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piano trios, Op. 1 to Lichnovsky, who also 
funded their publication and at whose 
home they were first performed. A burst 
of creativity followed which would last for 
years during which Beethoven wrote 
piano sonatas, quartets, the septet, cello 
and violin sonatas, songs and keyboard 
variations, as well as the German dances 
for the annual ball held in the Redouten-
saal by the Pensionsgesellschaft Bilden-
der Künstler. In private, Beethoven would 
occasionally perform and improvise, 
dazzling his audiences, and in 1795, he 
appeared in public for the first time to 
premiere his Piano Concerto No. 2, Op. 19 
(his first, in actual fact). He performed 
again a few days later as soloist in 
Mozart’s Piano Concerto No. 20 in D 
minor, K 466. The cadenzas were Beet-
hoven’s own. 
 
There is a link here. The first two con -
certos – not least the ‘second’, Op. 15 – 

are unmistakably Mozartian in tone.  
Beethoven pushed the boundaries of ex-
pression less drastically than the wild 
 stories about his piano-playing might 
suggest. Johann Baptist Cramer, a pianist 
whom Beethoven admired, said that ‘his 
playing was but little cultivated, not 
 seldom  violent, like himself, but always 
full of spirit.’ Beethoven’s later pupil  
Carl Czerny quoted eyewitnesses who re-
marked that ‘he manages difficulties and 
effects at the keyboard that we never 
even dreamed of’. The radical nature – so 
 obvious to his contemporaries yet now 
obliterated by prolonged habituation to 
its tone – is no longer apparent in Op. 37. 
The intensification of expression and de-
gree of tranquillity at times surpass 
Mozart. The allegros are more tempes-
tuous, and the closing rondos rougher 
while still retaining a classical precision. 
Above all, tempo dynamics and thus vir-
tuosity, which is never of such rhetorical 
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I n his novel The Magic Mountain, 
Thomas Mann asks, ‘Can one narrate 
time – time as such, in and of itself?’ 

He concludes that this is an impossibility. 
Time is, however, one aspect of the story 
which music, too, tells – the element 
which ‘measures and articulates’ its pro-
gression, ‘and can shorten it, yet enhance 
its value, both at once’. 
 
This is a profound truth, one which could 
equally have applied to Beethoven. Beet-
hoven is all about tempo, the breath of 
time without which it would perish so 
pointlessly, reduced to a formless mass. 
He gives rhythm to the mystery of time. A 
composer thus commands it to comply 
with the pace of his own life, accelerating 
‘con brio’ or slowing to an ‘adagio’. In that 
power over the eerily elusive lies, beyond 

all else, the liberating experience for both 
player and listener. Beethoven’s own time 
would be close at hand once the young 
composer and piano virtuoso left his 
 native city of Bonn for Vienna in 1792. 
 Virtually overnight, he made a name for 
himself in the salons of the nobility, who 
treated him as an equal and literally 
granted him asylum. From 1794 to 1796, 
he even lodged with Prince Karl Lich-
novsky, a friend and patron. Joseph 
Haydn and Antonio Salieri, both briefly 
his teachers, were also frequent visitors, 
as were the members of the Schup-
panzigh Quartet, up-and-coming inter-
preters of Beethoven’s music headed up 
by the corpulent first violinist Ignaz 
Schuppanzigh, whom his invariably tact-
less friend Beethoven referred to as ‘Fal-
stafferl’. Beethoven dedicated his three 



phrase heard in the strings extend the 
opening section like rhythmically melodic 
germs to reveal their true face in the 
coda, now having degenerated into 
minor thirds. They have evolved from 
proud exclamation marks into asto -
nished, almost stammering question 
marks. And then, there is Mozart, who 
once again casts a shadow on Beet-
hoven’s arpeggio figures reminiscent of K 
491. These figures are set against a back-
drop of timpani with the fourths from the 
first theme. At such moments, Beethoven 
enters truly new psychological territory, 
the player functioning as the reflective 
centre of his dialogue with the outside 
world. He seems briefly to look away 
from the course of things and wonder for 
a moment where he is. In Op. 37, there 
are more of these quasi-meditative en-
claves – in the curious, stammering trio 
for flute, bassoon and piano in the Largo, 
or at the end of that same movement, 

when the pianist seems to lose his way 
ever so briefly in his heady peace, in a 
 series of almost absent-minded ascen -
ding scalar figures. Such moments of 
alienation are present in Mozart’s key-
board fantasies and in the Adagio of K 
488, but not to this extent. 
 
As in the preceding concertos, the tutti 
opening is purely orchestral and, in this 
case, a near synopsis of the entire first 
movement. Only after it has returned to 
the tonic key via a modulation to E-flat 
major does the soloist take up the 
 thematic material of the introduction 
follo wing a fermata. A second exposition 
follows in a free series of repetitions, yet 
with the post-Mozartian pianistic bril-
liance which would astound Vienna. 
 
