dres-
den’s masterfully coquettish Dansflitsen 
(Streaks of Dance, ed.) for orchestra (1951), 
are succeeded by De Groot’s own Dans -
flarden, (Dance patches, ed.) ‘à la manière 
de J.F.’, in which he delivers a Jan Felderhof-

pastiche. We’ll return to his pastiche ten-
dencies later. In the final movement, poco 
allegro, the music soon inclines to a waltz, 
as befitting Dutch propensities.  
 
Hugo Godron, a pupil of Dresden’s just as 
Felderhof, proves himself with his Suite 
Française, to be not insensitive to south-
ernly elements, in Godron’s case, South 
American, elements, his Marche miniature is 
a small masterpiece.  
 
The closing piece on this CD is peculiar; it is 
from Bogaart’s own hand, with the name 
EnCor, an hommage to his duo partner of 
many years, Cor de Groot. Their collabora-
tion began in the middle of the 1980’s after 
De Groot had recovered from his hand in-
jury and lasted until his death in 1993. The 
origins of EnCor are to be found in the ex-
traordinary improvisation practice that 
 developed into a tradition during their re-
hearsals. “Then Cor would say, ‘Bonjour 
monsieur Serge’, and would begin to play 
something in the style of Rachmaninoff or 
Prokofiev and I would have to take over. 
 Entire pieces came into existence in this 
manner, always in a dialogue between 
blocks of four to six measures. We would 
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complement each other until he called out 
another name. Then he would say ‘Bonjour 
Francis’ and begin in Poulenc’s idiom. When 
it worked well, it could continue for quite a 
while. This encore, EnCor, is written as a 
memory of those mornings. It’s a bit in the 
style of Rachmaninoff and a sort of dia-

logue similar to the ones we used to have 
together: three measures here, four mea-
sures there, three measures of this, four 
measures of that. It is a postscript that I 
didn’t sign with my name because I’m not a 
composer, but I couldn’t conclude without 
having done this just once more.” 

Even though this recording is not a premiere 
of the piece, we continue to be astonished 
by the marvelous ease that Henriëtte 
Bosmans (1895-1952) displays in her Con-
certino for piano and orchestra, written in 
1928. She wrote this when Willem Pijper was 
her teacher, who tried to liberate her from a 
stifling romantic vista, something in which 
he only partially succeeded. The piece, which 
she performed as a soloist at the  seventh 
Festival of the International Society for 
Contemporary Music in Geneva in 1929, can-
not throw off its romantic shackles, but is 
softened with a French touch which puts 
the intensity of emotion with a near 
frivolous ironic sentiment in perspective.  
It is a short, concise, elegant monothematic 
work in which the theme unfurls above an 

instable metric foundation of alternating 
5/8 and 2/4 measures, a Pijperesque germ-
cell. The main ingredients of a fifth, fourth, 
and second are already included in the twice 
postulated opening chord A–E–A–B, to 
which the melody adds triads. The french 
 elements include the whole tone motives, 
the parallel chords, the transparent texture, 
and a palette of colours that all together 
continually, but unobtrusively, remind us of 
Debussy. The andante is exceptional with its 
plodding ostinato motive in the harp and 
double bass, driven to a melodramatic cli-
max by the piano after a misterioso 
episode. An intimate detail is the dialogue 
between piano and cello in the più tranquillo 
just before the end. Perhaps this was a 
greeting to Bosmans’ cellist friend Marix 
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Loevensohn, who like her father, was a solo 
cellist in the Concertgebouw Orchestra – 
and perhaps also to Frieda Belinfante, an-
other cellist, with whom she lived for a num-
ber of years. Bosmans herself performed 
the premiere on January 10th 1929 with the 
Concertgebouw Orchestra under Pierre 
Monteux, to whom the piece was dedicated. 
Daniel Wayenberg’s Concerto voor drie 
piano’s en orkest (Concerto for three pianos 
and orchestra, ed.) from 1974, is a curiosity, 
on one hand because of its rare instrumen-
tation – although Bach and Mozart also 
composed concerti for three keyboard in-
struments, on the other hand because of 
the fact that the pianist Wayenberg (1929) 
was not known as a composer, the quality 
of the music greatly surpasses the level of a 
piece written for a special occasion. In the 
three movements, which glide from one to 
the other without interruption, the three 
soloists and the orchestra form two sepa-
rate blocks that do not enter into a concer-
tante dialogue at any point. In the first one 
hundred measures of the first movement, a 
very fast allegro, only the three soloists are 
heard playing together, apart from a trian-
gle signal in measure one. Assuming a com-
bat tank formation, the three advance 

squarely, covering the complete chromatic 
gamma of an extremely virtuosic conversa-
tion in which they share equally the roles of 
accompanist and of protagonist stating the 
theme. At the outset of the theme, the typi-
cal four-tone motive can be found which will 
later appear in parallel fifths and in har-
monised forms respectively, which in the 
transition to the andante quasi adagio re-
veals itself high in the violins as the D–E-
flat–C–B motive that is immortalized as 
the musical signature of the Russian com-
poser Dmitri Shostakovich. Following a 
 cadence for three pianos, it appears in the 
first orchestral episode like a rabbit out of 
the hat and closes off the first movement 
with a grandiose coda. In the andante, tra-
ditionally the lyrical domain of the soloist, 
the pianists are curiously enough exclusively 
accompanists, while the “solos” are meted 
out to the clarinet and English horn, after 
which the complete body of violins, here no 
longer divided into firsts and seconds, rises 
in a unison voice to the heights from which 
the orchestra had descended in the first 
movement. The mechanically virtuosic 
rhythmic structure of the allegro finale, 
 alludes more than once to Ligeti’s Etudes; 
the dense tremolos and ostinatos form the 

 ENGLISH  107    



agile but static entity that Ton de Leeuw 
 referred to as ‘sound tapestry’, although he 
used for a different type of music then this 
surprisingly unruly trapeze artistry from an 
old-fashioned, jazz-savvy piano virtuoso. 
 
