
                 
 

 

1 

GAUDEAMUS  
Het leven van Julius Röntgen  

(1855-1932)  
Componist en musicus  

  
  

GAUDEAMUS 
The life of Julius Röntgen (1855-1932) 

Composer and musician  
(with a summary in English) 

  
 
  
  

Proefschrift  
  
  

ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht  
op gezag van de rector magnificus, prof.dr. J.C. Stoof,  

ingevolge het besluit van het college voor promoties in het openbaar te 
verdedigen op woensdag 17 oktober 2007  

des middags te 12.45 uur 
  
  

door  
  
  

Georgius Norbertus Maria Vis 
  
  

geboren op 9 oktober 1958 
te Alkmaar  

  
  
  
  
 
 



                 
 

 

2 

 
 
 
 
Promotor: Prof. dr. E.G.J. Wennekes 
  
  
  
Dit proefschrift werd mede mogelijk gemaakt  
met financiële steun van de  
Julius Röntgen Stichting  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

 

4 

 
‘Res severa est verum gaudium’ 
Naar: L. Annaeus Seneca 
Epistulae Morales. Epist. 23, 4. 
 
 
Ter nagedachtenis aan   
Harry Vooren (1940-2003) 
 
 
muzikale mentor en vriend 
 
 
 
Ten geleide          
 
0. Inleiding           
De biografie van Julius Röntgen 
De Nederlandse schrijversbiografie 
Beschrijven en vertellen 
Schrijven over Nederlandse componisten 
Typologie: drie soorten componistenbiografieën 
Röntgens onbekende oeuvre 
Chronologisch of thematisch 
Invoelen en verbeelden 
II - Bronnen van en over Julius Röntgen 
Primair en secundair 
Brieven van en aan Röntgen 
Dagboeken 
Oral history 
Het Röntgenarchief: musicalia en voorwerpen 
Noten, citaten en websites 
 
I. Klengel - Klingen und singen      
Moritz Klengel en zijn kinderen 
Lehmannsgarten 
Engelbert Röntgen in Leipzig  
Engelbert, verliefd, verloofd en gehuwd 



                 
 

 

5 

De geboorte van Julius Röntgen 
Onkel Julius  
De lessen van oom Julius 
‘Gleich nach meinen Eltern’ 
Samenvatting 
 
II. Leerjaren tot einde 1874 
De vorming in de familiekring 
Het wonderkind 
Eerste composities 
Moritz Hauptmann 
Louis Plaidy 
Herbert Oakeley en het Niederrheinisches Musikfest van 1869 
Heinrich Klesse en het orgel 
Weimar: voorspelen voor Franz Liszt  
Carl Reinecke 
München: Franz Lachner 
Terug in Leipzig: Ernst Friedrich Richter 
Op tournee met Julius Stockhausen 
Evaluatie 
‘Freiwilligenexamen’ 
Samenvatting 
 
III. Johannes Brahms        
Brahms en Leipzig  
Heinrich en Elisabeth von Herzogenberg 
Brahmskritiek 
Doorbraak 
De Liebesliederwalzer en het Pianokwintet 
Brahms’ Eerste symfonie 
Röntgens Serenade en ‘het plagiaat van Brahms’  
‘Spaziergänge in bekannter Gegend’ 
De ‘Brahmsianer’ Röntgen 
Röntgens Brahms 
De epigoon 
Originaliteit en oprechtheid 
Brahms in Amsterdam 
Het ontslag van Johannes Verhulst  



                 
 

 

6 

Apostel van Brahms 
Twee grote kinderen 
Brahms’ einde een nieuw begin 
Brahms een vriend? 
Samenvatting 
 
IV. Muziekleven in Amsterdam       
1860-1895 
Sillem, Verhulst en Heinze 
Felix Meritis, het Park en het Paleis 
Röntgens Soirées 
Het Concertgebouw in ontwikkeling 
Willem Kes 
Röntgen bij Excelsior: 1884-1886 
Röntgen bij Toonkunst: 1886-1898 
Röntgen onder en naast Kes 
Samenvatting 
 
 
 
V. Muziekschool en Conservatorium      
De Muziekschool - Uitnodiging en benoeming 
De jonge docent aan het werk 
De weg naar het Conservatorium 
Het Amsterdamsch Conservatorium - Het begin  
Daniël de Lange versus Julius Röntgen? 
Röntgen de pedagoog 
Röntgen tussen ‘raskikkers en eenden’ 
Collega’s in de pianoafdeling 
Repertoire 
Directeur Röntgen 
Behuizing, leerlingental en taken 
Ensembleklassen en orkestklas 
Incidenten 
Afscheid en ‘Nachleben’ 
Samenvatting  
 
VI. Vrouwen          



                 
 

 

7 

I - Wera Jacowleff 
II - Amanda Maier 
Verliefd en verloofd 
De zeven vette en de zeven magere jaren 
Ziektegeschiedenis 
Psychosomatisch lijden? 
De Soirées voor Kamermuziek: vrouw en muziek 
III - Gjendine  
IV - Abrahamine des Amorie van der Hoeven 
‘Wel geniaal, maar niet dat fijne daarbij’ 
‘Mien mein!’ 
‘Die Perle der Perle’ 
Samenvatting 
 
VII. Edvard Grieg         
Grieg en Leipzig 
Eerste ontmoeting 
‘Frøken Maier’ en ‘Herr Grieg’ 
Edvard en Amanda in Leipzig 
De opmaat van de Cellosonate 
Huwelijksproblemen 
Op adem komen in Amsterdam 
De vriendschap 
Jotunheim en de verborgen harmonie van de volksmuziek 
Loftuitingen 
Samenvatting 
 
VIII. Johannes Messchaert        
Messchaerts eerste jaren in Amsterdam 
Kleine concerten en grote concerten 
Met Brahms in Wenen 
Edvard Grieg 
Vanuit het buitenland 
Repertoire 
Deutsche Kriegslieder en Die Chinesische Flöte. Opnieuw ‘Orginalität’ 
en ‘Wahrheit’ 
Samenvatting 
 



                 
 

 

8 

IX. Mengelberg          
Röntgen en het Concertgebouworkest 1895-1932  
Op zoek naar een nieuwe dirigent 
Willem Mengelberg 
De beste koorkrachten van Amsterdam 
Het Brahmsfeest 
Röntgens ontslag 
Balans 
Mengelbergs Matthäus-Passion 
Moeizame verhoudingen 
Eerherstel 
Het Nederlandsch Muziekfeest van 1912 
‘Große Freunde’ 
De gerespecteerde componist 
Pianosolist met het Concertgebouworkest  
‘Nachleben’ 
Samenvatting 
 
X. Nieuwe vrienden, nieuwe samenwerkingen   
1900-1925 
Pablo Casals 
Carl Flesch 
Carl Nielsen 
'Künstlerisch sehr isolirt' 
Percy Grainger 
Minder optredens 
Familiemuziek 
Samenvatting 
 
 
XI. De Duitser Röntgen          
De Frans-Duitse Oorlog 
Der Kaiser 
Zorgen om Zion 
Deutsche Kriegslieder 
Der Kaiser in Doorn 
Motetten voor Karl Straube 
Bußcantate en motetten 



                 
 

 

9 

De naturalisatie van een echte Nederlander? 
Tong en taal 
Een zuiver Nederlands componist? 
Is Röntgen op tijd gestorven? 
Mien Röntgen en het nieuwe Duitsland 
Samenvatting 
 
XII. Religie en levensovertuiging       
De religies van de Röntgens en de Klengels 
Reformiert in Leipzig 
‘Wo der Herr nicht das Haus baut…’ 
Radicalen in Amsterdam 
Amanda en de Noorse Zeemanskerk 
Rooms-katholicisme 
Die Musik, das ist meine Religion'  
De alledagkerk van een muzikale dominee  
Geestelijke kinderliedjes 
De protestantse vrijzinnigheid 
George van Heukelom  
Kees Boeke  
Spirituals en Carols 
'Gaudeamus' in perspectief 
'Sentendo nuova forza'  
Griegs unitarisme 
De oceaan van licht 
De andere Röntgens en Julius’ nakomelingen 
Samenvatting  
 
XIII. Apostel van Edvard Grieg      
1907-1931  
Griegs mappen 
Griegs Tweede strijkkwartet 
Griegs biografie 
Griegs brieven aan Frants Beyer en de bemiddeling van Percy 
Grainger 
Kruseman en Grieg 
Twee zusters 
Samenvatting 



                 
 

 

10 

 
XIV. Stadsleven en landleven       
Van Eeghenstraat 77 
Aerdenhout 
Schoorl  
Bouwplannen voor.... 
Bilthoven 
Samenvatting  
 
XV. Gouden jaren op Gaudeamus      
1924-1932   
I - De Stockschens en de Abassen 
II - Cursussen, voordrachten en lessen 
Röntgen en de modernen 
Van Wagner tot Debussy 
Eigen experimenten 
Schönberg  
Stravinski, Hindemith en Pijper 
Gershwin, jazz en spirituals 
Laatste cursussen en lezingen 
Lessen op Boekes Werkplaats 
III - Componeren 
Filmmuziek 
Symfonieën tot 1929 
Symfonieën 1930-1932 
Doctor h.c. Julius Röntgen  
IV - Het laatste jaar 
Ziekte en laatste opleving 
Op weg naar het einde 
Het afscheid 
Samenvatting 
  
XVI. Conclusie        
 
Tijdlijn           
 
Bijlagen            
1 - Toonkunstconcerten, 1886-1898 



                 
 

 

11 

2 - Onbekende brieven van Edvard Grieg en Julius Röntgen  
3 - Reasoned report, Laudatio (1930), Condoleancebrief  
en Obituary (1932) van Donald Francis Tovey    
4 - De symfonieën van Julius Röntgen      
5 - Sprekende Portretten. Julius Röntgen. Door W. van Itallie-van 
Embden 
6 - Vragenlijst Julius Röntgen       
 
Muziekvoorbeelden 
 
Archieven, bibliografie en interviews     
Afkortingen personen 
I- Openbare archieven        
II - Particuliere archieven         III 
- Kranten          
IV - Tijdschriften         
V- Bibliografie          
 Bronnenuitgaven         
 Literatuur           
VI - Databases en websites       
VII - Interviews en correspondentie      
VIII - Overige          
 
Summary           
 
Curriculum Vitae 
 
 



                 
 

 

12 

Ten geleide 
 
Gaudeamus is het levensmotto van de componist Julius Röntgen 
(1855-1932): 'Laten we ons verheugen'. Röntgens vreugde was nauw 
verbonden met zijn werk. Toen hij in 1924, na een dienstverband van 
40 jaar, afscheid nam van het Amsterdamsch Conservatorium, kon hij 
zich wijden aan wat hij het liefste deed: componeren. Hij verruilde het 
drukke Amsterdam voor het landelijke Bilthoven en noemde zijn nieuwe 
huis: 'Gaudeamus'.  

Röntgens naam werd in 1947, bij de herdenking van zijn 15de 
sterfdag, aangebracht in een cartouche op het zuiderbalkon van de 
Grote Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw. Sindsdien heeft 
Röntgen een plaats tussen grote en kleine componisten: Zweers, 
Diepenbrock, Debussy, Dopper, Richard Strauss, Bártok... Julius 
Röntgen was weliswaar niet een altijd en overal dominante figuur in het 
Nederlands muziekleven in de jaren 1880-1930, maar hij heeft veel 
werk van betekenis verricht. Hij was 42 jaar als leraar aan het 
Amsterdamsch Conservatorium verbonden en van 1913 tot 1924 was 
hij er directeur. Als componist had hij 68 productieve jaren, waarin hij 
ruim 650 werken het licht deed zien. Zijn scheppingsdrift in de laatste 
acht jaar van zijn leven was wel zonder precedent in de 
muziekgeschiedenis. Röntgen mag dan een epigoon, een volgeling of 
bevestiger, zijn geweest van - vooral - Johannes Brahms, hij was een 
epigoon van hoog niveau.1  Als dirigent heeft hij misschien geen indruk 
gemaakt, maar als pianist begeleidde hij de groten der aarde onder wie 
Johan Messchaert, Pablo Casals en Carl Flesch.2   

Mr. S.A.M. Bottenheim, de chroniqueur van het Concertgebouw, 
karakteriseerde Röntgen in 1948 als 'Omnipotens Julius Röntgen': de 
almachtige, de alleskunner.3  Sem Dresden, die Röntgen in 1924 in het 
directoraat van het Amsterdamsch Conservatorium opvolgde, had in 
het eerste jaarverslag na Röntgens overlijden (1932) geschreven: 'Zijn 
muzikale intuïtie, zijn aangeboren begrip voor alle geheimen der 
                                                             
1      Zie hierna vooral hoofdstuk III (‘Johannes Brahms’), waarin het epigonisme 
in het algemeen en Röntgens epigonisme in het bijzonder aan de orde worden 
gesteld. 
2      Zie hierna de hoofdstukken IV (‘Muziekleven in Amsterdam, 1860-1895) en 
X (‘Nieuwe vrienden, nieuwe samenwerkingen, 1900-1925’).  
3      Bottenheim, Geschiedenis I, 218. 
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muziek, zijn vreugde voor het musiceeren, zijn ervaring en zijn omgang 
met de grootste componisten en uitvoerders van zijn tijd hebben hem 
gevormd tot de figuur die hij is geweest.'4        
 
Componisten hebben apostelen nodig, tijdens én na hun leven. Ze 
kunnen het doorgaans niet alleen af hun werk onder de aandacht te 
brengen en zijn ook vaak niet hun eigen beste of meest aangename 
ambassadeurs. Componisten componeren en hebben het daarmee 
druk genoeg; anderen moeten zich bezighouden met de uitvoering van 
hun werken. Niet zelden verdwijnt echter met het overlijden van een 
componist ook de aandacht voor zijn werk. In het gunstigste geval 
wordt zijn nalatenschap overgedragen aan een bibliotheek, instituut of 
archief. Met inventarisatie en documentatie kan men vervolgens 
proberen om liefhebbers, wetenschappers en musici op het spoor van 
de componist te zetten. Maar om een heel oeuvre nieuw leven in te 
blazen is meer nodig. Zo werd omstreeks 1990 het werk van Julius 
Röntgen dat sinds decennia sluimerde als een doornroosje wakker 
gekust.    

De hoboïst Maarten Karres en zijn vrouw de pianiste Ariane 
Karres-Veelo leerden halverwege de jaren negentig de Eerste 
hobosonate van Röntgen kennen: een prachtig stuk muziek dat al in 
1986 door de hoboïst Han de Vries was opgedolven en bij Universal 
Edition (Wenen) was uitgegeven. Desondanks had het stuk het nog 
niet gered. Rondom de sonate hadden Maarten en Ariane vanaf het 
einde van de jaren negentig samen met de hoornist Paul van Zelm een 
programma samengesteld met muziek van en rondom Julius Röntgen, 
getiteld ‘Sehnsucht nach Julius’. Behalve Röntgens Eerste hobosonate 
klonken daarin Edvard Griegs ‘Abend im Hochgebirge’ en ‘Sehnsucht 
nach Julius’, Röntgens Jotunheimsuite5 en een trio van Carl Reinecke 
(leermeester van Grieg én van Röntgen). Het programma werd 
verlevendigd met door de musici gesproken dagboek- en 
brieffragmenten uit Röntgens Griegbiografie (1930). In de zomer van 
1999 reisden Maarten en Ariane zelf naar Noorwegen en bezochten 
daar de heilige plekken die in Röntgens boek worden beschreven: 
                                                             
4      Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1932/33. 
5                John Smit (Hilversum) had op verzoek van Paul van Zelm Röntgens 
partituur ingewerkt in de computer. De Jotunheimsuite was Smits opus 1; spoedig 
zouden meer Röntgenedities volgen.  
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onder meer Troldhaugen, Bergen, Jotunheim en Turtegrö. Op de 
terugweg meldde het duo zich in Stavanger bij drs. Hanna de Vries 
Stavland, die kort tevoren met de Griegbiograaf prof. dr. Finn Benestad 
de ‘Briefwechsel’ van Edvard Grieg en Julius Röntgen had bezorgd.6  
Bij Hanna de Vries werd in kaart gebracht wat er zou moeten gebeuren 
om Röntgen in het Röntgenjaar 2005 op passende wijze te gedenken. 
Het leek zo eenvoudig: er moest een Röntgenstichting worden 
opgericht, er zou een boek over Röntgen moeten komen en Röntgens 
muziek zou moeten worden uitgegeven en - uiteraard - uitgevoerd. Bij 
thuiskomst in Den Haag zocht het echtpaar Karres contact met de 
directeur van het Nederlands Muziek Instituut (NMI), dr. Frits Zwart. Hij 
zag wat in de plannen en binnen een mum van tijd was de Julius 
Röntgen Stichting een feit. De Stichting was weldra druk doende 
fondsen te werven en men ging op zoek naar een auteur voor de 
Röntgenbiografie.7   
 
Nadat ik begin april 2002 had gesproken met verschillende 
bestuursleden van de Julius Röntgen Stichting en vervolgens in een 
nota een aantal uitgangspunten had geformuleerd die mij voor een 
Röntgenbiografie zinnig leken, besloten de Stichting en ik met elkaar in 
zee te gaan. Op 18 september 2002 tekenden wij het contract voor één 
jaar fulltime werk, naar eigen inzicht in te delen; het boek zou in 2006 
moeten verschijnen. De eerste jaren werkte ik gemiddeld één dag per 
week aan Röntgen en pas in de laatste fase, vanaf begin 2005, werd 
het min of meer fulltime.  
 Het eerste wat mij na de aanvaarding van de opdracht te doen 
stond was nog levende familieleden en mensen uit de kring van de 
Röntgens te interviewen van wie wellicht enkelen Julius Röntgen nog 
persoonlijk hadden gekend. De vier zoons uit het tweede huwelijk van 
Julius Röntgen (met Mien des Amorie van der Hoeven) waren reeds 
lang geleden overleden. Hun kinderen echter, Julius’ kleinkinderen dus, 
waren en zijn ook nu nog allen nog in leven. Vier van hen stonden mij 
te woord: de dochters van Johannes Röntgen: Annemarie en Marie 
Louise (beiden te Amsterdam), de zoon van Edvard Frants Röntgen: 
drs. Julius js. (Tinte) en de zoon van Frants Edvard Röntgen: Jurriaan 

                                                             
6       Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel. 
7                               Zie hiervoor: Vis, ‘wakker gekust door een hobo’. 
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(Amsterdam).8  Annemarie had nog vage herinneringen aan haar 
‘Opapa’, haar zusje had alleen ‘Omama’ gekend. Beiden waren goed 
ingevoerd in het wel en wee van de familie en hebben veel vragen 
kunnen beantwoorden. Julius js. bleek zonder dat hij het wist de 
beheerder van grote schatten: brieven, condoleancepost, dagboeken 
en agendaatjes, niet alleen van zijn vader maar ook van zijn grootvader 
en grootmoeder. Ik mocht alles meenemen en gebruiken. Mijn 
correspondentie en gesprekken met hem over allerlei zaken de familie 
betreffende waren niet zelden ‘aufschlußreich’. Zijn neef Jurriaan 
beheert sinds jaar en dag het familiearchief Röntgen. Behalve 
correspondentie bewaart hij partituren, gelegenheidsalbums en foto’s. 
Ook hij heeft mij verschillende keren gastvrij ontvangen.  
 Via de Röntgens kwam ik terecht bij de nakomelingen uit het 
eerste huwelijk van Julius Röntgen (met Amanda Maier). Van hun twee 
zoons, Julius jr. ('Lula') en Engelbert, had officieel alleen Julius  
kinderen. Met twee van zijn kleinkinderen heb ik contact gehad. Fridtjof 
Thiadens (Weener) heeft mij als gast ontvangen en mij van alles van 
de zijde van de kinderen uit het eerste huwelijk laten ervaren. Met 
name wat betreft Amanda Maier waren zijn inzichten verhelderend; hij 
stond mij bovendien kopieën van de (Zweedse) dagboekjes van 
Amanda en allerlei andere bronnen af voor de duur van het onderzoek. 
Zijn zuster Mac Thiadens (Amsterdam) hielp mij met de lectuur. Ik heb 
met haar bovendien de hele briefwisseling tussen Röntgen en de 
Deense componist Carl Nielsen kunnen doornemen.  
 Behalve bij de families Röntgen en Thiadens heb ik mijn licht 
opgestoken bij Wilhelmina Stockschen (Utrecht), Eric Abas (Bilthoven), 
Candia Boeke (Havelte) en Benno Andriesse (Hilversum). Zij hadden 
levendige herinneringen aan Julius Röntgen, Mien, Gaudeamus en 
Bilthoven.   
 
De mondelinge traditie betreffende Röntgen is dunnetjes en kwetsbaar 
maar schriftelijke bronnen van en over hem zijn rijk aanwezig en deels 
goed toegankelijk. Behalve in de collecties van de kleinkinderen 
Röntgen en Thiadens bevinden zich belangrijke Röntgenbronnen in 

                                                             
8              Ik onderscheid drie mannen met de naam Julius Röntgen: Julius senior (sr.), 
vervolgens diens oudste zoon Julius junior (jr.) en tenslotte de kleinzoon van de componist: Julius 
juvenissimus (js.). Juvenissimus komt alleen voor in het neo-latijn als superlativus van de 
comparativus junior of juvenior en wordt hier afgekort tot js. 
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Nederland in het Gemeentearchief Amsterdam (GAA), de bibliotheek 
van het Conservatorium van Amsterdam en het Nederlands Muziek 
Instituut (NMI) in Den Haag.  

In het Gemeentearchief Amsterdam heb ik allereerst het 
bevolkingsregister doorgenomen op Julius Röntgen, zijn vrienden en 
collega's. In de genoemde archiefbewaarplaats bevinden zich 
bovendien archieven van de Maatschappij Caecilia, de Afdeling 
Amsterdam van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst 
(‘Toonkunst’), de Maatschappij Felix Meritis en N.V. Het 
Concertgebouw. Van Toonkunst zijn vooral jaarverslagen en 
programmaboekjes van de concerten van belang, van Felix Meritis 
concertprogramma's uit de periode 1875-1884 en programma's van de 
orkestconcerten uit de jaren 1884-1888. Bestuursnotulen van deze 
maatschappijen ontbreken grotendeels of bevatten niets wat voor 
Röntgen van belang is. Van N.V. Het Concertgebouw raadpleegde ik 
bestuursnotulen, een dossier over het 40-jarig bestaan van het 
Concertgebouw (1928) en de correspondentie van artistiek leider 
Rudolf Mengelberg. Het Amsterdamsch Conservatorium ressorteerde 
onder de Afdeling Amsterdam van Toonkunst, maar in het 
Gemeentearchief Amsterdam is van deze instelling weinig bewaard 
gebleven. Een deel van het archief van Toonkunst en het 
Amsterdamsch Conservatorium vinden we in het Nederlands Muziek 
Instituut in Den Haag. In de bibliotheek van het huidige Conservatorium 
van Amsterdam zijn alle jaarverslagen van het instituut vanaf de 
oprichting in 1884 aanwezig. Nooit klopte ik tevergeefs aan bij Johan 
Giskes (Gemeentearchief Amsterdam) als het ging om het verifiëren 
van concertdata en andere gegevens het Concertgebouw en het 
Concertgebouworkest betreffende.  

Een voor de Röntgen-studie belangrijke Amsterdamse instelling 
is het Pianolamuseum. Met de beheerder Kasper Jansen heb ik een 
keer oude pianolarollen, die nog door Julius Röntgen zelf waren 
ingespeeld, mogen spelen. Het was een onverwacht intieme ervaring 
om ‘samen’ met de reeds lang overleden meester Beethovens sonates 
nr. 32 (opus 111), nr. 14 (‘Mondschein’, opus 27, nr. 2) of nr. 26 (‘Les 
Adieux’, opus 81a) ten gehore te brengen. 
 Het Nederlands Muziek Instituut (NMI) had toen ik in het najaar 
van 2002 met mijn onderzoek begon zojuist zijn intrek genomen in het 
gebouw van de Koninklijke Bibliotheek. Voor Röntgenonderzoekers is 
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het NMI gelijk Mekka. Niet alleen worden daar in het Archief Julius 
Röntgen (Archief nr. 107) duizenden brieven gericht aan Röntgen 
bewaard, maar ook is er overvloedige documentatie over Röntgen 
aanwezig. In andere in het NMI bewaarde componistenarchieven 
bevinden zich bovendien brieven van Röntgen. Ook is het NMI de 
bewaarplaats van honderden autografische partituren van Röntgen: 
liederen, pianomuziek, kamermuziek, koorwerken, opera’s en 
orkestwerken. Mijn onderzoek kon niet uitputtend zijn, noch wat betreft 
de brieven, noch wat betreft de composities; er moesten keuzes 
worden gemaakt en steekproeven worden genomen. Van de 
medewerkers en inmiddels oud-medewerkers van het NMI dank ik drs. 
Katja Brooijmans, drs. Karijn Dillmann, Rik Hendriks, drs. Ellen 
Kempers, drs. Paul Kuik, drs. Lodewijk Muns, Freek Pliester en André 
Wagner. Zij hebben mij voortreffelijk geholpen en mij nooit het gevoel 
gegeven dat ik hen overvroeg (wat ik natuurlijk wél heb gedaan). Met 
drs. Gerda Barents-Vermeer, arts, muziekwetenschapper en 
volontair van het NMI, die vaak, evenals ik, in de leeszaal werkte, heb 
ik in 2005 en 2006 verschillende malen Röntgens ziektegeschiedenis 
en die van zijn eerste vrouw, Amanda Maier, geanalyseerd. Met de 
directeur van het instituut Frits Zwart - biograaf van Willem Mengelberg 
- heb ik als Röntgenbiograaf een heel eigen dynamiek ontwikkeld. Hij 
was het die mij begin 2002 vroeg voor de biografie. Aan hem dank ik 
de introductie bij het bestuur van de Julius Röntgen Stichting. Dat wij 
elkaar in de zomer van 2005 konden treffen in Zwitserland en wel in de 
Chasa Mengelberg, het zomerhuis van Mengelberg in Zuort, was 
onvergetelijk. Zijn hulp, interesse, humor en vertrouwen in de goede 
afloop waren onontbeerlijk.         
 
Tijdens drie buitenlandse reizen, mogelijk gemaakt door de Julius 
Röntgen Stichting, heb ik onderzoek gedaan in Röntgenfondsen buiten 
Nederland. In aanmerking kwamen achtereenvolgens het 
correspondentiearchief van Edvard Grieg en zijn vrouw Nina in de 
Griegsamlingen in de Offentlige Bibliotek te Bergen (februari 2003), 
verschillende archieven in Röntgens geboortestad Leipzig (november 
2003) en ten slotte het correspondentiearchief van Röntgens geleerde 
vriend prof. Donald Francis Tovey in Edinburgh (september 2005).  
 Het contact met de beheerder van de Griegsamlingen, Siren 
Steen, tijdens het onderzoek en daarna was buitengewoon plezierig. 
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Hanna de Vries Stavland was in Bergen mijn gastvrouw; zij werkte een 
paar dagen met mij samen en heeft deuren geopend die anders langer 
dan wenselijk gesloten zouden zijn gebleven of zelfs helemaal niet 
zouden zijn opengegaan. Ons gezamenlijk bezoek aan Griegs huis 
Troldhaugen (in Hop bij Bergen) was groots. Julius Röntgen was hier 
vaak te gast geweest en dat maakte het bezoek tot een gebeurtenis 
van de eerste orde. Wij waren de enige gasten en werden ontvangen 
door Erving Dahl, Eilif Løtveit en Monica Jangaard. Dat ik op Griegs 
vleugel uit Griegs eigen luxe editie van de Lyrische Stücke enkele van 
deze composities kon spelen, terwijl buiten een ondergaande, rode zon 
de met ijs bedekte fjord bescheen, was een ontroerende ervaring. 
Johanna Kippenbroek interviewde mij voor Trolposten, het orgaan van 
de vrienden van Troldhaugen, over Röntgen en Grieg. Het was een 
eerste gelegenheid iets van mijn toen nog sluimerende inzichten onder 
woorden te brengen. Veel te vroeg, dat wel, maar leerzaam.  

Via De Vries Stavland leerde ik de biografe van Grieg prof. dr. 
Hella Brock (Leipzig) kennen. Bij mijn tweede studiereis (Leipzig, 
november 2003) heeft zich het contact met professor Brock verdiept. 
Zij nodigde mij uit als spreker op het vijfde Deutsche Edvard-Grieg-
Kongress te Leipzig (september 2004). Daar heb ik een lezing 
gehouden over Grieg, Röntgen en de volksmuziek. Eilif Løtveit sprak 
ook in Leipzig en hij nodigde mij uit om voor het Röntgenjaar 2005 voor 
de Troldhaugen Skriftserie een bijdrage te leveren over Grieg en 
Röntgen.9 Het was een mooie gelegenheid mijn bevindingen en 
ontdekkingen tot dan toe op schrift te stellen. In hetzelfde deel van de 
Skriftserie publiceerde ik een artikel over de muzikale nalatenschap 
van Edvard Grieg naar aanleiding van mijn vondst in het NMI van drie 
lijstjes met daarop de inhoud van Griegs schetsmappen, eind 1907 
opgesteld door Julius Röntgen.10 Op en na het Grieg-Kongress waren 

                                                             
9                                          ’Edvard Grieg og Julius Röntgen. Et naert vennskap mellom to ulike 
personligheter’. Hanna de Vries Stavland heeft dit in het Noors vertaald. De 
Nederlandse versie verscheen in 2006 en 2007 in drie afleveringen in het tijdschrift 
Mens en Melodie (zie hierna noot 6 en de bibliografie). 
10                                          ’Edvard Griegs Mappen mit Skizzen’ werd in het Duits vertaald 
door Julius Röntgen js. (Tinte) die eerder al mijn voordracht op het Griegcongres te 
Leipzig (‘”Von Grieg geschrieben”. Grieg, Röntgen und die Volksmusik’) had 
gecorrigeerd (zie hierna noot 6 en de bibliografie). 
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de gesprekken met Hella Brock, Finn Benestad, Eilif Løtveit en dr. 
Joachim Reisaus van grote waarde. 

Tijdens mijn bezoek aan Leipzig in 2003 had ik reeds met vrucht 
verschillende instanties en hun archieven bezocht. Mijn dank aan 
diegenen die mij hebben ontvangen, wegwijs gemaakt en geholpen, is 
groot. In het bijzonder noem ik: Maren Goltz (Hochschule für Theater 
und Musik), Stefan Altner en Felicitas Kirsten (Thomaneralumnat), 
Olav Hillert (Stadtarchiv) en Brigitte Geyer (Musikbibliothek). 
Naderhand heeft Hillert mij het resultaat van zijn zorgvuldige 
opzoekingen in het kadaster en het bewonings- en bevolkingsregister 
van Leipzig ter hand gesteld. In het Sächsisches Staatsarchiv kon ik 
het correspondentiearchief van de muziekuitgeverijen Peters en 
Breitkopf&Härtel doornemen en trof daar verschillende originele, 
vroege Röntgenpartituren aan en correspondentie over de 
nalatenschap van Edvard Grieg. Deze correspondentie kreeg reliëf in 
combinatie met brieven over datzelfde onderwerp, bewaard in Den 
Haag en Bergen. De emeritus-predikant van de Reformierte Kirche in 
Leipzig, dr. Hans-Jürgen Sievers, was zo vriendelijk de doop- en 
trouwboeken van zijn gemeente voor mij door te nemen op de families 
Röntgen en Klengel.   

Eind september 2005 kon ik een laatste bron aanboren die - 
voorlopig - voor mijn onderzoek van belang was: Röntgens brieven aan 
Donald Tovey, brieven van anderen uit hun kring en Tovey’s 
muziekmanuscripten, bewaard in de archieven van het Music 
Department van de Universiteit van Edinburgh. Bibliothecaris Sally 
Pagan en haar collega's, die mij al van tevoren delen van de 
correspondentie in kopie hadden toegestuurd, hebben mij vakkundig 
geholpen. Het archief van de senaat van de Universiteit van Edinburgh 
bevatte belangwekkende correspondentie en stukken betreffende 
Röntgens eredoctoraat (1930). Een overzicht van alle geraadpleegde 
openbare en particuliere archieven vindt de lezer achterin dit boek, na 
de bijlagen en de muziekvoorbeelden    

Dat in Edinburgh uitgewerkte orkestpartituren van drie 
symfonieën van Röntgen liggen, terwijl in het Röntgenarchief in het 
NMI van deze werken slechts de pianouittreksels worden bewaard, 
was een fascinerend gegeven. In Edinburgh was ik overigens niet 
alleen, maar werkte drs. John Smit (Hilversum) met mij samen. Smit is  
sinds enkele jaren editor van de partituren van Röntgen; hij voert ze in 
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de computer in en maakt zorgvuldige nieuwe edities met het oog op 
uitvoering. Samen met hem heb ik in Edinburgh en daarna in Den 
Haag alle symfonieën van Röntgen geïdentificeerd en geordend. Dat 
was niet eerder gebeurd en eigenlijk ook niet eerder mogelijk geweest. 
Bij het gezamenlijk doornemen van het materiaal merkten we van alles 
op over Röntgens rijpe en late stijl en ook dat was waardevol. Smit 
heeft als een soort waterdrager allerlei hand- en spandiensten voor mij 
verricht. Zonder zijn hulp had ik mijn werk onmogelijk op tijd kunnen 
afronden. Aan hem mijn grote dank.    
 
Reeds voor de zomer van 2002 had ik op verzoek van de Julius 
Röntgen Stichting een vooronderzoek verricht. In mijn verslag had ik 
onder meer aangegeven dat men van een biograaf van Röntgen niet 
mocht verwachten dat hij Röntgens persoon of oeuvre zou 
‘rehabiliteren’. Een biograaf is immers geen hagiograaf en moet zijn 
object kritisch tegemoettreden. Met de stand van het 
Röntgenonderzoek in 2002 was het bovendien ondenkbaar dat de 
biograaf wel eens even zou uitmaken welke composities van Röntgen 
belangrijk of goed gelukt waren en welke niet en waarom. Met een 
gigantisch oeuvre als dat van Röntgen dat grotendeels onbekend is, 
niet uitgegeven en niet beschikbaar op geluidsdrager, is dat vooralsnog 
onbegonnen werk. Voor het scheiden van het kaf van het koren is het 
bij Röntgen nog te vroeg. Binnen enkele jaren zou deze taak op de 
weg moeten liggen van de onderzoeker die de beschrijving en ordening 
van Röntgens oeuvre op zijn of haar schouders neemt. De tijd zal het 
leren. 
 
Met het bestuur van de Julius Röntgen Stichting (drs. Paul Scholten, 
Maarten Karres en Ariane Karres-Veelo, drs. Maarten Steemers, mr. 
Klaas Aantjes en Frits Zwart) was het contact steeds bijzonder 
plezierig. Met Steemers en Zwart bezocht ik in 2005 enkele uitgevers 
die zich geïnteresseerd hadden getoond de biografie uit te geven; we 
kwamen tenslotte terecht bij de firma Waanders in Zwolle die 
uiteindelijk heeft zorggedragen voor een prachtig boek. De leden van 
het bestuur van de Röntgen Stichting hebben heel lang niets van mijn 
hand mogen en kunnen lezen en moesten maar geloven dat mijn boek 
er binnen de overeengekomen tijd zou komen. Pas vanaf begin januari 
2006 stuurde ik eerste versies van hoofdstukken rond. Half april 2006 
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lag het manuscript van het geheel in eerste versie bij de 
begeleidingscommissie die op verzoek van de stichting het manuscript 
moest beoordelen. Lang voor de inlevering van de eerste hoofdstukken 
had ik overigens al wel losse artikelen over Röntgen gepubliceerd. 
Achtereenvolgens in Preludium, het Financieele Dagblad, het Grieg-
Kongressbericht van het vijfde Duitse Edvard-Grieg-Kongress (2004), 
het Röntgenjubileumboek Sentendo nuova forza (2004), de 
Troldhaugen Skriftserie en Mens en melodie.11 Daarnaast heb ik 
lezingen en interviews gegeven in Bergen (Noorwegen), Bilthoven 
(driemaal), Leipzig, Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Den Haag en in 
november 2005 zelfs in Toronto. Door deze ‘vingeroefeningen’ kreeg 
het Röntgenproject een hogere vlucht dan mijn opdrachtgeefster en ik 
zich in 2002 hadden kunnen voorstellen. 

Als leden van de begeleidings/meeleescommissie traden vanaf 
januari 2006 op: dr. Jacques van Maarseveen (Voorburg), prof. dr. 
Emile Wennekes (Universiteit Utrecht) en Frits Zwart (NMI, Den Haag). 
Van Maarseveen reageerde steeds als eerste, uitvoerig en diepgaand. 
Hij merkte van alles op, onder meer over mijn aanpak en heeft gehoopt 
dat mijn boek ‘historisch chronologisch’ zou worden en niet thematisch. 
Op dat punt ben ik hem niet tegemoetgekomen, maar met zijn 
exposées heeft hij beslist mijn denken over chronologisch en 
thematisch gescherpt. Wennekes en Zwart hebben vrijwel elke pagina 
van mijn manuscript becommentarieerd. Zo scherp, kritisch en 
tegelijkertijd invoelend als zij het hebben gelezen zal vermoedelijk nooit 
meer iemand het doen.  

Zwart heeft als eerste gesuggereerd dat ik op Röntgen zou 
kunnen promoveren. Vanaf oktober 2005 toonde Wennekes zich 
bereid mijn manuscript in ontwikkeling als proefschrift te begeleiden. 
Het bestuur van de Julius Röntgen Stichting heeft grootmoedig het 
project deze ruimte gegeven. Ik ontwikkelde vanaf dat moment als 
‘buitenpromovendus’ met mijn promotor Wennekes een eigen relatie. 
                                                             
11             Jurjen Vis, ‘Julius Röntgen: Tweede pianoconcert’; idem, 
‘Wakker gekust door een hobo’; idem, ‘Vakkundig epigoon’; idem, ‘”Von Grieg 
geschrieben”. Grieg, Röntgen und die Volksmusik’; idem, ‘Gaudeamus! Het leven 
van Julius Röntgen’; idem, Edvard Grieg og Julius Röntgen. Et naert vennskap 
mellom to unlike personligheter’; idem, ‘Edvard Griegs Mappen mit Skizzen, 
Bergen-København-Amsterdam 1907’; idem, ‘Een diepe vriendschap tussen twee 
ongelijke zielen. Edvard Grieg en Julius Röntgen’, in: Mens en melodie 61 (2006, 
nr. 2), 5-9; (2006, nr. 4), 16-21; (2006, nr. 5), 25-29.  
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Voor hem was ik echter - overigens begrijpelijk - een losvliegende 
vogel, die als het ware door het raam een min of meer voltooid 
manuscript op zijn tafel wierp. Ik was nooit zijn student geweest en hij 
had mij niet kunnen vormen. Een mens is natuurlijk nooit te oud om te 
leren, maar ik ben inderdaad geen musicoloog. Ik ben als historicus en 
musicus reeds gevormd, met alle voor- en nadelen, mogelijkheden en 
beperkingen van dien. Ook mijn freelancebestaan sinds 1988 zal mij 
alleen maar nog eigenwijzer hebben gemaakt dan ik al was toen ik in 
1985 de Universiteit van Amsterdam verliet.  

Ik hecht eraan hier de namen te noemen van de docenten die mij 
bij mijn studie geschiedenis in de periode 1978-1985 hebben gevormd 
en van wier lessen en voorbeeld ik in mijn huidige werk op het 
grensvlak van muziek en geschiedenis nog dagelijks de vruchten pluk: 
prof. dr. Co van de Kieft, prof. dr. Cees Dekker, prof. dr. Dick Blok, prof. 
dr. Peter Henderikx, drs. Hans van Rij (†) en drs. Bert Demyttenaere. 
Van mijn docenten van het Sweelinckconservatorium (1981-1987) 
noem ik in het bijzonder Eric Lotichius, Frits de Nijs (†), Alex 
Manassen, Daan Manneke en Hans Broekman. Buiten het 
Conservatorium heeft Paul Hameleers mij leren zingen en dirigeren. 
Jan Boeke bracht me op Cappella Amsterdam in contact met de barok. 
Emile Wennekes mag dan weinig hebben kunnen bijdragen aan de 
vorming van deze vliegende vis, ik heb uiteraard mijn voordeel kunnen 
doen met zijn vele op- en aanmerkingen en kanttekeningen in de 
verschillende stadia van het project. Bij ons eerste contact al 
benadrukte hij dat ik me moest uiteenzetten met de theorie van de 
biografie. Hij zette mij in een later stadium op het spoor van de 
Lisztbiografie van Alan Walker en drong aan op een meer nauwgezette 
verantwoording dan mij oorspronkelijk voor ogen had gestaan. Zijn 
opbouwende en stimulerende commentaar was fundamenteel. De 
opmerkingen en commentaren van em. prof. dr. Paul op de Coul en 
prof. dr. Karl Kügle (beiden Universiteit Utrecht) op de in het najaar van 
2006 gepresenteerde eerste versie van mijn proefschrift hebben ertoe 
bijdragen dat mijn verantwoording en methodologische plaatsbepaling 
zijn aangescherpt. Aan beiden mijn dank.           
 
In de huiselijke kring waren vertrouwen, geduld en tolerantie ruim 
aanwezig. Ik dank mijn lieve vrouw Miranda Rümke en onze prachtige 
kinderen Pieter en Ida voor enerzijds hun steun en anderzijds hun 
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relativering en soms zelfs tegenwerking. De laatste periode was niet de 
makkelijkste. Soms was ik wegens mijn ‘res severa’ moeilijk 
aanspreekbaar of wilde zelfs niet aanspreekbaar zijn. Verschillende 
keren heb ik mij in de eenzaamheid van Limmen teruggetrokken, in 
ons buitenhuisje in het wijde land van Sint Adalbert en zijn gezellen. In 
de ruimte die mijn gezin mij heeft geboden hebben mijn onderzoek en 
boek kunnen groeien.   

Dank ook aan de dierbaren die mijn werk sinds jaren hebben 
gevolgd. Mijn vader, Petrus Hendrikus Vis (1916-1987) bracht mij de 
liefde voor het gregoriaans en de geschiedenis bij, maar heeft niet 
mogen meemaken dat ik mij als historicus en musicus heb ontwikkeld. 
Mijn moeder, Cornelia Maria van der Meer, deelt mede namens hem in 
het geluk van de voltooiing van dit werk. Zij heeft mijn expedities in de 
geschiedenis en de muziek altijd met liefde en interesse gevolgd. Mijn 
dank geldt ook mijn andere familieleden en mijn collega’s, vrienden en 
vriendinnen in en buiten de muziek, die mijn leven verrijken. Dat 
Eleonore Pameijer en Menno van Delft mij als mijn paranimfen letterlijk 
en figuurlijk terzijde hebben gestaan, is een bevestiging van onze 
diepe muzikale en vriendschappelijke band sinds jaar en dag.  

Mijn muzikale mentor de pianist Harry Vooren (1940-2003), wiens 
leerling ik was sinds januari 1976, is nog dagelijks aanwezig in mijn 
beleven van muziek. Dat hij in zijn laatste jaren, terwijl zijn fysieke 
krachten afnamen en zijn mogelijkheden tot het uiterste werden 
ingeperkt, zijn levensruimte bleef bevechten en bovendien zijn 
‘gaudium magnum’ behield, heeft mijn immense bewondering. Dit boek 
draag ik op aan zijn nagedachtenis.  

 
Amsterdam, april 2007                    
 
 
 
 
 
  
 
 
 



                                                                                                                                                               
0    
 

 

24 

0 
Inleiding 
 
I - De biografie van Julius Röntgen 
 
Dit boek is een biografie, een levensbeschrijving, van de Duits-
Nederlandse componist en musicus Julius Röntgen (1855-1932). 
Röntgen verdient een biografie niet alleen omdat hij in de periode 
1878-1932 als dirigent, pianist, begeleider, docent en bestuurder een 
opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het 
Nederlandse muziekleven, maar ook omdat hij een vruchtbaar, 
veelzijdig en boeiend componist is geweest. Het ‘veelzijdige’ en het 
‘boeiende’ van Röntgen roepen vragen op en behoeven nadere 
toelichting.      
 Röntgen heeft als musicus, pedagoog en bestuurder kleine en 
grote successen geboekt en evenzovele kleine en grote tegenslagen 
moeten verduren. In het hiernavolgende wordt nagegaan wat voor een 
musicus hij is geweest en wat hij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling 
van het Nederlandse muziekleven. Zijn triomfen en mislukkingen 
worden uitgebreid beschreven. Onderzocht zal worden in welke mate 
zij zijn carrière hebben beïnvloed.  
 Het is de componist Röntgen die zijn biografen en andere 
Röntgenonderzoekers voor problemen stelt. Met zijn meer dan 650 
werken was Röntgen zeker vruchtbaar en ook zijn veelzijdigheid staat 
niet ter discussie. Overigens wordt dan niet zijn stilistische 
veelzijdigheid bedoeld maar zijn veelzijdigheid in genres. Op veel 
verschillende terreinen heeft hij zich immers bewogen: hij schreef 
liederen, koorwerken, kamermuziek, orgelwerken, symfonieën, 
soloconcerten, opera’s, filmmuziek, kerkmuziek enzovoort. Röntgen 
componeerde met het grootste gemak en verstond zijn ambacht als 
weinig anderen; veel van zijn werken zijn ‘meesterlijk’ gecomponeerd 
en - nog altijd - waard te worden beluisterd. Hierna zal echter blijken 
dat uitspraken over Röntgens oeuvre zijn als het zich begeven op glad 
ijs: het werk is slechts gedeeltelijk bekend en weliswaar keurig 
opgeborgen en gecatalogiseerd maar nauwelijks ontsloten. Op grond 
van de composities die wél bekend zijn kan men stellen dat Röntgen 
geen herkenbaar, eigen handschrift of geluid heeft gehad; hij steunde 
zijn leven lang op sterke voorbeelden.  
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 In de Nederlandse muziekgeschiedschrijving staat Röntgen 
bekend als een componist die ‘het sterkst werd gedreven naar de trant 
van Brahms’ - in de woorden van Sem Dresden - of die ‘van Brahms is 
uitgegaan en diens stijl tot het einde toe is trouwgebleven’ - in de 
woorden van Eduard Reeser.1 Nu is het door Dresden en Reeser 
geconstateerde epigonisme geen reden Röntgen als componist te 
desavoueren. Er zijn immers ook goede, kundige en interessante 
epigonen die mooie en soms ook boeiende muziek hebben 
geschreven. Röntgen was er zo een.  
 De volgende vragen hebben het onderzoek naar de componist 
Röntgen gestuurd: wat is precies een epigoon en met welke 
argumenten wordt Röntgen als zodanig aangemerkt? Sinds wanneer 
beschouwt men hem als epigoon? Was inderdaad Brahms zijn grote 
voorbeeld en, zo ja, in hoeverre en tot wanneer heeft deze aan- of 
afhankelijkheid bestaan? Ten slotte, hoe beleefde Röntgen zijn 
eigenheid als componist en streefde hij die eigenheid ook na?   
 Doel van deze biografie, waarin volop aandacht wordt 
geschonken aan de componist en de musicus, aan de pedagoog en de 
muziekbestuurder, is het leven van een opmerkelijk Nederlander, 
Duitser en Europeaan in beeld te brengen. Wat voor iemand was Julius 
Röntgen? Wat voor een kind, man, echtgenoot, collega en vriend was 
hij? Wat waren de beslismomenten in zijn leven? Waar stond hij in 
politiek en waar in religieus opzicht? Hoe heeft hij zich als Duitser in 
Nederland staande gehouden? Bij de beantwoording van deze vragen 
komen voortdurend muzikale dimensies in beeld. De mens en musicus 
Röntgen wordt in dit boek in zijn tijd en milieu geplaatst en dat verklaart 
de substantiële aandacht voor Johannes Brahms, Edvard Grieg, 
Willem Kes, Willem Mengelberg, Johannes Messchaert en vele 
anderen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een kleine samenvatting 
en alle samenvattingen monden aan het einde uit in een grote 
conclusie. 
 Nu volgt eerst een verkenning van het genre biografie, in het 
bijzonder de Nederlandse schrijversbiografie en de Nederlandse 
componistenbiografie. In dat overzicht sta ik ook stil bij de uitdagingen, 
mogelijkheden en onmogelijkheden waarmee schrijvers van 
componistenlevens, in het bijzonder biografen van Julius Röntgen, 
                                                             
1                  Sem Dresden, Het muziekleven in 
Nederland sinds 1880, 72; Eduard Reeser, Een eeuw Nederlandse muziek, 1815-1915, 192.  
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worden geconfronteerd. Gaudeamus wordt vergeleken met andere, 
recente Nederlandse componistenbiografieën en gepositioneerd. Na 
een verantwoording van mijn keuzes en werkwijze volgt een evaluatie 
van de bronnen over Röntgen en de door mij gevolgde methode van 
citeren.    
 
 
De Nederlandse schrijversbiografie 
 
In het Nederlandse taalgebied, tot twintig jaar geleden relatief arm aan 
biografieën, is de laatste jaren op biografisch terrein een grote 
inhaalslag gaande. Vanaf de jaren tachtig zijn veel 
levensbeschrijvingen van opvallende en belangrijke Nederlanders 
verschenen.2 In de letteren werd de schrijversbiografie populair. De lijst 
met namen van Nederlandse schrijvers en dichters uit de 19de en 
20ste eeuw, die de afgelopen decennia een stevige, vaak volumineuze 
biografie kregen, is inmiddels indrukwekkend lang.  

Jan Fontijn, biograaf van Frederik van Eeden en ‘theoreticus’ van 
de Nederlandse schrijversbiografie, beschouwt schrijversbiografieën 
als een subgenre van de biografie.3 Een schrijversbiografie schenkt 
aandacht aan het bijzondere karakter van het schrijverschap van de 
gebiografeerde, zijn wording, de invloeden die hij heeft ondergaan, zijn 
relatie met zijn uitgever en met zijn publiek enzovoort. De kern van een 
schrijversleven is het literaire werk en het oeuvre dient derhalve in een 
schrijversbiografie centraal te staan.4 Uiteindelijk probeert de auteur 
van een schrijversbiografie de relatie te leggen tussen het literaire werk 
en het leven van de schrijver. Hij brengt de 'beslispunten' van het leven 
in beeld en beantwoordt vragen als: waarom zette de auteur zich aan 
het schrijven, welke omstandigheden waren van invloed op het 
creatieve proces, waarom ontstonden bepaalde werken? Volgens 
Fontijn kenmerkt de Nederlandse schrijversbiografie zich door het 

                                                             
2                                                               In 1987 werd de Werkgroep Biografie in het leven geroepen - 
aangesloten bij de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Leiden) - en dit gezelschap telt 
inmiddels meer dan 300 leden, professionele biografen en geïnteresseerden. Het Biografie Bulletin 
verschijnt sinds 1991 driemaal jaarlijks. 
3                                                          Jan Fontijn, De Nederlandse schrijversbiografie, 8 e.v. 
4                                                           Jan Fontijn, Broeders in bedrog, 35, 36. 
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gehanteerde dialectische model: de permanente wisselwerking tussen 
de gebiografeerde, zijn omgeving en zijn tijd.5  

De moderne biograaf is idealiter kritisch, hij houdt afstand en 
wordt niet gehinderd door een teveel aan sympathie of antipathie. Hij 
probeert het leven van zijn held te doorgronden en te duiden, zich in 
hem in te leven en zijn mythe door te prikken. Elk mens maakt immers 
van zijn leven een verhaal en het is de opdracht van de biograaf dit 
verhaal, deze mythe op te sporen en als het ware het leven te lezen. 
Een en ander kan er toe leiden dat het leven van de gebiografeerde tot 
zuiverder, waarachtiger proporties wordt teruggebracht, vaak minder 
glorieus dan hijzelf en/of mensen in zijn omgeving het zelf voorstelden. 
Hoe verstandig het voor een biograaf ook is op afstand te blijven, 
zonder inleven - sterker: identificatie - is het schrijven van een biografie 
nagenoeg onmogelijk. Alleen met ‘Einfühlung’ komt men de nuances 
van een leven op het spoor en kan men deze begrijpen en verklaren. 
De biograaf is wat dat betreft een ‘participant-observer’. Hij kijkt niet 
alleen, hij neemt ook deel. Zijn held is voor hem object én subject; hij 
‘heeft’ hem niet alleen, hij ‘is’ hem ook. Uiteraard is dat laatste een 
fysieke onmogelijkheid, maar de biograaf doet net alsof. Dat is zijn 
lucide spel.6   

De biograaf heeft na enige tijd een vertrouwdheid met zijn 
bronnen en derhalve met de gebiografeerde zoals niemand die heeft 
en waarschijnlijk ook nooit heeft gehad, ook de gebiografeerde zelf 
niet. Vanuit die voorsprong moet hij vermoedens durven uitspreken, 
durven poneren en tenslotte een beeld durven neerzetten. Een 
biograaf mag daarbij ver gaan. Voorwaarde is natuurlijk wel dat hij zijn 
keuzes expliciteert en bij vermoedens aangeeft dat het om 
vermoedens gaat.7          

 
 
Beschrijven en vertellen 
 

                                                             
5                                                                  Fontijn, Schrijversbiografie, 79 e.v. 
6                                                                                                     Fontijn, Schrijversbiografie, 32, 61, 62; Sem Dresden, De 
structuur van de biografie, 76-86; J.F. Otten postuleert in De moderne biografie (1932) voor de 
biografie als noodzakelijk: het streven naar waarheid en zakelijkheid, demythologisering, uitgaan 
van de gecompliceerdheid van de persoon en de noodzaak van de verbeelding.  
7                                                                                                     Fontijn, Broeders, 36 e.v. 
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Een historicus, een geschiedschrijver, geeft het verleden schriftelijk 
vorm en bedient zich voor zijn reconstructies van een ‘narratio’, een 
vertelling of verhaal van een verleden werkelijkheid, van iets dat waar 
is gebeurd.8 Het vertellen en verhalen is het muzische aspect van de 
geschiedschrijving. Hierin toont zich de historicus, de onderzoeker en 
beschrijver van voorbije werkelijkheden, als creatief kunstenaar. Nu is 
een verhaal nooit objectief, er zijn altijd arbitraire elementen en 
bovendien zijn er ook altijd verschillende ‘verhalen’ in omloop waaruit 
een nieuw verhaal moet worden opgebouwd. Wat is waarheid? Het 
verleden zelf bestaat niet meer en veel vragen kunnen niet of niet meer 
worden beantwoord. Sommige onzekerheden worden ook versterkt 
door lacunes in het bronnenmateriaal. De historicus neemt bovendien 
altijd zichzelf mee; hij kan niet alles overzien en moet dus selecteren. 
Zijn selectie is die van een onderzoeker en schrijver die een kind is van 
zijn tijd en omgeving.9  

Nu bestaan er verschillende soorten historici, geschiedschrijvers 
en biografen en zijn er talloze manieren om een levensverhaal te 
vertellen of beschrijven. James Clifford onderscheidt in zijn J.W. 
Harrelson Lectures From puzzles to portraits (1969) grofweg vijf typen 
biografieën, tussen objectief aan de ene zijde van het spectrum en 
subjectief aan de andere zijde: 1) de ‘objective biography’ (waarin de 
biograaf hoofdzakelijk feiten in chronologische volgorde presenteert), 
2) de ‘scholarly-historical biography’ (waarin de biograaf meer stuurt, 
maar weinig interpreteert en duidt en nauwelijks risico’s neemt), 3) de 
‘artistic-scholarly biography’ (waarin de biograaf zich duidelijk 
positioneert als scheppend kunstenaar en veel arrangeert om een 
beeld te creëren), 4) de ‘narrative biography’ (waarin de biograaf vooral 
vertelt en soms zijn toevlucht neemt tot fictie) en 5) de ‘fictional 
biography’ (waarin de verbeelding de vrije teugel wordt gelaten en de 
biograaf een romancier is). Clifford noemt het derde type het meest 
aantrekkelijk voor de ‘creative biographer’.10   

                                                             
8                                                                                              Zie hierover bijvoorbeeld: Bernard Guenée, Histoire et 
culture historique, 18-25 (‘Définition de l’histoire’). Dresden, Structuur, 7. Overigens zijn historische 
feiten een gevolg van de werkzaamheid van de historicus en niet de basis daarvan. Nietzsche zei 
al: ‘Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen.’ Dresden, Structuur, 112.  
9                                                                                                     Dresden, Structuur, 37, 38.  
10                                                                                                 James Clifford, From puzzles to portraits, 83-89. 
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Antoon van den Braembussche onderscheidt in zijn opstel ‘Het 
biografisch element in de geschiedschrijving’ (1989) de volgende typen 
levensbeschrijvingen: 1) de exemplarische biografie (de presentatie 
van het levensverhaal om daarmee een moraal uit te dragen) 2) de 
antiquarische biografie (waarin vooral een presentatie van 
feitelijkheden wordt gegeven), 3) de anekdotische biografie (waarin 
vooral sprekende details voorkomen), 4) de historisch-literaire biografie 
(waarin de literaire en de wetenschappelijke aanpak samengaan), 5) 
de theoretische biografie (met een dwingend theoretisch 
begrippenkader), 6) de emancipatorische biografie en 7) de biografie 
waarin een historische reconstructie van de collectieve leefwereld 
hoofddoel is.11   

In relatie tot de verschillende soorten biografieën staan de 
verschillende typen vertellers. In zijn Biography: Fiction, Fact and Form 
(1984) noemt Ira Bruce Nadel er drie: 1) de dramatisch-expressieve 
verteller (de participerende), 2) de objectief-academische verteller en 
3) de interpretatief-analystische verteller. Zoals geen enkele biografie 
op alle onderdelen samenvalt met een van de typen van Clifford of van 
Van den Braembussche - vaak zijn de grenzen vloeiend - zo is ook niet 
steeds één type verteller aan het woord.12 Niettemin kan een biograaf 
zich voor een bepaalde biografie het meest aangetrokken voelen tot 
één bepaalde manier van beschrijven. Deze ‘keuze’ kan ook worden 
gedicteerd door het bronnenmateriaal. Voor de biografie van Julius 
Röntgen voelde ik mij het meest aangetrokken tot het artistiek-
wetenschappelijke model; mijn manier van vertellen is interpretatief-
analytisch. Een consequentie van de interpretatief-analytische 
werkwijze is dat niet steeds de chronologie van Röntgens leven wordt 
gevolgd: verhalende en analytische passages wisselen elkaar af.13              
 
 
Schrijven over Nederlandse componisten 
 
De Nederlandse componistenbiografie zou het muzikale equivalent 
mogen of eerder moeten zijn van de Nederlandse schrijversbiografie: 
                                                             
11                                                        A. van den Braembussche, ‘Het biografisch element in de 
geschiedschrijving.’; Fontijn, Schrijversbiografie, 41-43. 
12                                                                   Ira Nadel, Biography; Fontijn, Schrijversbiografie, 101.  
13                                                  Daarover ook: Clifford, From Puzzles to portraits, 90-98.   
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derhalve een levensbeschrijving waarin het oeuvre centraal staat. 
Relaties worden gelegd tussen het leven van de componist, zijn 
maatschappelijke positie, zijn werk, zijn componeren (het 
compositorische proces) en zijn oeuvre (het resultaat van zijn 
componeren). Nu is de Nederlandse componistenbiografie nog 
betrekkelijk jong en als genre nauwelijks herkenbaar; de term is niet 
gemunt en er is geen theoreticus zoals de Nederlandse 
schrijversbiografie in Fontijn heeft. Het aantal levensbeschrijvingen dat 
de afgelopen twintig jaar is verschenen, is met moeite op de vingers 
van twee handen te tellen en gezaghebbende voorbeelden, waarnaar 
biografen van Nederlandse componisten zich kunnen richten, 
ontbreken. In 1992 sprak de redactie van Duizend kleuren van muziek 
(verschenen bij de herdenking van de honderdste geboortedag van 
Hendrik Andriessen) haar verbazing en tevens verontrusting uit over 
het feit dat, hoewel er in Nederland op hoog niveau wordt gemusiceerd 
en muziek gedoceerd, er aan Nederlandse componisten weinig 
aandacht wordt besteed, ‘zeker in de vorm van monografieën’.14   

De afgelopen decennia lijkt voor het werk van verschillende 
belangrijke Nederlandse componisten, in Nederland maar ook 
daarbuiten (vooral de Verenigde Staten van Amerika), meer 
belangstelling te hebben bestaan dan voor hun leven. Dissertaties en 
monografieën werden gewijd aan deelaspecten van het oeuvre van 
Hendrik Andriessen, Louis Andriessen, Kees van Baaren, Ton de 
Leeuw, Willem Pijper en Jan van Vlijmen.15   

Levensbeschrijvingen van Nederlandse componisten zijn er, 
zoals gezegd, nauwelijks. De componisten die algemeen gelden als 
Nederlands belangrijkste toondichters van de 20ste eeuw wachten 
anno 2007 nog altijd op een bevredigende, volledige biografie. Om 
alleen de overledenen te noemen: Alphons Diepenbrock, Willem Pijper, 
                                                             
14                                                                         A. de Jager e.a. (red.), Duizend kleuren van muziek, 7. 
15              Th.J. Dox, Hendrik Andriessen, his life and work. 
Proefschrift University of Rochester, 1969; E. Desmedt, Louis Andriessen: eerst muziek, dan 
politiek. Proefschrift Rijksuniversiteit Gent, 1988; Robert Adlington, Louis Andriessen. De Staat. 
Aldershot, 2004; Yayoi Uno Everett, The Music of Louis Andriessen. Atlanta, 2006; J. Hill, The 
music of Kees van Baaren. Proefschrift University of North Carolina, 1970; R. de Groot, Compositie 
en intentie van Ton de Leeuws muziek: van een evolutionair naar een cyclisch paradigma. 
Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1991; F.W. Hoogerwerf, The chamber music of Willem 
Pijper (1894-1947). Proefschrift Michigan University, 1977. H.C. Ryker, The symphonic music of 
Willem Pijper (1894-1947). Proefschrift Washington University, 1971; C. Mueller, The music of the 
contemporary Dutch composer Jan van Vlijmen. Proefschrift University of Texas, 1989.     
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Sem Dresden, Henk Badings, Rudolf Escher, Kees van Baaren, Ton 
de Leeuw, Tristan Keuris en Peter Schat. Marius Flothuis stelde het 
fenomeen van het ontbreken van biografiën in zijn inaugurele rede als 
hoogleraar musicologie aan de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht 
(1974) aan de kaak, maar sindsdien is er maar weinig ten goede 
veranderd.16 Eén gelukkige uitzondering moet worden genoemd: 
Matthijs Vermeulen werd in 1997 geëerd met een uitputtende, 
vuistdikke biografie en kort voor het verschijnen van dit boek was de 
auteur, Ton Braas, gepromoveerd op het oeuvre van de componist.17  

Terwijl naar componisten uit de 17de en 18de eeuw (Cornelis Schuyt, 
Jan Pietersz. Sweelinck, Sybrandus van Noordt, Jacob van Eyck, Carel 
Hacquart, Willem de Fesch, Unico Wilhelm van Wassenaer, Pieter 
Hellendaal en Joseph Schmitt) de afgelopen decennia relatief veel 
aandacht is uitgegaan, worden componisten uit de 19de en 20ste eeuw 
verontachtzaamd.18   
                                                             
16                                                     M. Flothuis, Taken van de hedendaagse 
musicoloog.  Zie ook het citaat uit Flothuis’ brief aan het Prins Bernhardfonds ten behoeve van de 
subsidie voor biografie van Leo Smit in: Jurjen Vis, Silhouetten, 7. Over Alphons Diepenbrock 
verschenen de volgende boeken: E. Reeser, Alphons Diepenbrock. Amsterdam, z.j.; W. Paap, 
Alphons Diepenbrock: een componist in de cultuur van zijn tijd. Haarlem, 1980. Een aanzet voor 
een biografie van Pijper vindt men in: W.C.M. Kloppenburg, Willem Pijper (1894-1947). Thematisch-
bibliografische catalogus van zijn werken en biografische schets. Zutphen, 2007. Aan Ton de 
Leeuw werd een artikelenbundel gewijd: J. Sligter (red.), Ton de Leeuw. Zutphen, 1992. De 
autobiografische website van Peter Schat, ‘Composing my life’ bleef door zijn overlijden in 2003 
onvoltooid: www.peterschat.nl (27 maart 2007). Voor de componist Schat kan men terecht bij zijn 
eigen lees- en leerboek: Het componeren van de hemel. Amsterdam, 1999.   
17                Ton Braas, De symfonieën en de 
kamermuziek van Matthijs Vermeulen: poëtica en compositie. Proefschrift Universiteit Utrecht, 1995 
(handelseditie: Amsterdam, 1997); Idem, Door het geweld van zijn verlangen: een biografie van 
Matthijs Vermeulen. Amsterdam, 1995. 
18                   Voor Cornelis Schuyt: A. Annegarn, Floris en Cornelis Schuyt. Utrecht, 1973. Voor 
Sweelinck is men nog altijd aangewezen op de onvermijdelijk verouderde, maar monumentale 
studies van Bernhard van den Sigtenhorst Meyer (Jan P. Sweelinck en zijn instrumentale muziek, 
Den Haag, 1934-1 en De vocale muziek van Jan P. Sweelinck, Den Haag, 1948). Voor een 
moderne presentatie van Sweelincks biografie: F. Noske, Sweelinck. Oxford, 1988 en een nieuwe, 
alomvattende benadering van zijn instrumentale muziek: P. Dirksen, The keyboard music of Jan 
Pieterszoon Sweelinck: its style, significance and influence. Utrecht, 1997. Over de verschillende 
Van Noordts vooral: R. Verhagen, Sybrandus van Noordt: organist van Amsterdam en Haarlem 
(1659-1705). Amsterdam, 1989. Biografische informatie over Van Eyck vindt men in: Thiemo Wind, 
Jacob van Eyck en de anderen. Nederlands solorepertoire voor blokfluit in de Gouden Eeuw. 
Dissertatie Universiteit Utrecht, 2006. Over leven en werk van Hacquart: Pieter Andriessen, Carel 
Hacquart (+1640-1701?). Een biografische bijdrage. Het werk (Brussel, 1974).  Over De Fesch: 
Robert Tusler, Willem de Fesch; an excellent musician and a worthy man. Den Haag, 2005. Over 
Van Wassenaer: A. Dunning, Count Unico Wilhelm van Wassenaer (1692-1766): a master 
unmasked or the Pergolesi-Riciotti puzzle solved. Buren, 1980; R. Rasch e.a. (red.), Unico Wilhelm 
van Wassenaer 1692-1766: componist en staatsman. Hilversum-Zutphen, 1993. Over Hellendael: 
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Slechts enkele 20ste-eeuwse componisten kregen de afgelopen 
halve eeuw biografieën en het zijn, afgezien van Matthijs Vermeulen, 
vooral de 'kleintjes': Geert von Brucken Fock, Jan van Gilse, Anthon 
van der Horst, Oscar van Hemel, Anna Cramer, Matty Niël, Leo Smit, 
Nico Richter, Henriëtte Bosmans, Cornelis Dopper, Jan Brandts Buys 
en Johan Wagenaar.19  In sommige gevallen kwamen de biografische 
werken tot stand in het kader van de viering van een honderdste 
geboortedag. Vermeldenswaardig is de in 1991 verschenen bundel 
biografische opstellen over zes Nederlandse vrouwelijke componisten 
uit de 20ste eeuw.20 Dat soms levende componisten worden geëerd 
met een levensbeschrijving, mag blijken uit de biografieën van Willem 
Breuker en Hans Kox.21         
                                                                                                                                                                                          
L. Haasnoot, Leven en werken van Pieter Hellendael (1721-1799). Proefschrift Universiteit van 
Amsterdam, 1983. Over Schmitt: Albert Dunning, Joseph Schmitt. Amsterdam, 1962. Terwijl van 
Johannes Bernardus van Bree, Johannes Verhulst en Richard Hol de afgelopen jaren verschillende 
werken op cd zijn opgenomen, zijn hun levens nog altijd niet beschreven. Wat betreft 19de-eeuwse 
Nederlandse componisten verdient hier vermelding: J.G.A. ten Bokum, Johannes Gijsbertus 
Bastiaans (1812-1875).  Utrecht, 1971. 
19           Geciteerd in volgorde van jaar van verschijnen. In alfabetische volgorde evenwel: 
Helen Metzelaar, Zonder muziek is het leven onnodig. Henriëtte Bosmans [1895-1952] een 
biografie. Zutphen, 2002; Jan ten Bokum, Jan Brandts Buys. Componist 1868-1933. Een 
Nederlander in Oostenrijk. Zutphen, 2003; H.I.C. Dozy-de Stoppelaer e.a., G.H.G. von Brucken 
Fock: een mens van twee werelden. Zeist, 1959; J. Landheer, Anna Cramer: mythe en 
werkelijkheid. Proefschrift Universiteit Utrecht, 1995. Joop Stam, Schitteren op de tweede rang. 
Cornelis Dopper (1870-1939), zijn leven, werk en wereld. Z.p., 2002; Hans van Dijk, Jan van Gilse: 
strijder en idealist: een bijdrage tot de kennis van de Nederlandse muziekgeschiedenis in de 
periode 1900-1944. Dissertatie Rijksuniversiteit Utrecht, 1980 [ingekorte handelsversie: Buren, 
1988]; Clemens Romijn, Oscar van Hemel: componist tussen klassiek en atonaal. Alphen a/d Rijn, 
1992; G. Oost, Anthon van der Horst: leven en werken. Alphen a/d Rijn, 1992; P.E.A. Soeters, De 
twaalf tonen van Matty Niël. Nuth 1999; P. Soeters, Matty Niël, een componistenleven. Maastricht, 
2000; Juul Muller, Nico Richter 1915-1945. Tekstboekje bij Tatlin records TA 005. Amsterdam, 2003 
[uitgebreide versie op www.klassiekecd.nl (26 maart 2007)]; Jurjen Vis, Silhouetten. De componist 
Leo Smit. 1900-1943. Amsterdam, 2001; Johannes Wagenaar en Jaap van Benthem, Johan 
Wagenaar (1862-1941). Leven en werk van een veelzijdig kunstenaar. Zutphen, 2004.   
20                 H. Metzelaar e.a. (red.), Zes Vrouwelijke 
Componisten. Zutphen, 1991. Het gaat om Gertrude van den Bergh, Henriëtte Bosmans, Elisabeth 
Kuypers, Tera de Marez Oyens, Catharina van Rennes en Iet Stants.  
21                              F. en J. Buzelin (vertaling: M. Nakken), 
Willem Breuker: maker van mensenmuziek. Hilversum-Zutphen, 1994; Bas van Putten, Hoog Spel: 
het levensverhaal van de componist Hans Kox. Amsterdam, 2005. Voor de meeste in deze 
paragraaf genoemde componisten vindt men verwijzingen naar de meest relevante aan hen gewijde 
boeken en artikelen in: Pay-Uun Hiu en Jolande van der Klis (red.), Het Honderd Componisten 
Boek en: Jolande van der Klis (ed.), The Essential Guide to Dutch Music. Ik heb overigens in mijn 
overzicht afgezien van verwijzingen naar doctoraalscripties en de reekscomponistenbrochures van 
Donemus uit de jaren negentig. Verwijzingen naar muzikantenbiografieën en -autobiografieën zijn 
achterwege gelaten. Dat is een genre apart.   
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Typologie: drie soorten componistenbiografieën 
 
Idealiter beschrijven componistenbiografen leven en werken van 
componisten op evenwichtige wijze en in juiste proporties. Met het 
criterium beschrijving van leven én oeuvre samen in één concept kan 
men in componistenbiografieën drie soorten biografieën 
onderscheiden. Allereerst is er de biografie waarin beschrijvingen of 
karakteriseringen van composities met het levensverhaal zijn 
verweven. De beschrijving van het leven is in deze categorie dominant. 
Vervolgens is er de biografie waarin muziekwerken min of meer los van 
het levensverhaal, maar wel daaraan in chronologie aangehaakt, in 
aparte paragrafen de revue passeren. Dit type biografie is als het ware 
een tweestemmige compositie, waarin overigens de levensbeschrijving 
niet het zwaarste hoeft te wegen. Tenslotte is er de biografie waarin 
het leven en de werken van elkaar zijn gescheiden. Leven en oeuvre 
krijgen in aparte delen van het boek elk het volle pond.22   
 Ieder van de hiervoor genoemde componistenbiografieën, die, 
met uitzondering van de biografie van Geert von Brucken Fock, na 
1980 zijn verschenen, kan men onderbrengen in een van de drie 
categorieën. Tot het eerste type, waarin leven en werk met elkaar zijn 
verweven, behoren de levensbeschrijvingen van Matthijs Vermeulen, 
Leo Smit en Henriëtte Bosmans. In deze biografieën zijn in het 
levensverhaal eenvoudige analyses opgenomen van in principe alle 
werken. Afgezien van - per boek - één incidentele afbeelding van een 
manuscriptpagina of één fragment uit een gedrukte partituur ontbreken 
notenvoorbeelden. De mate van uitvoerigheid van de auteurs verschilt 
overigens. Braas geeft in Vermeulens biografie korte beschrijvingen 
van composities; analyses had hij immers in zijn dissertatie over 
Vermeulens muziek al gegeven. Metzelaar combineert voor Bosmans 
                                                             
22                Bij de eerste en derde soort kunnen twee 
subcategorieën worden toegevoegd: biografieën of biografische overzichten, geschreven door 
nabestaanden op grond van memoires of andere documenten en autobiografieën. Daarbij kan 
worden gedacht aan: M. van Domselaer-Middelkoop, Overzicht over leven en werken van Jakob 
van Domselaer. Z.p., 1970 en Chr. van der Meulen, Matthijs Vermeulen: zijn leven, zijn muziek, zijn  
proza. Nieuwkoop, 1982.  In  autobiografieën tonen componisten zelden voldoende afstand om de 
samenhang van hun leven en werk evenwichtig te beschrijven. In bijvoorbeeld Géza Frid, In tachtig 
jaar de wereld rond (Naarden, 1984) zal men vergeefs zoeken naar de beschrijving en weging van 
Frids werken.      
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een chronologische opzet ‘met een thematische aanpak, aangegeven 
door subkopjes. Een terugkeer naar de chronologie wordt gemarkeerd 
door een regel wit in de tekst.' Bosmans’ composities worden door haar 
kort gekarakteriseerd.23  Vis geeft in zijn Smitbiografie Silhouetten 
ingetogen karakteristieken en maakt - overigens evenals Braas en 
Metzelaar hadden gedaan - gebruik van oude recensies van 
uitvoeringen van composities; Smits werken zijn vervlochten met diens 
levensverhaal maar worden niettemin behandeld in aparte paragrafen.  

Voorbeelden van de tweede categorie, waarin de werken los van 
de biografie maar wel daaraan chronologisch aangehaakt worden 
behandeld, zijn de boeken van Hans van Dijk en Joop Stam. Van Dijk 
onderbreekt de hoofdtekst van zijn Van Gilsebiografie met uitvoerige 
analytische beschouwingen over Van Gilses composities. In de 
biografie van Cornelis Dopper vergast Stam zijn publiek op 
doorwrochte analyses van werken met uitvoerige notenvoorbeelden. 
De losse paragrafen kunnen echter wat hem betreft door minder of niet 
muzikaal geschoolde lezers zonder bezwaar worden overgeslagen.  

De meeste Nederlandse componistenbiografieën horen thuis in 
de derde categorie, waarin leven en werk strikt van elkaar zijn 
gescheiden. In de biografieën van Hendrik Andriessen en Johan 
Wagenaar worden de composities na een biografisch eerste deel apart 
besproken, bovendien door specialisten. Dit gebeurt in op zichzelf 
staande essays, met notenvoorbeelden, zij het niet uitputtend. 
Voordeel van deze werkwijze is dat de musicoloog werkt vanuit zijn 
eigen discipline en niet bezorgd hoeft te zijn of zijn aandeel wel gelijke 
tred houdt met het werk van de biograaf. De composities worden in 
chronologie of per genre (en daarbinnen in chronologische volgorde) 
besproken en er vindt geen versnippering plaats. Het voordeel van 
notenvoorbeelden in analyses is overigens wel dat zij bondiger en 
eenduidiger zijn dan uitgeschreven beschouwingen.   

Sommige biografen houden graag alles in eigen hand. In zijn 
biografie van Anthon van der Horst verkiest Gert Oost een driedeling: 
na het levensverhaal (deel I), bespreekt hij in deel II de verschillende 
werkterreinen van Van der Horst (de dirigent, de organist en de docent) 
en gaat hij in deel III in op de composities. In de biografie van Jan 
Brandts Buys behandelt ook Jan ten Bokum het leven en het werk 
gescheiden. Volgens hem is trouwens het genre biografie met 
                                                             
23                                                                             Metzelaar, Zonder muziek, 8. 
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werkbeschrijving in de hedendaagse muziekwetenschap ‘enigszins 
verouderd’: ‘De belangstelling heeft zich verplaatst naar ofwel zeer 
specialistische of juist brede, veelal multidisciplinaire onderwerpen, 
overzichten, receptiegeschiedenis [...], niet-westerse muziek en 
popmuziek. Soms verschijnen nog wel biografieën, vaak zonder 
muziekvoorbeelden, maar die hebben meestal betrekking op 
componisten van wie het werk al redelijk bekend is.’ Omdat de 
componist Brandts Buys zo goed als geheel onbekend is, wilde Ten 
Bokum teruggrijpen op het 'aloude genre', met veel 
notenvoorbeelden.24  

Niet altijd komt in een componistenbiografie het leven op de 
eerste plaats. In de biografie van Oscar van Hemel legt auteur 
Clemens Romijn het accent op de composities van Van Hemel: zijn 
muziek staat centraal en biografische aspecten komen slechts 
summier aan bod. 
 
Buitenlandse componistenbiografieën kunnen uiteraard ook in een van 
de drie categorieën worden ondergebracht. Vijf recente biografieën van 
componisten die voor het leven van Röntgen van belang zijn, 
verdienen hier in het bijzonder de aandacht. Een indrukwekkend 
voorbeeld van een biografie waarin het levensverhaal op de eerste 
plaats komt en muziek wordt gebruikt om het leven meer profiel te 
geven is de driedelige biografie van Franz Liszt door Alan Walker: I 
The Virtuoso Years, 1811-1847 (1983), II The Weimar Years, 1848-
1861 (1988) en III The Final Years, 1861-1886 (1997). Binnen de 
grote, overkoepelende chronologie volgen de thematische 
hoofdstukken elkaar op. Bijvoorbeeld: ‘Paganini’, ‘Liszt and the 
Keyboard’, ‘Music at the Court of Weimar’, ‘Liszt the Conductor’, ‘Liszt 
and the Orchestra’, ‘The War of the Romantics’, ‘Liszt and his 
Children’, ‘Liszt and his Pupils’ en ‘The Franco-Prussian War of 1870’. 
Walker geeft van een beperkt aantal composities, eigenlijk alleen de 
sleutelwerken, korte analyses in vogelvlucht, met notenvoorbeelden  
(onder meer de Hongaarse Rhapsodieën, de sonate in b, de 

                                                             
24                                               Ten Bokum, Brandts Buys, 9, 10. Enigszins vergelijkbaar is: Wagenaar, 
Johan Wagenaar. Jaap van Benthem verzorgde het tweede deel: ‘Wagenaars composities - een 
verkenning’ en de ‘Oeuvrecatalogus’, overigens zonder notenvoorbeelden. 
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Faustsymphonie en de Via Crucis). Bij de pianowerken toont hij 
aandacht voor Liszts schrijfwijze voor de piano.25       
 In Clara Schumann. The Artist and the Woman (1985-1) van 
Nancy B. Reich zijn leven en werk strikt van elkaar gescheiden. Reichs 
feministische benadering heeft bovendien grote consequenties.26 De 
auteur presenteert leven en werk van Clara Schumann-Wieck met een 
accent op die thema's die in de tot dan toe door mannen gedomineerde 
biografie van de componiste niet of nauwelijks aan bod waren 
gekomen. In het chronologisch gepresenteerde levensverhaal 
concentreert de schrijfster zich op de volgende key issues: Clara’s 
relatie met haar vader en moeder, haar opleiding, haar losmaking, de 
keuze tussen familie en carrière, haar moederschap en de verzorging 
van haar zieke man. Schumann-Wiecks carrière zelf wordt in vijf op 
zichzelf staande hoofdstukken beschreven: 1) Clara Schumann en 
Johannes Brahms, 2) Andere vrienden en tijdgenoten, 3) Clara 
Schumann als componist en uitgever van de muziek van haar man, 4) 
Clara Schumann als podiumartieste en 5) Clara Schumann als 
studente en docente. In een appendix is een ‘Catalogue of Works’ 
opgenomen. Onder 3 worden overigens Schumann-Wiecks 
composities stuk voor stuk besproken en verschillende 
notenvoorbeelden tonen overeenkomsten met werken van haar man. 
 Edvard Grieg: mennesket og kunstneren (naar de oorspronkelijke 
Noorse uitgave 1980. In de Engelse vertaling van 1988: Man and 
Artist) van Finn Benestad en Dag Schjelderup- Ebbe hoort thuis in de 
eerste categorie maar neigt sterk naar de tweede. In het uitputtende 
werk worden bondige analyses van composities (met 
notenvoorbeelden) in aparte paragrafen - in een kleiner corps gezet - 
ingevoegd in Griegs levensverhaal. Getuigenissen van Grieg zelf en 
anderen over hem zijn opgenomen in de marge.27 In Edvard Grieg 
(1990) van Hella Brock is de nadruk op het werk dominant. De auteur 
heeft geprobeerd ‘die Darstellung [Griegs] Entwicklung mit einer 
repräsentativen Auswahl von musikalischen und verbalen 
                                                             
25                       Allan Walker laat in zijn inleiding elke methodologische verantwoording 
achterwege. 
26                         Nancy B. Reich, Clara Schumann, 9-13. Een tweede druk van dit populaire boek 
verscheen in 2001; hier wordt geciteerd naar de eerste uitgave van 1985. Over Clara Schumann 
ook: Catherine Lépront, Clara Schumann, la vie à quatre mains. Parijs, 1988. In vertaling: Clara 
Schumann. Een vierhandig leven. Baarn, 1990.  
27                                                                           Finn Benestad en Dag Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, ix, x. 



                                                                                                                                                               
0    
 

 

37 

Selbstzeugnissen’ te verbinden.28 Brocks werk bestaat uit korte 
biografische schetsen, in chronologie gepresenteerd, afgewisseld met 
kleine analyses van composities (met ampele notenvoorbeelden). 
Brock opent haar boek met een hoofdstuk over Griegs populariteit en 
besluit het met de beschouwing ‘Erleben und Schaffen - Weltsicht und 
Werk’. Een ‘Zeittafel’ geeft aan het slot de chronologie van Griegs 
leven.  

In Brahms van Malcolm Macdonald (1990 en 2001) zijn leven en 
werk van elkaar gescheiden; ook Macdonald legt het zwaartepunt bij 
het oeuvre. Naast vijf chronologische hoofdstukken waarin Brahms’ 
levensverhaal wordt verteld, zijn er vier min of meer op zichzelf 
staande thematische hoofdstukken: ‘The Romantic foreground’, ‘The 
sense of the past’, ‘Music and Menschenbild’ en ‘A Music of the 
Future’. Vervolgens behandelt de auteur in vier aparte hoofdstukken - 
in vier periodes - Brahms’ oeuvre. Genoemde hoofdstukken wisselen 
elkaar evenwichtig af: ‘The book interweaves biography and music, but 
the balance must nowadays be weighted towards the latter.’ De auteur 
had hiertoe besloten omdat volgens hem over Brahms’ leven weinig 
nieuws was te melden.29  In de hoofdstukken met muziekanalyses 
worden Brahms’ composities per genre besproken; de korte analyses, 
met notenvoorbeelden, zijn grondig. Een ‘Calendar’, een werkenlijst en 
uitgebreide personalia van alle belangrijke, in het boek voorkomende 
personen geven de lezer meer greep op de materie. 

 
Al met al spreiden schrijvers van componistenbiografieën, in en buiten 
het Nederlandse taalgebied, een voorkeur ten toon voor 
levensbeschrijvingen met kernachtige analyses, geïllustreerd met 
notenvoorbeelden. Onder de aangehaalde Nederlandse biografieën 
zijn de boeken met een aparte werkbeschrijving, in de typologie dus de 
derde categorie, in de meerderheid en derhalve als genre, in 
tegenstelling tot wat een der biografen daarover zelf heeft opgemerkt, 
allerminst verouderd. In de hiervoor aangehaalde buitenlandse 

                                                             
28                                                                              Hella Brock, Edvard Grieg, 7. 
29                                                                                                Malcolm MacDonald, Brahms, viii, ix. Dat een 
nieuwe biografische benadering zelfs bijna onmogelijk zou zijn, is natuurlijk een al te boude 
bewering. Immers, elke biograaf neemt zichzelf mee en plaatst zijn eigen specifieke en unieke 
accenten. Zie hierover bijvoorbeeld: Lewis Lockwood, Beethoven. The Music and the Life (New 
York-London, 2003-2005), xv-xix (‘Preface’) en in het bijzonder xviii.     
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biografieën worden in enkele gevallen de verschillende categorieën 
virtuoos met elkaar gecombineerd.        
 