In that strangely layered, alternately 
mild-mannered and armour-plated 
Fourth Piano Concerto composed eight 

exuberance in Mozart, take on more ex-
treme forms. One certainly will not find 
the performance indication ‘con gran 
espressione’ in Mozart; Mozart’s slow 
movements are generally marked an-
dante, occasionally larghetto, and once 
adagio (in the Piano Concerto No. 23, K 
488), but never largo, as here. Beethoven 
both condenses and broadens time; its 
very progression becomes a theme. 
 
Beethoven himself did not think much of 
his first two concertos, as he informed  
his publisher Breitkopf & Härtel in 1801. 
 Dating from 1800, the Third Piano Con-
certo in C minor, Op. 37 is another story. 
Following in the footsteps of its predeces-
sors, it follows the broad road taken by 
the first three symphonies. To the still 
classically modest orchestra of Op. 19, 
Beethoven adds timpani, trumpets and 
clarinets in op.15; in the third concerto, he 
rediscovers the drama unleashed in the 

Eroica, also in E-flat major. Still from a 
Mozartian perspective, the opening bars 
are strikingly reminiscent of the opening 
of Mozart’s other great minor-key con-
certo – K 491 in C minor. Here, we have 
the same key, a similar kick-off with 
solemn unison strings and a tail of wind 
instruments. In a sense, Beethoven’s 
phrasing is even more ‘classical’ and 
more orderly than his musical predeces-
sor’s. Whereas Mozart employs demonic 
chromaticism, thereby directly under -
mining symmetry and tonal balance, 
Beethoven’s simple minor triad is carved 
out of stone and balances the equally 
long consequent period heard in the 
winds in exactly the same rhythm, four 
bars in the tonic key and four bars in the 
dominant. 
 
His use of thematic material is Haydn -
esque in its thriftiness. The concluding, 
upbeat fourths in the last two bars of the 
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years later, everything is different – 
mainly because for the very first time, 
Beethoven has the soloist open the dis-
course. It is a tactic he would again em-
ploy in his fifth and final piano concerto, 
there in the form of a monumental quasi 
improvisando cadenza. A cadenza of 
more modest scope follows the orches-
tral introduction of the Fourth. The formal 
refinement of the Fourth is, paradoxically, 
due to an even greater simplification of 
means. The soloist opens with gently 
soothing major chords of the same 
friendly, innocently lyrical character as in 
the opening measures of the Op. 110 
piano sonata, anticipating the tender 
ambiguity of Beethoven’s late works. All 
would appear to be right with the world, 
but that is not so. Starting in B major, the 
orchestra takes over the theoretically 
monotonous quaver pulse from the 
piano, which will function as a heartbeat 
throughout the first movement. Modula-

tions, even the most extreme, proceed 
along that pulse, flowing as impercep -
tibly as the rhythmic patterns characte -
ristic of minimalist music. Because it 
sounds so natural, so misleadingly lyrical, 
one hardly notices how revolutionary this 
rhetoric is in having broken free from the 
template of the ordinary classical key-
board concerto. 
 
In his book The Classical Style, pianist 
and musicologist Charles Rosen cites an 
interesting, and telling, example of this 
creeping Umwertung aller Werte (reva -
luation of all values). In the orchestral 
 introduction, he argues, Beethoven 
 accomplishes this by having a G major 
tonic triad function as a dissonance. He 
effectively destabilizes the chord by 
 alternating it in a proportionally accele -
rating harmonic rhythm in bars 24 to 26 
with a D major dominant triad. Gradu-
ally, it alienates itself from itself. When 

heard fortissimo for the first time all by it-
self for a whole bar – in bar 27 – G major 
is no longer perceived as a harmonic 
goal, but as the path leading towards it – 
a yin which must be reunited with its 
other half along the tonal road; the func-
tional tonic has psychologically become 
the dominant. The first movement also 
sounds much softer than it actually is; the 
ear hears even the various fortissimo 
passages sotto voce. The Andante con 
moto is not a slow movement, not even an 
independent middle movement, but a 
preparation for the next, a prelude to the 
breakaway finale. In a highly charged 
atmosphere, low ‘male’ strings alternate 

with the intimate ‘female’ chords of the 
pianist, followed by a nocturne-like piano 
solo and a concise cadenza with trills. 
Only then is the orchestral part poly-
phonic for the first time, albeit marked 
pianississimo. But now the shadow play 
has suddenly come to an end, and the 
Rondo starts up with a kind of military 
authority, yet again wrong-footing the 
slightly unsettled listener with a false start 
in the ‘wrong key’ of C major. The G 
major concerto is a velvet revolution. 
 
BAS VAN PUTTEN 
Translation: Josh Dillon/Muse Translations
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NEDERLANDS  
 
In zijn roman Der Zauberberg vraagt 
Thomas Mann: “Kann man die Zeit er-
zählen, als solche, an und für sich?” Dat is 
onmogelijk, stelt hij vast. De tijd is wél 
 aspect van het verhaal dat ook muziek 
vertelt, het element dat haar verstrijken 
‘meet en structureert’, ‘sie kurzweilig und 
kostbar auf einmal macht.’  
 