In his Het Honderd Componistenboek – Ned-
erlandse muziek van Albicastro tot Zweers 
(Book of one hundred composers – Dutch 
music from Albicastro to Zweers, ed.), Johan 
Kolsteeg writes that “Léon  Orthel (1905-
1985) belongs to the ‘lost generation’ that re-
ceived its education in the 1920’s and 1930’s, 
but whose traditional style of composition 
was not attuned to the 1950’s with its mod-
ernistic and avant-garde tendencies.” Or-
thel’s natural affinity with tonality emerges 
hilariously unembarrassed in his Scherzo Op. 
10 for piano and orchestra (1929), one of the 
earliest works he composed, near the end of 
his study in Berlin with the Russian-Swiss 
composer Paul Juon. His music sounds as if 
Orthel lived on a desert island for twenty 
years, flying in nocently under the radar, obliv-
ious to modernism’s indomitable forward 
march to a rose-coloured future. There is not 
a trace of neo-classical sarcasm, nor allusions 
to Stravinsky; no unabashed dissonances, no 

jazz or music-hall. The childishly light-hearted 
piece almost sounds like a hitherto unknown 
composition from Saint-Saëns, who had 
passed away only eight years earlier, and 
was, although in the shadow of the great in-
novators, on a modest level a source of inspi-
ration.  
 
Like Brahms had been for Schäfer of the 
Klavier Quintet Op. 5 (1901), who, in a liber-
ating way, does not hoodwink us about the 
omnispresence of his role model. The in-
debtedness does not detract from the 
 intrinsic quality of a piece composed in the 
universal language of the time of its origin 
which is as harmonious as the music from 
many others in a similar idiom, including 
Schönberg and Zemlinsky. Hear how com-
petently it is made following the rules of 
the game, with its expressive, elaborate 
themes, dependable thematic work, com-
petent counterpoint, and in the adagio 
patetico, endearingly relativising wisps of 
Straussian coquetry con sordino and 
grazioso, dolce assai. A masterpiece. 
 
 
BAS VAN PUTTEN 
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CD 1 
 
The first work, ‘Wilhelmus’, which started 
out as a geuzenlied, or Beggars’* song, and 
eventually became the Dutch  national an-
them, symbolizes the rebel flag (known as 
the geusje in Dutch) flying from the forecas-
tle of the present anthology. It gives way to 
that pioneering trailblazer Jan Pieterszoon 
Sweelinck, whose light shone far beyond the 
borders of the Low Countries, where it is far 
from quiet, as Frisia cantat to its heart’s 
content. 
In the chambers of rhetoric, in the home, at 
the pub, on-board ship and in the church: 

the songbook is everywhere. It is full of 
courtliness, jocularity, religion and mytho -
logy: Apollo with his beseeching melody, 
 despairing over the Overschoone Maeght 
Daphne (Beauteous Maiden Daphne), for-
ever fleeing from him, the restrained Alle-
mande from La Nonette, the graceful 
garland round La Princesse and the mea-
sured step of the Prince. There is love and 
money for musical instruments, for carillons 
and organs, the people listening invigorated 
by both Gisbert Steenwick’s duly frivolous 
notes of a Serband, having sailed all the 
way from Central America, and Johann 
Adam Reincken’s serious Fugue. 
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The prolonged compositional drought in the 
Low Countries after Sweelinck was com-
pensated by a large German contingent. 
The quality was generally not particularly 
edifying, but those Herrschaften Johann 
Wilhelm Wilms and Christian Friedrich 
Ruppe did breathe new life into the Dutch-
man’s faintly flickering national conscious-
ness with Wien Neêrlands Bloed (not 
featured here) and Variatiën op Wilhelmus 
van Nassau. 
Although of Dutch parentage, Gertrude van 
den Bergh was born on a barge on the Ger-
man Rhine. At the age of ten, she caused 
quite a stir with her impressive Variations 
on a Theme of Mozart, recorded here. 
 
 
CD 2 
 
Johannes van Bree elevated everything 
that had anything to do with music to a 
higher level. Although he died penniless, it 
comes as no surprise that he was given a 
magnificent funeral. The works represen -
ting his woefully underrated œuvre here in-
clude the Fantaisie, in which Van Bree 
gracefully depicts delightful events in the 
lives of the elegant bourgeoisie. The music is 

affected, to be sure, but has style – it is 
flawlessly ‘musical’. 
Gerrit Jan van Eijken departed for England 
where he eventually succumbed to alco-
holism, but not before leaving behind a 
promising miniature masterpiece he com-
posed at the age of eighteen – the first 
movement of his Sonatine No. 2, presented 
here, is robust, lyrical and bold. 
With mezzo-soprano Elisabeth von Mag-
nus, I made recordings of several poetic 
songs by Louis Saar, who emigrated to 
America. These reveal an American influ-
ence, which cannot, however, be heard in 
the three piano pieces performed here. 
The unsurpassed music historian Willem 
Noske once presented me with the score of 
Leander Schlegel’s Der arme Peter, op. 5. At 
the top, he had written the word ‘platinum’ 
(Noske attempted to qualify musical works 
by comparing them to precious metals). The 
Ballade, op. 2 (‘gold’) is also an early work, 
yet Schlegel composed both these pieces 
when he was already in his thirties. Themat-
ically speaking, the Ballade can come across 
rather breathlessly given the profusion of 
motifs, which are restlessly interwoven and 
mutually transformative. The score over-
flows with references. Yet the main vision 
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survives, emerging above the underlying, 
searing passion. It is remarkable that this 
piece was written by a man who would later 
become headmaster of a music school in a 
quiet village behind the sand dunes. 
 