 
Röntgens onbekende oeuvre 
 
Zoals men van een schrijversbiograaf mag verwachten, zo mag men 
ook van een componistenbiograaf verwachten dat hij in zijn biografie 
behalve het leven ook het oeuvre van zijn componist bespreekt en 
weegt. Het maakt geen verschil of de werken in de biografie ingenieus 
en speels met het levensverhaal zijn verweven of na het leven apart 
worden besproken. In Gaudeamus vindt men geen bespreking en 
weging van Röntgens oeuvre. Sterker nog, voor Röntgens composities 
is in deze biografie slechts een bescheiden plaats ingeruimd. Het 
object van dit boek is niet het leven en het werk maar het leven en dit 
in een brede, cultuurmaatschappelijke context. Gaudeamus is een 
componistenbiografie, zeker, maar wel een gemankeerde. 
 Mijn keuze het zwaartepunt van dit boek niet te leggen op 
Röntgens leven én werk maar op Röntgens leven is goeddeels 
noodgedwongen. Röntgens oeuvre stelt de biograaf en andere 
onderzoekers voor grote en in ieder geval op korte termijn onoplosbare 
problemen. In de eerste plaats, wanneer men spreekt van Röntgens 
oeuvre weet men misschien ‘zo ongeveer’ waarover het gaat, maar 
niet meer dan dat. Röntgens ruim 650 composities zijn grotendeels 
terra incognita. Gloria Chang-Drop heeft enkele jaren geleden 
Röntgens piano-oeuvre geanalyseerd maar haar resultaten niet 
beschikbaar gesteld en deze zijn vrijwel ontoegankelijk.30 Er bestaat 
ook nauwelijks een uitvoeringstraditie, partituren met Röntgens muziek 
zijn mondjesmaat beschikbaar en slechts een beperkt aantal 
composities is op cd vastgelegd. De afgelopen jaren verschenen 
verschillende cd’s met kamermuziek en orkestmuziek die verrassende 
vensters naar Röntgens muzikale universum hebben geopend. Vol 
vertrouwen kan hier worden verwezen naar het werk van John Smit die 
alle symfonieën en soloconcerten van Röntgen in partituur brengt en 
                                                             
30                  Gloria Chang-Drop, The piano-oeuvre of 
Julius Röntgen (1855-1932). Scriptie ter verkrijging van de graad Master of Philosophy aan het 
Goldsmiths College van de University of London (2003). In 2004 bezorgde Chang-Drop van Julius 
Röntgen de 12 Zweistimmige Inventionen (12 Two-part Inventions), een uitgave van Donemus en 
het Nederlands Muziek Instituut.  
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sinds 2005 betrokken is bij de registratie van deze werken voor het 
label CPO. Al eerder had hij de twee hobosonates, de fagotsonate, de 
suite Aus Jotunheim, verschillende cellosonates en enkele 
strijkkwartetten drukklaar gemaakt. Het is heel wat en het is mooi, 
maar het is bij Röntgen nog maar het topje van de ijsberg. Veel van 
zijn muziek is anno 2007, 75 jaar na zijn overlijden, nog altijd 
toekomstmuziek.   
 Een tweede probleem is dat de catalogisering van Röntgens 
oeuvre zeer te wensen overlaat. Voor de beschrijving van zijn 
composities kan men thans terecht bij drie oeuvrelijsten of catalogi, die 
alle in principe volledigheid beogen. In de eerste plaats is er van de 
hand van Mien Röntgen-des Amorie van der Hoeven de 'Volledige lijst 
van Röntgens composities' aan het eind van haar Brieven van Julius 
Röntgen (1934), gevolgd door de ‘Lijst der gedrukte werken van Julius 
Röntgen’ (met opusnummers) en de opgave van ‘Gedrukte werken 
zonder opus-getal’.31 In deze overzichten zijn Röntgens werken in 
chronologische volgorde, per jaar, gerangschikt. Vervolgens is er de 
Julius Röntgen. Oeuvrecatalogus van Jurriaan Röntgen (1998), 
bedoeld voor uitvoerende musici, impresario’s en muziekliefhebbers. 
Deze catalogus is op de praktijk toegesneden en de werken van 
Röntgen worden derhalve per genre vermeld.32 De Catalogus van 
composities in het archief Julius Röntgen van het Nederlands 
Muziekinstituut (NMI, 1987) ten slotte door Henk Smit, Wilma Roest en 
Frits Zwart vervaardigd is een opgave van Röntgens werken voor 
zover in handschrift aanwezig in het NMI. Deze catalogus vermeldt dus 
geen handschriften die elders worden bewaard of gedrukte werken.  
 De lijst van Röntgens composities door Mien Röntgen is voor de 
periode 1864-1876 gebaseerd op een door Röntgens vader Engelbert 
Röntgen aangelegde oeuvrebeschrijving Compositionen von Julius 
Röntgen (februari 1864-april 1876). Reeds omstreeks 1866-1867 heeft 
Julius Röntgen de redactie overgenomen.33 Mien Röntgens gebruik 
van deze bron is echter onvolledig. Ook heeft zij de dagboeken van 
haar man niet als bron gebruikt en daardoor verschillende vroege 
                                                             
31                                                                                                                  Opgenomen in: Röntgen-des Amorie van der 
Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen , 265-280. 
32                                                                        Verschenen in 1998 bij Donemus, Amsterdam.  
33                                                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 81. Vanaf opus 33 is het 
handschrift zeker van Julius Röntgen. 
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werken gemist. Los van deze bezwaren bevat haar lijst storende fouten 
en vergissingen die in enkele gevallen in de Oeuvrecatalogus van haar 
kleinzoon Jurriaan zijn overgenomen. De catalogus van het NMI is 
weliswaar het meest uitvoerig en gedegen, maar inconsequent en 
onvolledig in de vermelding van titels, opdrachten, motto’s, opschriften, 
dateringen en verwijzingen naar prijsvragen. Autografen van Röntgens 
elders bewaard en gedrukte werken zijn tot op heden nergens 
verantwoord.34 Jurriaan Röntgen heeft het als eerste aangedurfd de 
composities van Röntgen binnen de verschillende genres te 
nummeren. Dat heeft hij althans gedaan bij de sonates voor cello en 
piano, de strijktrio’s, pianotrio’s, strijkkwartetten, symfonieën, 
pianoconcerten, vioolconcerten en celloconcerten. Aan de nummering 
van de pianosonates, sonates voor viool en piano, sonates voor 
altviool en piano, pianokwartetten, pianokwintetten en strijkkwintetten 
heeft hij zich niet gewaagd, overigens zonder opgave van redenen. 
Jurriaan Röntgens gedeeltelijke nummering is echter niet consequent 
en heeft te lijden onder de verkeerde identificaties van werken. 
Röntgen heeft bovendien ‘Verschollene Werke’ niet meegeteld en 
daarvoor is eigenlijk geen reden.  
 Van de problemen met betrekking tot de identificatie van 
composities van Julius Röntgen wil ik een paar voorbeelden geven. 
Met John Smit heb ik eind 2005, naar aanleiding van een gezamenlijk 
studieverblijf in Edinburgh (september 2005), een begin gemaakt met 
de ordening van Röntgens symfonieën.35 Daarbij is onder meer 
gebleken dat de zogenoemde Doctor-symfonie in f (1930), die in de 
Oeuvrecatalogus van Jurriaan Röntgen als zelfstandig werk naast de 
Edinburgh-symfonie in c (1930) voorkomt, niet bestaat. Nu heeft Julius 
Röntgen zelf deze aanduiding verschillende keren gebruikt, maar hij 
bedoelde met de Doctor-symfonie duidelijk de Edinburgh-symfonie. 
Wat is nu de toonaard van de Edinburgh-symfonie: c of f? Mien 
Röntgen voert in haar lijst ook de symfonie in f op maar noemt een 
symfonie in c als de ‘Edinburgsche’. De partituur van de Edinburgh-
symfonie die Smit en ik in de universiteitsbibliotheek van Edinburgh 
aantroffen gaf uitsluitsel: de Edinburgh-symfonie staat in f. Exit de 
Doctor-symfonie. 
                                                             
34                                                                                 Bijvoorbeeld in het Archief van Breitkopf & Härtel 
(Sächsisches Staatsarchiv, Leipzig) en in de Toveycollectie (University Library Edinburgh). 
35           De telling van Smit en mij is gebaseerd op de chronologie. Zie hierna bijlage 4. 
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 Ook Röntgens Walzer-symfonie is een mooie casus. Achter deze 
symfonie gaat een heel andere symfonie schuil dan men tot nu toe 
heeft aangenomen. De voor een prijsvraag ingestuurde symfonie Spielt 
auf (nr. 10b), die Mien Röntgen als Walzer-symfonie had aangemerkt 
(waarin zij door iedereen werd gevolgd), blijkt afgezien van een beperkt 
aantal nieuw gecomponeerde in- en uitleidende maten, geheel te zijn 
ontleend aan deel II (‘Walzertempo’) van de symfonie in D (nr. 10a).  
 Voor onze ordening besloten Smit en ik de symfonieën met koor 
en/of vocale solisten op te nemen onder de louter instrumentale 
symfonieën en ze ‘gewoon’ mee te nummeren. Ook de symfonie met 
de sopraansolo aan het eind (nr. 8) was immers altijd onder de 
symfonieën gerekend en een principieel verschil tussen dit werk en 
andere symfonische composities met vocale bijdrage was er eigenlijk 
niet.   
 Al met al zou het hele oeuvre van Röntgen op deze manier tegen 
het licht moeten worden gehouden: mooi werk voor toekomstige 
Röntgenonderzoekers! Voor een weging van Röntgens oeuvre echter, 
hoe wenselijk ook, is het nu dus nog te vroeg. In deze biografie zal 
men derhalve geen musicologische analyses aantreffen van 
composities, hooguit karakteriseringen van slechts enkele vermoede 
sleutelwerken en daarmee aanzetten tot analyse en misschien zelfs 
het begin van een oeuvrebeschrijving. Niet meer en ook niet minder. 
Niettemin zal de lezer en gebruiker van dit boek enigermate vertrouwd 
raken met het oeuvre van Röntgen. Van verschillende werken worden 
muzikale, literaire en andere achtergronden behandeld. Omdat ik mij 
hier en daar uitspreek over Röntgens melodiek, harmoniek en 
afhankelijkheid van andere componisten heb ik een paar 
notenvoorbeelden toegevoegd die een en ander inzichtelijk maken. 
Voor deze voorbeelden - aan het einde in een aparte bijlage 
samengevoegd - heb ik bij voorkeur gebruik gemaakt van Röntgens 
eigen manuscripten. 
 
 
Chronologisch of thematisch 
 
De biografie van Julius Röntgen heeft te lijden onder de beperking van 
de onbekendheid van Röntgens oeuvre. Men weet dat dit oeuvre 
bestaat, men kent een aantal composities, maar van het geheel is het 
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wat en hoe goeddeels in nevelen gehuld. Gaudeamus is zoals gezegd 
een gemankeerde componistenbiografie. Het boek hoort desondanks 
thuis in de eerste categorie biografieën: het levensverhaal komt op de 
eerste plaats en het oeuvre wordt gebruikt ter ondersteuning en 
illustratie van dit verhaal. Deze ‘keuze’ is enerzijds gedicteerd door de 
onbekendheid van een groot deel van het bronnenmateriaal, en dus 
noodgedwongen, maar vloeit anderzijds voort uit de wens ook een niet-
muzikaal of niet-musicologisch geschoold publiek te bereiken.  
 Gaudeamus is een biografie waarin ‘Omnipotens Julius Röntgen’ 
over de volle breedte en in al zijn veelzijdigheid wordt geëxploreerd en 
geduid.36 Geen opsomming dus van zoveel mogelijk chronologisch 
geordende feiten over Röntgen, maar wel zoveel mogelijk zinvolle 
samenhangen hem betreffende, thema’s, op inzichtelijke wijze 
gepresenteerd. De alvermogende Röntgen blonk immers niet uit in één 
discipline of met één talent, maar in verschillende disciplines en met 
verschillende talenten, bovendien tegelijkertijd.  
 Mijn presentatie komt overeen met het artistiek-
wetenschappelijke model van Clifford: de biograaf stuurt en arrangeert 
om het beeld van zijn held scherp te stellen. Daarbij laat hij  de 
chronologie van het leven voor een deel los. Een consequentie 
daarvan is dat het perspectief van de beschrevene in zijn geleefde  
 
 
leven niet steeds wordt gevolgd. Er is niet één verhaallijn, maar er zijn 
verschillende lijnen tegelijkertijd, naast elkaar. Op zichzelf is dat geen 
bezwaar; een biografie kan ook geen kopie zijn van het geleefde leven. 
Reduceren en arrangeren heeft het voordeel dat ze de betekenis van 
de ‘werkelijkheid’ van een leven intensiveren en verrijken.37  
 Criticasters zullen opmerken dat verbrokkeling zo op de loer ligt. 
Ook hierover heeft Fontijn verstandige dingen opgemerkt. Hij stelt 
enerzijds vast dat aan een verbrokkelde compositie of structuur 
inderdaad een onduidelijke visie ten grondslag kan liggen, maar 
signaleert anderzijds dat een strenge chronologie een compositie juist 
kan doen verkruimelen. Bovendien is volgens hem de coherente 
                                                             
36                                                                                                       Het epitheton ‘Omnipotens’ voor Röntgen 
vindt men bij Bottenheim, Geschiedenis I,218. 
37                                                                                                            Dresden, Structuur, 71-73, 107-114 (over feiten en 
chronologie); Fontijn, Schrijversbiografie, 96. 
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persoonlijkheid - dat concept zou ten grondslag liggen aan een 
chronologische presentatie - een mythe.38 Ik wil met mijn keuze voor 
de artistiek-wetenschappelijke werkwijze overigens niet suggereren dat 
Röntgen een Januskop zou hebben gehad of dat hij tegelijkertijd 
geheel verschillende gezichten of inborsten zou hebben bezeten. 
Integendeel, Röntgen was een integrale persoonlijkheid. Wel was hij 
wat de Duitsers noemen een ‘Omnibus’: een alleskunner en 
allesdoener. Al zijn verschillende talenten en aandachtsgebieden tot 
hun recht te laten komen in een hoofdzakelijk chronologische 
presentatie zou tot onoverzichtelijkheid leiden.   
 Ik presenteer mijn thematische hoofdstukken in chronologische 
volgorde. In sommige hoofdstukken, waarvan het zwaartepunt 
onmiskenbaar ligt in een bepaalde periode van Röntgens leven, stel ik 
óf aan het begin de vroegere geschiedenis aan de orde óf aan het 
einde de latere. Een consequentie van deze werkwijze is dat ik op 
verschillende momenten in dit boek teruggrijp naar Röntgens jeugd of 
vooruitwijs naar zijn laatste jaren. Zo komt al in hoofdstuk 3 over 
Johannes Brahms de grote thema’s van Röntgens epigonisme en zijn 
eigenheid als componist aan bod. Ik heb deze thema’s willen verbinden 
met Brahms omdat Röntgen, en dat zal ook hier weer blijken, nu 
eenmaal door Brahms het sterkst is beïnvloed. Röntgens ervaringen op 
de Muziekschool van de Afdeling Amsterdam van de Maatschappij tot 
bevordering der Toonkunst (1878-1884) en het Amsterdamsch 
Conservatorium (1884-1926) vormen in feite één groot verhaal en 
staan dus bij elkaar. Het ‘Toonkunstdebacle’ van 1898 was mijn ingang 
voor de beschrijving van Röntgens verhouding tot Willem Mengelberg 
en zijn relatie tot het Concertgebouworkest tot halverwege 1930. 
Röntgens gehechtheid aan Duitsland blijkt pas goed in en na de Eerste 
Wereldoorlog en bestrijkt hier dus vooral de periode 1914-1925. 
Röntgens religieuze overtuiging kan pas vanaf 1915 in beeld worden 
gebracht. Dat Röntgens opvattingen over en zijn receptie van moderne 
muziek pas in het laatste hoofdstuk aan de orde komen, vindt zijn 
verklaring in het feit dat pas in zijn laatste jaren - vooral door zijn 
analysecursussen op Gaudeamus, zijn villa in Bilthoven - zijn interesse 
voor muziek van ‘moderne’ tijdgenoten manifest wordt.  
 Röntgen is in deze biografie niet steeds vanuit hetzelfde 
perspectief geschilderd; soms domineert de visie van de biograaf, dan 
                                                             
38                                                                                                                   Fontijn, Schrijversbiografie, 64-67. 
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weer de visie van Röntgen of die van personen uit zijn omgeving. Niet 
overal is Röntgen de centrale persoon: Brahms, Grieg en Messchaert 
krijgen zoals gezegd veel aandacht en soms wordt Röntgen ook wel 
eens vanuit hun positie benaderd. Deze biografie kan zo worden 
vergeleken met een polyfone compositie waarin verschillende, 
stemmen en niveaus tegelijkertijd aan bod komen.39 Aan het einde 
komen de rode draden, die de quintessens van Röntgens leven 
uitmaken, in een grote conclusie samen. In de tijdslijn achter in het 
boek kan men de belangrijkste zaken uit de verschillende gebieden in 
chronologie ervaren. Ongetwijfeld komen ook met deze aanpak niet 
alle thema’s uit Röntgens leven aan de orde; veel is buiten 
beschouwing gebleven. Het zij zo. Dit boek is een aanzet tot 
Röntgenstudie en wil en kan niet alles wat over Röntgen gevonden kan 
worden presenteren. Deze biografie is geen alomvattende beschrijving 
van een volledig leven; Gaudeamus heeft wat betreft Röntgen niet het 
laatste woord.      
 
 
Invoelen en verbeelden  
 
Een biograaf probeert zijn held nieuw leven in te blazen en niet alleen 
hem, maar ook de wereld waarin hij leefde. Ik huldig het standpunt van 
de historicus L.J. Rogier (1894-1974) die geschiedbeoefening wenste 
te beschouwen als één doorlopende ontmoeting met de ‘voorvaderen’. 
Het louter aandragen van historische gegevens was volgens hem geen 
geschiedschrijving. Beschrijven van het verleden zou meer moeten zijn 
dan het uitzichtloos ordenen van feiten: ‘Het doel van alle beoefening 
der geschiedenis is de herschepping van het leven, niet het pieus 
bezoek aan een dodenakker.’40   
 Verbeeldingskracht kan en moet ook soms bergen verzetten. 
Leipzig zoals het was toen Julius Röntgen er tussen 1855 en 1878 
                                                             
39                                                                                                                      Fontijn, Broeders, 71, 72. 
40                                                                                                                      Rogiers ongenadige typeringen van personen en 
toestanden kwamen hem ook op kritiek te staan, van onder anderen zijn leerling Hans Bornewasser 
die sprak van ‘subjectieve identificaties, vooronderstellingen en vooroordelen’. Theo Kroon, 
‘Teleurgesteld om vernieuwers zonder zelfkritiek. L.J. Rogier: prikkelend historicus, boeiend 
schrijver, bezorgd gelovige.’ In: Katholiek Nieuwsblad, 24 juli 1984. A.E.M. Janssen, ‘Toewijding, 
vakkundigheid en bezieling. De beoefening van de geschiedenis van het Nederlands katholicisme in 
vogelvlucht.’ In: M. Monteiro, G. Rooijakkers, J. Roosendaal (red.), De dynamiek van religie en 
cultuur (Kampen, 1993), 302-320. Hier vooral 314 en 320.    
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woonde, bestaat niet meer, hoewel verschillende kerken, openbare 
gebouwen, huizen, straten en parken bewaard zijn gebleven. Nu had 
de ‘Messestadt’ al omstreeks 1900 een omvangrijke metamorfose 
ondergaan. Röntgens geboortehuis op Lehmannsgarten was in 1899 
afgebroken en ook het hele gebied in de buurt was op de schop 
gegaan om plaats te maken voor een ring van verkeerswegen om de 
oude stad met daarlangs nieuwe bebouwing. Veel van deze 
nieuwbouw en het stadscentrum zelf werden bij het geallieerde 
bombardement in de nacht van 3 op 4 december 1943 verwoest. Na de 
oorlog bracht veertig jaar communistisch bewind Oost-Duitsland en dus 
ook Leipzig nieuwe doorbraken en - opnieuw - zinloze verwoestingen. 
Zo werd in 1968, nota bene op last van de autoriteiten, de nog geheel 
gave, middeleeuwse Paulinerkirche, waar Röntgen voor het eerst orgel 
had gespeeld, opgeblazen. Na de ‘Wende’ (1989) was er ruim baan 
voor herbouw en nieuwbouw volgens de jongste inzichten.  
 Al met al was het dus zo goed als onmogelijk in Leipzig Röntgen 
te ontmoeten of nog iets van zijn sfeer te ervaren. Ik heb desondanks 
alles ondernomen om me in mijn held Röntgen in te leven en hem niet 
alleen te hebben maar ook te zijn. Daarbij heb ik in zijn oude stad 
allerlei voor hem dierbare plaatsen bezocht: het Rosenthal waar hij 
bijna dagelijks ging wandelen, de vijver in het Johannapark waar hij ‘s 
winters ging schaatsen, het oude Johannisfriedhof met zijn graven uit 
de 18de en 19de eeuw, de Thomaskirche, de Nicolaikirche en het 
marktplein bij het Rathaus. Niet zelden heb ik mij dicht bij Röntgen 
gevoeld. Datzelfde geluksgevoel - want dat was het op een gegeven 
moment - heb ik ook ervaren in Troldhaugen (bij Bergen in 
Noorwegen), in de Van Eeghenstraat in Amsterdam, op villa 
Gaudeamus en in de Upper Library van de universiteit van Edinburgh.  
 Alle wandelingen, fietstochten en pelgrimages ten spijt, de 
persoon Röntgen werd mij pas vertrouwd bij lezing en bestudering van 
zijn brieven, dagboeken en agenda’s. De vertrouwdheid die een 
biograaf met zijn held opbouwt kan op een gegeven moment ook een 
handicap worden, zeker als hij zijn beweringen niet of nauwelijks meer 
kan staven. Mij is er alles aan gelegen mijn verstaan van en begrip 
voor Röntgen zo lucide en toetsbaar mogelijk te maken. Dat is niet 
eenvoudig. Er zijn wat Röntgen betreft allerlei vragen die vanuit de 
bronnen niet zijn te beantwoorden maar waarvoor ik door mijn 
empathie het antwoord durf te vermoeden. Waar kwam bijvoorbeeld 
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zijn gedrevenheid vandaan, waar de ‘Leistungsfähigkeit’ en ‘Fleiß’? 
Hoe kan men zijn vaak terugkerende depressies verklaren die de 
‘Leistungsfähigkeit’ en ‘Fleiß’ in de weg stonden? En dan het fenomeen 
van zijn eeuwige jeugd dat iedereen altijd versteld heeft doen staan. 
Was het zijn sterke fysiek die het hem deed? En waarom wilde hij altijd 
alles doen en heeft hij berust in zijn ‘omnipotentia’, zijn veelheid en 
alleskunnerij, en zich niet gespecialiseerd in één discipline? Hoe 
kritisch was hij eigenlijk op zichzelf en zijn eigen prestaties? 

Het is de moeite waard om te proberen de persoon, de 
opvattingen, keuzes en gevoeligheden van de gebiografeerde te 
interpreteren en te duiden, zo mogelijk met behulp van andere 
disciplines, bijvoorbeeld de psychologie of sociologie. Daarbij is 
uiteraard enige bescheidenheid gepast want een historicus is geen 
psycholoog of socioloog. De Neerlandica Marita Mathijssen slaat wel 
de spijker op zijn kop door de psychologie een 'verbandtrommel' voor 
biografen te noemen. Elke biograaf zou er goed aan doen een EHBO-
cursus bij Freud te volgen.41 Ondanks onvermijdelijk amateurisme 
kunnen trommel en cursus wel degelijk goede diensten bewijzen.  

Literatuurwetenschapper Sem Dresden, autoriteit op het gebied 
van de biografie, waarschuwt wat betreft de bijdrage van de 
psychologie voor het gevaar van reductionisme. De psychologie zou 
bepaalde trekken, keuzes, opvattingen en gevoelens kunnen 
reduceren tot iets onpersoonlijks en het is nu juist de taak van de 
biograaf het unieke te verklaren.42 Dik van der Meulen stelde in zijn 
Multatuli-biografie dat de historicus niet competent is voor de 
psychologische benadering van zijn held. Van der Meulen verwacht 
van deze benadering geen enkel heil, omdat het onmogelijk zou zijn de 
vinger te leggen op psychologische factoren. 'Niemand kan de geest 
van een ander binnendringen', citeert hij Orwells biograaf Bernard 
Crick. 'We kunnen iemand alleen leren kennen door vanuit 

                                                             
41                                                                                                                    Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde 
118 (2002), 22-24. Het betreft hier een boekbespreking door Mathijssen van de Marsmanbiografie 
van Jaap Goedegebuure. Behartigenswaardig over het gebruik van de psychologie: Clifford, From 
Puzzles to Portraits, 126-131. Clifford pleit ervoor technische analyses achterwege te laten en het 
materiaal zo te presenteren dat de lezer zelf zijn conclusies kan trekken. 
42                                                                                                                    Dresden, Structuur, 147 (fenomenologische 
methode: ‘niet objecten verklaren maar verhelderen’). Fontijn, Schrijversbiografie, 67 e.v.  
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verschillende standpunten zijn gedrag in uiteenlopende 
omstandigheden te observeren.'43   

Dat mag zo zijn, maar de identificatie met de beschrevene is een 
even onvermijdelijke als noodzakelijke fase in het biografische proces. 
Bij het zich inleven en invoelen ontkomt de biograaf niet aan projecties. 
Zijn eigen leven vermengt zich als het ware met dat van zijn held.44 De 
dode held moet tot leven worden gewekt en alleen met identificatie kan 
een biograaf de nuances en essenties van een leven op het spoor 
komen, begrijpen en verklaren.45    

Jan Romein noemt als vereiste voor biografen ‘psychologisch 
doordringingsvermogen'. Dit is een gave: sommigen hebben haar wel, 
anderen niet en daaruit volgt dat niet iedereen geschikt is voor het 
schrijven van biografieën.46 Volgens Jan Fontijn echter ontleent een 
biograaf zijn psychologisch inzicht aan de psychologie die hij zelf 
dagelijks toepast in zijn omgang met anderen of kent uit zelfanalyse. 
Een flinke dosis common sense en levenservaring komen een biograaf 
evenzeer van pas.47 Ongetwijfeld kan het ‘doordringingsvermogen’ 
worden gevoed of versterkt door kennis van de psychologie. Als een 
nog belangrijker kwaliteit dan het doordringingsvermogen beschouwt 
Romein de onbevangenheid. Dresden plaatst hierbij wel terecht een 
kritische kanttekening: niemand is onbevangen, ook de biograaf niet en 
daarvan moet juist hij zich terdege bewust zijn.48   

 
In het proces van inleven, onderzoeken en schrijven is de biografie van 
de biograaf niet zonder belang. Wat betreft mijn 
doordringingsvermogen, eventuele onbevangenheid en relatie tot 
Röntgen het volgende. Toen ik eind 2002 mijn onderzoek begon, 
kende ik Röntgen en zijn muziek nauwelijks. Helemaal vreemd was de 
componist echter niet voor me. Een singletje met zijn Oud-
Nederlandsche Dansen in de uitvoering door het Concertgebouworkest 
onder leiding van Willem Mengelberg, vanaf 1984 in mijn bezit, had ik 
                                                             
43                                                                                                                       Dik van der Meulen, Multatuli, 15. 
44                                                                                                                    Fontijn, Broeders, 17 e.v. 
45                                                                                                                        Fontijn, Schrijversbiografie, 61. 
46                                                                                                                           Jan Romein, De biografie, 92. Dresden, Structuur, 
26. 
47                                                                                   Fontijn, Broeders, 118, 131-133. 
48                                                                                                         Dresden, Structuur, 26, 27. 
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in 1985 gegeven aan nota bene Röntgens achterkleinzoon Jan de 
Haan, met wie ik wel eens vierhandig piano speelde.49 Niet onaardig 
deze muziek, maar ik deed er zonder moeite afstand van. Röntgen was 
overigens met Jan de Haan nooit onderwerp van gesprek.  
 Röntgens muziek mocht dan voor mij zo goed als onbekend zijn 
geweest, ik ben sinds decennia wél vertrouwd met het werk van 
Johannes Brahms en Edvard Grieg, Röntgens grote vrienden. Ik wist 
reeds als kind van de vriendschap tussen Röntgen en Grieg omdat 
mijn eerste pianoleraar, Jan Burger (1919), in de jaren vijftig aan het 
Muzieklyceum in Amsterdam had gestudeerd bij Johannes Röntgen, 
de oudste zoon uit Röntgens tweede huwelijk. Burger voerde mij 
binnen in het oeuvre van Grieg (vooral de Lyrische Stücke) en vertelde 
ook wel eens over vader en zoon Röntgen. Blijkbaar heeft me dat 
geboeid want als veertienjarige had ik Röntgens Griegbiografie al 
gelezen. Mijn tweede pianoleraar Harry Vooren (1940-2003), zelf 
omstreeks 1960 leerling van het Amsterdamsch Conservatorium, heeft 
verschillende musici gekend die in de jaren twintig nog nauw met 
Röntgen hadden samengewerkt. Met hem heb ik verschillende keren 
gesproken over de Röntgenbiografie en hij was de eerste die zonder 
blikken of blozen zei: ‘Röntgen is een epigoon’. Dat zei hij overigens 
zonder enige geringschatting. In de jaren tachtig zong ik in Cappella 
Amsterdam onder Jan Boeke (1921-1993), een leerling van Anthon 
van der Horst, die op zijn beurt bij Röntgen had gestudeerd. Twee 
ooms van Boeke, ds. Jo Boeke (predikant van Schoorl) en Kees Boeke 
(de onderwijshervormer van de Werkplaats in Bilthoven), waren vanaf 
respectievelijk 1915 en 1924 met Röntgen bevriend. Jan Boeke 
vertelde regelmatig over hen.       

Dat ik me als Amsterdammer (sinds 1978) en oud-student van 
het Sweelinckconservatorium (1982-1987) voor deze biografie ook 
mocht bezighouden met het Amsterdamsch Conservatorium was een 
aparte ervaring. Mijn vertrouwdheid met Duitsland en in het bijzonder 
Leipzig (sinds 1987) en mijn plezier met Duits spreken, schrijven en 
lezen, zorgden ervoor dat ik mij met de Leipziger Röntgen snel thuis 
voelde. Mijn Alkmaarse achtergrond was een factor in mijn interesse 
voor Röntgens Kennemer connecties. Röntgens liefde voor Bergen en 
Schoorl, de duinen, de zee en het wijde land ten noorden van Alkmaar 
                                                             
49                                                                                             Het plaatje bevond zich achter in het boekje van 
Wouter Paap, Willem Mengelberg (1960). 
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kan ik navoelen. Mijn kerkhistorisch werk (sinds 1985) gaf mij een 
verhoogde gevoeligheid voor het thema religie in Röntgens leven. Mijn 
werk aan de biografie van Leo Smit (2001), joodse Amsterdammer en 
leerling van het Amsterdamsch Conservatorium in de jaren 1917-1924, 
heeft mij gevoelig gemaakt voor joden en antisemitisme in het eerste 
kwart van de 20ste eeuw en dus ook voor de joden in Röntgens leven. 
Mijn ervaring met vrouwengeschiedenis (sinds 1980) ten slotte 
scherpte mijn oog voor het wel en wee van de vrouwen van Röntgen. 
En zo zou er nog meer zijn te noemen, vooral door buitenstaanders die 
de biograaf en zijn werk van een afstand kunnen beschouwen.   

Wat betreft de competentie van de historicus koester ik geen 
illusies. Een historicus - in de woorden van de Amsterdamse mediëvist 
Bert Demyttenaere - is een universeel dilettant en in veel opzichten niet 
of nauwelijks voor zijn taak berekend. Zich bewust van zijn 
dilettantisme doet hij er goed aan zijn licht op te steken bij andere 
disciplines. Daarbij valt te denken aan de psychologie, theologie, 
musicologie enzovoort. Eerst en vooral zijn echter de bronnen 
maatgevend; een historicus moet ze interpreteren en tot spreken 
brengen. De inspiratie en het gebruik van verschillende disciplines, 
methoden en technieken is daarbij geen bezwaar. Sterker, deze 
diversiteit verrijkt de mogelijkheden van de biograaf en kan uiteindelijk 
het beeld van de gebiografeerde alleen maar geloofwaardiger 
maken.50   

 
 
II - Bronnen van en over Julius Röntgen 
 
Primair en secundair 
 
In het Ten geleide voorafgaand aan deze Inleiding werd reeds gesteld 
dat er voor Julius Röntgen voldoende bronnen zijn. Zo kan men wat 
betreft zijn carrière in Nederland (1878-1932) van alles vinden in de 

                                                             
50                                                                                                                         Fontijn, Broeders, 138. Een mooi voorbeeld van 
biografisch onderzoek waarin met vrucht gebruik is gemaakt van andere disciplines is de dissertatie 
van Joachim Reisaus over Edvard Grieg en het Leipziger conservatorium. Reisaus maakt voor zijn 
‘Psychographie’ gebruik van de psychiatrie en ontwikkelingspsychologie en voert Griegs conflicten 
met zijn leraren op het conservatorium terug tot het autoriteitscomplex (de overgevoeligheid voor 
gezag) en de levensangst die Grieg had opgebouwd in zijn jeugd. Reisaus, Edvard Grieg und das 
Leipziger Konservatorium, 11-26 (vooral 22-26), 198-200 (‘Ergebnisse’) en 284-286 (‘Nachwort’). 
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archieven van de Afdeling Amsterdam van de Maatschappij tot 
bevordering der Toonkunst, het Concertgebouw en het Amsterdamsch 
Conservatorium. In het hiernavolgende staan de primaire bronnen van 
en over Julius Röntgen (brieven, dagboeken, reisverslagen etc.) 
centraal.  
 Primaire Röntgen-bronnen zijn ruim aanwezig. Secundaire 
bronnen over de componist daarentegen ontbreken zo goed als 
geheel. Dat wil zeggen bronnen die informatie verschaffen over 
primaire bronnen of deze duiden. Er is vrijwel geen literatuur over 
Röntgen waarvoor gebruik is gemaakt van primair bronnenmateriaal en 
waarin dit ook op waarde is geschat. Dit gemis heeft het schrijven van 
dit boek zowel makkelijk als moeilijk gemaakt. Geen Röntgenbiograaf 
vóór mij, dus vóór 2002, was schatplichtig aan enige traditie: hij hoefde 
zich nergens bij aan te sluiten en zich evenmin ergens tegen af te 
zetten.  
 
Een overzicht van wat er over Julius Röntgen en zijn muziek is 
geschreven is hier op zijn plaats. Henri Viotta schreef in 1892 een 
biografische schets van Röntgen in de reeks Onze hedendaagsche 
toonkunstenaars en daarmee was hij de eerste en ook lange tijd de 
enige.51 Sem Dresden heeft in 1923 in zijn beschrijving van het 
Nederlandse muziekleven na 1880 Röntgen en zijn kunst kort 
gekarakteriseerd.52 Over Röntgens muziek is vervolgens bij Röntgens 
leven van alles in programmatoelichtingen verschenen; meestal stelde 
Röntgen zelf deze teksten op. Legio is het aantal kranten- en 
tijdschriftenrecensies van uitvoeringen van Röntgens muziek. Reeds 
vroeg - al omstreeks 1870 - werden zijn concerten en nieuwe, bij 
Breitkopf & Härtel uitgegeven composities besproken, onder meer in 
de Signale für die Musikalische Welt, de Leipziger Allgemeine 
Musikalische Zeitung en het Neue Zeitschrift für Musik. Ook in 
buitenlandse bladen en kranten als The Times, The Scotsman en 
Noorse kranten verschenen van tijd tot tijd recensies van concerten 
met werk van Röntgen. Vanaf 1878 werden Röntgens uitvoeringen 
regelmatig in Nederlandse kranten en muziektijdschriften besproken. 
Deze recensies zijn grotendeels bewaard gebleven in door Röntgen 
                                                             
51          Henri Viotta, Onze Hedendaagsche Toonkunstenaars. Julius Röntgen. Amsterdam, 1892. 
52             Dresden, Het muziekleven in Nederland sinds 1880. Deel I: de 
componisten (Amsterdam, 1923), 72.  
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zelf en/of zijn familieleden bijgehouden albums en knipselboeken 
bewaard in het NMI.53  

Bij gelegenheid van zijn 70ste én 75ste verjaardag werd Röntgen 
door verschillende Nederlandse kranten en weekbladen geïnterviewd 
en gaf men hem de gelegenheid zelf de hoofdlijnen van zijn leven en 
werk te schetsen. Drie interviews waarin hij sprekend wordt opgevoerd 
- die van M. van Itallie-van Embden (De Haagsche Post), Kees van 
Hoek (De Tijd) en ‘Z.’ (NRC) - boden aanknopingspunten voor 
openingen van hoofdstukken en paragrafen van dit boek.54     

Afgezien van enkele kleine aantekeningen heeft Röntgen zelf 
geen memoires nagelaten. Geluidsopnamen van interviews waarin de 
componist zelf zijn leven en oeuvre becommentarieert, zijn niet 
voorhanden. Dat is om verschillende redenen te betreuren. Hoe hoog 
of laag, nasaal of vol, zangerig of monotoon zijn stem heeft 

 
geklonken en hoe goed gearticuleerd of slordig, streng of mild, 
geagiteerd of rustig hij sprak, weet men niet. Al gaf menig journalist in 
interviews staaltjes van Röntgens tongval en woordgebruik, de 
werkelijkheid zal ons blijven ontgaan. Er bestaat één filmfragment 
waarop Röntgen is te zien. Op de Zomerfilm van D.J. van der Ven 
(1923) glijdt hij in een bootje samen met Van der Ven vriendelijk 
wuivend eventjes voorbij.55 Foto’s van Röntgen zijn er in overvloed, al 
vanaf ongeveer 1860. Ook door anderen getekende portretten uit 
verschillende fases van zijn leven zijn bekend.    
 Na Röntgens overlijden verschenen in verschillende kranten en 
tijdschriften obituaria van onder anderen Peter van Anrooy, Anton 
Averkamp, Sem Dresden, Alexander Schmuller ('Een door God 
begenadigd musicus') en Donald Tovey (‘Julius Röntgen. A great 
musical Tradition’). Dresden, Schmuller en Tovey hebben de mens en 
                                                             
53                                                           Op de website van de Koninklijke Bibliotheek zijn de jaargangen 
van verschillende kranten te raadplegen: de NRC, Het Vaderland, Het Volk en Het Centrum. Oude 
jaargangen van De Amsterdammer en De Groene Amsterdammer kunnen op de website van De 
Groene Amsterdammer zelf met vrucht op Röntgen worden doorgenomen. Eigen knipselalbums 
vindt men in: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Documentatie Röntgen. 
 
54                                                           De Haagsche Post, 25 april 1925. Het interview met Kees van 
Hoek van eind maart 1930 ('Over denkers en schrijvers: Doctor Julius Röntgen') verscheen in: De 
Tijd, 6 april 1930. Het werd opgenomen in: Kees van Hoek,  Man en Macht. Een serie interviews 
verlucht met portretten en autogrammen (Hilversum, 1932), 155-160. NRC, 7 mei 1930 avondeditie. 
55                                     Zie over de Zomerfilm hierna 659-665. 
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musicus Röntgen wel het diepst gepeild. John Henry van der Meer 
(1920), in de jaren 1954-1962 conservator van het Haags 
Gemeentemuseum, waar het Röntgenarchief was ondergebracht, heeft 
in 1955, bij het eeuwfeest van Röntgens geboorte, de belangrijkste 
gebeurtenissen uit Röntgens leven mooi op een rij gezet in zijn artikel 
'Julius Röntgen 1855-1932'.56  
 In 1969 was er in hetzelfde museum een tentoonstelling over 
Röntgen: ‘Julius Röntgen en zijn vriendenkring’.57 In 1982, bij de 50-
jarige herdenking van zijn overlijden waren er in het Haags 
Gemeentemuseum opnieuw een tentoonstelling en concert gewijd aan 
Röntgens leven en werk. Op 29 oktober 2005 - in Röntgens 150ste 
geboortejaar - organiseerden het Nederlands Muziek Instituut, de 
opvolger van de muziekafdeling van het Gemeentemuseum, en de 
Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis in de 
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag een symposium: ‘Julius Röntgen, 
internationaal musicus’.   
 
Wat betreft de primaire bronnen van en met betrekking tot Julius 
Röntgen, uitgegeven of nog in origineel, moeten in de eerste plaats 
worden genoemd Röntgens dagboeken en agenda’s, zijn brieven aan 
anderen en brieven van anderen aan hem. In de volgende paragraaf 
zal hierop worden ingegaan. Röntgen en zijn tweede vrouw, Mien des 
Amorie van der Hoeven, hebben bij hun leven zelf de belangrijkste 
brieven al gepubliceerd. Julius Röntgen bewerkte in 1930 zijn 
manuscript Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe (1908) tot zijn 
Grieg. In het tweede deel van dit boek vult Röntgen zijn herinneringen 
aan Grieg aan met brieven die de componist hem had geschreven. 
Mien Röntgen publiceerde in 1934 Brieven van Julius Röntgen.58  

                                                             
56                               Mededelingen Gemeentemuseum van 
Den Haag 10 (1955, nr. 1), 21-33. Zie ook de bijdrage van Jaap Geraedts over de muziek van 
Röntgen naar aanleiding van de Röntgenherdenking in het museum: De Haagse Post, 14 mei 1955, 
20. 
57                         ‘Grepen uit de muziekbibliotheek. Julius 
Röntgen en zijn vriendenkring’. Haags Gemeentemuseum, 29 april tot en met 31 augustus 1969. 95 
objecten werden getoond, begeleid door toelichtingen in een kleine gestencilde catalogus met een 
inleiding van A.F. Bax. Coll. NMI, Den Haag.  
58                                                                                                                        Het is overigens te betreuren dat Röntgens Duitse 
tekst (Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos 2584) niet integraal is vertaald en er coupures zijn 
aangebracht. Prachtige natuurbeschrijvingen bijvoorbeeld werden achterwege gelaten. 
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 Geschriften van Julius Röntgen naast zijn Grieg en zijn uitgave 
van de Briefwechsel tussen Brahms en Theodor Wilhelm Engelmann 
zijn bijna niet aanwezig. Röntgen heeft verschillende keren in 
programmaboekjes of gelegenheidspublicaties geschreven over 
collega's (Henri Bosmans, Daniël de Lange, Johannes Brahms in 
Nederland, Edvard Grieg en het Concertgebouw, en Carl Nielsen).59 
Over Griegs 'Musikalischer Nachlaß' publiceerde hij in december 1907 
een artikel in Die Musik.60  
 
In dagboeken- en brievenuitgaven van verschillende componisten en 
musici van vóór 1900 komt Julius Röntgen voor. Achtereenvolgens 
moeten worden genoemd de dagboeken en brieven van Clara 
Schumann, de brieven van Joseph Joachim, de briefwisseling van 
Johannes Brahms met Elisabeth en Heinrich von Herzogenberg en de 
briefwisseling van Johannes Brahms en Theodor Wilhelm 
Engelmann.61   
 Een onmisbare bron voor Leipzig, juist voor de jaren dat Röntgen 
er woonde (1855-1877), zijn de memoires van Alfred Richter (1846-
1919): Aus Leipzigs musikalischer Glanzzeit. Erinnerungen eines 
Musikers.62 Alfred Richter was de oudste zoon van Röntgens 
leermeester Ernst Friedrich Richter en hij kende de familie Röntgen 
van nabij. Zijn herinneringen zijn een zeer uitvoerig en tevens zeer 
subjectief werk. Lange tijd meende men dat de publicatie ervan voor 
velen schadelijk zou zijn; het manuscript verscheen pas in druk 85 jaar 
na het overlijden van de auteur. De titel wekt enige verbazing omdat 
men de jaren waarin Carl Reinecke de staf zwaaide voor het 

                                                             
59                                                                                                              Een lijst van Röntgens boeken en geschriften, 
helaas onvolledig waar het de geschriften betreft, vindt men in: Jurriaan Röntgen, Julius Röntgen 
Oeuvrecatalogus (Amsterdam, 1998), 24. Over Brahms’ ervaringen in Nederland schreef Röntgen 
een opstel in de Neue Musikzeitung 41 (1920), Heft. Over Mengelberg en Grieg publiceerde 
Röntgen zijn ‘Willem Mengelberg en Edward Grieg’ in: Willem Mengelberg. Gedenkboek 1895-1920 
(Den Haag, 1920) 121-124.    
60               Röntgen, ‘Edvard Grieg’s Musikalischer 
Nachlass’, in: Die Musik 7 (1907), nr. 5 (december), 288-300. 
 
61                                                                                                          Het  betreft deel XIII van de Briefwechsel 
van Brahms, uitgegeven door de Deutsche Brahms-Gesellschaft (Berlijn-Leipzig). De inleiding is 
gedateerd: ‘Amsterdam, im Juli 1917’. 
62                                                                                                            Doris Mundus (ed.), Alfred Richter. Aus Leipzigs 
musikalischer Glanzzeit. Erinnerungen eines Musikers. 
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Gewandhausorchester (1860-1895) naderhand nauwelijks als een 
glorietijd heeft ervaren, eerder als een periode van stagnatie. De 
Röntgens, de Klengels en hun ‘Umwelt’ komen in de herinneringen 
uitvoerig aan de orde, alsook de leraren van Julius Röntgen. Een 
waardevolle aanvulling hierop is de autobiografie van Carl Reinecke 
(1824-1910): Erlebnisse und Bekenntnisse. Autobiographie eines 
Gewandhauskapellmeisters.63 Reinecke heeft Röntgen piano-, 
compositie- en instrumentatielessen gegeven en heeft hem gedurende 
een jaar intensief van nabij meegemaakt. In vergelijking met Richters 
pen is die van Reinecke niet echt scherp en niet rancuneus of vilein; de 
herinneringen van Reinecke zijn objectiever, degelijker en... saaier dan 
die van zijn collega. Julius Röntgen komt overigens in Richters 
memoires niet voor, wel - terloops - zijn vader Engelbert en ook zijn 
leraren.   

 
 
Brieven van en aan Röntgen  
 
Kort na Röntgens overlijden (13 september 1932) is zijn weduwe 
begonnen met de redactie van Brieven van Julius Röntgen. Het was 
een heilzame therapie. Aan haar zuster schreef ze op 20 oktober 1933: 
'Heerlijk werk die brieven dat mij totaal in beslag neemt.' Op 23 maart 
1934 was het boek in manuscript gereed. Het had Mien, zoals ze 
schreef, ‘goed door de winter heen geholpen’. 64  
 In Brieven van Julius Röntgen heeft Mien Röntgen de naar haar 
oordeel belangrijkste of meest karakteristieke brieven van Röntgen 
opgenomen. De brieven aan zijn ouders en zusters in Leipzig, zijn 
eerste vrouw (Amanda Maier) en tweede vrouw (Mien zelf) waren al in 
Röntgens eigen archief in Bilthoven aanwezig. Röntgen had destijds 
zelf ook de hand weten te leggen op de brieven van zijn vader 
Engelbert aan professor A.D. Loman. Die brieven bevatten allerlei 
informatie over de ontwikkeling van de kleine Julius Röntgen in de 
jaren 1857-1869. Voor het overige heeft Mien Röntgen in 1933 
                                                             
63                                                                                                                 Doris Mundus (ed.), Carl Reinecke. Erlebnisse und 
Bekenntinisse.  
64                                                                                                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Brief MR aan BT, 
23 maart 1934. Brieven van Julius Röntgen verscheen met steun van vrienden en familieleden - 
vooral Bessie Trevelyan - eind 1934 bij uitgeverij Paris te Amsterdam. Den Haag, NMI, Arch. 
Röntgen, Brieven van MR aan BT, 10 en 12 juni, 9 juli, 13 augustus1934.  
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verschillende correspondenten of hun weduwen en nazaten 
aangeschreven en hun gevraagd of ze over de originele brieven van 
haar man mocht beschikken. Bijna iedereen heeft meegewerkt en in 
het boek werden derhalve opgenomen de brieven aan Johannes 
Brahms, Heinrich von Herzogenberg, Theodor W. Engelmann, Edvard 
Grieg, Johannes Messchaert, Angul Hamerick, Oscar Posa, Carl 
Flesch, Karl Budde, D.J. van der Ven en Donald Francis Tovey. De 
brieven aan Pablo Casals waren verloren gegaan en datzelfde lot zou 
de brieven van Carl Nielsen hebben getroffen; Percy Grainger was net 
te laat.65   
 Mien Röntgen streefde voor haar brievenboek geen volledigheid 
na en nam van de meeste briefwisselingen slechts een paar 
karakteristieke epistels op. Deze onvolledigheid valt haar niet aan te 
rekenen. Het brievenboek was immers geen wetenschappelijke 
uitgave; het moest voor alles een beeld geven van 'het zonnig gemoed 
en de groote vitaliteit van Röntgen alsook zijn veelzijdige 
belangstelling, zijn groote liefde voor literatuur en zijn open oog voor 
natuurschoon.'66    
 Dankzij de vondst van vrijwel alle door Mien gebruikte brieven 
van Julius aan zijn ouders in de Collectie Röntgen in Tinte was het 
mogelijk Röntgens originelen te vergelijken met Miens transcripties. 
Nog afgezien van de schrijffouten, mislezingen, verkeerde dateringen 
en misinterpretaties, liet Mien herhaaldelijk dingen weg die haar 
waarschijnlijk niet welgevallig waren of die ze mogelijk als te pijnlijk, te 
intiem of onnodig kwetsend ervoer.       
 
Terwijl in Röntgens briefarchief in het NMI alle brieven van Röntgen 
aan Mien bewaard zijn gebleven, zijn Miens brieven aan Röntgen daar 
niet aanwezig. Navraag bij de familie leverde niets op. Waarschijnlijk 
zijn de brieven vernietigd, of door Mien zelf na Röntgens overlijden 
                                                             
65                                                                                                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Brief MR aan BT, 
8 november 1933: ‘Casals schreef dat in Parijs in den oorlog al zijn kisten bij zijn afwezigheid zijn 
geopend en bestolen zoodat hij zijn boeken, photo's en zijn brieven van Julius en Moor en veel 
anderen verloren heeft.' Op 17 januari 1934 vroeg Mien Percy Grainger om zijn brieven en klaagde 
'All the letters to Eldering, Nielsen and Casals are lost.' Wat betreft de brieven van Röntgen aan 
Eldering - voor zover nog aanwezig - moet worden gevreesd dat ze evenals Eldering het 
bombardement van Keulen op 30 mei 1942 niet hebben overleefd. De brieven aan Nielsen bleven 
echter wél bewaard. Ze berusten in kopie in het NMI, Arch. Röntgen.  
66                                                                                           Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van 
Julius Röntgen, titelloze, ongenummerde pagina voorin het boek. 
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(1932) of door haar kinderen na haar overlijden (1940). In het laatste 
geval mogelijk op haar verzoek. Röntgens brieven aan Mien bestrijken 
de periode 1892-1925. Vanaf dat laatste jaar waren de echtelieden 
steeds in elkaars nabijheid en hoefden ze elkaar niet meer te schrijven. 
Julius werkte immers niet meer buiten de deur, hij was de hele dag 
thuis en als hij en Mien wel eens op reis gingen, deden ze dat samen.  
 Ook de honderden brieven die Mien tussen 1890 en 1940 heeft 
ontvangen van haar zuster Elisabeth (Bessie) Trevelyan-des Amorie 
van der Hoeven in Engeland zijn niet beschikbaar.67 Ook hier liepen bij 
de familie Röntgen en in het Röntgenarchief in het NMI alle sporen 
dood; het ziet ernaar uit dat er geen snipper van deze brieven bewaard 
is gebleven. Miens brieven aan Bessie daarentegen, uit de periode 30 
november 1891-10 mei 1940, zijn wél aanwezig. Ze werden na Bessies 
overlijden (1957) aan het Röntgenarchief overgedragen.68 De 
correspondentie van de zusters - helaas dus voor de helft beschikbaar 
- bevat een schat aan gegevens. Zo spuit Mien in haar brieven haar 
meest ongezouten, vaak onkritische meningen over muziek, personen 
en gebeurtenissen. 
 
In het briefarchief van Julius Röntgen bevinden zich brieven aan 
Röntgen van ongeveer tweehonderd verschillende afzenders.69 Onder 
hen beroemde, bekende en - althans in Nederland - minder bekende 
personen: Clara Schumann-Wieck, Edvard Grieg, Carl Nielsen, 
Heinrich von Herzogenberg, Karl Budde, Joseph Joachim, Julius 
Stockhausen, Johannes Messchaert, Pablo Casals, Donald Tovey, 
Karl Straube en vele, vele anderen. Slechts in een paar gevallen was 
de correspondentie van beide kanten beschikbaar. De vrijwel integrale 
briefwisseling met Edvard Grieg, in 1997 in boekvorm uitgegeven, komt 
hierna nog apart aan de orde. Dankzij de bemiddeling van de directeur 
van het NMI, Frits Zwart, waren Röntgens brieven aan Carl Nielsen, 
die worden bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen, 
toegankeliijk. In het NMI waren ook kopieën van de brieven van 
                                                             
67                             Bessie trad in 1900 in het huwelijk met Robert 
Trevelyan en woonde sindsdien in Dorking, een klein stadje in Surrey.  
68                                                                                                  Of dit is gebeurd na het overlijden van Bessie Trevelyan of 
na de dood van Joachim Röntgen (1906-1989), die de brieven wellicht enige tijd onder zich heeft 
gehad, kan niet meer worden uitgemaakt. Vriendelijke mededeling dr. Frits Zwart (NMI, Den Haag).  
69                                                                                                                     Mededeelingen van den Dienst voor Kunsten en 
Wetenschappen der Gemeente 's-Gravenhage. Deel IV, 1ste Stuk, Jrgng 1937, 79.  
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Röntgen aan Percy Grainger beschikbaar; de originelen worden 
bewaard in het Grainger Museum van de University of Melbourne 
(Australië). Verder werden in de Griegsamlingen (Bergen, Noorwegen) 
brieven aangetroffen van Röntgen aan Nina Grieg, in het Westfries 
Archief (Hoorn) Röntgens brieven aan Johannes Messchaert en in het 
Toveyarchief van de University of Edinburgh (Edinburgh) zijn brieven 
aan Donald Francis Tovey.  

Op het eerste gezicht lijkt Röntgens eigen archivering redelijk 
goed te zijn geweest. Hoe omvangrijk echter het huidige brievenarchief 
ook is, veel correspondenties zijn onvolledig en sommige zelfs 
helemaal niet meer aanwezig. Van de brieven van vader en moeder 
Röntgen, vanaf begin 1878, zijn er nog geen twintig bewaard gebleven, 
terwijl er toch jarenlang elke week minstens één keer werd geschreven 
en er dus honderden brieven en correspondentiekaarten moeten zijn 
gewisseld. De integrale verzameling wekelijkse brieven van en aan 
Johanna Röntgen, Röntgens jongere zuster, is na Johanna’s dood 
(1926) op haar verzoek verbrand.70 Datzelfde lot moet ook de andere 
familiecorrespondentie hebben getroffen: zoals bijvoorbeeld de brieven 
van Line Trebst-Röntgen, zwager Arthur Trebst en hun kinderen.  

Ook brieven van Röntgens neven Paul en Julius Klengel 
ontbreken in Röntgens correspondentie-archief in het NMI. Sinds 
Röntgens vertrek uit Leipzig begin 1878 was er, ook met de Klengels, 
geregeld contact over familiezaken, composities en concerten. Het 
enige echter dat van de brieven van de Klengels resteert zijn hun 
condoleancebrieven uit 1932 en hun reacties naar aanleiding van de 
publicatie van Brieven van Julius Röntgen (1934). Correspondentie van 
jeugdvrienden en -vriendinnen ontbreekt in het Röntgenarchief al 
evenzeer. Daarbij valt te denken aan brieven van Wera Jacowleff, 
Siegfried Lipiner en niet in de laatste plaats Amanda Maier. Julius’ 
brieven aan Amanda zijn bewaard gebleven, maar die van Amanda 
aan Julius niet. Ook uit latere perioden ontbreken brieven, bijvoorbeeld 
van de Deense musicoloog Angul Hammerick en de uitgever Henri 
Hinrichsen (Edition Peters, Leipzig). Röntgens brieven aan Karel 
Budde, Theodor Wilhelm Engelmann en zijn vrouw Emma Brandes, 
Max Friedländer en zoveel anderen bevinden zich in archieven of 

                                                             
70                                                                                                                      Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), 
Brieven van Julius Röntgen, titelloze, ongenummerde pagina voorin het boek. 
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particuliere collecties die nog niet zijn gelokaliseerd. Ongetwijfeld zullen 
er in de toekomst nieuwe Röntgenbrieven boven water komen. 
 
In 1997 verscheen een voor Grieg én Röntgen belangwekkende 
bronnenuitgave: Edvard Grieg und Julius Röntgen: Briefwechsel 1883-
1907. In deze uitgave bezorgd door Finn Benestad en Hanna de Vries 
Stavland (1997) wordt de bijna volledige briefwisseling tussen de twee 
mannen gepresenteerd. De nieuwe editie was een enorme stap 
voorwaarts ten opzichte van de oude, separate en onvolledige uitgaven 
van de brieven in Röntgens Grieg en Miens Brieven van Julius 
Röntgen. Griegbiograaf Finn Benestad had het initiatief genomen. De 
leidende gedachte bij het project was eerst en vooral het 
Griegonderzoek te dienen. In dezelfde periode - rond de 150ste 
geboortedag van Grieg (1994) - bezorgde Benestad ook de brieven 
van Grieg met zijn uitgevers bij Edition Peters (1997) en de brieven van 
Grieg met Frants Beyer (1993). De drie brievenboeken zijn uitgegeven 
volgens een en hetzelfde stramien: elk jaar van de briefwisseling wordt 
ingeleid door een korte schets met daarin de belangrijkste 
gebeurtenissen met betrekking tot de beide correspondenten. 
 Het is te betreuren dat de bezorgers zich destijds in de 
muziekarchieven van het Haags Gemeentemuseum hebben beperkt tot 
de brieven van Grieg aan Röntgen en in de Griegsamlingen (Offentlige 
Bibliotek, Bergen, Noorwegen) tot de brieven van Röntgen aan Grieg. 
In Röntgens manuscript Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe, 
waarvoor Röntgen in 1908 alle relevante brieven van Grieg had 
afgeschreven, komen bijvoorbeeld enkele thans niet meer voorhanden 
Griegbrieven voor die niet zijn opgenomen in de Briefwechsel.71 Ook 
de correspondentie van Nina Grieg ontbreekt in de uitgave. In 
verschillende van haar brieven aan Röntgen (uit de jaren 1891-1932) 
verwijst zij regelmatig naar brieven van Edvard aan Julius; een keer is 
een brief die door Nina werd begonnen afgemaakt door Edvard, een 
andere keer heeft Edvard Nina een brief aan Julius laten schrijven. Dat 
Nina’s brieven ontbreken valt te betreuren: de 
correspondentiegemeenschap van Grieg en Röntgen was groter dan 
                                                             
71                                                                                                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos 2584. 
Verontrustend is dat er nog steeds brieven van Grieg aan Röntgen opduiken waarvan de herkomst 
onduidelijk is. Op een recente veiling bij Bubb Kuyper (Haarlem, 31 mei - 3 juni 2005) werd een 
brief van Grieg aan Röntgen van 22 oktober 1887 verkocht. Zie: www.bubbkuyper.com. En aldaar: 
Auction 42 (may/june 2005), nr. 4348 (11 januari 2007). 



                                                                                                                                                               
0    
 

 

59 

alleen die van de mannen. Ook de vrouwen correspondeerden met de 
mannen, de mannen met de vrouwen en de vrouwen met elkaar. Soms 
namen de scribenten onderwerpen geruisloos van elkaar over en 
beantwoordde de een wat de ander bij weer een ander had 
opgeworpen.  
 De Briefwechsel van Grieg en Röntgen eindigt nu abrupt met het 
telegram van 4 september 1907, waarin Nina melding maakt van het 
overlijden van haar man. Het indrukwekkende, uitvoerige antwoord van 
Julius én Mien van 13 september 1907 is niet opgenomen, omdat de 
brief door Mien was afgemaakt en ondertekend en dus onder haar 
naam in het archief was opgeborgen. Helaas bleven ook de andere 
brieven, namelijk met betrekking tot Griegs muzikale nalatenschap 
(1907-1908), de Griegbiografieën van Schjelderup-Niemann en 
Röntgen (1907-1908), de uitgaven van Griegs brieven aan Beyer en 
Röntgen (1922) en Röntgens uiteindelijke Griegbiografie buiten 
beschouwing. De Grieg-Röntgencorrespondentie, ook die tussen Mien 
en Nina na Julius’ overlijden (1932), loopt uiteindelijk door tot in 1935.  
 In de Griegsamlingen worden ook de brieven van Amanda Maier, 
Mien Röntgen en de kinderen Röntgen aan Grieg en de brieven van 
Julius Röntgen aan Nina Grieg bewaard. De uitgave van de Grieg-
Röntgencorrespondentie zou met al dit materiaal zeker omvangrijker 
zijn geworden, maar met een goed commentaar en een creatieve lay-
out had men dit probleem kunnen ondervangen.72 Een voorbeeld van 
een brievenuitgave van een grotere correspondentiegemeenschap is 
de briefwisseling tussen Edvard Grieg en Frederick Delius, bezorgd 
door Lionel Carley, waarin ook de brieven van de echtgenotes zijn 
opgenomen.73    
     
 
Dagboeken 
 
Het is de droom van elke biograaf onbekend, belangrijk 
bronnenmateriaal met betrekking tot zijn held te vinden. Aan het begin 

                                                             
72                                                                                                                         Van Hanna de Vries Stavland kreeg ik de kopieën 
van Röntgens brieven aan Grieg. Helaas heeft bij de uitgave van de Briefwechsel geen laatste 
controle plaatsgevonden. Verschillende brieven zijn verkeerd gedateerd en van sommige brieven 
werden niet alle regels getranscribeerd waardoor sommige zinnen onbegrijpelijk zijn.     
73                                                                                                         Carley (ed.), Grieg and Delius. 
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van mijn onderzoek hadden verschillende leden van de familie Röntgen 
mij verzekerd dat er geen dagboeken van Julius Röntgen waren; 
grootvader zou zelfs nooit een dagboek hebben bijgehouden. Zijn 
eerste vrouw, Amanda Maier, had wél dagboeken geschreven. Uit de 
bewaard gebleven exemplaren - uit de jaren 1866, 1875-1880 (thans 
alle in de Koninklijke Bibliotheek te Stockholm) - blijkt dat Julius 
Röntgen de hand heeft gehad in enkele van deze boekjes: hij gaf er 
verschillende aan Amanda cadeau, plakte zijn fotootje op het eerste 
blad en vulde verschillende data vast in.74 Als nu zijn verloofde 
dagboeken had bijgehouden, dan zou het toch voor de hand liggen dat 
hij dit ook zelf had gedaan. Wat was immers de functie van dagboekjes 
tussen de geliefden? Elkaar na een lange periode van gedwongen 
scheiding bijpraten over datgene wat er was voorgevallen.75      

Toen uit de nalatenschap van Edvard Röntgen in december 2002 
de originelen van de familiebrieven opdoken, die Mien Röntgen in 1933 
voor haar Brieven van Julius Röntgen had gebruikt, heb ik pogingen in 
het werk gesteld in dezelfde collectie meer ‘egodocumenten’ van 
Röntgen boven water te krijgen.76 Op de zolder van het huis van Julius 
Röntgen js. bleek zich in een kartonnen doos een grote verzameling 
dagboeken, agenda’s en andere boekjes van Julius én Mien te 
bevinden. Wat betreft de dagboeken van Julius Röntgen sr. ging het 
om een aaneengesloten reeks uit de jaren 1867-1888. Verder waren er 
van hem drie miniatuuragenda’s uit de jaren 1890, 1891 en 1897, drie 
concertkalenders voor de seizoenen 1896/97-1898/99 en een reeks 
gewone agenda's en miniatuuragenda's uit de jaren 1902-1932. Van 
Mien Röntgen waren er agendaatjes uit de periode 1927-1937. Voor 
zover bekend heeft niemand ooit gebruik gemaakt van dit materiaal.77  
                                                             
74                                                                                                         Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 12 
en 19 december 1877. Onder meer: zijn verjaardag, haar verjaardag en de gedenkdag Sedan 
(1870).  
75                                                                                                         Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 27 
en 28 mei 1877. 
76                                                                                                         Van Bork e.a. (ed.), Letterkundig Lexicon 
voor de Neerlandistiek. Aldaar onder ‘egodocument’.  
77                                                                                                              Misschien alleen Edvard Röntgen, maar hij heeft 
dit dan helemaal voor zichzelf gehouden en nooit laten blijken dat hij op de hoogte was van de 
inhoud. Julius Röntgen js. (Tinte) kreeg altijd van zijn vader en moeder te horen dat alle belangrijke 
materialen naar het Haags Gemeentemuseum waren overgebracht. Na de dood van zijn moeder 
vond hij de boekjes in een totaal versleten doos, deed ze over in een nieuwe doos en schreef 
daarop: 'Belangrijk autobiografisch materiaal van JR'. Het was zijn bedoeling daar ooit nog eens iets 
mee te doen. Maar van dagboeken wist ook hij anno 2002 niets. Voor de duur van mijn onderzoek 
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Ik heb de dagboeken en agenda’s van Röntgen twee keer 
doorgenomen en tegelijkertijd geëxcerpeerd. Alles wat van belang leek, 
heb ik bij eerste lezing genoteerd. In de tweede ronde, na mijn eerste 
reis naar Leipzig (november 2003), heb ik verbeteringen en 
toevoegingen aangebracht. Ongetwijfeld heb ik ook toen belangrijke 
dingen over het hoofd gezien. Wegens de beperkte tijd die ik aan mijn 
onderzoek kon besteden was een integrale transcriptie niet haalbaar. 
Voor Röntgenonderzoek in de toekomst is echter een volledige 
transcriptie gewenst.   

De dagboekjes die Julius Röntgen tussen december 1867 en 
februari 1888 heeft bijgehouden noem ik hierna steeds dagboeken. Dat 
klinkt wat fors voor die kleine boekjes, maar de term dekt wel de lading. 
Volgens het Lexicon van Nederlandse Archieftermen is een dagboek 
‘een register waarin men chronologisch aantekening houdt van de 
eigen handelingen en/of belevenissen’ en dat is bij Röntgens 
dagboeken precies het geval.78 Röntgen zelf noteerde voorin en 
achterin de eerste delen slechts 'Buch' of 'Notizbuch’.79 Doorgaans 
schreef hij aan het einde van de dag en, te oordelen naar zijn 
handschrift, meestal in één ruk. De spaarzame notities - meest twee tot 
drie regels per dag - dienden mogelijk als geheugensteuntjes: steeds 
noteert hij waar hij is geweest, met wie hij heeft gesproken of 
gemusiceerd, wat hij heeft gespeeld, wat hij heeft gehoord en wat hij 
heeft gecomponeerd. Slechts zelden is hij wat langer van stof. Als hij 
op vakantie is, beschrijft hij precies zijn wandelingen. Uitvoerig is hij 
ook in zijn beschrijving van het verloop van de Frans-Duitse oorlog 
(1870-1871).80 Ook in de dagen dat hij Amanda Maier zijn liefde bekent 
(juli 1875) stroomt de inkt rijkelijk.81  

Een dagboek staat dicht bij de schrijver, maar is natuurlijk niet 
gelijk aan de schrijver.82 Röntgens dagboeken vallen niet samen met 
zijn persoon. Dagboeken zijn bovendien niet op één lijn te stellen met 

                                                                                                                                                                                          
heeft hij mij alles in bruikleen afgestaan. Mettertijd zal het materiaal worden overgedragen aan het 
Röntgenarchief in het NMI.     
78                                                                                                                       Lexicon van Nederlandse Archieftermen. 
Uitgegeven door de Stichting Nederlandse Archiefwetenschappen (Den Haag, 1983), 40. 
79                                                                                                                Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboeken, nrs. 1 en 2. 
80                                                                                                             Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboeken nrs. 2 en 3. 
81                                                                                                                  Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek  nr. 7. 
82                                                                                                                    Dresden, Structuur, 102. 
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een autobiografie; ze doen immers geen poging het leven te volgen en 
in zijn volle omvang te duiden of diepte te peilen. Dagboeken kunnen 
dat ook niet, omdat ze zich beperken tot de grotendeels chaotische 
actualiteit van alledag. Ze zijn geen levensbericht, maar een journaal, 
waarin - vaak monotoon - feiten en feitjes aan elkaar worden 
geregen.83 Dresden duidt een boek of boekje met louter feitelijkheden 
aan als memorandum.84  

De dagboeken van Röntgen bieden meer dan een journaal of 
memorandum. Röntgen brengt immers in zijn dagboeken soms zijn 
gevoelens onder woorden en geeft regelmatig meningen en oordelen 
ten beste. Soms laat hij daarbij in zijn kaarten kijken. Uit het gegeven 
dat hij aanvankelijk zijn eigen optredens, concerten en composities 
uitbundig becommentarieert (‘Abends Concert glänzend ausgefallen’, 
‘Alles wieder höchst brillant’, ‘Publikum unerhört enthusiastisch’, ‘Alles 
aufs Beste und außerordentlich gegangen’, ‘Alles wunderhübsch 
gegangen und geklungen’, ‘Alles im höchsten Grad gelungen’ 
enzovoort) blijkt bijvoorbeeld zijn weinig ontwikkelde zelfkritiek.85 Dat hij 
over de muziek van Berlioz, Wagner en Liszt uitsluitend negatief 
oordeelt, is al even opmerkelijk.86 Röntgens in het algemeen karige 
dagboeken bieden een rijkdom aan informatie in vergelijking met zijn 
agenda's (1902-1932), waarin men slechts persoons- en plaatsnamen 
en tijdstippen aantreft. Maar ook de agenda’s vormen, uiteraard met 
hun beperkingen, een waardevolle bron.    

Behalve hun puur registrerende functie hadden de dagboeken 
ook een therapeutische functie: regelmatig brengt Röntgen zijn 
verlangens onder woorden of uit hij zijn zorgen. Ook geeft hij lucht aan 
zijn verdriet om de dood van dierbaren.87 Dat de boekjes ook een 
communicatieve functie hadden bleek aan het einde van de jaren 

                                                             
83                                                                                                                   Wayne Shumaker, ‘Die englische Autobiographie. 
Gestalt und Aufbau’, in: Günther Niggl (red.), Die Autobiographie, 75-120. Hier: 77. Zie ook Lexicon 
voor Nederlandse Archieftermen, pp. 40-41 voor dagboek en journaal. 
84                                                                                                                         Dresden, Structuur, 102. 
85                                                                                                        Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboeken nrs. 5 
(25 oktober en 7 november 1873), 6 (9 februari 1874), 8 (17 december 1878), 9 (25 juni 1879) en 
10 (2 januari 1882). Het betreft hier een kleine selectie.  
86                                                                                                                      Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 8, 17 juni 
1877 en JR Dagboek nr. 11, 7 december 1883. 
87                                                                                                                   Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 9, 25, 27 en 
28 november 1879; JR Dagboek nr. 12, 16 april 1885.  
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zeventig. Nadat Julius en Amanda lange tijd van elkaar gescheiden 
waren geweest, lazen ze elkaar bij hun hereniging uit hun dagboekjes 
voor.88 Amanda is trouwens de enige die niet alleen in Julius’ 
dagboeken heeft gelezen, maar er ook in heeft geschreven.89 Dat was 
uiteraard bij wijze van uitzondering. Röntgens boeken waren in principe 
bestemd voor eigen gebruik; niemand mocht er in grasduinen en er 
werd ook niet uit voorgelezen. Publicatie was al helemaal niet aan de 
orde. Röntgen hoefde zich in zijn dagboeken niet mooier voor te doen 
dan hij was en dat lijkt voor het gebruik van deze boeken als 
historische bron een vertrouwenwekkend gegeven.   

Uit het voorgaande volgt uiteraard niet dat blind op de dagboeken 
kan worden gevaren. Niet altijd is de informatie te verifiëren. Soms 
baseerde Röntgen zich op onbetrouwbare zegslieden of media en had 
hij niet alles kunnen overzien. Ook maakte hij wel eens 
beoordelingsfouten en - bovenal - hij kon nu eenmaal niet alles 
noteren. Uiteindelijk zal Röntgen datgene hebben opgeschreven wat hij 
wilde opschrijven en wat hem belangrijk toescheen.  

De reeks dagboeken die Röntgen tussen 1867 en 1888, dus 
tussen zijn twaalfde en 33ste, heeft bijgehouden, is volledig. Zoals van 
het eerst bewaardgebleven boek vaststaat dat dat het eerste deel is 
(Röntgen schreef voorin zijn tweede dagboek: ‘Fortsetzung vom Buch 
I.’), zo nemen we van het laatst bewaardgebleven boek aan dat dat 
inderdaad het laatste is geweest. Uit het voorlaatste dagboek (18 
februari 1884-31 december 1886), blijkt steeds duidelijker dat Röntgen 
geen tijd, gelegenheid of zin meer had om dagelijks bij te houden wat 
hij had gedaan en meegemaakt. Lange perioden is zijn 
dagboekhouding meer dan pover, regelmatig laat hij dagen of zelfs 
weken voorbijgaan. Zijn laatste dagboekaantekening dateert van 17 
februari 1888 en voor het overige is het laatst bewaarde dagboekje half 
leeg. Vanaf 1890 is Röntgen overgegaan op miniatuuragenda’s, voor 
drie opeenvolgende seizoenen (1896/97-1898/99) maakte hij gebruik 
                                                             
88               Zo bijvoorbeeld: Tinte, Coll. Röntgen, JR 
Dagboek nr. 8, 27 en 28 mei en 1 juni 1877 en 16 aug. 1878. 
 
89                                                                                                                           Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 10, 11-13 
september 1880. Hieruit blijkt overigens dat Amanda na haar huwelijk, eind juli 1880, geen dagboek 
meer bijhield. Haar laatste eigen dagboekaantekening dateert van 7 juli 1880. Zie over de vier 
functies van dagboeken (registrerende, therapeutische, morele en communicatieve): Fontijn, 
Schrijversbiografie, 55 e.v. 
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van concertkalenders en na 1900 gebruikte hij opnieuw 
miniatuuragenda’s en zakagenda’s.90 Dat was blijkbaar wat hij nodig 
had. Het is goed voorstelbaar dat het drukke leven zijn tol eiste. 
Röntgen had zijn conservatoriumwerk (sinds 1884), het directeurschap 
van de afdeling Amsterdam van Toonkunst (1886-1898), het 
directeurschap van Felix Meritis (1886-1888), zijn concertpraktijk, en 
daarnaast bovenal de zorg voor zijn ziekelijke vrouw Amanda en zijn 
twee zoontjes. Bovendien legde het vrijwel dagelijks schrijven van 
brieven een steeds groter beslag op zijn tijd. Vooral de correspondentie 
met Grieg nam vanaf 1884 een hoge vlucht.   

Wat hierboven over de dagboeken van Röntgen is gezegd, geldt 
in sterkere mate voor de dagboeken van Amanda Maier (1875-1880). 
Amanda gebruikt in deze boekjes per dag één pagina - de data waren 
reeds van tevoren ingevuld - maar veel pagina’s zijn nauwelijks of niet 
beschreven. Na haar huwelijk heeft Amanda geen dagboek meer 
gehouden. Dan zijn er ook nog reisdagboekjes bijgehouden door Mien 
Röntgen. Mien maakte karige maar adequate notities van de reizen 
met haar man naar Noorwegen (1897 en 1905), Wenen (1906), Parijs 
(1907), Spanje (1908), Amerika (1927) en Edinburgh (1930).  

Uit de archieven van de zoons van Julius Röntgen kon worden 
geput uit de door hen geschreven dagboekjes, lezingen en artikelen. 
Zo stelde Julius jr. tijdens de laatste oorlogswinter (1944-1945) zijn 
Herinneringen op schrift en daarin deelt hij veel mee over zijn vader en 
moeder en zijn eigen jonge jaren. Ook de Herinneringen van zijn 
oudste dochter, Agnes Thiadens-Röntgen, geschreven omstreeks 
1987, is een waardevolle bron. Edvard Röntgen was wel de 
chroniqueur en historicus van de familie en van hem zijn, in minutieus 
handschrift, dagboeken uit de jaren 1923-1928 voorhanden.91 Vooral 
over de jaren op Gaudeamus, waar hij overigens nauwelijks heeft 
gewoond maar vaak kwam logeren, geeft hij interessante informatie. 
Johannes Röntgen heeft in de jaren vijftig verschillende lezingen over 
                                                             
90                                                                                                                           Wel zeker zijn agenda’s verloren gegaan. 
Drie vroege miniatuuragenda’s bleven bewaard en wel uit de jaren 1890, 1891 en 1897. Drie 
Concertkalenders uit de seizoenen 1896/97, 1897/98 en 1898/99 vervulden dezelfde functie. De 
eerste bewaard gebleven zakagenda dateert van 1902. Vervolgens is er vanaf 1905 een grote 
reeks miniatuuragenda’s en - na 1919 - zakagendaatjes. 
91                                                                                                                     In het eerste deel vermeldt hij op de eerste 
pagina’s de memorabele gebeurtenissen uit zijn leven sinds 1902.  Tinte, Coll. Röntgen. Edvard 
Frants Röntgen Dagboek I. 
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zijn vader gehouden. Joachim Röntgen publiceerde in 1986 het boekje 
Muziek is mijn leven.92    

 
 
Oral history 
 
Alle nakomelingen uit de beide huwelijken van Julius Röntgen die mij te 
woord wilden en konden staan, heb ik tevoren een lijst met vragen 
gestuurd over Julius Röntgen en de familie, over Julius' karakter en 
persoon, zijn fysiek en uitstraling, zijn muziek en andere passies, het 
Duitse element bij de Röntgens, de religie en andere overtuigingen, 
vrouwen en mannen in zijn leven, gewoonten, gebruiken, zegswijzen 
enzovoort.93 Met de antwoorden hoopte ik in kaart te kunnen brengen 
wat er in de traditie over Julius Röntgen bewaard was gebleven. Het 
contact met die kleinkinderen die de jaren twintig en dertig nog hadden 
meegemaakt was leerzaam en nuttig, maar zij konden niet al mijn 
vragen beantwoorden. Met plezier denk ik aan verschillende 
gesprekken met Annemarie de Boer-Röntgen (1923), de oudste 
dochter van Johannes Röntgen en Julia Fentener van Vlissingen. De 
kleinkinderen die in de jaren veertig zijn geboren, stonden nog verder 
van opa Julius af, maar sommigen van hen konden mij wel 
binnenleiden in de familietraditie. Pas toen ik de dagboeken, agenda’s 
en brieven van Röntgen had gelezen, kreeg ik antwoorden op de 
meeste van mijn vragen. Al spoedig kon ik allerlei familieverhalen 
bevestigen of verbeteren. Er waren natuurlijk ook verhalen, anekdotes, 
uitspraken, bon mots en observaties die ik niet kon corrigeren. Daarbij 
moest ik een slag om de arm houden, sommige waren te mooi om niet 
op te nemen.      
 Toen ik eind 2002 met mijn onderzoek begon durfde ik niet te 
hopen dat interviews met mensen buiten de familie, die Röntgen nog 
hadden gekend, mogelijk zouden zijn. Toch hebben enkelen mij wel 
degelijk uit eigen waarnemening interessante dingen over Röntgen 
kunnen vertellen. In de eerste plaats Benno Andriesse (1908-2005), 
oudste zoon van Röntgens vriend de bankier Albert Andriesse, 
vervolgens Erik Abas (1922-2004), zoon van Jacques Abas en Bé 
                                                             
92               Joachim Röntgen, Muziek is mijn leven. 
Laren, 1986. 
93                                                                                        Zie hierna bijlage 6. 
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Nolthenius, naaste vrienden van Julius en Mien in de jaren 1927-1940. 
Dan Wilhelmina Stockschen (1927) die als kind bij de Röntgens op 
Gaudeamus heeft gewoond; zij kon mij van alles vertellen over Mien 
Röntgen die voor een groot deel haar opvoeding ter hand had 
genomen. Ten slotte Candia Boeke (1925), dochter van Kees Boeke, 
die zich nog de muzieklessen van de oude heer Röntgen op de 
Werkplaats in Bilthoven herinnerde.  

De beperkingen van dit ‘materiaal’ zijn evident. Het gaat om 
herinneringen van oude mensen uit een tijd dat ze zelf - afgezien van 
Benno Andriesse - kleine kinderen waren. Soms bleek dat bepaalde 
gebeurtenissen van 75 tot 80 jaar geleden in de herinnering fors waren 
bijgekleurd of totaal vervormd. Mijn zegslieden hebben misschien ten 
opzichte van het verhaal dat ik door eigen onderzoek kon construeren 
niet veel kunnen bijdragen, maar ze kwamen met aardige observaties 
uit onverdachte hoek.  

De gesprekken over Röntgen met kinderen van vrienden van 
Röntgen maakten veel los. De Boeke-connectie in het bijzonder gaf de 
stoot tot nieuw familieonderzoek. Filip Boeke (1922), zoon van 
dominee A.J.P. Boeke van Schoorl, stelde mij drie boeken met stencils 
van liturgieën van zijn vader ter hand. Daartussen vond ik zowaar een 
paar onbekende liederen en harmonisaties van kerkliederen van 
Röntgen uit de periode 1915-1925. In de bibliotheek van dirigent Jan 
Daniël Boeke (1921-1993) bleek een verloren gewaand 
Röntgenmanuscript aanwezig: het tweede deel van de Geestelijke 
Kinderliedjes (1924). Ds. Jo Boeke had het cahier in 1924 geleend 
maar nooit geretourneerd en na zijn overlijden had zijn neef Jan het 
gekregen. In 2005 - 81 jaar na dato derhalve - kon het verzuim van 
destijds worden goedgemaakt: het boekje werd verenigd met de twee 
andere delen Geestelijke Kinderliedjes in het Röntgenarchief in het 
NMI. 
 
De latergeborenen, de ‘epigonoi’, hebben mij deelgenoot gemaakt van 
de traditie zoals zij hem hadden aangereikt gekregen. Nu waren niet 
alle zes zoons van Julius Röntgen historisch even geïnteresseerd, niet 
allen even goede bewaarders en ook niet allen even goede vertellers. 
Dat is wel de verklaring dat in de ene tak aan verhalen meer bewaard 
is gebleven dan in de andere. Overigens konden de meeste 
familiegeschiedenissen mij op weg helpen naar de man om wie het mij 
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te doen was. Bepaalde markante uitdrukkingen en bon mots van Julius 
waren blijven hangen: ‘Nicht singen!’ of ‘Ach ja, da gibt es wieder so 
ein Wichticus’. Fridtjof Thiadens wees mij op het grote belang voor de 
familie Röntgen van het werk van Wilhelm Busch (1832-1906), een 
onuitputtelijke bron van allerlei wijsheid én onwijsheid. Sommige 
familieleden hadden het boekje van oom Joachim (Muziek is mijn 
leven) en de artikeltjes van anderen over hun (over)grootvader zó goed 
in het hoofd, dat feiten en vertellingen daaruit ook hun feiten en 
vertellingen waren geworden.  

De verhalen die nu nog over Mien Röntgen circuleren zijn 
substantieel en dat hoeft niet te verbazen: Mien heeft geleefd tot 
augustus 1940 en verschillenden in en rondom de familie hebben haar 
nog goed gekend. Mien en Julius hadden een zeer gelukkkig huwelijk; 
zij waren twee zielen één gedachte en leefden bijna symbiotisch. 
Althans, zo heeft Mien het kort na Julius’ overlijden voorgesteld. Op 13 
oktober 1932 schreef zij aan Percy Grainger: 'We always worked and 
thought together, we were so very happy for 35 years!'94 Hoezeer Mien 
en Julius ook in elkaar zouden zijn opgegaan, zij waren uiteindelijk 
verschillende persoonlijkheden. In haar dagboekjes en in de brieven 
aan haar zuster Bessie (Elisabeth Trevelyan-des Amorie van der 
Hoeven) had Mien doorgaans het hart op de tong, was ze niet alleen 
vaak verfrissend direct maar ook kort door de bocht. Julius 
daarentegen was meer diplomatiek, hij had een groot en goed hart en 
was meer geneigd en ook in staat te vergeven en te vergeten. Hij had 
geen gave voor bitterheid en kwaad kreeg op hem geen vat. Wat 
hiervan ook zij, uit alles blijkt dat Mien zeer loyaal is geweest aan 
Julius en zijn zaak, en werkelijk alles met hem heeft willen delen.      

De familietraditie was bij twee Röntgennazaten in het bijzonder in 
goede handen: Fridtjof Thiadens (1940), tweede zoon van Röntgens 
oudste kleinkind Agnes Röntgen (1911-2002), en Julius Röntgen js. 
(1945), zoon van de cellist Edvard Röntgen (1902-1969). Fridtjof 
Thiadens beschikte via zijn moeder over een grote collectie bronnen 
met betrekking tot de familie Klengel en Amanda Maier. Ook was hij in 
staat uit eigen herinnering, waarneming en onderzoek allerlei 
informatie over de familie te verschaffen. Edvard Röntgen had reeds 
als kind van alle telgen van Julius sr. de sterkste historische 
                                                             
94                                                                                                                            Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Brief MR 
aan PG, 13 oktober 1932 (kopie).  
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belangstelling aan de dag gelegd. Ook was hij zelf een nijver 
dagboekenschrijver. Om die reden bewaarde hij - waarschijnlijk na het 
overlijden van zijn moeder in 1940 - de belangrijkste en meest intieme 
bronnen voor het leven van zijn ouders: de familiebrieven die Mien had 
gebruikt voor Brieven van Julius Röntgen (1934) en de dagboeken, 
reisdagboeken en agenda’s van zowel zijn vader als zijn moeder. 
Dankzij de ‘vrijgevigheid’ van zijn zoon heb ik hieruit kunnen putten. 
Deze jongste Julius is overigens al even historisch geverseerd als zijn 
vader en ook hij maakte mij in gesprekken en per e-mail deelgenoot 
van zijn inzichten betreffende de familie.     
 Het is onvermijdelijk dat een biograaf na enige tijd stuit op kleine 
en grote gevoeligheden in de familie van de gebiografeerde. Het is niet 
eenvoudig om een kind of zelfs kleinkind te zijn van een beroemd man 
of vrouw en voortdurend daarop te worden aangesproken. In het geval 
van Röntgen klemde dat probleem wel heel sterk omdat vijf van zijn 
zeven kinderen en twee van zijn kleinkinderen werkzaam waren en zijn 
als musicus. Niet zelden stond en staat de buitenwereld klaar met 
harde oordelen: Röntgens musicerende en componerende zoons 
zouden volgens sommigen in de schaduw hebben gestaan van hun 
vader en hebben geteerd op zijn naam.95   
 De Röntgens hebben soms ook hun problemen aan elkaar 
doorgegeven, niets menselijks is hun vreemd. Zo mocht Annemarie 
Röntgen, een voortreffelijk pianiste, van haar vader Johannes nooit 
Beethovens sonate nr. 26 ‘Les Adieux’ (opus 81 a) spelen. Ook na zijn 
dood in 1969 heeft zij er zich nooit aan gewaagd. Die sonate was 
immers haar vaders sonate en zij moest ervan afblijven. Johannes had 
op zijn beurt van zijn vader, Julius Röntgen sr., nooit Beethovens 
sonate nr. 32 (opus 111) zelfs maar mogen aanraken, want dat was 
zijn sonate.  

Intrigerend bleken de verschillende opvattingen rondom het 
Röntgenjaar in de familie. De kleinkinderen en achterkleinkinderen - 
verenigd in de familiestichting Röntgen - waren de initiatiefnemers van 
een paar belangrijke jubileumactiviteiten. Een eerste wapenfeit was de 
uitgave van het boekje, een soort gids voor 2005 met losse artikelen, 
impressies en een programmaoverzicht voor het Röntgenjaar 2005: 

                                                             
95                                                                                                              Benno Andriesse (1908-2005) verwoordde dit heel 
pregnant in het interview dat ik met hem had op 9 februari 2005.  
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Sentendo nuova forza. Julius Röntgen, 1855-1932.96 Vervolgens was 
er de organisatie van een concertserie in de zaal van Felix Meritis 
(Keizersgracht Amsterdam) en daaraan gekoppeld de uitgave van drie 
cd's in de 150th anniversary edition.97 Niet iedereen had het verstandig 
gevonden zoveel geld te investeren in de muziek van grootvader. 
Daarbij speelde zelfs een rol dat ook niet iedereen even gecharmeerd 
was van zijn persoon, sommigen voelden zich meer aangetrokken tot 
Amanda Maier. De keuze voor Amanda ging niet zelden zonder een 
kritische noot naar Julius. Weer anderen waren juist heel uitgesproken 
in hun opvatting dat de muziek van 'opa' een eerlijke kans moest 
krijgen. Zo voelde Julius Röntgen js. zich als zoon van cellist Edvard 
Frants bijzonder verantwoordelijk voor Röntgens vele cellocomposities. 
Het is aan hem te danken dat er bij Ars Produktion in 2005 en 2006 
twee cd’s zijn verschenen met in totaal zes cellosonates van Röntgen, 
gespeeld door Jean Decroos en Danièle Dechenne.98   

Volgens sommige familieleden had het geen zin muziek onder 
het stof vandaan te halen die niet voor niets met een stoflaag was 
bedekt. Men moest niet de tand des tijds willen corrigeren, daarmee 
bewees men Röntgen geen dienst. Onvermijdelijk diende zich hierin 
een van de meest wezenlijke vragen met betrekking tot Röntgen aan: 
was zijn muziek wel de moeite waard en ook origineel en eigen 
genoeg? Verschillende kleinkinderen verwezen toen zij hierover 
kwamen te spreken, onafhankelijk van elkaar, naar de briefwisseling 
van Röntgen en Grieg met daarin Griegs brief van 3 mei 1904 over 
originaliteit en waarheid.99 Röntgen was destijds zeer gelukkig geweest 
met deze brief; Grieg had hem een hart onder de riem gestoken. Hij 
bracht jaren later de brief nog wel eens in stelling als hij zijn eigenheid 
als componist meende te moeten verdedigen. De kleinkinderen deden 
feitelijk niet anders. Als één ding in het Röntgenjaar 2005 echter 
                                                             
96                                                                                                                            Theo Muller en Jurriaan Röntgen (red.), 
Sentendo nuova  forza. 
97                                                                                                                            Cobra records 0013 (Julius Röntgen 
Chamber music part 1), 0016 (Julius Röntgen Chamber music part 2), 0017 (Julius Röntgen 
Orchestral music). 
98                                                                                                                            Julius Röntgen 3 Cellosonatas ...a tribute 
to Pablo Casals. FCD 368 429; Julius Röntgen 3 Cellosonatas vol. 2 ARS 38439. Andere delen zijn 
in voorbereiding  
99                                                                                                                 Voor de interpretatie van deze brief zie hierna 185-
187. 
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duidelijk is geworden dan is het wel dat de originaliteitsvraag met 
betrekking tot het oeuvre van Röntgen niet van de baan is.             
 
 
Het Röntgenarchief: musicalia en voorwerpen  
 
Mien Röntgen heeft na het overlijden van haar man op 13 september 
1932 alles in het werk gesteld om zijn nagedachtenis in ere te houden. 
In de zomer van 1933 begon zij met de redactie van het boek Brieven 
van Julius Röntgen dat eind 1934 in druk zou verschijnen.100 De eerste 
zin van het voorwoord laat niets aan duidelijkheid te wensen over: ‘Met 
de uitgave van Röntgen’s brieven heb ik getracht een duidelijk beeld 
van zijn persoonlijkheid te geven.’ Maar ook Röntgens oeuvre moest 
worden veiliggesteld, althans de manuscripten en originele partituren 
die Mien nog op Gaudeamus had liggen. Op 12 mei 1934 schreef zij 
Percy Grainger dat zij in de wintermaanden 1933-1934 een complete 
catalogus van Röntgens werken had gemaakt.101 Haar doel was 
tweeledig: de verzorging van de bijlagen voor haar brievenboek 
(‘Volledige lijst van Röntgen’s composities’ en ‘Lijst der gedrukte 
werken van Julius Röntgen’) en de voorbereiding op de overdracht van 
de manuscripten aan het Haags Gemeentemuseum (HGM).  
 Genoemd museum zou zich vanaf 1935 onder Dirk Balfoort 
(1886-1964), conservator van de muziekafdeling, profileren in het 
verwerven en beheren van componistenarchieven. Balfoort was sinds 
1926 werkzaam in het Muziekhistorisch Museum van D.F. Scheurleer 
dat enkele jaren later door de gemeente Den Haag werd 
aangekocht.102 Balfoort heeft Gaudeamus twee keer bezocht en liet 
half juli 1934 het eerste deel van de Röntgen-bruikleen ophalen.103  
 In september 1934 heeft Mien Röntgen - volgens de 
bruikleenakte - ‘musicalia en voorwerpen’ afkomstig uit de 
                                                             
100                                                                                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, brieven van MR 
aan BT, 20 oktober 1933 en 23 maart (boek klaar!), 10 juni, 12 juni, 9 juli, 13 augustus 1934.  
101                                                                                                                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Brief van MR aan 
PG, 12 mei 1934 (copie). 
102                                                                                                               
www.nederlandsmuziekinstituut.nl/geschiedenis/balfoort.htm (11 januari 2007) 
103                                                                                                                     Tinte, Coll. Röntgen, Agenda MR voor 1934: 26 
mei, 11 juli; Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Brief van Mien aan Bessie van 12 juli 1934: 'Op 11 juli 
met Balfoort alles gecatalogiseerd de heele dag op Gaudeamus. Aanstaande maandag [16 juli] 
alles gehaald. 
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nalatenschap van haar overleden echtgenoot dr. Julius Röntgen in 
bruikleen afgestaan aan het HGM.104 Met dien verstande, dat 
genoemde musicalia en voorwerpen nimmer door haar noch door een 
van haar familieleden of hun nakomelingen konden worden 
teruggevorderd. De musicalia en voorwerpen kregen onder de naam 
‘Archief Röntgen’ een afzonderlijke plaats op de ‘musicologische 
afdeeling’ van het museum. 
 Onder musicalia verstonden de bruikleengeefster en de 
bruikleennemer de partituren van Röntgens composities en de brieven 
en kaarten van ongeveer tweehonderd muziekrelaties aan hem gericht. 
Onder de voorwerpen rekende men niet alleen antieke 
muziekpartituren, artikelen, programmaboekjes, knipselboeken, 
handtekeningenalbums, foto's, portretten en oorkonden, maar ook 
ridderordes, medailles en reliëfs, gouden horloges, een beursje van 
Felix Mendelssohn, de laatste e-snaar waarop Ferdinand David had 
gespeeld en zelfs een bandje dat grootvader Moritz Klengel van het 
vestje van Beethoven had afgeknipt. Van Röntgen zelf werden onder 
de voorwerpen zijn laatste pijp, een vulpenhouder en een bril in etui 
afgestaan.   