Dat is een diepe waarheid, en hij had op 
Beethoven kunnen slaan. Beethoven gáát 
over tempo, de adem van de tijd die 
 zonder haar zo zinloos ongewerveld was 
vergaan. Hij geeft het mysterie van de tijd 
een ritme. Zo gebiedt een componist haar 
in zijn eigen levenstempo te gehoor -
zamen, ‘con brio’ te versnellen of ‘adagio’ 
te vertragen. In die macht over het spook-
achtig ongrijpbare ligt, naast al het an-
dere, de bevrijdende ervaring voor de 
speler en de luisteraar. Beethovens eigen 

tijd komt snel, nadat de jonge componist 
en pianovirtuoos in 1792 vanuit zijn ge-
boortestad Bonn in Wenen neerstrijkt. In 
een vloek en een zucht maakt hij naam in 
de salons van de adel, die hem op voet 
van gelijkwaardigheid behandelt en hem 
ook letterlijk asiel verleent; van 1794 tot 
1796 woont hij in het paleis van zijn vriend 
en mecenas Carl Lichnovsky. Daar zijn 
ook Haydn en Antonio Salieri, beiden 
kortstondig zijn leraren, kind aan huis, 
evenals de aanstaande Beethoven-ver-
tolkers van het Schuppanzigh Kwartet met 
de zwaarlijvige primarius Ignaz Schup-
panzigh – door zijn vriend Beethoven, 
nooit tactvol, ‘Falstafferl’ gedoopt. Beet-
hovens drie Pianotrio’s Opus 1 zijn opge-
dragen aan Lichnovsky, die ook de 
uitgave financiert; ze worden bij hem 
thuis ten doop gehouden. Daarop volgt 
een jaren durende explosie van verbeel-
dingskracht: sonates, kwartetten, septet, 
cello- en  vioolsonates, liederen en 
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Van de beide eerste concerten heeft 
Beethoven zelf geen hoge dunk, schrijft hij 
in 1801 aan zijn uitgever Breitkopf & 
Härtel. Het Derde pianoconcert Op. 37 in 
c-klein (1800) is een ander verhaal. Het 
volgt in het spoor van de voorgangers de 
expansieve weg die ook de eerste drie 
symfonieën afleggen. In Op. 15 voegt 
Beethoven aan het in Op. 19 nog klassiek 
bescheiden orkest pauken, trompetten en 
klarinetten toe, in het derde concert vindt 
hij het drama dat hij in de paralleltoon-
soort Es-groot ook in de Eroica mobili-
seert. Nog steeds in een Mozartiaans 
perspectief; de openingsmaten neigen 
onherroepelijk naar de aanhef van 
 Mozarts andere grote mineurconcert, KV 
491 in c-klein. Zelfde toonsoort, vergelijk-
bare aftrap met een plechtig ‘strijkersuni-
sono’ en een staart van blazers. In zekere 
zin fraseert Beethoven zelfs klassieker, 
 ordelijker dan zijn voorganger. Waar bij 
Mozart een demonische chromatiek de 

symmetrie en het tonale evenwicht direct 
ondermijnt, is Beethovens uit een rots 
    gehouwen, simpele mineurdrieklank in 
balans met de even lange nazin van de 
blazers in exact hetzelfde ritme; vier 
maten tonica, vier maten dominant.  
 
Haydniaans economisch is de inzet van 
thematisch materiaal. De afsluitende, 
‘opmatige’ kwarten in de laatste twee 
maten van de strijkersfrase doortrekken 
als ritmisch-melodische kiemcellen het 
openingsdeel om in de coda, nu verbas-
terd tot kleine tertsen, hun ware gezicht 
te openbaren. Van fiere uitroeptekens zijn 
ze daar veranderd in verwonderde, 
haast stamelende vraagtekens. Dan is er 
Mozart. Ook die werpt bij Beethoven 
 opnieuw een schaduw over de aan KV 
491 verwante arpeggiofiguren op een 
fond van pauken met de kwarten van  
het eerste thema. Op die momenten 
 betreedt Beethoven werkelijk nieuw, 
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 klaviervariaties, maar ook Duitse dansen 
voor het jaarlijkse bal van de Gesellschaft 
der  bildenden Künstler in de Redoutensaal. 
In besloten gezelschap speelt en improvi-
seert Beethoven bij gelegenheid de sterren 
van de hemel en in 1795 verschijnt hij voor 
het eerst in het openbaar met de première 
van het Tweede  pianoconcert Op. 19, 
 eigenlijk zijn eerste. Een paar dagen later 
treedt hij nogmaals op, nu als solist in 
 Mozarts Pianoconcert No. 20 KV 466 in  
d-klein, cadens van eigen hand.  
 