 
CD 3 
 
Dirk Schäfer’s Sonate inaugurale frequently 
comes dangerously close to bursting at the 
seams. The main thing is to deploy one’s 
troops so as not to fall to the ground with 
the whole mounted artillery ‘quasi caval-
laresco in a single, stupendous vibrato’ 
(D.S.). By contrast, the 8 Klavierstukken 
(Eight Piano Pieces) and the Interludes are 
– apart from several evocative, reckless 
pages – of a delicate, limpid beauty that 
only a composer who knows everything 
about the piano and its player, could have 
composed. 
Alphons Diepenbrock was a true giant. In-
deed, his ever-innovative, internationally ori-
ented music brought the compositional 
mediocrity which had so long plagued the 
Netherlands finally to an end. The piano 
may have little to do with literature in any 
direct sense, but Diepenbrock has every-

thing to do with it. It is perhaps for that 
reason that this piece, Avondschemer 
 (Twilight), is his only work for piano. 
From Julius Röntgen’s colossal œuvre the 
Nederlands Muziek Instituut published his 
24 Preludes and Twelve Two-Part Inven-
tions, which one could describe as ‘post-
post-Romantic’ piano music (c. 1930), a 
remnant of a virtuoso era. From both these 
works, I have chosen five. 
Despite the many palpable influences, Jan 
Brandts Buys’s Drei Klavierstücke, op. 29 
(written around 1911) have their own iden-
tity and their own place in the piano litera-
ture. Here, the introverted composer writes 
virtuoso, brilliant, lapidary notes. These are 
short-lived, however, for the music of an Im-
pressionistic twilight from his imaginative 
fairy-tale world soon reaches us. 
 
 
CD 4  
 
A versatile church musician who strove not 
just for simplicity and clarity, Hendrik An-
driessen composed piano music of interna-
tional repute, as evidenced by the whimsical 
virtuosity and occasional verbosity heard in 
the Serenata and by the tantalizing 
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rhythms of the ‘pluritonal’ Passepied. 
From Sem Dresden’s work, I discovered two 
lively scenes – composed from life – sur-
rounding on either side a dreamily floating 
spirit painted in pastel shades. 
At nineteen, Alexander Voormolen opens a 
floodgate of melancholy in his Valse triste. 
Later he creates evocative, virtually ecstatic 
music in his Scène et Danse érotique. 
Préambule, extase et déconfiture (prelude, 
ecstasy and collapse) would have been an 
equally fitting title for such uninhibited 
music… 
At the age of ninety, Ary Verhaar heard me 
play his Sonatine, op. 20 on the radio and 
subsequently wrote to me, ‘The work is half 
a century old, but still comes across as 
spontaneously off the cuff through its 
 simplicity and vitality. Listening to such a 
“golden oldie” has done me a power of 
good. My deepest thanks.’ 
Jacob van Domselaer’s 7 Proeven van 
 Stijlkunst (Seven Essays in Style) are also 
sometimes referred to as ‘Mondrian music’. 
Mondrian and van Domselaer, who were 
friends, also adhered to the same cultural 
school of thought. Van Domselaer at-
tempts here to make audible the very 
essence of things, that which can be repre-

sented most profoundly. Mondrian himself 
once said, “Composers, too, will have to 
seek to reduce music to a flat, pure and 
sharply defined yet open form.” I have 
recorded four of the seven movements. De-
ciphering and memorizing the cluster series 
in no. 7 was a daunting task. Like Mon-
drian’s own uprooting work, commenced 
shortly before, this piece of music (written 
in 1914–15!) seeks to overturn everything in 
its path.  
I received Léon Orthel’s Hommage à Ravel, 
composed in French ink, from his son Ralph, 
whom I met by chance on a train in France 
where I was sitting reading about his father 
in Leo Samama’s monumental book on 
Dutch music. 
 
 
CD 5 
 
Built on a bitonal stack of at least five 
notes, Willem Pijper’s Sonata is a textbook 
example of his ‘germ cell’ principle. The piece 
proceeds in fluid lines. No mathematics are 
involved. It is concise, effective, transparent, 
contains hardly any duplications, is pluri-
tonal and never atonal, polymetric and 
rhythmic, sometimes jazzy, and as always 
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alludes to the habanera. This is a new musi-
cal form, independent and born free of con-
flict, and forms a sharp contrast to Pijper’s 
often scathing writing: ‘in this geographical 
boundary between the Synod of Dort and 
theological schisms’, ‘Joe Soloist performed’, 
‘on a carbon copy programme’, ‘cloying 
music’ – to cite but a few examples. 
Bernard Wagenaar, for whom Pijper wrote 
his Sonata, dedicated his Ciacona, which he 
composed in the US, to Pijper. Despite this 
and Sem Dresden’s 1947 publication which 
drew attention to it, the work was never 
published in the Netherlands. 
Jan Felderhof dedicated his four-move-
ment Sonatine to the then very youthful 
Cor de Groot, who later introduced me to 
its many catchy, racing notes. 
Dedicated to ‘Hetty’ (Mrs Hetty Badings), 
Henk Badings’s Sonata No. 8 begs the 
question of whether a dedication’s rela-
tional value is recognizable in music. One 
hardly imagines so when listening to the 
sparse middle movement in which a ‘mezzo’ 
desperately tries to find her way, only to dis-
appear into desolate monotony… 
Though Peter Schat found musical self-por-
traits to be out of the question, his teacher 
Kees van Baaren was not to be deterred. 