Het Archief Julius Röntgen (archief nr. 107) wordt voor het eerst 
als aanwinst vermeld in de Mededeelingen van den Dienst voor 
Kunsten en Wetenschappen der Gemeente 's-Gravenhage (1937).105 
Dirk Balfoort noemt hierin het Röntgenarchief van 'onschatbare 
beteekenis' voor 'onze Hollandsche afdeeling' en doelt daarbij op de 
toen nog jonge collectie Nederlandse muziekarchieven van de 
muziekafdeling. Het Röntgenarchief was, met de archieven van 
Bernard Zweers, Johan Wagenaar en Geert von Brucken Fock, een 
van de eerste grote collecties die het museum had weten te verwerven. 
In het Röntgenarchief dat 'nagenoeg alles van de nalatenschap van 
wijlen dr. Julius Röntgen, wat op muziek betrekking heeft', bevat, 
werden aanvankelijk 'meer dan honderd manuscripten van zijn 
composities' bewaard. 
                                                             
104                                                                                                                       Tinte, Coll. Röntgen. De Archiefinventaris en het 
Supplement dateren van september  1934. Voor in de inventaris bevindt zich de door Mien Röntgen 
en de directeur van het Haags Gemeentemuseum, dr. H.E. van Gelder, ondertekende 
bruikleenakte. 
105                                                                                                                    Mededeelingen van den Dienst voor Kunsten en 
Wetenschappen der Gemeente ‘s-Gravenhage. Deel  IV, Eerste Stuk, Jaargang 1937 (‘Aanwinsten 
van de muziekbibliotheek’), 77-79.  
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Vóór in haar eigen exemplaar van de archiefinventaris, die in 
september 1934 was opgemaakt, bewaarde Mien Röntgen een lijstje 
met daarop de titels van werken waarvan de manuscripten nog bij de 
kinderen Röntgen en muziekvrienden berustten.106 Het grootste deel 
daarvan is in de loop der jaren naar Bilthoven teruggekeerd. Mien had 
zelf ook nog honderden originele partituren op Gaudeamus gehouden. 
Zij was immers de ambassadrice van de muziek van haar man en 
speelde deze regelmatig; alleen, met vrienden en met haar zoons. 
Deze enorme collectie was ook al in 1934 beschreven, in een 
Supplement-inventaris. Mien overleed op 16 augustus 1940 en de door 
haar bewaarde partituren werden reeds op 1 oktober 1940 
overgedragen aan het HGM.107 Na het overlijden van de cellist Edvard 
Röntgen (1902-1969) kreeg het HGM de laatste grote aanvulling voor 
het Röntgenarchief. Op 21 september 1970 werden enige tientallen 
Röntgenpartituren, vooral kamermuziek voor strijkers, in bruikleen aan 
het museum afgestaan. Bij die gelegenheid verscheen een Tweede 
Supplement op de Archiefinventaris en het Supplement van 1934.108        

In vergelijking met het Archief Röntgen van 'meer dan 100 
manuscripten' (aldus Dirk Balfoort in de Mededeelingen van 1937) is 
het huidige Röntgenarchief met meer dan vijfhonderd autografische 
manuscripten vijf keer zo groot. Ook de huidige Röntgencollectie in het 
NMI is echter niet volledig. Verschillende jeugdwerken, bijvoorbeeld de 
eerste twee symfonieën, gelden als ‘verschollen’. Van de meeste van 
Röntgens in druk verschenen composities liggen de originele partituren 
niet in Den Haag. Zo vond ik in de archieven van Breitkopf & Härtel in 
Leipzig vier Röntgenautografen. Ongetwijfeld is ook bij andere binnen- 
en buitenlandse uitgevers, binnen- en buitenlandse prijsuitschrijvers en 
bevriende relaties nog origineel materiaal achtergebleven.  
 
 
Noten, citaten en websites 
                                                             
106                                                                                                                   Tinte, Coll. Röntgen. Voorin de Archiefinventaris 
ligt dit lijstje. 
107                                                                                                                   Tinte, Coll. Röntgen. Aldus een 
potloodaantekening voor in het Supplement.   
108                                                                                                                     Het Laatste Supplement in kopie aanwezig in het 
Supplement van 1934. Het verdient overigens aanbeveling de inventaris en de supplementen te 
vergelijken met de huidige inventaris van het Archief Röntgen (NMI) en zo vermissingen in beeld te 
brengen.        
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De verantwoording in mijn notenapparaat is niet overal even 
ingehouden en geserreerd als misschien wenselijk is. In de noten is 
veel informatie opgenomen, die, als zij zich in de tekst zou bevinden, 
de lijn van het betoog zou verstoren. Ik wilde deze informatie niet 
verloren laten gaan.  
 In principe heb ik steeds gebruik gemaakt van Röntgens originele 
brieven en zijn geschriften in hun meest oorspronkelijke vorm, dus niet 
in uitgaven door anderen. Alleen als het echt niet anders kon, heb ik 
mij verlaten op brievenuitgaven, bijvoorbeeld die van Röntgens vrouw 
Abrahamine des Amorie van der Hoeven. Haar boek Brieven van 
Julius Röntgen (1934), hoe innemend en sfeervol ook, wemelt echter 
van de slordigheden en fouten. ik citeer Julius Röntgen, zijn 
familieleden, vrienden en personen in zijn omgeving bovendien in hun 
eigen taal. Een consequentie daarvan is dat dit boek veel Duitse 
citaten bevat. Aanvankelijk heb ik geprobeerd zo mooi en getrouw 
mogelijk te vertalen in het Nederlands, maar ik schrok zo van het 
sfeerverschil dat ik besloot de oorspronkelijke taal te handhaven. 
Doorslaggevend daarbij was dat het Duits Röntgens taal was, zijn 
leven lang. Hoewel Röntgen zich - na enkele jaren - goed kon redden 
in het Nederlands, een beetje Frans sprak, een beetje Noors en Deens 
en gebrekkig Engels, was en bleef het Duits nu eenmaal de taal waarin 
hij zich het best kon uitdrukken. Ook de brieven van Edvard Grieg 
citeer ik in hun oorspronkelijke taal. Noorse en Deense brieven gaan 
alle in vertaling. Voor de brieven en geschriften van Tovey heb ik het 
Engels gehandhaafd, voor die van Casals het Frans. 
 Voor citaten uit brieven en dagboeken heb ik de kritisch-
normaliserende methode aangehouden, zoals verantwoord in de 
Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden, 
samengesteld in opdracht van het Nederlands Historisch Genootschap 
en de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis (1988).109 De 
diplomatische of ‘non-kritische’ methode, waarin teksten zo exact 
                                                             
109                                                                             Richtlijnen voor het uitgeven van historische 
bescheiden, samengesteld in opdracht van het Nederlands Historisch Genootschap en de 
Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis (Den Haag, 1988),  8-17. Anno 2007 is deze 
uitgave nog altijd in gebruik; ze is maatgevend. Vriendelijke mededeling drs. Marja de Keuning 
(Nederlands Historisch Genootschap, Den Haag). Voor het Duits in het bijzonder: Johannes 
Schultze, ‘Richtlinien für die äussere Textgestaltung bei Herausgabe von Quellen zur neueren 
deutschen Geschichte’, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 98 (1962), 1-11.  



                                                                                                                                                               
0    
 

 

74 

mogelijk, verbatim et literatim, worden weergegeven, was niet aan de 
orde. Dit boek richt zich op een ander publiek dan filologen. Ik heb mijn 
citaten derhalve licht bewerkt. In het Duits van de verschillende 
dagboeken- en brievenschrijvers heb ik stilzwijgend foutjes en fouten 
gecorrigeerd en spellingen naar hedendaags gebruik genormaliseerd 
en geuniformeerd. Geen lezer is gediend met drie verschillende 
soorten Duits naast elkaar: het 19de-eeuwse, het 20ste-eeuwse en het 
foutieve (van Grieg, Tovey en anderen en soms zelfs van Röntgen). 
‘Dass’ of ‘dasz’ werden dus ‘daß’; ‘muss’ of ‘musz’ werden ‘muß’. 
Werkwoorden op ‘iren’ eindigden in mijn transcriptie op ‘ieren’. 
Bovendien maakte de ‘c’ soms plaats voor een ‘z’. ‘Musiciren’ werd 
‘musizieren’, spaziren’ ‘spazieren’ en ‘citirt’ ‘zitiert’. ‘Athem’, ‘gethan’ en 
soortgelijke woorden verloren hun aspiratie en werden ‘Atem’ en 
‘getan’. Slechts in uitzonderlijke, opmerkelijke gevallen heb ik ‘[sic!]’ 
toegevoegd. Om toch nog iets van de sfeer van Röntgens woordbeeld 
in stand te laten, behielden ‘componieren’ en ‘Concert’ hun C/c. Ook de 
hoofdletters bij ‘Du’, ‘Dir’, ‘Dich’, ‘Ihr’ en ‘Euch’ en de bijbehorende 
bezittelijk voornaamwoorden bleven intact. Röntgens wilde gebruik van 
hoofdletters is overigens bedwongen; kapitalen zijn alleen daar 
aangebracht waar ze ontbraken. Hetzelfde geldt voor de interpunctie. 
Afkortingen en cijfers zijn uitgeschreven: ‘Frl.’ werd ‘Fräulein’ en ‘usw.’ 
‘und so weiter’ enzovoort. Ten onrechte aaneengeschreven of van 
elkaar gescheiden woorden zijn naar hedendaags gebruik aangepast.  
 In de brieven van vader Engelbert Röntgen (uit de jaren 1858-
1870) heb ik het grappig kreupele mengsel van Duits en Nederlands 
gehandhaafd. Met normaliseren zou de charme daarvan immers 
geheel verloren gaan. De Nederlandse brieven van Mien Röntgen en 
anderen (o.a. Von Brucken Fock en Van Anrooy) en de recensies en 
artikelen van de verschillende krantenmedewerkers behielden hun 
oorspronkelijke woordbeeld. Daarbij volgde ik de spelling van De Vries 
en Te Winkel (1883), overigens ook hun richtsnoer: ‘zo’ is derhalve 
‘zoo’, ‘musiceren’ ‘musiceeren’, ‘beheerst’ ‘beheerscht’ enzovoort. Hier 
was dus mijn methodiek meer diplomatisch. Ook in de brieven van 
Engelbert, Mien en anderen en in de recensies werden evenwel 
evidente fouten stilzwijgend verbeterd.  
 Röntgens aanduidingen van toonsoorten werden naar modern 
Nederlands gebruik aangepast. Zo werd h-moll b, B-Dur Bes, cis-moll 
cis, As-Dur As enzovoort. Preciseringen als majeur en mineur, groot en 
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klein, liggen besloten in het gebruik van hoofdletters en kleine letters 
en zijn dus achterwege gelaten. 
 In mijn notenapparaat verwijs ik naar personen met afkortingen; 
JR is bijvoorbeeld Julius Röntgen, BT Bessie Trevelyan en DT Donald 
Tovey enzovoort. Een lijst met alle afkortingen is opgenomen voor in 
het overzicht van de archieven, de bibliografie en de interviews.          
 
Moderne onderzoekers en schrijvers maken gebruik van het internet. 
Ook ik heb daarmee mijn voordeel gedaan. Zo lukte het mij met 
verschillende zoekmachines allerlei personen, instituties, objecten en 
situaties uit Röntgens leven te traceren die ik anders nooit of veel te 
laat zou hebben gevonden. Ook van sommige uitspraken en citaten 
van Röntgen kon ik zo de herkomst traceren. Niet zelden was de 
uitkomst verrassend. Doorgaans bleek Röntgens grote belezenheid en 
de goede keuze van zijn bronnen, evenzeer echter zijn liefde voor 
tegeltjeswijsheid. In mijn notenapparaat verwijs ik dan  ook hier en daar 
naar websites. Vaak gaat het daarbij om informatie die niet in papieren 
vorm beschikbaar is. Nu hebben websites niet het eeuwige leven, het 
zijn naar hun aard vluchtige media. Alle aangehaalde sites waren op 
het moment dat deze inleiding werd afgesloten (eind maart 2007) nog 
in de ether en toegankelijk. De geconstateerde vluchtigheid geldt 
natuurlijk, zij het in mindere mate, ook voor boeken en papier. Alles is 
in beweging, niets blijft. Zelfs aan heel goede dingen komt ooit een 
eind.  
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I 
Klengel - Klingen und singen 
 
Julius Röntgen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zijn vader, 
de violist Engelbert Röntgen (1829-1897), was geboren in een familie 
waarin de muziek niet op de eerste plaats kwam.1 Weliswaar werd er 
bij vader Engelbert thuis muziek gemaakt - in ieder geval speelden zijn 
vader, Johann Röntgen, en hijzelf viool -, de Röntgens waren toch 
vooral handwerkslieden, ontwerpers, meubelmakers, uitvinders en... 
likeurstokers. Ook Engelbert was geen ‘nur-Musiker’: hij kon ook mooi 
tekenen en was een vernuftig uitvinder.2 De muziek werd bij Julius 
Röntgen vooral aangedragen door zijn moeder (Pauline Klengel) en 
haar familieleden.3   
 In Leipzig was en is nog altijd de familie Klengel een begrip.4  
Zoals het voor de nakomelingen van Julius Röntgen een geweldige 
ervaring was – en is - dat de naam van vader, grootvader en 
overgrootvader is aangebracht in een cartouche in de Grote Zaal van 
het Amsterdamse Concertgebouw, zo was het voor Julius Röntgen, zijn 
ouders, zusjes, ooms, tantes, neven en nichten een gelukkig 
stemmende ervaring om de naam van hun vader en grootvader te zien 
in het oude, eerste Gewandhaus. Op een van de vier marmeren 
gedachtenisplaten in de concertzaal prijkte in goud de naam van de 
violist Moritz Klengel (1794-1870), naast die van Christiaan Pohlenz 
(dirigent van het Gewandhausorchester in de jaren 1827-1835), Felix 
Mendelssohn-Bartholdy (dirigent van hetzelfde orkest in de jaren 1837-
1847) en Ferdinand David (concertmeester in de jaren 1836-1873 en 

                                                             
1                                                Haagsche Courant, 5 maart 1930. 
2                                            Bewijzen daarvan zijn wel de elektromagnetische kalender en het 
planetarium die Engelbert had gebouwd. Een foto van het planetarium bevindt zich in de 
documentatie Röntgen in het NMI (Den Haag). Meer voorbeelden in: Herinneringen Julius Röntgen 
jr., 4.  
3                          In de literatuur, tot en met Muller en Röntgen (red.),Sentendo 
Nuova Forza, heeft men meer oog voor de Röntgens dan voor de Klengels. De naam Röntgen 
spreekt nu eenmaal sterker tot de verbeelding dan de onbekendere naam Klengel. 
4                                Over de muziekfamilie Klengel: Marion Recknagel, ‘Klengel’, ‘Julius 
Klengel d.J.’, ‘Paul Klengel’ en Axel Beer, ‘August Klengel’, in: MGG, Personenteil 10 (Stuttgart, 
2003), 266-270.   
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leraar en collega van Engelbert Röntgen).5 Vooral met Mendelssohn 
en David verkeerde Klengel posthuum in goed gezelschap. 
 
 
Moritz Klengel en zijn kinderen 
 
Volgens de Stammtafel Klengel is het geslacht Klengel afkomstig uit 
het dorpje Grünberg bij Hermsdorf in de buurt van Dresden.6 De naam 
Klengel zou zijn afgeleid van 'klingen und singen' en verwijzen naar de 
muzikaliteit van de familie. De hiervoor reeds genoemde Moritz Gottlieb 
Klengel (1794-1870), Röntgens geliefde grootvader en eerste mentor, 
werd geboren in het dorpje Stolpen, 20 kilometer ten oosten van 
Dresden. Als 15-jarige vioolvirtuoos soleerde hij in 1809 bij het 
Gewandhausorchester en reeds in 1814 werd hij aan datzelfde orkest 
verbonden. Alfred Richter, de chroniqueur van het muziekleven in het 
19de-eeuwse Leipzig, heeft voor hem niets dan lof.7 Klengel, jaren lang 
aanvoerder van de tweede violen, verving vaak Ferdinand David als 
concertmeester. Dat zijn naam prijkte op een van de gedachtenisplaten 
in het oude Gewandhaus, dankte hij aan het feit dat hij maar liefst 54 
jaar - van 1814 tot 1868 - in dienst was geweest van het orkest. Van 
1835 tot 1850 zat hij naast David en was hij aanvoerder van de tweede 
violen. In 1866 gold hij weliswaar als ‘emeritus’ maar bleef voorlopig 
spelen. Richter beschrijft Klengels kinderlijke vreugde in de muziek. Hij 
stond altijd mee te bewegen en te wiegen, zoals ook Johann Strauss 
deed. Maar, aldus Richter, bij Strauss was het een pose en bij Klengel 
                                                             
5                                            Zo blijkt uit een maquette van de oude zaal bewaard in het 
Mendelssohnhaus te Leipzig. Een vage afbeelding van de oude Gewandhauszaal in het eerste 
fotokatern van: Mundus (ed.), Carl Reinecke.  De zaal werd afgebroken in 1894.  
6                                            Stammtafel Klengel, collectie Fridtjof Thiadens, Weener. De 
Stammtafel is samengesteld door de celliste Eva Klengel, (1891-1975), dochter van Julius 
Röntgens volle neef, Julius Klengel (1859-1933). Deze Julius Klengel jr. geldt heden ten dage nog 
altijd als de beroemdste van alle Klengels. Al in 1880 werd hij door Joseph Joachim de ‘cellokoning’ 
genoemd. Hij was een leerling van Emil Hegar in de jaren 1869-1874. Met zijn neef Julius Röntgen 
zat hij in het klasje van zijn vader Julius Klengel sr.; in 1876 deed hij als 'wilder' Abitur aan de 
Nikolaischule. Vanaf 1874 was hij solist en vanaf 1881 solocellist van het Gewandhausorchester. 
Tegelijk was hij leraar aan het Conservatorium der Musik. Ook hij was bevriend met Grieg en 
Brahms. De ‘Europäische Cellistenmacher’ zoals hij ook wordt genoemd heeft ongeveer 1000 
leerlingen gehad onder wie Ludwig Hoelscher, Gregor Piatigorski en Guilhermina Suggia (de 
vriendin van Pablo Casals).  Onder de nakomelingen van Julius Klengel jr. zijn verschillende musici.  
Mundus (ed.), Alfred Richter, 237-242. Wolfgang Orf, ‘Julius Klengel. ein Kapittel Leipziger 
Musikgeschichte’, in: Forner, Festschrift Hochschule für Musik (Leipzig, 1993), 73-90. 
7                                                 Mundus (ed.), Alfred Richter, 237-239. 
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was het echt. Zijn nerveuze dispositie bleek uit de zenuwtrekken in zijn 
gezicht. Zijn jongste dochter, Pauline, en zijn kleinzoon Julius Röntgen 
zouden de grimassen van hem hebben overgenomen.8   
 Moritz was niet de eerste Klengel in de muziek.9 Zijn vader, 
Johann Gottlieb Klengel (1761-1848), was cantor en schoolmeester in 
Stolpen; in 1836 had hij daar zelfs zijn gouden jubileum als musicus 
gevierd. Moritz’ oudere broer August Gottlieb Klengel (1787-1860) was 
een gevierd tenorzanger. Moritz’ neef August Alexander Klengel (1784-
1852) was een leerling van Muzio Clementi. Deze August Alexander - 
pianist, organist en componist - maakte enige tijd deel uit van de 
vriendenkring van de pianovirtuoos Ignaz Moscheles. Men noemde 
hem ook wel de ‘Fugenschmied’ of ‘Kanon-Klengel’; Liszt zou altijd zijn 
Canons und Fugen bij zich hebben gehad, waarheen hij ook ging!10  

Moritz Klengel was al jong weduwnaar. Nadat zijn vrouw 
Suzanne Roger in mei 1841 op 45-jarige leeftijd was overleden, bleef 
hij achter met drie kinderen.11 Het Leipziger Adressbuch van 1845 
vermeldt de ‘Musiker’ Klengel als bewoner van de Packhofgasse (nr. 
5), een straatje tussen de Neue Straße en de Waageplatz.12 De vier 
Klengels hebben er tot eind september 1846 gewoond en verhuisden 
toen naar een nieuw huis op Lehmannsgarten. Het oudste kind, Julius 
Klengel sr. (1818-1879), was waarschijnlijk lang bij zijn vader in de 
kost; hij trad pas in 1851 in het huwelijk. Ook de oudste dochter, Nanny 
(1820-1890), woonde lang thuis; zij trouwde in het begin van de jaren 
vijftig met de fors oudere Berlijnse rentenier August Kabrun (1807-

                                                             
8                                                  Mundus (ed.), Alfred Richter, 239. Julius zou deze zenuwtrek 
volgens Richter later hebben overwonnen.   
9                                               Zur Erinnerung an dr. Julius Klengel. 
10                                          Haagsche Courant, 5 maart 1930. Liszt zou dat aan Röntgen 
hebben verteld bij diens bezoek in Weimar in juni 1870. Klengels werk gold als een tegenhanger 
van Bachs Wohltemperierte Klavier. Posthuum verschenen zijn canons en fuga's. De uitgever - 
Moritz Hauptmann - beweerde dat Klengel zijn gedachten zo ordende als Bach zou hebben gedaan 
als hij 'in onze tijd' (omstreeks 1850) zou hebben geleefd. Zie hiervoor: Tovey, A musician talks, 
120. Zie ook van Klengel: Les Avant-Coureurs. Uebungen für Pianoforte, enthaltend 24 Canons in 
allen Dur- und Moll-Tonarten. Neue, mit Fingersatz versehene, wohlfeile Ausgabe. In 3 Heften. Heft 
2. Mainz, Schott [ca. 1844]. 
11                                              Hohlfeld, Leipziger Geschlechter III, 294, nr. 1187. 
12                                         Zij woonden daar ook al in 1841. Op de kaart van Leipzig uit 1869 
(Verlag Louis Rocca (1869), Stadtarchiv Leipzig) ligt de Packhofgasse op een steenworp afstand 
van het station van de Thüringische Eisenbahn. De huidige Packhofstraße is een zijstraat van de 
Nordstraße, dicht bij het Hauptbahnhof.  
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1878), een vriend van Felix Mendelssohn.13 Nanny Klengel was, zoals 
zoveel andere Klengels voor en na haar, vroeg rijp; ze had reeds als 
negenjarige opgetreden met het Gewandhausorchester en in 1830 op 
‘Extrakonzerte’ in het Gewandhaus gespeeld.14 Met haar huwelijk 
kwam vermoedelijk een einde aan haar muzikale carrrière. Het 
nakomertje, Friederike Pauline (Pauline, 1831-1888), is altijd bij haar 
vader blijven wonen, ook nadat zij in 1854 met Engelbert Röntgen was 
getrouwd en kinderen van hem had gekregen. Ook in Pauline, volgens 
haar zoon Julius een ‘groote pianiste’, ging een enorm talent verloren. 
Anders dan haar zuster Nanny heeft zij echter na haar huwelijk 
incidenteel op concerten van familieleden meegespeeld. Bovendien 
heeft zij haar kinderen Julius en Line leren pianospelen.15     
 
 
Lehmannsgarten 
 
Westelijk van de Thomaskirche, aan de buitenzijde van Leipzigs oude 
vestingwerken die vanaf het einde van de achttiende eeuw in verval 
waren geraakt en sindsdien waren ontmanteld, bevond zich sinds het 
einde van de 17de eeuw de Klein-Bose’sche Garten, aangelegd door 
de koopman en Rathsherr Georg Bose.16 In die lommerrijke tuin waren 
ook een ‘Kaffee- und Speisehaus’; een mooie bestemming voor de 
zondagse wandeling. De Klein-Bose’sche Garten, met in het midden 
een ronde vijver, werd in de 19de eeuw naar de nieuwe eigenaars 
eerst Richtersgarten en daarna Lehmannsgarten genoemd.17 Op de 
                                                             
13                                                           De late huwelijksdatum blijkt uit het levensbericht van Julius 
Klengel (Zur Erinnerung). Zij zou nooit haar broer hebben vervangen op school en hem op zijn 
huwelijksreis in 1851 hebben vergezeld als zij toen al getrouwd was geweest. Mendelssohn had 
voor Kabrun in augustus 1835 bemiddeld toen hij bij Streicher een vleugel wilde kopen. 
www.musikerbriefe.at/schrift.asp?nr=3930 (11 januari 2007). Aldaar: Kabrun, August. 3010 
Mendelssohn-Bartholdy; 126/99-1. 
14                                                          Mundus (ed.), Alfred Richter, 236. 
15                                                          In het Röntgenarchief wordt een Japans kistje bewaard dat zij van 
de beroemde schrijfster Bettina von Arnim-Brentano (1785-1859) had gekregen, waarschijnlijk na 
afloop van een concert.   
16                                                           Het navolgende wijkt af van de voorstelling van Röntgen-des Amorie van 
der Hoeven, Brieven van Julius Röntgen, 2. Zij steunde op gegevens haar in 1933 verstrekt door 
Paul Klengel (Leipzig) die zij bovendien slordig interpreteerde. Zo laat zij Mendelssohn in 1847 op 
Lehmannsgarten wonen. Tinte, Coll. Röntgen. Dossier Brieven van Julius Röntgen.   
17                                                          Leipzig, Stadtarchiv. Verzeichnis der Hausnummer der Stadt 
Leipzig 1842 (Bibliothek nr. 1010). Daarbij horend de Neue Brandkatasternummer 1589 en 1590 
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stadsplattegrond van Leipzig uit 1840 heet de tuin ‘Lehmanns- sonst 
Richtersgarten’.18 Het terrein was inmiddels uitgebreid en omgevormd 
tot een complex van tuinen en open land met voetpaden langs het 
riviertje de Pleiße. Aan de zijde van de stad, bij de Centralhalle, lag de 
oude vijver, waarop de paden uitliepen. In de Verzeichnis der 
Hausnummern der Stadt Leipzig uit 1842 heet het perceel bij de vijver 
nog An der Pleiße en op nr. 2 woonde de eigenaar Lehmann. Hij gaf 
opdracht voor de bouw van woningen en vervolgens werd zijn naam 
aan het nieuwbouwcomplex verbonden. Leipzig in seiner 
Vergangenheit und Gegenwart (1847) meldt over Lehmannsgarten: 
‘Durch besondere schöne Anlagen hat er sich nicht ausgezeichnet; 
doch ist er angenehm gelegen. Neubauten scheinen auch diesen 
Garten bald aus den noch vorhandenen streichen zu wollen.’19 Het 
gidsje was niet actueel, want reeds in 1845-46 was op 
Lehmannsgarten de eerste nieuwbouw gerealiseerd: de vijver was 
gedempt en precies op die plaats was over de gehele breedte van de 
‘Garten’ een bouwblok verrezen met tuinen aan de achterzijde. Elke 
bewoner had daar een eigen, omheind perceeltje. De bebouwing - een 
langgerekt bouwblok, vier etages hoog, met daarboven zolders onder 
een dak - oogde als een woonkazerne, maar was wel chic en 
voornaam. Aan de voorzijde, vanwaar men uitkeek over de oude stad, 
toonde het complex zich van zijn fraaiste kant, met prachtige 
sierbeelden.  
 Lehmannsgarten was niet bestemd voor ‘einfache Leute’.20 De 
familie Klengel nam eind september 1846 zijn intrek op de derde etage 
van het derde bouwblok: Lehmannsgarten 2q (later omgenummerd tot 
3 iii).21 Uit het Leipziger Adressbuch van 1847 blijkt dat op 
Lehmannsgarten verder stonden ingeschreven - onder anderen - de 
violist Ferdinand David en de theoreticus en latere Thomascantor E.F. 

                                                                                                                                                                                          
(oude nummers 982 en 981). Aldaar ook Leipziger Adressbuch von 1845. Met vriendelijke dank aan 
Olaf Hillert, Bestandsreferent. Hij heeft alle woningen van J.M.C.E.F. Röntgen tussen 1849 en 1854 
voor mij uit de akten gelicht.   
18                                      Leipzig, Stadtarchiv. Stadplan von Leipzig (1840). 
19                                                          Leipzig in seiner Vergangenheit und Gegenwart (1847) (Reprint 
1996 Connewitzer Verlagsbuchhandlung), 94, 95.  
20                                                        Dat mag ook blijken uit het feit dat de Kabruns, die rentenierden en in 
Berlijn een villa hadden gehad, het blijkbaar niet beneden hun stand vonden zich in 1872 op 
Lehmannsgarten I, 1 te vestigen. Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr.4, 27 april 1872.      
21                                                  Herinneringen Julius Röntgen jr., 3. 
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Richter. Abrahamine des Amorie van der Hoeven (1870-1940), de 
tweede vrouw van Julius Röntgen die in 1896-1897 één jaar op 
Lehmannsgarten heeft gewoond, dacht in 1934 met weemoed terug 
aan ‘Het groote blok huizen met zijn heerlijke tuinen die in het voorjaar 
schitterden van bloeiende vruchtboomen en schalden van 
vogelgezang.’22    
 
 
Engelbert Röntgen in Leipzig 
 
De jonge violist Engelbert Röntgen (1829-1897) kwam op een 
onbekend tijdstip in 1851 bij zijn oudere collega Klengel op 
Lehmannsgarten inwonen.23 Al sinds de lente van 1848 was Engelbert 
goed bekend in Leipzig.  
 Engelbert Röntgen was op 30 september 1829 geboren in 
Deventer. Zijn vader, Johann Engelbert Röntgen (1804-1877), was 
geboortig van Lennep, 50 kilometer ten oosten van Düsseldorf, waar 
de familie al enkele generaties had gewoond en actief was in de 
lakenfabricage.24 J.E. Röntgen had zich als enige van de familie in 
Nederland gevestigd, in Deventer. Daar werd hij slijter, caféhouder (in 
de Assenstraat) en likeurstoker en trouwde er met Carolina Huyser 
(1803-1863). Hun oudste zoon, Johann Matthias Carl Engelbert (de 
hiervoor genoemde Engelbert), was dus van vaderszijde Duits en van 
moederszijde Nederlands. Zomin als zijn zoon Julius Röntgen ooit 
perfect Nederlands zou spreken en schrijven, zo zou Engelbert zelf het 
Duits nooit helemaal onder de knie krijgen. Engelbert kreeg halverwege 

                                                             
22                                                          Röntgen-des Amorie van der Hoeven, Brieven van Julius Röntgen, 
3. In 1899 werd Lehmannsgarten opgeofferd aan het verkeer en afgebroken. De nieuwe 
verkeersring rondom het oude centrum van Leipzig en - ter hoogte van Lehmannsgarten - in het 
bijzonder de Dittrich Ring maakten dit noodzakelijk. Het verzengende geallieerde bombardement op 
Leipzig van begin december 1943 heeft vervolgens de laatste restjes weggevaagd die nog 
herinnerden aan de dagen van weleer. De plaats waar Röntgens geboortehuis heeft gestaan laat 
zich thans bepalen ter hoogte van het plantsoen tussen de Zentralstrasse en het Nikischplatz. 
23                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D76: Biographie Engelbert Röntgen 
(autograaf). De biographie somt de hoogtepunten uit de jaren 1846-1855 op. Volgens het 
Namenregister van het Conservatorium (nr. 212)  (Leipzig, Hochschule für Musik, bibliotheek) 
woonde Engelbert  in Richters Garten, Quergebäude Links 1,  II. Stock. 
24                                                   Uit dezelfde familie, eveneens in Lennep geboren: de ontdekker van de 
Röntgenstralen Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923). Hij was een achterneef van Engelbert 
Röntgen. Hun vaders waren volle neven. Zie: J.E.F. Röntgen, ‘De familiegeschiedenis van de 
Röntgens’, in: Muller en Röntgen (red.), Sentendo nuova forza.  
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de jaren dertig zijn eerste vioollessen, maar niets wees er toen op dat 
hij in de muziek verder zou gaan.25 Tekenen, ontwerpen en uitvinden 
zaten hem, evenals veel andere familieleden, in het bloed. In 1846 was 
hij leerling van de Deventer Tekenakademie en daaruit blijkt wel dat hij 
kunstschilder wilde worden. De zilveren stift met inscriptie ('Johan 
Mathias Carel Engelbert Röntgen. Leerling der Teeken-
Academieschool te Deventer, 1847') markeerde echter voor hem het 
hoogtepunt en tevens eindpunt van zijn kunstzinnige opleiding.26 In de 
herfst van 1847 besloot de 18-jarige voor een muziekstudie naar het in 
1843 door Felix Mendelssohn gestichte Conservatorium der Musik in 
Leipzig te gaan. Engelbert had tóch voor de muziek gekozen en werd 
daarmee de eerste professionele musicus in de familie Röntgen.     

Op 4 november 1847 overleed Felix Mendelssohn. Ongetwijfeld 
kwam het bericht van zijn dood bij de Röntgens in Deventer hard aan, 
maar het heeft niets veranderd aan Engelberts besluit in Leipzig te 
gaan studeren. Het conservatorium aldaar was met de conservatoria 
van Parijs (1795), Luik en Brussel (beide in 1831) het enige in zijn 
soort in Europa; voor de Duitse landen was het zelfs de eerste hogere 
kunstinrichting voor muziek.27 Dat Engelbert voor Leipzig koos en niet 
voor Parijs is voorstelbaar. Een paar Nederlandse jongens hadden zich 
sinds 1843 in Leipzig aangemeld en een van hen (nummer 3 in 1845) 
was de organist Jan Albert van Eijken (1823-1868) uit Amersfoort.28 De 
Van Eijkens hadden contacten in Deventer en kenden de Röntgens 
goed. Zo had in 1843 vader Gerrit van Eijken samengespeeld met 
Johann Röntgen, een verdienstelijk amateur-violist, op het 
jubileumconcert van het Deventer muziekcollege Unis par les sons de 
la Musique.29 Ongetwijfeld bestond er vanaf 1845 via zoon Jan Albert 

                                                             
25                                                   Volgens zijn eigen opgave kreeg hij les van Gerhard, Schneegass en 
Stroober. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D76: Biographie Engelbert Röntgen (autograaf).  
26                                                          Herinneringen Julius Röntgen jr. 2; Tinte, Coll. Röntgen. 
27                                      Hedwige Baeck-Schilders, ‘De bevordering van het 
muziekonderwijs in Nederland en België’, in: Grijp e.a. (red.), Een muziekgeschiedenis, 398-402. 
28                                      Zie de biografie Van Gerrit Jan van Eijken, de jongere broer van 
Jan Albert, door René Rakier,  in: Hiu en Van der Klis (red.), Het Honderd Componistenboek, 116-
119. 
29                                                         Betreffende het jubileumconcert van het 50-jarige Unis pas les sons de la 
Musique (1793-1843) vindt men e.e.a. in het Stadsarchief Deventer (Athenaeumbibliotheek): 
Archief Unis nr.24/29. Jan ten Bokum deelde mij mee dat anders dan hij in zijn Muziek in de 
IJsselsteden stelde (p.30-31) had verondersteld, niet de kinderen Röntgen en Van Eijken 
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van Eijken een contactlijntje Deventer-Leipzig. De uitstekende naam 
van de docenten, concertmeester Ferdinand David voorop, verhoogden 
de aantrekkingskracht van Leipzig. Engelbert had een paar maanden 
om zijn toelating voor te bereiden. Intrigerend is dat hij in geen van zijn 
notities gewag maakt van de revolutiestemming in die periode in 
Europa. In februari en maart was het hard toegegaan in Parijs, Berlijn 
en Wenen. Leipzig was zelfs het toneel geweest van de maartrevolutie 
in Saksen. De onrust en mogelijke gevaren hebben de jonge Röntgen 
niet op andere gedachten kunnen brengen.  

Op 27 april 1848 maakte Engelbert Röntgen zijn opwachting in 
de Messestadt; hij speelde er voor op het Conservatorium en werd een 
dag later officieel als leerling 'aufgenommen'.30 Daarmee was hij de 
zevende Nederlander sinds 1843 die op het Königliches 
Conservatorium der Musik werd ingeschreven. Het oude gebouw van 
deze slechts vijf jaar oude onderwijsinstelling lag op de Neumarkt, 
naast het eerste Gewandhaus. Engelberts leraar viool was Ferdinand 
David, de concertmeester van het Gewandhausorchester, voor wie 
Mendelssohn een paar jaar eerder zijn vioolconcert had geschreven. 
Theorie kreeg hij van Ernst Friedrich Richter en Moritz Hauptmann en 
pianoles van Ernst Ferdinand Wenzel. Van zijn jaargenoten noemt hij 
de componist Salomon Jadassohn en de organist Robert Papperitz, 
beiden evenals hijzelf in later jaren ‘Professor’ aan het Conservatorium. 
Alle docenten roemden Röntgens vlijt. Wenzel bijvoorbeeld noemt hem 
'Ein Musterschüler dessen Ernst, Fleiß und Ausdauer nicht genug zu 
loben ist. Kannte als er ins Conservatorium eintrat kaum die Tasten 
des Pianofortes und spielt jetzt Mozart'sche Sonaten correct und mit 
Fertigkeit’. Ook David was zeer over Röntgen te spreken, met name 
over zijn vaardigheid als kwartet- en orkestmusicus.31   

Men had vertrouwen in Engelbert en gaf hem alle kansen. In 
oktober 1849 speelde hij voor het eerst mee op een 
abonnementsconcert van het Gewandhausorchester: hij bezette toen 
de laatste lessenaar bij de tweede violen en juist over deze groep 
zwaaide Moritz Klengel de scepter. Eind maart 1850 sloot Engelbert 
                                                                                                                                                                                          
meespeelden, maar de vaders. De kinderen zouden volgens hem immers na afloop een presentje 
hebben gekregen en daarvan meldt het kasboek niets.  
30                                               Over Engelberts Leipziger jaren: Mundus (ed.), Alfred Richter, 232-
235. 
31                                                          Leipzig, Hochschule für Musik, bibliotheek. Conservatorium 
‘Namenregister Schüler’ nr. 212: J.M.C.E. Röntgen. Met bijgevoegd het ‘Lehrerzeugnis’. 
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zijn leertijd aan het Conservatorium af en ging terug naar Deventer. 
Daar sloot hij vriendschap met de kort tevoren beroepen lutherse 
predikant Abraham Dirk Loman; in de zomer deed hij niets dan 
orgelspelen in de Lutherse kerk.32 In september werd hij alweer 
gevraagd om terug te komen naar Leipzig en er mee te spelen in het 
orkest; op 1 oktober 1850 volgde zijn aanstelling.33 In oktober 1853 
werd hij opgenomen in het pensioenfonds en daarmee was zijn vaste 
aanstelling een feit en tevens zijn verblijf in Leipzig verzekerd. In 1857 
zou hij Moritz Klengel - inmiddels zijn schoonvader - opvolgen als 
‘Außerordentlicher Lehrer’ viool aan het conservatorium.34 Hij zou deze 
post tot in 1874 bekleden. Twee privéleerlingen van Engelbert maakten 
naam: Paul Klengel en Amanda Maier.35 Vanaf 1869 was hij tweede 
concertmeester van het Gewandhausorchester en vanaf 1873 - na de 
dood van David - tot zijn eigen overlijden (12 december 1897) eerste 
concertmeester, welke plaats hij deelde met Henry Schradieck. Bij de 
concerten onderscheidde de concertmeester zich overigens van zijn 
collega’s. Het was in Leipzig gewoonte dat alleen de concertmeester 
stond; alle andere musici zaten.   
 
 
Engelbert verliefd, verloofd en gehuwd 
 
In de herfst van 1850 bezocht Engelbert Röntgen voor het eerst 
Lehmannsgarten en daar raakte hij al spoedig bevriend met Moritz 

                                                             
32                                                            Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D76: Biographie Engelbert 
Röntgen (autograaf). Het gaat hier overigens om de oude Lutherse kerk aan de Spinhuisplas te 
Deventer. Het orgel van A.A. Hinsz (1739) werd in 1853 verkocht en heeft van 1854 tot 1913 dienst 
gedaan in de Ruïnekerk van Bergen-Binnen. Zie: www.ruinekerk.nl en aldaar onder Geschiedenis 
en daar onder Orgel (11 januari 2007). In de plaats van dat instrument kwam in 1853  - ongetwijfeld 
op instigatie van de muzikale Abraham Loman - een orgel van C.F. Naber.    
33                                                           Leipzig, Hochschule für Musik, Conservatorium ‘Namenregister Schüler’ nr. 
212: J.M.C.E.  Röntgen. 'Wurde an Zahns Stelle, der nach Bremen ging, bei dem Leipziger 
Orchester als Extra-Geiger und zugleich Vorspieler bei Ballets, den 1sten October 1850 angestellt, 
und dazu aus Holland zur Probe eingeladen.'  
34                                                          Mundus (ed.), Alfred Richter, 232-235. Klengel was vanaf de 
stichting ‘Außerordentlicher Lehrer’ geweest.  
35                                                             Leipzig, Hochschule für Musik, Conservatorium ‘Namenregister 
Schüler’ nr. 1436: P.M.F. Klengel. Paul Klengel zou zes jaar les hebben gehad van Engelbert 
Röntgen en aansluitend naar David zijn overgegaan. Over Paul Klengel: ’In Memoriam dr. Paul 
Klengel’. 
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Klengels oudste zoon, Julius.36 De omgang met Moritz en Julius was 
hartelijk en al snel zeer vertrouwd en in 1851 mocht Engelbert zelfs bij 
de Klengels komen inwonen. Datzelfde jaar nog vatte hij liefde op voor 
Klengels jongste dochter, de toen 20-jarige Pauline. Op 30 september 
bleek de liefde wederzijds. Ongetwijfeld was het de muziek die de twee 
samenbracht. Jaren later zou Engelbert daarover aan zijn vriend 
Loman schrijven: ‘Want muzijk dat is nu eenmaal zoo dat agens wat 
ons, Pauline en mij, regeert.’37 In het voorjaar van 1852 heeft Engelbert 
Moritz Klengel op de hoogte gebracht van de situatie, midden op straat 
('Auf der Frankfurter Straße'), en het bericht is goed gevallen. Moritz 
had Engelbert leren kennen als een betrouwbaar, vlijtig musicus en 
een goede vioolleraar.38 Hij was, kortom, een ideale schoonzoon. Op 4 
juli 1853 volgde de verloving, trots aangekondigd in het Leipziger 
Tageblatt door de vader van de aanstaande bruid.39Om met Pauline te 
kunnen trouwen moest Engelbert wel het Saksisch staatsburgerschap 
hebben.40 Op 7 maart 1854 heeft hij dit aangevraagd en al op 22 juni 
1854 kwam de bevestiging. Daarmee was hij officieel een zelfstandig 
inwoner van de stad Leipzig. Er was nu geen beletsel meer voor een 
huwelijk en op 25 juni werd dit in de Reformierte Kirche voltrokken. Het 
jonge paar bleef wonen bij vader Moritz. Klengel senior was immers 
toch maar een man alleen, bovendien was hij sinds jaar en dag 
inwoning gewend en zijn huis was groot genoeg. Gedrieën vormden 
Moritz, Engelbert en Pauline een hecht bolwerk. Ethel Smyth schreef 
over hun huis: ‘In those walls was the concentrated essence of old 
german musical life.’41   
 
 
De geboorte van Julius Röntgen 
 
Op Lehmannsgarten, in grootvaders huis, aanschouwde Julius 
Engelbert Röntgen op woensdag 9 mei 1855, 's morgens om vier uur, 
                                                             
36                                                          Voor het hiernavolgende: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D76: 
Biographie Engelbert Röntgen (autograaf). 
37                                      Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL, 11 september 1859. 
38                                                  Herinneringen Julius Röntgen jr., 2. 
39                                                         Leipziger Tageblatt, 6 juli 1853. 
40                                                          Leipzig, Stadtarchiv, Aufnahmeakten, Bürgerakten, Nr. 15180.  
41                                                 Smyth, Impressions, 142. 
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het levenslicht. Na hem zouden nog twee zusjes volgen: op 30 januari 
1857 Johanna Caroline (Hanne) (1857-1926) en op 11 april 1860 
Caroline Elisabeth (Line) (1860-1936).  
 De drie kinderen Röntgen hebben het karakter van de 
samenwoning in huize Klengel een nieuwe impuls gegeven; Moritz 
Klengel woonde voortaan in bij zijn kinderen. Dit alles ging overigens in 
de beste harmonie. Grootvader volgde de muzikale verrichtingen van 
zijn kleinkinderen met het grootste plezier en gaf hun piano- en 
vioolles. Engelbert schreef zijn vriend Loman op 11 september 1859: 
‘Buitendien leeft hij weer op in zijne kleinkinder die dan ook met groote 
liefde aan hem hangen.’42 Julius Röntgen, zijn leven lang een 
hartstochtelijk altvioolspeler, verklaarde later onomwonden dat hij van 
zijn grootvader ‘Bratsche’ had leren spelen.43 Engelbert noemde in zijn 
brieven aan Loman het familiehuis een slakkenhuis ('Schneckenhaus'). 
Daarbij doelde hij op de centraal gelegen grote muziekkamer, waarin 
de vleugel domineerde. De aangrenzende eetkamer werd alleen bij 
bijzondere gelegenheden gebruikt. Met Kerstmis stond daar de 
kerstboom en waren rondom de cadeautjes uitgestald.44 Voor Julius 
Röntgen was dit het mooiste moment van het jaar en deze kersttraditie 
is hij zijn hele leven trouw gebleven. Er ging wat hem betreft niets 
boven ‘Weihnachten’, met uiteraard ‘Bescheerung’.  

Op zijn 69ste verjaardag kreeg grootvader van de bijna 
negenjarige Julius de vierstemmige ‘Glückwunsch für meinem lieben 
Großpapa zu seinem Geburtstage am 4ten Mai 1864’. Ook de 
goedbedoelde tekst was van zijn begaafde kleinzoon: ‘Ich wünsche Dir, 
mein[em] Großpapa, viel Glück zum heut’gen Fest. Bleib immer 
neunundsechzig Jahr: das wünscht dein Julius.’45 Het was duidelijik dat 
de kleine Röntgen zijn grootvader zo lang mogelijk bij zich wilde 
houden. Bij de verjaardagen van de huisgenoten speelde opa ‘s 
morgens vroeg steevast het Preludium in C uit de eerste band van 
Bachs Wohltemperierte Clavier. C-groot: reinheid, onschuld en vreugde 
ineen. 

                                                             
42                                    Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL, 11 september 1859. 
43                                    De Haagsche Post, 25 april 1925. 
44                                                  Herinneringen Julius Röntgen jr., 3. 
45                                         Tinte, Coll. Röntgen. Röntgen vond het niet de moeite waard dit 
stuk op te nemen in zijn Compositionen von Julius Röntgen (Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 81 
(1864-1876)).   
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Met zijn kinderen zo dicht bij zich had grootvader ook verzorging, 
zoals bleek in het voorjaar van 1870, toen hij twee maanden achtereen 
zwaar ziek was en voor zijn leven werd gevreesd. Op 13 april kwam 
zelfs tante Nanny over uit Berlijn, omdat grootvader het niet lang meer 
zou maken.46 Moritz Klengel kwam er toch boven op en in mei ging hij 
ook weer mee op wandelingen. Op 14 september 1870 echter kwam 
de fatale slag en noteerde Julius in zijn dagboek: 'Starb unser guter 
Großpapa in seinem 78. Jahre'.47 Na de begrafenis was Julius meer 
dan een maand ‘sehr krank’. Nooit in zijn leven heeft hij een zo sterke 
reactie gehad op een overlijden als toen. De Klengels bleven ook na de 
dood van vader zeer op elkaar betrokken. De band werd alleen maar 
sterker toen op 27 april 1872 ook tante Nanny en haar man August 
Kabrun een appartement betrokken op Lehmannsgarten.48  

Engelbert heeft altijd enorm genoten van de huiselijke 
muziekbeoefening, met zijn schoonvader Moritz, zijn zwager Julius en 
zijn vrouw Pauline en later met zijn kinderen Julius en Line. Vooral het 
musiceren met zoon Julius en de neven Klengel - Paul en Julius jr. - 
was een dagelijks terugkerend feest. Ook kwamen er wel eens 
collega’s uit het orkest op bezoek - vooral David en de cellist Emil 
Hegar - en vrienden - onder anderen de zanger Julius Stockhausen en 
de violist Joseph Joachim. Een scherp onderscheid tussen collega’s en 
vrienden bestond er overigens niet. Van het een kwam al spoedig het 
ander: zo heeft de 12-jarige Julius Röntgen in 1867 en 1868 
verschillende keren gerepeteerd en geconcerteerd met de toen 24-
jarige Emil Hegar, de begaafde aanvoerder van de celli in het 
Gewandhausorchester.49 Aan deze markante musicus, de leraar en 
voorganger van Julius Klengel jr., droeg Julius in 1872 zijn Eerste 
cellosonate op.50 Van Engelberts leerlingen heeft vooral Amanda Maier 
sinds augustus 1873 veel op Lehmannsgarten gemusiceerd, 

                                                             
46                                    Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 2, 13 april 1870. 
47                                       Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 2, 14 september 1870.  
48                                   Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 4, 27 april 1872.    

49                                    Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 1, 29 december 1867, 11, 15, 18, 24 
januari, 1 en 13 maart, 25 oktober, 3 november 1868, 10 januari 1869, 21 maart, 17 augustus en 3 
september 1869. 
50                                   Het stuk werd uitgegeven bij Breitkopf & Härtel als opus 3.  
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doorgaans begeleid door haar latere geliefde en echtgenoot Julius 
Röntgen.51   

Met het vertrek van Julius naar Amsterdam, begin 1878, 
veranderde er veel voor Engelbert. Hij zou zijn zoon, die hem in zijn 
leven naar zijn eigen zeggen niets dan vreugde had gegeven, voortaan 
alleen nog in de vakanties zien, slechts enkele dagen, maar er waren 
jaren dat zelfs dat niet werd gehaald.52 Wekelijks werden tussen 
Leipzig en Amsterdam brieven en correspondentiekaarten gewisseld; 
met Kerstmis kwam er traditioneel een ‘Weihnachtskiste’ met 
lekkernijen en cadeautjes. De keren dat Engelbert zijn zoon en 
schoondochter in Amsterdam heeft bezocht, zijn met moeite op de 
vingers van één hand te tellen. Op 25 juli 1888 overleed zijn vrouw 
Pauline, na een ziekte van jaren.53 Nadat zijn pianospelende dochter 
Line in april 1891 het ouderlijk huis op Lehmannsgarten had verlaten, 
wegens haar huwelijk met de beeldhouwer Arthur Trebst,54 bleef 
Engelbert achter met zijn ongehuwde dochter Hanne. Zij maakte geen 
muziek maar gaf tekenles en bijbelonderricht op een lagere school. Het 
was stil om hem heen geworden en de ziel was voor hem uit het huis 
verdwenen.55 Hij overleed op 12 december 1897, drie dagen na een 
uitvoering van de Missa Solemnis van Beethoven, waarin hij - zo heeft 
hij het althans zelf ervaren - zichzelf in de vioolsolo in het ‘Benedictus’ 
voor het eerst in zijn leven had overtroffen.56    
 
  
Onkel Julius 
 
                                                             
51                                    Over Amanda Maier hierna 291-311. 
52                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. D 78. De uitspraak van Engelbert Röntgen 
over zijn zoon: 10 december 1886. 
53                                    Benestad en De Vries Stavland, Grieg-Röntgen Briefwechsel, 85-86. 
54                                           Friedrich Arthur Trebst (1861-1922). Na zijn Italiëreis van 1893 
vestigde hij zich in Lepzig als zelfstandig beeldhouwer, vooral van religieuze plastieken. Zie voor 
hem: www.garnisonfriedhof-berlin.de/11-7.htm (11 januari 2007). Voor 15 april 1916 - de dag van 
hun zilveren huwelijk - componeerde Röntgen Gesang des Lebens (Otto Friedrich Hartleben) voor 
achtstemmig koor. Volgens de kerkelijke administratie (Hohlfeld, Leipziger Geschlechter III, 461. nr. 
1929) huwde Line Röntgen op 15 april 1891.   
55                                                        Leipzig, Universitätsbibliothek, Sondersammlungen, Taut nr. 28. Brief van 
ER aan PK, 12 mei 1891. Hierin schrijft Engelbert ook over het huwelijk van Line.  
56                                                       Smyth, Impressions, 394, 482  Den Haag, NM , Arch  Röntgen  Doos 2584  Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe, 207  Zijn 

necrologie door  Hugo Nolthenius in  Weekblad voor Muziek 4(1897), 18 december , 418   
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Wilhelm Julius Klengel (1818-1879), in het dagelijks leven Julius 
Klengel, was de peetoom van Julius Röntgen. Op 10 juni 1855 hield hij 
in de Reformierte Kirche de kleine Röntgen, die naar hem was 
vernoemd, ten doop.57 Voor oom Julius, of simpelweg ‘Onkel’, zou het 
peetvaderschap geen dode letter zijn. Hij was vele jaren de alom 
aanwezige figuur in het leven van de jonge Julius Röntgen: als leraar, 
raadgever en inspirator. Oom en neef hadden veel gemeen: hun 
muzikaliteit, wijde blik, diepgang, ontembare schrijflust en ijver. Ook 
deelden zij hun humor en liefde voor verkleedpartijen. Beiden waren 
bovendien letterlijk zeer kortzichtig (bijziend). Vanaf het najaar van 
1861 kreeg de relatie tussen de beide Julii duidelijk vorm. Julius 
Röntgen was zeseneenhalf jaar oud toen hij in het klasje bij zijn oom 
thuis belandde.  

Julius Klengel was, in de woorden van zijn kleindochter Eva 
Klengel, een ‘Privatgelehrter’, een studeerkamergeleerde die zich naar 
hartelust aan zijn liefhebberijstudiën kon wijden.58 Vanaf 1836 had hij 
de universiteit van Leipzig bezocht. Daar studeerde hij eerst theologie, 
later filosofie en Sanskrit. Door zijn oogkwaal - fel licht kon hij niet 
verdragen - heeft hij twee keer langer over zijn studie gedaan dan 
gewoon zou zijn geweest. Klengel promoveerde op 19 maart 1842 tot 
doctor in de filosofie. Zijn ooglijden verhinderde hem een betrekking op 
zijn niveau te bekleden; bovendien was zijn gestel niet sterk en moest 
hij regelmatig rusten. Zijn zwager Engelbert schreef op 11 september 
1859 aan zijn vriend Loman dat zijn zwager sukkelde en veel lessen 
moest verzuimen: ‘Zijne oogen laten hem ook niet veel bezigheden 
toe.’ Niettemin zag Klengel toch kans ‘wat muziek te schrijven’.59   

Op 20 juli 1851 trad Julius Klengel in het huwelijk met Friederike 
Elisabeth (‘Lieschen’) Werner (1818-1890) en met haar kreeg hij zes 
kinderen: vier jongens en twee meisjes. Zijn huis - Mühlgasse 3 - lag 
op tien minuten loopafstand van Lehmannsgarten: langs de Pleisse, 
dicht bij de Botanische Tuin en de Obstmarkt en recht tegenover het 
bolwerk van de oude stad met Schloß Pleissenburg.60 Volgens zijn 
                                                             
57                                                        Hohlfeld, Leipziger Geschlechter III, 461, nr. 1929. Peetouders waren 
grootvader Moritz Klengel, grootmoeder Caroline Röntgen uit Deventer en oom Julius Klengel.  
58                                                      Stammtafel Klengel; Voor het hiernavolgende: Zur Erinnerung an dr. Julius 
Klengel. 
59                                    Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL, 11 september 1859. 
60                                                        Ter hoogte van de huidige Dimitroffstraße en het Leuschnerplatz. Op de 
plaats van het slot verrees later het stadhuis. 
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zwager Engelbert had Klengel een ‘groot quartier’. Hij had ook 
kostgangers, ‘Pfleglinge’, en mede met hun maandelijkse bijdrage kon 
hij in zijn onderhoud voorzien.61  

Julius Klengel vond zijn bestemming in het lesgeven, de 
wetenschap en de muziek; wat het laatste betreft vooral het 
componeren en het zelf musiceren. Hij speelde verdienstelijk viool en 
piano en beschikte over een goede theoretische kennis, hoewel hij 
nooit systematisch muziekonderricht had genoten. Die had ook hij 
zoals veel andere Klengels van huis meegekregen; zijn vader maakte 
zoveel muziek en er kwamen zoveel briljante musici bij de Klengels 
aan huis dat daarvoor weinig nodig was. Van omstreeks 1840 dateren 
Klengels eerste compositieprobeersels. Begin 1842 bezocht Felix 
Mendelssohn de Klengels op de Packhofgasse en hij kon maar geen 
genoeg krijgen van Julius’ liederen, die hij falsetterend doorzong.62 In 
de zomer van 1847 reisde dr. Klengel met de Mendelssohns mee naar 
Zwitserland, waar hij als huisleraar de kinderen onder zijn hoede nam.   

Vanaf 1842 gaf Klengel wekelijks ‘Singstunden’ op de bekende 
meisjesschool van Melly Dumas; zijn zusjes Nanny en Pauline 
moesten regelmatig voor hem invallen. Als Klengel zich sterk genoeg 
voelde, wandelde hij 's avonds met zijn leerlingen naar het oude 
observatorium om daar naar de sterren te kijken. Op de terugweg 
streek het gezelschap niet zelden neer in een kerkje in de buurt. Dr. 
Klengel nam dan plaats achter het orgel en liet de meisjes zingen. Als 
ze tenslotte op huis aangingen was het vaak ‘Ach, Herr Doktor, eine 
Geschichte!’ en zo’n verzoek was nooit tevergeefs. Klengel gaf in en 
buiten de school ‘Literaturstunden’ die ook werden bezocht door 
‘gebildete Mutter’. 

Sedert 1855 was dr. Klengel bestuurslid van de Bach-
Gesellschaft die in 1850 door onder anderen Robert Schumann, Franz 
Liszt en Moritz Hauptmann in het leven was geroepen. In de jaren 
1860-1878 trad hij op als secretaris en was de laatste jaren van zijn 
leven voorzitter. Klengel was mede verantwoordelijk voor de 

                                                             
61                                   Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL, 11 september 1859.  
62                                                             In 1862 verschenen Julius Klengels eerste drie opusnummers bij 
Breitkopf & Härtel.  
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‘Gesamtausgabe’ van Bachs werken die in de periode 1851-1899 in 
losse delen is verschenen.63   

Van de nijvere kamermuziekcomponist die Julius Klengel is 
geweest, merkte men na zijn dood op dat hij altijd alles in potlood 
noteerde, ‘Da ihn Mangel an Zeit und die Stete Freude an neu zu 
schaffen dem hinderte, das einmal niedergeschriebene 
durchzustreifen.' Het was bij Klengel dus een voortdurend verder willen 
en verder moeten. Oom Julius en neef Julius waren wat dat betreft uit 
hetzelfde hout gesneden. Op 2 april 1865 schreef Engelbert Röntgen 
aan zijn vriend Loman in Amsterdam: ‘Wat ik U hier stuur van Julius is 
een getrouw afschrift van zijn manuscript en menig kleinigheid heb ik 
onveranderd gelaten om U een duidelijke voorstelling van zijne wijze te 
geven; er ontbreekt natuurlijk zeer veel aan voordrachtstekens, daar hij 
gewoonlijk liever iets nieuws maakt als zich, wanneer het eenmaal 
klaar is, nog lang daarmede bezig te houden, daar hij zelf te weinig 
gewicht erop legt. Zoo is het ook niet mogelijk hem te bewegen iets 
van deze zaken zelve te speelen, zoolang hij het componeert speelt hij 
het en vaak de moeyelijkste passagen het best, doch dan is het 
afgedaan en hij speelt ze niet meer.’64 Julius Klengel en Julius Röntgen 
waren deïstische kunstenaars: nadat de scheppingsdaad had 
plaatsgevonden, trokken zij hun handen van het werk af.65  
 
 
De lessen van oom Julius 
 
Julius Klengel heeft behalve zijn eigen vier zoons ook zijn neef en 
petekind Julius Röntgen les gegeven, ‘selbständig und allein bis zur 

                                                             
63                                                             In 1899 was dit doel bereikt - sinds 1851 waren in totaal 46 banden 
verschenen - en ging de oude Bach-Gesellschaft op in de Neue Bachgesellschaft die zich beijverde 
voor de Neue Bachausgabe. Zie: www.neue-bachgesellschaft.de en aldaar onder Geschichte (11 
januari 2007). Dit gezelschap moet men overigens niet verwarren met de Leipziger Bachverein, in 
1874 gesticht door Spitta, Volkland, Holstein en Von Herzogenberg, die zich toelegde op het 
uitvoeren van Bachs werken. 
64                                   Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL, 2 april 1865.  
65                                             Kees Fens, ‘De hele schepping in één dag. Wim Hazeu schrijft 
biografie van Simon vestdijk’, in: De Volkskrant, 11 november 2005: ‘Vestdijk was een theïstische 
schepper: na het maken verloor hij de interesse in zijn schepping. Het gaat hier om een gedwongen 
theïsme; het voltooide boek werd vrijwel meteen door een nieuw verdrongen. De schepper Vestdijk 
kende geen zevende dag.’ Met dank aan Lietje Boswijk, Amsterdam, die mij hierop attent maakte. 
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völligen Universitätsreife’.66 Het onderricht aan de jonge Röntgen 
besloeg in totaal twaalf jaar: van eind 1861 tot oktober 1873. Een 
onvoorstelbaar lange periode onder één en dezelfde leraar en alles 
bovendien onder de stolp van de familie. Julius Röntgen noemde in het 
interview met de Haagsche Post zijn lessen bij oom Julius zijn 
‘wetenschappelijke vorming’.67 Nu had oom Julius in zijn neef en 
naamgenoot wel een heel makkelijke, zeer dankbare en stimulerende 
leerling. In het voorjaar van 1863 schreef Engelbert Röntgen aan 
Loman over de lessen van zijn zoon: 'Hij gaat niet in eene school, maar 
wordt door mijn zwager met nog drie andere jongens privatim 
onderwezen en hoewel hij slechts elken dag twee uurtjes onderrigt 
heeft, is dat kleine kereltje reeds zoo te huis in alle mogelijke zaken dat 
het eene ware lust is. Hij schrijft al zeer goed, leest en rekent 
onverbeterlijk. Geographie heeft hij al tenminste in de grootste vormen 
geheel en al in ‘t hoofd en sedert een paar dagen brengt hij ook al de 
eerste Lateinische brokken te huis. Op deze wijze is voor hem gezorgd 
en de vorming zal hem zeker bij mijn zwager wel geworden die hem 
noodig is; of hij eens Musiker worden moet, zal de tijd eerst leeren.’68  

Röntgen moet al op jonge leeftijd hebben geweten dat hij niet 
naar school hoefde en het voor hem ook niet nodig was het geijkte 
curriculum te doorlopen. Zijn zusjes, nichtjes en vriendjes deden dat 
wel, maar voor hem nu eenmaal golden andere maatstaven. Hij kreeg 
privéles en werkte in zijn eigen tempo. Uit Röntgens eerste dagboekjes 
blijkt hoe gedisciplineerd het bij oom Julius toeging. Meestal waren de 
lessen 's morgens van zeven tot negen, maar ook 's middags van twee 
tot vier kwam voor. Tussen Kerstmis en oud en nieuw gingen de lessen 
gewoon door. Toen de neven Klengel in november 1870 roodvonk 
hadden, had Julius een week geen school.69 Als er wel eens lesdagen 
uitvielen, werd de achterstand ingehaald door dagen met drie uur les. 
In zijn dagboeken tekende Röntgen dagelijks aan ‘Schule’ of ‘Nicht in 
der Schule’ en er was nooit enig spoor van verveling of grimmigheid. 
Integendeel. Vaak ging Julius na school nog met oom wandelen. Ook 
zijn neef Georg Klengel [‘Ritter’], die even oud was als hij en tegelijk 
met hem in het huisklasje zat, ging dan mee.  
                                                             
66                                                 Zur Erinnerung an dr. Julius Klengel. 
67                                   De Haagsche Post, 25 april 1925. 
68                                   Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL, ongedateerd [voorjaar 1863]. 
69                                              Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 3, 25 november 1870. 
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‘Beim Onkel’ sleet in Röntgens dagboek al spoedig af tot ‘B.O’. 
Ooms lessen waren voor de jonge Röntgen vorming in de breedste zin 
des woords. Julius Klengel senior had een gewillig oor voor alles 
waarmee zijn neef kwam aanzetten; hij was niet alleen zijn leraar en 
mentor maar ook zijn klankbord. En niet alleen ‘s morgens, maar de 
hele dag. Op 29 december 1869 schreef Röntgen: ‘Abends beim Onkel 
meine Violinsonate gespielt’.70 Op 1 januari 1871 speelde hij samen 
met zijn moeder zijn nieuwe vierhandige stukken aan oom voor.71 
Tientallen composities van de jonge Röntgen hebben op deze manier 
in ooms huis op de Mühlgasse hun eerste uitvoering beleefd. Het 
huishouden van oom Julius was in muzikaal opzicht minstens even 
bevredigend als dat van de Röntgens. Evenals Engelbert Röntgen had 
Julius Klengel sr. zijn eigen familie-ensemble en het ging mogelijk nog 
veel gepassioneerder toe dan bij de Röntgens: Paul speelde de eerste 
viool, Georg de tweede, oom Julius de alt, Julius junior de cello en 
Susanne piano.72 In de jaren zestig speelden de Klengels al werken 
van Brahms en dat was minstens vijf jaar voor de Röntgens zich aan 
Brahms hebben gewaagd.73   

Ondertussen ontwikkelde de jonge Röntgen zich tot een 
intellectueel van formaat. Dat blijkt ook uit verschillende cadeautjes 
waarmee men hem dacht blij te maken met zijn verjaardag en met 
Kerstmis. Afgezien van boeken over bijvoorbeeld klassieke goden, 
kevertjes en kristallen kwam ook de wereldliteratuur al vroeg voorbij. 
Met Kerstmis 1869 kreeg Julius junior werk van Cicero, een jaar later 
de geïllustreerde Divina Commedia van Dante en op 9 mei 1871 lag 
het verzameld werk van Horatius op zijn cadeautafel; dat laatste was 
overigens een geschenk van oom Julius.74 Dit alles was geen 
eenvoudige kost en er is geen reden aan te nemen dat het ging om 
vertalingen. Maar zelfs als het wel vertalingen waren, dan was het 
niveau nog altijd ambitieus. Niet alleen de klassieken maar ook natuur- 
                                                             
70                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 2, 29 december 1869. 
71                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 3, 1 januari 1871. 
72                                                      Susanne (1852-1931), Paul (1854-1935) en Julius (1859-1933) waren 
professionele musici. Ook Jenny (1856-1890) was later in de muziek werkzaam. Georg (1857-1891) 
en Friedrich (1860-1930) kozen voor andere beroepen. 
73                                                          Zie hierna 161-163. Wolfgang Orf, ‘Julius Klengel. Ein Kapittel 
Leipziger Musikgeschichte’, in: Forner, Festschrift. Hochschule, 73-90 en hier 75. 
74                                  Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 2, 25 december 1869; JR Dagboek 
nr. 3, 25 december 1870 en 9 mei 1871. 
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en scheikunde kwamen bij oom Julius aan bod. Op 30 november 1871 
experimenteerde Röntgen samen met zijn neef Georg bij oom met 
waterstofgas. Drie dagen later was hij bij de Klengels opnieuw 
uitgenodigd voor ‘Gasexperimente’.75 Soms deden de Röntgens 
experimenten op Lehmannsgarten en kwamen de Klengels bij hen 
leren en genieten.  

Na 1870 schoten de lessen bij Onkel er steeds vaker bij in; 
concerten en lessen van muziekdocenten gingen blijkbaar voor. Na de 
lessen bij Franz Lachner in München (zomer 1872) werden in de 
tweede helft van september de lessen bij oom hervat. Het was de 
laatste etappe, naar later zou blijken. Half januari 1873 kwam de 
vertaling van Sophocles’ Electra vanuit het Grieks in het Latijn gereed, 
een huzarenstukje waarop Röntgen zijn hele leven trots is 
geweest.76Ongetwijfeld was dit werkstuk voor oom en neef het 
hoogtepunt, de kroon op jaren samenwerken. Wat was er verder nog te 
bereiken? Op 29 januari 1873 hebben ze nog een begin gemaakt met 
de Bacchanten van Euripides, maar of dit ook tot een vertaling in het 
Latijn heeft geleid, is niet bekend.77 Dat ook anderen een bijdrage 
zouden hebben geleverd aan dit geleerdenwerk ligt niet voor de hand. 
Waarschijnlijker is het dat oom en neef samen hun eigen spoor hadden 
getrokken.  

Oom Julius was ook in voor andere bezigheden. Half april 1873 
heeft Julius samen met hem de titels en de volgorde van de stukken uit 
Julius' drie quatre-mainsbundels Aus der Jugendzeit 
vastgesteld.78Sommige stukjes kregen van oom andere titels; hij 
hechtte waarde aan een goede dramatische en logische volgorde.79 De 
boog was al niet meer zo gespannen als hij in het begin van het jaar 
was geweest. Nadat ze half september Gerusalemme Liberata van 
Torquato Tasso (1575) ter hand hadden genomen, had Julius in 
oktober 1873 voor het laatst ‘Schule’.80 De les van 21 oktober 1873, de 

                                                             
75                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 3, 30 november, 3 december 1871. 
76                                         Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 5, 14 januari 1873. Den 
Haag, NMI, Arch. Röntgen. In het Register van het Archief Röntgen (1934) blijkt dat de vertaling in 
twee delen is opgenomen onder de programma’s en tekstboekjes. Tinte, Coll. Röntgen. 
77                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 5, 29 januari 1873. 
78                                   Verschenen bij Breitkopf & Härtel als opus 4. 
79                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 5, 17 en 18 april 1873. 
80                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 5, 16 september 1873. 
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dag voor hij afreisde naar Cannstatt voor zijn eerste tournee met de 
zanger Julius Stockhausen, werd afgezegd.   

Het einde van de lessen bij oom Julius valt vrijwel samen met de 
laatste muzieklessen bij Ernst Friedrich Richter medio 1873. Na Julius’ 
tweede en laatste tournee met Stockhausen, voorjaar 1874, was een 
hervatting van de lessen bij oom Julius ondenkbaar. Alles was nu 
gericht op het ‘echte’ leven. Toen Julius zich vanaf half april 1874 
gedurende enkele maanden heeft voorbereid op het Freiwilligen 
Examen, deed hij dit niet met zijn oom, maar onder leiding van 
vakgeleerden die de stof bij hem er in een hoog tempo hebben 
ingestampt. Het ging om wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, 
Engels en Frans. Blijkbaar waren deze disciplines bij oom niet of 
nauwelijks aan bod gekomen.81  
  
 
‘Gleich nach meinen Eltern’ 
 
Julius Klengel sr. was en bleef het opgewekte middelpunt van de 
familie en de grote inspirator van de Klengels, Röntgens en Kabruns. 
Alle latere vermeldingen van oom Julius in de dagboeken van zijn neef 
Julius Röntgen tonen hem van zijn meest ondernemende, creatieve en 
gezellige kant. Zo begonnen op 1 juli 1876 de repetities voor het 
blijspel Dr. Saßafraß dat oom had geschreven voor zijn eigen zilveren 
huwelijk.82 Neef Julius kreeg de rol van Magister Schnapphahn 
toebedeeld. Op tweede kerstdag dat jaar werd er bij de Klengels een 
poppenspel opgevoerd, eveneens van oom: Der Aufgeweckte 
Prometheus.83 Op 3 oktober 1877 gingen de Röntgens, Klengels en 
Kabruns met karren naar het in de buurt van Leipzig gelegen dorpje 
Wahren, waar ze de middag en avond doorbrachten. Tot slot had oom 
Julius, verkleed als ‘Mädchen aus der Fremde’, voor ieder een 

                                                             
81                                                             Zie hierna 154-155. Het is opmerkelijk dat Röntgen zijn opgaven 
en dictaten van geschiedenis, aardrijkskunde en wiskunde in één dik cahier heeft samengepropt. 
Tinte, Coll. Röntgen. Pas na 1903 ontwikkelde Julius in de Franse conversatie enige, hoewel 
geringe handigheid. In het contact met Pablo Casals was dat van belang. Met zijn Engelse vriend 
Donald Tovey sprak hij Duits. Mien Röntgen sprak echter vloeiend Frans en Engels. Zie hierna 498-
500.  
82                                              Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 7, 1 juli 1876.  
83                                              Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 8, 26 december 1876. 
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cadeautje met een rijmpje.84  Bij het zilveren huwelijksfeest van 
Engelbert en Pauline Röntgen-Klengel op 25 juni 1879 voerde oom een 
Prolog op. Hij had zich verkleed als de waard van de herberg waar het 
jonge echtpaar Röntgen destijds de huwelijksnacht had 
doorgebracht.85  

Begin november 1879 vernam Julius Röntgen in Amsterdam dat 
oom Julius ongeneeslijk ziek was. Op 28 november kwam het bericht 
van zijn overlijden. Julius tekende in zijn dagboek aan: 'Wie traurig 
muß es in Leipzig sein. So hart für mich nicht teilnehmen zu können 
und alles allein durchmachen zu müssen. Lieber, armer Onkel Julius.'86  
De brief die hij diezelfde dag aan zijn verloofde Amanda schreef, is 
bevlekt door tranen. Toch verwoordt Röntgen treffend welke betekenis 
Onkel voor hem had gehad: ‘Er war ein Mensch wie es wenig gibt, in 
seiner herrlichen Bescheidenheid, Aufopferung für Andere, mit seinem 
großen Wissen, seiner vielseitigen Begabung. Was ich ihm zu danken 
habe, schätze ich immer mehr, es kommt gleich nach meinen Eltern.’87   

Julius Röntgen zou op 20 augustus 1881 voor het eerst zelf vader 
worden en hij noemde zijn zoon Julius; niet naar zichzelf, maar naar 
zijn oom en mentor, naar wie hij destijds ook zelf was vernoemd. 

 
 
Samenvatting 
 
Julius Röntgen was een kind van muzikale ouders. Zijn vader, 
Engelbert Röntgen, oud-student van het Conservatorium der Musik te 
Leipzig, speelde van 1850 tot zijn dood (1897) als violist, tweede 
concertmeester (vanaf 1869) en eerste concertmeester (vanaf 1873) in 
het Gewandhausorchester. Zijn moeder, Pauline Klengel, was een 
begaafd pianiste. De Klengels hebben de belangrijkste bijdrage 
geleverd aan Röntgens muzikale en algemene vorming. Moeder 
Pauline en grootvader Moritz leerden de jongen pianospelen en 
(alt)vioolspelen; oom Julius heeft hem in zijn huisklasje intellectueel 

                                                             
84                                              Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 8, 3 oktober 1877. 
85                                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 9, 25 juni 1879.  Op 7 november 1872 
was er in het Gewandhaus een eestconcert ter gelegenheid van het gouden huwelijks eest van de koning van Saksen  De Prolog die werd uitgesproken was 

geschreven door Julius Klengel sr  
86                                              Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 9, 28 november 1879. 
87                                              Tinte, Coll. Röntgen. Brief JR aan AM, 28 november 1879.  
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gevormd. Deze Julius Klengel, Röntgens eerste mentor, was een 
geleerde van formaat en bovendien een ijverig componist. Evenals 
later Julius Röntgen componeerde hij onverdroten en was hij 
nauwelijks of niet geïnteresseerd in wat hij had voltooid. Oom en neef 
waren deïstische kunstenaars. 
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II 
Leerjaren tot einde 1874 
 
De vorming in de familiekring 
 
In het interview met Marie van Itallie-van Embden in de Haagsche Post 
aan de vooravond van zijn zeventigste verjaardag ging Julius Röntgen 
ook in op zijn vorming.1 Slechts één van zijn leraren noemde hij bij 
naam: de componist Franz Lachner (1803-1890). Uit het ‘Sprekende 
portret’ blijkt dat Röntgen in de familiekring nog het meest had geleerd: 
‘Mijn moeder? Groote pianiste, dochter van den Musiker Klängele 
[Moritz Klengel JV] […] Moeder en grootvader Klängele hebben me 
alles geleerd: piano en viool; ik speel nog graag alt, dat lieflijk 
instrument. Moeders broer [dr. Julius Klengel JV] heeft me 
wetenschappelijk gevormd; ook Latijn en Grieksch leerde hij me. […] Ik 
ben nooit schoolgegaan. Zoo bleef méér tijd voor muziek-studeeren. 
[…] Mijn eerste concertreis maakte ik pas toen ik achttien jaar was; ik 
woonde toen bij Lachner in München. Daar heb ik véél geleerd. […] 
Een machtige persoonlijkheid.’ In een interview met de Haagsche 
Courant (5 maart 1930) voerde Röntgen van zijn leraren slechts Moritz 
Hauptmann (theorie) en Carl Reinecke (piano en instrumentatie) op en 
besluit stellig: 'Verder heb ik mijzelf alles geleerd.'2  
 Aan het onderricht door Julius Klengel sr. is hiervoor al uitgebreid 
aandacht besteed. In het hiernavolgende staan de muzieklessen van 
verschillende leraren aan de jonge Röntgen centraal.     
 
                                                             
1                                                                                     De Haagsche Post, 25 april 1925. Uit Röntgens agenda 
voor 1925 blijkt dat het interview plaatsvond op 7 en 10 april (Tinte, Coll. Röntgen, JR Agenda voor 
1925). Die laatste dag was ‘Karfreitag’ en dat komt overeen met de dagtekening van Röntgens 
‘Bußcantate’ (zie over dit stuk in het interview). Over de joodse feministe en politica Marie/Hendrika 
Itallie-van Embden (1870-1959) het biografische bericht op www.emancipatie.nl. (11 januari 2007) 
Van 1928 tot 1933 was zij Tweede Kamerlid voor de Vrijzinnig Democratische Bond. Haar biografie 
is te lezen op de website van het Nederlandse parlement (www.parlement.com; 12 januari 2007). In 
1928 verscheen van haar hand het boekje Sprekende Portretten, een verzameling  interviews die zij 
voor de Haagsche Post had gemaakt.  Bij Van Embden staat de ‘human interest’ voorop. Zij 
interviewde acteurs (Esther van Rijk), literatoren (Frederik van Eeden, Louis Couperus), 
wetenschappers (Heiko Kamerlingh Onnes), politici (Pieter Cort van der Linden) en feministes 
(Mina Kruseman). Het interview met Julius Röntgen werd niet in het boekje opgenomen. 
2                                                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 28 (Plakboek JR 75 jaar, 1930). 
Het ‘Feuilleton’ in de NRC (7 mei 1930 avondeditie) volgt geheel de voorstelling van zaken zoals 
Röntgen die gaf in het interview in De Haagsche Post. 
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Het wonderkind 
 
In het hiervoor aangehaalde interview in de Haagsche Post beweert 
Röntgen dat hij een wonderkind had kunnen worden, ‘als mijn ouders, 
Goddank, niet zoo verstandig waren geweest.’ Nu was Röntgen 
volgens verschillende mensen in zijn omgeving - ook zijn ouders - 
inderdaad een wonderkind; hij hoefde het dus niet te worden, maar 
Röntgen bedoelt hier dat zijn ouders wijs met hem omgingen; hij zou 
gespaard zijn gebleven voor de vroege exploitatie van zijn talent. Alfred 
Richter, de chroniqueur van Leipzigs muziekgeschiedenis in de tweede 
helft van de 19de eeuw die in de inleiding al is geïntroduceerd, laat in 
zijn Erinnerungen over de status van de jonge Röntgen geen enkele 
twijfel bestaan: '‘Julius Röntgen war ein Wunderkind. Seine Mutter war 
natürlich sehr stolz auf ihn und führte ihn in allen musikalischen 
Kreisen ein; so kam er auch eines Tages als kleiner Knabe zu uns. Es 
war erstaunlich was er in so jugendlichen Alter leistete, als 
Klavierspieler sowohl als Komponist.’3 Ernst Hauptmann, zoon van 
Moritz Hauptmann (die met vrouw en kinderen vóór de familie Richter 
de cantorwoning in de Thomasschule had bewoond), herinnerde zich 
nog in 1936 dat Julius Röntgen als klein kind al bij hen aan huis kwam. 
Zijn jonge jaren waren volgens Hauptmann destijds 'viel versprechend' 
geweest.4   Sommigen beschouwden de kleine Röntgen zelfs als een 
goddelijke openbaring.5 De componist Theodor Kirchner (1823-1903), 
een vriend van Johannes Brahms en Edvard Grieg, die ook bij de 
Röntgens thuis kwam, schreef op 31 mei 1865 aan de zanger Julius 
Stockhausen: 'Ich kann Dir gar nicht beschreiben, was diese Röntgens 
mit ihrem Wunderkinde (im schönsten Sinne) für Eindruck auf mich 
gemacht 
 
                                                             
3                                                                                    Mundus (ed.), Alfred Richter, 236; Zie ook: Den Haag, NMI, Arch. 
Röntgen, D40 (Musikfestival Düsseldorf 1869). In dit bericht uit The Times  noemt Joseph Joachim 
de kleine Röntgen een tweede Mendelssohn, een zeer grote meester. Joachim zou zelfs nooit een 
groter genie hebben ontmoet. Zie hierna 117. Edvard Grieg, jaloers omdat Röntgen de grote 
vormen aandurfde en hijzelf niet, schreef hem op 2 mei 1902, plagerig: 'Du bist kein - Wunderkind, 
sonst ein - Wundermann.' Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 2 mei 
1902.     
4                                                                         Tinte, Coll. Röntgen. Brief in 1936 geschreven aan MR naar 
aanleiding van het door haar uitgegeven boek Brieven van Julius Röntgen (1934). 
5                                                                            Zo bijvoorbeeld Cäcile Overbeck. Zie hierna 108-110. 
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haben. Dieser Junge ist wieder einmal eines der seltensten Wunder 
der Natur, eine Erscheinung, über die ich mit meinen Gedanken gar 
nicht weg kommen kann.'6 

Dat Julius Röntgen in de ogen van zijn dierbaren en lieden in zijn 
omgeving een wonderkind was, is goed te begrijpen. Hij had op zeer 
jonge leeftijd niet alleen een buitengewoon goed ontwikkeld muzikaal 
gehoor en geheugen (zowel in het herkennen als in het naspelen van 
muziek), maar ook een ongewoon grote muzikale vaardigheid en 
behendigheid (zowel in het spelen als in het componeren). Volgens 
Alfred Richter, die zijn relaas over het Leipzigs muziekleven in de 19de 
eeuw omstreeks 1913 op schrift stelde, onbrak het de componist 
Röntgen echter, ondanks inderdaad zijn verbluffende, vroege rijpheid, 
aan originaliteit. Wat Röntgen wel vóór zou hebben op andere 
wonderkinderen - bijvoorbeeld Mozart en Mendelssohn - was dat hij 
niet ziekelijk was en niet op relatief jonge leeftijd was overleden!7     
 
Engelbert Röntgen heeft onmiddellijk herkend dat zijn eerstgeborene 
buitengewoon begaafd was. Hij hield heel precies de vorderingen van 
zijn oudste kind bij en stuurde zijn waarnemingen in zijn grappige 
verduitste Nederlands aan zijn vriend A.D. Loman, sinds 1856 
hoogleraar aan het Evangelisch-Luthers Seminarie te Amsterdam.8 Op 
15 april 1857 schreef de jonge vader trots over Julius en zijn pas 
geboren zusje Johanna: ‘Dat [meisje] is op dit oogenblik natuurlijk nog 
tamelijk dom, doch onze Julius is voor mij een voorwerp der – 
vergötterung – wanneer ik dat zeggen mag. […] Hij is, zoo schijnt het 
mij, wanneer ik hem met andere kinderen vergelijk, zeer musikalisch te 
noemen en het klinkt menigmaal zo komiek wanneer hij, met eene 
zekerheid en juistheid bij elke melodie die ik speel, de namen der 

                                                             
6                                                                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 38 (31 mei 1865). 
7                                                                                 Mundus (ed.), Alfred Richter, 236. Zie ook in deze zin: Carl Flesch, 
Erinnerungen eines Geigers, 133-134. 
8                                                                               Tinte, Coll. Röntgen. Brieven van ER aan ADL. De brieven aan 
Loman bleven bewaard in de collectie van Edvard Frants Röntgen. Diens zoon, Julius Röntgen js., 
stond mij het materiaal af. Ik heb in de citaten de eigenaardigheden van Engelberts Duits en de 
oorspronkelijke spelling gehandhaafd. De antwoorden van Loman zijn overigens niet bewaard 
gebleven. Zie over Loman en zijn grote belang voor de Nederlandse muziekgeschiedenis: A. de 
Groot, ‘Loman’, in: BLGNP  I, 137-139; J.A. Silllem, ‘In memoriam’, in: TVNM 6(1900), 1-10.  
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componisten aangeeft. Misschien legt er ook een zaadkorreltje in hem 
wat later nog eens tot een vruchtdragend boompje gedeihen kan.’9   
 Loman was voorjaar 1858 zelf in Leipzig en getuigde 36 jaar later 
van de bijzondere aanleg van het kind: 'Julius Röntgen had nog zijn 
derde levensjaar niet voleindigd toen ik hem in het huis zijner ouders 
[…] leerde kennen. Nauwelijks groot genoeg om met de kleine vingers 
de klaviatuur van de vleugelpiano zijner moeder te bereiken, maar wel 
muzikaal genoeg om melodieën, die hij had opgevangen daarop te 
laten hooren, ja zelfs een tweede stem daarbij te zoeken.'10 Op 10 mei 
1858 schreef Engelbert: ‘Gisteren vierden wij de derde verjaardag van 
onzen Julius […] Hij heeft [het] nu in zijne musikalische bildung zoover 
gebragt dat hij op het clavier met twee vingers een tonleiter spelen kan, 
hij weet waar C is en zoo speelt hij zonder een toon over te slaan op 
en af en eindigt gewoonlijk zeer geschmackvoll met een triller.’11   
 De vader realiseerde zich al vroeg dat het belangrijk was dat het 
kind ook kind mocht zijn. Op 11 september 1859 schreef hij daarover 
aan Loman: ‘Onze Julius begint tegenwoordig regt goed achteruit te 
gaan, tenminste is het mij gelukt door veel toereden en negatieve 
aansporing hem een gedeelte zijner musikalischen leistungen weer te 
doen vergeten; en zoo leef ik niet meer in de gedurige vrees dat zijn 
jonge harsens te zeer aangestrengd worden […]' Anderzijds hoopte 
Engelbert natuurlijk wel dat de muziek bij zijn kinderen zou doorzetten 
en hij ook in dit opzicht genoegen aan hen zou beleven, ‘want muzijk 
dat is nu eenmaal zoo dat agens wat ons, Pauline en mij, regeert.’12   
 Vader Röntgen nam het woord wonderkind voor Julius liever niet 
in de mond, maar het spookte voortdurend door zijn hoofd. Voorjaar 
1863 schreef hij nog aan Loman: ‘Geloof echter niet dat wij à la 
wunderkind met hem omgegaan zijn; dat is toch zoo verfoeyelijk, dat 
ieder verstandig mensch een afschuw daarvoor hebben moet.’13 Uit 
alles blijkt echter dat hij zijn zoon, hoezeer hij ook zijn best deed zijn 
aandacht af te leiden en de zaken te normaliseren, op een voetstuk 
                                                             
9                                                                                        Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL, 15 april 1857. 
10                                                                                         Weekblad voor Muziek 1 (1894), 15 juli. 
11                                                                 Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL, 10 mei 1858. 
12                                                                                        Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL, 11 september 
1859. 
13                                                   Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL,  [niet gedateerd] 
voorjaar 1863. 
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plaatste. Wat Julius deed zou allemaal even bijzonder en briljant zijn 
geweest. Uit Julius' dagboekjes (vanaf 20 december 1867) blijkt 
hoeveel tijd vader Röntgen aan zijn zoon spendeerde, hoe vaak hij met 
hem samenspeelde en hoeveel partituren hij voor hem in het net 
uitschreef. Het was heel veel, heel vaak en heel intensief. Het jonge 
kind kreeg thuis voortdurend aanmoediging, veel ondersteuning, 
erkenning en applaus; behalve van zijn ouders ook van familieleden, 
vrienden en collega’s van vader. Iedereen die kwam luisteren was 
onder de indruk. Tegenslagen kwamen bij de jonge Röntgen niet voor. 
Althans, in zijn eerste dagboekjes vindt men daarover niets. Ook van 
kritiek of conflicten binnen en buiten het ouderlijk huis lijkt geen sprake. 
Voor verdriet bleef hij evenzeer lang gespaard. Volgens Röntgen zelf 
zou het overlijden van zijn leraar Moritz Hauptmann begin 1868 de 
‘eerste smart’ in zijn leven zijn geweest.14    
 Pauline Röntgen was anders dan haar man openlijk ambitieus en 
wilde met haar zoon ‘ans Licht gehen’.15 Engelbert hield dit tegen. In 
het najaar van 1866 schreef hij zijn vriend Loman dat hij met Julius 
‘geheel terughoudend' was geworden.16 Dat was blijkbaar vóór die tijd, 
ondanks zijn herhaalde goede voornemens in die richting, nog steeds 
niet vanzelfsprekend. Uit Engelberts voortgaande lyrische 
beschrijvingen van Julius’ ontwikkeling blijkt weliswaar dat bij hem het 
gevaar van ‘vergötterung’ op de loer bleef liggen, maar dat hij er zich 
tenminste van bewust was. Moeder Pauline daarentegen lijkt zich geen 
zorgen te hebben gemaakt over de ontwikkeliing van haar kind. Waar 
en wanneer ze ook maar de kans kreeg, liet ze hem in het openbaar 
voorspelen.  