Er is een link. De eerste twee concerten, 
ook het ‘tweede’ Op. 15, zijn sterk Mozar-
tiaans van toon. Beethoven rekt zijn ex-
pressieve grenzen minder drastisch op 
dan de woeste verhalen over zijn spel 
doen vermoeden. De door Beethoven be-
wonderde pianist Johann Baptist Cramer 
vond hem als pianist ‘wenig ausgebildet, 
nicht selten ungestüm, immer jedoch voll 
Geist’; Beethovens latere pupil Carl 

Czerny citeert ooggetuigen over ‘Schwie-
rigkeiten und Effecte (…) vond denen wir 
uns nie etwas haben träumen lassen.’ Die 
radicaliteit, nu uitgewist door de lang -
durige gewenning aan de toon, hoor je in 
Op. 37 misschien anders dan zijn tijdge-
noten niet meer terug. In Mozartverwante 
zin Mozart voorbij zijn, hier en daar, de 
verheviging van expressie en de graad 
van verstilling. De allegro’s zijn onstui -
miger, de afsluitende rondo’s met behoud 
van classicistische precisie ruiger en 
vooral; de tempodynamiek en daarmee 
de virtuositeit, bij Mozart nooit van die re-
torische exuberantie, nemen extremer 
vormen aan. De voordrachtsaanwijzing 
‘con gran espressione’ kom je bij Mozart 
niet tegen; langzame delen zijn bij Mozart 
meestal andantes, een enkele keer lar -
ghetto, eenmaal adagio (in Pianoconcert 
No. 23 KV 488), maar nooit largo – en hier 
wel. Hij verdicht en verbreedt de tijd; de 
gang wordt een thema. 
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 psychologiserend territorium, met de 
speler als reflecterend middelpunt van 
zijn dialoog met de buitenwereld. Hij lijkt 
de blik kortstondig af te wenden van de 
gang der dingen, zich even af te vragen 
waar hij is. In Op. 37 komen meer van die 
quasi-meditatieve enclaves voor. In het 
wonderlijke, stamelende terzet voor fluit, 
fagot en piano in het largo; of in het slot 
van datzelfde deel, waar de pianist in 
een reeks quasi-verstrooide, opstijgende 
toonladderfiguren even, even, lijkt te ver-
dwalen in zijn roesachtige vrede. Zulke 
vervreemdingsmomenten zijn er bij Mo-
zart in de klavierfantasieën en het adagio 
van KV 488, maar niet in die mate. 
 
Evenals in de voorgaande concerten is de 
tutti-opening puur orkestraal en in dit 
geval haast een synopsis van het hele 
eerste deel. Pas nadat het via een modu-
latie naar Es-groot is teruggekeerd naar 
de grondtoonsoort, zet na een fermate 

de solist in met de thematische bagage 
van de inleiding. Volgt in een vrije herha-
ling van zetten een tweede expositie, zij 
het met de post-Mozartiaanse pianis -
tische brille die Wenen zou verbazen. 
 
In dat vreemd gelaagde, afwisselend 
zachtmoedige en gepantserde Vierde 
 pianoconcert van acht jaar later is alles 
anders. Ten eerste omdat, voor het eerst 
bij Beethoven, de solist het discours opent. 
Het is een tactiek die hij in zijn vijfde en 
laatste pianoconcert opnieuw zou 
 toepassen, daar in de vorm van een 
 monumentale cadens met een quasi-
 improvisando dat in het vierde concert op 
bescheidener schaal zal volgen na de 
 orkestinleiding. In het Vierde steekt het 
raffinement van de vorm paradoxaal in 
een nog verregaander vereenvoudiging 
van middelen. De solist opent met zacht 
wiegende majeurakkoorden van het-
zelfde vriendelijke, onschuldig lyrische 
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‘mannelijke’ unisonostrijkers met innige, 
‘vrouwelijke’ akkoorden van de pianist, 
gevolgd door een nocturne-achtige 
piano solo en een bondige cadens met 
trillers; pas dan speelt het orkest voor het 
eerst meerstemmig, zij het pianisissimo. 
Maar dan is het schimmenspel al ten 
einde, en zet met militair gezag het rondo 

in, dat met een valse start in de ‘verkeerde 
toonsoort’ C-groot de lichtelijk ontwrichte 
luisteraar nogmaals op het verkeerde 
been zet. Het concert in G is een fluwelen 
revolutie. 
 
BAS VAN PUTTEN
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 karakter als de openingsmaten van de 
pianosonate Op. 110; het anticipeert op 
de tedere dubbelzinnigheid van de late 
werken. Alles lijkt gewoon, die heile Welt 
– maar is het niet. Het orkest neemt, star-
tend op B-groot, de theoretisch mono-
tone achtstenpuls van de piano over, die 
als hartslag zal fungeren voor het hele 
eerste deel. Op die puls verlopen de 
 modulaties, ook de meest drastische, zo 
vloeiend-ongemerkt als de ritmische 
 patronen in minimal music. Het gaat zo 
natuurlijk, zo misleidend lyrisch, dat je 
nauwelijks merkt hoe revolutionair deze 
retorica zich heeft ontworsteld aan het 
gemiddelde klavierconcert uit de klas-
sieke periode.  
 