Zelfportret (without title), flanked by two 
excerpts from Canto LXXX from Ezra 
Pound’s Pisan Cantos, is a full-page enigma, 
a mathematical bulwark of vertical and 
horizontal series, arriving at a four-part 
chorale phrase ‘con serio introspetto’, rece -
ding in perspective to ‘lontano’ and ‘più lon-
tano’. The texts, spoken by me, require at 
least two explanations: ‘Spewcini’ equals 
‘Puccini’, and ‘Eyetalian’ ‘Italian’. To the 
uninitiated, the rest is as arcane as van 
Baaren’s notes. 
The subjectification of the creative impulse 
seizes its chance in the young Ton de 
Leeuw’s work Preludes. Although the main 
feature of de Leeuw’s later music – the 
spirit behind music-making in the East and 
West – is not yet discernible, we do just 
catch a glimpse of it in the second prelude. 
In his preface to the Six Moments Musicaux, 
Marius Flothuis recommends the order of 1, 
2 and 6, thereby creating the structure of a 
cycle. 
Gerard Hengeveld’s Barcarolle, inspired by 
Eastern European waves, presents the nos-
talgic delicacies of ‘lost time’. 
Simultaneously, in his equally conventional 
Sonatine, Herman Strategier divests him-
self of the devout robe of his compelling 
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church music, filling this piano music with 
rosy cheer. The Adagio invites reflection. 
I have chosen ‘Albéniz’ from Cor de Groot’s 
Homenajes because of the pianistic sophis-
tication of the proudly melancholy canzon, 
the reflective tinkling of the guitar and the 
pervasive sentiment behind these affective 
notes. 
 
 
CD 6 
 
Under the sharp ear of Jan van Dijk,  
I once recorded the Six Epilogues for Two 
 Pianos together with pianist François 
Mollinger. His share has unfortunately gone 
missing, which is why I decided to prepare it 
myself for this collection. I recently had an 
animated discussion with the now 96-year-
old van Dijk, Willem Pijper’s last living stu-
dent (from whom I performed a piano 
concerto at the age of twelve), about the 
Janus-faced role assumed by the two play-
ers in his Six Epilogues, which is reflected in 
both the distancing and uniting effect their 
communication has. 
I was also fortunate enough to speak to 
Otto Ketting about his Collage No. 5, which 
I have programmed here partly because of 

the diversity it provides. The seventh chord, 
present under the surface, and the stacking 
of chords which plays a connecting role, 
form, together with the widely diverse ‘mu-
sical snippets’, an unexpectedly balanced 
whole. 
Sas Bunge’s Polish Mazurka, composed in 
Haarlem – for the left hand alone – is fea-
tured here in an effort to achieve the variety 
I have so wished to display here. 
Peter Schat’s extremely demanding Polo -
naise is about many different themes, in-
cluding the forms that freedom can take, 
particularly in relation to repression. The 
work integrates emotions from the past, 
present (Gdańsk 1981) and future. The Tone 
Clock, Schat’s compositional system of 
chromatic tonality based on triads, points 
to the fourth hour. 
The thin lines of the exploratory first move-
ment and the decidedly staggered accents 
in the energetic second movement of Joep 
Straesser’s Sonatiqua develop like the 
music of the gods Venus and Mars. 
I know from pianist Ton Hartsuiker and 
from his preface to the van Sweeden edi-
tion that Hans van Sweeden’s compositions 
differed from what he himself actually 
played. Nonetheless, I have decided to stick 
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to his notation, as I am convinced that, in 
doing so, I come closest to the essence of 
his work, founded on oppressive, morbid 
emotions and experiences. The action takes 
place in Salzburg, where I studied. 
With a soft countenance and a demure, 
blank slenderness, Moreau’s femme fatale 
is placed in an eccentric, symbolist decor, in-
wardly already on a path towards what will 
be a dramatic, and possibly even fatal, 
 moment for the man. I believe that while 
composing his Image de Moreau, Louis 
 Andriessen had in mind his watercolour of 
Delilah. I perceive the visual and the musical 
as a full range of interpretations. 
The first movement of Tristan Keuris’s 
 Fingerprints opens with a harsh, accosting 
eight-note chord, of which only the seventh 
continues to be echoed. The crucial finger-
print, as yet tucked away behind the scenes, 
is heard about thirty times in the second 
movement, like an obsessive harmonic and 
melodic turning point. 
In 3 Pieces for Piano, of which the second 
and third are heard here, Robert Nasveld, a 
master at integrating the inside of the 
piano into his work, both in ‘Intimate Inte-
gration’ and ‘Rent-a-Dance’, adds a new di-
mension to the way the instrument is 

played. The second piece is characterized by 
a compelling, spatial silence through the ex-
trapolation of hand and arm movements – 
the exuberant, erratic third by sardonic 
rhythmic snares. 
Jaap Nico Hamburger wrote Something for 
piano for me – not really ‘to please the pi-
anist’, but with the belief that eventually, 
per aspera ad astra, I would at some point 
master it. Indeed, it took me nine months to 
conquer the unruliness served up generously 
in the work, but its language was appealing, 
and I committed myself to finishing what I 
had started, ‘all hands on deck!’ 
 