Vader Engelbert heeft Julius ook zelf les gegeven. Op 5 
november 1862 noteerde hij voor zichzelf: 'Heute habe ich mit Julius 
den Violinunterricht begonnen: hoffentlich lernt er es. Das Lehren ist 
doch schwer!'17 Julius was toen zeveneneenhalf jaar oud; absoluut niet 
te vroeg om met de viool te beginnen. De jongen had inmiddels al een 
heel traject achter de rug; hij speelde sinds jaar en dag met grootvader 
                                                             
14                                                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 53. 
15                                                                                Zie de brief van Cäcile Overbeck hierna 108-110. 
16                                                                                  Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL, [niet 
gedateerd] najaar 1866: 'Het is alles frisch en gezond aan hem, niets van treibhauspflanze  - ook ik 
ben tegenwoordig geheel terughoudend met hem geworden, want mij dunkt hoe weiniger hij zelf 
hoort dat hij wat kan, hoe beter is het.' 
17                                                                                Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D76. 
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en moeder op de piano en grootvader zou hem ook altviool leren 
spelen. Dat zal pas zijn gebeurd nadat hij op de viool enige vaardigheid 
had verworven. Op 20 juli 1863 schreef Engelbert aan Loman: ‘Julius 
speelt al zeer lief viool, ik heb hem nu trouw les gegeven, hij is voor mij 
een phänomen van musikalische begaafdheid en het is mijn grootste 
pleizier mij met hem bezig te houden.’18 Op 23 mei 1864 was hij nog 
altijd even enthousiast over de natuurlijke muzikaliteit van de 9-jarige: 
‘Evenzoo is ook zijn vioolspelen, hetwelk hij nu ongeveer anderhalf jaar 
oefent, en daarbij is alles zoo natuurlijk dat men, wanneer men hem 
hoort en ziet, zich volstrekt niet daarover verwondert, maar slechts niet 
begrijpt waarom anderen het niet evenzoo doen.’19 Latere berichten 
over Julius en de viool zijn er nauwelijks meer.20 Röntgen zou zich 
beperken tot de piano en de altviool. Vader Engelbert kon niettemin zijn 
zegeningen tellen. Op 10 december 1886 getuigde hij nog: ‘An meinem 
Julius habe ich im ganzen Leben nur Freude erlebt.’21  
  
Wat het spelen op de viool en altviool ook aan Röntgens ontwikkeling 
mag hebben bijgedragen, de piano was en bleef het fundament voor 
zijn ontwikkeling als musicus en als componist. Niet alleen het 
pianorepertoire, maar ook het kamermuziek- en orkestrepertoire werd 
aan de piano veroverd. Moeder Pauline, zelf een zeer begaafd 
pianiste, was de drijvende kracht achter de muzikale ontwikkeling van 
haar oudste kind. Dat lag ook eigenlijk voor de hand; zij was immers 
met haar drie kinderen aan huis gebonden, terwijl haar man zijn werk 
buitenshuis had. Julius was haar oogappel en bovendien haar enige 
zoon. Het tweede muzikale kind, Line, was vijf jaar jonger dan haar 
broer, dus voorlopig kon moeder al haar muzikale aandacht op Julius 
richten.  
 Moeder en zoon gingen geheel in elkaar op. Op 23 mei 1864 
schreef Engelbert daarover: ‘Doch die jongen treft het ook 
buitengewoon goed om zich te ontwikkelen daar Pauline geheel en al 
leeft in alles wat hij doet, zij speelt elke dag met hem vierhändig, maakt 
hem op alle schoonheden opmerkzaam: die beiden verstaan zich 
                                                             
18                                                                 Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL, 20 juli 1863. 
19                                                                       Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL, 23 mei 1864. 
20                                                                                Er is nog een verslag van Julius’ optreden als primarius van een 
strijkkwartet, waarin zijn vader alt speelde in juni 1866 te Amsterdam. Zie hierna 109 en 110. 
21                                                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 78. 
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zonder een woord te spreken; een stukje dat Julius schrijft, speelt zij 
hem voor; hij geniet niets zonder haar en zijn geheele smaak vormt 
zich naar Pauline en zij weet dat hij daaraan een gediegene stütze 
heeft.’22 Alles wat hij had gecomponeerd, probeerde zij uit: ‘Ik 
wenschte niets meer als dat gij dit kondet hooren, het is toch ook een 
geluk voor zoo een jongen zulk een interpretin steeds om zich te 
hebben.’23 Het is wat Elisabeth Suchodolski-Brauer (circa 1865) in haar 
tekening van Pauline Röntgen en haar kinderen heeft proberen uit te 
drukken: terwijl de jongere zusjes, Hanna en Line, stilletjes zitten te 
tekenen en lezen, speelt zij met Julius vierhandig aan de vleugel; haar 
blik rust liefdevol op zijn handen.24 De componiste Ethel Smyth (1858-
1944), vanaf 1877 een leerlinge van Heinrich von Herzogenberg, die 
de Röntgens van nabij heeft gekend, zou zich meer dan een halve 
eeuw later nog herinneren dat het bijna komisch was de twee samen te 
zien musiceren: zij hadden bij bepaalde loopjes en sfeerwisselingen 
steeds exact dezelfde gezichtsuitdrukking.25 

 Wat bij het pianospelen precies aan de orde kwam, is niet geheel 
duidelijk. Enig inzicht geeft Engelberts brief van voorjaar 1863: 
‘Tegenwoordig speelt hij nu al zoo allerliefst clavier met zooveel ik 
moet het instinctmäßige uitdrukking noemen en grazie, dat men niet 
gelooft een kind spelen te hooren. [...] Doch hij leest zoo gemakkelijk, 
heeft een voortreffelijk geheugen, zoodat hij van blad nog bijna niets 
speelt, doch uit het hoofd Preludiums uit het Wohltemperierte Clavier 
en eene massa andere zaken uit Schumanns album.26  Dan heeft mijn 
zwager [Julius Klengel sr.] veele hefte allerliefste kleine stukken 
gemaakt voor zijne eigene kinder en nu speelt Julius deze ook; ook 
vierhändige stukken die zoo geheel voor de krachten der Kinder 
aangemeten zijn en de inhoud na steeds edel zijn. […] Of hij eens 
musiker worden moet, zal de tijd eerst leeren.’27  
 
                                                             
22                                                                               Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL, 23 mei 1864. 
23                                                       Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL, 2 april 1865. 
24                                                                                 Tinte, Coll. Röntgen. 
25                                                                                Smyth, Impressions that remained. Memoires by Ethel Smyth (New 
York 1946), 143. 
26                                                                    Das Wohltemperierte Klavier I en II van Johann Sebastian 
Bach (BWV 846-893) en Schumanns Album für die Jugend (opus 68). 
27                                                                                        Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL, [niet 
gedateerd] voorjaar 1863. 
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Eerste composities 
 
Röntgens eerste compositie, een duet voor twee violen, dateert van 
februari 1864. Bijna 60 jaar later schreef de componist boven aan de 
partituur: 'Dieses Stückchen ist das Erste was ich componiert habe, im 
März 1864.'28 Het duet maakte later deel uit van de Vier kleine Stücke 
für zwei Violinen. Julius zou zijn eerste werkje op zijn vaders 
aandringen hebben gemaakt om de tijd te doden, in een gedwongen 
vakantieperiode na de roodvonk die de kinderen Röntgen had 
getroffen.29    

Op 23 mei 1864 stuurde Engelbert een paar compositieproeven 
van zijn zoon naar Loman: 'Gij moet nu weten dat die kleine vent nog 
geen begrip van Harmonie-, Formenlehre of hoegenaamd zooiets heeft 
en dat hij geheel instinctmatig dat neergeschreven heeft zooals het 
hem om het hart is. Des curiositeitwegen heb ik hem ook volstrekt 
niets, geen noot daaraan geholpen en stuur u nu eens een paar 
proefjes daarvan. Het is een getrouwe copie van zijn manuscript en 
vraag u of het niet te bewonderen is met welk gemak en welke smaak 
dat kereltje die zaken schrijft, die menigeen na lange jaren ijverig 
studeren eerst zoo ten dage vordert. Tot voor weinig tijd hadden wij 
nog geene ahnung daarvan dat hij ook hiertoe begaafd zoude zijn, als 
toevallig gedurende de tijd der reconvalescenz [namelijk na de 
roodvonk JV] hij zich te huis verveelde en ik hem voorsloeg toch eens 
iets te probeeren en een stukje voor twee violen te schrijven. Hij 
probeerde het en het ging – er kwam een klein stukje allereenvoudigst 
en liebenswurdig in G-Dur ten voorschijn, van daaraf schreef hij bijna 
alle dagen een stukje en het is merkwaardig hoe ontzettend groot de 
vorderingen van het eene tot het andere stuk waren. Het eene van 
deze beide stukken [in] G-Dur 3/4 [maat] schreef hij voor een vriendje 
van hem dat even eerst met vioolspelen begonnen is, en het andere 
                                                             
28                                                                                       Amsterdam, Familiearchief Röntgen E.2.b;  In 
Compositionen von Julius Röntgen  (Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 81) is het ‘Kleines Stück für 
2 Violinen in G-Dur’ gedateerd ‘Februar 1864’, evenals een dito stukje in F; Den Haag, NMI, Arch. 
Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 181 Opus 1-4). In maart 1864 ontstonden Kleines Stück für 
2  Violinen in d en Stück für 2 Violinen in g. In het interview met de Haagsche Post van 25 april 
1925 beweert Röntgen dat hij al op zijn zevende jaar (1862-1863) met componeren zou zijn 
begonnen. Niets wijst daar op. 
29                                                                                       Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van 
Julius Röntgen, 4. 
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voor zijn grootpapa die den 4de mei zijn verjaardag had.30 ‘s Avonds 
van te voren kwam hij te huis en had nog niets gemaakt, hij begon en 
in korte tijd was dit allerliefste stukje klaar – hoort men niet als ‘t ware 
eene regte kinderlijke gelukwensch uit den toonen? […] Wat nu zijne 
verdere ausbildung betreft, zoo ben ik zeer voorzichtig en laat hem 
maar weinig doen. Ik sprak onlangs met Hauptmann en vroeg hem of 
hij het wel goed vond dat hij beginnen zou met generalbaß, harmonie 
etcetera. Die zeide dat hij nog te jong daartoe was en dat wij hem heel 
eenvoudig maar zouden laten schwatzen zooveel hij wilde: muzijk was 
zijne moedertaal en hij leert spreken eer hij grammatik kent.’31 
Aandoenlijk is inderdaad het tweeregelige, vierstemmige lied dat Julius 
voor zijn jarige grootvader had gemaakt. Feitelijk is het een 
harmonisatie van een sopraanmelodie. Als tweede stem werd de bas 
toegevoegd, daarna de tenor en de alt; de stemvoering is voorbeeldig. 
De eerste zin sluit af op A, de tweede op E en de jonge Röntgen had 
geen idee welke voortekens hij vooraan de balk moest noteren. De 
tweede zin is een exacte herhaling van de eerste maar dan een kwart 
lager. (zie voorbeeld 1) 
 Op 2 april 1865 stuurde Engelbert aan Loman Julius' Sonate en 
Allegro toe. ‘Het blijft voor mij een raadsel hoe zoo een kind die 
combinaties teweeg brengen kan. En welk eene innigkeit en 
empfindung in dat Andante; zo eene klaar uitgedrukte stemming. En 
wat dunkt u van het Scherzo? Dra kijkt toch Beethoven door en door. 
Onder veel enkele stukken is dit in d-moll voor mij een der liefste die hij 
gemaakt heeft.32 Wat is daar een großartiger zug in en hoe spezifisch 
voor het instrument geschreven! Ik schwärm voor dat stuk en kan het 
niet genoeg hooren!’ Het was duidelijk dat de ‘kleine vent’ grote 
vorderingen maakte en men goede hoop voor de toekomst mocht 

                                                             
30                                                                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 81; Catalogus 
composities JR, nr. 1. Volgens de opgave in Compositionen von Julius Röntgen schreef Julius voor 
zijn grootvaders verjaardag (4 mei 1864) een ‘Clavierstück’ in F. In de collectie van Julius Röntgen 
js. (Tinte) bevindt zich echter een vierstemmig koorstukje in E: ‘Glückwunsch für meinen lieben 
Großpapa zu seinem Geburtstage am 4ten Mai 1864. ‘Ich wünsche Dir mein Großpapa viel Glück 
zum heut’gen Fest. Bleib immer neunundsechzig Jahr das wünscht dein Julius.’ Ik ben geneigd om 
Röntgens eigen ordening te laten prevaleren boven de voorstelling van zaken van zijn vader.    
31                                                                                        Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL, 23 mei 1864. 
32                                                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 81 (Compositionen von 
Julius Röntgen). Van alle werken van vóór april 1865 is alleen het Capriccio in d geschreven; het 
begint met een ‘Andante’. Het Capriccio bleef overigens niet bewaard. Pauline wilde de afschriften 
van Engelbert bewaren omdat de manuscripten van Julius ‘toch tamelijk onduidelijk zijn’. 
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hebben. Engelbert vervolgde: 'Ik zal nu eerstdaags beginnen hem 
regelmatig onderrigt te laten geven in harmonie etcetera. Met welk 
gemak zal hij dat alles leeren wat zoo te zeggen instinctmatig al klaar 
in hem ligt.’33     
 
   
Moritz Hauptmann 
 
Röntgens eerste mentor buiten de familiekring was Moritz Hauptmann 
(1792-1868). Hauptmann was volgens Alfred Richter de belangrijkste 
musicus in Leipzig nadat Felix Mendelssohn in 1847 was overleden en 
Robert Schumann enkele jaren nadien de stad had verlaten.34 Van 
Hauptmanns goedheid, ernst en rustige gedrevenheid ging een grote 
aantrekkingskracht uit. Hij was allerminst saai, lardeerde zijn kritiek en 
opmerkingen met een fijnzinnige, droge humor en was vaak 
onweerstaanbaar geestig als hij kwam te spreken over collega-
componisten.  
 Op aanbeveling van Mendelssohn was Hauptmann in 1842 
aangetreden als Thomascantor en een jaar later, bij de start van het 
Conservatorium der Musik, werd hij benoemd tot hoofdleraar 
(‘ordentlicher Lehrer’) en wel voor harmonieleer en compositie.35 Met 
zijn leerboek, Die Natur der Harmonik und Metrik (1853), werd 
Hauptmann een van de belangrijkste theoretici van de tweede helft van 
de 19de eeuw. Hij was als componist een typische exponent van de 
Leipziger Schule: hij was zeer behoudend, Bach was zijn uitgangspunt 
en hij wees derhalve de laatste strijkkwartetten van Beethoven af, 
beschouwde de muziek van Liszt en Berlioz als ongezond en noemde 
Wagner ‘unkünstlerisch’. Franz Liszt had op zijn beurt geen goed 
woord over voor het conservatieve Leipzig, in het bijzonder het 
Conservatorium en zeer in het bijzonder Moritz Hauptmann die hij 
geringschattend een ‘kleine Leipziger’ noemde; Hauptmanns 

                                                             
33                                                                                        Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL, 2 april 1865. 
34                                                                                        Over Hauptmann: Mundus (ed.), Alfred Richter, 278-294. 
Hempel, Musikstadt Leipzig, 39; Dale A. Jorgenson, Moritz Hauptmann of Leipzig. New York, 1986; 
Stefan Altner, ‘Moritz Hauptmann, Thomascantor von 1842 bis 1868 zur Zeit der Romantik sowie 
der Bach-Renaissance, in seinen Briefen an Franz Hauser’, in: Thomaner Almanach 4 (1998-2000), 
8-42; Peter Rummenhöller, ‘Moritz Hauptmann’, in: MGG, Personenteil 8 Stuttgart, 2002), 872-876. 
35                                                                                   Festschrift, 12. 
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composities, die geen sterke individualiteit tonen en zwaar leunen op 
het voorbeeld van Mendelssohn, deed hij af als ‘Leipzigerisch’.36   

Röntgen en zijn latere, grote vriend Edvard Grieg (1843-1907), 
die in de jaren 1858-1862 aan het conservatorium van Leipzig heeft 
gestudeerd, hebben beiden les gehad van Hauptmann en hem 
levenslang een warm hart toegedragen.37 Voor Grieg kwamen 
Hauptmanns lessen na die van Ernst Richter. Hij had dus, toen hij bij 
hem kwam, zijn theoretische basisopleiding al achter de rug. Grieg is 
lovend over Hauptmann, en dat was vooral omdat deze hem zo in zijn 
waarde liet; in Hauptmann ontmoette hij het type leraar dat zich niet als 
vijand maar als vaderlijke vriend opstelde. Terwijl Richter voortdurend 
hamerde op het belang van een stevige theoretische basis, was 
Hauptman niet alleen wetenschappelijker ingesteld, maar ook vrijer, 
toleranter en filosofischer. De leeftijd waarop Röntgen en Grieg bij 
Hauptmann in de leer gingen verschilt trouwens aanzienlijk. In oktober 
1861 componeerde de toen 18-jarige Grieg voor Hauptmann zijn eerste 
fuga; in mei 1865 maakte de 10-jarige Röntgen bij de toen 73-jarige 
meester zijn opwachting.38 Diens zoon Ernst merkte 70 jaar later op 
hoe bijzonder dat eigenlijk was. Terwijl anderen 'erst im reifen Alter 
dazu kamen', was Röntgen reeds als knaap leerling van zijn vader.39   

Hauptmann was omstreeks 1860 lichamelijk al een wrak, hij kon 
nauwelijks meer lopen en als hij al eens buiten kwam, waggelde hij als 
een dronkeman, onder begeleiding, over het Thomaskirchhof. Hij sleet 
zijn dagen in zijn studeerkamer, tussen zijn boeken, voorovergebogen 
in zijn leunstoel, gehuld in een kamerjas en met een mutsje op het 
hoofd. De oude man deed niets dan oreren en keek zijn leerlingen 
nauwelijks aan. Hij zou alleen in staat zijn geweest de allerslimsten les 
te geven, leerlingen die zijn hoge abstractieniveau konden bijbenen. 
Pas als een pupil enig gevoel had ontwikkeld voor wat wordt genoemd 

                                                             
36                                                  Walker, Franz Liszt. The Virtuoso Years, 348, 349; Idem, Franz 
Liszt. The Weimar Years, 167, 336, 337, 341. 
37                                                                                    Reisaus, Grieg und das Leipziger Konservatorium, 166-
174. 
38                                                                        Dit blijkt uit de Compositionen von Julius Röntgen. Den Haag, NMI, 
Arch. Röntgen, D 81.  
39                                                                         Tinte, Coll. Röntgen. Brief van EH aan MR, [niet gedateerd] 1936. 
In de LAMZ 10 (1875), 1-8, voert Selmar Bagge Moritz Hauptmann zelfs sprekend op: ‘Daß Julius 
spielend alles mache, was sonst Erwachsene nur mit schwerer Mühe und unter den sonderbarsten 
Misgriffe zu Stande zu bringen pflegen.’  
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een goede stemvoering, liet Hauptmann hem zijn krachten beproeven 
op dubbel contrapunt, canon en fuga. 
 
Julius Röntgen heeft ruim tweeënhalf jaar onder het toeziend oog van 
Hauptmann gewerkt, van mei 1865 tot 3 januari 1868. Bij niemand is 
Röntgen zo lang in de leer geweest als bij hem. Julius' verrichtingen bij 
Hauptmann zijn goed te volgen in het boekje Compositionen von Julius 
Röntgen.40 In dit cahier dat in eerste aanleg door Engelbert Röntgen is 
bijgehouden, staat naast opus 15 (‘Allegro vivace für Pianoforte in D-
Dur I. Moscheles gewidmet’ (mei 1865)): ‘Von jetzt an 
Compositionsstunde bei M. Hauptmann.’41 Zo plaatste Engelbert meer 
waardevolle aantekeningen in Röntgens oudste oeuvrelijst. Onder 
opusnummer 21 vindt men: 'Fünf 2-stimmige und 5 dreistimmige 
Fugen, ausgewählt aus den Übungsfugen bei Hauptmann.' (ontstaan in 
de maanden februari-april 1866). Onder aan de pagina schrijft hij: 
‘Außerdem noch viel ähnliche Fugen und Kontrapunktübungen in den 
Harmoniebüchern bei Hauptmann aus den Jahren 1865-1867.'42 Opus 
22 (april 1866) is de ‘Fuge für Sopran, Alt, Tenor und Baß (für 
Hauptmann componiert) ‘Preiset mit mir den Herrn’. Het volgende 
opusnummer ontstond in mei 1866: Zwei Lieder op teksten van Joseph 
von Eichendorff, opgedragen aan Julienne Flinsch: 1) 'Wem Gott will 
rechte Gunst' en 2) 'Erinnerung' (‘Außerdem noch viele 2-stimmige und 
3-stimmige Lieder und Quartetten bei Hauptmann'). Von Eichendorff 
was dus Röntgens eerste tekstdichter. Het meest waarschijnlijk is wel 
dat Hauptmann de teksten had aangereikt. Bij Hauptmann vertrouwde 
de toen 11-jarige Röntgen vanaf januari 1867 ook zijn eerste 
probeersels voor strijkkwartet aan het papier toe: een Fuga en een 
kwartet.43  

 

                                                             
40                                                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 81. 
41                                                                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 5. 
Het aan Moscheles opgedragen werk is overigens Röntgens eerste compositie opgedragen aan 
iemand van buiten de familie. 
42                                                                                        Het materiaal bleef niet bewaard en dat is mogelijk een 
indicatie voor de mindere kwaliteit, althans in de ogen van de componist, die dan zelf de werken 
zou hebben vernietigd.  
43                                                                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 81. Compositionen, 
opusnummers 29 en 30. De Eichendorff-liederen bleven niet bewaard, wel het kwartet: Den Haag, 
NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 216. 
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Op 25 juli 1866 schreef de toen 60-jarige Cäcile Overbeck aan de 
jongste dochter van Carl Voigt, dirigent van de Cäcilienverein te 
Hamburg, een brief met aardige observaties over Julius Röntgen, die 
toen ruim één jaar aan Hauptmanns zorgen was toevertrouwd:44 Frau 
Overbeck was goed bekend in Leipzig en had haar informatie uit de 
eerste hand: 
  ‘Um aber doch etwas frisches Musikalisches zu berühren muß 
ich Euch von unserm kleinen Röntgen erzählen. […] Also Julius 
Röntgen! Das Kind hat von Natur Klavier gespielt, ganz von selbst, und 
componierte schon mit 6, 7 Jahren fehlerlos, ohne eine Ahnung von 
den Regeln des Kontrapunktes! […] Hauptmann hat das Kind stets im 
Auge behalten und gesagt: “Er muß gar nichts lernen! Die Musik ist 
seine Muttersprache; wir müssen nur in dieser mit ihm plaudern.” Als 
aber im Laufe des vorigen Winters der Vater zu seinem größten 
Erstaunen eine 4-stimmige Fuge nach allen strengsten Forderungen 
richtig unter den Notenschriften des Knaben fand, meinte Hauptmann, 
jetzt sollte man ihm das Kind zuschicken. Seitdem ist das rührendste 
Leben unter dem alten, recht wackeligen Lehrer und dem Jungen: sie 
treiben Musik, gehen spazieren etcetera. Als ich ihn fragte, was er jetzt 
bei Hauptmann treibe, hieß es “die Fuge”. Ich fragte weiter, ob er auch 
schon die Krebsgängige gelernt habe, sagte er fröhlich “ja!” Die sei 
doch recht schwer? “Nein” sagte er und spielte weiter mit seinen 
Kamaraden. Neulich spielten die Eltern eine allerliebste Composition 
von ihm für Pianoforte und Geige. Niemandem konnte es einfallen daß 
sie von einem damals 9-jährigen Kinde sei.45 Die Mutter, eine famose 
Pianistin, spielte ein schönes Thema, das er vor 2 Jahren, 9 Jahre alt, 
zu ihrem Geburtstage machte, und Variationen die er jetzt darüber 
schrieb. Überall, fühlt und hört man, ist der doppelte Kontrapunkt in 
dem Knaben lebendig. Dem Kinde Lob zu spenden, würde ich 
grundsätzlich nicht tun um seine kindliche Unbefangenheit nicht zu 
                                                             
44                                                                                         Tinte, Coll. Röntgen. Afschrift van de brief van Cäcile 
Overbeck. De naam van de dochter van Karl Voigt was niet te achterhalen. Mathilde Schleicher 
(1859-?) uit Magdeburg stuurde Mien Röntgen een fotografische kopie van de brief op 10 augustus 
1937. Zij had veel plezier beleefd aan het boek Brieven van Julius Röntgen en liet Mien weten dat 
zij een belangwekkende brief bezat van haar grootmoeder Cäcile Overbeck. Deze bracht haar 
laatste jaren door bij haar zoon, de in Leipzig nog altijd beroemde archeoloog professor Johannes 
Overbeck (1826-1895). Cäcile was een levendige, muzikale vrouw, die met veel mensen omging en 
in allerlei muziekkringen vertoefde. Omdat Mathilde het origineel van de brief wilde behouden, had 
haar dochter voor Mien de relevante bladzijden over Julius Röntgen laten fotograferen. 
45                                                                   Het stuk bleef niet bewaard. 
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stören; außerdem ist er über mein Lob erhoben, denn er kommt mir vor 
wie ein Stück göttliche Offenbarung. [...] Glücklich ist das Kind daß es 
einen so weisen, so vorsichtigen Vater hat. Nie wird Julius produziert; 
was man von ihm hört, ist immer nur von ungefähr; er wird ängstlich 
vor der Öffentlichheit behütet. Ich sage immer: Gotte behüte ihn vor 
seinen Freunden! Die Mutter möchte wohl ans Licht mit ihm, aber darf 
nicht. Sie sagte mir daß die Fugenmotive ihm fast aus der Luft fallen. 
Zum Geburtstage des Großvaters hat er kürzlich zehn geschrieben von 
denen Hauptmann sagte er möchte sie gerne hören. Ob er zu alt 
geworden ist um sie selbst zu spielen? Seitdem wird sein Wunsch 
erfüllt sein. Hauptmann versichert daß es ganz unnütz ist wenn er die 
Arbeiten nachsieht, da er nie den kleinsten Fehler finden kann. […] Zu 
Düsseldorf spielte er mit andern Knaben im Hofgarten, plötzlich fällt 
ihm ein Fugesatz ein, er läuft heim, schreibt die Hauptsache hin, läuft 
wieder ans spiel und hier hat er die Sache fertig gemacht.46 […] In 
Amsterdam sollte in einer zahlreichen Gesellschaft von Musikfreunden 
ein Streichquartett von der Komposition des Gastgebers, eines 
talentvollen Dilettanten, gespielt werden.47 Kurz vor Beginnen läßt der 
Bratschist wegen Erkränkung absagen. Julius schlich zum Vater und 
bat und flehte bis der sich entschloß die Bratsche zu übernehmen und 
ihn die Geige spielen zu lassen. Obgleich es Manuskript war, und er 
noch in seinem Leben nicht auf einer ausgewachsenen Geige gespielt 
hatte, sondern nur auf seine Kindergeige, hat der kleine Kerl das 
Quartett mit einem Vortrag angeführt der alle Mitspielenden hinriß und 
der Componist gestand daß er jetzt erst sein Werk kennengelernt 
habe. [….] Fragt man ihn seit wann er musiziere? so weiß er gar nicht 
daß er angefangen hat. “Immer” ist seine Antwort.’48  
 
Over Julius' ervaringen bij Hauptmann schreef Engelbert Röntgen 
voorjaar 1866 aan Loman: ‘Hij componeert altijd, hoewel hij niet zeer 
veel tijd daartoe heeft, daar zijne schoolstudiën veel te doen geven. In 
de laatste tijd heeft hij zich met een ware moed op Fugen en Canons 
geworpen, hij heeft […] een thema met variaties gemaakt voor clavier 
                                                             
46                                                                        Eind mei 1866. 
47                                                                                     Mogelijk gaat het hier om een concert bij A.D. Loman in 
Amsterdam, omstreeks 10 juni 1866.  
48                                                                                         Tinte, Coll. Röntgen. Transcriptie van een brief van Cäcile 
Overbeck door haar kleindochter. 
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waarvan de laatste een prachtige canon geworden is.49 Geheel 
driestemmig en consequent doorgevoerd, dat is weer een werk wat 
door en door de stempel van het grootste talent draagt; dan heeft hij 
nog eenige kleine stukken gemaakt waarin overal het fugato een 
hoofdrol speelt. [...] Hauptmann is steeds entzückt. Hij zeide mij 
onlangs hoe wonderbaar dat is hoe of die onmiddellijke uitstorting van 
zijn genie en de resultaten van het leeren thans nog zoo geheel en al 
van elkaar gescheiden liggen, en hoe hij zich verheugt op die tijd waar 
beide zoo te zeggen gut amalgameeren. Ik hoop dat Hauptmann dit 
nog beleven mag; hij is reeds 73 jaar en ik mogt wel dat Julius nog 
zooveel als mogelijk van hem profiteerde. Hij is voor de musikalische 
wetenschap een juweel.’50    
 Ook een halfjaar later kon Engelbert zijn vriend alleen maar 
goeds melden: 'Julius heeft nu sedert ruim een half jaar bij Hauptmann 
onderrigt en maakt tegenwoordig dreistemmige Fugen, het gaat hem 
ontzettend gemakkelijk van de hand en Hauptmann is gelukkig met 
hem; deze studiën hebben hem in de laatste tijd bijna uitsluitend 
beziggehouden, zoodat hij buitendien weinig gecomponeerd heeft.'51  

Hauptmann heeft Röntgens wasdom en grotere werken van zijn 
hand niet mogen meemaken, maar hij heeft wel een paar composities 
van de jonge knaap gezien die hem buitengewoon goed bevielen. Zo 
had Julius in november 1867 voor het 25-jarig huwelijk van Moritz en 
Susette Hauptmann een lied voor koor en solisten geschreven: ‘Froh 
erschall’ am Jubeltage’, nota bene op een gedicht van zijn vader 
Engelbert.52   
                                                             
49                                                                                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 81. Compositionen, nr. 
11: Andante mit Variationen, opgedragen aan zijn moeder. In eerste versie gereed 28 juli 1864, in 
tweede versie in april 1865. 
50                                                                                         Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL,  [niet 
gedateerd] voorjaar 1866.  
51                                                                           Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan ADL,  [niet gedateerd] herfst 
1866. 
52                                                                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 81. Compositionen, nr. 
28. Twee exemplaren van het werkje bleven bewaard, een in het Röntgenarchief van het NMI 
(Catalogus composities JR, nr. 487) en een in de verzameling van Röntgens jeugdvriend Bernhard 
(‘Bempe’) Richter in de Musikbibliothek van Leipzig.  
 
Froh erschall’ am Jubeltage  
des Gesanges heitrer Klang  
Auf! mein Lied erkling’ und sage  
was im Herzen mir entsprang.  
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In Röntgens eerste dagboekje (eerste aantekening: 20 december 
1867) komt de levende Hauptmann slechts vier keer voor. De les van 
20 december werd afgezegd, maar op 27 december schreef Julius 
‘Stunde bei Hauptmann gehabt’ en onderstreepte deze aantekening 
dubbel. In de kantlijn blijkt waarom hij dit deed: ‘Die Letzte'.53 Op 1 
januari 1868 kwamen de Röntgens op nieuwjaarsvisite en was de 
meester nog in het land der levenden. Op 3 januari bekeek Hauptmann 
van vijf tot half zeven met Julius diens Trio voor viool, cello en piano; 
hij wilde het graag een keer horen.54 Een uur later stierf hij, geheel 
onverwacht, 75 jaar oud. Voor Julius was Hauptmann een vaderfiguur 
geweest en zijn onverwachte overlijden was een grote schok. Op 6 
januari werd Hauptmann begraven en aansluitend was er in de 
Thomasschule een ‘Totenfeier’ met toespraken. Drie dagen later was 
er een herdenkingsconcert in het Gewandhaus.55 Röntgen bleef de 
familie Hauptmann levenslang trouw en zou hen, zolang hij in Leipzig 
woonde, jaarlijks op 3 januari bezoeken. 
 
 

                                                                                                                                                                                          
Einen Kranz will ich Euch winden  
silbern sei der Blüthen Schein 
Könnt’ ich viele Wünsche finden  
alle flöcht’ ich sie hinein. 
Und die Myrthe soll sich schmücken  
heute in erhöhter Pracht 
Euch auf’s Neue zu beglücken  
durch der treuen Liebe Macht 
Froh erschall’ am Jubeltage  
des gesanges heitrer Klang  
Auf! mein Lied erkling’ und sage  
was im Herzen mir entsprang. 
 
Doch der Preis sei Ihm dort oben  
Für die Gnad’ zu dieser Zeit. 
Seine Güte lasst uns loben  
denn sie währt in Ewigkeit. 
 
 
53                                                                                        Deze opmerking is later toegevoegd. 
54                                                                                       Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 1, 20 en 27 
december 1867, 1 januari en 3 januari 1868; Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 53. Ongetwijfeld is 
hier bedoeld het Trio in Es (mei-juli 1867). Compositionen nr. 31 (Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 
81).  
55                                                                                        Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 1, 6 en 9 januari 
1868. 
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Louis Plaidy 
 
Opvallend in de vorming van Röntgen is dat hij steeds van één leraar 
tegelijk les heeft gehad. Dus niet in dezelfde periode verschillende 
docenten voor én theorie én piano én compositie én ensemblespel, 
zoals op het conservatorium zou zijn gebeurd, maar één leraar en in 
principe één vak tegelijkertijd. Vader Engelbert die de regie voerde zal 
hebben gemeend dat Julius het al druk genoeg had met het dagelijkse 
klasje bij Onkel Julius Klengel, met muziek maken en componeren. 
Een groot voordeel van privéles was natuurlijk dat alle aandacht van de 
docent in kwestie op de jonge Röntgen was gericht. Bij Edvard Grieg 
bijvoorbeeld ging het anders. Hij studeerde bij dezelfde leraren als 
Röntgen, maar deed dit op het conservatorium, in klasjes, en hij kreeg 
les van verschillende leraren tegelijkertijd. In klassen kwamen niet 
alleen de complimenten beter tot hun recht, maar ook de grappen, 
ironische opmerkingen en vernederingen. Die laatste zijn Röntgen 
bespaard gebleven, hoewel hij zowel met het een als met het ander 
zijn voordeel had kunnen doen. Vermoedelijk zou kritiek bij Röntgen 
niet of nauwelijks aan de orde zijn geweest, althans niet in Leipzig. Hij 
was immers braaf en vlijtig en componeerde trouw in het idioom van de 
Leipziger Schule. Geen van de leraren zou over zijn hoofd de staf 
hebben gebroken.  

Na het overlijden van Hauptmann ging Röntgens vader niet 
onmiddellijk op zoek naar een andere theorie- en compositieleraar voor 
zijn zoon. Hij moest nu eerst maar eens zijn pianistische techniek op 
niveau brengen. Vanaf mei 1868 heeft Röntgen zich twee jaar op de 
piano bekwaamd onder leiding van Louis Plaidy (1810-1874).56 De 
pianolessen bij Plaidy bestrijken de periode 18 mei 1868 -31 mei 1870. 
Dat hij geen les heeft gehad van Ignaz Moscheles (1794-1870), toch 
de meest vermaarde pianist in Leipzig, is op het eerste gezicht 
verbazingwekkend. Te meer daar Röntgen Moscheles goed kende en 
reeds als tienjarge een compositie aan hem had opgedragen.57 Er 
waren niettemin goede gronden om met de technicus Plaidy in zee te 
gaan.  

                                                             
56                                                                                       Mundus (ed.), Alfred Richter, 129. 
57                                                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 81. Compositionen, 
opus 15: Largo en Allegro vivace für Pianoforte.  
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Het was Felix Mendelssohn die Plaidy op het Leipzigs 
Conservatorium had binnengehaald en vervolgens had Plaidy er van 
1843 tot 1865 als ‘außerordentlicher Lehrer’ gewerkt.58 Engelbert 
Röntgen had zelf niet bij Plaidy gestudeerd, maar heeft hem als collega 
enkele jaren van nabij meegemaakt. In 1865 werd Plaidy ontslagen 
wegens een al te grote belangstelling voor zijn vrouwelijke studenten, 
overigens zonder dat hij ooit handtastelijk zou zijn geweest. Richter, die 
de onappetijtelijk uitziende pedagoog een geliefde docent noemt, 
oordeelde mild: ‘Er hatte legitime Absichten, er wollte sich verheiraten.’ 
Plaidy heeft lang - tevergeefs - gewerkt aan zijn terugkeer. Hij was op 
een zijspoor beland, maar met privélessen kon hij in ieder geval nog 
wat verdienen.59     

Voor techniek was men bij Plaidy aan het juiste adres, dat was 
algemeen bekend. Van zijn hand waren in 1852 bij Breitkopf & Härtel 
de Technische Studien für das Pianofortespiel verschenen. Plaidy geldt 
als een theoreticus van het pianospel in het voetspoor van Carl 
Czerny. Heel consequent is hij wat de vingertechniek betreft; als eerste 
kwam Plaidy met een goed onderbouwde theorie van de aanslag. Hij 
ging uit van de volledige beheersing van de vingers en hun volledige 
vrijheid tegelijkertijd. Hij was een voorstander van de valtechniek en 
zag niets in de druktechniek die anderen propageerden. Snelle 
passages moesten bij hem zeer langzaam worden ingestudeerd. 
Plaidy had verschillende beroemde leerlingen: onder anderen Moritz 
Rosenthal en Hans von Bülow. Nota bene beiden later leerlingen van 
Franz Liszt.   

Ook Edvard Grieg heeft gestudeerd bij Plaidy, maar liep bij hem 
binnen de kortste keren tegen een muur. Grieg haatte de autoritaire 
manier van lesgeven en verfoeide het spelen van de Etudes van 
Clementi. Een keer smeet Plaidy Griegs boeken door het lokaal en 
donderde hij dat de Noor nu eindelijk maar eens moest gaan studeren. 
Voor Grieg was toen de maat vol; hij ging over naar Ernst Wenzel 
(1808-1880), bij wie hij, overigens tot wederzijds genoegen, zijn piano-
opleiding heeft afgesloten. Wenzel, een vriend van Schumann en 
evenals hij leerling van Friedrich Wieck, legde meer de nadruk op 
gevoel en inhoud en dat was precies wat Grieg op dat moment nodig 
                                                             
58                                                                                       Festschrift, 12. Er waren op het conservatorium 
aanvankelijk 6 ordentliche Lehrer (hoofdleraren) en 5 Außerordentliche Lehrer (bijvakleraren).  
59                                                                                       Mundus (ed.), Alfred Richter, 129. 
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had. Grieg heeft zich later zeer negatief over Plaidy uitgelaten. De 
Noorse componist stond echter wel alleen in zijn oordeel. Veel 
pianisten verwezen juist vol trots naar hun leertijd bij Plaidy.60   

Engelbert Röntgen had zelf ook les gehad van Wenzel, maar hij 
vond hem mogelijk voor zijn zoon te modern. Wenzel was een 
bewonderaar van Wagner en liet zijn gevorderde leerlingen werken van 
Liszt spelen.61 Dat moet de conservatieve Engelbert Röntgen een 
gruwel zijn geweest. Voor Julius was nu belangrijk dat hij werd 
gestaald in de techniek. Dat was in het stadium waarin hij zich bevond 
meer waard dan een mooie toon of gevoelige voordracht.  
Bij Röntgen is noch in zijn dagboeken, noch in zijn brieven of in 
interviews enig spoor van ontevredenheid, ergernis of frustratie over 
Plaidy terug te vinden, echter ook geen opmerkingen waaruit blijkt dat 
hij zijn nagedachtenis in ere heeft gehouden. Uit de dagboekjes blijkt 
dat het hard werken is geweest. Op 18 mei 1868 schrijft Röntgen voor 
het eerst: ‘Clavierstunde’, voor hem een geheel nieuw begrip. ‘Abends 
erst geübt’ en ook dat lijkt ongewoon te zijn geweest. Op 21 mei noemt 
hij Plaidy voor het eerst.62 Voorlopig kreeg Röntgen tweemaal per 
week, 's morgens vroeg, één uur bij Plaidy aan huis les. Een half jaar 
later werd besloten dat hij voortaan alleen nog op dinsdag les kreeg; 
één uur per week was blijkbaar voldoende.  

Leraar en leerling bleven niet lang stilstaan bij stukken: er werd 
veel Mendelssohn gespeeld (Capriccio's, Variations serieuses (opus 
54) en het Pianoconcert in g (opus 25)), veel Moscheles 
(Pianoconcerten en Etudes) en Etudes van De Meyer en Clementi 
(Gradus ad Parnassum beide delen). Slechts één sonate van 
Beethoven (sonate nr. 21, opus 53 (‘Waldstein’)) werd in studie 
genomen. Daarnaast waren er ook werken van Mozart, Von Weber, 
Dussek, Chopin en Field. Dat op 19 maart 1870 de Sonate 
Mélancholique (opus 49) van Moscheles op les werd gespeeld hangt 
mogelijk samen met het overlijden van de vereerde meester 9 dagen 
eerder.63 Röntgen had door de jaren heen een hartelijke 
verstandhouding met Moscheles opgebouwd. Ook in de zomer en het 
                                                             
60                                                                                         Over Plaidy, Wenzel en Grieg: Reisaus, Grieg und das 
Leipziger Konservatorium, 126-143. 
61                                                                                        Mundus (ed.), Alfred Richter, 317.  
62                                                                       Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 1, 18 en 21 mei 1868. 
63                                                                              Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 2, 19 maart 1870. 
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najaar van 1869 had hij al veel van hem gespeeld, onder meer de 
Pianoconcerten in g en A. Nog op 20 oktober 1869 had hij 's avonds bij 
Moscheles thuis diens nieuwe Pleyelvleugel uitgeprobeerd.64 In 
december had hij zich op de Études van Moscheles geworpen (Studien 
zur höheren Vollendung bereits ausgebildeter Klavierspieler, 
bestehend aus 24 charakteristischen Tonstücken, opus 70). Midden 
februari 1870 werd hiervan het eerste boek gevolgd door het tweede.65   

Op 5 april speelde Röntgen Plaidy zijn Pianosonate in e voor.66  
Nadat in april en mei de touwtjes nog even strak waren getrokken en 
de Etuden opus 110 en 117 van Leopold de Meyer (1816-1883) in 
studie waren genomen, werkten leraar en leerling toe naar een 
afronding. Vermoedelijk heeft Plaidy Röntgen weinig meer kunnen 
bijbrengen. Eind mei 1870 stond als uitsmijter, letterlijk en figuurlijk, het 
Vivacissimo van Carl Tausig op het programma.67 Met dit huzarenstuk 
nam Röntgen afscheid.68 Uit het feit dat in zijn agenda’s voor 1890 en 
1891 nog verschillende keren ‘Plaidy’ voorkomt - onder meer voor het 
aanleren van trillers - blijkt dat Röntgen voor zijn eigen piano-onderricht 
gebruik maakte van Plaidy’s leerboeken.69    

  
 
                                                             
64                                                                                 Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 2, 20 oktober 1869. 
65                                                                        Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 5. Op 25 december 1872 
schonk Julius aan oom Julius Moscheles’ autobiografie. 
 
66                                                                   Deze compositie bleef niet bewaard. 
67                                                                      Om welke compositie of welke bewerking het hier gaat is niet 
duidelijk. De vroeggestorven Carl Tausig (1841-1871), die in Leipzig veel enthousiasme teweeg 
bracht, werd met zijn leermeester Franz Liszt op gelijke hoogte gesteld. Richter echter stelt Tausig 
aan de top [Mundus (ed.), Alfred Richter, 186]. Ook Röntgen heeft Tausig verschillende keren horen 
spelen. Op 14 november 1868: ‘Abends wir alle außer Papa im Gewandhaus bei Tausig. A-Dur 
Sonate (letzte) Beethoven, Schumann (Toccata, Davidsbündler Tänze), Chopin (Scherzo) en Liszt 
(Follies d’Espagne, Iota Arragonesa).’ Nota bene achter in dit dagboekje heeft Röntgen het 
Leipziger adres van Tausig opgeschreven: Dessauer Straße 35.1. 1-3. Had hij het van Tausig zelf 
gekregen, wilde hij voor hem voorspelen? Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 1, 14 november 
1868. Ook op 23 november 1869 was Röntgen bij een concert van Tausig (‘Abends im 
Euterpeconcert. Tausig Schumann; ausgezeichnete Aufführung’). Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek 
nr. 2, 23 november 1869. Op 8 december 1870 was Tausig in het Gewandhaus solist in het 
Pianoconcert in e van Chopin. Als toegiften speelde hij zijn Nachtfalter en de Militärmarsch van 
Schubert in zijn eigen bewerking. Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 3, 8 december 1870. Tausig 
stierf op 15 juli 1871, 29 jaar oud.  
68                                                                                 Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 2, 31 mei 1870. 
69                                                                                    Tinte, Coll. Röntgen, JR Agenda’s 28 juni, 3 september en 
12 oktober 1890, 12 september 1891. 
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Herbert Oakeley en het Niederrheinisches Musikfest van 1869 
 
In mei 1869 - dus midden in zijn studietijd bij Plaidy - was de jonge 
Röntgen met zijn ouders aanwezig op het Niederrheinisches Musikfest 
te Düsseldorf. Drie jaar eerder was hij op hetzelfde Musikfest geweest, 
ook in Düsseldorf.70 Vader Engelbert trad in 1866 en 1869 op verzoek 
van Julius Stockhausen op als concertmeester van het festivalorkest 
dat uit musici van de beste Duitse orkesten was samengesteld. Uit heel 
Europa stroomde het publiek toe. Een van de eerste bekleders van de 
Reid Chair of Music (aan de Universiteit van Edinburgh), de organist en 
componist prof. Herbert Oakeley (1830-1903), die zelf in Duitsland had 
gestudeerd, was ook van de partij. Uit zijn verslag in The Times blijkt 
de enorme indruk die Röntgen op hem en anderen maakte: 'One of the 
most interesting features in connection with this festival was an 
invitation from [Joseph] Joachim to hear the performances and the 
compositions of a youth of fourteen of extraordinary promise - Julius 
Röntgen, son of Röntgen of Leipzig who led the first violins. This 
talented boy played on the pianoforte three preludes and fugues for 
organ by himself, each of which exhibits a rare knowledge of 
counterpoint and an intimate acquaintance with the best models of 
ancient and modern art. He also performed some variations on an 
original thema of remarkable excellence, and as the composition of a 
mere child almost magical.71 But the most astonishing effort of the 
precocious though at the same time entirely childlike and 
unsophisticated young genius is a Duo for violin and viola in three 
movements, which was performed by Joachim and Röntgen senior, the 
interesting, young composer whose head did not reach to the top of the 
desks, standing by these two great artists, and turning over for them, in 
entire oblivion of the audience present, and evidently wrapped up heart 
and soul in his new work. The boy's face, and his inspired look as if he 
had caught a ray of the 'afflatus divinus' and indeed the whole scene 
(which would be an apt subject for a painter) is not likely to be forgotten 

                                                             
70                                                                            Het jaarlijkse festival was in 1818 van start gegaan. Gaststeden 
waren Düsseldorf, Aken en Keulen.   
71                                                                        Dat hij in 1869 zijn vijf jaar oude Andante mit Variationen in A 
(1864), een van zijn eerste werken, zou hebben gespeeld is moeilijk voorstelbaar. Ander 
variatiewerk van Röntgen van voor mei 1869 is niet bekend. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 81. 
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by those present, especially if Julius Röntgen should one day become, 
as Joachim thinks not unlikely, one of the great masters.'72  

Oakeley zou de jonge Röntgen met groot enthousiasme blijven 
volgen. In oktober 1871 kwam de geleerde musicus langs op 
Lehmannsgarten, bij welke gelegenheid Julius een gouden 
potloodhouder van hem kreeg. In 1873 droeg Röntgen zijn Ballade 
(opus 6) aan Oakeley op.73 Hij zou tot in 1882 met Oakeley blijven 
corresponderen en hem zijn partituren toesturen.74    
    
 
Heinrich Klesse en het orgel  
 
Röntgen heeft een klein aantal werken voor orgel gecomponeerd en 
het zwaartepunt van zijn productie voor dit instrument ligt tussen april 
1868 en mei 1870. Mogelijk zijn de orgelwerken te beschouwen als 
een uitvloeisel van de lessen contrapunt van Hauptmann. De eerste 
orgelcompositie van Röntgen was het Choral (24 december 1867).75 
Het nieuwe jaar bracht nieuwe orgelwerken. Als zijn opus 34 noemt 
Röntgen de 6 Praeludien und Fugen für Orgel, opgedragen aan de 
familievriend Alexander Flinsch.76 Drie van deze werken speelde hij in 
mei 1869 op de piano op het hiervoor genoemde Niederrheinisches 
Musikfest. Het meest ambitieuze opus van de serie, de Praeludium und 
Fuge über B.A.C.H (nr. 6), ontstond tussen 23 april en 20 mei 1870. 
Met deze compositie maakte de jonge componist eind juni 1870 zijn 
opwachting bij Franz Liszt, zoals hierna nog zal blijken.77         
                                                             
72                                                                           Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 5-6.    
73                                                                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 81. In de Compositionen 
genoemd als opus 55. De verblijfplaats van de potloodhouder is onbekend. 
74                                                                           Op 27 maart 1930 was de cirkel tussen Julius Röntgen en 
Edinburgh rond, toen de inmiddels bijna 75-jarige Julius Röntgen een eredoctoraat van de 
universiteit van Edinburgh in ontvangst mocht nemen. 
75                                                                                 Tinte. Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 1, 24 december 
1867. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Catalogus composities JR, nr. 107: Choral. Het stuk is niet 
opgenomen in de Compositionen. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 81.  
76                                                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 113. Tussen de nrs. 108-122 bevinden zich andere versies van de preludia en fuga’s. 
77                                                                                 In de Compositionen (Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 81) 
worden de Praeludium und Fuge als nr. 2 van de 6 Praeludien und Fugen genoemd. In de 
Catalogus van Röntgens composities vormen de stukken echter het zesde deel van de serie (nrs. 
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Julius Röntgen kon op een orgel letterlijk en figuurlijk uit de 
voeten; te oordelen naar de moeilijkheidsgraad van zijn preludes en 
fuga’s had hij op het instrument een aanzienlijke vaardigheid.78 Altijd 
als hij op vakantie was, dus zonder instrument, was het eerste wat hij 
deed naar de dichtstbijzijnde dominee of pastoor gaan met de vraag of 
hij het orgel in hun kerk mocht bespelen. Dat heeft Röntgen zijn hele 
leven volgehouden, tot kort voor zijn 70ste.79  

Het was Heinrich Klesse (1840-1907) die de jonge Röntgen in 
1870 binnen zeer korte tijd wegwijs heeft gemaakt op het orgel. Alfred 
Richter noemt hem niet zonder reden een 'Omnibus'.80 Klesse 
doceerde aan het conservatorium zang, koorzang, piano, orgel, viool 
en cello en werd derhalve niet echt serieus genomen; hij had geen 
goede leerlingen. Klesse was voor het eerst op Lehmannsgarten 
geweest op 13 november 1868. Op 21 maart 1869 was hij er weer, 
maar nu samen met Emil Hegar, de aanvoerder van de celli van het 
Gewandhausokest. Met vader Engelbert op de eerste viool, Klesse op 
de tweede viool en Julius op de alt speelden ze toen Julius’ Eerste 
strijkkwartet in G (1867) en aansluitend alleen met Klesse en Hegar het 
Trio in g van Schumann, waarbij Röntgen aan de piano zat.81 Op 10 
juni 1869 bespeelde Röntgen voor het eerst met Klesse het orgel van 
de katholieke kerk. Pas op 5 mei 1870 gaf Klesse de jongen zijn eerste 

                                                                                                                                                                                          
112 en 113). In 1872 componeerde Röntgen bij Lachner nog een Andante voor twee violen en 
orgel. Dit werk werd gevolgd in 1876 door een Adagio voor viool en orgel dat hij voor zijn geliefde 
Amanda Maier schreef en ook met haar heeft uitgevoerd. Pas een halve eeuw later heeft Röntgen 
het componeren voor orgel weer opgevat. Het was zijn vriend Donald Francis Tovey (1875-1940) 
die hem hiertoe aanzette. De geleerde Tovey genoot een grote reputatie door zijn vertolking van 
Bachs Goldbergvariaties. In 1921 schreef Röntgen de Passacaglia über ein Thema von Donald 
Francis Tovey. Eind 1921 verzocht Röntgen Tovey de partituur terug te sturen omdat het werk zou 
worden gespeeld in Leipzig door Thomascantor Karl Straube. Het was echter niet Straube maar 
Günther Ramin die in 1923 de Passacaglia uitvoerde. 
78                                                                          Uit zijn dagboeken blijkt dat hij deze werken zelf speelde. 
79                                                                            In kleine dorpjes zal hij eenvoudiger instrumenten onder handen 
hebben gehad dan in Leipzig. In Amsterdam heeft hij eind 1877 het orgel van de Ronde Lutherse 
Kerk bespeeld en in Deventer de orgels van de Lebuïnuskerk en de Bergkerk. Verschillende keren 
heeft Röntgen in Leipzig én Amsterdam bij Bachcantaten en de Matthäus-Passion de continuopartij 
op een harmonium gespeeld. Van Röntgen is verder bekend dat hij in 1920 op het orgel van de 
Pieterskerk in Utrecht heeft gespeeld en in 1922 op het orgel in de kerk van Bauen. 
80                                                                               Mundus (ed.), Alfred Richter, 264. De aanduiding verwijst wel naar 
‘De omnibus aliquid, sed de toto nihil’. Vrij vertaald: van alles een beetje, maar niets goed.  
81                                                                                   Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 1, 13 november 
1868, 21 maart 1869. 
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orgelles, in de Paulinerkirche (Universitätskirche).82 Röntgen 
componeerde in diezelfde periode zijn preludes en fuga’s. Op 11 mei 
noteerde de toen 15-jarige in zijn dagboekje dat hij voor de vierde keer 
orgel had gespeeld, vier uur achter elkaar, 'ohne Herrn Klesse'. 
Blijkbaar ging het heel goed zonder hem.83    

Na de lessen van Klesse is Röntgens belangstelling voor het 
orgel verflauwd; slechts incidenteel was er een opleving. Op 16 
augustus 1871 gaf Samuel de Lange jr. uit Rotterdam een concert op 
het orgel van Friedrich Ladegast in de Nicolaikirche. Na afloop was hij 
te gast bij de Röntgens en waarschijnlijk passeerden toen ook allerlei 
orgel- en organistenzaken de revue; Engelbert kon vanuit Deventer 
enige ervaring inbrengen.84      
 
 
Weimar: voorspelen voor Franz Liszt 
 
Röntgen zal na zijn leertijd bij Hauptmann en Plaidy als componist en 
pianist heel wat zelfvertrouwen hebben gehad. En mocht hij nog niet 
geheel zeker van zichzelf zijn geweest, dan waren zijn ouders het wel 
van hem. Een 15-jarige die een virtuozenstuk van Tausig had kunnen 
spelen, had een prachtige toekomst voor zich! Het was, kortom, tijd 
Frans Liszt te bezoeken.85 Terwijl vader Röntgen steeds de regie had 
gehad als het ging om de contacten met geschikte leraren, lijkt moeder 
Röntgen steeds het initatief te hebben genomen als de jongen moest 
voorspelen.86 Eind juni 1870 toog zij dan ook met haar zoon naar 
Weimar. Waarschijnlijk hadden zij van tevoren schriftelijk belet 
gevraagd en was daarop positief geantwoord. Röntgen zelf stelde het 
later voor alsof Liszt het initiatief zou hebben genomen: 'Auch Franz 
Liszt interessierte sich für den jungen Röntgen und lud ihn zu sich ein 
nach Weimar, wo Röntgen ihm unter anderem eine Orgelfuge über 

                                                             
82                                                                                 Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 1, 10 juni 1869, JR 
Dagboek nr. 2, 5 mei 1870. 
83                                                                                   Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 2, 11 mei 1870. 
84                                                                                   Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 3, 16 augustus 1871. 
Zie over Engelberts Deventer orgelervaringen hiervoor 82. 
85                                                            Over Liszt: Walker, Franz Liszt (3 delen); Detlef Altenburg, 
‘Franz Liszt’, in: MGG, Personenteil 11 (Stuttgart, 2004), 203-311. 
86                                                                              Mundus (ed.), Alfred Richter, 236. 



                                                                                                                                                            
7 
 

 

122 

B.A.C.H. vorspielte, die Liszt sehr gefiel.'87 Dat Liszt zelf zou hebben 
aangedrongen op Röntgens komst is echter niet waarschijnlijk. Hij was 
afkerig van wonderkinderen; ‘circushondjes’ noemde hij ze.88 Röntgen 
impliceert overigens dat zijn spelen voor Liszt een succes is geweest. 
Ook John Henry van der Meer, die in 1955 de meest volledige en 
precieze biografische schets van Röntgen tot dan toe heeft 
samengesteld, stelde vast dat Liszt 'zeer enthousiast' was over 
Röntgens preludium en fuga.’89 In hun inleiding op de ‘Briefwechsel’ 
van Grieg en Röntgen beweren de bezorgers, Finn Benestad en Hanna 
de Vries Stavland, dat Röntgen in maart 1870 'De eer genoot door 
Liszt te worden ontvangen'.90 Zo’n ontvangst was inderdaad een eer, 
maar het is twijfelachtig of Röntgen het ook als zodanig heeft ervaren. 
In de brief waarin hij verslag doet van zijn bezoek - dat blijkt hierna - 
klinkt voortdurend zijn scepsis ten aanzien van Liszt en diens muziek 
door.  
 
Een reis van musici van Leipzig naar Weimar anno 1870 was meer dan 
slechts een reis tussen twee Oost-Duitse steden die hemelsbreed nog 
geen 150 kilometer van elkaar afliggen. Het was in psychologisch 
opzicht een glibberige tocht van de muziek van het verleden naar de 
muziek van de toekomst, van Mendelssohn naar Liszt en Wagner.91 
Franz Liszt had in Weimar gewoond tussen 1848 en 1861 en had in die 
jaren de stad tot bastion gemaakt van de ‘Zukunftsmusik’ en de ‘Neu-
Deutsche Schule’. Tussen 1869 en 1886, het jaar van zijn overlijden, 
hield hij er opnieuw verblijf. In de voormalige Hofgärtnerei 
(Marienstraße 17) bracht hij de zomers door en hield hij zijn 
drukbezochte zondagse soirées.92 Liszt mocht dan als componist voor 
verschillende Leipzigers een steen des aanstoots zijn geweest, als 
                                                             
87                                                                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen,  D53. Het betreft hier een 
niet gedateerde aantekening met persoonlijke herinneringen. Liszt zou dan mogelijk via Moscheles, 
Plaidy of misschien zelfs Reinecke op de hoogte zijn gebracht van Röntgens verrichtingen. Dat is 
echter nauwelijks voorstelbaar, omdat deze Mendelssohnvereerders weinig met Liszt op hadden. 
88                                                Over Liszts afkeer van wonderkinderen: Walker, Franz 
Liszt. The Virtuoso Years, 130, 131. 
89                                                                             Van der Meer, ‘Julius Röntgen’, 22-23. 
90                                                                          Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
13.  
91                                               Zie voor Leipzig en Weimar hierna 157. 
92                                               Walker, Franz Liszt.The FinalYears, 193-211.  
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pianist was hij voor iedereen boven elke discussie en twijfel verheven. 
Hij werd erkend als de grootste klavierspeler van zijn generatie en 
alleen sommige leerlingen - met name Carl Tausig - staken hem naar 
de kroon. Liszt had zich al in september 1847 teruggetrokken van het 
concertpodium, maar de legende Liszt was reeds gevestigd en bleek 
onverwoestbaar. Ook als pianodocent was Liszt ongeslagen; het 
lesgeven stond voor hem centraal in zijn bestaan als musicus. Hij was 
een van de eerste die masterclasses gaf en daarbij toonde hij zich 
nauwelijks geïnteresseerd in techniek, des te meer in interpretatie. 
Liszt heeft door zijn in totaal meer dan 400 leerlingen een enorme 
invloed uitgeoefend op het pianospelen en die heeft voortgeduurd tot 
diep in de 20ste eeuw.93  
 Röntgens scepsis is in zoverre verklaarbaar omdat hij door zijn 
geboorte in de familie Röntgen-Klengel nu eenmaal automatisch deel 
uitmaakte van de harde kern van de Leipziger anti-Weimargemeente. 
Röntgen had reeds als jongeling alle oordelen en vooroordelen van zijn 
milieu overgenomen. In Leipzig en zelfs ver daarbuiten stonden de 
Röntgens bekend om hun afkeer van de muziek van de ‘Neu-Deutsche 
Schule’. Alfred Richter schrijft daarover: ‘Wagner gegenüber - von Liszt 
wollte man erst recht nichts wissen - nahm Vater Röntgen die denkbar 
schroffste Stellung ein; ein Gespräch mit ihm über diesen war, wie ich 
aus persönlicher Erfahrung weiß, kaum möglich, da der sonst so ruhige 
Mann sich sofort ereiferte.’94 Het voortdurend moeten meespelen in 
Wagners muziekdrama’s - vooral vanaf 1876 - was voor Engelbert 
Röntgen, immers concertmeester van het Gewandhausorkest, een 
kwelling. Götterdämmerung verbasterde hij tot 'Gottverdämmerung'.95 

Hoewel de Röntgens dus niets wilden weten van de componist Liszt, 
hebben ook zij erkend dat Liszt als pianist zijns gelijke niet had. Het 

                                                             
93                                                Walker, Franz Liszt, The Final Years, 228, 229. 
94                                                                                  Mundus (ed.), Alfred Richter, 236-237. 
95                                                                                Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 8, 12 september 1878; 
Hempel, Musikstadt Leipzig, 46,47. Afgezien van opvoeringen van Wagners vroege muziekdrama’s 
in de jaren 1853, 1854, 1862 en 1869 werd Wagner in Leipzig vanaf 1876 vaker uitgevoerd. In 1878 
werd voor het eerst zijn Ring des Nibelungen uitgevoerd, die binnen korte tijd maar liefst viermaal 
werd herhaald. Daarmee was Leipzig na Bayreuth het Wagnerpodium van Duitsland geworden; 
Leipzig, Universitätsbibliothek, Sonndersammlungen 20 (Taut), Brief Engelbert Röntgen aan Paul 
Klengel, 12 mei 1887 (over repetities voor Der Ring: ‘Darunter wäre wohl beinahe ein 
Wagnerenthousiast erlegen!’). 
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pleit voor hen dat ze deze kwaliteiten van elkaar konden scheiden en 
de reis naar Weimar - toch een soort knieval - hebben aangedurfd.  

Veel pianisten waren Röntgen voorgegaan op audiëntie en velen 
zouden hem volgen. Volgens - opnieuw - Alfred Richter stroomde 
steeds de gehele pianospelende conservatoriumjeugd uit Leipzig toe 
als Liszt weer eens in de Messestadt logeerde. Iedereen wilde voor 
hem voorspelen en hem complimenten ontlokken. Liszt hoorde 
doorgaans de prestaties van de pianostudenten geduldig aan en greep 
meestal pas na 16 tot 20 maten in. Hij was meestal de aardigheid zelve 
en vrijgevig met 'überschwengliche’ complimenten.96 Een 
aanbevelingsbrief van de meester was natuurlijk het allermooiste, maar 
daartoe was Liszt slechts zelden bereid. Ook Röntgens latere vrienden 
Brahms en Grieg hadden Liszt hun kunsten op het klavier laten horen: 
Brahms had hem in 1853 in Weimar bezocht; Grieg in februari en april 
1870 in Rome.97 
 Op 25 juni 1870 begaf Röntgen zich samen met zijn moeder op 
weg naar Weimar; vader Engelbert ging niet mee.98 Misschien kon hij 
het als verstokte Leipziger niet opbrengen. Gelukkig maar, anders had 
Julius hem nooit, heet van de naald, het volgende verslag 
geschreven:99  

 
Sonntag Nachmittag 
Hotel Ziegler 
 
Lieber Papa! 
 
Die mama hält eben ihre Siesta ab und ich benütze die Gelegenheit Dir 
der Reihe nach her zu erzählen, was wir seit Leipzig angegeben 
haben. Die Fahrt nach ging bis aufs Kühle ganz gut von Statten. In 
Corbetha hatten wir mit unsern vielen Sachen umzusteigen, 
                                                             
96                                                                               Mundus (ed.), Alfred Richter, 330; Macdonald, Brahms, 13. 
97                                                                                 Frappant zijn de overeenkomsten tussen de brieven van Grieg en 
Röntgen aan hun beide ouders naar aanleiding van de bezoeken aan Liszt. Voor die van Grieg: 
Röntgen, Grieg, 8-10; Benestad en Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, 125-138. 
98                                                                                Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 2, 25 juni 1870.  
99                                                                                 Tot nu toe was de brief grotendeels bekend in de uitgave 
door Röntgens tweede vrouw, Abrahamine des Amorie van der Hoeven, in de door haar 
geredigeerde Brieven van Julius Röntgen (1934), 7-8. De originele brief wordt bewaard in Tinte, 
Coll. Röntgen. 
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ermangelten aber trotz großer Eile nicht ein Brötchen mit Wurst zu 
verzehren. Glücklich in Weimar angekommen sahen wir keinen 
bekannten Menschen auf dem Bahnhof, folglich nahmen wir uns ein 
Packträger, der uns nach Hotel Erbprinz führen sollte. Kaum waren wir 
fünf Minuten gestiefelt, kommt Liesbeth100 angestürtzt! Unsre Freude 
wieder ein bekanntes Menschenkind zu sehen, kannst Du Dir denken! 
Na, nun gingen wir frischen Muts nach Weimar hinein unter 
furchtbarem Regen. In Hotel Erbprinz war natürlich kein Platz mehr, 
folglich gingen wir nach einem andern Hotel, Hotel Ziegler. Ich 
verlangte belle étage, wir müßten aber drei Treppen hinaufsteigen, was 
mir nicht sehr gelegen kam. Nachdem wir uns ein Bißchen gesaubert 
[hatten], gingen wir mit Liesbeth ins Gastenzimmer und aßen sehr 
nobel (freilich à la carte, table d’hôte war schon vorüber) zu Tische. 
Nach dem Essen ruhten wir uns alle ein Bißchen aus und gingen dann 
mit Liesbeth zu Prellers101 um mit dem Professor dann zu Liszt zu 
gehen. Auf dem Weg dahin sahen wir uns Weimar ein Bissel an; es ist 
das ledernste Nest was Du Dir denken kannst. Schiller und Goethe 
siehen aus wie ein Paar reisende Handwerkburschen. Nach einem 
halben Stündchen kamen wir an die herrliche Belvedère-Allee wo Liszt 
und auch Preller wohnt. Bei Prellers tranken wir Kaffee und warteten 
bis Liszt geruhte uns zu ihm holen zu lassen. Du kannst Dir nicht 
denken wie liebenswürdig Prellers und besonders der Professor ist 
[sic!] und wie einem die Art und Weise so antümelt.102 Nach einem 
Weilchen forderte mich Preller auf, ihm ein Bißchen vorzuspielen, was 
ich auch auf einen hübschen Pianino tat. Es gefiel Preller wider mein 
Erwarten sehr gut, und er sagte Liszt müßte das hören. Er ließ aber 
gar nichts von sich hören und nachdem wir noch ein paar Stündchen 
gewartet hatten, gingen wir mit Liesbeth nach Belvedère, wurden aber 
unterwegs von einem solchen Guß überrascht, daß wir anstatt nach 
Belvedère nur nach Ober-Weimar, ein erbarmliches Nest kamen, wo 
wir auf eine “blumerante” Art zu Abend speisten. Wenn uns über das 
schändliche Essen nicht der gute Humor weggeholfen hätte, wäre es 
freilich scheußlich gewesen. Von Ober-Weimar zurückgekehrt gingen 
                                                             
100                                                                       Liesbeth Zuchodolski-Brauer (jaren onbekend).  
101                                                                            De Landschapsschilder Friedrich Preller (1804-1878) had vóór 
Liszt zijn atelier gehad in de Hofgärtnerei. Walker, Franz Liszt. The Final Years, 195. 
102                          De lezing is onzeker. ‘ansiemelt’, ‘ansümelt’, ‘ausümelt’, 
‘antiemelt’, ‘antümmelt’. 
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wir wieder zu Prellers und Liesbeths Stube wo wir sehr gemütlich bis 
Abends halb 10 uns unterhielten. Die Nacht habe ich leider nicht gut 
geschlafen. Es muß neben uns ein Fleischer wohnen der die ganze 
Nacht Schweine schlachtete. Am Morgen tranken wir auf unsern 
Zimmern Kaffee. Später kam Liesbeth und eröffnete mir, daß Preller 
heutemorgen nicht mit mir zum “Ungeheuern” gehen könnte und so 
machten wir aus, daß ich’s auf meine eigne Faust versuchen sollte. 
Also ich geniere mir gar nicht; gehe zu Liszten rauf, der einen 
Kammerdiener aus Born sich mitgebracht hat, der kein Wort Deutsch 
versteht. Endlich machte ich ihm mein Anliegen verständlich und er 
führte mich zu seinem Herrn hinein. Liszt war noch mit einem Andern 
zusammen gegen den er auf eine Weise kalt und grob war, daß mir 
sozusagen das Herz in die Hosen fiel. Ich sagte also Liszt ob und wenn 
es ihm paßte daß ich ihm ein Bißchen vorspielte und er sagte mir ich 
sollte mich gleich hinsetzen. Ich dachte bei mir “mau zu” [sic!], springe 
noch einmal runter und sage der Mama die unten wartete sie sollte mit 
mir hinauf kommen. Dann setzte ich mich an den Bechstein und fing 
mein a-moll Präludium an; kaum habe ich drei Takte gespielt, 
unterbricht mich Liszt und macht mir eine lange Vorlesung darüber, wie 
kühn und originell das wäre undsoweiter. Ich fange also noch einmal 
an, kann aber nicht wieder recht hineinkommen, deswegen spielte ich 
lieber mein c-moll Fuge und Präludium. Die hat [sic!] ihm nun so gut 
gefallen daß er uns gleichauf um halb 12 wieder und zwar zu einer 
Matinée bei sich eingeladen hat, die jeden Sonntag bei ihm ist. 
Vielleicht werde ich dort spielen!103 Jedenfalls will Liszt noch recht viel 
von mir hören; ich solle ihn in Leipzig besuchen. Du kannst Dir gar 
nicht vorstellen, wie liebenswürdig Liszt gegen uns und besonders 
gegen mich ist. Ich glaube, ich habe mit meiner c-moll Fuge noch 
Niemandem so viel Spaß gemacht als ihm. Bei jedem Takt den ich 
spielte, hatte er irgendeine schmeichelhafte Bemerkung, die dann 
immer so ungeheuer musikalisch und richtig ist, daß man vor ihm 
wirklich ungeheueren Respekt bekommt. Etwas herrliches muß ich Dir 
noch schreiben! Wie ich in der Fuge zu der Stelle komme, Du weißt zu 
dem Orgelpunkte  
 
 
 
                                                             
103                                                                                 Hieruit blijkt dat de brief niet aan een stuk is geschreven.  
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      sagt Liszt das  
 
 
 
wäre ein Bißchen langweilig; ich sollte lieber machen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
und so immer fort. Ist das nicht himmlisch, das ist doch die reine 
Heilige Elisabeth [S 2]. Ich habe es natürlich sehr untertänigst 
akzeptiert. Nachher hat er sich übrigens göttlich amusiert wie dieselbe 
Stelle auf G kam und ich dann pflichtschuldigst anstatt  
 
 
 
 
 
           
spielte. Du hättest ihn sehen sollen. Sonnst hatte er nichts 
auszusetzen, sondern sagte zu jeden Takt "gut, gut". Wie ich mit der 
Fuge fertig war, sagte er, er hätte jetzt keine Zeit mehr, er müßte aber 
den “jungen Herr” wieder sehen. Wir empfahlen uns also und gingen in 
Liesbeths Atelier wo wir Liesbeth trafen und uns ein Wenig 
verschnauften. Dann gingen wir nach unsrem Hotel, wo wir uns zur 
Matinée fertig machten. Wie wir nun halb 12 zu Liszt hinkamen, war 
schon alles gedrängt voll in der feinsten Toilette, mann hörte nichts als 
Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch und Polnisch, daß es ein 
Himmelangst werden konnte. Ich sagte nur zur Mama: “Je suis tout 
chemin.” [sic!]104 Und mitten unter all diesem Gewühl von Gräfinnen 
und Fürsten, Liszt wie ein König in seinem einfachen, langen Rock! Es 
                                                             
104                                                                                 Waarschijnlijk een bon mot van de Rogers of de Klengels: 
‘Ich bin ganz weg’.  
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war wirklich sehr interessant. Nun fing die Musik an! Natürlich nur Liszt! 
Zuerst spielten [die] Gebrüder Tern von ihm Festklänge [S 101], die 
wirklich gar nicht so übel waren, für zwei Klaviere. Liszt dirigierte mit 
den Fingern dazu. Dann sang Scaria105 Lieder von ihm. Darauf sang 
eine gräßliche Sängerin (à la Casino) ein noch gräßlicheres Unding 
von Liszt (er begleitete selber). Dann spielte Brassin106[das] Es-Dur 
Concert von Liszt. Dann spielte eine Polnische Gräfin, Frau Sanina, 
den Mephistowalzer von Liszt, der ungefähr so klingt als wenn Du 
phantasierst! Aber das muß man sagen, Klavier können die Menschen 
spielen, das ist wirklich unglaublich. Die Götterverehrung von Liszt ist 
einem aber wirklich speiwidrig [sic!]! Nach jedem Stück wurde ihm die 
Hand geküßt, "Bravo" wie toll geschriehen und nun so weiter. Ich habe 
glücklicherweise nicht gespielt, das hätte auch unter den Firlefanz ganz 
und gar nicht gepaßt. Nachdem die Musik vorbei war, verabschiedete 
ich mich bei Liszt, der mich der ganzen Gesellschaft als “Pianist und 
Componist” vorstellte und mich küßte daß es wirklich lächerlich war! 
Unter all den Lisztianern fanden wir zu unsrer großen Freude 
wenigstens einen vernünftigen Musiker, nämlich Herrn Dietrich aus 
Oldenburg, mit dem wir auch nachher sehr gemütlich zu Mittag 
aßen.107 Man darf hier nota bene kein Wort über Liszt sagen weil der 
"Ungeheure" überall seine Spione hat. Hoffentlich fängt er diesen Brief 
nicht auf! Er hat mir auch noch für Morgen ein Billet in eine 
Kirchenaufführung gegeben, wo nur Sachen von ihm gemacht werden. 
Jetzt eben ist die Mama mit Liesbeth in die Stadt um für mich ein 
Stammbuch zu kaufen wo ich mir Liszt, Preller etcetera reinschreiben 
lassen will. Sie wollen sich auch nach einem Billet in den Tannhäuser 
umtun; es wird ihnen aber nicht gelingen. Jetzt spiele ich Dittrich meine 
Sonate und Fuge vor, worauf ich mich sehr freue. Auf wiedersehen, 
Montag Abend. Addio, Dein Uler.  

Postscriptum. Denke Dir mal Papa, wie ich in der Fuge zuletzt  
 
 

                                                             
105                                                              Emil Scaria, bariton, Wagnerzanger, 1840-1886.  
106                                                                 Louis Brassin, pianist en componist, 1840-1884.  
107                            Albert Hermann Dietrich (1829-1908), componist en dirigent, vriend 
van Clara Schumann, Joseph Joachim en Johannes Brahms en ‘Hofkapelmeister’ te Oldenburg, 
was een van de ondertekenaars van het voor de neudeutsche Schule kritische Manifest in de 
Berliner Musik-Zeitung Echo  (6 mei 1860).  
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aushalte, sagt Liszt "jetzt kommt" und sagt mir die ganze folgende 
Stelle voraus. Das ist doch wirklich großartig!' Ook Pauline Röntgen-
Klengel krabbelde nog een paar woordjes onder aan de brief: ‘Liszt war 
dann ganz von Julius eingenommen und nannte ihn wiederholt den 
kleinen Wundermann.’  

Moeder en zoon sloten de dag in stijl af. Julius noteerde in zijn 
dagboekje: 'Abends im Theater mit der Mama Muster-
Wagnervorstellung Tannhäuser'.108 Of hij dit ironisch bedoelde, is niet 
duidelijk. Hoe dan ook, een dergelijke afsluiting van het avontuur was 
samen met vader Engelbert ondenkbaar geweest. Weliswaar is 
Tannhäuser een vroeg muziekdrama van Wagner (1845), maar hij 
verwijst met zijn semi-declamatorische scènes al helemaal naar de 
rijpe Wagner. Op 27 juni waren Pauline en Julius terug in Leipzig. Op 
zondag 3 juli bezocht de jonge Röntgen 's middags om vier uur Liszt in 
Hotel Prusse. Het was geheel volgens afspraak: Liszt had er zelf op 
aangedrongen; hij wilde immers de jongeman nog terugzien en veel 
van hem horen. Ditmaal was Röntgen alleen, zonder zijn moeder. 
Bijzonderheden van dit tweede bezoek zijn niet overgeleverd. 
Waarover de twee hebben gesproken en welke werken Röntgen Liszt 
mogelijk heeft voorgespeeld of hem heeft laten zien, is niet bekend. 
Het was een zeer kort bezoekje, want al om zes uur reisde de familie 
Röntgen, inclusief Julius, vanaf het Bayerische Bahnhof met de trein 
naar het zuiden, voor een kleine vakantie.109 Het was de laatste keer 
dat Röntgen Liszt heeft ontmoet; een vervolg is er niet geweest, ook 
niet schriftelijk.   
 
Röntgens beschrijving van de ontmoeting met Liszt roept veel vragen 
op. Het is allereerst opmerkelijk dat Röntgen bij Liszt zijn opwachting 
maakte als componist, niet als pianist. Hij kwam immers met twee 
orgelcomposities voor de dag: zijn Preludium in a (nr. 5) en Preludium 
en Fuga over B.A.C.H (nr. 6 in c). Deze laatste, kersverse compositie 
                                                             
108                                                                     Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 2, 26 juni 1870. 
109                                                                Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 2, 27 juni en 3 juli 
1870. Op 3 juli was er ‘s avonds in de Nicolaikirche een uitvoering door de Riedelsche Verein van 
Liszts ‘Graner Messe’. Walker, Franz Liszt. The Final Years, 209-210.  
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zal Liszt hebben aangesproken, niet het minst omdat hij zelf een 
identiek werk had geschreven (Präludium und Fuge über das Thema 
B.A.C.H., eerste versie 1855/56, tweede versie 1869/70; S 260/1-2). 
Röntgen betrad een gebied waarop Liszt heer en meester was. Als hij 
dit al heeft geweten, blijkt hieruit op zijn minst dat hij niet bang was.   

Weliswaar zijn Röntgen de vernederingen bespaard gebleven die 
de man vóór hem wel had moeten ondergaan, maar de ontmoeting met 
Liszt heeft hem behalve een mooi verhaal voor later niets opgeleverd. 
Liszt zou hem hebben voorgespiegeld dat hij op zijn matinee zou 
kunnen spelen. Het bleek een loze belofte: niemand vroeg Röntgen te 
spelen en toen het eenmaal had gekund, durfde Röntgen er zelf niet op 
aan te dringen. Dat Liszt al na drie maten de loftrompet begon te 
steken op Röntgens Preludium heeft op de jonge componist diepe 
indruk gemaakt, maar afbreken na drie maten was voor Liszts doen 
wel heel erg snel.  

Afgezien van het goedkeurend geknik en de loftuitingen bij de 
fuga waren Liszts commentaren op wat de jongeman had gewrocht 
niet mals. In haar uitgave van de brief in het boek Brieven van Julius 
Röntgen liet Mien Röntgen enkele passages achterwege die een ander 
licht werpen op het succes van de ‘kleine Wundermann’. Zo blijkt dat 
Liszt de herhaling van steeds dezelfde basnoten nogal saai vond; hij 
stelde voor om ook daarin het Bachmotief te verwerken, een suggestie 
die Röntgen ‘alleronderdanigst’ overnam.110 Dat de meester vervolgens 
na een bepaald akkoord precies kon zeggen wat er verder in het stuk 
zou gebeuren, was eigenlijk dodelijk, maar de 15-jarige Röntgen heeft 
dit niet als zodanig opgevat. Hij was juist onder de indruk van Liszts 
muzikaliteit! Toen Röntgen zijn fuga had uitgespeeld, was het mooi 
geweest; Liszt had geen tijd meer en moest door. Er is maar één 
conclusie mogelijk: Liszt vond Röntgens fuga knap werk voor een 15-
jarige, maar hier en daar erg saai en voorspelbaar.111   

                                                             
110                                                                             Uit de twee handgeschreven partituren blijkt niet dat hij later iets 
met deze opmerkingen heeft gedaan. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nrs. 112 en 113, beide gedagtekend 20 mei 1870. Overigens verwijst de door Liszt gesuggereerde 
voortdurende herhaling van het Bachthema wel degelijk naar Liszts eigen Praeludium und Fuge 
über das Thema B.A.C.H.  Zie de programmatoelichting van Christo Lelie in: Programmaboek 11e 
Franz Liszt Festival Amsterdam 1-3 oktober 2000, 13.  
111                                                                      In een interview van begin mei 1930 (NRC, 7 mei 1930 
avondeditie) beweerde Röntgen: ‘Toen ik bij het point d’orgue gekomen was, duwde hij mij 
plotseling van de piano weg, ging er zelf aan zitten en fantaseerde er zelf briljant op door.’ 
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Liszt had Röntgen ten overstaan van de andere aanwezigen 
herhaaldelijk ‘Der kleine Wundermann’ genoemd en hem zelfs een kus 
ten afscheid gegeven. Dat was een groot gebaar voor iemand die liever 
niet naar wonderkinderen luisterde. De parallel met Liszts eigen 
ervaring met Ludwig van Beethoven is wel heel treffend. Beethoven 
was evenals Liszt afkerig van wonderkinderen, maar bleek in april 
1823 toch bereid de toen ruim elf jaar oude Liszt met zijn leraar Carl 
Czerny te ontvangen. Hij was binnen de kortste keren diep onder de 
indruk van wat de knaap presteerde, noemde hem een ‘kleine duivel’ 
en drukte hem aan het einde van het bezoek een kus - de ‘Weihekuß’ - 
op het voorhoofd.112   

Ook de vergelijking met de bezoeken van Edvard Grieg aan Liszt 
in februari en april 1870 - slechts een paar maanden eerder - dringt 
zich onweerstaanbaar op. Voor de persoon en de carrière van Grieg 
heeft het voorspelen voor Liszt en de erkenning door Liszt heel veel 
betekend.113 Hoewel Grieg, evenals Röntgen, niets moest hebben van 
de verafgoding van Liszt door de enthousiaste horden die hem 
omringden, ontleende hij veel zelfvertrouwen aan wat Liszt ten gunste 
van zijn composities had gezegd en geschreven. Mede dankzij een 
sympathiek briefje van Liszt kreeg hij een staatsstipendium voor Rome. 
Liszt bleef hem met interesse volgen. Grieg is Liszt zijn leven lang 
dankbaar geweest voor zijn steun en vertrouwen; hij bewonderde hem 
als persoon, pianist en componist.  
 Het is bij Röntgen niet gebleken dat zijn twee ervaringen met 
Liszt zijn zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde op enigerlei wijze 
hebben versterkt of ook maar iets hebben bijgedragen aan de 
ontwikkeling van zijn carrière. Tegen het einde van zijn leven heeft hij 
in verschillende interviews naar voren gebracht dat hij als knaap nog 
voor Liszt had gespeeld. Het feit op zichzelf viel natuurlijk niet te 
loochenen en het klonk omstreeks 1930 ook erg interessant (Liszt was 
immers in 1886 gestorven - lang geleden), maar dat Liszt 'zeer 

                                                                                                                                                                                          
Opmerkelijk is hier overigens ook het gebruik van ‘point d’orgue’ (fermate) in plaats van ‘orgelpunt’. 
Ook beweert Röntgen hier dat hij 17 was, terwijl hij pas 15 was.     
112                                                  Walker, Franz Liszt, The Virtuoso Years, 80-85. Liszt heeft het 
verhaal pas in 1875, 52 jaar na dato, aan een leerling meegedeeld. In 1862 had hij al in een brief 
geschreven dat Beethoven hem ooit op het voorhoofd had gekust.   
113                                                                       Zie hiervoor : Benestad en Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, 125-
138. 
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enthousiast' zou zijn geweest over Röntgen valt niet op te maken uit 
Röntgens verslag.114 

 De ontmoetingen met Liszt hebben bij Röntgen evenmin geleid 
tot een positiever oordeel over Liszts muziek of zijn persoon. Eerder 
het tegendeel. Daarvoor moet kort worden vooruitgeblikt. Na 1870 is 
Röntgen louter negatief over Liszts composities. Vóór 1870 had hij wel 
eens werk van hem gehoord (bijvoorbeeld het Symfonisch gedicht 
Tasso (S 96), een van de Hongaarse Rhapsodieën en andere 
pianowerken), maar daar toen nooit een oordeel aan verbonden. 
Röntgen voorziet Liszts werken na juni 1870 - in zijn dagboeken en 
brieven - nog uitsluitend van de zwartste commentaren.115 Slechts 
twee andere componisten ondergaan bij hem hetzelfde lot: Berlioz en 
Wagner.  

Drie vermeldingen in Röntgens dagboekje van uitvoeringen van 
composities van Liszt in 1877 zijn illustratief. Op 17 juni was Röntgen 
in de Thomaskirche in Leipzig aanwezig bij een uitvoering van het 
oratorium Christus (S 3). Hij noteerde in zijn dagboekje: 'Äußerst 
langweilig und scheußlich […] Liszt anwesend.' Blijkbaar had hij geen 
enkele behoefte hem nog even goedendag te zeggen en te refereren 
aan de ontmoetingen zeven jaar eerder. Op 14 september beleefde hij 
met Amanda Maier, zijn aanstaande verloofde, een zware avond in het 
Gewandhaus: 'Liszts Faustsymphonie [S 108] durchgemacht.' Op 28 
oktober luidt het: 'Abends drei neue “Preis Quartteten” [waaronder een 
van Liszt]: Sehr langweilig und häßlich.'116 Ook in later jaren was zijn 
toon als het over Liszt ging bitter en scherp. Op 16 februari 1882 
woonde hij in Amsterdam een uitvoering bij van het oratorium Die 
legende von der Heiligen Elisabeth (S 2) door het koor van de St.-
Vincentiusvereniging onder Gustav Heinze. ‘Nur die Hälfte ertragen’, 
luidde het commentaar.117 Op 7 december 1883 waren in Felix Meritis 
op de Keizersgracht in Amsterdam de Faustouverture van Wagner en 
                                                             
114                                                                            Van der Meer, ‘Julius Röntgen’ 22. A.F. Bax, ‘Julius Röntgen en 
zijn vriendenkring’, 1: Liszt, ‘de geweldenaar’, zag wel iets in hem. Zie ook:  Den Haag, NMI, Arch. 
Röntgen, D53. Röntgens handgeschreven curriculum, waarin hij het doet voorkomen alsof Liszt 
zeer enthousiast zou zijn geweest. NRC, 7 mei 1930 avondeditie. 
115                                                                        Hongaarse Rhapsodieën (S 244); Symfonisch gedicht Tasso (S 
96). 
116                                                                         Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 8, 17 juni, 14 september 28 
oktober 1877; Faustsymphonie S. 108, R. 425. 
117                                                                           Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 10, 16 februari 1882. 
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Liszts Symfonisch gedicht Les Préludes (S 97) te beluisteren. 
Röntgens reactie: ‘Ein Programm von lauter Häßlichkeit’.118   

Röntgen verkeerde trouwens in goed gezelschap. Althans, in de 
behoudende kringen rond Johannes Brahms en vooral Joseph 
Joachim waren lieden die niets wilden weten van Liszts muziek goed 
vertegenwoordigd: Brahms' vriend, de geleerde arts Theodor Billroth, 
noemde in 1866 Liszts symfonische gedichten 'Horrible Musik […] 
lauter Höllenmusik, nicht mehr Musik zu nennen'.119 Julius 
Stockhausen stond Röntgen begin 1874 toe om op hun gezamenlijke 
concerten ‘sogar ein recht schönes Stück von Liszt’ [alles onderstreept 
JV] te spelen. ‘Ich bin aber so unwissend daß ich keines kenne. Sie 
gewiß!’120 In 1881 klaagde Elisabeth von Herzogenberg bij Brahms 
over de 'Unanständige Langweile' die haar had bevangen bij een 
uitvoering van Tasso. Zij noemde Liszt toen 'ein durchfallender 
Prophet'.121 Röntgens jonge vriend Donald Tovey, een vermaard 
pianist en naderhand een invloedrijk musicoloog die nog had 
opgetreden met Joseph Joachim, noemde in 1905 Liszts muziek zelfs 
'The worst influence that ever came into any art since the decline of the 
Roman Empire’.122   

In 1895 bracht Röntgen tegenover zijn vriend Theodor Wilhelm 
Engelmann onder woorden wat hem zo tegenstond in de muziek van 
Liszt en Wagner: bij Liszt miste hij zowel de vorm als het gevoel, maar 
het gevoel (‘Erfindung’) nog het meeste. Dat zou ook Wagners zwakke 
zijde zijn maar hij had weer meer muziek te bieden. Zonder de echte 
muzikale inventie en het warme muzikantenhart bleef volgens Röntgen 
zelfs de meest perfecte vorm een lege huls.123 De componiste Ethel 
                                                             
118                                                                           Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 11, 7 december 1883; 
Symfonisch gedicht Les Préludes (S 97). 
119                                                                                 Fischer (ed.), Billroth, Briefe, 68 (22 april 1866). 
120                                                                         Den Haag, NMI, Arch., Röntgen. Brief van JS aan JR, 2 februari 
1874.  
121                                                                          Kalbeck (ed.), Brahms-Von Herzogenberg Briefwechsel  I, 160.  
122                                                                           Tilmouth (ed.), Donald Francis Tovey. The Classics of Music, xxxii 
(‘Except for magnificent pianism and a masterly command of the orchestra, Liszt exemplified for him 
what was most meretricious in musical art.’). In zijn Essays in Musical Analysis I, 193, getuigt Tovey 
van zijn grote bewondering voor Liszts vermogen orkestpartituren van blad te lezen: ‘Liszt was by 
far the most wonderful interpreter of orchestral scores on the pianoforte that the world is ever likely 
to see.’  
123                                                                                 Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van 
Julius Röntgen, 148. 
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Smyth - bevriend met de Röntgens sinds 1877 - was evenmin 
geporteerd van Liszt en zij kwam in haar memoires met een 
interessante observatie die ook hier niet zonder belang is: Edvard 
Grieg zou katholiek zijn geweest in zijn smaak en mede daardoor kon 
hij Liszts composities appreciëren.124 Nu kwam Julius Röntgen uit een 
anti-katholiek milieu. Die achtergrond kan een rol hebben gespeeld in 
zijn afkeer van de muziek van Liszt.125    
 Röntgen heeft zelf slechts één keer een compositie van Liszt in 
het openbaar uitgevoerd. Op 7 januari 1887 dirigeerde hij in 
Amsterdam het orkest van Felix Meritis in het symfonisch gedicht 
Orpheus (S 98) en schreef daarover een dag later aan zijn ouders: 
'Das gestrige Concert ist ganz glänzend abgelaufen und ich habe die 
größte Freude gehabt. Denkt nur, das Liszt'sche Stück machte sich 
ganz ausgezeichnet und gefiel sehr - sogar mir (das heißt, jetzt finde 
ich's wieder scheußlich; solange man aber dafür zu sorgen hat, daß es 
gut geht, interessiert man sich dafür). Nun, gut gegangen ist es, und 
ich glaube der Klang war sehr schön. [...] Ich bin froh, nun auch etwas 
von Liszt gemacht zu haben; für diesen Winter kann’s nun genug damit 
sein. Von allen mir bekannten Liszt-Stücken ist übrigens Orpheus für 
kleinere Säle das Brauchbarste - es hat gar nichts Prometheus-artiges 
(S 99) und schwimmt nur immer in den weichlichsten 
Quartsextaccorden herum.'126   
 Na 1887 ontbreken verdere getuigenissen over Liszt. In de 
analysecursussen die Röntgen in de jaren 1925-1931 heeft gegeven, 
kwam allerlei muziek aan bod, zelfs die van de ooit vermaledijde 
Wagner en Berlioz. Van de grote 19de-eeuwers was Liszt als enige 
afwezig.127 Röntgens afkeer van zijn muziek was blijkbaar levenslang. 
Ook over de persoon Liszt waren Röntgens gevoelens ambivalent. In 
mei 1930 zei hij over hem: ‘Liszt was een betooverende persoonlijkheid 
- als hij alléén met je was.’128        
                                                             
124                                                                              Ethel Smyth, Impressions, 242. 
125                                                                          Hetzelfde speelde mogelijk een rol in zijn relatie met Mengelberg, 
Zie hierna 382. 
126                                                                            Tinte, Coll. Röntgen. Brief van JR aan zijn ouders, 8 januari 1887; 
Symfonisch gedicht Orpheus S. 98, R. 415; Symfonisch gedicht Prometheus S. 99, R. 416. 
127                                                                          Tinte, Coll. Röntgen. Cahier: Muziekanalyse Cursussen van Julius 
Röntgen. 
128                                                               NRC, 7 mei 1930 avondeditie. Tegenover Pablo Casals betitelde 
Röntgen de idolate horden rondom Liszt als de ‘Liszteriker ‘. Zie Corredor, Conversations.  
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Carl Reinecke  
 
Terug naar 1870. Nadat Julius Röntgen zijn lessen bij Plaidy kort voor 
de zomer had afgesloten, hadden buitenstaanders zich niet meer 
ingelaten met zijn muzikale vorming. De orgellessen bij Klesse nadien 
hebben vermoedelijk niet veel om het lijf gehad en hebben Röntgen 
ook niet kunnen bekeren tot het orgel. Het voorspelen voor Liszt eind 
juni leidde tot niets. In september en oktober is Julius tweemaal 
achtereen langdurig ziek geweest en was hij meer dan een maand 
uitgeschakeld. Tussen november 1870 en april 1871 eiste de 
voorbereiding op zijn belijdenis veel van zijn kostbare tijd op.129 Toen 
die achter de rug was en de jongeman hoofd en hart weer vrij had, 
heeft Engelbert Röntgen besloten dat hij zijn basis verder moest 
verbreden en in de leer moest bij Carl Reinecke.130 Bij hem was het 
dan niet óf compositie óf piano, maar - integraal en intensief - 
compositie én piano en daarbij ook de meer ambachtelijke kant van het 
componeren: instrumenteren. Dat was tot dan toe nog niet aan de orde 
geweest.   