In zijn boek The Classical Style geeft 
 pianist en musicograaf Charles Rosen een 
interessant en alleszeggend voorbeeld 
van die sluipende Umwertung aller Werte. 
In de orkestinleiding, stelt hij, krijgt Beet-

hoven het gedaan een drieklank in de 
grondtoonsoort G-groot te laten functio-
neren als een dissonant. Hij destabiliseert 
het akkoord door het in de maten 24-26 
in een proportioneel versnellend harmo-
nisch ritme te laten alterneren met een 
drieklank op de dominant D. Gaandeweg 
vervreemdt het van zichzelf. Als het in 
maat 27 voor het eerst fortissimo een hele 
maat alleen klinkt, wordt zijn G-groot niet 
meer waargenomen als harmonische be-
stemming maar als de weg erheen, het 
yin dat langs tonale weg moet worden 
herenigd met zijn wederhelft; de functio-
nele tonica is psychologisch dominant 
 geworden. Het eerste deel klinkt ook veel 
zachter dan het is; het oor hoort zelfs de 
diverse fortissimo-passages ‘sotto voce’. 
Het andante con moto is geen langzaam 
deel, niet eens een zelfstandig midden-
deel, maar voorbereiding op een volgend 
deel, prelude voor de uitbrekende finale. 
Onder hoogspanning alterneren lage, 
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E lusive, untouchable, an uncom-
promising perfectionist, X-ray 
like hearing, a  walking metro-

nome, musical intelligence reaching 
above each and every one,  serious until 
the end of times... 
This is just a small collection of descrip-
tions about one and the same person: the 
conductor Ernest Bour. 
 
The conductor par excellence of 20th 
century music; conducting more than 400 
premieres, good enough for the Guinness 
Book of Records, because there is nobody 
else who comes near these feats. 
The conductor whom every composer 
trusted, knowing that their work was in 
the best of hands. As Berndt Alois 

 Zimmermann put it, “entrusting a work to 
Ernest Bour is putting it on Abraham’s 
lap”. 
His knowledge was sheer unlimited, he 
was full of dedication and effort. In his 
long professional life, he was of large im-
portance for the progress of the creation 
of music. 
He threw himself into every work, old or 
new, brilliant or average, with full dedi-
cation. He worked day and night and 
took care to create a perfect perfor-
mance. 
 
“Every score receives under Bour an in-
tense cleaning” said Boulez. Even Ligeti 
had to completely rewrite his Apparitions 
by order of Bour. 
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Ernest Bour (1913 – 2001) 



Despite this illustriousness, Bour stayed 
outside the societal pressure of stardom. 
As Zender formulated, he was not a con-
ductor of the museum repertoire, where 
a small number of pieces are endlessly 
repeated, where the genuine reproduc-
tion of the piece disappears more and 
more to the background. It is not sur- 
pri sing that this phenomenal musician 
 eschewed every form of personality cult. 
 
Ernest Bour: We know little more of his 
personal life than that he was always 
clad in a simple black turtle neck sweater. 
(Was he inspired by his friend Pierre 
Soulages? ) He was always accompanied 
by his wife, smoked an abundance of 
strong French cigarettes and was always 
on the move, never found sitting on a 
chair. Amiable, distant, and often deadly 
cynical. 
He guided his orchestras with indis-
putable conviction through the most dif-

ficult scores, and although the musicians 
were sometimes burdened under his de-
manding rehearsals, the performances 
always justified him. 
Works of not only the 20th century, but 
also the Baroque and the Viennese 
School, were studied down to the smallest 
detail and stripped of routine practice 
and common misconceptions. In many a 
case his work was more ‘puritanical’ and 
more ‘authentic’ than the renowned 
 specialists of that style period. 
His interpretations of Beethoven sound 
transparent, dynamic and light. 
“Totally cleansed of caked-on romantic 
grease” as Ernst Vermeulen wrote. 
 
In the period that Bour recorded the 
 symphonies of Beethoven with the 
Netherlands Radio Chamber Orchestra, 
the idea was born to put all the piano 
concertos on the music stand, with me 
(the undersigned) as a soloist. 
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We studied the Urtext editions and its 
derivations in detail, the manuscripts (as 
far as they were still available) and nearly 
everything that had been written about 
Beethoven, i.e. metronomic tempi, the 
original instrumentation, the perfor-
mance practice in general and specifi-
cally with Beethoven as a soloist or a 
conductor. This project materialised in 
1985. The orchestra played on modern 
instruments, except the timpani. (Much 
later it would become a sort of hybrid 
formation, where, during the playing 
season, modern instruments were inter-
mittantly replaced by authentic ones). 
For me it became an interesting quest, 
the synthesis of modern pianistics and 
that of nearly two centuries ago. I direc -
ted myself towards the dialogue phrases 
between piano and orchestra, examined 
pedal use in the original notations, and 
the very specific use of it on a period 
grand piano. 

The tempi then, especially because of the 
lighter mechanics of the period pianos 
were, presumably, considerably higher. 
Beethoven himself played fast and very 
expressively. 
 