 
CD 7 
 
Honourable and inspiring collaborative 
 projects with fellow pianists have resulted 
in a series of recordings. Johann  Wilhelm 
Wilms’s Sonata for Four Hands is an out-
standing composition with surprisingly 
colourful moods within the exuberant the-
matic material. Both players are given skil-
fully arranged tasks on an equal footing, 
and the parts brim with accessible figures 
and playful passages. My friend Daniel 
 Blumenthal was an enthusiastic partner. 
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With respect and enjoyment, I teamed up 
with Cor de Groot to play the many sophis-
ticated arrangements he made of sym-
phonic works by such esteemed contem- 
poraries as Godron, Pijper, van Otterloo and 
Felderhof. We recorded the works on this 
CD for a radio programme called De be-
weeglijke wereld van Sem Dresden en zijn 
leerlingen (The Lively World of Sem Dresden 
and His Students) in the late 1980s. The 
version heard here for two pianos of the 
masterful suite for orchestra Dansflitsen 
(Flashes of Dance) is by the composer him-
self. 
The unforgettable ‘warm-ups’ that Cor de 
Groot and I would start our rehearsals with 
(usually ‘improvised dialogues’ in the style 
of ‘Composer X’, where each musical phrase 
invited an immediate response from the 
other player) were often filled with hilarious 
gimmicks and virtuoso nonsense. As a kind 
of postscript, I myself wrote EnCor in re-
membrance of those times. The work does 
not belong to the ranks of the other com-
posers featured here. I am, after all, ‘only a 
pianist’. 

CD 8 
 
 A substantial part of this anthology con-
sists of pieces which were programmed and 
recorded by various Dutch broadcas ting 
corporations in years past. I consider myself 
fortunate to have been able to work in an 
environment in which classical music editors 
were alert to and supported unknown com-
posers and unusual works, shedding light on 
hidden corners of the music world. The pro-
grammes that were created for this pur-
pose resulted in the emergence of an 
unprecedented wealth of meaningful and 
worthwhile music. Consequently, in addition 
to some solo pieces, three works for piano 
and orchestra by Henriëtte Bosmans, 
Daniel Wayenberg and Léon Orthel were 
also recorded. These pieces, which are ex-
tremely diverse in terms of their form, con-
tent, scope and duration, were thus given 
the rebirth they deserve. They were per-
formed by the various radio orchestras and 
their principal guest conductors. 
I made the recording of Dirk Schäfer’s 
Klavier Quintet, also a broadcast produc-
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tion, with the Raphael Quartet, which was 
made up of leading string players from 
those orchestras. It is incomprehensible 
that such compelling music, written in the 
final hour of Romanticism, has simply been 
lying on a shelf for the last seventy years. 
With its evocative, glowing themes, its dark, 
earnest lines and many bright, ingenious 

and intricate exchanges between the 
strings and the piano, this four-movement 
work, written on pages of pure gold, en-
riches Dutch chamber music with its heart-
felt pathos. 
 
 
JACOB BOGAART 
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Rond mijn 8e levensjaar heeft de liefde voor 
muziek, tekenen en schilderen in mij post 
gevat en mij nooit meer verlaten. Na de 
middelbare school vertrok ik naar de Univer-
siteit ’Mozarteum’ in Salzburg om piano en 
orkestdirectie te studeren. Daarnaast pikte 
ik tijdens de jaarlijkse zomercursus wel eens 
een graantje mee in de aldaar door Ko-
koschka opgerichte “Schule des Sehens”. Na 
mijn solistenexamen gehaald te hebben liet 
ik me, terug in Nederland, geruime tijd 
 coachen door Jan Wijn. Een aantrekkelijke 
studiebeurs bracht me voorts naar Rome, 
waar ik aan de Accademia di Santa Cecilia 
met Carlo Zecchi mijn pianostudie voort-
zette. Mijn reis- en studeerlust werd daar 
opnieuw geprikkeld door de Frans/Brazili-
aanse pianiste Magda Tagliaferro. Zij no-
digde me uit naar  haar woonplaats  Parijs 
te komen. Ik vestigde me aldaar en heb me, 
nadat ik haar assistent was geworden, re-
gelmatig laten coachen door Rafael de Silva 
en Claudio Arrau.  
Zo kon het gebeuren dat, toen muziek -
programmeur Sieuwert Verster mij in 1981 