Carl Reinecke (1824-1910) is na Mendelssohn een van de 
belangrijkste boegbeelden van de Leipziger Schule.131 Als componist 
liet hij een enorm oeuvre na, meer dan 300 werken, en het meeste was 
kamermuziek. Evenals de jonge Röntgen was ook hij als wonderjongen 
in de schoot van de familie gevormd; hij trad reeds als 12-jarige op als 
pianist en vanaf zijn 16de schitterde hij op de podia met eigen 
composities. Van 1860 tot 1895 leidde de veelzijdige musicus als 
opvolger van Julius Rietz het Gewandhausorkest. Volgens Alfred 
Richter en vele anderen met hem echter 'viel zu lange zum Heile der 
Kunst’. Hoewel Richter zelf als componist was gevormd in de traditie 
van Mendelssohn maakte hij als dirigent een einde aan de exclusieve 
Mendelssohncultus in Leipzig. Naast werk van Gade, Spohr en Bruch 
introduceerde hij composities van vooral Schumann. Aanvankelijk deed 
                                                             
129                                                                            Zie hierna 518-521. 
130                                                            Over Reinecke: Katrin Seidel, ‘Carl Reinecke’, in: MGG, 
Personenteil 13 (Stuttgart, 2005) 1513-1517. 
131                                                                           Katrin Seidel, Carl Reinecke und das Leipziger Gewandhaus. 
Hamburg, 1997; Voor literatuur over Reinecke: Mundus (ed.), Carl Reinecke, 317-321.  
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hij nauwelijks moeite voor Brahms en was hij ook fel gekant tegen de 
'Neu-Deutsche Schule'. Van Liszt wilde hij niets weten, maar Wagner 
heeft hem op den duur toch niet onberoerd gelaten. Uiteindelijk deed 
Reinecke ook voor Brahms zijn best, maar een echte voorvechter voor 
zijn muziek zou hij nooit worden.  

Als docent compositie en piano op het Leipzigs conservatorium 
(1860-1902) had Reinecke een paar beroemde leerlingen. Zo gaf hij in 
zijn eerste jaar Edvard Grieg compositieles en enkele jaren later was 
de Spanjaard Isaac Albeniz een van zijn pianoleerlingen. Alfred Richter 
schrijft dat wie wilde leren pianospelen beter niet naar de ijdele 
Moscheles kon gaan maar zich meteen bij Reinecke moest melden. 
Maar, zo vervolgt hij, Reinecke liet zijn leerlingen - anders dan 
Moscheles - weliswaar uitspelen, maar hij ontwaakte slechts met 
moeite uit zijn ‘Lethargie’.132      

Reinecke heeft de 16-jarige Röntgen compositie-, instrumentatie- 
en pianoles gegeven, tweemaal per week 's morgens tussen negen en 
tien. Op 2 juni 1870 - drie weken voor hij bij Liszt zou voorspelen - was 
de jonge Röntgen voor het eerst bij Reinecke thuis en had toen ook 
hem zijn fuga's voor orgel op de piano voorgespeeld. Reinecke deed 
Röntgen de partituur van Mozarts Zauberflöte cadeau en met dat 
gebaar liet hij wel zijn waardering blijken. Nu was Reinecke sinds jaar 
en dag een goede bekende van de Röntgens: Engelbert speelde al tien 
jaar onder hem en de andere gezinsleden woonden steeds trouw alle 
uitvoeringen van het orkest bij. Reinecke kwam ook wel eens eten bij 
zijn concertmeester en had Julius al vaak horen spelen. Ook bij Onkel 
Julius waren ‘Herr Kapellmeister’ en de ‘kleine Wundermann’ elkaar al 
tegengekomen.  

Pas op 22 mei 1871 schreef Röntgen in zijn dagboekje: '1ste 
Stunde bei Reinecke über Instrumentation.' Hij werd meteen in het 
diepe gegooid en alleen gelaten met de instrumentatie van Schuberts 
vierhandig pianowerk 'Lebensstürme'.133 Op 5 juni kreeg Röntgen zijn 
eerste 'Compositionsstunde' en daaruit blijkt wel dat de verschillende 
disciplines uit elkaar werden gehouden. Aan het einde van diezelfde 

                                                             
132                                                                            Mundus (ed.), Alfred Richter, 336. 
133                                                                             Het gaat hier om Schuberts Allegro in a voor piano 
vierhandig (D.947), getiteld 'Lebensstürme'.  
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maand namen Reinecke en Röntgen op les Röntgens Fantasie voor 
piano door.134  

Op 30 juni begon Röntgen met de compositie van een ‘Ouverture 
für Reinecke’. Een dergelijk werkstuk was een vast onderdeel van de 
compositielessen; Edvard Grieg had een paar jaar eerder ook een 
Ouverture voor Reinecke moeten schrijven. Dit oefenstuk had voor 
hem de kroon op het werk moeten worden maar hij liep er volkomen in 
vast. Naderhand gaf hij het conservatorium de schuld dat hij de 
basisprincipes nooit goed had geleerd en daarbij was de Ouverture 
voor Reinecke de steen des aanstoots.135   

Begin oktober 1871 maakte Röntgen voor de 
‘Compositionsstunde’ een begin met de instrumentatie van zijn 
Ouverture in c.136 Reeds op 7 oktober was het stuk 'fertig 
instrumentiert'.137 In december noteert Röntgen verschillende keren dat 
hij met Reinecke zijn Festvorspiel (opus 42), Ouverture en motetten 
heeft 'durchgesehen'. Ongetwijfeld ging het hier om een kritische 
analyse. Regelmatig echter noteert Röntgen dat hij bij Reinecke was, 
maar geen les kreeg. Was dat omdat het te gezellig was, was het 
wegens Reineckes ‘Lethargie’ (Richter) of was er eigenlijk niets te 
doen? Dat Reinecke iets aan Röntgens ontwikkeling heeft bijgedragen 
mag worden aangenomen, maar wat precies blijkt niet.  

Reinecke komt na 1871 nog maar een paar keer voor in 
Röntgens dagboekjes. Als Röntgen na 1877 Leipzig bezocht, ging hij 
soms even langs bij zijn oude leermeester. Door de jaren heen werd 
het contact minder. Op 10 januari 1878 bracht de verstokte anti-
Brahmsiaan Reinecke tot Röntgens niet geringe verbazing bij de 
Leipzigse uitvoering van Brahms’ Tweede symfonie een toast uit op 
Brahms’ nog te componeren Derde symfonie.138 Van Reinecke zijn in 
                                                             
134                                                                                Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 3, 22 mei en 5 juni 
1871; Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 81: Compositionen, opus 41: Fantasie in drei Sätzen 
(appasionato, Scherzo, Finale) Januari-juli 1871; Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus 
composities JR. nr. 8. Na de zomer van 1871 speelde Röntgen bij Reinecke Beethovens Derde 
Pianoconcert. Later kwamen daar de Ballade in As van Frédéric Chopin en losse Etudes van 
Sigismund Thalberg bij.  
135                                                                        Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 3, 30 juni 1871; Reisaus, 
Grieg und das Leipziger Konservatorium, 174-181. 
136                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Compositionen, opus 43, 
5 sept.-7 okt. 1871. Noch de Ouverture noch het Festvorspiel bleef bewaard. 
137                                                                             Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 3, 7 oktober 1871. 
138                                                                             Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 8, 10 januari 1878. 
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het Röntgenarchief een paar briefjes bewaard gebleven: hij toonde in 
1894 zijn medeleven bij het overlijden van Amanda Röntgen-Maier; 
‘lieber Freund’ noemde hij Röntgen bij die gelegenheid; hij wist al te 
goed waar Röntgen doorheen ging, want hij was zelf een paar jaar 
eerder ook weduwnaar geworden. De 81-jarige Reinecke schreef 
Röntgen in 1905 bij gelegenheid van zijn 50ste verjaardag dat hij hem 
nooit uit het oog had verloren.139 Dat mag waar zijn geweest, zo’n 
indruk had Röntgen nu ook weer niet gemaakt op Reinecke. In diens 
memoires (Erlebnisse und Bekenntnisse, Autobiographie eines 
Gewandhauskapellmeisters) komt - terloops - wel Engelbert Röntgen 
voor maar niet Julius.  

Toen Röntgen vanaf begin 1878 in Amsterdam woonde en daar 
steeds meer zijn eigen weg ging, zag hij in dat Reineckes 
‘conservatisme’ heilloos was. In een brief van 11 oktober 1884 aan zijn 
ouders en zijn zusje Line, die zojuist in het Gewandhaus met succes 
Brahms’ Eerste pianoconcert had uitgevoerd, laakte hij Reineckes anti-
Brahmshouding en distantieerde hij zich ook van zijn composities: ‘Wir 
Beide [Line en Julius] haben aber richtig die Concerte von Brahms 
“gepachtet”, es fehlte nur noch, daß ich nun im nächsten Concert das 
B-dur Brahmsconcert spielte. Was hat denn Reinecke dazu gesagt? Er 
findet es doch wohl schwerlich eins seiner “angenehmeren” Stücke? 
Ein Harfenconcert hat er also gemacht? Ich weiß nicht, aber dabei wird 
es mir doch gar zu weichlich zu Mute.’140 In een schrijven aan Edvard 
Grieg van 28 december 1884 was zijn toon al even scherp: ‘In Leipzig 
haben sie ihren neuen Gewandhaussaal mit großem Glanze 
eingeweiht: das Programma enthielt nur Werke Todter Componisten 
(aber nicht von Wagner!), wodurch Reinecke nichts von Brahms zu 
machen und das Publicum nichts von Reinecke zu hören brauchte.’141 
Het is niet ongeestig gesteld, maar enige genegenheid voor zijn oud-
docent is hier ver te zoeken.   
 
 
München: Franz Lachner 
                                                             
139                                                                          Amsterdam, Familiearchief Röntgen. Huldeboek Julius Röntgen 
1855-1905.   
140                                                                             Tinte, Coll. Röntgen. Brief van JR aan zijn ouders, 11 
oktober 1884.  
141                                                                                 Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen 
Briefwechsel, 28 december 1884. 
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Na de afsluiting van zijn lessen bij Reinecke eind 1871 moest Röntgen 
verder. Zijn nieuwe mentor vanaf juli 1872, de Beierse organist Franz 
Lachner (1803-1890), was niet de jongste meer.142 Hij was al in 1822 
naar Wenen gekomen, waar hij innig bevriend was geraakt met Franz 
Schubert (1797-1828). Voor Schubert koesterde Lachner een 
levenslange bewondering, maar tegelijkertijd voelde hij zich ver boven 
de jonggestorven componist verheven. Zo zou hij in 1884 tegen de 
Schubertonderzoeker Max Friedländer hebben gezegd: ‘Schade, daß 
Schubert nicht so viel gelernt hat wie ich, sonst wäre bei seinem 
außerordentlichen Talent auch ein Meister aus ihm geworden.’143 De 
tijd heeft anders geleerd; het immense oeuvre van Lachner was reeds 
aan het einde van de 19de eeuw in de vergetelheid weggezonken en 
Schuberts plaats in het Pantheon is onbetwist. Ook met Beethoven 
was Lachner persoonlijk bevriend. Sinds 1836 woonde hij in München, 
maar na de troonsbestijging van koning Ludwig II heeft hij daar moeten 
meemaken dat Wagner tot de meest begunstigde componisten ging 
behoren. In 1868 stuurde men hem met pensioen, maar hij bleef in 
München. Lachner was een van de felste critici van de Neu-Deutsche 
Schule. In 1925 karakteriseerde Röntgen hem als ‘Een anti-
Wagneriaan van volle kracht; [hij] kwam daardoor in conflict met [Hans 
von] Bülow, toen die Tristan opvoerde.’144 Lachner werd in het 
Gewandhaus als hoeder van het classicisme door de conservatieven 
naar voren geschoven; een compositie van zijn hand uitvoeren was 
partij kiezen. Volgens Alfred Richter eerde men hem na 1868 in Leipzig 
als martelaar voor zijn overtuiging. Maar, zo stelde ook Richter vast, 
‘Geholfen hat das alles nichts’.145   
 Met de keuze voor Lachner als tutor voor hun zoon bekenden 
vader en moeder Röntgen zich opnieuw als zeer behoudend. Tot 
Lachners leerlingen behoren, behalve Julius Röntgen, Joseph 
Rheinberger, Franz Wüllner en Engelbert Humperdinck.   
  
                                                             
142                                                            Over Lachner: Andrea Harrandt, ‘Franz Lachner’, in: MGG, 
Personenteil 10 (Stuttgart, 2003), 977-980. 
143                                                                             Max Friedländer, Franz Schubert, Skizze seines Lebens und 
Wirkens. Leipzig, 1928. Geciteerd in Fischer Dieskau, Auf den Spuren der  Schubertlieder, 11. 
144                                                                            De Haagsche Post, 25 april 1925. 
145                                                                             Mundus (ed.), Alfred Richter, 178. 
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Onmiddellijk na Julius' laatste les bij Reinecke had Engelbert Röntgen 
contact opgenomen met Lachner en hem gevraagd of ook hij Julius 
enige tijd onder zijn hoede wilde nemen. Als Lachner positief zou 
reageren, zou dat betekenen dat de bijna 17-jarige Röntgen voor het 
eerst in zijn leven langere tijd buitenshuis zou verblijven. Op 9 januari 
1872 liet Lachner weten dat hij op Palmzondag zijn Requiem in 
Dresden zou dirigeren en dan op de terugweg naar München in Leipzig 
de zaak kon komen bespreken, 'da Sie ohnehin die Absicht haben 
ihren Sohn schon diesen Winter nach München zu schicken.'146 Eerder 
bleek men ook zaken te kunnen doen. Op 21 februari 1872 schreef 
Julius in zijn dagboekje dat hij in het Gewandhaus de generale repetitie 
voor de Suite van Lachner had bijgewoond en de componist nadien op 
Lehmannsgarten was langs geweest. Allerlei composities van Julius 
werden hem toen voorgespeeld en moeder en vader droegen flink bij 
op de piano en de viool. Lachner heeft Julius' mogelijkheden goed 
ingeschat en ging onmiddellijk akkoord.147   

Lachner en Engelbert Röntgen kwamen overeen dat Julius begin 
juli naar München zou komen en zich voor een paar maanden onder 
zijn leiding zou stellen. Behalve aan theoretische opgaven en 
compositieopdrachten zou ook worden gewerkt aan Julius’ composities 
van het eerste halfjaar van 1872. De jonge Röntgen begon met het oog 
op wat stond te gebeuren met een Symphonie für Großes Orchester 
(opus 48). Deze Eerste symfonie was eind februari klaar, ook 'fertig 
instrumentiert', maar zou de jonge componist nog maanden 
bezighouden. In april schreef hij een heel nieuw eerste deel en in mei 
werd ook het ‘Adagio’ drastisch aangepast. Hieruit blijkt een worsteling 
met de materie zoals hem nog niet eerder lijkt te zijn overkomen. 
Verder kwamen in maart de Sonate voor piano en cello in B 
(opgedragen aan Emil Hegar) en in mei en juni de Pianosonate in A tot 
stand.148 In de tussentijd zou het verstandig zijn - zo meende vader 
Engelbert - als Julius zich eens verdiepte in het oeuvre van Lachner. 
Voor zijn 17de verjaardag kreeg hij de partituur van Lachners Requiem 

                                                             
146                                                                            Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van FL aan ER,  9 januari 
1872. De twee kenden elkaar niet. Lachner richt zich tot Engelbert als 'Hoch geehrter Herr'.    
147                                                                                 Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 4, 21 februari 1872. 
148                                                                                Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 81 (Compositionen): 
Cellosonate opus 50 (in de uitgave van Breitkopf opus 3) en Pianosonate opus 51. 
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dat al op 30 november 1871 onder leiding van de componist in Leipzig 
had geklonken.149   

Op 2 juli 1872 reisde Julius Röntgen per trein naar München. 
Lachner wachtte hem daar op het station op en het eerste wat de twee 
deden was een stevige wandeling maken. Dat zou de dagen daarna 
nog vaak gebeuren; de mannen trokken dan zelfs de bergen in. In 
principe had de jonge Röntgen ‘s morgens twee uur les, ‘s middags 
was er ontspanning en gelegenheid om te componeren en ‘s avonds 
ging men uit en was er gezelligheid. Reeds de dag nadat Röntgen zijn 
intrek had genomen in een pension, nam Lachner met hem de nieuwe 
cellosonate en de al eerder geschreven vioolsonates door. Op 4 juli 
volgde voor het eerst een oefening 'über doppelt Kontrapunkt'. Een 
maand later beproefde Röntgen zijn krachten op 'dreifaches 
Kontrapunkt' en dat moet pittig zijn geweest, want het hield hem twee 
volle dagen bezig; voor zijn doen was dat lang.150   

Behalve voor theoretische opgaven was er ook aandacht voor 
eigen werk. Aanvankelijk werden alleen voltooide composities 
geanalyseerd. Zo ook op 30 juli: 'Morgens lange bei Lachner 
Symphonie (zweiter und dritter Satz) angesehn.' Ook nieuwe werken 
kwamen gereed en ze werden onmiddellijk uitgeprobeerd. Eind juli 
maakte Röntgen een Preludium voor orgel en twee violen en begon hij 
zijn Vijfde Pianosonate (in a).151 Vanaf 6 augustus werkte hij aan een 
cyclus liederen.152 Op 10 augustus voerden Lachner, Röntgen en de 
violist Heinrich de Ahna in de kerk Röntgens Preludium uit; de zondag 
daarop mochten de drie tijdens de mis dit stuk opnieuw spelen.153 De 
Pianosonate en de liederen groeiden ondertussen. Op 4 september 
heet het in Röntgens dagboekje: 'Lachner vierstimmige Lieder 
angesehn und Kontrapunktübungen mit mir gemacht.' De dagen 
daarna ontstonden nieuwe zangkwartetten en werd de Pianosonate 

                                                             
149                                                                                  Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 4, 9 mei 1872. 
150                                                                                      Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 4, 2, 4 en 6 juli 1872. 
151                                                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 10 (onvolledig). 
152                                                                                      Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 4, 30 juli, 6 
auggustus 1872. Waarschijnlijk gaat het hier om de Wanderlieder op tekst van Ludwig Uhland 
(1874). De liederen bleven niet bewaard. 
153                                                                                      Violist Heinrich de Ahna, cellist Robert Hausmann en 
pianist Karl Heinrich Barth vormden het Berliner Trio (1877-1892). 
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voltooid. Op 17 september ging Röntgen terug naar Leipzig. Hij kon 
terugzien op een vruchtbare tweeënhalve maand.154  

Het contact met Lachner werd per brief voortgezet. Op 5 
december kwam de meester naar Leipzig om in het Gewandhaus zijn 
Oktet te dirigeren. Röntgen kwam hem persoonlijk afhalen op het 
station van de Bayerische Bahn. Tussendoor hebben Lachner en hij 
ruimte en rust gevonden om naar de revisie van de Cellosonate te 
kijken. Na afloop van het concert was een hele menigte te gast bij de 
Röntgens en werd men getrakteerd op een uitvoering van Julius’ 
Cellosonate en Pianosonate.155 De leertijd bij Lachner mocht dan zijn 
afgesloten, de jonge Röntgen zou de oude meester blijven raadplegen 
en hem naar zijn oordeel over zijn composities blijven vragen. Tussen 
de twee was ondanks de meer dan halve eeuw leeftijdsverschil 
vriendschap ontstaan. Lachner ondertekende zijn brieven aan 'Mein 
lieber Julius' steeds met 'Ihr aufrichtig ergebener Freund'.156 Begin 
februari 1873 stelde Lachner zijn jonge vriend voor samen te werken 
aan diens zojuist voltooide Eerste pianoconcert. Daarvan zou het pas 
komen half november 1873.  

Röntgens Tweede symfonie gaf meer problemen. Op 20 mei 
1875 nam Röntgen in München met Lachner het eerste deel van zijn 
nieuwe symfonie, die in de eerste drie maanden van 1875 was 
ontstaan, door. Pas aan het eind van de zomer verwerkte hij Lachners 
opmerkingen en op 30 augustus stuurde hij hem het herschreven 
eerste deel toe.157 Lachner antwoordde op 6 september dat de 
veranderingen hem doelmatig voorkwamen en het eerste deel nu een 
heel andere indruk maakte. Daaruit mag blijken dat hij Röntgens 
compositie eerder stevig onder handen had genomen en de jonge 
componist zijn kritiek zeer serieus had genomen. Er was nu volgens 
Lachner in ieder geval meer afwisseling, individuele instrumenten 
kwamen beter uit en vooral de blazers waren edeler behandeld. Maar 
nog altijd wekten niet alle passages even veel interesse en scheen ook 

                                                             
154                                                                                     Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 4, 4-17 september 
1872. 
155                                                                                     Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 4, 5 december 1872. 
156                                                                                  Zo bijvoorbeeld: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van 
FL aan JR, 6 februari 1873. De twee ‘dutzten’ dus niet.  
157                                                                                     Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 7, 20 mei en 30 
augustus 1875. 
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niet alles even belangrijk. Lachner had zijn nieuwe voorstellen en 
opmerkingen in de partituur aangegeven en Röntgen moest zelf maar 
zien wat hij ermee deed.158   

Tot nu toe had Röntgen - ook bij zijn docenten - niets dan lof 
geoogst. Voor zover bekend is Lachner de eerste die hem substantiële 
kritiek heeft gegeven; Lachner heeft het Röntgen moeilijk gemaakt. Zijn 
opmerkingen hadden in eerste instantie - in mei 1875 - Röntgen zó 
geprikkeld dat hij zich gedwongen had gevoeld zijn partituur ingrijpend 
te herzien. Maar ook na de bewerking kwam Lachner met kritiek. 
Helaas is niet meer na te gaan wat er volgens hem aan het 
oorspronkelijke stuk mankeerde, evenmin wat Röntgen ter verbetering 
heeft gedaan, noch wat hij na Lachners herhaalde kritiek opnieuw heeft 
verbeterd. Röntgens dagboekjes geven enig uitsluitsel. De jonge 
componist bleef schaven, 'umarbeiten' en opnieuw instrumenteren en 
was op 6 december 1875 eindelijk klaar met de bijgewerkte 
instrumentatie van het laatste deel.159 Reeds midden september had hij 
de eerste, herschreven delen gestuurd naar de dirigent van de 
Philharmonie in Hamburg, Julius von Bernuth, maar dit initiatief bleef 
zonder reactie.160   

Op 4 januari 1877 kreeg Röntgen de kans zijn Tweede symfonie 
uit te proberen in het Gewandhaus met het Gewandhausorkest.161 Hij 
dirigeerde zelf en hoorde toen voor het eerst wat hij had gewrocht. Na 
die januaridag verdwijnt de symfonie geheel uit beeld en heerst er op 
dit gebied een volkomen stilte. Röntgens eerste twee symfonieën, zijn 
jeugdsymfonieën, gelden thans als 'verschollen'. Het is gelet op het 
voorgaande waarschijnlijk dat de componist daarin zelf de hand heeft 
gehad. Hij had bij de eerste revisie gedaan wat hij kon, zijn 
zelfvertrouwen was daarna door de herhaalde kritiek van Lachner 
zwaar op de proef gesteld, maar hij had zich niet uit het veld laten 
slaan en opnieuw hard gewerkt. Toen hij eenmaal het klinkende 
resultaat hoorde, moet het hem bitter zijn tegengevallen. Hij had 
waarschijnlijk geen fiducie meer in zijn Tweede symfonie en ook niet in 
de Eerste en zal vervolgens beide partituren hebben vernietigd. Het is 
                                                             
158                                                                          Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van FL aan JR, 6 september 
1875. De eerste versie en de revisie van de symfonie zijn helaas niet voorhanden. 
159                                                                                 Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 7, 6 december 1875. 
160                                                          Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 7, 18 september 1875. 
161                                                                             Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 8, 4 januari 1877. 
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misschien wat speculatief, maar het zal niet zonder reden zijn geweest 
dat Röntgen zich na het voortvarende begin van zijn symfonische 
werkzaamheid (1871-1875) pas weer in 1910 - 35 jaar later - aan de 
compositie van een symfonie zou zetten. De Symfonie in c die op 2 
maart 1911 in het Amsterdamse Concertgebouw in première ging, 
werd gebracht als zijn Eerste symfonie!162               
  
 
Terug in Leipzig: Ernst Friedrich Richter 
 
De herfst- en wintermaanden na het verblijf bij Lachner in München - 
eind 1872 - vulde Julius met componeren, musiceren, concertjes geven 
en - nieuw - het begeleiden van het productieproces van de uitgaven 
van zijn composities. Tussen januari en april 1873 verschenen bij 
Breitkopf & Härtel Röntgens eerste composities in druk. 
Achtereenvolgens kwamen van de persen de Sonate voor piano en 
viool in b (opus 1), de Sonate voor piano in A (opus 2) en de Sonate 
voor piano en celllo in B (opus 3). Julius was met zijn vader 
voortdurend bezig met het corrigeren van drukproeven.  
 Terwijl Ernst Friedrich Richter (1808-1879) bij de 15-jarige 
Edvard Grieg aan het begin van zijn leertijd stond, sloot hij bij de 17-
jarige Julius Röntgen de leerjaren juist af.163 Het was Richter die bij 
Röntgen de puntjes op de i heeft gezet - althans, dit heeft geprobeerd - 
en opnieuw gebeurde dit op instigatie van vader Engelbert Röntgen. 
Richter stond als componist en theoreticus in de traditie van 
Mendelssohn en Hauptmann. Van zijn boeken maakten vooral de 
Grundzüge der musikalischen Formen und ihre Analyse (1851) en het 
Lehrbuch der Harmonie (1853) naam. Deze werken waren populair, 
verschenen in tientallen drukgangen en werden in verschillende talen 
vertaald. Het Lehrbuch des einfachen und doppelten Kontrapunkts 
(1872) en het Lehrbuch der Fuge verschenen kort voor Röntgen les bij 
hem nam. De oude Richter gold als zeer behoudend; hij ging nog uit 
van de ‘Generalbaß’. Vanaf het begin van het conservatorium in 1843 
tot zijn dood was hij leraar orgel en theorie naast Hauptmann. Terwijl 
Hauptmann meer de theoreticus was, gold Richter als de practicus. 
                                                             
162                                                                        Algemeen Handelsblad, 3 maart 1911 avondeditie.  
163                                                            Over Richter en zijn zoons Alfred en Bernhard: Christoph 
Hust: ‘Ernst Friedrich Richter’, in: MGG, Personenteil 14 (Stuttgart, 2005), 27, 28.  
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Volgens Edvard Grieg was Richter als leraar harmonieleer zeer streng. 
Alles wat maar enigszins afweek van de norm of anderszins ongewoon 
was, keurde hij af. In 1868 volgde Richter Hauptmann op als cantor 
van de Thomaskirche. Het koor dat onder Hauptmann in het slop was 
geraakt, herrees onder Richter in oude glorie; Richter blijkt uit 
verschillende composities een echte kerkmuziekcomponist.164   

Julius Röntgen kende cantor Richter goed. Richter was sinds 
jaren naaste collega van zijn vader op het conservatorium. Julius kwam 
als klein kind al bij de Richters aan huis: hij was sinds zijn vroegste 
kinderjaren bevriend met Bernard Richter (1851) (‘Bempe’) en had als 
jongetje met zijn moeder voor de Richters gemusiceerd.165 Bernard 
Richter, die als organist en koordirigent zijn vader assisteerde, had in 
1871 van de 16-jarige Julius ter ere van zijn 20ste verjaardag een 
zetting van Psalm 100 ('Jauchzet, Jauchzet') gekregen. Julius nam dit 
koorwerk op 10 december 1871 door met vader Richter. Ongetwijfeld 
kwam toen ook ter sprake of de Thomaner het zouden kunnen 
uitvoeren. Het is er niet van gekomen. Althans, gegevens daarover 
ontbreken.   

Röntgens lessen bij Richter bestrijken de periode februari-oktober 
1873. In zijn oudste oeuvrelijstje duidt Röntgen de lessen aan als 
‘Kontrapunktische Übungen’.166 Röntgens dagboekjes geven meer 
informatie. Op zondag 2 februari 1873 bezocht Engelbert Röntgen 
Richter om over de 'Harmoniestunden' voor zijn zoon te praten. Richter 
zag mogelijkheden en Julius kon meteen twee keer per week bij hem 
terecht. Het doorkruiste Julius' eigen plannen: 'Die Reise nach 
München zu Lachner deshalb vor der Hand aufgegeben.'167 Vanaf de 
eerste les overheerste bij Richter een schools, wat humorloos regime: 
'Die Aufgaben nach seinem Buch angefangen auszuarbeiten.'168 Dan 
was het bij Lachner toch gemoedelijker toegegaan. De indruk ontstaat 
dat het bij Lachner, ondanks de inhoudelijke strengheid, te gezellig was 
geweest en dat Richter - op advies van Engelbert Röntgen - de 
                                                             
164                                                                                Reisaus, Grieg und das Leipziger Konservatorium, 154-
163. 
165                                                                         Mundus (ed.), Alfred Richter, 236; Julius en Bernard bleven elkaar 
overigens tot op hoge leeftijd bij hun peuternamen noemen: Uler en Bempe. 
166                                                                            Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 81, voorafgaand aan opus 55: 
‘Februar - Juni 1873 Professor E.F. Richter contrapunktische Übungen gemacht’.  
167                                                                              Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 5, 2 februari 1873. 
168                                                                        Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 5, 5 februari 1873. 
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touwtjes maar eens flink strak moest trekken. Op 27 april schrijft 
Röntgen in zijn boekje: 'Neue Kontrapunktische Arbeit über einen 
gegebenen Baß für Richter angefangen.'169   

Half mei kwam er ruimte voor eigen composities en schreef 
Röntgen twee passacaglia's. Eind juni ontstond een 'Concert-Kyrie' 
voor gemengd koor. De arbeid aan wat een mis zou moeten worden, 
werd na de vakantie voortgezet. Na een tweede ‘Kyrie’ ontstonden een 
‘Sanctus’ en een ‘Hosanna (Fuga)’, die eind september werden 
gevolgd door een derde ‘Kyrie’. Op 6 oktober kwam daarbij het 
‘Benedictus’ en half oktober het tweede ‘Hosanna’.170 Op 17 oktober 
componeerde Röntgen voor Richter enkele 'Quartette a cappella'. In 
zijn dagboekje heeft hij dit onderstreept en deze stelligheid was niet 
voor niets; het was zijn afscheid.171 Van de mis in uitvoering waren 
amper twee delen gereed. Uit het gegeven dat Röntgen met deze 
stukken naderhand niets meer heeft gedaan en de voltooide delen niet 
voorhanden zijn - mogelijk evenals de hiervoor genoemde twee 
symfonieën vernietigd door de componist - blijkt wel dat hij er niet veel 
om heeft gegeven. Het was waarschijnlijk maakwerk volgens de 
regelen der kunst, niet minder maar ook niet meer. Wat Röntgen bij 
Richter heeft geleerd blijkt evenmin als wat hij bij zijn andere docenten 
heeft opgestoken. Maar, elke technische en theoretische oefening, hoe 
voorspelbaar ook en hoe overbodig wellicht in Röntgens ogen, had ook 
voor Röntgen zijn waarde. 

Naderhand heeft de jonge componist nog één keer eigen werk 
aan Richter voorgelegd. Zo liet hij Richter op 29 augustus 1877 zijn 
Neue Variationen zien.172 Ondertussen doceerde hij ook zelf 
harmonieleer. In 1876 kreeg een zekere Herr Kneer gedurende een 

                                                             
169                                                                                      Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 5, 27 april 1873. Van 
al dit oefenmateriaal bleef niets bewaard.  
170                                                                                     Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 5, 6 oktober 1873. 
Geen van deze misdelen bleef bewaard. De delen kregen geen opusnummer en werden niet 
opgenomen in Röntgens Compositionen. Ze worden ook niet genoemd in de werkenlijst van Mien 
Röntgen.   
171                                                                                   Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 5, 17 oktober 1873. 
Niet bewaard gebleven, evenmin genoemd in de werkenlijst van Mien Röntgen. 
172                                                                                  Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 8, 29 augustus 1877. 
Niet bewaard gebleven, wel genoemd in de werkenlijst van Mien Röntgen. 
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paar maanden tweemaal per week een uurtje theorie van Röntgen, à 
raison van 3 mark per les.173     
 
 
Op tournee met Julius Stockhausen 
 
Het einde van de lesperiode bij Richter werd verhaast door de 
vererende uitnodiging aan Röntgen van de zanger Julius Stockhausen 
(1826-1906) om met hem samen een binnenlandse concertreis te 
maken. Deze uitnodiging kwam niet uit de lucht vallen en had een 
lange voorgeschiedenis.174 Stockhausen was de lievelingszanger van 
Clara Schumann-Wieck; zij had hem in 1854, toen Robert Schumann 
nog leefde, voor het eerst horen zingen en was meteen gevangen. 
Johannes Brahms leerde de zanger twee jaar later kennen en ook hij 
was helemaal ondersteboven van zijn talent; Brahms heeft vanaf 1856 
vele concerten met hem gegeven. Kort na 1860 leerde Stockhausen de 
Röntgens en hun 'wunderbaren Jungen' kennen. Van 1862 tot 1869 
was hij leider van de Hamburgse Philharmonische concerten en in die 
hoedanigheid had hij in 1865 geprobeerd Engelbert Röntgen als 
concertmeester aan de Philharmonische Gesellschaft van Hamburg te 
verbinden. Röntgen bleef liever in Leipzig, maar dat heeft de 
vriendschap met de zanger niet geschaad. De Stockhausens en de 
Röntgens bleven elkaar tegenkomen op de Niederrheinische 
Musikfeste en met enige regelmaat kwam de zanger langs op 
Lehmannsgarten.175   
 Op 10 oktober 1873 nodigde Stockhausen vader en zoon 
Röntgen uit te komen musiceren in Stuttgart. Zijn 'junger Freund Julius' 
zou er de Kammermusikabende met zijn eigen composities en 
pianospel kunnen opluisteren.176 In zijn brief van 15 oktober aan de 18-
                                                             
173                                                                                  Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 7. Tussen 16 mei en 
3 oktober 1876. 
174                                                                                  Over Stockhausen: Julia Wirth-Stockhausen (ed.), Julius 
Stockhausen. Der Sänger des Deutschen Liedes. Nach Dokumenten seiner Zeit. Frankfurt am 
Main, 1927; Reich, Clara Schumann, 222-223. In de universiteitsbibliotheek van de universiteit van 
Frankfurt am Main wordt de ‘Nachlass’ van Stockhausen bewaard: www.ub.uni-
frankfurt.de/musik/stockhausen (11 januari 2007). 
175                                                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JS aan ER, 26 
juni 1865.  
176                                                                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JS aan ER, 10 
oktober 1873.  
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jarige Julius kwam Stockhausen met een beter idee; hij wilde met 
Julius op tournee door Zuid-Duitsland. Het zou gaan om het begeleiden 
van liederen (onder meer Schuberts Schöne Müllerin) en het ten 
gehore brengen van repertoirestukken (onder meer Schumanns Études 
Symphoniques) en eigen composities. Het was kort dag en de jonge 
musicus moest meteen beslissen.177 Röntgen heeft positief 
gereageerd; dit was zijn kans om in een ander deel van het land en bij 
een nieuw publiek door te breken. Reeds de 21ste nam hij de trein 
naar Cannstadt (bij Stuttgart) om daar met de zanger te gaan 
repeteren.178   
 De twee tournees met Stockhausen en de concerten die volgden 
markeren het einde van Julius' leerperiode en tevens het begin van zijn 
volwassen loopbaan. Ook vader Engelbert Röntgen, wiens sturende 
hand bij de keuze van de muziekdocenten steeds duidelijk aanwezig 
was, heeft geloofd in de onderneming. Hij leverde zijn zoon zelfs af bij 
Stockhausen. Röntgen senior was echter, toen hij Stockhausen in 
Cannstadt had horen zingen, minder enthousiast. Op 22 oktober 
schreef hij aan de familie in Leipzig: 'Seine Stimme hat aber seit ich ihn 
zum letzten Male gehört [habe] bedeutend abgenommen. Ich glaube 
nicht daß er noch lange singt; natürlich ist sein Vortrag noch eben so 
hinreißend und entzückend wie früher.'179   

Op 25 oktober was het eerste concert van de acht concerten 
(onder meer in Stuttgart, Augsburg, München en Innsbruck). Op 15 
november was het optreden in München en gingen Röntgen en 
Stockhausen ook op bezoek bij Lachner. Begin december zong 
Stockhausen op een huisconcert Schuberts Winterreise, maar moest al 
na een paar liederen ophouden omdat zijn stem het had begeven. 
Röntgen schreef op 8 december aan zijn ouders dat hem dat vaak 
gebeurde; binnen niet al te lange tijd zou het moment komen dat hij 
helemaal niet meer zou kunnen zingen: ‘Hoffentlich liegt dieser Punkt 
doch noch recht ferne, denn mit Stockhausen würde für den Gesang 
viel aufhören und untergehen und es ist immer fraglich, ob so bald 

                                                             
177                                                                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JS aan JR, 15 
oktober 1873. 
178                                                                                      Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 5, 21 oktober 1873. 
179                                                                                      Tinte, Coll. Röntgen. Brief van ER aan de familie in 
Leipzig, 22 oktober 1873. Over de stemproblemen van Stockhausen ook: Röntgen-des Amorie van 
der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 9-22. 
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wieder ein Zweiter wie er kommen wird.’180 Het laatste concert van de 
tournee was op 17 december en daarmee was de jonge Röntgen bijna 
twee maanden van huis geweest. Het was al met al een succes 
geweest, hoewel hij in totaal slechts 500 Taler had verdiend. Julius 
junior was, zoals hij gewoon was, na elk concert steeds zeer gelukkig 
geweest met het resultaat. Op 25 oktober luidde het: 'Abends Concert 
glänzend ausgefallen' en op 7 november: 'Alles wieder höchst 
brillant!'181 Stockhausen was ondanks de stemproblemen lyrisch en 
schonk zijn tourneepartner na afloop uitgaven van de liederen van 
Schubert. Op 4 januari 1874 schreef hij Röntgen dat hij zijn moeder 
zou willen danken 'Daß sie so ein Söhnchen wie unser Julio der Welt 
geschenkt hat.’182   

Het nieuwe jaar begon verwachtingsvol. Op 9 januari 1874 
speelde Julius Röntgen op een ‘Philharmonisches Konzert’ in Hamburg 
met de Philharmonische Gesellschaft onder leiding van Julius von 
Bernuth de première van zijn Eerste pianoconcert. De Hamburgse 
uitnodiging was afgegeven op 31 december nadat Von Bernuth 
Röntgen en zijn moeder het stuk bij Blüthner in Leipzig had horen 
spelen.183 In razende vaart moest alles op het laatste moment worden 
gekopieerd en voorbereid. Het concert was een succes. De plaatselijke 
kranten schreven dat het publiek sinds het optreden van de 'Zweedse 
nachtegaal' Jenny Lind niet meer zo enthousiast was geweest.184   

Na Hamburg was in februari en maart 1874 de tweede tournee 
met Stockhausen met opnieuw acht concerten. Ditmaal in het noorden 
en het oosten (in Hamburg, Kiel, Berlijn, Leipzig, Halle, Breslau en 
Dresden). Pauline Röntgen-Klengel reisde mee en speelde 
verschillende keren op de recitals met haar zoon diens vierhandige 
Suite voor piano Aus der Jugendzeit. Het aandeel van Stockhausen 
aan de concerten werd klein gehouden om zijn kwetsbare stem niet al 
                                                             
180                                                                        Tinte Coll. Röntgen. Brief van JR aan zijn ouders, 8 december 
1873. 
181                                                                              Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 5, 25 oktober en 7 
november 1873. 
182                                                                                 Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, 4 januari 1874.  
183                                                                                Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 5, 31 december 1873 
en 9 januari 1874. 
184                                                                                Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van 
Julius Röntgen, 6 (datering 1873  is outie )  n november 1874 zou Röntgen met zijn vader en moeder in Hamburg terugkeren voor een 
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te zeer te belasten. De verdiensten na afloop waren voor Julius beter 
dan enkele maanden eerder (800 Taler), hoewel nog altijd aan de 
karige kant. Stockhausen verontschuldigde zich daarvoor, maar 
benadrukte dat Julius in ieder geval ervaring had kunnen opdoen. 
'Julius Papa' gaf 'Giulio non Papa' naar aanleiding van de tweede 
concertreis ook nog wat goede raad: de 'Maestro al Cembalo 
Compositore' zou voortaan minder eigen werk moeten spelen en meer 
composities van grote meesters mogen brengen. Hij moest ook eens 
gaan schaven aan zijn techniek en zich laten begeleiden door een 
'Techniker', bijvoorbeeld Kullak in Berlijn.185 Brahms had kort tevoren 
Röntgen horen spelen en tegenover Stockhausen blijk gegeven van 
zijn verwondering over Röntgens ‘bedenklichen Fingersatz'. Er viel, 
kortom, nog wel wat te verbeteren.186    

Ook het oordeel de recensenten was niet mals. De criticus van 
de Signale für die Musikalische Welt stelde na het Berlijnse en het 
Leipzigse concert enerzijds vast dat de jonge Röntgen een pianist was 
van 'Gottes Gnaden' die als begeleider moeilijk was te overtreffen. 
Anderzijds, zijn composities waren weliswaar veelbelovend, maar niet 
meer dan dat en daarom was meer terughoudenheid gepast 
geweest.187 De Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung kraakte 
naar aanleiding van het Berlijnse optreden hardere noten: Röntgen 
was als pianist talentvol, maar als podiumartiest en componist onrijp. 
Zijn kundig gecomponeerde werken ontbeerden persoonlijkheid.188 
Ook Stockhausen kreeg zijn deel in de kritiek. De Signale constateerde 
dat zijn stem vergeleken met vroeger aan schoonheid had ingeboet, 
maar dat de voordracht veel goed maakte. De tweede concertreis was 
al met al een stuk stroever verlopen dan de eerste en Stockhausens 
oordeel was niet gunstig. Röntgen en Stockhausen zouden medio 

                                                             
185                                                  Theodor Kullak (1818-1882) stond erom bekend dat hij zijn 
wenkbrauwen fronste bij elke overbodige beweging van een leerling. Hij trainde zijn pupillen met 
munten op hun handen tijdens het spelen. Dan zou hij nog heel wat werk hebben gehad aan 
Röntgen wiens voordracht werd ontsierd door een teveel aan beweging. Walker, Franz Liszt. The 
Final Years, 230.  
186                                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JS aan JR, 17 maart 
1874. 
187                                                                        Signale 32 (1874), 211. 
188                                                                       LAMZ 9 (1874), 522 (Berlin, 22 februari 1874); 138 (Leipzig, 23 
februari 1874).  
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oktober 1875 nog twee concerten geven. Daarna is het van 
samenwerken niet meer gekomen.189  

Naderhand zijn sommige zaken door Röntgen zelf en door 
anderen mooier voorgesteld dan ze feitelijk waren, zo ook de 
samenwerking met Stockhausen. Het was een opmerkelijke episode 
aan het begin van Röntgens carrière geweest en er was geen enkele 
reden dat te verdoezelen. Hugo Nolthenius schreef in 1903 bij 
Röntgens 25-jarig jubileum in Amsterdam heel gul dat Röntgen aan 
Stockhausen, ‘den grooten zanger, dien hij op zijn kunstreizen 
vergezelde’ zeer veel voor ‘zijn geheele vorming’ dankte.190 Mogelijk 
ontleende Nolthenius deze wijsheid aan Röntgen zelf; ze kenden 
elkaar immers goed. Röntgen heeft het zelf in het interview met Marie 
van Itallie-van Embden (1925) als volgt voorgesteld: ‘Ik maakte [mijn 
eerste concertreis] met Stockhausen, den grooten liederen-zanger. 
Daardoor heb ik later op Messchaert kunnen inwerken: ik heb hem den 
schat van de Duitsche liederen-literatuur leeren ontdekken.’191 Alsof 
Stockhausen zoveel repertoire met Röntgen had doorgenomen en 
uitgevoerd! Bovendien had Johannes Messchaert zelf bij Stockhausen 
gestudeerd en had hij  - zelfbewust als hij was - Röntgen helemaal niet 
nodig als doorgeefluik van de traditie. Toen Röntgen en Messchaert 
elkaar leerden kennen, zullen ze van elkaar hun relatie met 
Stockhausen hebben opgemerkt; dat schiep natuurlijk een band. Of 
Röntgen het bovenstaande ook zou hebben durven beweren toen 
Messchaert nog leefde, is twijfelachtig.192 Nog in 1969 herhaalde Bax 
in het voetspoor van Röntgen en Nolthenius: ‘Als begeleider van de 
grote zanger-pedagoog Julius Stockhausen maakte hij reeds in 1873 
een concertreis, die voor zijn verdere ontwikkeling zeer vruchtbaar 
was.’ Hiervoor is al gebleken dat Stockhausen in 1873 weliswaar een 
invloedrijk man was maar geen groot zanger meer. Dat de concertreis 
‘zeer vruchtbaar’ zou zijn geweest voor Röntgens ontwikkeling is een 
overdreven voorstelling van zaken. Hooguit was het goed voor 

                                                             
189                                                                               Voor het huldeboek dat de 50-jarige Röntgen op 9 mei 
1905 kreeg aangeboden had ook de toen 79-jarige Stockhausen een bijdrage ingestuurd: 'Der alte 
Sänger sendet in Freundschaft dem 'jungen Begleiter' seinen herzlichen Glückwunsch.' Amsterdam, 
Familiearchief Röntgen. 
190                                                                     Weekblad voor Muziek10 (1903), 7 februari. 
191                                                                              De Haagsche Post, 25 april 1925. 
192                                                                              Over Röntgen en Stockhausen verder hierna 153. 
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Röntgens reputatie dat hij zich korte tijd met de beroemde 
Stockhausen had verbonden.193   
 
 
Evaluatie 
 
Engelbert Röntgen was zich ervan bewust dat het voor zijn zoon niet 
eenvoudig was en mogelijk ook nadelig kon zijn dat hij een wonderkind 
was. Julius leefde in een beschermde omgeving en de impulsen die hij 
kreeg om zich te ontwikkelen kwamen vooral uit de familiekring. Om 
zijn wonderjongen richting en frisse lucht te geven, heeft vader 
Röntgen de hulp ingeroepen van privédocenten, allen geestverwanten. 
Hoewel zij waarschijnlijk grotendeels water naar de zee hebben 
gedragen, zal de jonge Röntgen van elk van hen toch iets hebben 
opgestoken. Nauwelijks bekend is welke kritiek hij heeft moeten 
incasseren, welke complimenten hij heeft gekregen en welke 
ontwikkelingen hij dankzij de lessen heeft doorgemaakt, noch als 
pianist, noch als componist. Zelf zweeg hij daarover. Zo open als 
Edvard Grieg was over zijn mislukkingen en veroveringen op en buiten 
het conservatorium, zo gesloten was Röntgen over zijn leerjaren. 
Ondertussen mag veilig worden aangenomen dat hij door de lessen 
zijn krachten op verschillende technieken, vormen en genres heeft 
kunnen beproeven die hij anders misschien nog even had laten liggen: 
de fuga, het dubbel en driedubbel contrapunt, de ouverture, de mis, de 
symfonie enzovoort.  

Moritz Hauptmann kon bij Röntgen doorgaans het 
correctiepotlood in zijn zak houden; er viel eenvoudig niets te 
verbeteren. Zijn lessen bestonden veelal uit praten over muziek en 
musici, samen kijken naar voorbeelden, het maken van oefeningen en 
bespreken van de uitwerkingen. Röntgen heeft de sympathieke 
Hauptmann zijn leven lang op handen gedragen; hij zal van deze zacht 
sturende docent zeker iets hebben geleerd. Bij Louis Plaidy stond elke 
les iets anders op de lessenaar. Nooit werd er eens iets herhaald; 
verdieping was blijkbaar niet nodig. Van de lessen bij Carl Reinecke 
blijkt al even weinig. Reinecke zelf schrijft in zijn Erlebnisse und 
Bekenntnisse niets over de jonge Röntgen, terwijl hij wel over andere 
studenten schrijft, waaruit mag blijken dat de lessen aan Röntgen hem 
                                                             
193                                                                              Bax, ‘Julius Röntgen en zijn vriendenkring’, 1. 
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niet in het bijzonder stof hebben geleverd voor anekdotes. Evenmin 
blijkt uit de memoires dat hij trots op hem zou zijn geweest. Regelmatig 
was Röntgen bij Reinecke zonder dat ze aan het werk gingen; 
naderhand heeft hij zich in privécorrespondentie weinig vleiend over 
hem uitgelaten. Bij Heinrich Klesse was al na een paar lessen duidelijk 
dat hij Röntgen weinig kon bijbrengen en deze zich heel goed zonder 
hem kon redden. De kritiek van Franz Liszt op Röntgens composities 
miste zijn uitwerking niet. Ter plekke heeft Röntgen Liszts suggesties 
tot verbetering onderdanig overgenomen, maar het blijkt niet dat hij er 
naderhand iets mee heeft gedaan.194 Zijn weinig bevredigende 
bezoeken aan Liszt hebben vermoedelijk bijgedragen aan zijn 
levenslange afkeer voor de componist en zijn muziek.  

Gefundeerde kritiek van leraren en mentoren heeft Röntgen voor 
zover bekend alleen gekregen van Lachner en Stockhausen. Lachners 
opmerkingen over Röntgens Tweede symfonie en zijn Cellosonate 
heeft de jonge componist zeer ter harte genomen. Ze hebben hem in 
de zomer van 1875 weken achtereen beziggehouden en hem veel 
hoofdbrekens bezorgd. Lachner behield na de revisie zijn reserves, 
maar dat heeft de relatie niet geschaad. Op 2 april 1883 stuurde 
Röntgen de meester een gelukstelegram voor zijn 80ste verjaardag; in 
augustus 1887 zocht hij de 'geistig ganz frische' grijsaard nog op in 
München en speelde hem toen nieuw, eigen werk voor. Lachner 
overleed in 1890. Met ontroering herinnerde Röntgen zich hem in het 
interview van april 1925: hij vergaf hem zijn conservatisme en noemde 
hem 'een machtige persoonlijkheid'; Röntgen had 'véél' van hem 
geleerd.195 Geen van zijn docenten heeft hij ooit zulke lof toegezwaaid 
en hij zou het ook naderhand nooit meer doen. Het is jammer dat 
Röntgen - vermoedelijk zelf - de sporen van zijn grote jeugdwerken 
heeft uitgewist. Want wát hij dan van Lachner had geleerd, blijkt niet. In 
geen enkel interview wordt Röntgen concreet over wat hem in 
München is geworden. Vast staat echter dat niet alles meer van een 
leien dakje ging. Niet alles kwam hem meer aanwaaien; hij moest er 
hard voor werken. Voor het eerst was het wonderkind dat zichzelf alles 
zou hebben geleerd gestuit op zijn grenzen.  

                                                             
194                                                                                 Uit niets blijkt dat er ooit een manuscript van de fuga heeft 
bestaan waarin hij Liszts suggesties heeft verwerkt. 
195                                                                                De Haagsche Post, 25 april 1925. 
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Stockhausens kritiek op Röntgens te makkelijk programmeren 
van eigen werken en zijn niet smetteloze pianotechniek, is 
vermoedelijk hard aangekomen. Het is niet zonder reden dat 
Stockhausen en Röntgen na hun laatste tournee nauwelijks meer 
hebben samengewerkt en de keren nadien dat ze elkaar hebben 
gezien Röntgen zich met zijn houding geen raad wist. Stockhausens 
advies zich als pianist onder leiding te stellen van een pedagoog heeft 
hij in de wind geslagen. Met de concerten van 12 en 16 oktober 1875 
(Straatsburg en Stuttgart) viel het doek over de samenwerking 
definitief. Een dun contactlijntje bleef bewaard. Op 22 mei 1881 
feliciteerde Stockhausen ‘Giulio Papa’ in zoete bewoordingen met de 
geboorte van zijn eerste kind: ‘Wie viel hätte ich zu erzählen, mein 
lieber Komponist, Pianist, Begleiter und Streiter’.196 Het was er 
blijkbaar niet eerder van gekomen en het zou er ook nooit meer van 
komen. Het laatste briefje van Stockhausen in het Röntgenarchief in 
het Nederlands Muziekinstituut dateert van 12 augustus 1882.197 Van 
het doen en laten van Röntgen bleef Stockhausen op de hoogte via 
Paul Klengel.  

Het is moeilijk vast te stelllen en te wegen wat er precies is 
gebeurd en wat er is misgegaan tussen Stockhausen en Röntgen. Op 
zichzelf is het niet ondenkbaar dat Stockhausens manier van doen en 
zijn al te speelse, studentikoze taalgebruik - zelfs in de brief waarin hij 
zijn fundamentele kritiek spuide - de samenwerking geen goed hebben 
gedaan. Maar, op de kwaliteit van Stockhausens stem viel inmiddels 
ook wel wat af te dingen en dat heeft ongetwijfeld meegespeeld in de 
onvrede. Daarover in de brieven van de zanger echter geen woord. Dat 
Stockhausen na de tournees met Röntgen nog met andere pianisten 
heeft samengewerkt, is niet bekend. Hij ging zich nog in de jaren 
zeventig geheel toeleggen op de pedagogiek en had - in Frankfurt - 
ook een paar beroemde Nederlandse leerlingen, onder wie Johannes 
Messchaert.                   
 
 
‘Freiwilligenexamen’ 
                                                             
196                                                                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JS aan JR, 22 
mei 1881. 
197                                                                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JS aan JR, 12 
augustus 1882. 
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Julius' muzieklessen kregen vanaf oktober 1873 geen vervolg meer en 
daarmee waren zijn muzikale leerjaren ten einde gekomen. Vader 
Engelbert moet hebben gemeend dat het nu wel genoeg was en de 
belangrijkste doelen waren bereikt. Nu moest ook het ‘reguliere’ 
schoolonderricht nog worden afgerond. Tot de zomer van 1873 had 
Julius zich bij oom Julius Klengel vooral gebogen over de klassieken, 
nu eens samen met de neven Klengel in het 'klasje', dan weer alleen 
met oom. Vanaf 15 april 1874 waren al zijn schoolse leeractiviteiten 
gericht op het behalen van het ‘Freiwilligenexamen’.198 Dit examen 
ging vooraf aan de dienstplicht die ook Röntgen zou moeten vervullen. 
Het examen - aanvankelijk alleen in Pruisen, maar in 1871 in het hele 
keizerrijk ingevoerd - gaf toegang tot de militaire dienst. Maar dan in 
plaats van de gebruikelijke twee of drie jaar dienstplicht slechts één 
jaar en met vooruitzicht op bevordering tot officier. Het was een 
aantrekkelijk traject voor jongens uit de betere standen. Noodzakelijke 
voorwaarde was een eindexamen gymnasium of een vergelijkbaar 
examen. Nu had de bijna 19-jarige Röntgen geen gymnasium 
doorlopen. Hij deed dus direct examen voor de dienst als Einjährig-
Freiwilliger. Ter voorbereiding kreeg hij gedurende vijf maanden elke 
dag les van privédocenten die hem onderwezen in Frans (dr. Brandon), 
Engels (dr. Asher), geschiedenis (dr. Traut), aardrijkskunde en 
wiskunde (dr. Krebs), allen hooggekwalificeerd en de talendocenten 
‘native speakers’. Op 18 september 1874 legde Röntgen in de 
Buchhändlerbörse te Leipzig glansrijk het schriftelijk examen af (met 
als thema: 'Vortheil des Küstenlandes über das Binnenland'). De 22ste, 
na een al even succesvol mondeling, kreeg hij zijn 'Berechtigung zum 

                                                             
198                                                                                     Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 6, 15 april 1874. Over 
de dienstplicht: Paul Pietsch, Die Formations- und Uniformierungs-Geschichte des Preußischen 
Heeres. Berlin, 1912; Lothar Mertens, ‘Bildungsprivileg und Militärdienst im Kaiserreich. Die 
gesellschaftliche Bedeutung des Einjährig-Freiwilligen Militärdienstes für das deutsche 
Bildungsbürgertum’, in: Bildung und Erziehung 43 (1990) 2; Idem, ‘ Das Einjährig-Freiwilligen 
Privileg. Der Militärdienst im Zeitgeist des deutschen Kaiserreiches’, in: Zeitschrift für Religions- und 
Geistesgeschichte 42 (1990) 4, 316 e.v.; Idem, ‘Das Privileg des Einjährig-Freiwilligen 
Militärdienstes im Kaiserreich und seine gesellschaftliche Bedeutung. Zum Stand der Forschung’, 
in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 39 (1986) 1, 59-66. Voorts: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Einjährig-Freiwilliger (11 januari 2007). 
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Einjährig-Freiwilligen Dienste'.199 Met dit getuigenis had Röntgen het 
equivalent van een gymnasiumdiploma op zak.  

Nu was de militaire dienst niet iets wat Röntgen ambieerde; hij 
wilde muziek maken en componeren, niets anders. Bij de keuring op 
29 en 30 september 1876 bevonden de artsen Röntgen ‘dauernd 
untauglich wegen bedeutenden Kurzsichtigkeit und Herabsetzung der 
Sehkraft'.200 Dat oordeel werd 's avonds in huize Röntgen met een glas 
champagne gevierd. Voor het naar bed gaan schreef de overgelukkige 
en zeer bijziende Julius in zijn dagboekje: 'Ende und Anfang einer 
neuen Lebensperiode: frei, ohne Fesseln, nur Amanda, meiner liebsten 
Braut, und der Musik gewidmet.'201 De muziek was Julius' eerste en 
oudste liefde, Amanda Maier was sinds enkele maanden zijn nieuwe 
liefde. 

 
 
Samenvatting 
 
In de ogen van veel musici en muziekliefhebbers in en buiten Leipzig 
was Julius Röntgen een wonderkind. Reeds op jonge leeftijd gold hij 
als een fenomeen, als pianist én als componist. Engelbert Röntgen 
was trots op zijn zoon maar heeft hem lange tijd afgeschermd. Pauline 
Klengel ging anders met Julius om; wanneer ze ook maar de kans 
kreeg liet ze hem voorspelen. Toen Röntgen 10 jaar was geworden, in 
1865, oordeelde zijn vader dat de tijd was gekomen dat hij echt les zou 
krijgen. Engelbert benaderde daartoe docenten en oud-docenten van 
het Conservatorium der Musik, allen min of meer conservatief en trouw 
aan het idioom van Mendelssohn en de zijnen. Drie jaar kreeg Röntgen 
harmonieleer en les in contrapunt en compositie van Moritz 
Hauptmann. Vanaf mei 1868 was hij gedurende twee jaar in de leer bij 
de klavierpedagoog Louis Plaidy. Halverwege 1870 voelde hij zich 
voldoende zeker van zijn zaak om in Weimar voor Franz Liszt voor te 
spelen. Liszt loofde de vaardigheden van de kleine ‘Wundermann’, 
maar vond de compositie die hij van hem te horen kreeg op onderdelen 
                                                             
199                                                                                  Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 6, 18 en 22 
september 1874. 
200                                                                                     Voor een komische beschrijving van de keuring: Röntgen-
des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 27-28. 
201                                                                                   Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 7, 29 en 30 
september 1876. Röntgens bijziendheid mag blijken uit de sterkte van zijn beide brillenglazen: -6. 
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saai en voorspelbaar. Röntgens ervaring heeft waarschijnlijk 
bijgedragen aan zijn levenslange afkeer van de muziek van Liszt. In 
1871 kreeg Röntgen gedurende enkele maanden piano-, compositie- 
en instrumentatielessen van Carl Reinecke. In de zomer van 1872 nam 
de anti-Wagneriaan Franz Lachner (München) de jongen onder zijn 
hoede. Met de theorielessen van Ernst Friedrich Richter sloot Röntgen 
medio 1873 zijn leerjaren af.  
 Lachner heeft Röntgen trouwens flink aan het werk gezet. De 
compositie en instrumentatie van een symfonie hebben hem maanden 
achtereen beziggehouden en ondanks herhaalde revisies bleef het 
resultaat onbevredigend. Met de zanger Julius Stockhausen gaf 
Röntgen in het najaar van 1873 en het voorjaar van 1874 in 
verschillende Duitse steden concerten. De twee tournees brachten 
hem echter niet wat hij ervan had gehoopt en misschien wel had 
verwacht; een doorbraak bleef uit. Stockhausen was niet ontevreden 
maar toonde zich kritisch op Röntgens pianotechniek én composities. 
Ook de critici waren verdeeld. Sommigen loofden Röntgens 
begeleidingskunst, anderen merkten op dat zijn composities 
persoonlijkheid ontbeerden. Het wonderkind van weleer was gestuit op 
zijn grenzen; voor zichzelf én voor anderen.  
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III 
Johannes Brahms 
 
Een van de gevolgen van Röntgens vroege rijpheid was dat hij reeds 
jong met de groten in de muziek omging. Althans met die componisten 
en musici die elkaar hadden gevonden in hun afkeer van de 
‘Neudeutsche Schule’ van Franz Liszt (1811-1886) en Richard Wagner 
(1813-1883).  
 Terwijl Liszt als pianist gold als het grootste talent van zijn 
generatie, zaaide hij als componist niets dan tweedracht. Hij maakte 
naam met programmamuziek, waarin volgens de meer behoudenden 
de vorm belangrijker was dan de inhoud. Met zijn vestiging in Weimar 
in 1848 was Weimar, ‘de stad van de toekomst’, komen te staan 
tegenover Leipzig, ‘de stad van het verleden’. Daar werd in het 
Gewandhaus en het Conservatorium der Musik het classicisme van 
Mendelssohn en Schumann gekoesterd. Met de zelfgemunte termen 
‘Zukunftsmusik’ (1850) en ‘Neudeutsche Schule’ (1859), waaruit een 
enorme pretentie sprak, was Liszt voor velen een steen des 
aanstoots.1   
 Robert Schumann en zijn vrouw Clara Wieck (1819-1896) 
hebben zich in 1848 als eersten van Liszt afgekeerd. Dit werd mede 
veroorzaakt omdat Liszt zich publiekelijk distantieerde van 
Mendelssohns en Schumanns componeren dat hij ‘Leipzigerisch’ 
noemde. Achterhaalde muziek dus. In 1857 brak ook de violist Joseph 
Joachim (1831-1907) met Liszt en vanaf dat moment was de kloof 
tussen Leipzig en Weimar een feit. Op 6 mei 1860 verscheen in de 
Berliner Musik-Zeitung Echo een manifest tegen de aanspraken van de 
‘sogenannte Zukunftsmusik’ van de ‘sogenannte Neudeutsche Schule’. 
Er waren ongelukkigerwijs slechts vier ondertekenaren en de namen 
van Johannes Brahms (1833-1897) en Joseph Joachim prijkten als 
eerste onder het stuk.2     
 
De voorgangers van de anti-Weimargemeente kwamen al bij Moritz 
Klengel en Engelbert en Pauline Röntgen op Lehmannsgarten toen 
Julius Röntgen nog moest worden geboren. David was van 1836 tot 
                                                             
1                                   Walker, Franz Liszt. The Weimar Years, 336, 337, 338-367 (‘The War of 
the Romantics’). 
2                                   Walker, Franz Liszt. The Weimar Years, 340-357. 
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zijn overlijden concertmeester van het Gewandhausorchester en heeft 
Klengel en zijn schoonzoon en kleinzoon vele jaren tot zijn genoegen 
van nabij meegemaakt. Joachim, als violist zelf een wonderkind, leerde 
Moritz Klengel al in 1850 kennen en verkeerde sindsdien graag in zijn 
gezelschap. Clara Schumann en Julius Stockhausen (1826-1906) 
voegden zich na 1860 in de kring en hun vriendschap strekte zich toen 
ook uit tot Engelbert en Pauline en - toen hij oud genoeg was - hun 
zoon Julius. Eind februari 1865 noteerde Clara Schumann in haar 
dagboek: 'Den 27. eine interessante Stunde bei Röntgens - wieder 
ganz ergriffen von dem enormen Talent des kleinen Julius.'3 Heinrich 
von Herzogenberg (1843-1900) en Elisabeth von Herzogenberg-von 
Stockhausen (1847-1892) en - op afstand - Johannes Brahms kwamen 
de gelederen vanaf 1876 versterken.4  
 Brahms en zijn composities zijn in de dagboekjes van Julius 
Röntgen vanaf 1874 dominant aanwezig. Röntgen had voor het eerst 
over een Brahmswerk geschreven op 22 oktober 1868, toen Joseph 
Joachim samen met zijn vrouw, de zangeres Amalie Weiss, in Leipzig 
een concert had gegeven, waarop zij ‘die Mainacht’ (opus 42, nr. 2) 
had gezongen.5  Op 18 februari 1869 zullen de ‘Brahms'sche Klänge’ 
meer indruk op Röntgen hebben gemaakt, want toen werd voor het 
eerst en in Leipzig het volledige Ein Deutsches Requiem (opus 45) 
uitgevoerd.6     
 
 
Brahms en Leipzig 
 

                                                             
3                                                                 Moser (ed.), Briefe von und an Joachim I, 18-21, 178; 
Litzmann, Clara Schumann. Ein Künstlerleben III, 176; Brahms-Joachim Briefwechsel, 23 november 
1860. 
4                                                               Op 11 mei 1850 had Joseph Joachim aan Bernhard Cossmann 
vanuit Leipzig geschreven: 'Und wenn nicht meine Verwandten, Klengels und [Ferdinand] David 
mich hier anzögen, ich wüßte nicht, ob ich lang bleiben würde.' Moser, Briefe von und an Joachim I, 
21. Clara Schumann noemde op 2 januari 1862 in een brief aan Joseph Joachim de Röntgens 'die 
lieben Künstlerseelen' met wie zij van tijd tot tijd graag musiceerde. Van Engelbert Röntgen prees 
zij zijn 'seelenvolles, feines Spiel'. 'Diese beiden Menschen könnte ich sehr lieb haben; die Frau 
wäre eine Freundin, wie ich sie mir wünschte, immer gewünscht habe, ein warmes Künstlerherz 
und dabei das liebende Weib und die prächtigste Mutter.' Moser, Briefe von und an Joachim I, 178.  
5                                                            Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 1, 22 oktober 1868. Röntgen 
noemt het lied overigens 'Maiennacht'. 
6                                                            Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 1, 18 februari 1869.  
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Brahms had een ingewikkelde verhouding met Leipzig; enerzijds vond 
hij er vroeg erkenning en werd hij er als componist op waarde geschat 
en uitgegeven, anderzijds stuitte hij er op lauwheid, onbegrip en zelfs 
vijandigheid. Het Leipziger concertpubliek was getuige van zijn diepe 
dalen en hoge toppen.7 In 1853 verschenen Brahms’ eerste 
composities bij Breitkopf & Härtel in druk en organiseerde Ferdinand 
David voor de 20-jarige pianovirtuoos een optreden in het 
Gewandhaus. De ontvangst was welwillend, maar men had meer 
fiducie in de componist dan in de pianist. Sinds Brahms’ eerste 
optreden in Leipzig had zich daar niettemin een schare van vrienden 
en weldoeners gevormd.  
 Brahms' eerste grote werk, het Eerste pianoconcert (1854-1858, 
opus 15), werd in Leipzig onder zijn eigen handen en vooral vingers op 
27 januari 1859 een volslagen mislukking. Eind 1860 was hij met 
Joseph Joachim terug in het Gewandhaus, waar zijn Tweede serenade 
(opus 16) koeltjes werd ontvangen. Na 1860 hield Brahms zich verre 
van Saksens tweede stad; pas in 1873 zou hij er terugkeren. Hij kon 
zich maar met moeite ontworstelen aan de hoge verwachtingen 
enerzijds en de scepsis anderzijds die ten aanzien van zijn persoon 
bestonden. Niemand minder dan Robert Schumann had de jonge 
Brahms in het geruchtmakende artikel 'Neue Bahnen' in het Neue 
Zeitschrift für Musik (28 oktober 1853) uitgeroepen tot de 
vaandeldrager van de nieuwe Duitse muziek en dat bleek een veel te 
zware hypotheek. Bovendien had Schumann zeker niet bedoeld dat 
Brahms zich zou verbinden met de Neudeutschen van Weimar. Eerder 
het tegendeel.8      

Afgezien van het Eerste pianoconcert en de Tweede serenade 
hadden er vóór 1869 van Brahms in het Gewandhaus slechts kleine 
werken geklonken, vooral losse pianocomposities en liederen. Zijn 
grootste compositie tot dan toe, Ein Deutsches Requiem, waarvan in 
1867 en 1868 zonder al te veel succes delen waren uitgevoerd, 
beleefde op 18 februari 1869 in het Gewandhaus de première van de 
definitieve versie. Deze - overigens zeer middelmatige - uitvoering 

                                                             
7                                                              Zie voor Brahms: Christian Martin Schmidt, ‘Brahms’, in: MGG, 
Personenteil 3 (Stuttgart, 2000), 626-716. MacDonald, Brahms; Forner, Johannes Brahms in 
Leipzig; Mundus (ed.), Alfred Richter.   
8                                                      Forner, Johannes Brahms in Leipzig, 11-14. 
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stond onder leiding van Carl Reinecke.9 De 13-jarige Julius Röntgen 
was aanwezig en nog geen drie weken later had ook hij zich geschaard 
bij het toen nog kleine leger Brahms-adepten. Op 7 maart werd op een 
soiree bij de sopraan en bankiersvrouw Livia Frege-Gerhard (1818-
1891) het Requiem herhaald, in een versie voor klein koor, dubbel 
strijkkwartet en piano. De jonge Röntgen noteerde zonder commentaar 
in zijn dagboek: 'Mitgespielt 1ste Geige.'10    
 
 
Heinrich en Elisabeth von Herzogenberg 
 
Eerst in 1872, toen het echtpaar Von Herzogenberg vanuit Graz in de 
Saksische Messestadt neerstreek, had Brahms in Leipzig echt 
krachtige pleitbezorgers.11 Julius Röntgen leerde de Von 
Herzogenbergs pas goed kennen begin 1876, na een cantatenconcert 
van de Bach-Verein van Von Herzogenberg in de Thomaskirche op 22 
januari, en raakte toen ook onmiddellijk met hen beiden bevriend.12 Hij 
distantieerde zich aanvankelijk van hun gedweep met Brahms. Nog in 
januari 1877 noemde hij het echtpaar in een brief aan zijn aanstaande 
verloofde, Amanda Maier, 'die Hauptverehrer'.13   

Heinrich von Herzogenberg, componist en medeoprichter en 
dirigent van de Leipziger Bach-Verein (1875), was wel de 
Brahmsapostel bij uitstek; hij koesterde een diepe verering voor ‘der 
Einzige’. Brahms stuurde hem vanaf 1874 steeds zijn manuscripten ter 
beoordeling toe; Von Herzogenberg deed hetzelfde bij Brahms, maar 
pijnlijk was wel dat Brahms niets van zijn composities durfde te 
zeggen. Von Herzogenberg had namelijk twee stijlen, een Brahmsstijl 
en een eigen stijl en Brahms kon niet uitmaken welke hem het meest 
verveelde.14  
                                                             
9                                                            Forner, Johannes Brahms in Leipzig, 39. 
10                                                      Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 1, 7 maart 1869. 
11                                                           Zie voor de Von Herzogenbergs: Kalbeck (ed.), Brahms-Von 
Herzogenberg Briefwechsel. Aldaar ‘Einleitung’, VII-XXIX. Konrad Klek en Bernd Wiechert, ‘Heinrich 
von Herzogenberg’, in: MGG, Personenteil 8 (Stuttgart, 2002), 1454-1461.  
12                                                      Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 6, 15 april 1874 (eerste 
ontmoeting en eerste vermelding); JR Dagboek nr. 7, 22 januari 1876.   
13                                                              Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van 
Julius Röntgen, 31 e.v.. Coll. Röntgen, Tinte. 
14                                                           Aldus Edvard Grieg in zijn dagboek, 24 december 1906. Benestad 
(ed.), Edvard Grieg Dagbøker, 168. Zie over Von Herzogenberg: Konrad Klek, ‘Heinrich von 
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Elisabeth von Herzogenberg-von Stockhausen was in de vroege 
jaren zestig pianoleerlinge van Brahms geweest.15  Toen de meester 
verliefd op haar was geworden, was hij niet langer in staat haar les te 
geven. Nadat zij echter in 1868 met Heinrich von Herzogenberg was 
getrouwd, was duidelijk waar de grenzen lagen en kon hij weer zonder 
problemen met haar verkeren. De twee zouden elkaar overigens pas 
begin 1874 in Leipzig terugzien. Vanaf het midden van 1876 dateert de 
innige vriendschap en de bijbehorende ‘Briefwechsel’ van Brahms met 
de Von Herzogenbergs. Na Clara Schumann bezette Elisabeth von 
Herzogenberg in Brahms' hart de tweede plaats. Hij betitelde de 
muzikaal begaafde, mooie en gastvrije Lisl als 'meine schöne Wirtin'.16 
 
 
Brahmskritiek 
 
Op Lehmannsgarten moest men weinig hebben van de in Leipzig 
ontluikende 'Brahmakultus'. Vader Engelbert Röntgen vond Brahms' 
muziek zelfs 'ziekelijk'.17 De Röntgens luisterden naar Brahms’ liederen 
voor zover ze in het Gewandhaus klonken, maar lieten het daarbij. Op 
23 januari 1873 werd in Leipzig voor het eerst het Schicksalslied (opus 
54) uitgevoerd en daarna kwam de Brahmswaardering in een 
stroomversnelling: eind februari klonk het Triumphlied (opus 55) en half 
maart werd in de Thomaskirche opnieuw het Deutsches Requiem 
gezongen en ditmaal was de uitvoering boven elke twijfel verheven. In 
november 1873 klonk het werk zelfs tweemaal. De zegetocht van het 
Deutsches Requiem begon nu pas goed en Brahms brak in en buiten 

                                                                                                                                                                                          
Herzogenberg’, op: www.herzogenberg.ch onder ‘Der Komponist’ (12 januari 2007) Ook: Konrad 
Klek, ‘Heinrich von Herzogenberg und Friedrich Spitta. Sieben fruchtbare Jahre für die evangelische 
Kirchenmusik 1893-1900’, in: Musik und Kirche 63 (1993), 312-318 en Musik und Kirche 64 (1994), 
95-106. Antje Ruhbaum, ‘Von Eisbergen und Unterwasserlandschaften. Elisabeth und Heinrich von 
Herzogenberg und der Brahmskreis’, op: www.herzogenberg.ch onder ‘Der Komponist’ en aldaar 
onder ‘Sein Umfeld’; ‘Elisabeth von Herzogenberg’ (12 januari 2007). Op 14 november 1885 schreef 
Röntgen aan zijn ouders dat hij met Brahms over Von Herzogenbergs Symphonie had gesproken: 
'Er hält nicht sehr viel davon und stellt die Streichquartette viel höher, findet aber auch bei denen, 
daß sie, wenn sie gespielt werden, die zuhörer ganz kalt lassen. Bülow sagte ganz richtig, daß das 
"Blut" darin fehlte'. Tinte, Coll. Röntgen. Brief van JR aan zijn ouders, 14 november 1885.   
15                                                           Elisabeth von Stockhausen is geen familie van de zanger Julius 
Stockhausen. 
16                                                            MacDonald, Brahms, 236. 
17                                                           Haagsche Courant, 5 maart 1930. De Klengels dachten er echter 
anders over. Zie hiervoor 92. 
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de Duitse landen door. In 1908 noemde Röntgen de Leipziger 
uitvoeringen van het Requiem in zijn Edvard Grieg. Erinnerungen und 
Briefe een ‘Wendepunkt’: 'Brahms konnte von da an nicht mehr 
ignoriert werden.'18 

Velen proclameerden nu Brahms als de voortzetter van de grote 
lijn Beethoven, Schubert en Schumann en brachten hem in stelling 
tegen Wagner, Liszt en andere 'Zukunftsmusiker'. De onderschatting 
van weleer sloeg echter volgens sommigen om in overschatting.19 Een 
van de criticasters van het eerste uur was - nota bene - Julius Röntgen, 
die zich hevig stoorde aan de blinde verering door de 
Brahmsgemeente.20 Op 8 december 1873 schreef hij zijn vader: 'Es ist 
mir ganz unbegreiflich wie man ihn, und ganz besonders in einer 
solchen Composition wie das Klavierconcert, nur annähernd neben 
Beethoven stellen kann; ich finde es gerade zu lächerlich. […] Ich bin 
auch fest überzeugt daß Brahms nie anders componieren wird, weil er 
es eben einfach nicht kann und es ist nur gut, daß er und alle 
Brahminen doch nichts an Bach, Beethoven, Mozart und Mendelssohn 
und so viel anderen Meistern ändern kann. Seine neuen Quartette also 
hast Du schon. Mir kommen sie sehr mühsam vor und so gar nicht 
Haydnsch. Nun, wir wollen sehen, wenn sie schön sind, werden sie 
schön gespielt und auch gewiß von Publikum verstanden und goutirt 
werden; ist dies aber nicht, so hilft ihm alle fanatische Verehrung und 
Anbetung eines kleinen Kreises von Anhängern doch nichts.'21      
 
 
Doorbraak 
 
Ondanks de aanhoudende kritiek van enkelingen was voor Brahms het 
tij gekeerd.22 Begin 1874 vond zijn doorbraak plaats, in Leipzig, hoewel 

                                                             
18                                                            Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos nr. 2584: Edvard Grieg. 
Erinnerungen und Briefe, 7. Forner, Johannes Brahms in Leipzig, 39-47. 
19                                                          Mundus (ed.), Alfred Richter, 113, 116. 
20                                                           Vergelijkbare, afwijzende reacties toonde hij in juni 1870 tegen de 
‘kliek’ rondom Franz Liszt en omstreeks 1900 tegen de vereerders van Mengelberg. Zie hiervoor 
130 en hierna 396 en 397.  
21                                                   Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 18-19. Correcties, ook in datering, naar het origineel  inte, Coll   Röntgen  

22                                                                             Röntgen schrijft in zijn Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe dat 
met de Leipziger uitvoering van de Tweede symfonie (10 januari 1878) het ijs bij het publiek ten 
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de dirigent van het Gewandhausorchester, Carl Reinecke, hem altijd te 
modern zou blijven vinden en nooit echt zijn best voor hem zou doen. 
Ook de Röntgens bekeerden zich nu tot Brahms en binnen de kortste 
keren was er bij hen geen houden meer aan. Zij werden in Leipzig met 
de Von Herzogenbergs tot Brahms' meest enthousiaste apostelen 
gerekend.  
 Half januari 1874 reisde Julius Röntgen naar Berlijn, bezocht 
daar Joseph Joachim en Clara Schumann en speelde de 16de met 
Frau Schumann vierhandig Brahms' Eerste strijkkwartet (opus 51, nr. 
1) door. Een week later klonk in Leipzig - op Lehmannsgarten - het 
Tweede strijkkwartet (opus 51, nr. 2) en het Eerste pianokwartet (opus 
25).23 Voor de eerste week van februari had Heinrich von 
Herzogenberg in Leipzig een Brahmsweek georganiseerd, waar 
Brahms als pianist en dirigent zou optreden. Pas toen hebben Brahms 
en Von Herzogenberg en ook Brahms en de Röntgens elkaar voor het 
eerst ontmoet. Op 29 januari kwam Brahms over uit Wenen en reeds 
een dag later maakte hij zijn opwachting op Lehmannsgarten. Hij had 
veel over de Röntgens gehoord via Clara Schumann en wist van de 
samenwerking van Julius en Stockhausen in oktober 1873; aan 
gespreksstof zal geen gebrek zijn geweest. Op het eerste concert van 
het festival - 1 februari - speelde Brahms zelf de pianopartij in zijn 
Eerste pianokwartet dat Julius Röntgen enkele dagen eerder al had 
doorgenomen met drie strijkers van het Gewandhausorchester. Op het 
slotconcert - 5 februari - klonken voor het eerst, onder leiding van de 
componist, de Variationen über ein Thema von Joseph Haydn (opus 
56a), de Rhapsodie voor alt, mannenkoor en orkest (opus 53) en de 
Liebesliederwalzer (opus 52). Een dag later was Röntgen samen met 
zijn moeder ten afscheid uitgenodigd voor een souper bij Livia Frege 
en ook Brahms was daar. De grote meester hoorde toen voor het eerst 
de jonge componist zijn eigen composities spelen. Röntgen noteerde 
na afloop in zijn dagboekje: 'Vor dem Essen Brahms Suite [opus 7] und 
e-moll Phantasie vorgespielt.'24   

                                                                                                                                                                                          
aanzien van Brahms definitief brak. Volgens Richter echter was dat al gebeurd na de uitvoering van 
de Eerste symfonie op 18 januari 1877. Mundus (ed.), Alfred Richter, 173. 
23                                                                             De chronologie volgt uit Röntgens dagboek. Tinte Coll. Röntgen. 
JR Dagboek nrs. 5 en 6. 
24                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboeken nrs. 5 en 6, 16 januari-6 
februari 1874; de Phantasie in e is niet gelijk aan de Phantasie in C (opus 8). Waarschijnlijk is de 
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De Liebesliederwalzer en het Pianokwintet 
 
Nadat Röntgen op 12 februari 1876 bij de Von Herzogenbergs  
Brahms’ Neue Liebesliederwalzer (opus 65) had gehoord, heeft hij in 
april zelf zijn krachten beproefd op de Liebesliederwalzer. Hij heeft 
deze cyclus voor vocaal kwartet en twee pianisten op 18 april 1876 
uitgevoerd met de zangers van de Thomasschule in het Deutsche 
Haus in Treuen.25 Röntgen gaf het concert samen met zijn vriend 
Bernard Richter, zoon van Thomascantor Ernst Friedrich Richter en 
assistent-repetitor van het koor. Deze uitvoering is de vroegst 
gedocumenteerde van de Liebesliederwalzer door de Thomaner.26   

Op 8 januari 1877 nam Röntgen een werkelijk ambitieuze 
Brahmscompositie in studie, het Pianokwintet (opus 34). Hij had Clara 
Schumann ruim een maand eerder tweemaal met het 
Gewandhausquartett in dit Sturm-und-Drangstuk gehoord en was 
blijkbaar enthousiast geraakt. Röntgen voerde de veeleisende partituur 
al uit op 14 januari 1877 - na amper een week studeren! - op een 
concert van de Riedel-Verein.27 Hij zou het door de jaren nog vaak 
spelen, op huisconcerten en gezellige avondjes van de Amsterdamse 
en Utrechtse Brahmscoterieën, in Felix Meritis en in het 
Concertgebouw. Een gedenkwaardig hoogtepunt was wel de uitvoering 
met het Brodskykwartet in de ‘Kammermusik Soirée’ op 20 februari 
1886 in het Leipziger Gewandhaus. Brahms had er de 18de zijn Vierde 
symfonie (opus 98) gedirigeerd. Oorspronkelijk had men hem gevraagd 
de pianopartij in zijn eigen Pianokwintet te spelen, maar hij gaf er de 
voorkeur aan te luisteren en had zelf Röntgen als pianist voorgesteld. 
Brahms kwam alleen langs op de repetitie en maakte het concert zelf 

                                                                                                                                                                                          
Phantasie identiiek met Arch. Röntgen. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 8.   
25                                                      Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 7, 18 april 1876. 
26                                                      Vriendelijke mededeling Fr. Felicitas Kirsten (Thomaner Almunat), 
Leipzig. 
27                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 3 en 4 december 1876; De 
Riedel-Verein of Riedelsche Verein was een Leipziger zangvereniging in 1854 gesticht door Carl 
Riedel. Forner, Johannes Brahms in Leipzig, 143.   
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niet mee; met gerust hart gaf hij de zaak over aan zijn jonge vriend en 
liet zich na afloop door hem op het station uitzwaaien.28    
 
 
Brahms’ Eerste symfonie 
 
Op 18 januari 1877 klonk in Leipzig voor het eerst Brahms' Eerste 
symfonie (1862-76, opus 68). Het had lang geduurd voor Brahms met 
zijn symfonische eersteling had durven komen; de componist was 
bijkans bezweken onder de hoge verwachtingen van de buitenwereld 
ten aanzien van dit opus, maar nu was het dan eindelijk zover. 
Weliswaar was de uitvoering in Leipzig geen wereldpremière, maar het 
was wel de derde uitvoering op Duitse bodem (na München en 
Mannheim).  
 Julius Röntgen was aanwezig in het Gewandhaus en na afloop 
deed hij zijn aanstaande verloofde verslag van zijn bevindingen. Veel 
'Brahminen' - Brahmsliefhebbers - waren aanwezig geweest, onder 
hen Joseph Joachim, Clara Schumann en Julius Stockhausen, en dat 
had de stemming er goed ingebracht.29 Het eerste deel van de 
symfonie was volgens Röntgen wel het belangrijkste wat Brahms ooit 
had gecomponeerd: 'Mir ist der erste Satz auch der Liebste. Der 
Zweite, ein Andante in E-Dur, klingt sehr gut, besonders das Violinsolo 
am Schluß. Statt eines Scherzo hat er eine Art Intermezzo in As-Dur 
2/4 takt, was eigentlich nicht so recht zu den großen übrigen Sätzen 
paßt, aber voll feiner Musik ist.' Ondanks alle enthousiasme vond 
Röntgen dat Brahms’ langverwachte symfonie niet mocht worden 
vergeleken met de symfonieën van Beethoven of Schumann, 'mit 
denen sich Brahms Schöpferkraft nicht messen kann’. Ook over de 
levenskracht van Brahms’ muziek had hij zijn twijfels: 'Ich glaube aber 
nicht, daß es Musik für alle Zeiten ist, sie macht zu viel Ansprüche 
ohne damit das Höchste zu erreichen. Nun, die Zeit wird entscheiden!'  

De avond voor het concert had Clara Schumann gesoleerd in 
Brahms’ reeds genoemde Pianokwintet opus 34 en daarna had 
Brahms zelf de pianopartij in zijn Eerste trio (1854, opus 8) voor zijn 
                                                             
28                                                             Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 19 en 20 februari 
1886; Brief van JR aan zijn ouders, 9 februari 1886.  
29                                                        Tinte, Coll. Röntgen. Brief van JR aan AM, 20 januari 1877. Zie 
over Brahminen en Brahmsianer hierna 174-176. 
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rekening genomen. Volgens Röntgen 'ein gräßlich langweiliges Stück, 
was alle aufs Tiefste verstimmte. Außerdem ging es abscheulich [...], 
Brahms spielte "unter aller Kanone": Alle waren froh wie es glücklich 
vorbei war’. Zo kritisch als Röntgen over Brahms was, zo vriendelijk en 
sympathiek was Brahms tegen Röntgen geweest. Hij had hem verteld 
dat hij zijn Toskanische Rispetti (1874, opus 9) kende en verschillende 
van zijn pianocomposities: 'Bei Tische saß ich zwischen ihm und Frau 
Schumann und sie ließen mich und "alles Kommende von mir" leben.' 
Op 20 januari, twee dagen na het grote concert, was Röntgen opnieuw 
op een soirée met Brahms samen en werd toen door hem als ‘dame’ 
naar de tafel geleid. Het was overigens daar dat Röntgen voor het 
eerst de pianiste Emma Engelmann-Brandes (1854-na 1934) uit 
Utrecht, een leerlinge van Clara Schumann, ontmoette.30 Zij vroeg 
Röntgen ten dans en daarna danste zelfs Brahms een paar walsjes 
met hem. Al met al kon Röntgen zich verheugen in de grote sympathie 
en erkenning van Brahms en de zijnen. Het kon geen twijfel lijden dat 
hij in hun ogen deel uitmaakte van hun kring. 
 