It became a totally new experience for 
‘ears and hands’. More so, because about 
forty years ago this method of perfor -
ming was only recorded by  very few pia -
nists and conductors. The meaning of the 
indications Allegro con Brio and Alla 
Breve in the first movement of Opus 37 
are not to be misunderstood and were 
honored by us throughout. Something 
that seems generally excepted now. I 
won’t repeat all the discussions from 
those days, but I would like to draw at-
tention to two “Attacca moments”. Ernest 
Bour saw in the final chord of the second 
movement of Opus 37 (E Major with a G 
sharp in the ‘soprano’) the enharmonic re-
lationship to A-Flat, the main note in the 
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first theme of the third movement. There-
fore, it seems logical to have a bridging 
attacca between the two movements. 
Also in Opus 58, the third movement 
 organically follows on from the second, 
so that the triad form (G Major – e minor 
– C Major) of the movements comes to 
light, unveiled. 
This and other elements were occurring 
in the time that the various Dutch Broad-
casting Corporations still had time and 
money for this project, for exceptional 
scheduling, and for special orchestra-
tions. In 1984/85 a number of broadcast-
ing corporations joined together and 
reserved two weeks of recording time for 
the five Piano Concertos and the Triple 
Concerto of Beethoven. 
 
It was intense working in such a short 
 period of time – especially for me as a 
 pianist – but also an unique opportunity 
to fulfill the work with this conductor, with 

whom I would reach agreement into the 
very last details. 
With gratitude I look back to these 
recordings, and I see it as a privilege to 
have been working with Ernest Bour. A 
cooperation in which we shared an 
 inspiring harmony of view. He himself 
 alluded to our cooperation in an emo-
tional letter. Words of appreciation, writ-
ten by a man who always avoided 
personal effusions: “…la résurrection des 
concertos de piano et l’exécution en par-
ticulier du troisième et quatrième reste un 
des rares moments privilégiés de ma vie.” 
[ “… the resurrection of the Piano Concer-
tos and in particular the performance of 
the third and the fourth, will remain with 
me as one of the rare and privileged mo-
ments of my life.”] 
 
JACOB BOGAART, 2020 

Translation: Miriam Jakes Fournet 
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(bevriend met Pierre Soulages!) weten we 
weinig meer dan dat zijn vrouw hem bij 
alles vergezelde, hij heel veel zware 
Franse sigaretten rookte en nooit op een 
stoel te vinden was; altijd ambulant. 
 Minzaam, afstandelijk en bij tijd en wijle 
dodelijk cynisch. 
 
Hij loodste zijn orkesten met onwrikbare 
overtuiging door de moeilijkste partituren 
en hoewel de musici wel eens gebukt 
 gingen onder zijn veeleisende repetities, 
stelden de uitvoeringen hem altijd in het 
gelijk. 
Niet alleen de 20e eeuw, maar ook wer-
ken uit de Barok en de Weense School 
werden tot in het kleinste detail bestu-
deerd en ontdaan van routineuze ge-
woontes en ingeslepen visies. In menig 
opzicht ging hij ‘puriteinser’ en ‘authen -
tieker’ te werk dan gerenommeerde 
 specialisten van die stijlperiodes. Zijn 
Beethovens klinken transparant, dyna-

misch en licht. ”Geheel schoongewassen 
van aangekoekte Romantische vetten” 
schreef Ernst Vermeulen.  
In de periode dat Bour de symfonieën van 
Beethoven met het Nederlandse Radio 
Kamer Orkest opnam, werd de idee 
 geboren ook alle pianoconcerten op de 
lessenaar te zetten; met mij als solist. Wij 
bestudeerden minutieus de Urtext uitgave 
en haar afgeleiden, het manuscript (voor 
zover nog voorhanden) en zowat alles 
wat geschreven was over Beethoven en 
de metronoomgetallen, oorspronkelijke 
bezettingen, de uitvoeringspraktijk in het 
algemeen en specifiek met Beethoven als 
solist of dirigent. Dit project kreeg gestalte 
in het jaar 1985.   
Het orkest speelde op moderne instru-
menten, op de pauken na. (later zou dit 
een soort hybride formatie worden, 
waarbij - tijdens het speelseizoen - het 
moderne instrumentarium werd afgewis-
seld met het authentieke). 
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Ongenaakbaar, compromisloos perfec -
tionist, röntgen-oren, wandelende metro-
noom, boven alles en iedereen uitstijgende 
muzikale intelligentie, serieus tot het einde 
der tijden… 
Een greep uit de typeringen die allemaal 
betrekking hadden op één en dezelfde 
mens: de dirigent Ernest Bour. 
 
Dé dirigent van de 20e- eeuwse muziek; 
de dirigent van meer dan 400 premières, 
goed voor het Guinness Book of Records, 
want er is niemand die wat dat betreft in 
zijn buurt komt. De dirigent bij wie elke 
componist wist dat hij met z’n werk in de 
allerbeste handen was,”Als in Abrahams 
schoot”, aldus Bernt Alois Zimmermann. 
 
Schier ongelimiteerd in kennis, toewijding 
en inzet, was hij met zijn lange professio-
nele leven van een nauwelijks te over-

schatten betekenis voor de voortgang van 
scheppende toonkunst. 
Elk werk, oud of nieuw, goed of matig, hij 
wierp zich er op met volle inzet, werkte 
dag en nacht en zorgde altijd voor een 
optimale uitvoering. “Elke partituur on-
dergaat bij Bour een intense reiniging”, zei 
Boulez. En niemand minder dan Ligeti 
moest in opdracht van Bour zelfs zijn 
 Apparitions volledig herschrijven.  
 