vroeg een LP te maken met Nederlandse 
klaviermuziek, ik, die hoofdzakelijk in het 
buitenland had gewoond en gestudeerd, me 
voor het eerst ging verdiepen in piano-
 muziek van Nederlandse bodem. Behalve 
een pianoconcertje van Jan van Dijk dat ik 
als 12-jarige had gespeeld, was deze litera -
tuur mij zo goed als onbekend. Dat het 
daarbij niet is gebleven, is inmiddels duide-
lijk. Door mijn activiteiten als pianist, zowel 
als solist als in kamermuziekverband en 
liedbegeleider, mijn werkzaamheden als 
muziekregisseur bij radio en televisie plus 
andere hoedanigheden binnen het domein 
van muziek en beeldende kunst, heb ik – 
met grote tussenpozen – de Nederlandse 
pianoliteratuur kunnen bestuderen. Een 
 decennialang durende queeste, die ik voor-
namelijk zelfstandig heb ondernomen, maar 
waarbij ik me geregeld kon verheugen in de 
enthousiaste bijval en ondersteuning van 
collega’s en dierbaren. 
The Art of Dutch Keyboard Music vormt het 
voorlopige slot van die waardevolle en inspi-
rerende zoektocht.                
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Around the age of eight, the love of music, 
drawing and painting became firmly an-
chored in me and has remained since. After 
completing highschool, this interest in the 
arts led me to the Mozarteum University  
in Salzburg, where I studied piano and 
 orchesteral direction. While there, I some-
times participated in the summercourse of 
Kokoschka’s “Schule des Sehens”. After 
graduating with a performing arts diploma, 
I returned to Holland and was coached for a 
considerable time by Jan Wijn. I received a 
scholarship to continue studying piano with 
maestro Carlo Zecchi at the Accademia di 
Santa Cecilia in Rome. 
My love for travel and studying was again 
stimulated by the French/Brazilian pianist 
Magda Tagliaferro. She invited me to work 
with her in Paris. After settling there I even-
tually became her assistant and received 
coaching from Rafael de Silva and Claudio 
Arrau. 
In 1981 Sieuwert Verster, music programmer 
and orchestra manager, asked me to record 
an LP of Dutch pianomusic. For the first 

time in my life I immersed myself in Dutch 
compositions for piano. With exception of a 
small piano concerto by Jan van Dijk, that I 
had played in my youth, Dutch piano litera-
ture was for me “unchartered territory”. It is 
quite evident that things have changed 
since. 
My activities as pianist, both as soloist and 
as accompanist, my functions in radio and 
television musical productions and my other 
occupations within the musical and per-
forming arts domain, resulted in my study 
of Dutch piano literature in large divided in-
tervals. It became a search for decades. 
 Autonomic and independent, but with the 
joy in the regular enthusiasm and encour-
agement I received from colleagues and 
loved ones. The Art of Dutch Keyboard 
Music brings a temporary conclusion to this 
valuable and inspiring quest.    
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ANONYMOUS 
(Leningrad manuscript, ca. 1650)  

1 Wilhelmus, 1st version for harpsichord 0:58 
 

JAN PIETERSZOON SWEELINCK (1562-1621)  
2 Toccata, aeolian 5:12 

 
3 Vluchtige Nymph, ionic 1:54 

 
4 Paduana Lachrymae (John Dowland), aeolian 5:52 

 
SUSANNA VAN SOLDT (1586-1615) attrib. 

5 Almande de La Nonette (based on 1:58 
manuscript Susanna van Soldt, 1599)                  

 
ANONYMOUS  
(Camphuysen manuscript, ca.1650)  

6 Courante Daphne (‘Doen Daphne 3:14 
d’overschoone Maeght’) + verse 2 & 3                                 

 
GEORG BERFF (ca.1650-ca.1700)  

7 La Princesse & Variatio 3:18 
(manuscript Anna Maria van Eijl, 1671) 

 
ANONYMOUS  
(manuscript Susanna van Soldt, 1599)   

8 Almande Prince et Reprynse de prynse 2:11 
 

CD 1
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GISBERT STEENWICK (1642-1679)  
9 Serband con Variationi 4:46 

(manuscript Anna Maria van Eijl, 1671)                                
 

JOHANN ADAM REINCKEN (1623-1722) attrib. 
10 Fuga in g minor 4:13 

 
PHILIP POOL (1709-1795)                  

             Sonata no. 1 (1762) 8:08 
11 Andante 2:34 
12 Allegro 1:59 
13 Andante 2:16 
14 Menuet 1:19 

 
CHRISTIAN FRIEDRICH RUPPE (1753-1826)   

15 8 Nieuwe Variatiën op Wilhelmus 9:01 
van Nassau (1814)  

                                                                            
JOHANN WILHELM WILMS (1772-1847) 
Sonatina no. 6 7:47 

16 Allegro 2:33 
17 Thema con Variationi  5:14                                      

 
GERTRUDE VAN DEN BERGH (1793-1840)                           

18 Andante con Variationi, on W.A. Mozarts  
’Ein Mädchen oder Weibchen’, op. 2 (1802/3) 8:37 

 
 

Total Time 67:08 
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JOHANNES BERNARDUS VAN BREE (1801-1857)  
From 3 Walses Brillantes (1831):  

1 no. 1, Moderato - trio 3:58 
2 no. 3, Allegro 4:54 

 
Promenade Champètre, Fantaisie (ca.1840) 

3 Réunion, Promenade, Orage, Récréation, Divertissements 12:26 

From Trois nocturnes pour le piano-forte (1837):  
4 No. 2, andante quasi allegretto  3:58 

 
GERRIT JAN VAN EIJKEN (1832-1879)  
From Sonatine op. 3, no. 2 (1850):  

5 First movement, allegro  6:46 
              

LOUIS VICTOR SAAR (1868-1937)    
6 Etude Arabesque op. 98 no. 1,   1:42  

con brio e grazioso                              
 

7 Etude Valsette op. 98 no. 2, 2:44 
con moto ma non troppo       

 
8 Toccatina op. 91 no. 2, con brio e vivace 1:48 
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LEANDER SCHLEGEL (1844-1913) 
From Der arme Peter, op. 5 (1886) 
nach Heinrich Heine  

9 no. 6, doloroso ma non patetico 5:50 
 

From In’s Album, op. 30 (1909): 
10 no. 4, Walzer, mäßig, etwas sehnsüchtig 2:03 

 
From Drei Tonstücke für Klavier, op. 26 (1911): 