Na het Brahmsfeest hadden de Brahminen de grootste moeite zich 
weer te voegen in het ritme van alledag. Röntgen schreef Amanda met 
een mengeling van deernis, afschuw en leedvermaak: '[Von] 
Herzogenberg hat sich gleich ganz zu Bett gelegt und wird 
entsetzlichen musikalischen Katzenjammer haben.' De jonge 
componist zelf probeerde nuchter te blijven en het gezonde midden te 
houden. Hij constateerde dat in Leipzig, afgezien van de dwepers, 
slechts weinigen echt warm liepen voor Brahms' muziek: 'Man hört im 
Ganzen mehr räsonnieren als loben.'31   

Hoe flink en zelfstandig Röntgen zich tegenover zijn geliefde in 
zijn oordeel ook toonde, in zijn hart was hij helemaal gewonnen voor 
de muziek van Brahms. De maanden na het Brahmsfestival ging hij 
bijna dagelijks langs bij de Von Herzogenbergs en laafde zich met hen 
aan de klanken van Brahms’ composities. In februari 1877 schreef hij 

                                                             
30                                                                          Hij kende haar als pianiste al langer. Brandes had voor het eerst 
opgetreden in 1866. In 1870 figureert zij voor het eerst in Röntgens dagboekjes als 'Fräulein Emma 
Brandes aus Schwerin.' Op 12 januari speelde zij het Pianoconcert in g van Mendelssohn en op 10 
februari een concert met werken van Beethoven. Op 5 januari 1871 speelde zij het Pianoconcert 
van Robert Schumann. Röntgen droeg aan haar zijn Fugen für Klavier (1888, opus 28) op.   
31                                                     Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 18-19.  
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over de Von Herzogenbergs aan Amanda: 'Sie werden mir immer 
lieber und sind die besten Menschen die ich kenne.' In het voorjaar 
speelde hij met Elisabeth regelmatig de Haydnvariaties voor twee 
piano’s. Op 26 april 1877 zong en speelde Julius met Heinrich Brahms’ 
manuscripten voor nieuwe liederenbundels (opus nrs. 69-72) door. De 
hele middag wisselden Elisabeth en Julius elkaar af aan de piano, 
terwijl Heinrich de eerste indrukken noteerde om die aan Brahms door 
te geven.32 Hun Brahmswerk had de mannen zo dicht bij elkaar 
gebracht dat ze diezelfde dag 'Bruderschaft' sloten; een magisch 
moment. 
 
 
Röntgens Serenade en het ‘plagiaat van Brahms’ 
 
Brahms heeft altijd veel plezier gehad in de 'jonge Röntgen'; in de 
mens, de musicus en de componist. Wat betreft Röntgens composities 
had hij een zwak voor de Serenade voor blazers (fluit, hobo, klarinet, 2 
hoorns en 2 fagotten) (opus 14). Het eerste deel van dit werk ontstond 
in de dagen nadat Julius Röntgen en Amanda Maier hun verliefde 
gevoelens tegenover elkaar hadden uitgesproken. Op 3 juli 1876, 
temidden van de voorbereidingen voor het zilveren huwelijk van oom 
Julius en tante Lieschen Klengel, begon Röntgen de compositie. Vijf 
dagen later was het ‘Allegro tranquillo’ voltooid en stond het tweede 
deel, ‘Scherzo (Allegro)’, in de grondverf. Op 20 juli, op het feest van 
oom en tante, klonk deel I voor het eerst. In de zomer lag het werk 
tijdelijk stil en pas op 21 november werd de compositie hervat. Het 
‘Andante con espressione’ (deel III) en het ‘Allegro molto vivace’ (deel 
IV) waren gereed op 8 december. De hele Serenade was klaar op 11 
december en op 28 december werd het stuk voor het eerst helemaal 
doorgespeeld op Lehmannsgarten, door blazers van het 
Gewandhausorchester. Begin februari 1877 zou de compositie in 
première gaan en daarvoor waren vanaf half januari enkele repetities 
gepland.33    

                                                             
32                                                              Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 26 april 1877; 
Kalbeck (ed.), Brahms-Von Herzogenberg Briefwechsel, nrs. XI en XII, 21-25. Na afloop werden de 
manuscripten op Brahms' verzoek doorgestuurd naar Clara Schumann in Berlijn. 
33                                                        Deze chronologie volgt uit Röntgens dagboek. Tinte, Coll. Röntgen. JR 
Dagboek nr. 7. 
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Op zondag 21 januari waren de zeven instrumentalisten 's 
morgens om negen uur in het conservatorium samengekomen om 
onder Röntgens leiding opnieuw de Serenade door te spelen. Drie 
dagen eerder had het orkest Brahms’ Eerste symfonie gespeeld en de 
Brahmsgemeente was nog steeds in opperste staat van opwinding en 
gelukzaligheid. Om half elf kwamen Brahms, Elisabeth Von 
Herzogenberg, Reinecke, Holstein, Schradieck, oom Julius Klengel en 
enkele anderen luisteren en werd de Serenade van begin tot eind 
gespeeld. Aan Amanda schreef Julius dat Brahms de musici na afloop 
had gefeliciteerd: 'Freuen Sie sich, da haben sie etwas schönes.' Deze 
lof had Röntgen verrast, omdat de Serenade 'gar nicht Brahms'sch ist. 
[…] Das ist um so wunderbarer, weil er sonst nie etwas sagt und 
höchstens wenn man ihm eine Symphonie vorgespielt hat, ausruft: 
“Nein, was haben Sie aber für schönes - Notenpapier”.'  

Maar Brahms was werkelijk gecharmeerd van de compositie. 
Eind januari 1877 schreef hij aan Clara Schumann: 'Die Serenade von 
Röntgen war ganz allerliebst, wirklich erfreuend. Von einer reizenden 
Frische, sinnig und innig. Ich habe noch nichts so Gutes von ihm 
gehört. Dazu der ganze ehrliche und warme, junge Mensch, das kann 
einem doch Freude machen.'34 Ook Heinrich von Herzogenberg was 
verrukt van Röntgens Serenade. Hij beschouwde het echter wel als 
een van de stukken die waren ontstaan onder invloed van de 'kleine 
Völkerwanderung' ten gevolge van Brahms' Eerste symfonie. Nadat de 
Serenade op 10 februari 1877 in het Gewandhaus onder leiding van 
Engelbert Röntgen was uitgevoerd, schreef Von Herzogenberg aan 
Brahms: 'Es ist wirklich sein bestes Stück und zeigt ihn einmal so recht 
als "Musikanten" - was jetzt leider die Komponisten so selten sind.'35 

De partituur verscheen nog hetzelfde jaar bij Breitkopf & Härtel.    
 
Het enthousiasme over Röntgens Serenade kreeg een opmerkelijk 
vervolg. Op 10 januari 1878, één jaar na de uitvoering van Brahms’ 
Eerste symfonie en de Serenaderepetitie, beleefde Brahms' Tweede 
symfonie (opus 73) in Leipzig zijn Duitse première.36 Röntgen had 
zojuist zijn eerste en - naar hij toen nog meende - tevens laatste week 
                                                             
34                                                             Moser, Clara Schumann, III, 348. 
35                                                             Kalbeck (ed.), Brahms-Von Herzogenberg Briefwechsel, I, 15 
februari 1877. Overigens is het opmerkelijk dat niet Reinecke het dirigeerde.  
36                                                             Op 30 december 1877 had in Wenen de wereldpremière 
plaatsgevonden. 
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als hoofdleraar piano van de Muziekschool in Amsterdam achter de 
rug. Het was hem allemaal enorm tegengevallen en hij had de 
bestuurderen van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst laten 
weten dat hij de betrekking niet ambieerde.37 Op 8 januari had hij de 
trein terug naar huis genomen. De 9de kwam hij 's morgens om negen 
uur in Leipzig aan: 'Pünktlich zur ersten Note der neuen Brahms’schen 
Symphonie eingetroffen. Entzückt, besonders vom ersten Satz.'38   

's Middags bezocht hij Brahms bij de Von Herzogenbergs en trof 
de meester 'aufrecht nett und freundlich’ aan. Op een soirée die avond 
begeleidde Brahms zijn Eerste pianokwartet en speelde Frau 
Schumann behalve een paar van Brahms’ solostukken ook de 
pianopartij van zijn Eerste cellosonate (opus 38). De volgende dag 
voegden Stockhausen en de Joachims zich bij het gezelschap en ook 
zij waren erbij toen Brahms bij de Von Herzogenbergs zijn nieuwe 
symfonie voorspeelde. Op het avondconcert in het Gewandhaus ging 
de symfonie na de pauze. ‘Matte Aufführung und Aufnahme. Frau 
Schumann nach dem ersten Satz den Saal verlassen’, schreef 
Röntgen na afloop. De urenlange nazit met de Brahmsgemeente bij 
hotel Hauffe was echter ‘höchst vergnügt und animiert’. Reinecke, niet 
bepaald een Brahmsliefhebber, bracht zelfs een toast uit op de nog te 
componeren ‘Dritte Symphonie’.39   

Hoe mat de uitvoering ook mocht zijn geweest, Röntgen had een 
goede indruk gekregen van de nieuwe Brahms. Hij stelde Amanda op 
12 januari per brief op de hoogte.40 De nieuwe symfonie maakte hem 
gelukkig en deed hem zelfs al het andere werk van Brahms vergeten: 
'Der erste Satz der neuen Symphonie ist von solch wunderbarer 
Schönheit, wie ich bei Brahms bisjetzt noch nichts kenne. Es ist alles 
Wohlklang, Sanftmut und Ruhe und dabei doch so unendlich 
symphonisch und stellenweise von solcher Großartigkeit daß man 
ebenso staunt als erfreut ist. Ich (und wohl alle) waren entzückt. Man 
kann wohl sagen daß es himmlische Musik ist und nie hätte man 
vermutet daß Brahms einmal so etwas ganz seiner sonstigen Natur 

                                                             
37                                                             Zie hierna 236 en 237. 
38                                                      Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 8 en 9 januari 1878. 
39                                                      Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 10 januari 1878. 
40                                                      Tinte, Coll. Röntgen. Brief van JR aan AM, 12 januari 1878. 
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entgegengesetztes machen würde. […] Sehr komisch ist für mich die 
Ähnlichkeit mit dem ersten Satz meiner Serenade in seinem Thema.’41 

De ochtend na het concert had Röntgen Clara Schumann 
bezocht, bij wie toen ook Brahms en de Von Herzogenbergs waren; hij 
had voor de aardigheid zijn Serenade meegenomen. Over deze 
ontmoeting schreef hij Amanda in de reeds aangehaalde brief: 'Als 
Brahms meine Serenade gestern sah, erschrack er ordentlich über die 
Ähnlichkeit und daß er mich bestohlen hätte. [Von] Herzogenbergs und 
Frau Schumann fanden es auch und wir müßten sehr darüber lachen. 
Gut daß meine [Serenade] schon fertig gedrückt da liegt.'42   

Hoewel Röntgen het deed voorkomen alsof hij het allemaal erg 
grappig had gevonden, nam hij de zaak wel degelijk serieus. Brahms’ 
reactie interpreteerde hij als een schuldbekentenis. Brahms had hem 
'geciteerd' en zou dat hebben toegegeven. Het had Röntgen allemaal 
niet verbaasd. Brahms was immers een jaar eerder zo buitengewoon 
gecharmeerd geweest van zijn Serenade. Vervolgens had hij zelf een 
symfonie gecomponeerd, waarin hij voor het eerst van zijn leven een 
rein, lieflijk en weldadig geluid had aangeslagen. Dit moest de 
inspiratie zijn geweest van Röntgen! Wat een opsteker voor de jonge 
componist dat hij, op zoek naar een eigen stijl en eigen gezicht, de 
grote Brahms kon betrappen op ideëenroof! Röntgen heeft trouwens 
als enige melding gemaakt van het ‘plagiaat’. Hoezeer Clara 
Schumann en de Von Herzogenbergs het ook met hem eens zouden 
zijn geweest en zelfs Brahms hem gelijk zou hebben gegeven, geen 
van hen is er naderhand op terug gekomen.43   
 
Bij een vergelijking van de twee werken kan men constateren dat de 
overeenkomsten tussen de opening van Brahms' Tweede symfonie en 
die van Röntgens Serenade volstrekt onbeduidend zijn.44 Röntgens 
                                                             
41                                                            Aan Loman schreef hij dezelfde dag vrijwel in identieke 
bewoordingen over de nieuwe symfonie: 'Er ist frei von allen irdischen Schlacken, die sich sonst 
wohl noch bei ihm finden.’ Tinte, Coll. Röntgen. Brief van JR aan ADL, 12 januari 1878. 
42                                                      Tinte, Coll. Röntgen. Brief van JR aan AM, 12 januari 1878. 
43                                                            In de briefwisseling en het dagboek van Clara Schumann, de 
brieven van de Von Herzogenbergs met Brahms en de brieven van Brahms met anderen ontbreekt 
althans elke verwijzing. 
44                                                            Een analyse van de Tweede symfonie door dr. Manfred Schilder is 
te vinden op: www.aeiou.at. Aldaar onder ‘Suchen’ en  onder ‘Suchbereich’ ‘Musik-Kolleg’. 
Beschreibung: 2. Symphonie (Brahms) (12 januari 2006). Macdonald, Brahms, 254 geeft als thema 
- terecht - alleen de maten 2-5.  
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thema (in de maten 2-5 van de Serenade: e”-fis”-gis”-a”-b”-gis”-a”; in 
terts- en sextgangen gespeeld door fluit, hobo, klarinet en de 1ste 
fagot) lijkt zelfs niet eens op het hoofdthema van Brahms’ symfonie. 
Brahms’ eerste thema wordt al geëxposeerd in de maten 2-5 van de 
symfonie (in de celli, contrabassen, hoorns en fagotten). Het bestaat uit 
de volgende frase: fis’-a’-a-d’-e’-fis’-e’-d’ (in terts- en sextgangen). Wat 
er vervolgens in de maten 6-9 gebeurt - en daar hebben Röntgen, Van 
der Meer, Van der Hilst en Brooijmans de gelijkenis gehoord - is niet 
meer dan de staart van het thema, waarin de tonica D wordt bevestigd. 
Feitelijk maken deze vier maten geen deel uit van het hoofdthema; ze 
vormen als het ware een antwoord in de hoge echo. Hier spelen de 
fluiten, klarinetten en fagotten in stijgende lijn, opnieuw in terts- en 
sextgangen (a’-b’-cis’-d’’-fis’’-e’’-a’-d’’). Inderdaad, net als bij Röntgen, 
maar het gaat te ver om bij die twee stijgende tertsen en sexten van 
een ‘opvallende gelijkenis’ te spreken, laat staan van plagiaat. (zie 
voorbeelden 2a en 2b) Wat betreft de overeenkomst in klank: Brahms 
wist sinds de compositie van zijn Tweede serenade voor orkest zonder 
hoge strijkers (1860, opus 16) goed genoeg hoe hij voor blazers moest 
schrijven. Ook daarvoor hoefde hij niet bij Röntgen in de leer.   
 Het is niet helemaal onbegrijpelijk dat Röntgen moest denken 
aan zijn Serenade, maar hij maakte allereerst niet de juiste analyse, 
vervolgens hoorde hij meer overeenkomsten dan er feitelijk waren en 
hield ten slotte te lang vast aan zijn eerste bevindingen. Brahms' 
reactie wordt er alleen maar sympathieker door. Als hij immers had 
gewild, had hij zijn 22 jaar jongere collega, die hem zo bewonderde en 
zo aan hem hing, zo onderuit kunnen halen. Hij deed het niet, hij hield 
zich in, speelde het spel mee en gaf Röntgen zelfs gelijk. Het is niet 
uitgesloten dat Brahms zich tegenover zijn vrienden Clara Schumann 
en de Von Herzogenbergs - allemaal fors ouder dan Röntgen - van zijn 
beste kant heeft willen laten zien. Een jongere collega neersabelen 
was niet sympathiek en ook niet nodig. Bovenal, Brahms mocht 
Röntgen graag, dus waarom zou hij hem willen beleren?     
 
Mien Röntgen heeft in haar Brieven van Julius Röntgen (1934) de brief 
van 12 januari 1878 opgenomen, maar spreekt nergens van plagiaat.45 
                                                             
45                                                               Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 36, 37. Jurjen Vis (‘Röntgen, Tweede pianoconcert’, in: Preludium 61 (2003, nr. 1), 37) en 
Theo Muller (‘Röntgen-plagiaat bij Brahms?’, in: Muller en Röntgen (ed.), Sentendo nuova forza, 24, 
25) hebben zich als laatsten met Brahms veronderstelde plagiaat beziggehouden. Voor zijn 
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Onder verwijzing naar het boek van de weduwe Röntgen stak John 
Henry van der Meer in 1955 als eerste een beschuldigende vinger uit 
naar Brahms en nam in zijn artikel zelfs notenvoorbeelden op waaruit 
de gelijkenis zou moeten blijken. Suggestief is zijn conclusie: ‘Het 
merkwaardige nu is, dat de symphonie van Brahms in 1877 
gecomponeerd is en Röntgens Serenade in 1876!’46   
 Muziekjournalist Rob van der Hilst en musicologe Katja 
Brooijmans hebben rond de viering van Röntgens 140ste geboortedag 
het thema nieuw leven ingeblazen. Van der Hilst publiceerde in 1994 in 
het Utrechts Nieuwsblad het artikel 'Muziek Röntgen deed Brahms 
blozen'.47 Hetzelfde gegeven gebruikte hij drie jaar later voor zijn 
'Diefstal met muziek. Julius Röntgen als bron voor Brahms.'48 Het 
stoorde hem dat vooraanstaande musicologen als bijvoorbeeld Eduard 
Reeser Röntgen zonder meer aanmerkten als een componist 'die van 
Brahms is uitgegaan'.49 Met een stevige sympathie voor de underdog 
sloeg Van der Hilst op drift: niet Brahms zou voor Röntgen, maar 
Röntgen voor Brahms een inspiratiebron zijn geweest.50    
 
 
‘Spaziergänge in bekannter Gegend’ 
 

                                                                                                                                                                                          
reconstructie baseerde Muller zich blindelings op Brieven van Julius Röntgen, waarin de bezorger, 
Mien Röntgen, de uitvoering van de Tweede symfonie op het Rheinisches Musikfest in Düsseldorf 
(10 juni 1878) vooraf laat gaan aan de uitvoering van hetzelfde stuk in Leipzig (10 januari 1878)! 
Door deze opmerkelijke chronologische ontsporing wordt de bodem onder Mullers betoog 
weggeslagen.    
46                                                         Van der Meer, ‘Julius Röntgen’, 28. 
47                                                            Utrechts Nieuwsblad, 17 september 1994.  
48                                                            Mens en Melodie, april 1997, 169-172. 
49                                                      Reeser, Een eeuw Nederlandse muziek, 189: ‘Ook Julius Röntgen is van 
Brahms uitgegaan, en hij is diens stijl tot het einde toe trouw gebleven...’ Reeser heeft dat 
overigens niet als eerste en als laatste opgemerkt. Hij sloot zich aan bij Sem Dresden (Het 
muziekleven, 72) die al in 1923 had opgemerkt dat Röntgen het ‘sterkst [werd] gedreven naar de 
trant van Brahms’.    
50                                                            Ook Brooijmans verbaasde zich over de overeenkomsten. In de 
gids van het Brahmsfestival van het Residentieorkest in 1997 (‘De concertreizen van Brahms in 
Nederland’ , in: Gids Brahmsfestival - 1997, 13-26) en op het Brahms-Kongress in Gmunden 
hetzelfde jaar. Katja Brooijmans, 'Brahms in the Netherlands. Concerts, friendship, irritation and fun 
1876-1885', in: Ingrid Fuchs (red.), Kongressbericht, Internationaler Brahms-Kongress Gmunden 
1997 (Tutzing 2001), 413-421. Aldaar p. 415: ‘Such a similarity is hardly ever found, except when it 
is done on purpose, which, I might add, is not the case in this matter.’  Argumenten worden niet 
gegeven.  
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Brahms heeft zich in ieder geval één keer uitgelaten over Röntgens 
eigenheid als componist. Op 15 november 1885 zou Brahms zich 
tegenover Röntgen op een soiree bij de familie Cnoop Koopmans 
‘sarcastisch’ hebben uitgelaten over een van zijn composities. In mei 
1930 schreef de toen 75-jarige Röntgen daarover: 'Over een Phantasie 
voor viool en piano van mij zeide hij: "Das klingt wie ein Spaziergang in 
schöner Gegend. Manchmal auch in bekannter Gegend." Zonder iets 
sarcastisch deed hij het nooit.'51 Sarcasme, bijtende spot; het is een 
zwaar woord, maar zo is het Röntgen kennelijk bijgebleven. Met het 
voorgaande contrasteert Röntgens dagboekaantekening na afloop van 
de bewuste dag, waaruit slechts Brahms' waardering blijkt: ‘Mein f-moll 
duo gespielt das Brahms sehr gefiel. Er nannte es Spaziergänge'.52  
Röntgen heeft zich blijkbaar pas later gerealiseerd hoe hard Brahms' 
woorden waren aangekomen. De dag zelf was hij nog te zeer onder de 
indruk, kon of wilde hij zijn gekwetstheid niet in woorden vatten of heeft 
hij niet direct de betekenis doorzien.  

Door welk mooi en soms bekend landschap had Brahms Röntgen 
horen wandelen? Vermoedelijk door een Brahmslandschap, met hier 
en daar passages die sterk deden denken aan Mendelssohn en 
Schumann. Het laat zich raden waarom Brahms' woorden zo'n indruk 
op Röntgen hebben gemaakt: het motief ‘eigen’ en ‘niet-eigen’ lag bij 
hem gevoelig. Het deed hem pijn wanneer men opmerkte dat zijn 
muziek aan die van anderen deed denken. Voor zijn gevoel had hij nu 
juist het allerbeste van zichzelf gegeven; zijn muziek was de vrucht van 
zijn diepste emotie en inspiratie.53             
 
 
De 'Brahmsianer' Röntgen 
 
Als voor iemand heeft gegolden 'Goed voorbeeld doet goed volgen' 
dan was het Julius Röntgen. Het waren aanvankelijk vooral de 
voorbeelden van Mendelssohn, Schumann en Brahms die hij gretig tot 
                                                             
51                                                            De Phantasie in a (opus 24) dateert van 1884. In Röntgens 
oeuvrelijst wordt Brahms' opmerking verbonden met het Duo in a (1885), ontstaan in het eerste half 
jaar van 1885 en voltooid midden juni dat jaar. Röntgen schrijft in zijn dagboek echter over een Duo 
in f. Noch een Duo in f noch een in a is bewaard gebleven. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. 
Catalogus composities JR.  
52                                                       Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 15 november 1888. 
53                                                     Zie hierna 375. 
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zich nam, verwerkte en - veelal onbewust - in zijn eigen partituren 
opnieuw tot leven wekte. Muziek die Röntgen boeide, maakte hij tot de 
zijne. Zo vonden Brahms' Liebesliederwalzer hun weg naar de 
Toskanische Rispetti en het Tweede pianoconcert (1879, opus 18) (zie 
voorbeelden 4a en 4b).54   Brahms’ Haydnvariaties, die Röntgen vaak 
had uitgevoerd met Elisabeth von Herzogenberg, vonden als het ware 
hun vertaling in Röntgens Thema mit Variationen (1878, opus 17) (zie 
voorbeelden 3a en 3b).55    

Niet alleen buitenstaanders maar ook vrienden van Röntgen 
herkenden dat de jonge componist onder de invloed van de 
Hamburgse-Weense meester stond. Op 5 oktober 1885 schreef 
Edvard Grieg aan Röntgen naar aanleiding van diens Variationen über 
ein Czardàsthema (opus 25): 'Ihr Brahmsianer seid doch fast alle 
Variationenmeister. Wie kommt das?'56 Daarmee liet Grieg - blijkbaar 
naar zijn eigen gevoelen zelf geen ‘Brahmsianer’ - er geen twijfel over 
bestaan dat voor hem Röntgen uit het goede Brahmshout was 
gesneden.57 Het is overigens de vraag of Grieg zich in 1884 bewust is 
geweest van het subtiele verschil tussen een ‘Brahmsianer’ en een 
‘Brahmine’. De eerste was een vurige aanhanger en propagandist van 
Brahms en daarmee automatisch een tegenstander van de 
‘Wagnerianer’, terwijl de tweede meer een trouwe volgeling of 
liefhebber was van Brahms. Grieg bedoelde waarschijnlijk een 
componist onder de invloed van Brahms, eigenlijk dus een 
‘Brahmine’.58   

                                                             
54                                                       De Liebesliederwalzer hadden op 5 februari 1874 voor het eerst onder 
Brahms’ leiding in Leipzig geklonken; op 30 maart hetzelfde jaar begon Röntgen de compositie van 
zijn Toskanische Rispetti. 
55                                                          Dit stuk werd overigens opgedragen aan Frau Elisabeth von 
Herzogenberg. Mogelijk als dank voor het zo vaak samen spelen van Brahms’ Haydnvariaties. 
56                                                     Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
5 oktober 1885. 
57                                                           Brahms hoorde Röntgens Czardasvariaties op 16 november 1885 
en was ervan gecharmeerd. 'Nur das Thema nicht und [er] sagte daß es ein verdorbener Czardas 
ist, sang einen ähnlichen, aber ich fand daß es ein ganz Andrer war.' Tinte, Coll. Röntgen. Kaart 
van AM aan Julius' ouders in Leipzig, 18 november 1885.  
58                                                            Overigens merkt Grieg in zijn dagboek op (24 december 
1906) dat Röntgen niet meer zo Brahmsiaans was als hij in het verleden placht te zijn (‘Derfor er 
han heller ikke så Brahms’isk mere i sine Kompositioner, som han har vaeret’). De Von 
Herzogenbergs echter - overleden in 1892 en 1900 - noemt hij ‘forstokkede Brahmsianere’ en 
plaatst hen - correct - tegenover ‘Wagnerianere’. Benestad (ed.), Edvard Grieg Dagbøker, 168. 
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Een onmiddellijke reactie van Röntgen naar aanleiding van 
Griegs observatie is niet bekend. Aardig is wel dat hij in zijn 
eerstvolgende brief aan de Noorse componist - 7 februari 1886 - 
beschrijft hoe hij op 28 januari in Leipzig op een en hetzelfde concert 
Brahms’ Tweede pianoconcert (opus 83) én zijn Czárdàsvariaties had 
gespeeld; blijkbaar gingen die werken volgens hem heel goed 
samen.59  Het is veelbetekenend dat Röntgen, toen hij Griegs brief 
voor zijn Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe (1908) overschreef, na 
'Ihr Brahmsianer' tussen haakjes een vraagteken én een uitroepteken 
plaatste. Voelde hij zich niet aangesproken, begreep hij niet wat Grieg 
bedoelde, of beschouwde ook hij zichzelf meer als ‘Brahmine’ dan als 
‘Brahmsianer’?60   

Grieg was niet de enige die het opmerkte, ook anderen hebben 
Röntgens oriëntatie op Brahms benoemd of, vaker, gehekeld. In de 
Signale für die Musikalische Welt bijvoorbeeld oordeelde criticus 
Eduard Bernsdorf naar aanleiding van het hiervoor genoemde 
Leipziger concert dat Röntgens op zichzelf 'interessante und 
wirkungsvolle' Czárdàsvariaties enorm naar Brahms klonken, 'wie denn 
Herr Röntgen ja bekanntlich Brahms zu seinem hauptsächlichsten 
Vorbild und Muster erkoren hat’.61 In 1890 merkte dezelfde recensent 
naar aanleiding van een uitvoering van Röntgens Gebet (opus 27, 27 
februari 1890) op - overigens met alle waardering en lof voor de 
compositie - dat de componist 'für manche vielleicht den Fehler haben 
dürfte daß er sich zu auffälig an Brahms anlehnt’.62 Walter Riemann 
besprak in 1903 in de Signale onder de suggestieve titel 'Neue Werke 
der jüngeren Brahmsschule' ook Röntgens Sonate voor cello en piano 
                                                             
59                                                     Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
7 februari 1886. 
60                                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos nr. 2584: Edvard Grieg. 
Erinnerungen und Briefe, 52. Ook in de literatuur worden Brahmsianer en Brahminen op een hoop 
geveegd. Zie: www.altenbergtrio.at en daar onder repertoire: Antonin Dvorak, Derde trio (opus 65) 
de toelichting van Claus Christian Schuster (12 januari 2007). Hij ontwart de twee groepen terecht. 
Sinds het midden van de19de eeuw en vooral sinds de publicatie van Vom Musikalisch-Schönen 
(1854) van Eduard Hanslick stonden ‘Brahmsianer’ tegenover ‘Wagnerianer’. De grenzen waren 
overigens niet absoluut: Alexander von Zemlinsky hield van Wagner én van Brahms. Schönberg 
was aanvankelijk Brahmsianer maar liet zich door Von Zemlinsky ook winnen voor Wagner. 
Gevraagd of hij Brahmsianer of Wagnerianer was antwoordde hij trots: ‘Selberaner’. Zie: ‘Die hohe 
Dienerin’, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18 juni 2005, 46 (recensie van: Brigitte Hamann (ed.), 
Cosima Wagner, Tagebücher. München, 2005).     
61                                                            Signale 44(1886), 178; Macdonald, Brahms, 53. 
62                                                            Signale 48 (1890), 306. 
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(opus 41). In zijn recensie constateerde hij overigens dat Brahms bijna 
alle componisten in Nederland in zijn greep had: 'In Röntgens werk ist 
der letztere [Brahms JV] sehr stark; die Syncopenschwelgerei wird 
soweilen bedrohlich!’63   

 
 
Röntgens Brahms 
 
De invloed van Brahms op Röntgens componeren was niet alleen de 
sterkste van alle invloeden, hij was ook de langdurigste. Zoals Eduard 
Reeser krachtig heeft uitgedrukt: ‘Julius Röntgen is van Brahms 
uitgegaan en hij is diens stijl tot het einde toe trouw gebleven.’64 Nog in 
zijn laatste pianosonates (februari en maart 1932) zocht en vond 
Röntgen aansluiting bij de geest van Brahms’ late pianowerken.65   
 Röntgen is ontegenzeggelijk, evenals Brahms, een 
traditionalist.66 Ook hij is een traditiegebonden componist die aanhaakt 
bij voorbeelden uit het verleden. Bij Röntgen is niet alleen sprake van 
een sterke geestelijke verwantschap met de Duitse romantiek, maar 
ook van ontleningen aan vorm en inhoud van de belangrijkste vruchten 
van die romantiek. Röntgens vormentaal is die van de Duits-
                                                             
63                                                        Signale 61 (1903), 789. Riemann nam bij Röntgen overigens ook 
twee andere invloeden waar: ‘Skandinavismus’ en oud-Nederlandse volksmuziek. Wat betreft 
Röntgens verwerking van de volksmuziek was de pers nauwelijks positiever. In 1909 vergeleek H. 
Leichentritt Röntgens vier bundels Oud-Nederlandsche Volksliederen (opus 47) met Brahms’ 
Deutsche Volkslieder, een vergelijking die in het nadeel van Röntgen uitviel: ‘Was der Musiker 
hinzutut ist alles eigentlich nur das Selbstverständliche, handwerklich gediegene, die Künstlerische 
Phantasie ist gar zu wenig in Anspruch genommen.’ (Signale 67 (1909), 70). Dat alles zou Brahms 
in overvloed hebben, Röntgen niet. 
64                                                              Reeser, Een eeuw Nederlandse muziek, 189. Deze regel 
sluit wel aan bij de karakterisering van Sem Dresden die stelt dat Röntgen ‘het sterkst werd 
gedreven naar de trant van Brahms’ (Dresden, Muziekleven, 72). Viotta (Onze hedendaagsche 
Toonkusntenaars, Julius Röntgen, 15) had al in 1892 over Röntgens oriëntatie op  Brahms 
opgemerkt: ‘Vooral de invloed van laatstgenoemde meester, dien hij hoog vereert, is er nu en dan in 
te bespeuren.’ In zijn ‘Wat is originaliteit? Julius Röntgen als mens en componist’ (Muller en 
Röntgen (red.),Sentendo nuova forza, 15-23) breekt Theo Muller weliswaar een lans voor Röntgens 
muziek, maar laat ook hij er geen misverstand over bestaan dat het vooral Johannes Brahms is die 
in Röntgens muziek doorklinkt.   
65                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs. 
68-78. 
66                                                            Zie hierover bijvoorbeeld Brahms’ biografie door B.K. 
Spanjaard in: G. van Ravenzwaai (red.), Muzikale Ommegang (Amsterdam, 1948), 234-259 en 
vooral 234-238. Leo Samama, ‘Wat is eigen aan de muziek van Brahms? Enkele gedachten’ in: 
Liesbeth Houtman e.a. (red.), Gids Brahmsfestival Den Haag 1997, 35-44. 
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romantische componisten; Beethoven, Schubert, Schumann, 
Mendelssohn en Brahms waren hem voorgegaan. Uit het feit dat 
Röntgen voor de eerste vier pianoconcerten van Beethoven en het 
Vioolconcert (opus 77) van Brahms cadensen heeft geschreven, blijkt 
dat hij meende dat hij iets kon en mocht toevoegen aan de composities 
van zijn grote voorgangers.  
 In het ‘Menuet’ uit Brahms’ Tweede symfonie had Röntgen - zo 
blijkt uit zijn brief aan Amanda Maier - Brahms’ evocatie van Schubert 
bewonderd. Anderen namen juist in Röntgens composities de geest 
van Schubert waar. Carl Nielsen bijvoorbeeld prees in Röntgens Vierde 
pianotrio (1904, opus 50) de individuele, vloeiende stroom van de 
muziek; Röntgens noten wortelden niettemin en ondanks de moderne 
inhoud toch in Schubert.67 Röntgen heeft zelf een keer welbewust 
geprobeerd ‘Schubertisch’ te schrijven en wel in 1928, toen hij bij de 
gelegenheid van de herdenking van Schuberts honderdste sterfjaar 
heeft geprobeerd in de stijl van de meester de Onvoltooide Symfonie te 
voltooien.68   
 Schumann is bij Röntgen vaak in reminiscenties aanwezig. Zo 
doet de kleur van zijn Lieder aus den Gedichten von Mirza Shaffy 
(1876, opus 15) sterk denken aan die van Schumanns Frauenliebe und 
-leben (opus 42) en Dichterliebe (opus 48).69     
 Verschillende pianowerken van Röntgen zijn gegoten in de vorm 
van een thema met variaties, een genre dat vooral door Mozart, 
Beethoven, Mendelssohn, Schumann en Brahms bestaansrecht heeft 
verworven. Elke noot van Röntgens Thema mit Variationen (opus 17) 
is doordesemd van Brahms’ Haydnvariaties, een werk dat hij in de tijd 
van ontstaan van zijn eigen variaties vaak speelde.  
 In zijn Symfonie in c (1910) sluit Röntgen aan bij het verre 
verleden en belijdt ook hij - evenals Brahms in zijn Vierde symfonie had 

                                                             
67                                                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van CN aan JR, 20 
september 1904: ‘Jeg glaeder mig til efterhaanden at laere alt at kjende og jeg maa sige at den nye 
Trio er det ejendommeligste af de Ting af Dig jeg laerte at kjende paa Fuglasang. Den baeres af en 
ganske inividuel, henflydende Musikstrøm som trods sit moderne Indhold synes at have sit 
Udspring helt oppe fra de Schubert’ske Egne.’ 
68                                                           ‘Schubertisch’ schrijven was volgens hem zelfs veel moeilijker dan 
pluritonaal componeren. Zie hierna 638 noot 81. 
69                                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
318. 
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gedaan - zijn aanhankelijkheid aan oude vormen als de passacaglia.70 
Röntgens koorstijl is evenals die van Brahms schatplichtig aan 
voorbeelden uit de Duitse renaissance en vroege en rijpe Duitse barok, 
met name Schütz en Bach. Evenals Brahms bedient ook Röntgen zich 
graag van het oude Duitse kerklied. ‘Aus tiefer Not’ bijvoorbeeld 
gebruikte hij als cantus firmus voor zijn Bußcantate (1925).71 (zie 
voorbeeld 10) Hetzelfde deed hij met de melodieën ‘Es ist ein 
Schnitter der heißt Tod’ en ‘Rijck God, wie sal ik claghen’ in zijn 
symfonieën nrs. 5 (1926) en 6 (1928).72 (voorbeeld 24) Brahms en 
Röntgen hebben met elkaar ook hun liefde voor oude volksmuziek en 
zigeunermuziek gemeen. Bij Röntgen blijkt het laatste onder meer uit 
de Czárdàsvariaties. Röntgen dankte overigens zijn kennis van de 
zigeunermuziek niet alleen aan de interpretaties van collega’s 
(Brahms, Tausig, De Sarasate en anderen). Reeds op 21 juni 1872 
was hij tot zijn grote genoegen aanwezig bij een concert van een 
zigeunertroep in de Centralhalle te Leipzig.73    
 Evenals de composities van Brahms onderscheiden ook die van 
Röntgen zich door een ernstige lyriek en bezonken melancholie; de 
atmosfeer is bij Röntgen doorgaans iets lichter en luchtiger dan bij 
Brahms en die lichtheid heeft hij wel gemeen met Mendelssohn en 
Robert en Clara Schumann. Evenals Brahms’ muziek is ook Röntgens 
muziek niet geladen met buitenmuzikale motieven (zoals bijvoorbeeld 
de werken van Liszt en Wagner) maar zuiver muzikaal en absoluut. 
Van Brahms’ vingerafdrukken - voorliefde voor sexten en hemiolen - 
zijn bij Röntgen de sexten het duidelijkst. 
 
Hoeveel Röntgen ook met Brahms gemeen heeft, hij is natuurlijk niet 
gelijk aan Brahms; Röntgen is niet Brahms. Het zou onzinnig zijn 
Röntgens eigenheid en de originaliteit van zijn composities te 

                                                             
70                                                            Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 294. Röntgen schreef verschillende passacaglia’s voor orgel en vooor piano: Den Haag, NMI, 
Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs. 27 (1911 plus Fuga), 46 (1922), 66 (1930), 104 
(1921), 105 (1922 plus Fuga). 
71                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
522. 
72                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs. 
295, 311. 
73                                                    Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 4, 21 juni 1872. 
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definiëren als het geheel van zijn werken minus de invloeden van 
andere componisten.  
 De invloed van Brahms op Röntgen staat niet op zichzelf en kan 
evenmin als een apart, losstaand gegeven worden bekeken. De 
literatuurwetenschapper Sem Dresden (1914-2002) heeft er terecht op 
gewezen dat elke mens die invloeden ondergaat die hij toelaat en - 
blijkbaar - wil ondergaan. Hij verwerkt deze invloeden vervolgens op 
zijn eigen wijze en is in dit proces als ontvanger actief aanwezig. Zo is 
Brahms’ invloed op Röntgen altijd wat Röntgen wil toelaten van 
Brahms. Wat dus bij hem binnenkomt van Brahms is niet Brahms, 
maar zijn Brahms.   
 Iedere invloed veronderstelt een reeds bestaande gelijkenis 
tussen degene die de invloed uitoefent en degene die de invloed 
ondergaat en blijkbaar wil ondergaan. Ook bij Röntgen doet men er dus 
goed aan geen onderscheid te maken tussen wie en wat Röntgen zelf 
zou zijn en de invloeden die op hem hebben ingewerkt. Men kan en 
mag de werkzaamheid van Brahms en andere componisten in en op 
Röntgen niet als op zichzelf staande fenomenen beschouwen. Wat telt 
is de vermenging van de invloeden van ‘buiten’ met Röntgens werk, de 
vermenging van eigen en vreemd (dat dus nooit helemaal vreemd 
was).74  
 
 
De epigoon 
 
Dat Röntgen in de ogen van Grieg en anderen een ‘Brahmsianer’ of 
toch op zijn minst een ‘Brahmine’ was staat vast. Iemand uit het 
Brahmskamp of een liefhebber van de muziek van Brahms, is echter 
niet automatisch een epigoon van Brahms.  
 Röntgen is een der componisten die van Brahms is uitgegaan of 
voor wie - in de woorden van Eduard Reeser - Brahms de 
schutspatroon is geweest.75 Om Röntgen als epigoon of volgeling op 
waarde te kunnen schatten, is het zinvol kort stil te staan bij de 

                                                             
74                                                           Dresden, De structuur van de biografie, 124-131. 
75                                                    Reeser, Nederlandse muziek, 188-196. Reeser noemt als 
componisten die ‘van Brahms zijn uitgegaan’: Van Anrooy, Kuiler, Röntgen, Gerard von Brucken 
Fock en Leander Schlegel.  
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betekenis van het woord epigoon.76 Epigoon komt van het Griekse 
‘epigonos’ dat ‘later-geborene’ betekent. De meervoudsvorm ‘Epigonoi’ 
(nakomelingen) is de gebruikelijke aanduiding voor de ‘Diadochoi’ 
(opvolgers), de generaals van Alexander de Grote (356-323 voor 
Christus). Deze zwakke heersers richtten zich geheel en al op het 
sterke voorbeeld van Alexander. Naar analogie hiervan verwierf het 
woord epigoon in de 19de eeuw burgerrecht in de kunsten: een 
epigoon is een zwakke navolger van een krachtig voorbeeld.77  
 In de literatuurwetenschap verstaat men onder ‘epigoon’ een 
schrijver die in zijn werk niet origineel is, maar die het werk van 
anderen, al dan niet slaafs, navolgt. Mutatis mutandis is deze definitie 
natuurlijk ook bruikbaar voor componisten. Hoewel een epigoon tot 
grote vormbeheersing kan komen, ontbreekt het hem aan eigen 
vinding. In de praktijk is het moeilijk vast te stellen wat precies 
epigonisme is, omdat in elke stroming en periode wel overeenkomsten 
in het werk van verschillende auteurs of componisten aanwijsbaar zijn. 
Bovendien werd de eis van originaliteit niet in elke periode van de 
literatuur- en muziekgeschiedenis even sterk gesteld, maar vooral 
vanaf de romantiek nadrukkelijk geformuleerd. Vanaf de 19de eeuw 
werd ‘epigoon’ bijna uitsluitend gebruikt om een kwaliteitscriterium uit 
te drukken.78 Zo bezigde de essayist Menno ter Braak (1902-1940) 
‘epigoon’ uitsluitend in negatieve zin, als aanduiding voor tweederangs 
kunstenaars die eersterangs kunstenaars kopiëren.79  
 Jakob Burckhardt (1818-1897) benadert in zijn 
Weltgeschichtliche Betrachtungen de epigoon bijzonder mild. De 
werkelijk groten die de wereld iets oorspronkelijks nalaten zijn volgens 
hem hoogst zeldzaam, ‘einzig’ en ‘unersetzlich’. Na de eerste rang die 
door deze primaire meesters wordt bezet is er een tweede rang van 
voortreffelijke meesters die wat de primaire meesters nalaten als stijl 

                                                             
76                                                    www.juliusrontgen.nl/biografie (12 januari 2007); Jurjen Vis, 
‘Vakkundig epigoon’, in: Het Financieele Dagblad; Persoonlijk, 16 april 2005.  
77                                                            Jan de Vries, Nederlands Etymologisch Woordenboek (Leiden, 
1997-iv)159. Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal: ‘Iemand die, met name op 
artistiek en wetenschappelijk gebied, geen eigen, nieuwe ideeën heeft, maar de grote voorgangers 
navolgt of op bestaande grondslagen voortbouwt.’: http://wnt.inl.nl (26 maart 2007).    
78                                                            Van Bork e.a. (red.),  Lexicon voor de Neerlandistiek. Aldaar onder 
epigoon. 
79                                                         Menno ter Braak, Afscheid van domineesland, in: Menno ter Braak, 
Verzameld Werk I, Amsterdam 1950, 161-272. Vooral 211 en 212.  
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vasthouden én bevestigen. Op zichzelf zouden deze secundaire 
meesters de potentie hebben gehad de eerste rang te bezetten, maar 
die plaats was al ingenomen. Ook Burckhardt begrijpt echter dat men 
steeds terugkeert tot de primaire meesters; bij hen vindt men immers 
de ware originaliteit, zelfs daar waar ze zich herhalen.80  
       
 
Originaliteit en oprechtheid 
 
Jonge componisten sluiten zich doorgaans aan bij het werk van door 
hen bewonderde, oudere componisten met een uitgesproken profiel. 
Een kind en jongeling vergeeft men in dezen nog alles; er komt echter 
een moment dat een tekort aan zelfstandigheid en het ontbreken van 
originaliteit niet meer worden geaccepteerd. Als een componist tot de 
jaren des onderscheids is gekomen en als musicus een eigen individu 
is geworden, moet hij zich hebben losgemaakt van zijn modellen. Een 
componist wordt soms uitgemaakt voor epigoon - in afkeurende zin - 
door zijn tegenstanders, door mensen die niet van zijn composities 
houden, maar het komt ook voor dat een componist juist door zijn 
volgelingen met zijn modellen wordt vereenzelvigd. Zo was de 40-
jarige Brahms in de ogen van sommige ‘Wagnerianer’ een 
meesternabootser, een meesterontlener en meesterkopiist van vooral 
Händel, Beethoven, Mendelssohn en Schumann. Voor zijn eigen 
aanhangers gold hij als de ‘erfgenaam’ van Beethoven en als diens 
grote voltooier. Brahms’ Eerste symfonie bijvoorbeeld werd bij de 
première in 1876 door sommige critici ontvangen als de Tiende 
symfonie van Beethoven. Als meesterkopiist én erfgenaam was 
Brahms dus niet alleen voor de Wagnerianen maar feitelijk ook voor de 
Brahmsianen een epigoon.81   
  
Ook Julius Röntgen is een epigoon: van Mendelssohn, Schumann en 
vooral Brahms.82 Hij heeft hun invloed vanaf zijn jonge jaren 
                                                             
80                                                           Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, 211-219 (‘Das 
Individuum und das Allgemeine - Die historische Größe’). 
81                                                            Forner, Johannes Brahms in Leipzig, 64-68 en 78, 79; Friedrich 
Nietzsche, Nietzsche contra Wagner. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door Hans 
Driessen (Amsterdam-Antwerpen, 1994), 43, 44, 114. 
82                                                                Richter (Mundus (ed.), Alfred Richter, 236) beschrijft dit proces 
exact: men was verbaasd over wat het wonderkind als componist presteerde, maar het ontwikkelde 
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ondergaan en zich zeer gevoelig getoond voor hun voorbeeld. In 
verschillende van zijn vroege werken is sprake van slaafse navolging. 
In composities uit later jaren kan Röntgens navolging beter worden 
gekarakteriseerd als ‘werken in de geest van’.  
 Röntgen heeft al vroeg geweten dat hij in de ogen van veel 
anderen geen origineel componist was. Naar aanleiding van de 
concerten met Julius Stockhausen op 22 en 23 februari 1874 in Berlijn 
en Leipzig merkte de recensent van de Signale für die Musikalische 
Welt op dat Röntgen te veel eigen composities speelde. Deze werken 
getuigden stuk voor stuk van het grote talent van de jonge kunstenaar, 
maar ook niet meer dan dat. Enige terughoudendheid was op zijn 
plaats geweest.83 De Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung 
noemde de componist Röntgen naar aanleiding van deze concerten 
‘unreif’. Zijn composities waren ‘wohl correct gearbeitet’ en hadden ook 
vorm, maar ontbeerden originaliteit.84 In een bespreking in dezelfde 
krant het jaar daarop van Röntgens Sonate voor piano (opus 2) 
constateerde de recensent enerzijds ‘manche hübsche Züge’, maar ‘im 
langsamen Satze stört der Mangel origineller Erfindung am meisten’. 
Naar aanleiding van zijn Suite voor piano (opus 7) merkte men op dat 
Röntgen er goed aan zou doen sjablonen te vermijden, voorlopig niet 
meer te publiceren en zich ‘innerlich zu vertiefen und eine eigne 
Individualität reifen zu lassen.’ De begaafde jonge componist moest 
zijn akker beschermen tegen overproductie.85 Selmar Bagge, de 
directeur van het conservatorium van Basel, toonde hetzelfde jaar 
meer vertrouwen. Thans was er bij Röntgen nog vooral het plezier in 
het componeren, weldra zouden bij hem de werkelijke zelfstandigheid 
en ‘Eigentümlichkeit’ doorbreken, ‘wenn die Epoche des 

                                                                                                                                                                                          
zich niet zoals men aanvankelijk had aangenomen; het ontbrak hem aan originaliteit. Flesch 
(Erinnerungen eines Geigers,133): ‘In seiner Kindheit hatten seine schöpferischen Anlagen die 
größten Hoffnungen erweckt, und in Leipzig erblickte man damals in ihm der Nachfolger 
Mendelssohns. Bald sollte es sich jedoch zeigen, daß ihm für diese hohe Würde die 
Ursprünglichkeit der Erfindung fehlte. Seine Schöpfungen entbehrten der individuellen Note; sie 
waren ehrlich in Ausdruck, gediegen in Handwerk, jedoch unpersönlich.’ Jaap Geraedts echter 
stoorde zich aan de critici die Röntgens composities afdeden als ‘epigonenwerk’:‘Julius Röntgen 
veranderde het Nederlands muzikaal klimaat’, in: De Haagsche Post, 14 mei 1955, 20. 
83                                                    Signale 32 (1874), 211. 
84                                                            LAMZ 9 (1874), 522 (Berlijn, 22 februari), 138 (Leipzig, 23 
februari). 
85                                                    LAMZ 10 (1875), 122-123, 277.  
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Aneignungsbedürfnisses vorüber und der Charakter durch das Leben 
gebildet und gestählet sein wird’.86  
 Alle mooie woorden en het grote vertrouwen in zijn capaciteiten 
ten spijt, Röntgens eigenheid en originaliteit zijn nooit doorgebroken en 
tot op heden heeft niemand een karakteristiek Röntgengeluid, een 
Röntgenmelodie of Röntgenharmonie kunnen ontdekken en 
definiëren.87 De critici zouden tot lang na Röntgens dood - feitelijk tot 
op de dag van vandaag - blijven herhalen dat Röntgen steunt op 
grotere en sterkere voorbeelden. Röntgen zelf heeft dat niet prettig 
gevonden, want hij ervoer zichzelf als echt en authentiek. Toch zal 
hem niet zijn ontgaan wat zijn criticasters en ook zijn vrienden 
bedoelden en mogelijk was hij zich er wel eens van bewust dat hij ver 
was gegaan in het aanleunen tegen zijn voorbeelden.  
 Röntgens Tweede pianoconcert (1879) is een mooie casus. De 
criticus van het Neue Zeitschrift für Musik constateerde enerzijds dat 
de componist in dit werk de ‘engere Gewandhausatmosphäre’ 
geenszins verloochende - en hij noemde Beethoven, Schumann en 
Chopin als belangrijkste modellen - maar anderzijds dat er wel degelijk 
‘wesentliche Fortschritte’ waren gemaakt ‘sich etwas selbständiger auf 
die eigenen Füße zu stellen’.88 Het was kortom een overgangswerk, 
waarin men zowel de traditie als de ambitie zich los te maken kon 
beluisteren. In de ‘Finale’ is echter duidelijk de ‘Brahmine’ Röntgen aan 
het woord. Het regent sexten en het thema doet ritmisch en melodisch 
onweerstaanbaar denken aan dat van een van Brahms’ 
Liebesliederwalzer (‘Nein, es ist nicht auszukommen mit den Leuten’ 
(opus 52, nr. 11)). Misschien was Röntgen zich hiervan bewust; hij had 
vóór 1879 de Liebesliederwalzer al meermalen uitgevoerd (zie 
voorbeelden 4a en 4b).  
 Elisabeth von Herzogenberg, die zowel met Brahms als met 
Röntgen bevriend was, wond er geen doekjes om, althans niet 
tegenover Brahms. Zij schreef hem op 28-29 oktober 1881 - naar 
                                                             
86                                                                         LAMZ 10 (1875), 1-8, 585-590, 603-606. 
87                                                                          De laatste poging is ondernomen door Theo Muller in Sentendo 
nuova forza maar ook hij komt niet verder dan constateren dat de muziek van Röntgen prachtig is 
geschreven, met veel meesterschap, gevoel voor klank en dergelijke sympathieke, goedbedoelde 
woorden. Röntgen karakteriseren als een lichte, meer transparante Brahms is evenmin 
bevredigend; zijn muziek blijft dan een aftreksel van die van Brahms, zij het slap. Zie: Guido van 
Oorschot, ‘Niet zingen, papa schept’, in: De Volkskrant, 13 januari 2005 (‘Profiel’), 2. 
88                                                                         NZM 47 (1881), 480. 



                                                                                                        3 
 

 

185 

aanleiding van Röntgens uitvoering van het Pianoconcert een dag 
eerder in Leipzig - een brief waarin zij de artistieke onzelfstandigheid 
van ‘das liebe, gute Weltkind Julius’ liefdevol én realistisch 
beoordeelde: 'Julius Röntgen mit seinem Klavierkonzert nahm sich 
dazwischen [tussen de ouverture Demetrius van Ferdinand Hiller (opus 
145) en het symfonisch gedicht nr.2, Tasso, van Liszt] lieb und anmutig 
und so erquickend musikalisch aus. Sie sind zwar sehr zu Gevatter 
gestanden bei dem Stück, er kann sich nicht rühmen, daß ihm alles 
das selber eingefallen ist; aber mein Gott, es leben halt nicht alle vom 
Haben, sondern fast alle vom Borgen, und wenn einer nur zum 
Rechten geht, so hört sich's hübsch genug an, besonders wenn man 
durchaus den warmen Pulsschlag eines so frischen und echten 
Musikanten und so lieben guten Menschen herausfühlt wie hier. 
Nirgend Blutleere, überall warmquellende Empfindung, auch wo es 
Anempfindung ist - das kannn einem schon erfreuen. Das Publikum 
empfand auch so, aber die Kritik hat ihre weisesten und 
vernichtendsten Mienen aufgesetzt und bleibt vornehm an der 
Unselbständigkeit kleben. "Im Bann Brahms", damit sind sie fertig.’89   
 De Brahms-Von Herzogenbergbriefwechsel werd in 1906 
uitgegeven en Röntgen heeft er in december dat jaar kennis van 
genomen. Hij moet de hierboven geciteerde brief van zijn betreurde 
vriendin Elisabeth von Herzogenberg in zich hebben opgezogen.90 De 
principes die hij in later jaren tegenover zijn vrienden Messchaert en 
Tovey aanvoerde om zijn manier van componeren te rechtvaardigen, 
waren vrijwel dezelfde als die Elisabeth noemde: eigen, diepste 
emoties vinden evengoed wel hun weg, ook als er wordt nagebootst en 
ontleend. Voor goede muziek zijn vooral van belang een verkwikkende 
muzikaliteit en een warm muzikantenhart.91  

 
De karakterisering ‘Im Bann Brahms’ kwam overigens niet alleen van 
de critici. Zoals reeds hiervoor is gebleken betitelde Edvard Grieg zijn 
vriend Röntgen in 1886 als ‘Brahmsianer’, overigens zonder enig 

                                                             
89                                                            Kalbeck (ed.), Brahms-Von Herzogenberg Briefwechsel I, 28/29 
oktober 1881.  
90                                                    Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 12 
december 1906. 
91                                                       Zie hierna 638-640. 
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argument.92 Grieg heeft Röntgen een kleine 20 jaar later - zij het 
impliciet en in algemene bewoordingen - ook laten weten wat hij van 
zijn manier van componeren dacht. Grieg had zich in zijn brieven sinds 
1884 steeds bewonderend uitgelaten over Röntgens techniek en vooral 
over zijn ‘Fleißigkeit’ en ‘Leistungsfähigkeit’. Steeds had hij in hem het 
gemak, de snelheid én de onwaarschijnlijk grote productie geprezen. 
Zijn mening over de binnenkant van Röntgens muziek echter had hij 
steeds voor zich gehouden.93 Eén keer is Grieg verder gegaan en wel 
in zijn brief van 3 mei 1904, naar aanleiding van Röntgens vioolsonate 
opus 40. Grieg vond het een mooie compositie en hij bewonderde, ‘wie 
immer’, Röntgens meesterschap, vormgevoel en klankzin: ‘Das Papier 
ist zu Ende und ich hätte Dir noch so viel schönes über Deine 
Geigensonate zu sagen! Ich nehme einen neuen Bogen. Es muß sein. 
Wenn ein verstehender Künstler über ein Werk eines Freundes Freude 
empfindet, dann heraus damit! Das ist Pflicht. Wenn nicht, braucht er 
nur zu schweigen. Das ist auch ein Urteil. Diese Sonate fesselte mich 
von Anfang bis Ende. Ich durfte selbst nichts vornehmen und konnte 
sie deshalb so recht für mich durchlesen und studieren. Ja, sie ist in 
glücklichen Tagen geschrieben. Wie schön und freudvoll fliesst Alles 
dahin! Wie ungesucht, wie wahr und natürlich. Ich frage mich immer in 
den letzten Jahren: Was ist die sogenannte Originalität, die 
sogenannte Neuheit? Das Wichtigste ist sie nicht. Denn das Wichtigste 
ist die Wahrheit. Die Wahrheit der Empfindung.’94    
 De woorden van Grieg konden niet worden misverstaan en wat 
hij opmerkte betrof natuurlijk niet alleen de bewuste vioolsonate, maar 
Röntgens gehele oeuvre: Röntgens composities zouden niet origineel 
of vernieuwend zijn, maar wel technisch meesterlijk en inhoudelijk 
waarachtig en oprecht en voortgekomen uit ongeveinsde en eerlijke 
emotie.95 Daar ging het om! Het zijn sympathieke, gevoelige en vooral 
ook tactvolle woorden van een componist die zelf wél eigen en 
                                                             
92                                                   Zie hiervoor 174-176. 
93                                                         Van Griegs commentaar op Röntgens muziek als de mannen in 
elkaars gezelschap waren is niets bekend.  
94                                                   Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
3 mei 1904.  
95                                          Griegs ‘Wahrheit’ mag niet worden vertaald met waarheid. 
Oprechtheid en eerlijkheid drukken het beste uit wat hij bedoelde. Röntgen zelf betitelde zijn eigen 
muziek als ‘ehrliche unmoderne Musik’. Edinburgh, University library, Coll. Tovey, Brief van JR aan 
DT, 22 december 1921.  
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origineel was en dit maar al te goed wist. Niettemin, het hoge woord 
was eruit; Grieg ging al zo lang met Röntgen om, hij wist dat zijn dagen 
waren geteld en hij moest zich toch ééns uitspreken over de muziek 
van zijn vriend.96 Wel zeker speelde in Griegs vriendelijke en milde 
toonzetting mee dat kort tevoren Röntgens dochtertje Amanda was 
overleden (19 maart) en zijn vijfde zoon, Frants Edvard, was geboren 
(28 april). Voor de Röntgens waren dit zeer emotionele gebeurtenissen 
geweest; de wonden die door Amanda’s dood waren geslagen, waren 
nog zó vers. Toen Röntgen op 8 april Grieg de genoemde vioolsonate 
had toegestuurd, had hij niet voor niets opgemerkt dat het stuk ‘Vor 
einigen Jahren in glücklicher Zeit’ was geschreven.97 Juist op dat 
thema borduurde Grieg nu voort in zijn brief die tevens diende als 
felicitatie voor de nieuwe Röntgentelg! 
 Röntgen was verheugd over Griegs reactie en antwoordde hem 
op 13 mei 1904: ‘Wenn ich auch fühle, daß Deine Worte über meine 
Violinsonate viel besser sind, als das Stück, so machen sie mich doch 
so glücklich und stolz, daß Du in solcher Weise über meine Art, Musik 
zu machen, denkst.’98 Hieruit blijkt wel dat Röntgen het positieve uit de 
woorden van zijn vriend had opgepikt. Griegs oordeel over zijn muziek 
was voor hem een kwaliteitsstempel. In 1916 citeerde hij de brief in 
een schrijven aan de zanger Johannes Messchaert en heeft zich zo 
willen ‘verdedigen’ tegen het verwijt van gebrek aan originaliteit.99      
 
                                                             
96                                                            Dat Grieg zijn einde voelde naderen blijkt uit de brief die hij 
medio april 1904 schreef vanuit het ziekenhuis te Kristiana. Benestad en De Vries Stavland (ed.), 
Grieg-Röntgen Briefwechsel, 16 april 1904. Grieg was overigens standvastig en eerlijk in zijn opinie. 
Op 2 maart 1907 publiceerde hij in de Aftenposten en Verdens Gang van Christiania, aan de 
vooravond van Röntgens bezoek aan Noorwegen, een artikeltje over Röntgen en zijn kunst met 
over zijn composities de volgende woorden: ‘Hij wil U niet verbluffen met zijn originaliteit, maar hij is 
fris, natuurlijk en poëtisch en hij voelt zich in alle genres als een vis in het water. Hoewel hij stevig 
geschoold is in de Duitse klassieke school, is zijn vrije natuur door gedurige ontwikkeling steeds in 
staat geweest elk academisme verre te houden.’ Zie: Benestad & Halverson, Edvard Grieg, Diaries, 
Articles, Speeches, 253-255.  
97                                                    Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
8 april 1904. 
98                                                    Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
13 mei 1904. 
99                                                    Zie hierna 375. Een echo van Griegs brief in: Jaap Geraedts, 
‘Julius Röntgen veranderde het Nederlands muzikaal klimaat’, in: De Haagsche Post, 14 mei 1955, 
20: ‘Veel van zijn werken kunnen de toets aan nieuwe originele klankvinding niet doorstaan, maar 
zij munten uit in iets waarin menig hedendaags werk tekort schiet: een emotioneel, warmvoelend 
muziekbeleven, het vermogen tot oprechte menselijke mededeling.’ 
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Brahms in Amsterdam 
 
Brahms’ muziek klonk ook aan het begin van Röntgens verblijf in 
Amsterdam. Toen op 28 december 1877 de jonge musicus zijn 
opwachting maakte in de Amstelstad, in verband met zijn mogelijke 
aanstelling tot leraar piano aan de Muziekschool van de Maatschappij 
tot bevordering der Toonkunst, speelde diezelfde avond een orkest 
onder leiding van Johannes Verhulst in Felix Meritis Brahms’ Eerste 
symfonie.100  Toen Röntgen op 4 februari 1878, na een week met rijke 
Brahms-ervaringen in Leipzig, in Amsterdam zijn werkzaamheden was 
gestart, was daar zojuist alles in gereedheid gebracht voor een 
uitvoering van Brahms’ Tweede symfonie diezelfde dag. Op het 
‘Philharmonisch Concert’ in de Parkzaal dirigeerde Brahms zelf, uit het 
manuscript.101   
 Al spoedig kreeg Röntgen de kans om op huisconcerten en 
ontvangsten binnen de coterie van vrienden en relaties van Loman 
verschillende Brahmswerken te spelen: onder meer het Pianokwintet 
en het Eerste en Derde pianokwartet (opus 25 en opus 60). De 
verdienstelijke amateurpianiste Johanna Scheffer, die hij op 25 februari 
1878 had leren kennen en met wie hij zijn hele leven bevriend zou 
blijven, kon de leemte vullen die was ontstaan door Röntgens vertrek 
uit Leipzig; Johanna was een uitstekende vervanger voor Elisabeth von 
Herzogenberg en ook met haar speelde hij de Haydnvariaties.102   
 Behalve in Amsterdam was er vanaf het begin van de jaren 
zeventig in Utrecht een hechte Brahmsgemeente, rondom de 
hoogleraar Theodor Wilhelm Engelmann (1843-1909) en zijn vrouw de 
pianiste Emma Engelmann-Brandes (1854-na 1934).103 Bij hen thuis 
kwam de al even enthousiaste ‘Brahmine’ jhr. mr. J.C.M. van Riemsdijk 
(1842-1895). Röntgen kende Emma Brandes nog uit zijn Leipziger 
                                                             
100                                                    De uitvoering was volgens Röntgen ‘Ziemlich schlecht, nicht einmal 
ein Kontrafagott!’ Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 28 december 1877. 
101                                                    Het was de derde uitvoering van het werk na Wenen en Leipzig. 
Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 3 en 4 februari 1878. Amsterdam, GAA, Arch. Toonkunst, 
inv. 765 (‘Kort overzicht van de Staat der Afdeeling Amsterdam’ en aldaar onder 1877/78); inv. nr. 
763 Verslag Toonkunst 1877/78. 
102                                                    Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 25 februari 1878. 
103                                                         Zie voor het volgende behalve de hiervoor reeds aangehaalde 
bijdragen van Brooijmans en Zwart ook Truus de Leur en Rutger Schoute, ‘Brahms in Nederland’, 
in: Preludium, januari 1983, 3-10. 
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jaren; hij had haar verschillende keren in het Gewandhaus als soliste 
gehoord, voor het eerst op 13 januari 1870.104 Met Theodor 
Engelmann deelde hij zijn Leipziger achtergrond. Röntgen heeft de 
Engelmanns en Van Riemsdijk aan het einde van zijn eerste 
Amsterdamse werkdag - 4 februari 1878 - na afloop van het 
Brahmsconcert in sociëteit de Groote Club ontmoet.105 Op 16 april 
1878 was hij voor het eerst in Utrecht voor een muziekavond bij de 
Engelmanns (Lucasbolwerk 16) en daarna was hij vaak vaste gast bij 
hen of bij Van Riemsdijk.106 Gezamenlijk hebben ze onder meer 
Brahms' twee strijksextetten (opus 18 en opus 36) bedwongen. 
Regelmatig werden nieuwe Brahmswerken geïntroduceerd in 
Nederland. Röntgen correspondeerde veel met zijn ouders en de Von 
Herzogenbergs en was dus goed op de hoogte, maar de Engelmanns 
stonden rechtstreeks met Brahms in contact en waren dus iets beter en 
sneller geïnformeerd.  

Op 1 januari 1879 was op het Neujahrskonzert in Leipzig Brahms' 
vioolconcert onder Brahms' leiding in première gegaan. Solist was 
Joseph Joachim en uiteraard waren ook alle Röntgens van de partij.107 
Julius was er zelfs speciaal voor overgekomen uit Amsterdam. Het 
enthousiasme voor dit werk heeft hij meegenomen naar zijn nieuwe 
thuis. Op 5 november 1879 speelde hij het concert door met zijn vriend 
de violist Joseph Cramer. Een dag later boog hij zich voor het eerst 
met de violist-dirigent Willem Kes over Brahms Eerste vioolsonate 
(1878-79, opus 78), een werk waarvan toen de inkt nog maar 
nauwelijks was opgedroogd. Daarmee waren Röntgen en Kes in 
Nederland de eersten die deze compositie tot klinken hebben gebracht. 
Op 10 november waren Cramer, Kes en Röntgen te gast bij mr. J.A. 
Sillem op de Herengracht en bij hem thuis klonken toen zowel het 
vioolconcert als de vioolsonate. Röntgen bleef de sonate met Kes 
spelen en uitvoeren. Voor Brahms' vioolconcert heeft Röntgens 
overigens een cadens gecomponeerd die Cramer voor het eerst op het 

                                                             
104                                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 2, 13 januari 1870. 
105                                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 4 februari 1878. 
106                                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 16 april 1878. 
107                                                   Forner, Johannes Brahms in Leipzig, 66-68; Tinte, Coll. Röntgen. JR 
Dagboek nr. 8, 31 december 1878 en 1 januari 1879.  
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symfonische concert van 12 december 1879 in Felix Meritis heeft 
gespeeld.108       
 Begin 1882 was Brahms weer in Utrecht en het was daar op 23 
januari dat Röntgen voor het eerst Brahms’ Tweede pianoconcert 
(opus 83) hoorde. Het stuk, dat op 9 november 1881 in Budapest in 
première was gegaan, maakte op hem de grootste indruk.109 Röntgen 
bestelde onmiddellijk de partituur en nam het werk in studie; reeds op 2 
april had hij het in de vingers. Op 4 januari 1883 speelde hij het concert 
voor het eerst met orkest door op een repetitie in het Paleis voor 
Volksvlijt. Het concert in Felix Meritis was pas op 2 februari. Na een 
zeer grondige repetitie begeleidde Verhulst Röntgen: 'Mit größtem 
Erfolg. Ging ausgezeichnet auch im Orchester. Verhulst begeistert!'110 
Toen Edvard Grieg rond de jaarwisseling van 1883-1884 bij de 
Röntgens logeerde, heeft de heer des huizes hem Brahms' concert 
voorgespeeld. Grieg was in diezelfde dagen ook getuige van een 
uitvoering van Brahms’ Eerste symfonie in de Parkschouwburg met het 
Parkorkest onder leiding van Kes.  

Op 24 februari 1884 kwam Brahms in Amsterdam om er zijn 
Derde symfonie (opus 90) en Tragische Ouverture (opus 81) te 
dirigeren en tevens Röntgen te begeleiden in het Tweede 
pianoconcert.111 Bij de repetitie gebeurde het dat bij het ‘Adagio’ (deel 
IIII) drie cellisten tegelijk de solo inzetten omdat elk van hen zichzelf als 
de solist beschouwde. Na het derde deel van de Symfonie hield 
Brahms het voor gezien. Röntgen noteerde: 'Miserabeles Orchester. 
Brahms “sehr verstimmt”’. De componist zou vertwijfeld voor zich 
hebben uitgebromd: 'Wie kann man mich auf so etwas einladen?' Aan 
Röntgen lag het niet. Bij de familie Cnoop Koopmans nam hij die avond 
met Brahms het eerste deel van het pianoconcert nog eens goed door 
en zong Messchaert Brahms' liederen, maar echt gezellig werd het 
niet. Röntgen noteert: 'Etwas "Schwüle" Stimmung nach der schlechten 
Probe.' De tweede dag was het orkest beter in vorm en dat was mede 
                                                             
108                                                         Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 9, 5, 6 en 10 november en 12 
december 1879; Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs. 89 en 91. Het 
betreft hier cadensen voor deel I van het Vierde pianoconcert van Beethoven en het concert van 
Mozart in d. De cadens voor het Vioolconcert van Brahms is vermoedelijk verloren gegaan. 
109                                                Forner, Johannes Brahms in Leipzig, 127; Tinte, Coll. Röntgen. JR 
Dagboek nr. 10, 23 januari 1882. 
110                                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 4 januari en 2 februari 1883. 
111                                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 24-28 februari 1884. 
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te danken aan de assistentie van Engelbert Röntgen bij de tweede 
violen; Julius speelde zelf ook mee, bij de alten. Verder ontbraken de 
illustere namen in het orkest allerminst: Cramer, Coenen, Kes, Henri 
Bosmans en Albin Schröder.  

27 februari was de grote dag en ook de Utrechtse 
Brahmsgemeente was weer en bloc naar Amsterdam gekomen. 's 
Avonds klonk in het gebouw van de Vrije Gemeente eerst Brahms’ 
Derde symfonie en daarna zijn Tweede pianoconcert. Röntgen schreef 
naderhand aan Grieg: 'Brahms stand ganz behaglich beim Flügel und 
lächelte mich bei jeder schweren Stelle so freundlich an - eine ganz 
schöne Constellation die ich wohl nie vergessen werde.' Volgens 
Brahms was het concert 'das einzig nette vom Abend' en Röntgen had 
gespeeld 'wie eine Photographie von ihm'.112 Met de symfonie was het 
dus niet meer goed gekomen. 

De ochtend na het concert bracht men door in Artis en 's middags 
ging Brahms op weg naar de Engelmanns in Utrecht. Voor hij in de 
trein stapte, op het perron van het Rhijnspoorstation, verzekerde hij zijn 
vrienden: 'Nach Amsterdam komme ich nur zurück um gut zu essen 
und zu trinken.' Röntgen noemde het later 'bitterer Scherz', maar 
feitelijk was het een lompheid van de eerste orde; stank voor dank 
jegens allen die zich zo voor Brahms en zijn muziek hadden ingezet.113   

Reeds in november 1885 was Brahms terug in Nederland en 
weer bezocht hij ook zijn vrienden in Amsterdam, nu met zijn Derde én 
Vierde symfonie. Deze grote werken werden uitgevoerd in de 
Stadsschouwburg, ditmaal niet met een Nederlands ad-hocorkest maar 
met de Meininger Hofkapelle onder Hans von Bülow. Julius Röntgen 
heeft dezelfde dagen verschillende malen samen met Brahms 
vierhandig de Vierde symfonie doorgespeeld. Na afloop van de 
repetities en de concerten werd er goed gegeten en gedronken, gelijk 
Brahms zich een jaar eerder had voorgenomen. Uitgesproken grof was 
Brahms’ toast bij het afscheidsdiner te zijner ere op 16 november in 
restaurant Van Laar in de Kalverstraat: 'Auf's dumme Publikum'. 
                                                             
112                                                         Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 153. 
113                                                                Röntgen (ed.), Brahms-Engelmann Briefwechsel, 9. In een van zijn 
laatste brieven aan Brahms - 28 februari 1897 - refereert Engelmann aan de pijnlijke gang van 
zaken in 1884: 'Das große Orchester, das seit Kes' Weggang, unter Mengelberg (einem jungen 
Utrechter) steht, kann ruhig mit den Besten anderer Großstädte in die Schranken treten. Wenn Sie 
das gehabt hätten zur 3ten Symphonie in den 80er Jahren, statt der damaligen Sch… Bande [sic!], 
was für ein Fest wäre das gewesen!'  
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Röntgen registreerde bij de aanwezigen 'etwas Verstimmung'. Een dag 
later vertrok Brahms naar Krefeld en daarna zette hij koers naar 
Wenen.114 Hij zou nooit meer terugkeren naar Nederland.  
 
 
Het ontslag van Johannes Verhulst 
 
Röntgen heeft in 1917, in zijn uitgave van de ‘Briefwechsel’ van 
Engelmann en Brahms, onthuld waarom Brahms na 1885 niet meer 
naar Nederland is gekomen. Zijn ostentatieve afwezigheid zou zijn 
grond hebben gevonden in het ontslag van Johannes Verhulst (1816-
1891) bij Toonkunst medio 1886.115   
 Johannes Verhulst, een vriend van Schumann én van Brahms, 
die in Amsterdam en Den Haag ruim twintig jaar de plaatselijke 
afdelingen van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst had 
gedirigeerd, was op 19 maart 1881 de 65 gepasseerd en volgens velen 
niet meer in staat de afdelingen naar behoren te leiden. Volgens 
Röntgen liet Verhulst alles op zijn beloop.116 In Den Haag stuurde men 
hem halverwege 1886 wegens zijn weigering muziek van Liszt en 
Wagner te dirigeren de laan uit en daarop nam Verhulst zelf - beducht 
voor een nieuwe vernedering - in Amsterdam zijn ontslag. Terwijl 
Richard Hol Verhulst in Den Haag opvolgde, werd Röntgen op 1 juli 
1886 tot directeur van de Afdeling Amsterdam benoemd.117  

                                                             
114                                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 9-20 november 1885. 
115                                                Röntgen (ed.), Brahms-Engelmann Briefwechsel, 9. 
116                                                         In 1891 schreef Alphons Diepenbrock: 'Zoo is Verhulst voor de 
muzikale kunst in Holland gedurende meer dan 30 jaren de tegenwerkende, belemmerende en 
verlammende kracht geweest.' Reeser (ed.), Diepenbrock Verzamelde Geschriften, 24. Een positie 
die zich overigens laat vergelijken met die van Carl Reinecke, 35 jaar lang dirigent van het 
Gewandhausorchester te Leipzig. Al in maart 1878 bracht Röntgen zijn ouders op de hoogte van 
Verhulsts grote ordeproblemen voor het orkest. Op 18 november 1882 schreef hij hun: 'Es geht gar 
nicht mehr mit Verhulst.' De steeds identieke programma's met de slepende tempi, waarin 
bovendien moderne muziek ontbrak, werden Verhulst fataal. Op 21 november 1884 erkende 
Röntgen dat de artikelen die in de pers verschenen scherp waren, deels overdreven, maar ook 
deels zeer juist. Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 45, 49, 50 
en 53. Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 2 april 1886: ‘Toonkunst Concert. Kein Chor wegen 
mangelhafte Proben. Dafür Philharmonisches Concert.’ In een brief aan Edvard Grieg schrijft 
Röntgen dat men er in Amsterdam over dacht hem te pensioneren wegens de slechte opkomst van 
de zangers op de repetities. Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 10 
juni 1886.  
117                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 1 juli 1886. In september 
1886 nam hij van Verhulst ook het orkest van Felix Meritis over.  
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 Engelmann schreef Brahms op 18 juli 1886: 'Mit Verhulst habe 
ich tiefes Mitleid, weil er durch diese Erlebnisse innerlich gebrochen ist. 
Das Tragische ist, daß er sich noch im Vollbesitze körperlicher und 
geistiger Frische fühlt und nun auf einmal erfahren muß, daß Musiker 
und Publikum daran nicht genug haben und ihm den Boden 
wegziehen, gerade wo er fester als je zu stehen glaubte. Wie hat man 
ihn im vorigen Jahr zu seinem 70ten Geburtstag angesungen und 
gefeiert! Sie täten ein gutes Werk, wenn Sie dem ausgezeichneten 
Mann ein Zeichen schickten Ihrer Teilnahme, auf die er wie ich ihn 
kenne, mehr Wert legt als auf den Beifall der Menge.'118 Engelmann 
laat hier overigens geheel open of Verhulst de zaken zelf wel juist had 
beoordeeld!  
 Pas anderhalf jaar later, op 19 januari 1888, heeft Brahms 
Verhulst zijn sympathie laten blijken: ‘Die Hauptsache weißt und 
glaubst Du von selbst: daß ich immer mit herzlichster Teilnahme und 
Sympathie an Dich gedacht habe und denke - mit weit weniger leider 
an Deine Landsleute!’ Een wel heel merkwaardige schimpscheut aan 
het adres van de Nederlanders onder wie hij ook zulke goede vrienden 
had.119 Brahms heeft Röntgen niets verweten; met hem bleef de 
verhouding hartelijk tot aan het einde.            
 
 
Apostel van Brahms 
 
De herinnering aan de merkwaardige en teleurstellende 
Brahmstournee van 1884 is Röntgen levenslang bijgebleven. Brahms' 
Tweede pianoconcert zou niettemin zijn concert blijven; hij heeft het in 
later jaren nog verschillende keren uitgevoerd, in Amsterdam met 
Willem Mengelberg en daarbuiten met andere dirigenten.120 Op 28 
januari 1886 gaf hij in Leipzig een krachtige uitvoering van het werk, in 
het nieuwe Gewandhaus met het Gewandhausorchester onder leiding 
van Carl Reinecke. Eduard Bernsdorf schreef over de uitvoering in de 
                                                             
118                                                          Röntgen (ed.), Brahms-Engelmann Briefwechsel,  
126-127  Verhulst had op 19 maart 1886 zijn 70ste verjaardag gevierd  

119                                                        Zwart, ‘”Herzlich willkommen”’, 205; Verhulst had Brahms in 
februari 1881 in Amsterdam publiekelijk toegesproken en gezegd dat Schumanns profetie van 
Schumann (‘Neue Bahnen’ in het Neue Zeitschrift für Musik, 28 oktober 1853) in vervulling was 
gegaan. Zwart, ‘Herzlich Willkommen’, 202-203. 
120                                                     Zie hierna 426-429. 
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Signale: ‘Daß er [Röntgen] uns speziell das Brahms’sche Concert nicht 
näher zu bringen vermochte, liegt nicht an ihm; denn er fand sich mit 
demselben wirklich in einsichtigster und hingebendster Durchdringung 
und Ausgestaltung ab.’121  
 Ook als dirigent heeft Röntgen zich voor Brahms beijverd. Het 
eerste grote werk dat hij met zijn koor Excelsior uitvoerde (op 17 
december 1884) was Ein Deutsches Requiem. In Amsterdam had het 
Requiem weliswaar al eens geklonken - onder Brahms op 18 januari 
1876 en onder Daniël de Lange op 18 maart 1883 - maar het was nog 
geen vanzelfsprekend repertoirestuk.122 Met Toonkunst heeft Röntgen 
het Requiem driemaal uitgevoerd: op 30 maart 1887, een tweede keer 
in het voorjaar van 1893 en ten slotte op 3 april 1898. Toen gingen van 
Brahms ook het Triumphlied en de Alt-Rhapsodie. Dat de 
Brahmsherdenking van 1898 voor Röntgen de laatste gelegenheid zou 
zijn dat hij het Requiem uitvoerde, had hij onmogelijk kunnen 
bevroeden.123   
 
 
Twee grote kinderen 
 
Röntgen was voor Brahms de zoon van de ‘oude Röntgen’ en hij zou 
dat voor hem ook altijd blijven. Brahms nam de jonge Röntgen serieus 
- hij deed daar althans zijn best voor - maar bleef hem observeren 
zoals een mentor dat zou doen. Begin februari 1895 schreef hij aan 
Clara Schumann: 'Freundlich und wohltuend ist es mir, Dir vom jungen 
Röntgen zu erzählen. […] Er ist nun überhaupt ein ganz eigner und 
höchst liebenswerter Mensch. Er ist ein Kind geblieben, so unschuldig, 
rein, offen, enthusiastisch - und seine geradezu komischen, naiven und 
                                                             
121                                                         Signale 44 (1886), 178. Röntgens jongste zusje, Line, had met 
Brahms eveneens hoge ogen gegooid, maar dan met het Eerste pianoconcert. Op 13 september 
1884 schreef Elisabeth von Herzogenberg aan Brahms (Kalbeck (ed.), Brahms-Von Herzogenberg 
Briefwechsel II, 35): 'Line Röntgen hat Ihr d-moll Konzert so lieb, begeistert und glückselig im ersten 
Gewandhaus gespielt, man konnte wirklich Freude daran haben.’ Op 13 februari 1885 speelde Line 
het concert opnieuw, maar nu in Amsterdam in Felix Meritis. 
122                                                         Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 17 december 1884. 
Röntgen voerde voor de pauze twee Bachcantates uit: 'Sie werden aus Saba alle kommen' (BWV 
65) en ‘Ich will den Kreuzstab gerne tragen’ (BWV 56, bas-solo). Op 17 december 1884 was de 
uitvoering en Röntgen constateerde tot zijn eigen - niet geringe - verbazing dat hij in totaal 'dicke 30 
Proben' aan het hele programma had besteed. Richard Hol heeft overigens het Requiem 
gedirigeerd in 1871, 1872, 1882 en 1892. Zie: Zwart, ‘“herzlich Willkommen”’. 
123                                                   Zie hierna 389-391. 
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- nervösen Manieren kennst Du ja von früher. Er ist auch so sorglos in 
seinem Gebaren, daß mich mancher frug, ob er denn eigentlich ernst 
zu nehmen sei? Und gewiß kann und soll man ihn ernst nehmen! Ich 
habe mich lange nicht eines Menschen so gefreut!'124 Een 62-jarige 
spreekt zich uit over een 40-jarige! Brahms wist natuurlijk al te goed 
wat Röntgen in de jaren voor 1895 allemaal had gerealiseerd en had 
meegemaakt: hij werkte al achttien jaar in Amsterdam, had er in 1884 
meegeholpen het Conservatorium op te richten, was sinds tien jaar 
dirigent van Toonkunst, had een internationale concertpraktijk, was een 
vruchtbaar componist, vader van twee zoons en sinds anderhalf jaar 
weduwnaar.125 Overigens zal Brahms in Röntgen van alles hebben 
herkend; ook in hem was het kind behouden gebleven. Een mooi 
voorbeeld had men daarvan kunnen zien op 28 januari 1882. Een groot 
gezelschap Brahmsvrienden speelde toen ‘Kämmerchen vermieten’ 
(stuivertje verwisselen) bij de boompjes op het middenpad van Artis in 
Amsterdam. Brahms ontwikkelde volgens Röntgen een verbluffende 
virtuositeit.126  
 
 
Brahms’ einde een nieuw begin 
 
Op 26 januari 1897 heeft Röntgen de inmiddels zieke Brahms voor het 
laatst bezocht - in Wenen - en met hem open over zijn toestand 
gesproken. Het ging elke dag iets slechter, volgens Brahms, en kans 
op genezing was er niet meer. De Edammer kaas die Röntgen zijn 
vriend in maart toestuurde was een laatste vriendschappelijk gebaar 
maar een bedankje kwam al niet meer binnen.127   

                                                             
124                                                       Litzmann, Schumann-Brahms Briefe , 616. Mien Röntgen noemt in 
Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 116 deze regels 'een zoo 
hoogst karakteristieke beschrijving van Röntgens persoonlijkheid'.  
125                                                     Zie ook de brief van Elisabeth von Herzogenberg van 12 januari 1889 aan 
Joseph Joachim: 'Der liebe Mensch! ist er nicht ein reizendes Gemisch von Kind und Mann, von 
ernster männlicher Tüchtigkeit und von kindlichster Harmlosigkeit und Genußfähigkeit? Wir hatten 
ihn immer schon lieb, aber jetzt in seiner einzigen Art, sich in der schweren Prüfung, in all den 
Sorgen, die ihn heimgesucht, zu bewähren, fühlen wir ordentliche Hochachtung vor dem jungen 
Freunde, der es in instinctiver Lebensweisheit manchen alten Erfahrenen so zuvor tut.' Moser, 
Briefe von und an Joachim III, 341. 
126                                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 28 januari 1882; Röntgen-des 
Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 48. 
127                                                  Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda voor 1897, 26 januari en 10 maart.   
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Brahms stierf op 3 april 1897. Röntgen was nog vol van het 
bezoek dat Edvard Grieg hem in februari en maart had gebracht en 
bovendien vervuld van iets nog veel groters: hij was verliefd op zijn 
leerling, de huisvriendin Abrahamine des Amorie van der Hoeven. 
Julius en Mien spraken hun gevoelens voor elkaar uit in de dagen van 
Brahms' overlijden. Een betere gesprekspartner dan Mien had Röntgen 
zich op dat moment niet kunnen wensen. Voor Mien was Brahms het 
summum van de muziek: Abrahamine was meer ‘Brahmine’ dan wie 
ook. Muziek was voor haar de stem van God; muziek was God en 
Brahms was zijn profeet. Reeds op 6 september 1889 had Mien voor 
zichzelf de volgende gedachte genoteerd: 'Als ik iets heb gespeeld van 
Brahms, iets dat mij in enthousiasme brengt, [dan] zou ik mijn ziel 
willen laten vliegen naar boven, naar iets edels, iets hoogs. […] Mijn 
ziel vindt in de muziek, vooral in die van Brahms, troost, bemoediging 
en kracht.'128  

Het was een grote slag voor Röntgen dat hij pas laat vernam dat 
Brahms was overleden; hij heeft dan ook zijn vriend niet mede ten 
grave kunnen dragen. Op 12 april schreef hij aan Engelmann: 'Ich 
komme noch nicht darüber hinweg, daß ich nicht dort sein könnte.' 
Niettemin overheerste de dankbaarheid: 'Alles kommt einem jetzt noch 
viel größer vor, wo der Abschluß da ist und man dieses große, reiche 
Leben als Ganzes überschaut. Glücklich wir, da wir es mit haben 
erleben dürfen, und das volle Verständniß für seine Größe haben.'129 

Deze regels waren wel een echo van de brief die Grieg aan Röntgen 
op 3 april had geschreven: 'Wie steht jetzt mir einmal die 
Persönlichkeit, welche wir Brahms nennen, so ganz anders plastisch 
für unsere Phantasie, als vor dem Tod. Jetzt erst sehe ich und 
empfinde ich, wie ganz er gewesen ist, als Künstler wie als Mensch, so 
viel ich ihn kannte.'130  

Begin april 1898 - rond de eerste jaardag van Brahms’ overlijden 
- bracht Röntgen met een driedaagse Brahmsherdenking zijn grote 
hulde aan de betreurde meester, waaraan ook zijn - inmiddels - 
echtgenote Mien meewerkte.131 Het eerste kind van het echtpaar 
                                                             
128                                                      Tinte, Coll. Röntgen. MR Notieboekje (okerkleurig), circa 1890. 
129                                                         Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 150, 151. 
130                                                         Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
3 april 1897. 
131                                                   Zie hierna 389-391. 
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Röntgen was op komst en op 30 september 1898 werd hun zoon, 
Johannes, geboren. Hoe kon het ook anders, Brahms stond aan de 
basis van het huwelijk van de ouders; de naam was een opdracht, een 
program. Röntgen zou Brahms door de jaren trouw blijven, op allerlei 
gebied; zijn dankbaarheid en verering waren levenslang.  

Voor de Deutsche Brahms-Gesellschaft in Berlijn verzorgde 
Röntgen in 1918 deel XIII van de Briefwechsel van Brahms. Zijn eigen 
brieven van Brahms waren nauwelijks van enige betekenis en gering in 
aantal, maar die van en aan de gemeenschappelijke vrienden Theodor 
Wilhelm Engelmann en zijn echtgenote Emma Engelmann-Brandes 
waren bijzonder de moeite waard. Röntgen schreef de inleiding en 
heeft met Engelmanns zoon de redactie gevoerd en kon zo voor 
Brahms én Engelmann hetzelfde liefdewerk verrichten als hij in 1908 al 
voor Grieg had gedaan.132   

In zijn laatste jaren liet Röntgen zijn liefde voor Brahms blijken in 
zijn analysecursussen op Gaudeamus (Tweede en Derde symfonie, 
Schicksalslied (opus 54), Nänie (opus 82), Akademische Festouverture 
(opus 80) en Deutsches Requiem), in de twee lezingen over Brahms 
voor de volksuniversiteit in Den Haag (oktober 1931) en zelfs in de 
wens voor de muziek die moest klinken op zijn begrafenis.133  De 
muziek van Brahms hoorde met die van Grieg tot het kostbaarste wat 
Röntgen in zijn leven had meegekregen. 
 