Ondanks deze roemruchtheid, bewoog 
Bour zich totaal buiten de prestatiemaat-
schappij om. En zoals Zender het formu-
leerde: niet een dirigent van het museale 
repertoire, waarbij een kleine hoeveel-
heid werken eindeloos wordt herhaald en 
een getrouwe weergave van een stuk 
steeds verder op de achtergrond raakt. 
Het is niet verwonderlijk dat elke vorm van 
persoonlijkheidscultuur deze fenomenale 
musicus vreemd was. Van hem, die altijd 
gekleed was in een simpele zwarte coltrui 
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opnamen van de vijf pianoconcerten en 
het Tripelconcert van Beethoven. 
Veel werk in een korte tijd –zeker voor mij 
als pianist- maar een unieke kans om dit 
te kunnen realiseren met een dirigent met 
wie ik tot in detail overeenstemming zou 
bereiken. 
 
Met dankbaarheid kijk ik terug naar deze 
opnames, en zie het als een voorrecht 
met Ernest Bour te hebben mogen wer-

ken. Een samenwerking, waarbij een in-
spirerende eensgezindheid ons deel was. 
Zelf heeft hij mij daar later een roerende 
brief over geschreven. lovende woorden 
van de man die altijd de persoonlijke ont-
boezeming meed: “...la résurrection des 
concertos de piano et l’exécution en par-
ticulier du troisième et quatrième reste un 
des rares moments privilégiés de ma vie.” 
 
JACOB BOGAART, 2020 
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Voor mij werd het een interessante 
queeste naar een synthese van moderne 
pianistiek en die van een kleine twee 
 eeuwen geleden. Ik richtte mij op dialoog 
fraseringen tussen piano en orkest, hield 
het pedaal gebruik tegen het licht van de 
oorspronkelijke notatie en het gebruik bij 
de vroege vleugel, namelijk, hoofdzakelijk 
voor specifieke expressies. De tempi toen, 
niet in het minst door de lichter spelende 
vleugels, lagen vermoedelijk aanzienlijk 
hoger. Ook Beethoven zelf speelde snel 
en zeer expressief. 
 
Het werd een nieuwe gewaarwording, 
‘voor oor en hand’, te meer daar deze 
vorm van uitvoeren zo’n veertig jaar ge-
leden slechts door een paar pianisten en 
dirigenten was vastgelegd. De aandui-
dingen Allegro con brio en Alla breve voor 
het eerste deel van Opus 37, zijn niet mis 
te verstaan en ook door ons voluit geho-
noreerd. Iets wat nu algemeen aanvaard 

lijkt te zijn. Ik laat onbesproken wat toen 
allemaal de revue heeft gepasseerd, 
maar sta wel stil bij twee ‘attacca-
 momenten’. Ernest Bour zag in het slot -
akkoord van het tweede deel van Opus 37 
(E-Dur met Gis in de ‘sopraan’) de en-
harmonische relatie tot As, de hoofdnoot 
in het eerste thema van het derde deel. 
Hierdoor ligt een overbruggend attacca 
tussen de twee gedachtenpijlers voor de 
hand. Ook in Opus 58 volgt het derde 
deel a.h.w. organisch op het tweede, 
waardoor de drieklank-vorm van de 
delen, G-Dur, e-moll en C-Dur zich extra 
openbaart. 
 
Een en ander speelde zich af in een tijd 
dat de Nederlandse zendgemachtigden 
oog en ruimte hadden voor het experi-
ment, voor bijzondere programmeringen 
en bezettingen. In 1984/85 sloeg een 
aantal omroepverenigingen de handen 
ineen en reserveerde twee weken voor de 
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Ernest Bour, with whom he recorded all of 
the Beethoven Piano Concertos.                          
 
He is an avid chamber music participant, 
appearing with ensembles such as the 
Alban Berg, Kodaly and the Orpheus 
Quartet. Through his collaboration with 
mezzo-soprano Elisabeth von Magnus 
they accumulated a repertoire of over 
three hundred Lieder. They have toured 
together in concert in many European 
countries, the USA and the Middle East.                                                                                                        
 
In the spring of 2015 Jacob Bogaart’s 
magnum opus The Art of Dutch Keyboard 

Music was published. A set of 8 CD’S 
comprising 400 years of Dutch keyboard 
music; 112 works by 50 composers. The 
press was unanimous in their declaration 
of  a “ monumental achievement”.     
   
Jacob Bogaart has held functions of artis-
tic adviser, producer, member of interna-
tional panel of judges, and was for many 
years head of the music recording divi-
sion of the Netherlands Broadcasting 
Company (NOB).          
                                                                                         
From an early age he has been active in 
various areas of the fine arts. 