11 no. 1, Freudig bewegt, mit Wärme 4:40    
 

12 Ballade, op. 2 (1882), sehr mäßig 10:25 
 
 

Total Time 61:16 
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DIRK SCHÄFER (1873-1931) 
Sonate Inaugurale, op. 9 (1905/11) 14:56 

1 Allegro marziale 5:27 
2 Adagio 3:40                                      
3 Moderato maestoso 5:49                                      

 
From 4 Petits morceaux pour piano (1897): 

4 no. 3, Chant mélancholique 1:40 
 

8 Klavierstukken, op. 15 (ca. 1920) 12:52 
5 Allegretto simplice e tranquillo  1:40 
6 Andantino 2:46 
7 Allegro molto  0:42 
8 Allegretto non troppo 1:27 
9 Moderato non troppo, wals 2:05 

10 Poco lento 1:18 
11 Con moto e largezza, wals 1:38 
12 Presto ‘aan Johan Verster’ 1:16 

 
From Vijf Interludes, op. 17 (ca. 1922): 5:02 

13 no. 1, Assai vivace (quasi presto) 1:07 
14 no. 2, Andante sostenuto, ma non troppo 2:50 
15 no. 3, Allegro vivace 1:05 
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ALPHONS DIEPENBROCK (1862-1921) 
16 Avondschemer (1915), 2:28 

langzaam en mijmerend
                   

JULIUS RÖNTGEN (1855-1932) 
From 12 Tweestemmige Inventies (1929): 

17 no. 4, 8, 5, 10 & 11 8:17 
 

From 24 Preludes (1931):   
18 no. 2, 3, 6, 16 & 12 6:00 

 
JAN BRANDTS BUYS (1868-1933) 
3 Klavierstücke, op. 29 (1917) 10:18 

19 Allegro con brio 4:36  
20 Allegretto 2:01 
21 Behaglich, etwas langsamer als man glaubt 3:41              

 
 

Total Time 61:44 
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HENDRIK ANDRIESSEN (1892-1981) 
1 Serenade (1950), allegro molto capriccioso 3:17 

 
2 Passepied (1942), allegretto con spirito 4:04 

 
SEM DRESDEN (1881-1957) 
From 5 Kleine Klavierstukken (1905/15): 

3 no. 1, Kleine dans (danse miniature), vrij 1:02 
4 no. 4, Mijmering (l’esprit flotte), matig, zeer vrij  3:15  
5 no. 3, Scherts (en badinant), tamelijk snel 1:05 

 
ALEXANDER VOORMOLEN (1895-1980) 

6 Valse Triste (1914) 2:40 
 
7-8 Scène et Danse érotique (1920)  7:35 

 
ARY VERHAAR (1900-1994) 
Sonatina, op. 20 (1941) 9:58 

9 Allegro con brio 4:03 
10 Adagietto 4:27  
11 Presto 3:28  
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JACOB VAN DOMSELAER (1890-1960) 
From 7 Proeven van Stijlkunst (1913/16): 

12 no. 5 1:45 
13 no. 3, B.A.C.H. 2:10 
14 no. 4 3:08 
15 no. 7 7:15 

 
LÉON ORTHEL (1905-1985) 
Sonatina nr. 3, op. 28 (1945) 6:56 

16 Allegro 2:07 
17 Andantino  2:30 
18 Allegretto, capriccietto 2:19 

 
19 Prelude, op. 27 (1944/45), poco lento 2:04 

 
20 Hommage à Ravel en forme d’étude (1958), 3:20 

lento e sempre rubato       
 
 

Total Time 61:31 
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WILLEM PIJPER (1894-1947) 
Sonata (1930) 6:26 

1 Allegro 1:14 
2 Adagio molto 3:28 
3 Allegro volante 1:44 

 
BERNARD WAGENAAR (1894-1971) 

4 Ciacona (1942), adagio 5:25 
 

JAN FELDERHOF (1907-2006) 
Sonatina no. 1 (1933) 8:36 

5 Allegro con brio 2:23 
6 Intermezzo scherzando 1:38 
7 Adagio 3:27 
8 Agitato 1:08 

 
HENK BADINGS (1907-1987) 
Sonata V (1945) 9:02 

9 Allegro assai 2:55 
10 Largo 3:43 
11 Vivace 2:24 

 
KEES VAN BAAREN (1906-1970) 

12 Zelfportret ‘without title’ (1954), poco marcato 1:39 
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TON DE LEEUW (1926-1996) 
From 4 Preludes voor piano (1950): 

13 no. 1, Andantino, molto tranquillo 2:18 
14 no. 2, Allegro 2:31 

 
MARIUS FLOTHUIS (1914-2001) 
From Six Moments Musicaux, op. 31 (1946/47): 

15 no. 1, Molto sostenuto 2:22 
16 no. 2, Vivo e grazioso 2:19 
17 no. 6, Allegro capriccioso 3:48 

 
GERARD HENGEVELD (1910-2001) 

18 Barcarolle (1950), andantino 2:56 
 

HERMAN STRATEGIER (1912-1988) 
Sonatina (1951) 8:22 

19 Allegro 1:51 
20 Adagio non troppo 3:12 
21 Toccata, vivo 3:19 

 
COR DE GROOT (1914-1993) 

22 Homenaje a Albéniz (1982) 3:54 
‘to Jacob Bogaart’ 

 
 

Total Time 59:39 
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JAN VAN DIJK (1918) 
6 Epilogen voor 2 piano’s, op. 515 (ca. 1985) 9:15 