 
Brahms een vriend? 
 
Brahms' muziek mag dan in Röntgens leven en componeren een 
sterke invloed hebben uitgeoefend en een onuitwisbare indruk hebben 

                                                             
132                                                         Johannes Brahms im Briefwechsel mit Th. Wilhelm 
Engelmann. Mit einer Einleitung von Julius Röntgen. Berlin-Leipzig, 1918. Röntgens inleiding is 
gedateerd: ‘Amsterdam, im Juli 1917’. Röntgen heeft waarschijnlijk ook het commentaar verzorgd 
hoewel dat nergens expliciet blijkt. In de ‘Briefwechsel’ (174 nrs.) zijn verschillende brieven van 
Brahms aan zijn ‘kleine Freundin’ Emma opgenomen (nrs. 28, 40, 80, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 135, 
145, 146, 163, 173) echter geen brieven van haar aan Brahms. Die zijn er wel geweest (zie nr. 135, 
145 en 173). Een gemiste kans omdat daarmee het zicht wordt ontnomen op de grotere 
correspondentiegemeenschap Brahms-Engelmann. Zie ook Röntgens ‘Einleitung’, 7-8, waaruit blijkt 
dat Röntgen die brieven wel degelijk onder ogen heeft gekregen! De brieven aan Röntgen van 
Engelmanns zoon over de uitgave bevinden zich in de coll. Röntgen te Tinte. Zie over Röntgens 
uitgave van de brieven van Grieg aan Röntgen hierna 597-600. 
133                                                    Zie hierna 694. 
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nagelaten, de nawerking van Brahms' persoonlijkheid op Röntgen was 
minder duidelijk. Hoewel Röntgen Brahms ruim twintig jaar van nabij 
heeft gekend, wist hij niet of hij hem nu een vriend kon noemen of niet. 
In sommige interviews laat hij daarover geen enkele onduidelijkheid 
bestaan, in andere benadrukt hij dat voor werkelijke vriendschap met 
Brahms de afstand in leeftijd, ervaring en statuur te groot was. Zo 
beweert Röntgen in april 1925 in de Haagsche Post: 'Met [Brahms] 
geen vriendschap. Ik was te jong. Hij de groote Meester bóven mij - De 
arm, uitgestrekt omhoog, gaf den afstand aan - Met verheerlijkte stem: 
Grieg werd mijn vriend.'134 In een interview van vijf jaar later stelt 
Röntgen echter Grieg en Brahms op gelijke hoogte: 'Ik bezocht 
geregeld mijn vriend Edward Grieg in Noorwegen of reisde naar 
Weenen, naar mijn anderen vriend Johannes Brahms, wiens werken ik 
in Amsterdam uitvoerde.'135 
 Al vroeg heeft Röntgen zelf Grieg en Brahms tegenover elkaar 
gesteld om zijn gevoelens ten aanzien van hen precies te bepalen. Aan 
de violist Carl Flesch schreef hij op 6 september 1907, twee dagen na 
het overlijden van Grieg: 'Zu Brahms war mein verhältnis nur das der 
passiven Verehrung und bei Joachim fühlte ich mich durch sein 
Conservatismus beengt - das Alles fiel bei Grieg weg und ihm 
gegenüber hatte ich weder Scheu, noch das Gefühl, daß die musik mit 
Brahms zu Ende sei.'136 Röntgen associeerde de ‘Scheu’ klaarblijkelijk 
met Brahms en alle betekenissen van dit woord zijn wel van toepassing 
op zijn relatie met Brahms: vrees, schroom, afschuw, ontzag en 
eerbied. In Röntgens twijfel of hij Brahms een vriend kon noemen 
speelde ongetwijfeld mee dat hij een keer of misschien verschillende 
malen het ‘slachtoffer’ is geweest van Brahms’ sarcasme. Het is niet 
waarschijnlijk dat Röntgen zich bij Brahms echt op zijn gemak heeft 
gevoeld.  
 Dat mag ook blijken uit het volgende citaat. Na de tournee van de 
beroemde Russische pianist Anton Rubinstein (1829-1894) in 
Nederland (11 maart-1 april 1885) vergeleek Röntgen Rubinstein in 
een brief aan zijn ouders met Brahms: ‘Wir saßen lang bei ihm und er 
war ungeheuer liebenswürdig und ganz einfach, allerdings nicht 
                                                             
134                                                    De Haagsche Post, 25 april 1925. 
135                                                         Van Hoek, Man en macht, 158. 
136                                                   Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 
244. 
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Bülow’sches. Bei aller Verehrung für Brahms - ich meine für den 
Menschen, denn bei uns war er ja mit Ausnahme des letzten 
unglücklichen Besuches immer sehr angenehm und fein - ist doch 
Rubinsteins Persönlichkeit eine viel sympatischere.’137  Röntgen 
schetst Rubinstein als buitengewoon aardig en niet uit de hoogte en 
met hem contrasteert hij de dirigent Hans von Bülow en Brahms, die hij 
dus zelfs nog in 1885 niet zonder meer als sympathiek ervoer. Met de 
toevoeging dat Brahms bij de Röntgens ‘immer sehr angenehm und 
fein’ zou zijn geweest, impliceert Röntgen dat doctor Brahms dat elders 
en bij anderen niet altijd was. Dit stelt zijn veelvuldige aantekeningen 
over Brahms in zijn dagboekjes (‘Brahms wieder voll 
Liebenswürdigkeit’ etcetera) in een ander licht: Röntgen wist hoe 
scherp en lomp Brahms kon zijn en was blij en opgelucht als de 
meester zich goed gehumeurd toonde en netjes gedroeg. Hoe anders 
was dit bij Edvard Grieg: ook Grieg kon vlijmscherp zijn, maar hij uitte 
dat in een superieure, lichtvoetige ironie. Brahms was echter, anders 
dan Grieg, geen man van woorden; hij deed er liever het zwijgen 
toe.138  
 Over Brahms' kwetsende opmerkingen zei Röntgen nog in 1930: 
'Brahms kon soms heel scherp zijn. Eens ironiseerde hij zichzelven 
door te zeggen: "Als ik iemand niet beleedigd heb, verzoek ik dat niet 
kwalijk te nemen."'139 Ook Röntgen bleef met zijn vriend Brahms op zijn 
hoede. Dat hij ondanks alles een diepe verering voor Brahms is blijven 
koesteren, blijkt wel uit het feit dat in de hal van huize Gaudeamus 
(vanaf april 1925) een fotoportret van Brahms hing en in de 
muziekkamer een tekening van de componist die zijn Rhapsodie in g 
speelde.140 Hierin sprak natuurlijk ook Röntgens vrouw een woordje 
mee: Brahms was ten slotte haar god. 
 
 
                                                             
137                                                         Tinte, Coll. Röntgen. Brief van JR aan zijn ouders, eind maart 
1885. 
138                                                         Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 43. Over de egocentrische, lompe Brahms circuleert in de amilie Röntgen een raai verhaal  Brahms logeerde eens op de van Baerlestraat  

Hij zag 's morgens de stoelen rond de ta el staan en één daarvan was uitbundig versierd  Hij ging er helemaal van uit dat die stoel voor hem bestemd zou zijn maar 

realiseerde zich niet dat het de verjaardagsstoel van een der andere gasten was  Hij liep naar de stoel en rukte met veel misbaar de versieringen era  Amanda wees 

hem terecht  'Aber, Herr Doktor, hätten Sie mir wirklich eine solche aktlosigkeit zugetraut, daß ich hren Stuhl bekränzt hätte?  Röntgen-des Amorie van der Hoeven 

(ed ), Brieven van Julius Röntgen, 68  

139                                                         Haagsche Courant, 5 maart 1930. 
140                                                 NRC, 7 mei 1930 avondeditie. 
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Samenvatting 
 
Begin 1869 had Röntgen Johannes Brahms’ Ein Deutsches Requiem 
voor het eerst gehoord. Pas in 1874 leerde hij Brahms en zijn muziek 
beter kennen. Brahms was vanaf de jaren zestig het boegbeeld voor 
die componisten, musici, critici en muziekliefhebbers die elkaar hadden 
gevonden in hun afkeer van de ‘Neudeutsche Schule’ van Liszt en 
Wagner (‘Zukunftsmusik’). Aanvankelijk distantieerde Röntgen zich van 
de blinde Brahmsadoratie. Verschillende werken van Brahms (onder 
meer de strijkkwartetten, het pianokwintet, de Haydnvariaties en de 
Liebesliederwalzer) hebben in 1874 grote indruk op hem gemaakt. 
Toen de Eerste symfonie in 1877 in Leipzig werd gespeeld, was 
Röntgen om. In Amsterdam (vanaf 1878) heeft hij als dirigent en pianist 
regelmatig composities van Brahms uitgevoerd. Als apostel van 
Brahms heeft hij zich bovendien verdienstelijk gemaakt door de uitgave 
van Brahms’ correspondentie met Theodor Wilhelm Engelmann (1918).  
 Brahms had plezier in Röntgen. Hij ervoer hem als een verwante 
ziel, maar zag tegelijkertijd onder ogen dat de jongeman reeds 
betreden, bekende paden bewandelde. Röntgens goede vrienden 
(onder anderen Heinrich en Elisabeth von Herzogenberg) erkenden al 
vroeg Brahms’ peetvaderschap over Röntgens composities. Zij 
constateerden echter dat Röntgens inspiratie was opgeweld uit een 
warm muzikantenhart en dat maakte voor hen eigenlijk alles goed. 
Sinds het midden van de jaren tachtig oordeelden ook verschillende 
critici dat Röntgen al te opzichtig tegen Brahms’ voorbeeld aanleunde. 
Naar aanleiding van zijn Czárdasvariaties noemde Edvard Grieg zijn 
vriend Röntgen in 1884 een ‘Brahmsianer’. Het zaad dat Brahms had 
gestrooid was bij Röntgen in vruchtbare aarde gevallen en het is tot het 
einde levendig en sterk gebleven. Röntgen heeft geweten dat men hem 
voor een Brahmsepigoon hield en hij wist dat zijn muziek niet 
frappeerde door oorspronkelijkheid of nieuwheid. Grieg heeft Röntgens 
probleem haarfijn aangevoeld en schreef zijn vriend op 3 mei 1904 dat 
in de muziek niet de zogenaamde originaliteit en de zogenaamde 
nieuwheid het belangrijkste waren, maar de waarachtigheid van het 
gevoel. Die had Röntgens natuurlijke, mooie muziek in ruime mate. 
Röntgen heeft deze woorden in zijn hart geborgen en als het hem 
uitkwam herhaald en zelfs in stellling gebracht. Een epigoon is 
overigens letterlijk een ‘later-geborene’. In de kunsten kreeg de term in 
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de 19de eeuw de negatieve betekenis ‘slaafse navolger’. Positiever is: 
‘bevestiger van een stijl’ (Burckhardt). 
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IV 
Muziekleven in Amsterdam  
1860-18951   
 
Sillem, Verhulst en Heinze 
 
De Amsterdamse advocaat mr. Jérôme Alexander (Alex) Sillem (1840-
1912) heeft in oktober 1911 aan zijn Herinneringen een schets van het 
muziekleven in Amsterdam in de jaren 1864-1882 toegevoegd.2 In dit 
postscriptum neemt Julius Röntgen een centrale plaats in. Sillem, 
onder de indruk van Röntgens muzikaliteit en grote werkkracht, had op 
de dag dat hij Röntgen voor het eerst had ontmoet - 4 februari 1878 - 
vriendschap met hem gesloten en is hem vervolgens een leven lang 
trouw gebleven.3   

 Sillem was als geen ander op de hoogte van wat er speelde in de 
hoofdstad. Behalve lid van de Gemeenteraad en lid van Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Noord-Holland, was hij redacteur van het 
algemeen cultureel en literair tijdschrift De Gids en lid van tal van 
commissies op het gebied van volksgezondheid en cultuur.4 De muziek 

                                                             
1                               Algemeen voor de periode: Reeser, Een eeuw Nederlandse muziek, 13-58 
en 137, 138; Bank en Van Buuren, Hoogtij van burgerlijke cultuur, 523-529 (‘Filharmonie’); 
Wennekes, Paleis voor Volksvlijt, 153-182 (‘Het Paleis voor Volksvlijt als concertzaal’ en ‘Het 
Paleisorkest’), 191-201 (‘Overige muziekprogrammering’); Idem, ‘Het Paleisorkest en de 
professionalisering van het orkestwezen’, in: Grijp e.a. (ed.), Een muziekgeschiedenis, 468-474; 
Giskes, ‘Opbouw (1881-1888)’, 11-26 en vooral 12; Idem, ‘Periode Willem Kes’, 27-53; Metzelaar, 
Henriëtte Bosmans, 11, 12.    
2                                                J.A. Sillem was ook commissaris bij het Amsterdamse bankiershuis Hope & 
Co. J.A. Sillem (ed.), ‘Herinneringen van J.A. Sillem’, in: Jaarboek Amstelodamum 62 (1970), 178-
187. Het valt te betreuren dat Sillem het muziekleven niet tot in 1912 heeft besproken. Mengelberg 
en de problemen met Röntgen komen derhalve in zijn schets niet voor. Sillem werd overigens door 
familie en vrienden altijd Alex genoemd, echter uit te spreken als ‘Allex’. Vriendelijke mededeling 
J.A. Sillem, Amsterdam.  Voor de eerste ontmoeting van Röntgen en Sillem: Tinte, Colll. Röntgen, 
JR Dagboek nr. 8, 4 februari 1878.      
3                                                 In zijn ‘Herinneringen’ (hiervoor noot 2, 185) schetst hij hoe Röntgens 
aangename persoonlijkheid hem een aantal vrienden bezorgde, ‘die hem tot hun dood trouw zijn 
gebleven en zullen blijven.’ Onder wie - uiteraard en vooral - Alex Sillem. 
4                                               Huldigingsartikelen bij zijn 70ste verjaardag verschenen in: Nieuws van den 
Dag, 21 en 22 oktober 1910 en Algemeen Handelsblad, 24 oktober 1910. Met vriendelijke dank aan 
J.A. Sillem en Evert Sillem, Amsterdam. In 1869 trad Sillem als penningmeester toe tot het bestuur 
van de Vereeniging voor Noord-Nederlandsche Muziekgeschiedenis. Vanaf 1884 had Sillem als 
bestuurslid zitting in de Commissie van Toezicht op het Conservatorium, tegelijkertijd was hij lid van 
de Commissie van Toezicht op het Concertgebouw. Evenals Röntgen was hij bevriend met Brahms 
en Grieg. Over hem: Brenda Orsel, Mr. Jérôme Alexander Sillem (1840-1912). Aspecten uit het 
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was Sillems grootste liefde: vanaf 1882 was hij lid van de Commissie 
van Toezicht op het Concertgebouw en twee jaar later trad hij toe tot 
het bestuur van het Amsterdamsch Conservatorium. Deze functies 
waren een uitvloeisel van zijn activiteiten voor de Afdeling Amsterdam 
van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst.5     
 Reeds sinds december 1864 was Sillem secretaris van de 
genoemde Afdeling Amsterdam. Het begin van zijn werkzaamheden 
viel vrijwel samen met het aantreden van Johannes Verhulst (1816-
1891) als muziekdirecteur. De Amsterdamse Afdeling van de 
Maatschappij exploiteerde al sinds haar oprichting in 1829 een 
‘Zangvereeniging’. Tot in januari 1863 had dit immense koor (circa 300 
leden) onder leiding gestaan van Richard Hol. Verhulst volgde hem op; 
hij was een ouderwets man en gekant tegen elke vernieuwing. Verhulst 
heeft wél als eerste in ons land de Derde symfonie van Anton Bruckner 
gedirigeerd en hij was ook de eerste die in Amsterdam Bachs 
Matthäus-Passion heeft gebracht (27 maart 1874).6   
 Behalve de zangvereniging exploiteerde de Afdeling Amsterdam 
sinds 1864/65 de Muziekschool. Deze school was in de plaats 
gekomen van de Zangschool (1862), die eerder onder leiding had 
gestaan van Gustav Heinze (1820-1904).7 De componist en 
koorpedagoog Heinze, evenals Röntgen geboren in Leipzig, bleef tot in 
het cursusjaar 1868/69 als onderwijzer werkzaam op de zangafdeling 
van de Muziekschool. Naast zijn lespraktijk dirigeerde Heinze twee 
                                                                                                                                                                                          
leven van een lid der Amsterdamse elite. Ongepubliceerde doctoraalscriptie Nieuwe Geschiedenis, 
Universiteit Leiden, 1994.  
5                               Over Toonkunst in de jaren 1829-1929 nog altijd: Van Dokkum, Honderd 
jaar. Aldaar over Sillem: 168, 264, 284. Meer specialistisch: Jeroen van Gessel, Een vaderland van 
goede muziek: een halve eeuw Maatschappij tot bevordering der Toonkunst (1829-1879) en het 
Nederlandse muziekleven. Utrecht, 2004. Over Sillem, Loman en de Amsterdamse Muziekschool 
aan de vooravond van Röntgens komst naar Amsterdam vindt men daar echter weinig. Over het 
koor van de Afdeling Amsterdam: Guus Hofman-Allema, Geestdrift en muzikale zin. Geschiedenis 
van het Amsterdamse Toonkunstkoor 1828-2000. Amsterdam, 2005. 
6                                  Zijn biografie door Marcel Venderbosch in: Hiu en Van der Klis (red.). Het 
Honderd Componisten Boek, 338-341. Biografische informatie over Verhulst vindt men ook in: Ton 
Braas en Odilia Vermeulen (eds.), Johannes Verhulst: Mass opus 20. Utrecht, 2004. Diepenbrocks 
vernietigende evaluatie van Verhulsts positie en invloed in het Nederlands muziekleven na circa 
1860, geschreven in maart 1891, twee maanden na Verhulsts overlijden, in: Reeser (ed.), Alphons 
Diepenbrock Verzamelde Geschriften, 19-27. Over de eerste Amsterdamse passie: C.M. schmidt 
e.a. (red.),  De Matthäus-Passion, 100 jaar passietraditie van het Koninklijk Concertgebouworkest. 
Bussum, 1999.  
7                                             Anton Averkamp, ‘G.A. Heinze’, in: De Amsterdammer, 30 september 
1900; Onze Musici, 1898: Gustav Heinze. 
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koren: sinds 1853 was hij dirigent van Amsterdams belangrijkste 
Liedertafel, Euterpe (1848), en sinds 1867 van het gemengd koor 
Excelsior, dat hij zelf had opgericht. In 1883 droeg hij Euterpe over aan 
Johannes Messchaert en een jaar later kwam Julius Röntgen voor 
Excelsior te staan. Uiteindelijk zou Röntgen in 1886 ook de positie van 
Verhulst als muziekdirecteur van de Afdeling Amsterdam overnemen. 
 
Julius Röntgen begon in februari 1878 zijn werkzaamheden als 
hoofdleraar piano aan de Muziekschool van de Afdeling Amsterdam 
van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. Pas het volgende 
hoofdstuk zal zijn gewijd aan Röntgens ervaringen op de Muziekschool 
(1878-1884) en het Amsterdamsch Conservatorium (1884-1926). Nu 
wordt eerst aandacht besteed aan de verschillende muziekinstituten, 
concertzalen, orkesten, zangverenigingen en hun dirigenten in 
Amsterdam in de periode 1870-1895.           
 
 
Felix Meritis, het Park en het Paleis 
 
Een van de vier departementen van de Maatschappij Felix Meritis 
(Gelukkig door Deugden, 1777) legde zich toe op muziek en Felix had 
in ieder geval vanaf 1788, in haar gebouw aan de Keizersgracht, een 
eigen orkest, bestaande uit professionelen (eenderde) en liefhebbers.8 

Als enige van de 18de-eeuwse Amsterdamse orkesten heeft het orkest 
van Felix Meritis tot in het laatste kwart van de 19de eeuw bestaan en 
zijn laatste muziekdirecteur - in de jaren 1886-1888 - was Julius 
Röntgen. Röntgen nam het orkest over van Johannes Verhulst, die het 
sinds 1865 had gedirigeerd.   
 Omstreeks het midden van de 19de eeuw kwamen er meer 
orkesten in Amsterdam; in de hoofdstad van het land groeide 
gaandeweg de ambitie om op orkestgebied beter te presteren en niet 
langer achter te blijven bij buitenlandse orkesten. In 1849 richtte 
Eduard Stumpff het Parkorkest op, evenals het orkest van Felix Meritis 
een gezelschap van professionals en amateurs, maar het was wel 
Nederlands eerste betaalde orkest. Het Parkorkest bespeelde de 
                                                             
8                                                   Dick van Heuvel, ‘Het Amsterdamse concertleven rond 1800’, in: Grijp e.a. 
(red.), Een muziekgeschiedenis, 374-380. De departementen waren: koophandel, natuurkunde, 
tekenkunde, muziek en letterkunde (het laatste in 1779 toegevoegd).  
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Parkzaal, gelegen in Amsterdams oudste wandelpark - aan de 
westzijde van de Plantage - dat in 1812 door koning Lodewijk 
Napoleon aan de stad was geschonken.9 Van 1877 tot de opheffing in 
1882 was de Dordtse violist Willem Kes (1856-1934) concertmeester 
van dit orkest.10 Vanaf mei 1865 ondervond het Parkorkest 
concurrentie van het Paleisorkest, een professioneel ensemble van 
geschoolde musici die ook werden betaald. Het Paleisorkest was het 
vaste orkest van het in 1864 gebouwde Paleis voor Volksvlijt. Dirigent 
was Joh. M. Coenen (1824-1899), Verhulsts voorganger bij Felix 
Meritis in de jaren 1857-1865.11    
 Het Paleis was geschikt voor grote evenementen, maar in de 
enorme, holle ruimte was de akoestiek verre van ideaal. De Parkzaal 
was door de jaren heen voor grotere concerten, ballet- en 
theatervoorstellingen totaal ongeschikt gebleken en men besloot over 
te gaan tot sloop; op 11 oktober 1881 werd een begin gemaakt.12  Op 
het Parkterrein verrees in 1882 de Parkschouwburg die begin mei 1883 
werd geopend. De Amsterdamsche Orkest Vereeniging (AOV), die 
behalve het Paleis ook de Parkschouwburg bespeelde, stond vanaf 
haar oprichting (1 mei 1882) tot in de zomer van 1884 onder leiding 
van de eerste orkestdirecteur Willem Kes.13 Tweede directeur was 
J.G.H. (Godfried) Mann. Toen medio augustus 1884 bekend werd 
                                                             
9                                         www.bma.amsterdam.nl/adam/nl/meubilair/wertheim.html (17 januari 
2007). 
10                                                Giskes, ‘Periode Willem Kes’, 28. 
11                                               Wennekes, Paleis voor Volksvlijt, 162-182. 
12                                               Giskes, ‘Opbouw’, 11-26. Amsterdam, GAA, Arch. Afdeling Amsterdam 
Toonkunst, inv. nr. 763. Jaarverslag Afdeling Amsterdam Toonkunst over 1881/82. Wennekes 
(Paleis voor Volksvlijt, 174) stelt dat tegelijkertijd het Parkorkest werd opgeheven en dit orkest in 
mei 1882 een doorstart heeft gemaakt in de Amsterdamsche Orkest Vereeniging (AOV), een 
fusieorkest, waarin ook het Paleisorkest was opgenomen. De AOV telde ruim 115 musici. Dat 
Coenen toen de leiding heeft gehad, blijkt echter niet. Kes was de eerste orkestdirecteur van de 
AOV. Ook Giskes (‘Opbouw’, 12) staat stil bij dit fusieorkest. In de historiografie echter is er sprake 
van dat bij de opening van de Parkschouwburg, begin mei 1883, het ‘Parkorkest’ heeft gespeeld 
onder leiding van Kes, medio 1883 groot 50 man. Van Royen e.a. (red.), Historie en Kroniek I, 12. 
Zie ook: H.K. Teune, ‘Amsterdamse Schouwburgen in de 19e eeuw. De Parkschouwburg’, in: De 
Groene Amsterdammer, 20 november 1926 en Constant van Wessem, ‘Bij den dood van Willem 
Kes’, in: De Groene Amsterdammer, 3 maart 1934. In de bespreking van het openingsconcert (5 
mei 1883) door ‘Stricte’ wordt slechts gesproken van ‘het orkest’ dat zijn opwachting maakte en de 
hoge verwachtingen niet beschaamde. De Amsterdammer, 13 mei 1883. Uit de recensie in De 
Amsterdammer van 2 juli 1882 blijkt dat de ‘Parkconcerten’ waren geëindigd. 
13                                               Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 11, 1 mei 1883: ‘Kes zum ersten Mal 
dirigirt.’ De Amsterdammer, 13 mei 1883 noemt het concert van zaterdag 5 mei 1883 het eerste 
concert voor betalend publiek in de nieuwe schouwburg.  
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gemaakt dat de AOV werd opgeheven, gaf Kes er de brui aan en 
verruilde Amsterdam als woonplaats voor Dordrecht.14  Mann nam 
voorlopig de leiding op zich, maar na het failliet van de 
Parkschouwburg, al in 1885, verliet ook hij Amsterdam.15  Van oktober 
1884 tot in 1888 bestond er een tweede AOV, onder leiding van Frans 
Wedemeijer. Vanaf 1885 trad ook het Paleisorkest weer zelfstandig op, 
onder leiding van Coenen.16   
 Na augustus 1888 heeft het pas opgerichte Concertgebouworkest 
zijn musici mede gerecruteerd uit Wedemeijers AOV en Coenens 
Paleisorkest. De AOV ging zelfs geheel op in het nieuwe orkest en 
Wedemeijer werd ‘onderdirecteur’. Het Paleisorkest bleef bestaan tot 
1895 en tot op het laatst waren er illustere instrumentalisten aan 
verbonden, onder anderen de violist Joseph Cramer (concertmeester) 
en de cellist Henri Bosmans. De Amsterdamse stadshistoricus Hajo 
Brugmans heeft de Amsterdamse orkestgeschiedenis in 1927 kort 
maar krachtig geschetst: ‘De muzikale ontwikkeling van Amsterdam 
loopt van het Park over het Paleis naar het Concertgebouw.’17   

 
 
Röntgens Soirées  
 
Sillem geeft Julius Röntgen in zijn schets van muzikaal Amsterdam in 
de jaren 1864-1882 de eer die hem toekomt. De jeugdige, bekwame 
Röntgen had voor hem en anderen vensters geopend die lang gesloten 
waren geweest. Het was Röntgen die in Amsterdam de kamermuziek 
structureel programmeerde. Dus niet langer kamermuziekconcerten 
incidenteel en in genootschappelijk verband, maar in een serie 
gebracht in openbaar toegankelijke concerten. In de Parkzaal was 
                                                             
14                                                Giskes echter (‘Opbouw’, 14) meldt dat reeds op 10 maart 1884 bekend 
werd gemaakt dat Kes het directeurschap had neergelegd. Op 10 september vertrok hij naar 
Dordrecht. Op 1 oktober 1884 was de AOV ter ziele. In de visie van Röntgen echter is het vertrek 
van Kes naar Dordrecht een gevolg van de opheffing van de AOV. Tinte, Coll. Röntgen. JR 
Dagboek nr. 12, 25 augustus 1884. Kes liet zich op 10 september 1883 uitschrijven. Van Royen 
e.a. (red.), Historie en Kroniek I, 14.  
15                                               H.K. Teune, ‘Amsterdamse Schouwburgen in de 19e eeuw. De 
Parkschouwburg’, in: De Groene Amsterdammer, 20 november 1926. Zie ook: De Amsterdammer , 
21 februari 1904.  
16                                               Wennekes, Paleis voor Volksvlijt, 175. 
17                                             H. Brugmans, ‘Het paleis voor Volksvlijt’, in: De Groene Amsterdammer, 27 
april 1927. 
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nauwelijks kamermuziek te genieten en in het Paleis voor Volksvlijt 
was het tot dan toe slechts op bescheiden schaal geprogrammeerd.18   
 Röntgens Soirées voor Kamermuziek in Felix Meritis hebben 
bestaan van 1878 tot 1906.19 Per seizoen - en alleen in de 
wintermaanden - waren er minimaal zes concerten. Röntgen droeg 
aanvankelijk zelf het risico maar de Afdeling Amsterdam van 
Toonkunst nam dit naderhand van hem over.20   
 Toen Röntgen op zijn eerste dag in Amsterdam (28 december 
1877) een symfonisch concert in Felix Meritis had bezocht, was hij in 
zeer te spreken over de zaal en noteerde hij ‘s avonds in zijn dagboek: 
'Schöner Saal, Rotunde mit Gallerie, nicht sehr groß, gute Akustik’.21 
Hij zou de maanden daarna vaker in Felix komen en moet toen het 
plan hebben opgevat er ook zelf concerten te gaan geven. Aan 
kamermuziekconcerten bestond in Amsterdam behoefte. Eind oktober 
1878 werden hem - op zijn verzoek - de voorwaarden toegestuurd voor 
het huren van de zaal: de huurprijs bedroeg 25 gulden per avond, 
inclusief verlichting en verwarming.22 De eerste soirée (22 november 
1878) was - volgens afspraak - alleen bestemd voor leden van Felix 
Meritis en het aantal bezoekers viel erg tegen.23 De soirée van 17 
december met Willem Kes en Julius Klengel was openbaar 
toegankelijk en behalve de 77 abonnementshouders telde men 21 
losse bezoekers. ‘Alles aufs beste gegangen und außerordentlich 
gefallen’, noteerde de tevreden Röntgen na afloop.24 Na de soirée van 
27 januari met opnieuw Kes en nu ook collega’s van de Muziekschool 
zouden in alle kranten ‘glänzende Rezensionen’ zijn verschenen.25 Na 
afloop van het laatste concert toonde Röntgen zich tevreden. De 
opkomst in het eerste seizoen was heel behoorlijk geweest: er waren 
77 abonnementshouders en per avond had men steeds meer losse 

                                                             
18                                     Amsterdam, GAA, Arch. Afdeling Amsterdam Toonkunst, inv. nr. 763. 
Jaarverslag Afdeling Amsterdam Toonkunst over 1879/80; Wennekes, Paleis voor Volksvlijt, 194. 
19                                               Over de programmering van de soirées, zie hierna 308-310. 
20                                           Sillem, ‘Herinneringen’, 186. Vanaf 1888/89 waren de soirées in de Kleine 
Zaal van het Concertgebouw.   
21                              Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 28 december 1877. 
22                               Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 26 oktober 1878. 
23                               Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 22 november 1878. 
24                               Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 17 december 1878. 
25                               Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 27 januari 1879.   
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kaarten verkocht; de tweede soirée nog maar 12, maar de derde al 26 
en de laatste 30. Röntgen had er zelf niets aan overgehouden, maar de 
andere musici hadden elk ƒ 25,- per optreden ontvangen. Niettemin 
was er in het eerste seizoen een kastekort van ƒ 348,-. De inkomsten 
bedroegen ƒ 640,- tegenover de uitgaven ƒ 988,-.26 Dit kon natuurlijk 
niet zo doorgaan en men zon op maatregelen.  
 Reeds voor het begin van het tweede seizoen was er sprake van 
overname van de soirées door Toonkunst. Dit was allerminst 
vanzelfsprekend, maar blijkbaar heeft men een goed initiatief willen 
ondersteunen; anders was het eerste seizoen meteen ook het laatste 
geweest. Op 7 september had Röntgen in Zandvoort een gesprek met 
bestuurslid Herbert Joosten en de partijen hebben elkaar gevonden.27 
Omdat Toonkunst voortaan ook de administratie bijhield, had Röntgen 
aan het begin van elk nieuw seizoen een kort onderhoud met Sillem 
waarop steevast het aanhoudende kastekort aan de orde werd gesteld.  
 Röntgen trad op zijn eigen soirées op als pianist, incidenteel als 
altviolist, en naast hem was er op de avonden een keur van 
gerenommeerde solisten te beluisteren.28 Sillem schreef in zijn 
Herinneringen: ‘Steeds echter bleef Röntgen de ziel van alles’. Bij de 
repetities waren er regelmatig botsingen tussen de musici. Uit 
Röntgens dagboeken blijkt dat vooral Kes en Bosmans elkaar vaak in 
de haren vlogen en meer dan eens hebben geweigerd samen te 
spelen.29 Zij waren volgens Sillem - hij noemt echter geen namen - 
louter uit op eigen succes, terwijl Röntgen als enige de muziek en het 
welslagen van de uitvoeringen voor ogen hield. Röntgens ‘lang niet 
geringe diplomatische gaven’ zouden hem steeds opnieuw in staat 

                                                             
26                                          Tinte, Coll. Röntgen. Notitieboekje Soirées voor Kamermuziek, 1878-1906. 
Een dergelijke verantwoording hebben we alleen voor het seizoen 1878-1879. Het notitieboekje van 
de soirées diende als bron voor: Soirées voor Kamermuziek in Amsterdam 1878-1903. Amsterdam, 
1903.   
27                               Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 9, 7 september 1879. 
28                                                Amsterdam, GAA, Arch. Afdeling Amsterdam Toonkunst, inv. nr. 763. 
Jaarverslag Afdeling Amsterdam Toonkunst over 1888/89. Daar valt te lezen dat de soirées de 
naam hebben dat ‘Sommige kunstenaars weinig gelegenheid hebben er op te treden’.   
29                                   Uit Röntgens dagboeken blijkt niets van de door Metzelaar veronderstelde ‘goede 
vriendschap’ tussen Bosmans en Kes (Metzelaar, Bosmans, 12), juist het tegendeel. Zie hiernaΩΩ 
Ook spreekt het boekdelen dat Bosmans het Concertgebouworkest al in mei 1889 verliet om weer 
te gaan meespelen in het Paleisorkest.   
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hebben gesteld lastige klippen te omzeilen. Vaak echter moest hij 
daarbij zijn eigen belang opofferen.30      
 
 
Het Concertgebouw in ontwikkeling 
 
In de zomer van 1881 was duidelijk geworden dat met de 
voorgenomen sloop van de Parkzaal Amsterdam zijn enige concertzaal 
zou verliezen; zaaltjes als die van Felix Meritis (Keizersgracht) en 
Odeon (Singel) waren immers niet geschikt voor grote uitvoeringen en 
het Paleis voor Volksvlijt was akoestisch onbevredigend.31 Om deze 
reden werd in september 1881 een commissie gevormd met het doel 
middelen te beramen ‘tot het verkrijgen van een der toonkunst en 
Amsterdam waardige concertzaal’. De commissie startte haar 
werkzaamheden begin 1882. Behalve SiIlem maakten ook Cnoop 
Koopmans, Hartogh, Joosten, Van Ogtrop en De Marez Oyens deel uit 
van de commissie. Enkele van deze heren waren ook lid van het 
bestuur van de Afdeling Amsterdam van de Maatschappij tot 
bevordering der Toonkunst. Eind augustus 1882 was de N.V. Het 
Concertgebouw een feit. Het grootste deel van het benodigde kapitaal 
was nu zeker en in oktober kwamen de eerste ontwerpen binnen. Dat 
van architect A.L. van Gendt werd uitverkoren. 
 Edvard Grieg, die omstreeks de jaarwisseling 1883-1884 een 
paar weken bij Julius Röntgen logeerde, heeft op 13 januari met zijn 
gastheer en Wilhelm Cnoop Koopmans een kijkje genomen op de 
bouwplaats van het Concertgebouw.32 Koopmans was als lid van de 
voorbereidingscommissie nauw betrokken bij de bouw. Op het open 
terrein bij de Van Baerlestraat – vanuit het huis van Röntgen nog geen 
vijf minuten lopen in oostelijke richting over een pad door de weilanden 
- was nog maar weinig te zien: het terrein was opgehoogd en 
geëgaliseerd, het heiwerk was gedaan en de funderingen waren 
gelegd. Grieg en Röntgen moeten hebben beseft dat hier een grote 
verbetering in aantocht was: Grieg had immers een week eerder in de 

                                                             
30                                       Sillem, ‘Herinneringen’, 186.  
31                                            Bottenheim, Geschiedenis I, 11 e.v.; Giskes, ‘Opbouw (1881-1888)’, 11-26. 
 
32                               Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 13 januari 1884. 
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zaal van de Parkschouwburg kunnen constateren dat symfonische 
muziek daar nauwelijks tot haar recht kwam.   

Een van de oogmerken van de Amsterdamse commissie was een 
muziekzaal te bouwen mooier dan die van de Tonhalle in Düsseldorf.33 

Men zou wel het voorbeeld volgen van een grote zaal met een 
aangebouwde kleine zaal en daarbij niet het Düsseldorfse vierkant 
nabootsen. Ook wilde men een goede akoestiek door de muren van de 
concertzaal geen buitenmuren te laten zijn maar binnenmuren door 
gangen omgeven. Modellen voor de buitenkant en - deels - de 
binnenkant waren de Musikvereinsaal in Wenen (1870), het in 
aanbouw zijnde tweede Gewandhaus (1882-1884) in Leipzig en – voor 
de Kleine Zaal – de concertzaal van Felix Meritis. Het omgewerkte plan 
van architect A.L. van Gendt kreeg uiteindelijk instemming en de 
aanbesteding van de fundering vond plaats op 16 juli 1883. Op 19 
februari 1885 werd het eigenlijke Concertgebouw aanbesteed.   
 Hoewel veel Nederlandse musici kind aan huis waren in Leipzig 
kende Röntgen de stad als weinig anderen en hij heeft zijn vrienden 
van Toonkunst op de hoogte gehouden van de recente ontwikkelingen 
aldaar. Op 28 maart 1883 was hij zelf in Leipzig en schreef in zijn 
dagboek: ‘Mit [Von] Herzogenberg im neuen Concerthaus. Vom Baurat 
Goldschmidt überall herumgeführt. Großes, schönes Gebäude. Der 
ehemalige Gewandhaussaal als kleiner Saal angebaut’.34 Röntgen 
heeft zijn Amsterdamse vrienden vervolgens op het hart gedrukt zelf te 
gaan kijken en luisteren, al was het misschien mosterd na de maaltijd 
want Van Gendt had zijn bestek al ingeleverd en de besteding had 
reeds plaatsgevonden. Ongetwijfeld zou men er zijn voordeel mee 
kunnen doen. Vanuit Amsterdam reisde op 16 oktober 1883 een kleine 
delegatie af. Röntgen schreef die dag: ‘Sillem und Koopmans nach 
Leipzig um den neuen Gewandhaussaal zu sehen’. En twee dagen 
later: ‘Frohe Berichte über Sillems und Koopmans Besuch in 
Lehmannsgarten. Mittags dort mit [Von] Herzogenbergs’. Op 21 
oktober luidde het kort en goed: ‘Sillem und Koopmans aus Leipzig 
zurück, entzückt über die dortigen Tage’.35 Op 11 december 1884 werd 
de nieuwe Gewandhauszaal ingewijd. Aan het einde van de maand 
schreef Röntgen aan Grieg: ‘In Leipzig haben sie ihren neuen 
                                                             
33                                              Bottenheim, Geschiedenis I, 20 e.v. 
34                               Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 11, 28 maart 1883. 
35                               Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 11, 16, 18 en 21 oktober 1883.  
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Gewandhaussaal mit großem Glanze eingeweiht. [...] Der Saal soll 
übrigens sehr schön sein und vorzüglich klingen’.36 Al met al waren 
Röntgens bemiddeling voor Sillem en Koopmans en de ontvangst van 
deze heren door de Röntgens op Lehmannsgarten de enige bijdragen 
van de familie Röntgen aan de nieuwe Amsterdamse muziektempel.37    

Eind 1886 werd het Concertgebouw opgeleverd maar vervolgens 
heeft men geen haast gemaakt met de inrichting en de 
ingebruikneming. Het openingsconcert vond plaats op 11 april 1888 en 
Henri Viotta leidde een ad-hocorkest. Alle belangrijke Amsterdamse 
gezelschappen presenteerden zich: behalve het Paleisorkest speelde 
ook de Amsterdamsche Orkest Vereeniging en in totaal verleenden 
500 zangers hun medewerking. Vier koren hadden hun beste krachten 
afgestaan: Toonkunst, de Wagnervereniging, Excelsior en Euterpe. 
Röntgen zelf had geen aandeel, maar zijn kansen kwamen tien dagen 
later.38   
 Op 7 februari 1888 had het bestuur van Toonkunst besloten dat 
het koor van de Afdeling bij zijn eerste optreden in het Concertgebouw 
Beethovens Missa Solemnis (opus 123) zou uitvoeren.39 Röntgen had 
dit plan al veel eerder geopperd want reeds op 10 juni 1886 had hij 
Grieg geschreven: ‘Unser Saal wird nun auch zum Winter fertig [sein] 
und ich freue mich schon auf’s erste Concert, wo ich [die] ‘Missa 
Solemnis’ aufzuführen gedenke.’40 Op 21 april 1888 was het zover en 
de Orkest Vereeniging begeleidde het koor. Röntgen was na Viotta de 
tweede die in het Concertgebouw het dirigeerstokje hanteerde.41 
‘H.P.C.D.’ van De Amsterdammer was getuige geweest van fraaie 
momenten waarop gelukkige samenwerking tussen instrumentalisten 
en koor kon worden waargenomen. Cramer was onovertroffen in de 
vioolsolo, Messchaert in de bassolo. Met alle waardering voor de 
inspanningen van dirigent Röntgen merkte hij over diens debuut in het 
Concertgebouw op: ‘Aan de directie [...] ontbreekt nog dat karakter van 
                                                             
36                               Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 28 
december 1884. 
37                                  Al  te gewichtig voorgesteld in:  Joachim Röntgen, Muziek is mijn leven, 9. 
38                               Bottenheim, Geschiedenis I, 55 e.v.; Amsterdam, GAA, Arch. Afdeling 
Amsterdam Toonkunst, inv. nr. 763. Jaarverslag Afdeling Amsterdam Toonkunst over 1887/88. 
39                               Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 13, 7 februari 1888. 
40                               Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 10 juni 
1886. 
41                                     Giskes, ‘Periode Willem Kes’, 46.  
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beslistheid, waardoor koor en orkest tot oplettendheid als gedwongen 
worden. De orkestleden spelen niet altijd naar den eisch [...] maar wij 
durven de vraag stellen of het niet van het hoogste belang is dat de 
directeur het vertrouwen verwerft, waarop zijn gezag dient 
gegrondvest.’42 Röntgen zou daarvoor in het Concertgebouw nog volop 
gelegenheid krijgen.    
 Voordat het Concertgebouworkest onder Willem Kes goed en wel 
van start had kunnen gaan, maakte de Afdeling Amsterdam een 
opmerkelijk voornemen wereldkundig. Op 28 september 1888 
verscheen in het Handelsblad een kleine annonce voor vier 
‘Philharmonische concerten’ onder auspiciën van Toonkunst en onder 
leiding van Julius Röntgen. Aan het eerste concert in oktober zou 
niemand minder dan de violist Joseph Joachim zijn medewerking 
verlenen. Kort daarop heeft men het voornemen laten varen. Het is 
gissen naar de beweegredenen. Misschien heeft men ingezien dat het 
energieverspilling was; het zou voor Röntgen beter zijn zich met 
Toonkunst te ontwikkelen en daarbij van tijd tot tijd gebruik te maken 
van de diensten van het Concertgebouworkest. Dat orkest moest nu 
een eerlijke kans krijgen zich te bewijzen.43    
  
 
Willem Kes 
 
Anders dan men aanvankelijk had verwacht en sommigen misschien 
ook wel hadden gewild, werd niet Henri Viotta de eerste dirigent van 
het nieuw te vormen Amsterdamse orkest. Viotta zag geen heil in het 
werken met een klein instrumentaal ensemble in een zo grote zaal en 
bedankte voor de eer. Verschillende anderen werden benaderd, onder 
wie Hans von Bülow en zelfs Johannes Brahms, maar de 
onderhandelingen met hen liepen op niets uit. Sillem zou zich sterk 
hebben gemaakt voor Julius Röntgen omdat hij er geen heil in zag om 
aan de hoofdstedelijke dirigenten een nieuwe collega toe te voegen. 
Röntgens kandidatuur kreeg onvoldoende steun, vooral omdat men 
zich afvroeg of hij wel geschikt was als orkestleider.44 In augustus 1888 

                                                             
42                               De Amsterdammer, 29 april 1888. 
43                          Algemeen Handelsblad, 28 september 1888; Bottenheim, Geschiedenis  I, 88.  
44                                                Giskes, ‘Periode Willem Kes’, 27. 
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werd Willem Kes uitgenodigd en een maand later benoemd.45 Hoewel 
Kes zich in september 1884 in Dordrecht had gevestigd, had men hem 
tot midden maart 1887 nog wel op Röntgens Soirées voor 
Kamermuziek kunnen beluisteren.      

Kes was sinds 1878 een van Röntgens beste vrienden geweest, 
al was halverwege de jaren tachtig het enthousiasme van de 
beginjaren aanmerkelijk geluwd. Vanaf het eerste moment dat Röntgen 
in Amsterdam actief was, trad Willem Kes naast en met hem op. Wat 
bond de twee aan elkaar? Ze waren praktisch even oud en waren 
beiden muzikale ‘alles’kunners: Kes speelde niet alleen zeer goed 
viool, maar ook altviool, piano, fluit en slagwerk en hij componeerde. 
Hun gemeenschappelijke achtergrond in Leipzig versterkte de band, 
hoewel ze elkaar daar nooit hadden ontmoet. Op 15 september 1871 
had de vijftienjarige Dordtenaar aan het Leipizger Conservatorium bij 
Ferdinand David en Carl Reinecke een begin gemaakt met zijn viool- 
en ensemblestudie. Zijn resultaten waren zeer goed en hij verliet het 
conservatorium in april 1873.46 Als violist werd hij vervolgens in Brussel 
gevormd door Henri Wieniavski en in Berlijn door Joseph Joachim.47 

Vanaf 1877 was Kes in Amsterdam concertmeester van het Parkorkest 
onder Willem Stumpff.  

Op 4 februari 1878, in sociëteit de Groote Club, op de nazit van 
het concert waarop Brahms zijn Tweede symfonie had gedirigeerd, 
hebben niet alleen Röntgen en Sillem maar ook Röntgen en Kes elkaar 
leren kennen.48 Reeds binnen een week waren de twee 
onafscheidelijk; als ze maar even de kans kregen, maakten ze muziek. 
Na afloop gingen ze dan - soms met gemeenschappelijke vrienden - 
eten bij restaurant Roetemeijer en de dag werd meestal afgesloten in 
het café. Vanaf eind maart 1878 werd de amateurcellist Kees Scheffer 
(1855-1887) in de vriendschap betrokken; een paar keer per week 
kwam Röntgen ‘Mit Kees und Kes’ samen in Café Vondel om te 
biljarten en bier te drinken. Op 1 februari 1879 versloeg Röntgen Kees 
                                                             
45                                      Giskes, ‘Periode Willem Kes’, 33. Over Willem Kes: Frits Zwart, ‘Willem 
Kes’, in MGG Personenteil 10 (Stuttgart 2003), 55-56. Een biografie van Kes of zelfs een uitgebreid 
biografisch opstel over hem ontbreekt. Voor het hiernavolgende kon ik gebruik maken van de 
dagboeken van Röntgen die een schat aan gegevens bevatten. Zie ook: Zwart, Mengelberg, 49-54.    
46                                      Leipzig, Hochschule für Musik und Theater. Bibliothek. Conservatorium. 
Namenregister der Schüler,  nr. 1766: ‘Herr Willem Kes aus Dordrecht’.  
47                                       Giskes, ‘Periode Willem Kes’, 27, 28; Zwart, Mengelberg, 51-52. 
48                               Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 4 februari 1878. 
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en Kes voor het eerst met biljarten en dat heugelijke feit schreef hij 
trots in zijn annalen bij.49 Al spoedig waren de drie vrienden  

 
graag geziene gasten op de muziekavondjes bij Loman, Sillem, 
Joosten en Witsen. Op 11 april 1878 speelden Röntgen en Kes bij 
Witsen de Eerste vioolsonate van Grieg.50   

De innige band van Röntgen met Kees en Kes laat zich 
vergelijken met zijn vriendschappen in Leipzig met zijn neven Paul, 
Georg en Julius Klengel en Bernard Richter. De drie gingen vaak 
wandelen – nu niet meer in het Rosenthal maar langs de Amstel naar 
het Kalfje of via Zeeburg over de dijk langs de Zuiderzee - en soms 
verbleven ze als Nescio’s Titaantjes hele dagen in elkaars gezelschap: 
‘Kes den ganzen Tag bei mir’ komt herhaaldelijk voor in Röntgens 
eerste Amsterdamse dagboeken. Op 1 juli 1879 luidde het: ‘Kes aus 
Dordt gekommen. Den Tag mit ihm zusammen, ganz wie früher.’51 Op 
dit soort dagen werd geen geheelonthouding of andere ascese 
gepraktiseerd, eerder het tegendeel. Zo schreef Röntgen op 27 april 
1879: ‘Kes abends bei mir. Katzenbergen und Schweineverhungern’.52 

De liefde voor het verorberen van lekkernijen en stevig drinken bleek 
wederzijds. Op 11 december 1879 volgde een groot moment: 
‘Brüderschaft mit Kes’.53 Van Röntgens broederschap met Kees 
                                                             
49                                     Zijn zuster was de amateurpianiste Johanna Scheffer (‘Schefje’, 1853-
1935). De eerste keer dat Kees figureert in Röntgens dagboek is op 17 februari 1878 op een 
muziekavondje bij Coenen, waar ook Loman en Sillem waren. Johanna kwam een week later in 
beeld, op 25 februari 1878.  Johanna en Kees, beiden ongehuwd en onafscheidelijk, waren een 
steun en toeverlaat voor de Röntgens. Met de Scheffers was Röntgen al snel vertrouwd en zij 
boden hem veel gezelligheid. Zijn verjaardagsstoel stond vóór medio 1880 bij de Scheffers thuis, 
die van Johanna later bij de Röntgens. De Scheffers hielpen mee met de inrichting van het huis aan 
de Van Baerlestraat, ze brachten Röntgen naar het station of haalden hem juist op  en gingen mee 
op zijn binnenlandse tournees. Kees verdronk in juni 1887 midden op zee op de terugreis van 
Malaga. De Scheffers waren een muzikale familie en hadden behalve een cello twee piano's. 
Johanna moet een vaardig pianiste zijn geweest. Met 'Fräulein' Scheffer immers speelde Röntgen 
de Haydnvariaties van Brahms, later speelde zij de orkestpartij in zijn Tweede pianoconcert. Op 
hoge leeftijd heeft zij nog wel eens met Edvard Röntgen gemusiceerd. Hij kreeg  jaren na Kees' 
overlijden diens cello.   
50                                    Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 11 april 1878.  
51                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 9, 1 juli 1879. 
52                                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 9, 27 april 1879. Dit moet wel 
betekenen ‘zuipen en vreten’. ‘Katzenjammer’ (kater), de keerzijde van de medaille, komen we 
regelmatig bij Röntgen tegen. Het Duits kent het woord ‘Schweinehunger’ dat met ‘beestachtige 
honger’ kan worden vertaald.  
53                                    Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 9, 11 december 1879. 
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Scheffer is niets bekend, maar Kees trad wel op als getuige bij de 
aangifte van Röntgens zoons, Julius jr. (1881) en Engelbert (1886). In 
1882 getuigden Röntgen en Kees samen bij de aangifte van Kes’ zoon 
Walter.54  
 Kes had zich in augustus 1880 verloofd met Bertha Koch uit 
Leipzig, een nichtje van zijn leermeester A.J.F. Böhme uit Dordrecht.55 
Met Kerstmis dat jaar reisde hij samen met Julius en Amanda Röntgen 
- sinds een half jaar echtelieden - naar Leipzig. Op 2 januari 1881 
gingen Kes en zijn aanstaande met de Röntgens mee terug naar 
Amsterdam en Bertha verbleef de eerste dagen op de Van 
Baerlestraat.56 Nadat op 29 juni 1881 hun huwelijk was gesloten, 
vestigde het echtpaar Kes-Koch zich op de Ruysdaelkade in 
Amsterdam.57 Kes had als getrouwd man en sinds medio 1882 
huisvader minder tijd voor Röntgen maar nog steeds belegden de twee 
regelmatig gezellige avondjes, met elkaar en met anderen. Op 7 april 
1883 bleef Kes weer eens tot drie uur ’s nachts bij de Röntgens 
hangen en onvermijdelijk begon de volgende dag, in ieder geval voor 
Röntgen, met ‘Katzenjammer’.58      

Vanaf het eerste uur heeft Kes meegewerkt aan Röntgens 
Soirées voor Kamermuziek in Felix Meritis. Op de eerste openbaar 
toegankelijke soirée (17 december 1878) speelde hij samen met 
Röntgen en diens neef Julius Klengel, die speciaal uit Leipzig was 
overgekomen, het Zesde pianotrio (opus 70) van Beethoven. Op 10 
januari 1879 hebben de drie op een extra concert in Felix Meritis 
Beethovens Tripelconcert (opus 56) uitgevoerd. Kes bleef spelen op de 
soirées en was daar voor het laatst te beluisteren op 19 maart 1887. 
Samen met Röntgen heeft hij het publiek in Amsterdam laten 
kennismaken met Griegs Eerste en Tweede vioolsonate en hield hij er 
ook Brahms’ Eerste vioolsonate ten doop. Uiteraard speelden zij ook 
werken van Röntgen en zelfs eenmaal van Kes (Vioolsonate).59 Op 
huisconcerten speelden Röntgen en Kes incidenteel ook op twee 
                                                             
54                                    Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 23 mei 1882. 
55                                    Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 10-18 augustus 1880. 
56                                    Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 23 december 1880-2 januari 
1881. 
57                                    Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 29 juni 1881. 
58                                    Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 11, 7 en 8 april 1883. 
59                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 6 januari 1882. 
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piano’s: zo heeft Kes Röntgen begeleid in Brahms’ én Röntgens 
Tweede pianoconcerten.  

Na enige tijd kwamen de eerste barstjes in de vriendschap en dat 
was mogelijk omdat Kes en Bosmans - die vanaf 31 oktober 1879 bij 
Röntgen zijn opwachting had gemaakt en al spoedig niet meer uit zijn 
leven was weg te denken - elkaar nauwelijks konden verdragen.60 Op 
20 september 1883 werd besloten dat Bosmans zich ten gunste van 
Kes uit de soirées zou terugtrekken; Kes had blijkbaar de oudste 
rechten. Een maand later vond een verzoening plaats maar de 
spanning was niet uit de lucht.61 Röntgen bleef met beiden verkeren en 
hoopte dat ze zelf hun conflicten zouden oplossen; uiteindelijk bleken 
die onoverkomelijk. Na het Brahms-Griegconcert in de 
Parkschouwburg op 6 januari 1884, waar Kes nota bene had 
gedirigeerd, werden hij én Bosmans beiden niet uitgenodigd op een 
feestje bij de Röntgens ter ere van Grieg, terwijl alle andere vrienden 
aanwezig waren.62      

Kes wilde meer dan alleen kamermuziek spelen op de soirées 
van Röntgen en concertmeester zijn van het Parkorkest. Medio 1882 - 
het Parkorkest was inmiddels opgeheven - solliciteerde hij in Leipzig 
naar de betrekking van tweede concertmeester bij het 
Gewandhausorchester in de vacature die was ontstaan na het vertrek 
van Henri Schradieck. Op 9 september bereikte hem - tot Röntgens 
verrassing - het bericht dat de keuze niet op hem maar op Henri Petri 
was gevallen.63 Voorlopig bleef Kes in Amsterdam en het lijkt erop dat 
hij heeft besloten zich op het dirigeren toe te leggen. Op 5 mei 1883 
leidde hij de Amsterdamsche Orkest Vereeniging bij de opening van de 
Parkschouwburg.64 Lang zou Kes’ eerste directeurschap overigens niet 
duren. Reeds op 25 augustus 1884 tekende Röntgen in zijn dagboek 
                                                             
60                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 9, 31 oktober 1879. 
61                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 11, 20 september 1883. Zie ook 25 
september en 16 oktober. 
62                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 6 januari 1884; JR Dagboek nr. 
13, 23 april 1887 (problemen blijken onoplosbaar en Kes trekt zich terug). 
63                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 9 september 1882. Op 1 
december 1881 had Kes met succes in het Gewandhaus gespeeld en op 8 maart 1882 tekende 
Röntgen aan dat Kes Amsterdam ging verlaten.  Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10. Zie ook: 
Mundus (ed.), Alfred Richter, 245. 
64                                                    Door Röntgen gedateerd op 1 mei 1883. Bespreking in De Amsterdammer 
van 13 mei 1883 en daar gedateerd op 5 mei 1883. Gespeeld werden drie ouvertures (Beethoven, 
Rossini en Weber) en de recensent verwachtte veel goeds van de ‘beschaafde en precieze’ Kes.  
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aan: ‘Nachricht von der Auflösung der Orchestvereeniging; Kes nach 
Dordrecht übergesiedelt.’65 Die twee feiten waren voor hem logisch met 
elkaar verbonden. Kes had in Amsterdam voorlopig niet veel meer te 
zoeken. In Dordrecht nam hij, in afwachting van betere tijden, de 
leiding van het Toonkunstkoor en het directoraat van de 
Toonkunstmuziekschool op zich.66 Incidenteel kwam hij nog wel in 
Amsterdam en speelde hij op Röntgens soirées. Na afloop overnachtte 
hij soms bij de Röntgens.67  
 Toen Kes in de zomer van 1888 zijn rentree had gemaakt in 
Amsterdam, startte hij al spoedig met een paar instrumentalisten van 
zijn eigen Concertgebouworkest een eigen serie kamermuzieksoirées. 
Het eerste concert vond plaats op 12 februari 1890. Kes’ soirées 
hebben voortgeduurd tot in het seizoen 1894/95.68       
 
 
Röntgen bij Excelsior: 1884-1886 
 
Sinds Röntgen zich begin februari 1878 in Amsterdam had gevestigd, 
had hij veel concerten en concertjes gegeven, vooral bij particulieren 
en op kleine podia. Op 22 november 1878 waren zijn Soirées voor 
Kamermuziek in Felix Meritis van start gegaan. Verschillende keren 
heeft hij daar en op andere plaatsen met vocale solisten en ensembles 
gewerkt en daarbij ook zijn visitekaartje als koordirigent afgegeven.  
 Begin november 1883 werd Röntgen gepolst of hij de 
zangvereniging Excelsior wilde overnemen.69 Kennelijk had de toen 
63-jarige Gustav Heinze, die het koor in 1867 had opgericht en 
sindsdien had geleid, aangegeven dat hij de dirigeerstaf wilde 
neerleggen. Röntgen hield het ‘aanbod’ in beraad en pas in maart 1884 
kwam de zaak in een stroomversnelling. Op 4 maart sprak hij erover 
met Sillem en een dag later liet hij het bestuur van Excelsior weten dat 
hij er veel voor voelde. Op 4 april volgde zijn benoeming.70 Vijf dagen 
                                                             
65                                Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 25 augustus 1884.  
66                                 Giskes, ‘Periode Willem Kes’, 29 e.v. 
67                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 2 november 1884 en 18 april 
1885.  
68                                 Van Royen e.a. (red.), Historie en Kroniek I, 30, 53. 
69                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 11, 9 november 1883. 
70                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 4 maart en 4 april 1884. 
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later schreef een enthousiaste Röntgen aan zijn vriend Grieg: ‘Ich hörte 
neulich den Chor und fand ihn ganz vortrefflich. Ich werde zwei 
Aufführungen mit und eine ohne Orchester machen können und freue 
mich sehr darauf, endlich einmal tüchtig zum Dirigiren zu kommen.’ 
Daarvan was het immers nog altijd niet gekomen.71   

Op 1 oktober 1884 was Röntgens eerste repetitie voor het 
concert van 17 december. Op het programma stonden Ein Deutsches 
Requiem van Brahms en - met Messchaert - Bachs cantate ‘Ich will 
den Kreuzstab gerne tragen’ (BWV 56). De uitvoering vond plaats - 
zoals steeds bij Excelsior - in het gebouw van de Vrije Gemeente aan 
de Weteringschans. In totaal had Röntgen 29 repetities nodig gehad en 
daaruit blijkt toch wel dat het hem nog niet heel erg makkelijk afging; of 
Excelsior was toch niet zo’n geoefend gezelschap of Röntgen zo 
slagvaardig. Bij de generale repetitie kreeg hij niettemin van het 
bestuur een fraai bewijs van vertrouwen en waardering: een zilveren 
dirigeerstaf met de inscriptie ‘Excelsior aan haren Directeur Julius 
Röntgen, 17 december 1884’. Röntgen had binnen korte tijd de harten 
van de zangers voor zich gewonnen.72 Reeds op 1 januari besloot men 
om voortaan de drie jaarlijkse uitvoeringen allemaal door orkest te laten 
begeleiden.73   

Op het concert van 22 april 1885 dirigeerde Röntgen de 
Krönungs-Anthems (Coronation Anthems, HWV 258-261) van Händel 
en het Magnificat (BWV 243) van Bach. Het was een zinvolle bijdrage 
aan de viering van het 200ste geboortejaar van de componisten en 
beide werken hadden nooit eerder in Amsterdam geklonken; Hol had 
het Magnificat eerder uitgevoerd in Utrecht. De zaal was uitverkocht en 
de musici van de AOV en de 120 zangers - 20 tenoren en bassen en 
100 sopranen en alten - van Excelsior zouden prachtig hebben 
gespeeld en gezongen. Joseph Cramer en Amanda Röntgen-Maier 
voerden bovendien Bachs Dubbelconcert (BWV 1043) uit. Gelukkig 
noteerde Röntgen na afloop: ‘Viel Freude nach viel Arbeit!!’ Een dag 
later zou het slechte kritieken hebben geregend en dat gaf Röntgen de 

                                                             
71                                                    Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 9 april 
1884. Op 18 april nam Heinze afscheid en dirigeerde Röntgen ‘Frühlingsbotschaft’ van Niels Gade. 
Na de toespraken was er bal en danste Röntgen een polonaise met mevrouw Heinze. Tinte, Coll. 
Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 18 april 1884. 
72                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 16, 17, 21 december 1884. 
73                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 1 januari 1885. 
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nodige ergernis. Het is niet bekend of het artikel dat Loman als 
‘Erwiderung’ had geschreven ook is gepubliceerd.74    

Zo kritisch als de buitenwacht was, zo dankbaar toonden zich de 
zangers. Na een klein concert op 9 mei, waarop Schuberts Mirjams 
Siegesgesang (D 942) werd uitgevoerd, kreeg Röntgen twee gipsen 
bustes van Bach en Händel aangeboden, als dank voor het Händel-
Bachconcert.75 Zoveel aardigheid werkte weldadig, maar de koorkas 
kon het nauwelijks trekken; op 16 september werd vergaderd over het 
tekort van meer dan ƒ 600,-.76 Het kon gelukkig worden weggewerkt, 
zodat het concert met Mozarts Requiem (KV 626), Beethovens 
Chorphantasie (opus 80) en Röntgens Bittgesang (solo: Messchaert) 
doorgang kon vinden. De Orkest Vereeniging verleende opnieuw haar 
medewerking. Röntgen was zó gelukkig met het concert van 4 
december dat hij zijn Bittgesang aan Excelsior opdroeg.77  
 Op 6 januari 1886 was de eerste repetitie van Haydns 
Jahreszeiten (Hob. XXI:3) voor de uitvoering op 9 april; Messchaert 
zong mee in het koor wat de toch al plezierige sfeer alleen maar nog 
beter maakte. Op 21 april kwam Schumanns oratorium Das Paradies 
und die Peri (opus 50) op de lessenaar met het oog op een uitvoering 
in het najaar. Voorlopig was er alle reden tot dankbaarheid en 
tevredenheid en mocht men zelfs heerlijk op zijn lauweren rusten. Op 
zondag 27 juni was er een uitstapje ter feestelijke afsluiting van 
Röntgens tweede seizoen. Met een grote stoomboot voer het 
gezelschap van ongeveer honderd zangers over het Amsterdam-
Rijnkanaal naar Breukelen voor een picknick op het buiten Vechtvliet. 
Ook Messchaert en enkele leden van de Liedertafel Euterpe waren van 
de partij. Röntgen kende hen goed: op 10 mei had hij er een repetitie 
geleid en op 14 mei een concert gedirigeerd in de plaats van 
                                                             
74                                    Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 22 en 23 april 1885. De recensies 
in De Amsterdamsche Courant en het Nieuws van den Dag, beide van 24 april 1885, waren 
geenszins afbrekend. Röntgen werd juist geprezen om zijn ‘bewonderenswaardige tact en 
bekwaamheid’ alleen vroeg men zich af waarom de anthems niet in het Engels waren gezongen. 
De Amsterdammer constateerde in het koor op onderdelen ruwheid en ongelijkheid, sommige tempi 
waren te snel en de bezetting van het slotkoor was te zwak. Een tegenstuk van Loman werd niet 
aangetroffen. Ongetwijfeld zou Loman de handschoen hebben opgepakt en een pleidooi hebben 
gehouden voor de Duitse vertaling van de oorspronkelijk Engelse motetten.  
75                                    Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 9 mei 1885. 
76                                    Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 16 september 1885. 
77                                    Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 4 december 1885; Den Haag, 
NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 515 (4 september 1885). 
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Messchaert die zojuist vader was geworden. Er werd op Vechtvliet uit 
volle borst gezongen, flink gegeten en stevig gedronken. ‘s Avonds laat 
op de terugweg was de boot verlicht en werd er vuurwerk afgestoken: 
‘Sehr gelungen!’.78   
 
 
Röntgen bij Toonkunst: 1886-1898 
 
Nog dezelfde week kwam er abrupt een einde aan het schijnbaar 
ongecompliceerde geluk van Excelsior en zijn dirigent. Op 2 juli 1886 
werd Röntgen - als donderslag bij heldere hemel - benoemd tot 
opvolger van Johannes Verhulst als muziekdirecteur van de Afdeling 
Amsterdam van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. 
Röntgen had dit onmogelijk kunnen weigeren; de positie was 
prestigieus en het koor was een van de grootste en machtigste 
muziekinstellingen van het land; het telde 250 tot 300 zangers. Het 
vertrek van Verhulst kwam weliswaar plotseling maar niet onverwacht. 
Er waren al jaren klachten over zijn functioneren. Bij het laatste concert 
in Amsterdam - op 2 april 1886 - zou het koor oorspronkelijk hebben 
meegewerkt maar de bijdrage van de zangers was afgezegd wegens 
‘mangelhafte Proben’.79 Eind juni had het bestuur van Diligentia in Den 
Haag het contract met het ‘erelid’ Verhulst ontbonden omdat hij bleef 
weigeren muziek van Liszt, Wagner en Berlioz uit te voeren. Kort 
daarop - zwaar aangeslagen en beducht voor een nieuwe vernedering 
- legde Verhulst zelf zijn werkzaamheden in Amsterdam neer. Hij 
vertrok niet alleen bij Toonkunst, maar ook bij Caecilia en Felix Meritis, 
omdat ‘hij ernstig vreesde niet meer de kracht, de lust en den ijver te 
bezitten die hem tot heden waren trouw gebleven’.80   
 Röntgens benoeming verliep zonder slag of stoot. Op 1 juli had 
Röntgen van Frans Coenen vernomen dat er diezelfde avond een 
Toonkunstvergadering was belegd, waarop men de nieuwe 
muziekdirecteur zou kiezen. De ochtend daarop kwamen Sillem en Van 
Rees bij hem aan huis en deelden hem mee dat de keuze op hem was 
                                                             
78                                    Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 6 januari, 9 en 21 april, 10 en 14 
mei, 27 juni 1886. 
79                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 2 april 1886. 
80                                                     Amsterdam, GAA, Arch. Afdeling Amsterdam Toonkunst, inv. nr. 763. 
Jaarverslag Afdeling Amsterdam Toonkunst over1885/86. Bank en Van Buuren, Hoogtij van 
burgerlijke cultuur, 534-535. 
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gevallen. Volgens het jaarverslag van 1885/86 was daarmee de ‘staf 
van de grijze aanvoerder in jeugdige, hoogst bekwame handen 
overgegaan’.81 Ongetwijfeld was Röntgen niet ongeschikt, maar de 
procedure was allesbehalve transparant geweest; de benoeming was 
er in een vloek en een zucht doorheen gejaagd.82 Het voorstel van 
Daniël de Lange - op een inderhaast bijeengeroepen vergadering van 
de Maatschappij Caecilia - om met Caecilia, Toonkunst en Felix Meritis 
gezamenlijk een nieuwe directeur te kiezen, kwam door het nieuws van 
de benoeming van Röntgen als mosterd na de maaltijd.83   
 De kranten roken bloed en vanaf 3 juli begon - in de woorden van 
Röntgen - de ‘große Zeitungszankerei über den neuen Direktor und die 
nicht gewählten Kandidaten Kes, Viotta, De Lange und Hol’.84 Viotta 
citeerde enkele jaren later in een opstel over Röntgen nog een paar 
opmerkelijke zinnen uit krantenartikelen: ‘Een vreemdeling gekozen!’, 
‘Alle Nederlanders voorbijgegaan!’ en ‘Welk een schaamte voor de 
nationale kunst!’85 In een ingezonden brief in De Amsterdammer werd 
de overhaaste beslissing van de Toonkunstbestuurders zwaar 
gehekeld. Waarom moest de zaak binnen een paar dagen worden 
afgedaan? ‘Zou het niet beter zijn geweest hierover in alle bedaardheid 
te hebben nagedacht? De voor zoo langen tijd bindende benoeming 
was zeker toch een rijpere overlegging waard. Maar neen, met den 
meesten spoed werd dit punt ter sprake gebracht en afgehandeld. En 
de vrucht van dezen snellen arbeid? Dat de Hollandsche 

                                                             
81                                Amsterdam, GAA, Arch. Afdeling Amsterdam Toonkunst, inv. nr. 
763. Jaarverslag Afdeling Amsterdam Toonkunst over1885/86. 
82                                             Volgens Simon van Milligen in het Algemeen Handelsblad van 5 
februari 1903 (‘Muziekkroniek. Julius Röntgen 1878-1903’) was het opnieuw A.D. Loman die 
Röntgen naar voren had geschoven. 
83                                                  De Lange was van 1880 tot 1886 secretaris van Caecilia. Maatschappij  
Caecilia was geen concertinstituut maar een  filantropische instelling. Caecilia was van start gegaan 
in 1841 en stond tot 1856 onder leiding van J.B. van Bree. F.B. Bunte was zijn opvolger. Van 1864 
tot 1886 was Verhulst muziekdirecteur. Doelstellingen waren: 1) zo volmaakt mogelijk 
muziekwerken ten gehore brengen en 2) het onderhouden van een fonds voor weduwen en wezen 
van musici en bejaarde musici. Caecilia had in 1869 580 donateurs, in 1889 1156.  De 
Maatschappij gaf jaarlijks twee concerten, een voorjaars- en een najaarsconcert. Amsterdam, GAA, 
Arch. Caecilia, verslagen. Zie ook: Maatschappij Caecilia 1841-1941. Verslag over honderd jaar. 
Amsterdam, 1941.    
84                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 3 juli 1866. 
85                                                 Henri Viotta, Onze Hedendaagsche Toonkunstenaars. Julius Röntgen 
(Amsterdam, 1892), 10, 11. 
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Toonkunstenaars allen op den achtergrond zijn gesteld!’86 Joosten en 
Bianchi traden uit het bestuur van Toonkunst; de laatste expliciet 
omdat hij geen Duitse muziekdirecteur van de Afdeling Amsterdam 
wilde. De bankier Nicolaas Pierson, Toonkunstbestuurder in de jaren 
1875-1888 en een fervent anti-Wagneriaan, toonde zich in een 
persoonlijke brief aan Röntgen zeer ingenomen met diens benoeming: 
‘Es ist meine feste Überzeugung, daß Ihnen die Stelle gebührt, und 
keinem Anderen’. Hij beschouwde Röntgens jonge leeftijd als een 
voordeel: ‘Bleiben Sie nur ewig jung!’. Uit een dagboekaantekening uit 
diezelfde dagen blijkt Pierson zich echter terdege bewust van de 
consequenties: ‘Mij is de benoeming zeer sympathiek, maar ik erken, 
dat zij voor Daniël de Lange zeer grievend is.’87     

 De kaarten in muzikaal Amsterdam waren door de plotselinge 
loop der gebeurtenissen heel anders geschud. Röntgen had 
onmiddellijk zijn ontslag ingediend bij Excelsior en nu dreigde voor dat 
koor een leegloop naar het ruim tweemaal zo grote en veel rijkere 
Toonkunst. Omdat het mannenkoor van Toonkunst in de nadagen van 
Verhulst was verlopen, was volgens Röntgen en anderen een fusie van 
beide zangverenigingen gewenst. Al op 7 juli werd er gesproken over 
het samengaan van Excelsior en Toonkunst. Het plan stuitte 
aanvankelijk op verzet en Röntgen noteerde voor zijn doen zeldzaam 
uitgebreid in zijn dagboek: ‘Erst großer Wiederstand von Seiten 
Toonkunst, das keine Bedingungen von Excelsior annehmen wollte, 
Verbindung deshalb unmöglich. Sehr in Sorge darum. Endlich 
Übereinstimmung beider Bestuure [sic!] unter folgenden Bedingungen: 
Excelsior geht zu Toonkunst über und löst sich auf. Toonkunst gibt 
jährlich ein Excelsiorconcert fürs Volk. Zwei Herren vom Vorstand von 
Excelsior gehen über in den Vorstand von Toonkunst’. 88 Het was 
Sillem die zich achter de schermen sterk maakte voor de fusie en zijn 
pogingen leken succes te hebben. Op 16 juli kwam Excelsior-voorzitter 
Schröter Röntgen persoonlijk meedelen dat Toonkunst en Excelsior 
elkaar hadden gevonden: ‘Große Freude!’89 Ook naar Grieg toe had 
Röntgen zich al vroeg rijk gerekend. Op 10 juli schreef hij zijn vriend 
                                                             
86                                                    De Amsterdammer, 11 juli 1886. Hofman-Allema, Geestdrift en muzikale 
zin, 166. 
87                        Van Maarseveen, Briefwisseling N.G. Pierson II, 108, 109. 
88                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 7 juli 1866. 
89                             Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 16 juli 1866. 
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overmoedig: ‘Nun kann ich Sie nicht nur als Freund zu uns einladen, 
sondern ganz offiziell als “Directeur van de Maatschappij tot 
bevordering der Toonkunst”, und bestelle mir zum Anfang und für den 
nächsten Amsterdammer Besuch wenigstens eine Symphonie von 
Ihnen.’90    
 De vreugde was al te voorbarig, omdat Röntgen en de 
bestuurders van beide koren slecht naar hun koorleden hadden 
geluisterd. Dat bleek half september, aan het begin van het nieuwe 
seizoen. Binnen Excelsior had zich inmiddels een krachtige 
‘Oppositionspartei’ gevormd die niet met Toonkunst wilde samengaan; 
Excelsior moest juist zelfstandig blijven. Toen beide partijen kennnis 
hadden genomen van de argumenten, verdwenen de fusieplannen van 
tafel. Het bestuur van Excelsior, dat voor de vakantie door de knieën 
was gegaan, trad af en men vond de 66-jarige Heinze bereid voorlopig 
terug te keren als dirigent. Begin oktober deed het nieuwe bestuur van 
Excelsior een circulaire uitgaan waarin het Röntgen hartelijk dankte 
voor de ‘schitterende resultaten’ die hij met het koor had bereikt. 
Tegelijkertijd constateerde men dat onder hem het eigenlijke doel van 
het koor enigszins uit het zicht was geraakt, namelijk ‘de veredeling 
van het volk door den invloed van de gewijde muziek’. Het probleem 
onder Röntgen was niet dat er geen religieuze werken werden 
uitgevoerd - dat deed hij immers volop - maar dat het musiceren te 
elitair was geworden: de doelgroep werd nauwelijks meer bereikt.91  
 Op een vergadering van Toonkunst midden september bleek er 
ook in de eigen Toonkunstgelederen onvrede te bestaan over de keuze 
van Röntgen maar het verzet werd door het bestuur vakkundig in de 
kiem gesmoord. Nieuwe bestuursleden traden in de plaats van de 
afgetreden leden Joosten en Bianchi. Door alle tumult kon Röntgen pas 
op 18 oktober zijn eerste repetitie leiden; na een vriendelijke introductie 
van Sillem - zijn steun bleek onmisbaar in deze dagen - begon men 
met het oratorium Josua (HWV 64) van Händel. Röntgen had zich de 
gang van zaken erg aangetrokken; hij had zelfs drie weken het bed 
moeten houden wegens ‘typhöses Fieber’. Nu leek de rust eindelijk te 

                                                             
90                   Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
10 juli 1886. 
91                                        De Amsterdammer, 10 oktober 1886. Al eerder had men 
vastgesteld dat Röntgen ‘Excelsior uit haren kwijnenden toestand weer tot een hoogen trap van 
bloei had gebracht.’  Zie: Hofman-Allema, Geestdrift, 166.  



                                                                              
 

 

224 

zijn weergekeerd.92 Viotta zou in 1892 de gang van de gebeurtenissen 
karakteriseren als een ‘onstuimige periode in een kalm leven’.93   
 
 
Röntgen onder en naast Kes 

 
Edvard Grieg schreef Röntgen op 5 april 1887 dat hij uit 
krantenartikelen had begrepen dat het hem in zijn nieuwe betrekking 
‘recht heiß’ werd gemaakt. Röntgen antwoordde op 19 mei: ‘Ich habe 
viel derartiges über mich ergehen lassen müssen, da ich auf einmal 
eine ganze Menge Feinde bekommen habe, vor allem unter denen, die 
selbst gerne die Verhulst’sche Erbschaft abgetreten hätten.’94 De 
perikelen waren inmiddels achter de rug en ‘Kapellmeister’ Röntgen 
was vol goede moed en zelfvertrouwen met zijn nieuwe koor 
begonnen. De repetities werden goed bezocht en als eenmaal de 
nieuwe concertzaal klaar zou zijn, zou het allemaal nog veel beter 
gaan.   
 Met de vijandschap van zijn tegenstrevers - Röntgen zelf had in 
dit verband genoemd: Kes, Viotta, De Lange en Hol - is het erg 
meegevallen. Hol had Verhulsts Diligentiaconcerten in Den Haag 
overgenomen; hij ontmoette Röntgen regelmatig en er viel geen 
onvertogen woord. Met Daniël de Lange was er korte tijd enige afstand, 
maar bleef de goede verstandhouding uiteindelijk bewaard; Röntgen en 
hij hebben nog jaren eendrachtig samen gewerkt op het 
Conservatorium. De Lange zou amper drie jaar Caecilia dirigeren, van 
1886 tot 1889. Viotta en Röntgen hadden nauwelijks iets met elkaar te 
maken, maar de wederzijdse waardering was groot.95 In 1888 zou 

                                                             
92                                Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 17 juli en 18 oktober 1886. Opmerkelijk is 
de felicitatiebrief van jhr. J.C.M. van Riemsdijk die van Röntgen het beste verwachtte. De enige 
schaduw was de ‘unkünstlerische Behandlung’ van Verhulst in Den Haag. Verhulst zou het nieuws 
van Röntgens benoeming ongetwijfeld met genoegen begroeten. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. 
Brief van JCMvR aan JR, 2 augustus 1866.   
93                                            Viotta, Onze Hedendaagsche Toonkunstenaars. Julius Röntgen, 11.  
94                                              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 5 april 
en 19 mei 1887. Zie ook: Leipzig, Universitätsbibliothek, Sondersammlungen Taut. Brief van ER 
aan PK, 12 mei 1891: ‘Man kann es ihm durchaus nicht verzeihen daß er ein Deutscher ist und mit 
diesen beschränkten Ansichten hat er fortwährend zu kämpfen’. 
95                                              Dat Viotta Röntgen goed gezind was, blijkt uit zijn biografisch opstel over 
Röntgen uit 1892 (Onze Hedendaagsche Toonkunstenaars. Julius Röntgen) en uit zijn ‘Feuilleton’ 
in De Telegraaf van 26 juni 1898 over Röntgens debacle bij Toonkunst. Zie hierna 395. In zijn 
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Viotta Excelsior van Heinze en in 1889 Caecilia van De Lange 
overnemen en werd daarmee én met zijn Wagnervereeniging (1883) 
naast Röntgen en Kes een factor van betekenis in het Amsterdamse 
muziekleven. Viotta nam bij zijn vertrek naar Den Haag eind 1896 
ontslag bij Caecilia en Excelsior. Het bestuur van Caecilia bood 
Mengelberg het directeurschap aan, maar Excelsior werd 
opgeheven.96   
 Ook Kes zou in 1886 een potentiële kandidaat zijn geweest voor 
de opvolging van Verhulst, maar dat hij werkelijk de ambitie zou 
hebben gehad de Afdeling Amsterdam te dirigeren is niet bekend. Dat 
Kes echter in Röntgens dagboeken (tot halverwege februari 1888) en 
Röntgens agenda’s helemaal niet meer voorkomt, is wel opvallend. 
Kes weigerde mee te werken aan de soirée in Felix Meritis van 23 april 
1887, omdat toen ook Bosmans speelde. Voor 12 november werd voor 
hem een vervanger gevonden in de persoon van Christiaan Timmner 
(‘zum ersten Mal statt Kes’), de eerste concertmeester van het 
Concertgebouworkest.97 Kes zou nooit meer meespelen op Röntgens 
kamermuziekavonden. Misschien heeft het hem gestoken dat Röntgen 
vriendschappelijk met Bosmans bleef verkeren. Röntgen was er echter 
de man niet naar partij te kiezen en met iemand te breken.  
 
Medio 1888 zal ook Julius Röntgen het aantreden van Willem Kes bij 
het op te richten Concertgebouworkest hebben toegejuicht; vervolgens 
zal hij de banden met hem hebben aangehaald. Anders is het niet te 
verklaren dat de twee oude vrienden in de jaren negentig zo 
harmonisch en ook zo vaak hebben samengewerkt. Röntgen heeft in 
de zeven jaren dat Kes het Concertgebouworkest heeft geleid alle 
gelegenheid gekregen - en genomen - zijn talenten te ontplooien; als 
dirigent, als pianist en als componist. Anders dan zijn opvolger 
Mengelberg lijkt Kes het niet te hebben geambieerd met koren te 
werken; dat liet hij over aan ‘Omnipotens Röntgen’.98   

                                                                                                                                                                                          
Handboek der Muziekgeschiedenis II (Haarlem, 1916) en in het bijzonder in deel VIII (‘De toonkunst 
in Nederland’) noemt hij echter Röntgen met geen woord.   
96                              Zie hierna 387 noot 25. 
97                                      Tinte, Coll. Röntgen. Notieboekje Soirées voor Kamermuziek, 1878-1906.  
98                                                   Bottenheim, Geschiedenis  I, 218. Zie hierna bijlage 1 waarin alle 
optredens van Röntgen met het Concertgebouworkest of uitvoeringen van zijn werk in de Grote 
Zaal van het Concertgebouw zijn  opgenomen.  
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 Over de componist Röntgen merkte een criticus naar aanleiding 
van diens Gebet voor koor en orkest (opus 27) op dat hij ‘geene, zeer 
speciale, eigen wijze van uitdrukken’ had. Zijn muziek was een 
mengeling van Beethoven, Schumann en Brahms. Maar wat deed het 
er toe? ‘De heer Röntgen zoekt niet. Hij is en voelt zich meester en 
arbeidt diensvolgens met bijzonder gemak’.99 Op 17 februari 1894 was 
er in de Grote Zaal voor het eerst een avond met slechts werken van 
Röntgen, waaraan behalve Toonkunst en het Concertgebouworkest 
ook Johannes Messchaert en Henri Bosmans meewerkten. Röntgen 
dirigeerde de volgende composities: Gebet (opus 27), Sturmesmythe 
(opus 31), de Ballade über ein norwegisches Volkslied (opus 36), het 
Eerste celloconcert, de Wallfahrt nach Kevlaar en de Amoureuze 
Liedekens.100 In de twee eerste werken zong het koor, in de twee 
laatste Messchaert. Van Milligen toonde zich nu toch gevoelig voor de 
‘zoo sprekende uitdrukking’ van Gebet en de eigenaardige kleur van 
Sturmesmythe. Bottenheim noemt het ‘uitermate druk bezochte’ 
concert een halve eeuw later ‘een ongezocht pleidooi voor Röntgens 
steeds stijgende populariteit’.101  
 Als dirigent had Röntgen het voordeel dat hij kon werken met een 
goed instrumentaal ensemble. Kes had met zijn onverbiddelijke 
strengheid het orkest tot een voorbeeldig apparaat gedrild en behalve 
de discipline van de musici ook die van het publiek op scherp 
gesteld.102 Veel recensies leggen echter de zwakte van Röntgens 
dirigeren bloot en gewagen van zijn voortdurende onrust en 
onzekerheid. Naar aanleiding van de uitvoeringen van Schumanns 
Paradies und die Peri (16 en 17 december 1887) merkte de recensent 
van De Amsterdammer op: ‘De uitvoering was beter dan wij met het 
                                                             
99                                                   De Amsterdammer, 2 december 1888. De uitvoering van Gebet had 
plaatsgevonden op 24 november. 
100                                 Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs. 266, 275 
en 518. 
101                                                      De Amsterdammer, 25 februari 1894; Bottenheim, Geschiedenis I, 194. Op 
7 februari 1903 was er voor het laatst een Röntgenavond in de Grote Zaal. In 1918, 1925, 1930 en 
1932 waren er in de Kleine Zaal ook Röntgenconcerten met uitsluitend kamermuziekwerken. De 
Röntgenavond van 12 februari 1918 was georganiseerd door de pianist Frederic Lamond en werd 
gegeven door Alex Schmuller, Marnix Loevensohn en Lamond. Röntgen droeg naar aanleiding 
daarvan zijn Zevende cellosonate op aan Lamond. Zie de tekst van John Smit in het cd-boekje bij 
Julius Röntgen, Cellosonatas vol. 2. Ars Produktion 38439. 
102                                              Zwart, Mengelberg, 52. Kes zou zich overigens niet geliefd hebben 
gemaakt. Zie daarvoor: Zwart, Mengelberg, 151.  
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oog op de beide concerten in het vorige seizoen gegeven, hadden 
durven verwachten. De leiding van de heer Röntgen onderscheidde 
zich ditmaal in enkele deelen door een karakter van beslistheid, 
waarvan verleden jaar geen spoor te ontdekken viel. [...] Doch op den 
samenwerking tusschen orkest en koor viel nu en dan aan te merken. 
Dit zal wel niet licht veranderen zoolang de repetities met orkest te 
beperkt blijven. En het gezag van den directeur [...] vooral onder de 
orkestleden, kan aan kracht winnen.’103 De klachten over Röntgens 
onzekerheid en zijn gebrek aan directietalent hielden aan. Iedereen 
was te spreken over zijn muzikaliteit en waardeerde zijn beminnelijke 
karakter, maar men zag toch vooral wat hij als dirigent miste: ‘Een 
scherp gezicht, imponeerend of boeiend uiterlijk, energie, 
zelfvertrouwen’.104 Bij een uitvoering van Brahms’ Gesang der Parzen 
(opus 89) en Schumanns Szenen aus Goethes Faust (WoO 3) (23 
februari 1889) stelde men vast dat de koorzangers weinig nuances 
aanbrachten en nauwelijks eenheid vertoonden; het orkest speelde 
nonchalant en te hard: ‘Het is vreemd dat de leiding van een zo 
uitstekend musicus als Röntgen toch niet voldoende blijkt om al deze 
elementen werkelijk een geheel te maken’.105 Röntgen zou meer 
hebben geluisterd met zijn geestelijke dan met zijn lichamelijke oren! 
Pas bij de Nederlandse première van Bachs Hohe Messe (BWV 232, 
19 december 1891) had de recensent van De Amsterdammer een 
koorleider aan het werk gehoord én gezien: Röntgen zou rustiger en 
zekerder dan ooit zijn geweest.106 Zijn rust en zelfvertrouwen waren 
verder toegenomen toen hij begin 1893 voor de tweede keer Ein 
Deutsches Requiem dirigeerde.107 Maar het was altijd nog niet ideaal. 
Zelfs zijn vriend Hugo Nolthenius merkte in 1894 voorzichtig op dat 
Röntgen wellicht ‘het volle talent voor dirigeren niet mede in de wieg 
was gevallen, bij de vele geschenken die de Muzen hem bij zijn 
geboorte hebben gebracht’.108    

                                                             
103                                                  De Amsterdammer, 1 januari 1888. Zie ook: Hofman-Allema, Geestdrift, 
166-167. 
104                                                    De Amsterdammer, 2 december 1888. 
105                                                De Amsterdammer, 3 maart 1889. 
106                                                   De Amsterdammer, 27 december 1891. 
107                                                    De Amsterdammer , 26 februari 1893. 
108                                                  Weekblad voor Muziek 1 (1894), 24 februari. 
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 Als pianist heeft Röntgen de meeste lof geoogst. In de eerste 
grote Beethovencyclus van het Concertgebouworkest, in het seizoen 
1893/94, was het Röntgen die de solopartijen van alle vijf 
pianoconcerten heeft gespeeld. Die kans zou zich later nooit meer 
voordoen.109 De commentaren van Van Milligen in De Amsterdammer 
waren, behoudens enkele kritische noten, lovend; wanneer Röntgen 
niet met zijn techniek imponeerde, dan deed hij dit wel met zijn 
muzikaliteit. Zijn vertolking van het Tweede pianoconcert was 
‘zeldzaam schoon’, mede dankzij de smaakvolle, zelf gecomponeerde 
cadens.110 Hugo Nolthenius stelde Röntgen als pianist bijzonder hoog, 
‘onder andere omdat hij onder de weinigen behoort, die de 
ideetechniek tijdens zijn spelen niet bij mij doen opkomen. Zijn spel is 
de onmiddellijke afspiegeling van het door zijn rijke ziel gegane werk, 
waarin hij op dat oogenblik geheel, verder zich-zelf-verloochenend, 
opgaat’.111 Kes en Röntgen hebben in dezelfde Beethoven-serie 
samen de Kreutzersonate (opus 47) ten gehore gebracht en 
overtuigden door hun ‘eenheid in opvatting’.112 Het is in andere 
seizoenen ook wel eens voorgekomen dat Kes en Röntgen elkaar 
afwisselden op de bok, soms soleerde Röntgen onder Kes op de 
vleugel, dan weer voegde Kes zich tussen de musici en speelde hij 
onder Röntgen de vioolsoli. 
  Op 4 maart 1895 kwam op een vergadering van het bestuur van 
het Concertgebouw het aanstaande vertrek van Kes aan de orde; hij 
had op zeer aantrekkelijke voorwaarden een benoeming in Glasgow 
aanvaard.113 Op 24 oktober 1895 werd Kes feestelijk uitgeleid en 
Röntgen was met Sillem, de komende man Willem Mengelberg en 
verschillende andere gasten aanwezig bij het afscheidsdiner. Na drie 
jaar te hebben gewerkt in Glasgow (Scottish Orchestra) en vervolgens 
zeven jaar in Moskou (Philharmonisch Gezelschap), streek Kes neer in 

                                                             
109                                                   Als in later jaren de Beethovenconcerten werden uitgevoerd, speelde 
Röntgen alleen het Vierde pianoconcert. Zie hierna 426-433. Overigens mag uit de programmering 
van 1893/94 blijken dat dit pianoconcert ook toen al Röntgens favoriet was. Hij  speelde het 
tweemaal en het was de tweede keer geprogrammeerd op het slotconcert, voorafgaand aan de 
Negende symfonie. 
110                                                  De Amsterdammer, 10 december 1893. 
111                                            Weekblad voor Muziek 1 (1894), 24 februari. 
112                                          De Amsterdammer, 11  februari 1894. 
113                                         Zwart, Mengelberg, 54. 
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Koblenz, waar hij zou blijven tot zijn pensionering. Hij was er tot 1926 
directeur van het Conservatorium en dirigent van de Musikverein.114   
 Na 1895 heeft Röntgen geen contact meer gehad met Kes. Het 
was uit het oog uit het hart, terwijl de mannen toch zoveel zo intensief 
met elkaar hadden gedeeld. Op 9 mei 1907 - op een uitstapje op 
Hemelvaartsdag - liep Röntgen Kes bij toeval in Bonn tegen het lijf en 
herkende hem aanvankelijk niet. Hij was ‘ganz verändert - ganz nett’. 
Blijkbaar was de metamorfoze in zijn voordeel. Röntgen was 
nauwelijks op de hoogte van Kes’ faits et gestes en wist niet eens dat 
hij al twee jaar in Koblenz werkte. Kes was welwillend en beloofde 
Julius jr. een keer als vioolsolist te engageren.115 De ontmoeting kreeg 
geen vervolg en de 16 jaren daarna heerste tussen de gewezen 
vrienden opnieuw een diepe stilte. Naar aanleiding van een interview 
met Kes in De Telegraaf van 20 juni 1923, waarin deze zich zeer 
negatief over het Amsterdamsch Conservatorium had uitgelaten, heeft 
Röntgen Kes publiekelijk de les gelezen.116  
 
 
Samenvatting 
 
Gedurende de 19de eeuw heeft de Afdeling Amsterdam van de 
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst belangrijke bijdragen 
geleverd aan de ontwikkeling van het muziekleven in de hoofdstad. 
Sinds 1829 had de Afdeling een zangvereniging (‘Toonkunst’) en 
exploiteerde sinds 1864 een Muziekschool. Sinds 1884 was zij belast 
met het oppertoezicht over het Amsterdamsch Conservatorium (1884). 
Deze instelling was de eerste in zijn soort in Nederland.  
 In de concertzaal van Felix Meritis (Keizersgracht) gaf Julius 
Röntgen in de periode 1878-1888 (in de jaren 1888-1906 in de Kleine 
Zaal van het Concertgebouw) onder auspiciën van dezelfde Afdeling 
Amsterdam zijn Soirées voor Kamermuziek (6 concerten per seizoen). 
Toen in 1881 de Parkzaal in de Plantage was afgebroken, stond voor 
velen vast dat de kleine podia (Felix Meritis en Odeon) en de grote, 

                                                             
114                                    Frits Zwart, ‘Willem Kes’, in: MGG Personenteil 10 (Stuttgart, 2003), 55-56; 
Onze Musici, 1923: Willem Kes. 
115                                            Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan MR, 9 mei 1907. Kes 
heeft Julius jr. nooit geëngageerd. Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda voor 1907, 9 mei: ‘Bonn’.  
116                                   Zie hierna 279-281. 
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overakoestische zaal van het Paleis voor Volksvlijt als concertzalen 
niet voldeden. Amsterdam moest een volwaardige muziektempel 
hebben. Mede op instigatie van Röntgen deed men in Leipzig inspiratie 
op bij het toen pasgebouwde, tweede Gewandhaus. In 1888 opende 
aan de Van Baerlestraat het Concertgebouw zijn deuren en in de 
zomer datzelfde jaar ging ook het Concertgebouworkest van start. De 
musici waren geworven uit de Amsterdamsche Orkest Vereeniging 
(AOV) en het Paleisorkest. Eerste dirigent was Willem Kes, oud-
concertmeester van het Parkorkest en oud-dirigent van de AOV, en 
sinds ruim tien jaar bevriend met Röntgen.  
 Onder Kes’ regime had Röntgen volop gelegenheid zich als 
dirigent, pianist en componist te profileren. Inmiddels was hij zelf in de 
jaren 1884-1886 dirigent van de zangvereniging Excelsior geweest en 
was hij in 1886 Johannes Verhulst opgevolgd als muziekdirecteur van 
Toonkunst. Bij de benoeming van de Duitser Röntgen was een storm 
van protest opgestoken omdat geschikte Nederlandse kandidaten 
(Kes, Viotta, Daniël de Lange en Hol) waren gepasseerd.  Röntgen 
heeft het Amsterdamse publiek laten kennismaken met belangrijk 
nieuw en ook ouder repertoire (o.a. Bachs Hohe Messe), maar hij heeft 
als dirigent geen indruk gemaakt. Over de muzikaliteit van de pianist 
Röntgen waren de meeste recensenten positief. Over de componist 
Röntgen merkten sommigen op dat hij geen speciale, eigen wijze van 
uitdrukken had.  
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V 
Muziekschool en Conservatorium 
 
Hoewel Röntgen in zijn leerjaren geen lessen op het Conservatorium 
heeft genoten, had hij reeds als kind van alles ervaren, gehoord en 
gezien wat met de muziekvakopleiding te maken had. Zijn vader 
Engelbert Röntgen was in de jaren 1857-1874 ‘Außerordentlicher 
Lehrer’ voor viool op het Conservatorium der Musik in Leipzig.1 De 
jonge Röntgen kende waarschijnlijk de meeste docenten - uiteraard de 
een beter dan de ander - en verschillende leerlingen. Hij was ook goed 
thuis in het gebouw van het Conservatorium op de Hof bij het oude 
Gewandhaus. Alleen of samen met zijn moeder ging hij daar wel eens 
luisteren naar de ‘Abendunterhaltungen’ en - aan het einde van het 
seizoen - de examens. Toen bijvoorbeeld zijn neef, de latere dirigent-
violist Paul Klengel, in mei 1871 voorspeelde voor een studiebeurs en 
in mei 1872 eindexamen deed, zat Julius Röntgen in de zaal.2 Ook 
voor de compositie-examens had Röntgen belangstelling. 
Verschillende keren heeft hij bovendien in de concertzaal van het 
Conservatorium repetities van eigen composities geleid.      