A fter his college preparatory 
studies, Jacob Bogaart went to 
Salzburg where he continued 

his education at the Mozarteum Univer-
sity, majoring in piano and orchestral 
conducting. He quickly qualified for the 
solo exams but was obliged to interrupt 
his studies and return to the Netherlands 
for military service. Back in Holland he 
studied extensively with Jan Wijn and upon 
winning a scholarship from the  Italian 
government he left for Rome. There he 
participated in the “Corso di Perfeziona-
mento” under the tutelage of Carlo Zecchi 
at the Accademia di Santa Cecilia.                                                                                                                                                                                                      
 
His travels took him thereafter to Paris 
where he studied with Magda Tagliaferro. 
She named him her assistant at the 

Académie Internationale de Piano and 
since then he was coached by Raphael de 
Silva and Claudio Arrau for an extended 
period.                                                                            
                                                               
In the meantime he had gained promi-
nence as a finalist in several international 
competitions and began appearing as a 
soloist in almost all European capitals and 
music centers. In addition he played in the 
USA, Russia and the Styriarte Festival in 
Graz, Chambermusic Christchurch NZ, 
Eilat Chambermusic Festival and the 
 festivals for modern music in Århus and 
Warsaw.                                                                                                              
                                                                                                             
He has played as soloist with such famous 
conductors as Neumann, Comissiona, 
Benzi, Maderna, Fournet, De Waart, and 
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Voorjaar 2015 bracht Jacob Bogaart zijn 
magnum opus The Art of Dutch Keyboard 
Music uit. Een set van 8 cd’s met 400 jaar 
Nederlandse klaviermuziek; 112 stukken 
van 50 componisten. De pers sprak una-
niem van een “monumentale prestatie”.                                                                                                    
                                                
Naast de functie van artistiek adviseur, 

producer, lid van internationale jury’s, was 
Jacob Bogaart jarenlang hoofd van de 
afdeling muziekregie van het Nederlands 
Omroep Bedrijf (NOB)                                                 
                                            
Vanaf zijn vroege jeugd is hij actief op 
verschillende terreinen van de beeldende 
kunst. 
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Na het gymnasium ging Jacob Bogaart 
naar Salzburg waar hij aan de Universiteit 
Mozarteum piano en orkestdirectie stu-
deerde. In rap tempo behaalde hij zijn 
solistenexamen maar moest voor dienst-
plicht zijn studies onderbreken en kwam 
terug naar Nederland. Hier werkte hij 
 geruime tijd bij Jan Wijn tot hij een studie-
beurs van de Italiaanse regering won en 
naar Rome vertrok. Daar volgde hij de 
Corso di Perfezionamento bij Carlo Zecchi 
aan de Accademia di Santa Cecilia. Aan-
sluitend ging Bogaart naar Parijs waar hij 
met MagdaTagliaferro ging studeren. 
Kort daarop werd hij haar assistent aan 
de Académie Internationale de Piano. 
Vanaf die tijd liet hij zich over een lange 
periode coachen door Rafael de Silva en 
Claudio Arrau. 
 

Inmiddels onderscheiden als finalist op 
enkele internationale concoursen trad 
Jacob Bogaart op in bijna alle Europese 
hoofdsteden en muziekcentra. Voorts in 
de Verenigde Staten, Rusland en het Fes-
tival Styriarte in Graz, Chambermusic 
Christchurch NZ, Eilat Chambermusic 
 Festival en de festivals voor moderne 
 muziek in Århus en Warschau.                               
Hij trad op met dirigenten van wereld-
faam zoals Neumann, Comissiona, Benzi, 
Maderna, Fournet, De Waart en Ernest 
Bour met wie hij alle pianoconcerten van 
Beethoven opnam. 
 
Ook is hij veelvuldig opgetreden in 
 kamermuziek verband, o.a. met het Alban 
Berg Kwartet, Kodaly Kwartet en het 
 Orpheus Kwartet. Met de zangeres Elisa-
beth von Magnus deelt hij een repertoire 
van meer dan driehonderd liederen. Het 
bracht hun naar vele Europese landen, de 
Verenigde Staten en het Midden-Oosten.                                                                                                                                  
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        Ludwig van Beethoven 1770-1827 
        Piano Concerto No. 3 in C minor, Op. 37 1800 
    1   Allegro con brio                                                                      14:35 
   2   Largo                                                                                        10:10 
   3   Rondo. Allegro                                                                         8:33 
 
        Ludwig van Beethoven 1770-1827 
        Piano Concerto No. 4 in G major, Op. 58 1805 
  4   Allegro moderato                                                                   17:38 
  5   Andante con moto                                                                   4:57 
  6   Rondo. Vivace                                                                          9:57 
 
        TOTAL TIME                                                                                65:52 
 
 
        Jacob Bogaart, piano 
        Netherlands Radio Chamber Orchestra 
        Ernest Bour, conductor 
 
        Radio recordings – 19, 20 June 1985 
        Hilversum, The Netherlands 
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        Piano Concerto No. 3 in C minor, Op. 37 
    1   Allegro con brio 
   2   Largo 
   3   Rondo. Allegro 
 
        Piano Concerto No. 4 in G major, Op. 58 
  4   Allegro moderato 
  5   Andante con moto 
  6   Rondo. Vivace 
 
 
        Jacob Bogaart, piano 
        Netherlands Radio Chamber Orchestra 
        Ernest Bour, conductor 
 
        Radio recordings – 19, 20 June 1985 
        Hilversum, The Netherlands 
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