1 no. 1 1:32 
2 no. 2 2:07 
3 no. 3 1:53 
4 no. 4 1:12 
5 no. 5 1:32 
6 no. 6 0:59 

 
OTTO KETTING (1935-2012)     

7 Collage no. 5 (1976) 4:28 
 

SAS BUNGE (1924-1980)    
8 Mazurka voor de linkerhand (1977), energico 2:08 

 
PETER SCHAT (1935-2003)      

9 Polonaise, op. 29 (1981), 12:28 
allegro furioso e appassionato    

    
JOEP STRAESSER (1934-2004)  
Sonatiqua (1978) 3:32 

10 Adagio molto 1:54 
11 Allegro agitato 1:38 
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HANS VAN SWEEDEN (1939-1963)  
Nachtstücke (1958) i.m. Georg Trakl 5:32 

12 no. 1, lento 2:27 
13 no. 2, langsamer Marsch 1:34 
14 no. 3 1:31                                      

 
15 Prelude, andante 0:57 

 
16 Andante 1:03 

 
LOUIS ANDRIESSEN (1939)       

17 Image de Moreau (1999), toccata 3:34 
 

TRISTAN KEURIS (1946-1996)   
Fingerprints (1976) 3:10 

18 no. 1 2:00 
19 no. 2, pesante 1:10 

 
ROBERT NASVELD (1955)  
From 3 Pieces for piano (2002): 

20 no. 2, Intimate Integration 5:28 
21 no. 3, Rent-a-Dance 2:59 

 
JAAP NICO HAMBURGER (1957)   

22 Something for Piano II (2007), 6:33 
allegro fanatico ‘to Jacob Bogaart’ 

 
 

Total Time 61:09  
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JOHANN WILHELM WILMS (1772-1847)  
Sonata, op. 31 (1813) for piano 4-hands 24:51 

1 Allegro brilliante 11:00      
2 Andante 5:38 
3 Allegro molto 8:13                                      

 
WILLEM VAN OTTERLOO (1907-1978)  
Suite no. 1 (1931), transcription for two  
pianos by Cor de Groot 9:12 

4 Basso ostinato, poco lento 2:04 
5 Musette, tempo vivo 1:21 
6 Elegie, molto sostenuto 3:25  
7 Scherzo, allegro spiritoso 2:22 

 
JAN FELDERHOF (1907-2006) 
Dansschetsen (1930), transcription for   
two pianos by Cor de Groot 5:15    

8 Allegro 1:05 
9 Allegro moderato 0:35 

10 Allegro 1:23 
11 Allegro molto 0:31 
12 Allegretto giocoso, a tempo di numero uno 1:41                                      

                                                                                  
SEM DRESDEN (1881-1957) 
Dansflitsen (1951), transcription for   
two pianos by the composer 12:45

13 Intrada - Alla Polacca 1:00 
14 Siciliano 1:55 
15 Tempo di Valsa 1:52 
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16 Passamezzo 2:25 
17 Menuetto vivo 2:15 
18 Alla Tarantella 3:18                              

 
COR DE GROOT (1914-1993) 
Dansflarden (1932) for two pianos 6:15  

19 Avec plaisir 1:13 
20 A la manière de J.F. 1:12 
21 Alla marcia 0:42           
22 Allegretto 0:46 
23 Poco allegro, a tempo di numero quattro 2:22                       

 
HUGO GODRON (1900-1971) 
Suite Française (1960), transcription for  
two pianos by Cor de Groot 5:55  

24 Marche miniature 2:52 
25 Serenade tranquillo assai 1:22 
26 Allegro à la Rumba 1:41 

 
27 EnCor (421), à la mémoire de Monsieur 4:21 

Serge, Francis, Isaac (2013)     
‘in vriendschap opgedragen aan Cor de Groot’ by J.B. 

 
Total Time 68:34 

   
tracks 1/3:  Daniel Blumenthal and Jacob Bogaart, piano 4-hands 
tracks 4/26: Cor de Groot and Jacob Bogaart, two pianos 
track 27: Jacob Bogaart, piano solo 
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HENRIËTTE BOSMANS (1895-1952) 
1 Concertino (1929) 15:28 

‘à Pierre Monteux’                      
Jacob Bogaart, piano 
Radio Filharmonisch Orkest 
Jan Stulen, cond. 

  
DANIEL WAYENBERG (1929) 

2 Concerto for three pianos (1974) 16:27 
‘à Sylvio Samama’  
Daniel Wayenberg, Bernd Brackman  
& Jacob Bogaart, piano 
Radio Filharmonisch Orkest 
Ian Krenz, cond. 

 
LÉON ORTHEL (1905-1985) 

3 Scherzo, op. 10 (1929) 5:30  
Jacob Bogaart, piano 
Radio Symfonie Orkest 
Henrik Schaefer, cond. 
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DIRK SCHÄFER (1873-1931)
Klavier Quintet, op. 5 (1901) 38:11 

4 Allegro non troppo e molto maestoso 12:08  
5 Adagio patetico  8:25 
6 Allegro vivo e scherzando 6:06 
7 Finale, allegro non troppo e molto maestoso 11:32  

Jacob Bogaart, piano 
Raphael Kwartet: 
Ronald Hoogeveen, 1st violin 
Ramy Koch, 2nd violin 
Zoltan Benyacs, viola 
Henk Lambooij, violoncello 

 
 

Total Time 75:36 
 
 

In case of interchangeability or otherwise unclear identity of a work, 
opus numbering and key are maintained. Details concerning specifi-
cations and clarifications or data regarding recordings are judged on 
the basis of their relevance within the bounds of the project.
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