Leipzig (1843) was na Parijs (1795), Luik (1831) en Brussel 
(1831) de vierde stad in Europa met een conservatorium. Nu was het 
muziekleven in Nederland sterk Duits georiënteerd - Ten Bokum 
karakteriseert het omstreeks 1877 zelfs als ‘een grote Leipzigse 
familie’ - en dat verklaart het grote aantal Nederlandse 
muziekstudenten in de ‘Messestadt’.3 Het Leipzigse instituut had in 
                                                             
1                                                Mundus (ed.), Alfred Richter, 234; Festschrift, 12, 13.    
2                                                 Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 3, 11 en 17 mei 1871; JR Dagboek, 
nr. 4, 7 mei 1872. Uit het Namenregister der Studenten (Leipzig, Hochschule der Musik, Bibliothek, 
nr. 1436) blijkt dat Paul Klengel zes jaar les heeft gehad van zijn oom Engelbert Röntgen. Op het 
conservatorium studeerde hij vervolgens bij Ferdinand David.  
3                                                Aldus dr. J. ten Bokum op een voordracht op de Röntgenstudiedag 
van het NMI en de KVNM in het NMI te Den Haag, 27 oktober 2005 (‘Julius Röntgen (1855-1932), 
internationaal musicus’). Van de in totaal 1430 leerlingen aan het Leipziger Conservatorium van de 
eerste 25 jaar (1843-1868) kwamen er 443 uit het buitenland: 109 uit Groot-Brittannië, 90 uit 
Rusland, 85 uit Noord-Amerika, 46 uit Zwitserland en 41 uit Nederland. Gedurende de eerste halve 
eeuw (1843-1893) waren van de in totaal 6166 leerlingen er 933 afkomstig uit Noord-Amerika, 875 
uit Groot-Brittannië, 268 uit Rusland, 177 uit Zwitserland, 146 uit Noorwegen, 141 uit Oostenrijk-
Hongarije en 102 uit Nederland. De Hollandse bijdrage was dus min of meer constant, maar 
Nederland was van de buitenlandse ‘leveranciers’ gezakt van de vijfde naar de zevende plaats. Zie 
hiervoor: Festschrift zum 75-jährigen Bestehen des königlichen Konservatoriums der Musik zu 
Leipzig. Am 2. april 1918. Leipzig, 1918.   
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Nederland een uitstekende reputatie; als men sprak over een 
conservatorium bedoelde men dat van Leipzig. Verschillenden genoten 
er hun opleiding: Jan Albert van Eyken (1845), Willem Nicolai (1849), 
Willem Kes (1871), Bernard Zweers (1881) en Cornelis Dopper 
(1888).4   

In Nederland bestonden tot 1884 slechts muziekscholen. Van de 
koninklijke muziekscholen van 1824 had alleen de school van Den 
Haag de tijd getrotseerd; die van Amsterdam was opgeheven. Een 
nieuwe Muziekschool in Amsterdam (voor zang, piano en viool) was in 
januari 1864 van start gegaan en was daarmee een van de twee 
‘Inrichtingen’ van de Afdeling Amsterdam van de Maatschappij tot 
bevordering der Toonkunst.5 Behalve de Muziekschool exploiteerde de 
Afdeling Amsterdam het Toonkunstkoor, dat in 1879 zijn 50-jarig 
bestaan vierde. De Muziekschool had sinds 1877/78 afdelingen voor 
zang, piano, viool, cello en theorie en die werden dat jaar bezocht door 
respectievelijk 184 , 238, 51, 19 en 5 leerlingen. Op de pianoafdeling, 
de drukst bezochte van de vijf afdelingen, was werk voor vier 
docenten.6     
 
 
De Muziekschool - Uitnodiging en benoeming 
 
Het was Abraham Loman, de al eerder genoemde predikant-
hoogleraar die in de zomer van 1850 vriendschap had gesloten met 
Engelbert Röntgen, die Julius Röntgen eind 1877 vanuit Leipzig naar 
Amsterdam heeft gehaald om daar op de Muziekschool te komen 
werken.7 Loman was inmiddels een belangrijk man geworden binnen 

                                                             
4                                                    De genoemde jaren zijn de jaren waarin zij zich inschreven. Martin 
Wehnert e.a. (ed.), Hochschule für Musik Leipzig (Leipzig, 1968), 86-87. 
5                                               Hedwige Baeck-Schilders, ‘De bevordering van het 
muziekonderwijs in Nederland en België’, in: Grijp e.a. (red.), Een Muziekgeschiedenis, 398-402. 
Vis, Silhouetten, 73; Amsterdam, GAA, Arch. 611, inv. nr. 765: Kort overzicht van den Staat der 
Afdeling Amsterdam van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst (1861/62-1881/82). De 
muziekschool kwam in de plaats van de Zangschool (1862) van de Maatschappij en G.A. Heinze 
zwaaide hier de scepter. Januari 1864 als startmaand blijkt uit het gegeven dat in januari 1889 het 
25-jarig bestaan werd gevierd.    
6                                                    Amsterdam, GAA, Arch. 611, inv. nr. 765 Kort overzicht. Oorspronkelijk 
waren er drie afdelingen: zang, piano en viool. In 1865/66 kwam daar cello bij en in 1867/68 
compositie. Dat laatste vak werd echter vanaf 1871/72 niet meer gegeven. 
7                                                     Zie Lomans biografie door A. de Groot in BLGNP I, 137-139. 
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de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst; in de jaren 1877-1879 
was hij lid van het hoofdbestuur en vanaf 1880 enkele jaren algemeen 
voorzitter.8 Zoals hiervoor al uit de doeken is gedaan had vader 
Engelbert Röntgen Loman vanaf het einde van de jaren vijftig trouw op 
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van zijn zoon. Nadat 
Loman begin mei 1858 de begaafde kleine muzikant voor het eerst in 
Leipzig had gezien, ontmoetten de professor en de jonge Röntgen 
elkaar in juni 1866 in Amsterdam.9 In mei 1869 kwamen ze elkaar 
opnieuw tegen, op het Rheinisches Musikfest in Düsseldorf. Toen 
Julius eenmaal begon te publiceren, vanaf 1871, stuurde hij ook steeds 
een van zijn auteursexemplaren naar Loman. Deze was daardoor goed 
op de hoogte van het doen en laten van de jonge componist en pianist.  

Op 7 november 1877 kwam op Lehmannsgarten een brief van 
Loman die voor Julius Röntgen verstrekkende gevolgen zou hebben.10 
De brief zelf is verloren gegaan, maar het is vrij eenvoudig te 
reconstrueren wat erin moet hebben gestaan. Kort tevoren, op 27 
oktober, was op 36-jarige leeftijd de pianist Henri Coenen overleden. 
Coenen, een jongere broer van de violist en Muziekschooldirecteur 
Frans Coenen (1826-1904), was sinds de oprichting van de 
Muziekschool leider van de pianoafdeling.11 Onmiddellijk na het 
overlijden van Coenen ging men op zoek naar een opvolger. Een 
sterke figuur was nodig want de pianoafdeling was in de loop der jaren 
enorm gegroeid; in 1873/74 was zelfs de magische grens van 300 
leerlingen gepasseerd. Loman zal op de vergadering die daarover was 
belegd naar voren hebben gebracht dat hij veel vertrouwen had in de 
jonge Röntgen en hem voor de post wilde vragen.12 Röntgen was 
echter niet de enige die benaderd zou worden, er waren ook andere 
kandidaten.  

                                                             
8                                                     Amsterdam, GAA, Arch. 611, inv. nr. 530. Aldaar ook de 
bestuurssamenstelling op 14 juni 1878 en daar blijkt dat A.D. Loman ook het ‘afgelopen jaar’ lid was 
van het hoofdbestuur. In 1882 was N.G. Pierson ondervoorzitter.  
9                                                     Tinte, Coll. Röntgen, Cahier met ingeplakte bloemetjes (14 mei-17 juni 
1866). 
10                                                      Deze reconstructie volgt uit Röntgens dagboek. Tinte, Coll. Röntgen, JR 
Dagboek, nr. 8. 
11                                                    Amsterdam, GAA, Overlijdensregister Amsterdam; Amsterdam, GAA, Arch. 
611, inv. nr. 765 (Kort overzicht).   
12                                                    In zijn ‘Ter nagedachtenis’, 217, schreef Loman in 1894: ‘Daarover 
geraadpleegd, was het mij geen oogenblik twijfelachtig, waarheen men zich te wenden had’.  



                                                                                                                         4 
 

 

234 

Julius Röntgen heeft positief geantwoord en het laat zich raden 
waarom: met een vaste betrekking kon hij het huis van zijn ouders 
verlaten, zijn eigen leven gaan leiden en trouwen met zijn geliefde. Het 
was de afgelopen vijf jaar wel duidelijk geworden dat hij van concerten, 
componeren, publiceren en privéleerlingen niet kon rondkomen. Op 19 
december kwam er opnieuw een brief van Loman en die zal concreter 
zijn geweest dan de eerste. De heren van het bestuur van de 
Maatschappij wilden Röntgen graag horen spelen. Nadere instructies 
volgden op tweede kerstdag. Röntgen nam reeds een dag later de 
avondtrein naar Amsterdam. Bij heerlijk winterweer kwam hij aan op 28 
december; de Lomans stonden hem op te wachten op het station. 
Röntgen gebruikte de avondmaaltijd bij Frans Coenen die hem inwijdde 
in de Amsterdamse 'musikalische Verhältnisse'. Lichtelijk verrast door 
deze nieuwe kennis schreef Röntgen diezelfde avond in zijn dagboek: 
'Wie es scheint alles sehr primitiv. Die Musikschule nur für Dilettanten’. 
Na het eten bezochten de twee een concert in Felix Meritis op de 
Keizersgracht; Verhulst dirigeerde (‘ziemlich schlecht’) de Eerste 
symfonie van Brahms. Het was toen dat Röntgen voor het eerst de 
concertzaal bezocht.13    

Doorslaggevend zou echter de indruk zijn die Röntgen zou 
maken op de ontvangst bij mr. N.G. Pierson (1839-1909), secretaris 
van de Schoolcommissie van de Afdeling Amsterdam van Toonkunst, 
en later minister van Financiën en minister-president, op 29 december 
's avonds; daar moest hij goed voor de dag komen. Van tevoren werd 
er nog flink geoefend: ‘Früh bei Coenen für Pierson probiert’. ‘s 
Middags maakte Röntgen met Loman zijn opwachting bij J.J. Witsen, 
sinds 1862/63 bestuurder van de Afdeling Amsterdam van de 
Maatschappij en ‘s avonds gingen ze samen naar het huis van mr. 
Pierson (Frederiksplein 53). De jonge Leipziger opende het informele 
huisconcert met zijn eigen vioolsonate in b (opus 1), samen met 
Coenen. Na een vertolking van Schumanns Études Symphoniques 
(opus 13) begeleidde hij Piersons echtgenote, Catharina Waller, in 
liederen en speelde daarna de pianopartij in het Tweede pianotrio van 
Schumann (opus 80). Pierson herinnerde zich in 1905 'dien 
onvergetelijken avond’ als volgt: ‘Het was ten onzen huize […] dat hij 
zich het eerst als pianist deed hooren. Hij dong toen, met anderen, 
naar de betrekking van leeraar aan de Muziekschool […] en zou doen 
                                                             
13                                                     Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 8, 19-28 december 1877. 
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blijken van zijne begaafdheden. Toen heeft hij stormenderhand onze 
harten veroverd. […] De warmte die van hem uitstraalt is bezielend’.14  
Wie de andere kandidaten waren, is niet bekend, maar blijkbaar was 
Röntgens optreden de 29ste december zó overrompelend, dat de 
heren wisten dat Röntgen hun man was.15   

Het enthousiasme was niet wederzijds. Op 9 januari 1878 was 
Röntgen alweer terug in Leipzig, net op tijd voor de Duitse première 
van de Tweede symfonie van Brahms.16 Op 12 januari schreef hij zijn 
aanstaande verloofde, Amanda Maier, dat hij de Amsterdammers had 
laten weten dat hij van de betrekking afzag. Zij was niet voor hem 
geschikt en hij niet voor haar; hij zou er geen enkele bevrediging in 
vinden. Misschien had de schets van Frans Coenen op 28 december 
toch zwaar gewogen. Eerder die dag had Röntgen met bijna dezelfde 
woorden aan Loman geschreven, maar voor Loman voegde hij eraan 
toe: 'Was mich nach Amsterdam zöge, wäre allein die Aussicht mit 
Ihnen zusammen sein zu können, und die, hoffe ich, wird mir auch 
ohne die Stellung, die – aufrichtig gesagt – keinen Reiz für mich hat, 
wohl erfüllt werden können. […] Übrigens bin ich ein wenig verwundert 
daß ich bisjetzt noch nicht ein Wort von den Herren des Comités 
erfahren habe’.17 Röntgen noemt trouwens in zijn brief aan Amanda 
Maier een belangrijk argument dat hij voor Loman had verzwegen: 'Der 
Papa war ganz und gar dagegegen, ebenso alle anderen Freunde und 
das gab den Ausschlag’.18 Hoe Engelbert tot zijn oordeel was gekomen 
en wie de genoemde vrienden waren, blijkt niet. Wel zeker waren de 
Von Herzogenbergs erbij; zij wilden Julius bij zich in Leipzig houden. 

Röntgen had zich verbaasd over het stilzwijgen dat de ‘heren van 
het Comité’ bewaarden; het lijkt hem te hebben gesterkt in zijn 
beslissing zich terug te trekken. Ondertussen stond het echter voor 
diezelfde heren allang vast dat Röntgen de nieuwe docent moest 
worden; op zichzelf een wonderlijke gang van zaken. De 
                                                             
14                                                     Amsterdam, Familiearchief Röntgen. Huldigingsboek Julius Röntgen 1855-
1905. 
15                                                     De archieven van de Afdeling Amsterdam van de Maatschappij tot 
bevordering der Toonkunst (Amsterdam, GAA, Arch. 611) noemen geen namen van andere 
kandidaten. 
16                                                   Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 8, 9 januari 1878; Zie voor Brahms’ 
Eerste symfonie hiervoor 165-167. 
17                                                     Tinte, Coll. Röntgen, Brief van JR aan ADL, 12 januari 1878. 
18                                                  Tinte, Coll. Röntgen, Brief van JR aan AM, 12 januari 1878. 
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Toonkunstbestuurders hadden Röntgen alleen meegemaakt als 
pianosolist en -begeleider. Verder waren ze afgegaan op hun 
indrukken en een paar kleine gesprekjes en uit niets blijkt dat ze hem 
hebben ondervraagd over zijn pedagogische ervaring. Op 14 januari 
schreef Loman aan Röntgen dat hij absoluut de betrekking moest 
aannemen.19 Twee dagen later kwam er opnieuw een brief van Loman 
en nu ook een van Pierson - namens het Comité - waarin Röntgen 
officieel de positie kreeg aangeboden. Op 18 januari liet Röntgen 
weten dat hij bereid was; zijn bezwaren waren gesmolten als sneeuw 
voor de zon. Wat nu precies de doorslag heeft gegeven blijkt echter 
niet. Was hij bezweken voor zoveel aandacht en ook zoveel druk? 
Pierson antwoordde Röntgen de 23ste januari dat de benoeming rond 
was en een dag later arriveerde de officiële bevestiging van de 
Afdeling Amsterdam van Toonkunst: Röntgen was benoemd tot leraar 
piano aan de Muziekschool voor veertien uur per week. Zijn salaris 
bedroeg minimaal 1400 gulden per jaar.20 Met ingang van vrijdag 1 
februari verwachtte men hem op zijn post. Na een bevestiging van 
Röntgen stonden Loman en Pierson hem genadiglijk toe pas op 
zondag 3 februari in Amsterdam te verschijnen.  

Het nieuws van Röntgens benoeming was eind januari al in de 
Amsterdamse kranten gepubliceerd. Het Jaarverslag van de Afdeling 
Amsterdam van de Maatschappij over 1877/78 vat de gang van zaken 
als volgt samen: ‘De vervulling dezer vacature was voorzeker eene 
moeilijke taak; het Bestuur verheugt zich dus gelukkig te zijn geweest 
in de keuze van den heer Julius Röntgen uit Leipzig, zoon van onzen 
zoo gunstig bekenden aldaar woonachtigen landgenoot Engelbert 
Röntgen’.21  
 
 
De jonge docent aan het werk 
 
Zondagmorgen liep de trein uit Leipzig tegen tienen binnen op station 
Amsterdam Rijnspoor. Aan het begin van de middag had Röntgen een 
afspraak met Coenen, met wie hij naar de Muziekschool op de 
                                                             
19                                                    Alle stappen in het proces zijn te reconstrueren uit Röntgens dagboek. 
Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 8. Het archief van de Afdeling Amsterdam van de 
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst (Amsterdam, GAA, Arch. 611) laat niets los.  
20                                                    Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 8, 24 januari 1878. 
21                                                      Amsterdam, GAA, Arch. 611, inv. nr. 763. Jaarverslag 1877/78. 
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Nieuwezijds Voorburgwal ging.22 Daar maakte hij kennis met Bernard 
van der Eyken, de oudste van zijn drie collega’s in de pianoafdeling, 
bovendien degene met wie hij samen de hogere pianoklassen onder 
zijn hoede zou nemen.23 Toen hij zijn rooster kreeg, bleek dat hij niet 
14 uur maar 18 uur per week zou lesgeven en de volgende dag zou 
starten met 6 uur.24   
 Het is de moeite waard kort stil te staan bij Röntgens eerste 
werkweek.25 Maandag 4 februari 1878 had hij om tien uur zijn eerste 
drie leerlingen: de jongedames Ploos van Amstel, Heutz en Roeff. 
Coenen zat erbij en keek hoe het ging. Het volgende uur had Röntgen 
drie andere meisjes en voor de middag nog een uur met twee 
leerlingen die golden als de best van de school. Zij speelden Mozarts 
Rondo in a (KV 511), Études van Moscheles, 2- en 3-stemmige 
Inventionen van Bach (BWV 772-801) en de Fantasie in fis (opus 28) 
van Mendelssohn. Na de middagpauze ging hij vanaf drie uur door met 
drie jonge meisjes en van vier tot vijf had hij zes nieuwe leerlinges, 
overigens allen beginners. Daarna ging hij eten bij de Lomans en gaf 
vervolgens van half zeven tot half acht zijn laatste les, aan drie 
jongeheren en twee jongedames en ook zij waren beginnelingen.  

In totaal had Röntgen zijn eerste dag 22 leerlingen onder handen 
gehad. Gelukkig kon hij op krachten komen met Brahms. Het toeval 
wilde dat Brahms die avond op een ‘Philharmonisches Konzert’ in de 
Parkzaal zijn Tweede symfonie dirigeerde. Röntgen begeleidde de 
blinde Loman en was na afloop in de Groote Club (Kalverstraat) samen 
met de componist, de musici, Toonkunstbestuurders en 
Brahmsvrienden. Hij zat tussen Brahms en de hem toen nog 
onbekende mr. J.A. Sillem in en heeft hun verteld wat hij op zijn eerste 
lesdag had meegemaakt. Hij zal er geen geheim van hebben gemaakt 
dat het hem allemaal niet was meegevallen. Dat zou Brahms' ‘schönen 
toast’ op Röntgen verklaren: 'Auf die ersten sechs sauren Stunden’ en 
‘Daß sie mich warm halten sollten’. Tot drie uur 's morgens bleef men 
bij elkaar. Thuis bij Loman schreef Röntgen in zijn dagboekje: 'So war 
                                                             
22                                                  De Muziekschool bleef tot september 1908 fysiek gescheiden van het 
Conservatorium. Pas met ingang van het cursusjaar 1908/09 werden de instellingen verenigd in één 
gebouw: het Huis met de Hoofden op de Keizersgracht.   
23                                                   Amsterdam, GAA, Arch. 611, inv. nr. 763. Jaarverslag 1883/84.  
24                                                    Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 8, 3 februari 1878. 
25                                                    Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 8, 4-8 februari 1878. 
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der Anfang in der neuen Tätigkeit gemacht. Mag’s gut weiter gehen, 
wie es gut begonnen hat.' Brahms bleef overigens nog tot zaterdag en 
de dag voor zijn vertrek werd in Felix Meritis het concert met de 
Tweede symfonie herhaald. Opnieuw was er een nazit en was Röntgen 
met Brahms en de hele Utrechtse en Amsterdamse Brahmsgemeente 
samen. 

Waar het Röntgen nog aan ontbrak was een eigen woning. Op 
dinsdag 5 februari ging hij met de oudste zoon van zijn gastheer - Jan 
Loman (1856) - op zoek en vond een paar kamers in het bovenhuis 
Vondelkade nr. 77 (thans: Overtoom ter hoogte van de Hollandsche 
Manege), waar hij op 7 februari zijn intrek nam. Het was op een 
steenworp afstand van het huis van de Lomans die op Van 
Baerlestraat nr. 12 woonden.26 ‘s Middags moest Röntgen op de 
Muziekschool een les van zijn collega Van der Eyken bijwonen.27 ‘Um 
mich zu “bilden”.’ schreef hij ironisch. Directeur Coenen zal hierop 
hebben aangedrongen.  

Woensdagavond had Röntgen tussen half zes en half zeven drie 
leerlingen (‘schlechteste Klasse’). Het uur daarop ‘6 Schülerinnen’ 
(‘etwas besser’). Het laatste uur had hij opnieuw zes leerlingen en die 
waren allemaal van hetzelfde, wisselende niveau (‘Damit kannte ich 
das ganze Regiment’). Hij was mild gestemd en vol vertrouwen: 
‘Vorläufig kam mir’s noch etwas bunt vor. Wird sich schon machen’. Hij 
zou overigens al zijn leerlingen dezelfde week, in de resterende negen 
uur, nog een keer terugzien. Op donderdag gaf hij van tien tot een, drie 
tot vijf en ‘s avonds van half zeven tot half acht les. Al met al zeer 
inspannend (‘großer Hetztag’). Op zaterdag, nadat Brahms weer was 

                                                             
26                                                      Voorlopig kon hij elke dag eten bij de Lomans. Erg huishoudelijk was 
Röntgen trouwens niet. Dat mag blijken uit het volgende. Op 11 februari schreef hij in zijn dagboek: 
‘Gemütlich in der neuen Wohnung. Thee Morgens und Abends selbst gekocht’. ‘s Avonds at hij 
samen met Willem Kes voor 1 gulden bij restaurant Roetemeier.  
27                                             De Haarlemmer Bernard van der Eyken (1835-1896) was oud-
leerling van het Leipzigs Conservatorium (1857). Van het niveau waarop hij musiceerde is niets 
bekend. De Lange heeft hem in 1883 echter niet benaderd om mede de oprichting van het 
Amsterdamsch Conservatorium voor te bereiden.Van der Eyken legde in 1885/86 zijn betrekking 
aan de Muziekschool neer om zijn beste krachten te geven aan een pianoklas in Amsterdam-Oost 
en werd opgevolgd door Henri Tibbe. Over de andere collega’s J. Blank en Paul Koerman, die 
verantwoordelijk waren voor de lagere klassen, verneemt men verder niets. Koerman (1851-?) werd 
in 1879 directeur van de Afdeling Alkmaar van Toonkunst; hij richtte daar tevens zijn eigen 
muziekschool op. Blank was organist in Weesp. In 1881/82 waren Van der Eyken, Blank en 
Koerman nog altijd in dienst. Amsterdam, GAA, Arch. 611, inv. nr. 763. Jaarverslag 1883/84; 
Jaarverslag 1885/86. 
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afgereisd en Röntgen zijn brieven naar Lehmannsgarten en naar 
Amanda had geschreven, gaf hij ‘s avonds van half zes tot half negen 
zijn laatste lessen. ‘Schluß der ersten Amsterdamer Woche’ schreef hij 
in zijn dagboek. Het was een pittige, maar interessante week geweest: 
Brahms, Loman, de nieuwe Toonkunstcontacten, een eigen 
onderkomen, de Muziekschool, de collega’s en - niet de minsten - de 
leerlingen. Hij had in totaal 18 uur uur les gegeven en al zijn 37 
leerlingen tweemaal gezien en gehoord. De groep maakte ruim 15% uit 
van het totale bestand aan pianoleerlingen van de Muziekschool; het 
was rijp en groen door elkaar heen en de meisjes waren verre in de 
meerderheid. Een ding was duidelijk: Röntgen had misschien de beste 
leerlingen van de school, maar ook beginners die nog maar weinig 
konden.         
 
Terwijl de ‘heren van het Comité’ eind januari 1878 met Röntgen waren 
overeengekomen dat hij veertien uur per week zou lesgeven, bleek de 
dag voor hij begon zijn rooster uitgebreid tot achttien uur per week. Op 
zichzelf was dat voor Röntgen niet onwelkom, want hij verdiende 
daardoor elk kwartaal honderd gulden meer dan oorspronkelijk 
afgesproken. Röntgen hield het eerste jaar in zijn dagboek heel precies 
bij hoeveel uren hij les gaf en hoeveel uren er uitvielen. Per kwartaal 
gaf hij gemiddeld 194 uren les en vielen er gemiddeld 36 uren uit. In de 
drie zomermaanden kwamen er zelfs 66 uren te vervallen. Aan het 
einde van zijn eerste jaar, einde januari 1879, berekende Röntgen dat 
hij van de in totaal 930 lesuren er 752 had gegeven en er dus 178 
waren uitgevallen. Dat was dan toch gelijk aan 14 lesuren per week, 
zoals oorspronkelijk de bedoeling was geweest. Hij ontving hiervoor 
1800 gulden, in porties van 450 gulden uitbetaald aan het eind van elk 
kwartaal.28 Het waren overigens niet zijn enige verdiensten: naast zijn 
leerlingen op de Muziekschool had Röntgen ook privéleerlingen; begin 
1881 ongeveer tien. Elke leerling kwam twee keer per maand en 
betaalde ƒ 2,- tot ƒ 4,- per les, afhankelijk van de duur van de les (een 
of twee uur). Hij verdiende dus ƒ 40,- tot ƒ 80,- per maand extra (op 
jaarbasis ƒ 480,- tot ƒ 960,-). De zomervakantie van de Muziekschool 
duurde zes weken - in juli en augustus - en daarnaast waren er kerst- 
en paasvakanties van elk één week.    
  
                                                             
28                                                    Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 8, 3 februari 1879. 
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Bernard van der Eyken wordt in Röntgens dagboek na begin februari 
1878 nog maar een paar keer genoemd. Op zondagavond 3 maart was 
Röntgen ‘s avonds na het eten bij hem te gast op de Ruysdaelkade. 
Het was een eenmalige ervaring en een tegenuitnodiging bleef uit.29 
Röntgen noemt overigens in zijn dagboek de andere twee collega’s, 
Koerman en Blank, helemaal niet. Blijkbaar gaf de samenwerking op 
de pianoafdeling geen aanleiding tot buitenschools contact. Op 31 
januari 1879 figureert Van der Eyken voor het laatst in Röntgens 
dagboek: ‘Konferenz bei Coenen mit Van der Eyken’.30 Het eerste jaar 
zat er op, het was tijd voor een evaluatie. Röntgen wist precies wat hij 
moest doen. Waarschijnlijk had hij geen boodschap aan Van der 
Eyken, Koerman en Blank; niemand hoefde hem nog te vormen.  
 Het niveau van de prestaties van de leerlingen ging onder 
Röntgen met sprongen omhoog. Het leerlingental vertoonde reeds 
enkele jaren een daling: waren er in 1875/76 nog 300 pianoleerlingen 
geweest, in 1876/77 waren er 295, in 1877/78 238 en in 1878/79 nog 
maar 212. De jaren daarna namen de aantallen weer toe, wat voor een 
deel bijgeschreven kan worden op het conto van Röntgen.31   
 Na de zomer van 1878 werd er hard gestudeerd voor de 
voorspeelavonden - Röntgen bleef ze hardnekkig 
‘Abendunterhaltungen’ noemen. De leerlingenoptredens (vier per 
seizoen) vonden plaats in de bovenzaal van Odeon op het Singel. Van 
dergelijke avonden was vóór de zomer van 1878 geen sprake geweest; 
waarschijnlijk was het ook voor het eerst dat ze op de Muziekschool 
werden gehouden. De voorspeelavonden stonden niet op zichzelf, 
maar gingen aan de examens vooraf, net als op het Conservatorium in 
Leipzig. Voorheen waren er op de Muziekschool al wel elk jaar 
examens geweest.32          
 Op 6 oktober was het voor de eerste voorspeelavond in Odeon 
een drukte van belang; de zaal puilde uit.33 Röntgens leerlingen 
kwamen voor de dag met werken van Mozart, Viotti en Mendelssohn 
                                                             
29                                                    Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 8, 3 maart 1878.   
30                                                    Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 8, 31 januari 1879. 
31                                                  Amsterdam, GAA, Arch. 611, inv. nr. 765, Kort overzicht (1861/62-
1881/82).  
32                                                Amsterdam, GAA, Arch. 611, inv. nr. 765. Kort overzicht (1861/62-
1881/82).  
33                                                    Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 8, 6 oktober 1878. 
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(Variations serieuses, opus 54); juffrouw Roeff speelde het eerste deel 
van Beethovens Derde pianoconcert (opus 37) en waarschijnlijk werd 
zij begeleid door Röntgen. Op 14 december was in Odeon het eerste 
examen van de Muziekschool en twee leerlingen van Röntgens 
‘Elementarklasse’ presenteerden zich met delen uit zijn vierhandige 
Suite Aus der Jugendzeit (opus 4). Op het examen van 6 februari 1879 
speelde Roeff opnieuw Beethoven, terwijl vier dagen later juffrouw Van 
Leeuwen het eerste deel van Beethovens Vierde pianoconcert (opus 
58) speelde en ook in dit werk zal Röntgen de orkestpartij voor zijn 
rekening hebben genomen. Overigens traden soms op de 
voorspeelavonden van de Muziekschool, anders dan later op 
soortgelijke avonden van het Conservatorium, ook leraren op.34   
 Röntgen was zó tevreden over en trots op wat hij tot stand had 
gebracht, dat hij met oudjaar 1879 in zijn dagboek noteerde: ‘Nur 
Freude und Erfolg in Amsterdam’.35 Dat hij als docent werd 
gewaardeerd, blijkt uit het feit dat zijn leerlingen hem en zijn 
aanstaande echtgenote, Amanda Maier, op 3 juli 1880 een pendule 
voor hun huwelijk aanboden.36        
    
 
De weg naar het Conservatorium 
 
Op 19 juni 1883 schreef Röntgen aan zijn ouders dat er op korte 
termijn bij Coenen een vergadering zou worden belegd over de 
oprichting van een ‘Amsterdamsch Conservatorium’: ‘Eine Idee, mit der 
wir uns schon lange plagen’.37 De eerste bespreking over het 
Conservatorium vond plaats op 1 juli 1883.38 Het initiatief was 
overigens uitgegaan van Daniël de Lange en hij had vervolgens de 
medewerking van 'zijne kunstbroeders' Frans Coenen, Johannes 
Messchaert en Julius Röntgen gewonnen.39 De Lange zal in zijn 
                                                             
34                                                    Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 10. Op 12 november 1882 trad 
Röntgen samen met Frans Coenen op. 
35                                                    Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 10. 31 december 1879. 
36                                                    Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 10, 3 juli 1880. 
37                                                    Tinte, Coll. Röntgen, Brief van JR aan zijn ouders, 19 juni 1883.  
38                                                    Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 11, 1 juli 1883. 
39                                            Zo blijkt uit het Jaarverslag van het Amsterdamsch Conservatorium 
over1884/85. Met de voorbereidende groep waren overigens de belangrijkste hoofdvakken gedekt: 
viool, theorie, zang en piano. Zo ook Röntgen in de Haagsche Post, 25 april 1925. Johannes 
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collega's Coenen, Messchaert en Röntgen het verlangen naar 
professionalisering hebben herkend en hun hierop hebben 
aangesproken. Dat De Lange het initiatief nam, lag trouwens in de lijn 
der verwachtingen. Hij was sinds 1878 algemeen secretaris van de 
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst en de bevordering van het 
muziekonderwijs had zijn bijzondere interesse.40 In het jaarverslag van 
het Amsterdamsch Conservatorium over het cursusjaar 1885/86 
worden zinnige argumenten voor de oprichting genoemd: een 
conservatorium wil vakmusici afleveren en niet ‘slechts’ amateurs tot 
steeds groter hoogte stimuleren zoals een muziekschool doet; een 
conservatorium scheidt het kaf van het koren, een muziekschool doet 
dat niet: 'Daar is een zeker verderfelijk dilettantismus niet te 
vermijden’.41 Een conservatorium was volgens Röntgen, in de hiervoor 
aangehaalde brief aan zijn ouders, een absoluut noodzakelijke 
instelling in een stad waar een grote concertzaal werd gebouwd, 
waaraan te zijner tijd ook een orkest zou worden verbonden.  
 Röntgen was ervan overtuigd dat hij als docent minstens 
hetzelfde niveau had als een conservatoriumdocent. Hij had sinds 
1878 grote vooruitgang geboekt met zijn leerlingen en meldde zijn 
ouders dat zijn beste klassen op de Muziekschool even goed waren als 
die op elk ander conservatorium. Blijkbaar was hij op de hoogte van de 
situatie elders: ‘Ich habe dort Schülerinnen die das g-moll Concert von 
Saint-Saëns und das e-moll von Chopin auswendig spielen. Diese 
würden natürlich gleich in’s Conservatorium eintreten’.42  
 Naar buiten toe heeft Röntgen de oprichting van een 
conservatorium met overtuiging en hartstocht bepleit. Diep in zijn hart 
echter zal hij een en ander ook hebben gerelativeerd. Een hoger 
muziekinstituut was immers niet voor elke musicus zaligmakend. Soms 
deed het meer kwaad dan goed. Idealiter was in de jonge muzikant het 
echte talent al aanwezig; het ware talent kon het ook zonder school 

                                                                                                                                                                                          
Messchaert was de jongste van de vier; hij had in 1881/82 Herman Molkenboer opgevolgd op de 
zangafdeling. Hij komt voor het eerst voor in Röntgens agenda op 2 december 1881. In maart 1879 
had Röntgen ook met Molkenboer een concert gegeven, maar de samenwerking met hem kwam 
niet van de grond.  
40                                                 Van Dokkum, Honderd jaar, 210 e.v. Over De Lange: Emile Wennekes, 
‘Daniël de Lange’, in: MGG, Personenteil 10 (Stuttgart, 2003), 1160-1161.  
41                                                           Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1885/86, 14. 
42                                                          Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 
51-52. 
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stellen. Zelf had Röntgen immers geen conservatorium doorlopen en 
nergens blijkt dat hem dat ooit heeft gespeten of dat hij er in zijn 
carrière enige hinder van heeft ondervonden. Zijn grote vriend Edvard 
Grieg was dan wel leerling van een conservatorium geweest - nota 
bene in Leipzig - maar had dit instituut ervaren als een dwangbuis; hij 
zou er niets hebben geleerd en het zelfs dommer hebben verlaten dan 
hij er was binnengekomen. Toen ze nog maar kort met elkaar bevriend 
waren, schreef Grieg aan Röntgen (30 oktober 1884): ‘Wie beneide ich 
Sie um eine Technik, die ich jeden Tag bei mir selbst mehr und mehr 
vermisse. Daran bin ich aber nicht Schuld, sondern - und hauptsächlich 
- das vermaledeite Leipziger Conservatorium, wo man auch gar nichts 
gelernt hat’.43   
 Het is de vraag of Röntgen, die op datzelfde moment druk 
doende was met de inrichting van zijn eigen nieuwe instituut, toen al 
heeft kunnen doorzien dat de overgevoelige Grieg op elk ander 
conservatorium tegen dezelfde problemen zou zou zijn aangelopen. Hij 
reageerde niet op Griegs instituutsvijandige opmerking, maar dat hij 
zijn uitspraak enigermate heeft kunnen billijken, blijkt wel uit het 
volgende. Bij Griegs 60ste verjaardag (1903) noemde een 
woordvoerder van het Leipzigs Conservatorium de Noorse componist 
in de Berliner Woche trots onder de oud-leerlingen van het instituut. 
Röntgen schreef zijn vriend op 10 juli 1903: ‘Das Leipziger 
Conservatorium, Reinecke, Moscheles etcetera nimmt wieder einmal 
die Ehre auf sich Dir Deine “Musikalische Ausbildung” gegeben zu 
haben!!’44 Röntgen was duidelijk: een conservatorium kon weinig of 
niets bijdragen aan de muzikale vorming van een genie, maar voor de 
vorming van musici die niet op het niveau van een Grieg of een 
Röntgen stonden, was het een instelling die niet genoeg gewaardeerd 
kon worden.  
 
Het initiatief tot oprichting lag voorlopig in de handen van de vier 
docenten en zij hebben onderzocht of het mogelijk was dat hun 
instituut zou worden geadopteerd door de Afdeling Amsterdam van de 

                                                             
43                    Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 30 oktober 
1884. Overigens is Grieg hier wel erg negatief. Hij heeft zich naderhand ook positiever uitgelaten. 
Hij dankte immers veel aan Hauptmann, Moscheles en Wenzel. Zie hiervoor 106, 113 en 114. 
 
44              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 10 juli 1903. 
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Maatschappij. Er was een goede kans van slagen aangezien Daniël de 
Lange sinds 1878 algemeen secretaris van de Maatschappij was. Als 
de Amsterdamse Afdeling er zich er mee ging bemoeien kon wellicht 
de Muziekschool worden omgevormd tot een soort vooropleiding. Het 
Conservatorium stond - uiteraard - op een hoger niveau dan de 
Muziekschool. Alle leerlingen moesten verplicht die vakken volgen die 
onontbeerlijk waren voor de ontwikkeling van de jonge kunstenaar tot 
degelijk musicus. Afgezien van het instrumentale hoofdvak dus ook de 
algemene theoretische vakken (harmonieleer, solfège en analyse) en 
muziekgeschiedenis. De prestaties moesten worden getoetst door 
examens en eindexamens en op weg daarheen zou er, althans wat het 
hoofdvak betreft, volop gelegenheid moeten zijn ervaring op te doen op 
voorspeelavonden en 
 
einduitvoeringen.  

Na de vakantie, op 4 september 1883, pakte het kwartet de draad 
weer op.45 De reeds eerder genoemde advocaat mr. J.A. Sillem (sinds 
1870/71 ook bibliothecaris van de Afdeling Amsterdam) en de notaris 
J.C.G. Pollones (sinds 1873/74 penningmeester van de genoemde 
Afdeling) waren uitgenodigd mee te denken en praten over de 
'Conservatoriumsfrage'. Na afloop van de blijkbaar bevredigend 
verlopen vergadering verschenen de eerste berichten in de kranten. De 
'administratieve leiding' van het Conservatorium zou worden 
opgedragen aan de Afdeling Amsterdam van de Maatschappij. Bij het 
25-jarig bestaan in 1909 stelde men het als volgt voor: ‘Ofschoon het 
Conservatorium geheel op zichzelf staat, wilden de oprichters dat het 
zou staan onder de vlag van de Maatschappij tot bevordering der 
Toonkunst’.46   

Röntgen schreef op 22 september 1883 aan zijn ouders dat de 
vier initiatiefnemers zich elk voor twee jaar voor vier uur per week aan 
het instituut zouden binden, desnoods gratis en voor niets. Voorlopig 
zouden niet meer dan 15 studenten worden toegelaten. Vijf van hen 
zouden zeker zelf betalen en voor de andere tien zouden 
beursplaatsen worden gecreëerd. Daarvoor zouden de vier docenten 
zelf het geld organiseren (jaarlijks 200 gulden per plaats). Het jaarlijkse 
                                                             
45                                                        Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 11, 4 september 1883. 
46                                                       Amsterdam, GAA, Arch. 611, Inv. nr. 530. Programmaboekje feestconcert 
Amsterdamsch Conservatorium, 9 oktober 1909. 
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kapitaal zou dan 3000 gulden bedragen en daaruit konden de onkosten 
worden bestreden. Als alles naar wens zou gaan, zouden ze de zaak 
na een jaar kunnen uitbreiden en voortaan ook een honorarium 
ontvangen.47 Op 20 januari 1884 stelde het kwartet bij Coenen thuis 
lijsten met namen van potentiële docenten op. Blijkbaar ging ook dat 
voorspoedig, want al op 24 februari was er een voorlopig laatste 
bespreking.48 Röntgen schreef op 9 april aan Grieg dat zich al 'sehr 
viele Schüler' hadden aangemeld.49   

Röntgen heeft veel verwacht van zijn toekomstige positie en hij 
heeft er ook in willen investeren. Toen hem op 9 juni 1884 het 
vererende verzoek werd gedaan hoofdleraar piano te worden op de 
Hochschule für Musik in Berlijn - Joseph Joachim was er directeur en 
aanvoerder van de vioolafdeling - was hij ervan overtuigd dat hij 
Amsterdam niet in de steek kon laten. Hij had immers aan de nieuwe 
onderwijsinstelling zijn naam al verbonden. Op 13 juni schreef hij de 
Berlijners dat hij niet inging op hun uitnodiging. Röntgen is met zijn 
weigering voor de Nederlandse muziek behouden.50     

 
 
 

Het Amsterdamsch Conservatorium - Het begin 
 
De laatste augustusdagen van 1884 betrok het Amsterdamsch 
Conservatorium een eigen gebouw, een onaanzienlijk, oud pand aan 
de Nieuwe Achtergracht, kosteloos afgestaan door de gemeente 
Amsterdam. De 29ste augustus werden daar de piano’s en ander 

                                                             
47                                                   Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 
52. 
48                                                   Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 11, 20 januari 1884; JR Dagboek, nr. 
12, 24 februari 1884. 
49                                                          Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 9 april 
1884. 
50                                                            Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 12, 9 en 13 juni 1884; Den 
Haag, NMI, Arch. Röntgen, Brief van MF aan JR, 16 mei 1914. Max Friedländer schreef Röntgen op 
16 mei 1914: ‘Soeben lese ich im dritten Bande der Joachimbriefe daß Joachim schon vor 30 
Jahren die Absicht hatte Sie an die Königliche Hochschule zu bringen, daß Sie aber damals 
abgelehnt haben. Schade, sehr schade für uns. Welchen Segen hätten Sie hier verbreiten können’. 
Op 22 juni 1884 schreef Joachim aan Von Herzogenberg: ‘Auch Röntgen hat aus Amsterdam einen 
Korb [afwijzing] geschickt. Den hätte ich gar gerne hier gehabt’. Moser, Briefe Joachim III, 252-253.    
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meubilair naar binnen gebracht.51 Op 1 september vonden de 
toelatingsexamens plaats en op 15 september 1884 ging de nieuwe 
muziekvakopleiding officieel van start. Bij de openingsceremonie werd 
een plaquette onthuld waarop de namen van de stichters prijkten. 
Frans Coenen, de oudste van het viertal en sinds 1877 directeur van 
de Muziekschool, trad aan als directeur en werd belast met 
harmonieleer en ensemblespel. De Lange doceerde algemene 
muziekleer, muziekgeschiedenis, harmonieleer en compositie, 
Messchaert deed zang en Röntgen piano. Nog in 1884 kreeg het 
viertal versterking van de organist Jean Baptiste de Pauw, de violist 
Joseph Cramer en de cellist Henri Bosmans.52  

Op 1 september hadden zich in totaal 32 leerlingen gemeld en 10 
‘hospitanten’, aspirant-leerlingen die nog niet het volledige programma 
volgden. Röntgen, die twee klassen had en wekelijks acht uur les gaf, 
kreeg vijftien hoofdvakleerlingen, overigens allen meisjes. Zes hadden 
een beursplaats gekregen: Sara Heymann, Jeanette Belinfante en de 
jongedames Perrin, Drucker, Frowein en Wilke.53 Collega De Pauw 
nam de in totaal 22 piano-bijvakleerlingen onder zijn hoede. Pas in het 
cursusjaar 1886/87 duikt onder de toen 21 Röntgenleerlingen de eerste 
man op.54       
 Ook op het hoogste niveau toonde men belangstelling. Op 10 
april 1885 bezocht koningin Emma in Odeon de ‘Auditie’, de eerste 
feestelijke matinee van het Conservatorium.55 Drie Röntgenleerlingen 
maakten toen hun opwachting en hun prestaties waren volgens hun 
meester ‘sehr gelungen’. Op 22 juni 1885 waren de eerste examens en 
presenteerden de studenten zich op de einduitvoering met zang, viool 
en piano. Het geheel was volgens Röntgen ‘im wellenden Stand’. Het 
ging dus op en neer. Verhulst en Hol waren als gecommitteerden 
aangeschoven. Röntgens vlijtigste leerlingen speelden het grote 
                                                             
51                                                      Van Dokkum, Honderd jaar, 217 e.v.; Dresden (red.), Gedenkboek 
Amsterdamsch Conservatorium, 19-20. Het gebouw werd later afgebroken en op dezelfde plaats 
kwam een brandweerkazerne.  
52                                                            Pas vanaf 1889 werden ook lessen voor blazers gegeven. Cramer 
komt voor het eerst in Röntgens dagboek voor op 29 maart 1878, Bosmans op 31 oktober 1879 en 
De Pauw op 13 december 1883 (toen speelde hij de orgelpartij in de Matthäus-Passion onder 
leiding van Johannes Verhulst; Röntgen nam de continuobegeleiding voor zijn rekening).  
53                                                   Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 12, 1 september 1884. 
54                                                   Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1886/87.  
55                                                   Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 12, 10 april 1885. 
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repertoire: delen van pianoconcerten van Brahms, Beethoven en 
Chopin.56  
 Medio 1886 heeft Röntgen zijn werkzaamheden op de 
Muziekschool grotendeels beëindigd; hij was - dat zal hierna nog 
blijken - behalve dirigent van het Amsterdamse Toonkunstkoor ook 
directeur van het orkest van Felix Meritis geworden. Al met al was hij 
een te druk bezet man om behalve aan het Conservatorium ook les te 
geven aan de Muziekschool. Röntgen stelde zijn plaats beschikbaar en 
begin juli 1886 meldden zich de eerste kandidaten voor de vacante 
positie.57  Die werd uiteindelijk toch niet opgevuld en Röntgen bleef met 
een klein lijntje verbonden aan de Muziekschool. Hij woonde er de 
belangrijke vergaderingen bij en was aanwezig bij de examens van 
leerlingen. Dat was ook wel verstandig omdat sommigen van hen 
doorstroomden naar het Conservatorium en dan alsnog in zijn klas 
kwamen. In het schooljaar 1888/89 had Röntgen nog 5 leerlingen op 
de Muziekschool, Henri Tibbe had er 36, Paul Koerman 55 en J. Blank 
67.58    
  
 
 
Daniël de Lange versus Julius Röntgen? 
 
Reeds in zijn eerste dagen in Amsterdam had Röntgen ook contact met 
Daniël de Lange (1841-1918), sinds 1870/71 leraar aan de 
zangafdeling van de Muziekschool.59 Op 30 december 1877 bezocht 
hij 's avonds met professor Loman zijn aanstaande collega.60  Blijkbaar 
gold De Lange na Coenen als de belangrijkste figuur op de 
Muziekschool. Daniëls broer, de organist Samuel de Lange, op dat 
moment leraar orgel in Keulen, was ook aanwezig. Het moet een 
aardig weerzien zijn geweest, want Röntgen had Samuel enkele jaren 
eerder in Leipzig ontmoet; na afloop van een concert was hij te gast 
                                                             
56                                                   Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 12, 22 juni 1885. 
57                                                   Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 12, 2 juli 1886. 
58                                                         Amsterdam, GAA, Arch. 611, inv. nr. 736. Jaarverslag Afdeling Amsterdam 
Toonkunst 1888/89. Henri Tibbe (1863-1895) heeft Röntgen op 16 januari 1887 vervangen op een 
soirée. Tinte, Coll. Röntgen, JR Notitieboekje Soirées voor Kamermuziek 1878-1906.   
59                                                            Hij had Parijs verlaten voor het beleg van Parijs aan het einde van 
de Frans-Duitse Oorlog. Sillem, ‘Herinneringen’, 186. 
60                                                   Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 8, 30 december 1877.   
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geweest bij de Röntgens op Lehmannsgarten.61 Met ingang van het 
cursusjaar 1878/79 had Daniël de Lange zich overigens 
teruggetrokken uit de Muziekschool om er in november 1881 terug te 
keren met een cursus muziekgeschiedenis.62   
 Röntgen en De Lange konden goed met elkaar overweg en zo 
lang als de verhouding aangenaam was, schreef Röntgen ook 
sympathiek over hem. Zo op 14 april 1878: ‘Abends allein bei De 
Lange. Musiziert. Suite; Symphonie von De Lange, hübsch’.63 Op 9 juli 
1879 componeerde Röntgen voor de verjaardag van De Lange een lied 
en daarmee gaf hij duidelijk blijk van zijn vriendschappelijke gevoelens 
voor hem. De Lange was breder georiënteerd dan Röntgen; hij 
dirigeerde de Nederlandse première van Brahms’ Ein Deutsches 
Requiem maar voerde ook werken uit van Berlioz, Bruckner, Liszt en 
Wagner. Ook was hij al vroeg een voorvechter van de 15de- en 16de-
eeuwse koormuziek (onder anderen van Obrecht, Lassus, Clemens 
non papa en Sweelinck), een terrein waarop Röntgen evenmin thuis 
was. 
 Op 22 november 1885 - op een vergadering bij De Lange thuis - 
besloten Bosmans, Coenen, Cramer, De Lange en Röntgen voortaan 
elke eerste zondagavond van de maand een conservatoriumavond te 
houden: een gezellige avond, waarop de docenten ook voor elkaar 
konden musiceren.64 Halverwege 1886 liet men de avondjes voortaan 
achterwege. Het ziet ernaar uit dat bepaalde gebeurtenissen in die 
periode de verhoudingen binnen het Conservatorium op scherp hebben 
gesteld.       
 Op 2 juli 1886 was Röntgen als opvolger van de eind juni 
afgetreden Johannes Verhulst benoemd tot directeur van de Afdeling 
Amsterdam van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst.65 
Dezelfde dag, op een door Daniël de Lange inderhaast bijeengeroepen 
vergadering van de Maatschappij Caecilia (ook hieruit had Verhulst 
zich teruggetrokken), stelde De Lange voor om samen met Toonkunst 
                                                             
61                                                   Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 3, 16 en 17 augustus 1871. 
62                                                   Amsterdam, GAA, Arch. 611, inv. nr. 765. Kort overzicht (1861/62-
1881/82). 
63                                                   Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 8, 14 april 1878; JR Dagboek, nr. 9, 
9 juli 1879. 
64                                                   Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 12, 22 november 1885. 
65                                                         Zie hiervoor 221 en 222. 
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en Felix Meritis een nieuwe directeur te kiezen. Het bleek vergeefse 
moeite, Röntgens benoeming was immers een feit. Röntgen was 
onaangenaam getroffen door de actie van zijn naaste collega en 
vermoedde dat er jaloezie in het spel was.66 Op 10 juli schreef hij aan 
Edvard Grieg: ‘Da wird es noch viel Kämpfe geben. Daß es überhaupt 
daran nicht mangelt, können Sie glauben, wo so Viele hier sind, die auf 
Verhulsts Stelle gerechnet haben. Nun kommt noch dazu daß ich 
Deutscher bin und daß dies ein Fehler ist, den ich nie ablegen 
werde!’67 Röntgen noemt de namen van degenen die hadden gemeend 
dat zij voor de opvolging van Verhulst in aanmerking kwamen: Kes, 
Viotta, Hol en... De Lange.68   
 Medio september 1886 was de nieuwe status quo in muzikaal 
Amsterdam een feit: Gustav Heinze keerde voorlopig terug als dirigent 
van Excelsior, Julius Röntgen was de man van Toonkunst en sinds 
begin september ook directeur van Felix Meritis en Daniël de Lange 
was de nieuwe ‘muziekdirecteur’ van Caecilia.69 Overigens bleef het in 
Toonkunst nog wat rommelen en Röntgen had zijn eerste repetitie pas 
op 18 oktober. Tussen Röntgen en De Lange was er wel wat 
veranderd. De vele avonden die zij sinds 1878 musicerend en 
aangenaam converserend in elkaars gezelschap hadden doorgebracht, 
hoorden voorlopig tot het verleden. Althans, in de dagboekjes van 
Röntgen, die lopen tot halverwege 1888, en in de agenda’s uit de 
periode daarna is De Lange zo goed als onzichtbaar. Waar hij wel 
opduikt, bijvoorbeeld als dirigent van de Caeciliaconcerten, is Röntgen 
weinig vleiend.70 Vóór die tijd had Röntgen verschillende concerten van 
                                                             
66                                                           Op 4 juli ontmoette Röntgen De Lange in Utrecht bij de 
Toonkunstexamens: ‘Erstes Zusammentreffen mit De Lange nach der Wahl’. Tinte, Coll. Röntgen, 
JR Dagboek, nr. 12, 4 juli 1886. 
 
67                                                     Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 10 juli 
1886. 
68                                                       Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 12, 3  juli 1886. 
69                                                   Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 12, 14 september 1886. 
70                                                    Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 12, 18 november 1886: ‘Erstes 
Caeciliaconcert unter De Lange. Symphonie E-Dur Bruckner, Tasso Liszt, B-Dur Symphonie von 
Beethoven (gephraseerd!!!)’. Wel zeker stoorde Röntgen zich aan het repertoire. De Lange 
dirigeerde slechts vijf conceren: de nrs. 97-101. Zie ook: JAARBERICHT. Verslag over 100 jaren 
1841 - 1941 van de Maatschappij "Caecilia" (Amsterdam, 1941), 43 en 51. Om 
gezondheidsredenen diende hij al in 1888 zijn ontslag in. Hij diende echter als vice-president van 
1889 tot 1909. Henri Viotta was dirigent van 1889 tot 1897. Met ingang van 1897 nam Willem 
Mengelberg de Caeciliaconcerten over.   
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De Langemet de Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis 
bijgewoond en had hij zich steeds steeds lovend uitgelaten over zijn 
prestaties.71 Dat de betrekkingen zich na enige tijd toch weer hebben 
hersteld mag blijken uit het feit dat Röntgen op het honderdste 
Caeciliaconcert in maart 1888 onder De Lange samen met Cramer en 
Bosmans soleerde in Beethovens Tripelconcert (opus 56).72 Ook met 
Willem Kes kwam de broederschap op een laag pitje te staan.73  
 Op het Conservatorium hebben De Lange en Röntgen de oude 
draad die hen verbond weer opgepakt; ze waren en bleven goede 
collega's. In hun briefwisseling frappeert de hartelijke toon en het 
wederzijdse respect.74 Na het overlijden van Röntgens vrouw Amanda 
Maier (1894) schreef De Lange gevoelvolle woorden in het Jaarverslag 
van het Conservatorium.75 Na de zomer van 1894 volgde De Lange 
Frans Coenen op als directeur; hij zou het directoraat bekleden tot 
halverwege 1913. Bij de viering van het 25-jarig jubileum van Röntgen 
in Amsterdam (7 februari 1903) heeft De Lange namens het 
Conservatorium de jubilaris Röntgen geprezen als een ‘ernstig groot en 
edel-voelend kunstenaar’.76 In 1913 vestigde de toen 72-jarige De 
Lange zich in Point-Loma (Californië), het wereldcentrum van het 
Theosofisch Genootschap.77 Daar werd hem een professoraat op het 
plaatselijke conservatorium aangeboden en leidde hij een orkest. Het 
blijkt overigens nergens dat het Amsterdamse directoraat van De 
Lange bij Röntgen op enig bezwaar is gestuit. Het was De Lange die in 
1913 Röntgen naar voren schoof als zijn opvolger en die mogelijke 
critici handig de wind uit de zeilen heeft genomen. Daaruit alleen al 

                                                             
71                                                          Zo bijvoorbeeld op 15 april 1878 en 7 oktober 1881; een echo hiervan vindt 
men in het interview met Röntgen, gepubliceerd in de Haagsche Post, 25 april 1925. Zie hierna 
bijlage 5. 
72                                                           Amsterdam, GAA, Arch. Caecilia. Zie ook: JAARBERICHT. Verslag 
over 100 jaren 1841 - 1941 van de Maatschappij "Caecilia". Amsterdam, 1941.  
73                                                       Op 11 december 1879 had hij broederschap gesloten met Kes. Röntgen 
dronk voor zover uit zijn dagboeken en brieven viel te achterhalen broederschap met: Siegfried 
Lipiner (1876), Heinrich von Herzogenberg (1877), Willem Kes (1879), ? Larsson (1880), Edvard 
Grieg (1891) en Frants Beyer (1891). 
74                                                 Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Brieven van DdL aan JR. 
75                                                Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1893/94. 
76                                         Algemeen Handelsblad, 8 januari 1903 avondeditie. 
77                                               Röntgen deelde met De Lange de belangstelling voor de theosofie, 
maar het is niet gebleken dat hij zelf ooit lid was van een loge. Zie hierna 569 en 570. 
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blijkt dat voor zover in 1886 wonden waren geslagen in de relatie, deze 
ruim een kwart eeuw later waren geheeld.78   
    
 
Röntgen de pedagoog 
 
Röntgen heeft in zijn dagboeken, brieven en interviews nooit expliciet 
geschreven of gezegd dat hij plezier had in het lesgeven. Desondanks 
mag worden aangenomen dat de vreugde hem op het Conservatorium 
niet is onthouden. In zijn dagboekjes is soms sprake van een ‘derber 
Stundentag’. Blijkbaar dagen waarop hij tot zijn eigen en - misschien 
ook - andermans genoegen de zaken weer eens stevig had 
aangepakt.79 Zelf heeft Röntgen er nooit een geheim van gemaakt dat 
componeren hem het liefst was. Lesgeven, repeteren en concerten 
geven hielden hem er maar van af. Op 26 november 1905 schreef hij 
zijn vriend de Deense componist Carl Nielsen: ‘Jetzt komme ich nicht 
zum Componieren, da ich außer den Concerten sehr viel Stunden zu 
geben habe.’ Op 9 maart 1906 liet hij Nielsen blijken hoe jaloers hij op 
hem was. Nielsen had alle tijd om te componeren; Röntgen moest elke 
dag vijf uur lesgeven: ‘Da bleibt wirklich keine Zeit zum Schreiben 
übrig.’80   
 De vakantie was doorgaans een periode waarin musiceren en 
componeren centraal stonden, maar aan het einde daarvan was het 
ook weer gedaan met het lieve leven. Op 6 september 1895 schreef 
Röntgen aan Grieg: 'Nun sind die Sommerfreuden zu Ende, dafür gibt's 
wieder viel Conservatorium und Proben und wenig Zeit zum eignen 
Arbeiten.'81 Voor dat eigen werk was hij aangewezen op de avonduren, 
de zondagen en de vakanties en dat zou zo blijven tot zijn gedeeltelijke 
pensionering halverwege 1924. Officieel dan, want tussen de bedrijven 
                                                             
78                                               In het interview met de Haagsche Post van 25 april 1925 (zie 
hierna bijlage 5) geeft Röntgen De Lange alle eer over de oprichting van het Conservatorium. De 
goede verhouding  mag ook blijken uit de ontroerende condoleancebrief van Daniël de Lange jr., 
zoon van Daniël de Lange sr., van 15 september 1932. 
79                                                          Zo bijvoorbeeld op 12 juli 1879: ‘Letzter derber Stundentag’. Het was de 
laatste dag voor de vakantie. Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 9. 
80                                                         Kopenhagen, Kongelige Bibliotek, Carl Nielsen Arkivet, Brieven van JR aan 
CN, 26 november 1905 en 9 maart 1906. Op het NMI zijn in het Archief Röntgen alle bewaard 
gebleven brieven van Röntgen aan Nielsen in kopie aanwezig. 
81                                                     Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 6 
september 1895. 
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door heeft Röntgen kans gezien ook op het Conservatorium veel te 
componeren.  

Lesgeven was voor Röntgen absoluut noodzakelijk, omdat hij van 
componeren alleen niet kon leven. Uiteraard heeft het Conservatorium 
Röntgen niet alleen knellende verplichtingen, zorgen en chagrijn 
gegeven, maar ook veel goeds gebracht. Soms kon het contact met 
collega-docenten en leerlingen buitengewoon mooi zijn. Met 
verschillende docenten, vooral met de collega's van de ensembleklas, 
ontstonden hechte vriendschappen en samenwerkingen. Zo met de 
zangers Johan Messchaert, Aaltje Noordewier-Reddingius, Henderik C. 
van Oort, met de violisten Joseph Cramer, Bram Eldering, Carl Flesch 
en Alex Schmuller en de cellisten Henri Bosmans en Isaac Mossel.82 
Met verschillende leerlingen, onder anderen Jan de Boer en George 
van Renesse, ging Röntgen meer dan hartelijk om.  
 
Röntgen moet in de 42 jaren dat hij aan het Conservatorium verbonden 
is geweest honderden leerlingen - ‘hoofdvakkers’ en ‘bijvakkers’ - naar 
hun overgangs- en eindexamens hebben begeleid.83 Zijn oogst moet 
rijk zijn geweest, maar hij heeft geen school gemaakt. Röntgens faam 
als leider van de pianoklas en de ensembleklas (dat laatste sinds 
1889/90) blijft ver achter bij de reputatie van bijvoorbeeld De Pauw, 
Schults en Messchaert. Zij leverden bekende, invloedrijke leerlingen af 
die bovendien allen trots naar het voorbeeld van hun meesters wezen. 
De leerlingen van Röntgen maakten nauwelijks naam en afficheerden 
zich bovendien niet als Röntgenleerlingen.84   

                                                             
82                                                          Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 2 
oktober 1899 (naar aanleiding van de dood van Joseph Cramer en het aantreden van Bram 
Eldering). 
83                                                         Een sympathieke maar onvolledige schets van Röntgens 
conservatoriumwerk: Christo Lelie, ‘Julius Röntgen als pianist, klavierpedagoog en pianocomponist’, 
in: Piano Bulletin 2005-2, 11-22 (uitgewerkte versie van ‘Met bijzondere liefde aangeslagen. 
Röntgen de pianist, klavierpedagoog en pianocomponist’, in: Muller en Röntgen (ed.), Sentendo 
nuova forza, 45-53.).  
84                                                          Daardoor zijn ze slechts met moeite op te sporen. Dresden (red.), 
Gedenkboek Amsterdamsch Conservatorium, noemt verschillende Röntgenleerlingen. Ook in Onze 
Musici (Rotterdam, 1898, 1911 en 1923) en Prisma Encyclopedie der Muziek (Utrecht, Antwerpen 
1957) komen we verschillende oud-Röntgenleerlingen tegen. Beroemde Messchaertleerlingen zijn: 
Aaltje Noordewier-Reddingius, Cateau Engelen-Sewing, Catharina van Rennes, Hendrik van Oort, 
Tilly Koenen, Julia Culp en Gerard Zalsman. Beroemde leerlingen van Schults: George van 
Renesse, Gerard Hengeveld en Cor de Groot. Beroemde leerlingen van De Pauw: Willem 
Andriessen en zijn broer Hendrik Andriessen.  
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 Van Röntgens leerlingen van vóór 1884 heeft alleen Martinus 
Sieveking (1867-1950) enig profiel gekregen. Op de Muziekschool was 
hij een van de weinige mannelijke leerlingen en de enige van hen die 
een pianoconcert van Beethoven speelde. Na enkele jaren als 
begeleider van het Orchestre Lamoureux te Parijs te hebben gewerkt, 
emigreerde hij naar New York. In 1896 trad hij met een solorecital op in 
Carnegie Hall en ook zijn verdere carrière - als pianist en leider van 
een pianoschool in New York - speelde zich af in Noord-Amerika.85   
 Op het Amsterdamsch Conservatorium, vanaf september 1884, 
was Röntgens oogst veel groter dan op de Muziekschool, maar waren 
de vruchten nauwelijks herkenbaar. In het Gedenkboek van het 
Conservatorium (1934) herinnerden zich verschillende oud-leerlingen 
met plezier en een enkeling zelfs met grote dankbaarheid Röntgens 
lessen.86 Helaas geeft geen van hen nadere bijzonderheden.  
 Evenals Sieveking hoorde Jeanette Belinfante (1867-1925) bij 
Röntgens werkers van het eerste uur; ze had al in 1882 les van hem 
gehad op de Muziekschool en behaalde in 1885 als een van de 
eersten onder Röntgen het einddiploma piano op het Conservatorium. 
Jeanette Belinfante zette in 1889 haar pianostudie voort op de 
orkestschool - waarschijnlijk bij Henri Tibbe - ‘om zich in ensemblespel 
te oefenen’ en aansluitend ging ze in de leer bij Willem Mengelberg. 
Nota bene, terwijl Röntgen toch een kamermuziekspeler par excellence 
was! Ook haar broer Arie Belinfante (1870-1926) heeft na zijn jaren bij 
Röntgen zijn techniek bij Tibbe verfijnd.87   
 Grote erkenning kreeg Röntgen van Johanna Heymann (1877-?). 
Op 9 januari 1886 speelde het toen nog 8-jarige meisje op een 
'Heymannconcert' te Amsterdam het Eerste pianoconcert van 
Beethoven, met orkest en met een door Röntgen speciaal voor haar 
gecomponeerde cadens. Röntgen noteerde in zijn dagboekje: 
                                                             
85                                                         Sieveking was bevriend met de beroemde bodybuilder Eugene Sandow 
voor wiens shows hij muziek componeerde. Ook zijn eigen musculatuur was indrukwekkend en hij 
liet zich op ansichtkaarten vereeuwigen met zijn enorme handen (bereik een duodeciem!) en 
atletische figuur: www.sandowmuseum.com. Aldaar vindt men Martinus Sieveking onder de ‘muscle 
champions’ (15 januari 2007). 
86                                                       In de drie edities van Onze Musici en Prisma Encyclopedie der Muziek 
(Utrecht, Antwerpen, 1957) komen we verschillende oud-Röntgenleerlingen tegen. Zie ook: Van 
Dokkum, Honderd jaar, 218. 
87                                                   Beide Belinfantes in Onze Musici 1898 en 1911. Van beiden wordt gezegd 
dat ze naar de orkestschool gingen, alleen bij Arie Belinfante valt te lezen dat hij dat bij Tibbe deed 
die op die school leraar piano was.  
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'Wunderschön und mit großem Erfolg gespielt. Zur Erinnerung 
schenkte ich ihr ein Album’.88 Op 15 mei 1887 speelde zij Beethovens 
Vierde pianoconcert in Odeon en dat moet wel geweest zijn voor haar 
eindexamen.89 ‘Die kleine Heymann’ gaf haar leermeester een 
versierde, zilveren beker met inscriptie. Zij was de enige van Röntgens 
leerlingen die ooit zo 'überschwenglich' haar dankbaarheid heeft 
getoond: 'Zur freundlichen Erinnerung an seine dankbare Schülerin 
Johanna Heymann. Ihrem Hochverehrten Meister, Herrn Julius 
Röntgen’.90 Evenals de Belinfantes heeft Johanna Heymann zich 
naderhand verder bekwaamd bij anderen, en wel bij Friedrich 
Gernsheim, Max Pauer en Eugène d’Albert. Overigens is het 
veelbetekenend dat het nooit is voorgekomen dat leerlingen van 
conservatoria elders na hun opleiding bij Röntgen kwamen 
doorstuderen. Ook is Röntgen nooit uitgenodigd om te jureren voor 
piano-examens aan buitenlandse conservatoria.       

Jan Willem Pameijer (1867-1935), de latere pianopedagoog die 
van 1889 tot 1892 bij Röntgen studeerde en onder hem ook het Eind-
Getuigschrift van het Conservatorium behaalde, herinnerde zich in 
1934 met plezier Röntgens 'Uren van onderricht in pianospel vol 
künstlerische Anregung und Begeisterung'.91 Coenraad V. Bos (1875-
1955), die in 1895 bij Röntgen zijn studie afsloot en naderhand in 
Amerika carrière maakte als pianobegeleider, merkte bij het vijftigjarig 
jubileum van het Conservatorium op: 'Julius Röntgen, de ideale 
begeleider van Messchaert […], als leraar gehad te hebben, is het 

                                                             
88                                                   inte, Coll  Röntgen, JR Dagboek, nr  12, 9 januari 1886   
89                                                   inte, Coll  Röntgen, JR Dagboek, nr  13, 15 mei 1887  
90                                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Collectie voorwerpen. In het Register dat 
in 1934 werd opgemaakt ( 1ste deel) vindt men op p. 11 de transcriptie. Een officiële datering van 
de beker ontbreekt maar het nummer in de voet geeft houvast: 08765: 6 mei of 5 juni 1887. Tussen 
Röntgens eerste conservatoriumleerlingen van september 1884 komen we de beursleerling 'Sarah 
Heymann' tegen. In januari 1885 is er voor het eerst sprake van 'Die kleine Heymann' en dat was 
de toen 7-jarige Johanna Heymann, die begin 1886 in Amsterdam twee ‘Heymannconcerten’ gaf. 
Aan zijn ouders schreef Röntgen op 24 oktober 1885: ‘Die kleine Heymann spielt diesen Winter hier 
das C-Dur Concert von Beethoven mit Orchester, ich habe ihr eine brillante Kadenz komponiert, die 
sie ganz reizend spielt’. Tinte, Coll. Röntgen, Brief van JR aan zijn ouders, 24 oktober 1885. Zie 
over haar verder: De Amsterdammer, 31 oktober 1897. In De Amsterdammer van 27 november 
1910 werd voor het laatst een concert van haar besproken. Carl (1852), Johanna (1877), Louise 
(1869) en Sophie (1874) waren kinderen van de voorzanger Isaak Heymann (gestorven 1906). 
Letzer, Muzikaal Nederland.  
91                                                     Dresden (red.), Gedenkboek Amsterdamsch Conservatorium, 20. Zijn data dank 

ik aan Eleonore Pameijer (Amsterdam)  
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grootste geluk voor mijne carrière geweest.'92 In een interview met Lex 
van Delden in Het Parool (1949) liet Bos echter doorschemeren dat hij 
bij de concerten van Röntgen nog het meest had opgestoken van het 
omslaan van de blaadjes! Via Röntgen kwam hij zelf tot Messchaert die 
hij ook zou begeleiden; ook de zangeres Julia Culp heeft hij 
gesecondeerd.93 Evenals andere Röntgenleerlingen vervolmaakte hij 
zijn spel aan de Hochschule te Berlijn, bij Rudorff en Barth.94   

Marie Landré (1877-?) die zich als pedagoog en begeleider van 
grote solisten (bijvoorbeeld Eldering en Flesch) zou profileren, kreeg 
halverwege de jaren negentig les van Röntgen en speelde in 1896 
diens Variationen und Fuge über ein Thema von Hartmann (opus 
38).95 Marie Jeanette Walen (1881-?) behaalde al in 1898 het 
einddiploma in de klas van Röntgen en ook zij vervolmaakte 
naderhand haar techniek en spel bij Willem Mengelberg.96 Ook de 
pianist-componist Kor Kuiler (1877-1951) betuigde Röntgen zijn dank 
in het Gedenkboek van het 50-jarige Conservatorium, maar Kuiler zou 
juist niet als pianist maar als dirigent (van de Groningsche Orkest 
Vereeniging) in de herinnering blijven voortleven. De organist Jacob 
Bijster (1902-1958) herinnerde zich dat Röntgen in zijn 
ensemblelessen analyses kon geven dat de vlammen eruit sloegen.97 
Volgens Jan de Boer, die in juni 1924 onder Röntgen zijn Prix 
d’Excellence voor piano behaalde, was dat ook werkelijk het geval. 
Röntgen rookte altijd pijp, zelfs tijdens zijn lessen: 'Onjuist, onsociaal, 
onlogisch! maar dierbaar symbool!'98   

Vier Röntgenleerlingen behaalden de Prix d'Excellence voor 
piano: Gusta Koch in 1910, Johan Hoorenman in 1914, Millie van 
                                                             
92                                                     Dresden (red.), Gedenkboek Amsterdamsch Conservatorium, 22. 
93                                                    Het Parool, 8 december 1949. Van de hand van Bos verscheen The Well-
tempered accompanist (1949). Bos speelde op 8 november 1894 een pianosonate in fis - onbekend 
- van Röntgen en op 18 juni 1895 diens Czardasvariaties. Zie hiervoor: Jaarverslag Amsterdamsch 
Conservatorium 1894/95. 
94                                Onze Musici, 1923. 
95                                                   Marie Landré in Onze musici. Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 
1895/96. 
96                                                     Jeanette Walen in de Prisma-encyclopedie. Ze trad na haar vervolgstudie 
bij Raoul Pugno (Parijs) geregeld en met veel succes op met de grote orkesten. In 1921, bij de 
oprichting van het Muzieklyceum in Amsterdam werd zij als lerares piano aan deze instelling 
verbonden.  
97                                                     Dresden (red.), Gedenkboek Amsterdamsch Conservatorium, 52  

98                                                     Dresden (red.), Gedenkboek Amsterdamsch Conservatorium, 54. 
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Geuns in 1917 en Jan de Boer in 1924, maar geen van hen brak door 
op het grote of zelfs het kleine podium, noch in Nederland, noch 
daarbuiten.99 Guusje Koch had overigens haar Prix voorbereid met 
Röntgen én Ulfert Schults. Het is niet ondenkbaar dat Schults bij haar 
de puntjes op de i heeft gezet.  

Ulfert Schults, als hoofdleraar piano vanaf 1913-1914 Röntgens 
naaste collega, heeft verschillende zeer succesvolle pianisten in zijn 
pianoklas gehad. Hij was vanaf 1893-1894 zelf bij Röntgen in de leer 
geweest, maar de naam Röntgen ontbreekt in zijn biografie.100 Willem 
Andriessen die in 1908 zijn Prix haalde, kreeg ensemblelessen van 
Röntgen, maar hij noemt alleen De Pauw als zijn mentor. De Pauw was 
ook de leermeester van de organisten Hendrik Andriessen en Anthon 
van der Horst, die beiden ook les hebben gehad van Röntgen; ook zij 
noemen hem niet. George van Renesse (1909-1994), die als jonge 
jongen enige tijd is gevormd door Röntgen en zichzelf in 1926 nog in 
het groepje van diens 'laatste leerlingen' schaarde en tot in 1932 nauw 
met Röntgen en zijn familie is omgegaan, is de geschiedenis ingegaan 
als leerling van Ulfert Schults.101 De Schultsleerlingen waren hun 
leermeester gedurende hun hele leven dankbaar om zijn grote 
vasthoudendheid.102  
 
 
Röntgen tussen ‘raskikkers en eenden’  
 
Uit de hiervoor reeds vermelde inscriptie van de beker van de 10-jarige 
Johanna Heyman zou kunnen blijken dat Julius Röntgen een 
                                                             
99                                                        Zie over hen de jaarverslagen van het Amsterdamsch Conservatorium van 
resp. 1909/10, 1913/14, 1916/17 en 1923/24. Jan de Boer (1898-1983) heeft veel 
Röntgencomposities gespeeld, op zijn examen vier van de aan Busoni opgedragen Studien opus 69 
en de Trycabiliavariaties. Bekendheid kreeg hij met zijn muziekcursussen aan de Amsterdamse 
Volksuniversiteit. Als pianist stond hij in muzikaal opzicht hoger dan in technisch opzicht. In 1971 
trouwde hij met Röntgens kleindochter Annemarie Röntgen. Vriendelijke mededeling A. de Boer-
Röntgen (Amsterdam).  
100                                                          Op 6 maart 1897 was hij samen met Röntgen te beluisteren op een 
van diens Soirées voor Kamermuziek. Zij speelden toen de Variaties voor twee piano’s van Schultz. 
Tinte, Coll. Röntgen, Notitieboekje voor de Soirées voor Kamermuziek.  
101                                                         Willem Andriessen, Hendrik Andriessen, Bernhard van den 
Sigtenhorst Meyer en Anthon van der Horst vatten allen zelf de hoofdlijnen van hun studie samen. 
Zie hiervoor: Dresden (red.), Gedenkboek Amsterdamsch Conservatorium, 59; Den Haag, NMI, 
Arch. Röntgen, Documentatie: ‘Aan den heer Julius Röntgen. Ter herinnering aan zijn laatste 
leerlingen’.   
102                                                        Zie over de klas van Schults: Vis, Silhouetten, 76-78. 
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begenadigd docent is geweest. Sommige herinneringen of 
necrologieën laten inderdaad ruimte voor die veronderstelling, maar 
andere, meer kritische berichten brengen juist de schaduwzijden van 
Röntgens pedagogiek in beeld. Enige reserve lijkt dus op zijn plaats. 
Tot in de jaren zestig circuleerden er op het Amsterdamsch 
Conservatorium verhalen over hoe ‘de oude Röntgen’ zich met een 
jantje-van-leiden van zijn studenten kon afmaken: een student die in de 
pauze een pakje tabak voor hem ging halen, kreeg een voldoende op 
zijn examen; een leerling die een paar Études van Chopin studeerde, 
moest ze de volgende les maar eens twee keer zo snel spelen; 
anderen kregen regelmatig te horen: 'Und jetzt habe ich keine Zeit 
mehr, ich muß noch einen Brief schreiben.’103 Uit zijn dagboeken uit de 
jaren 1884-1888 blijkt dat Röntgen tussen de lessen door vaak 
componeerde of repetities met collega's had. Ook dat zal niet 
bevorderlijk zijn geweest voor zijn rust en de concentratie. Sommige 
oud-leerlingen en collega's daarentegen herinnerden zich Röntgen als 
een 'Nur-Musiker', een musicus vol 'Begeisterung und Anregung'. Dat 
zal zeker het geval zijn geweest, maar het is dan ook hier de vraag of 
dit muzikanteske element in Röntgens persoonlijkheid het lesgeven ten 
goede is gekomen.  

Als Röntgen les gaf, wilde hij ook altijd zelf muziek maken. Dat is 
mogelijk een van de redenen geweest dat zijn leerlingen meer 
pianoconcerten speelden dan solowerken: dan kon hij meespelen 
(namelijk de orkestpartij vanachter de tweede piano). De observaties 
van Röntgens tweede vrouw, Mien des Amorie van der Hoeven, die 
van 1892 tot 1897 eens in de maand bij Röntgen les aan huis had, zijn 
in dezen niet zonder betekenis. Röntgen en 'Fräulein van der Hoeven' 
speelden elkaar van meet af aan steeds voor; blijkbaar was Röntgen 
ervan overtuigd dat goed voorbeeld goed deed volgen. Mien opende 
de les eens met een late sonate van Beethoven, Röntgen vertolkte 
daarop een Partita van Bach, zij deed daarna het Italienisches Concert  
(BWV 971) en de les eindigde met het doorspelen van onbekend werk 
op twee piano's. 'Bravo!', riep Röntgen boven het geweld uit, 'Sie lesen 

                                                             
103                                                      Opgetekend uit de mond van de pianist Harry Vooren (1940-2003), 13 
februari 2003, die deze anekdotes omstreeks 1960 op het Amsterdamsch Conservatorium vernam 
van Maurice van IJzer, die in 1919 onder Röntgen het einddiploma had behaald en sinds september 
1923 naast Röntgen leraar ensemblespel was. De anekdote van het pakje tabak dank ik aan 
Fridtjof Thiadens, achterkleinzoon van Julius Röntgen, 12 februari 2003. 
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ja famos!'104 Op 22 januari 1892 schreef Mien haar zuster Bessie dat 
Röntgen niet op techniek lette, maar slechts op voordracht. Als zij om 
de een of andere reden niet had kunnen studeren, speelden ze samen 
concerten door, op twee piano's.  

Röntgen stroomde waar het zijn pupillen betrof niet bepaald over 
van liefdevolle toewijding. Hij was eigenlijk alleen geïnteresseerd in de 
werkelijk grote talenten; leerlingen die op een meer bescheiden, lager 
niveau opereerden, zag hij eenvoudig niet staan. Ook op voor 
studenten belangrijke momenten toonde Röntgen zich niet altijd even 
betrokken. Op 12 mei 1892 schreef hij aan Grieg dat hij meteen naar 
Noorwegen wilde komen, maar de 'langweilige 
Conservatoriumsexamen' hielden hem ervan af.105 Soms gebruikte hij 
de examens om op kracht te komen na inspannende weken van zelf 
componeren. Na de voltooiing van zijn Derde symfonie schreef hij op 9 
juni 1910 licht ironisch aan Nina Grieg: ‘Jetzt mache ich eine Pauze 
[sic!] und erquicke mich an den Conservatorium Eindexamens [sic!].’106 
Soms zag hij zijn leerlingen liever gaan dan komen. Op 23 mei 1902 
schreef hij aan Grieg: ‘So war ich gestern früh zu Hause zur Freude 
von Mien und den Kindern und dann fingen sogleich die Schüler an, 
weniger zu meiner Freude.’107    
 Frits Schuurman (1898-1972), tussen 1931 en 1938 dirigent van 
de Haarlemse Orkest Vereeniging en aansluitend dirigent van het 
Residentieorkest, schreef in het Gedenkboek van het Amsterdamsch 
Conservatorium (1934) dat Röntgen alleen belang stelde in de echte, 
geboren muzikanten, minder getalenteerden, die het moesten hebben 
van hard werken, liet hij weliswaar toe, maar ze interesseerden hem 
niet wezenlijk.108 Sem Dresden, Röntgens opvolger in het directoraat 
van het Amsterdamsch Conservatorium, schetste Röntgen in zijn 
necrologie (1932) weliswaar als een 'liefderijk leeraar', maar 

                                                             
104                                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van Mien aan Bessie, 18 
en 22 januari en 19 februari 1892: 'Enfin ik werd ook opgewonden en medegesleept en 't ging 
heerlijk.'  
105                                                       Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
12 mei 1892. 
106                                                         Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van JR aan 
Nina Grieg 9 juni 1910. 
107                                                        Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
23 mei 1902. 
108                                                       Dresden (red.), Gedenkboek Amsterdamsch Conservatorium, 51. 
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constateerde tegelijkertijd dat 'een leerling die zonder overtuiging zijn 
lessen volgde […] aan den dijk [werd] gezet’. Dresden noemt als 
belangrijkste reden dat Röntgen zich maar moeilijk kon losmaken 'uit 
zijn eigen, voortdurend werkende, gedachten en innerlijke 
klankenwereld’.109 Contact met hem zou niet makkelijk zijn geweest, 
want hij sprak zelden: 'Gewone conversatietoon was hem vreemd; de 
kunst der dialectiek verstond hij niet […] En zijn leraarschap? Hij stond 
niet op het standpunt van thans. Ik bedoel, hij vond het niet noodig, 
voor elkeen, ook den minst of slecht begaafden leerling, een weg te 
zoeken. Geen aanleg, geen intuïtie? Nutteloos werk voor den leeraar. 
Grondfouten? Onnoodige arbeid om er tegen op te roeien. En 
misschien had hij volkomen gelijk. Door nieuwe inzichten en daaruit 
geboren werkwijzen wordt de slecht gedisponeerde bevrijd uit zijn 
gevoel van minderwaardigheid, maar tot een werkelijke waarde kan hij, 
n'en déplaise welken gang van zaken, niet komen. Röntgen gaf het 
voorbeeld. Zóó moet het. Probeer het maar. Tracht het ook zóó te 
doen. Struikel en sta weer op. Werk zelf. Ik zal zeggen of het goed is. 
En velen zijn hem dankbaar geweest voor deze houding. Zij waren 
gedwongen scherp toe te kijken en scherp te luisteren’.110 Het is 
prachtig geformuleerd en scherp in de analyse, liefdevol ook, maar 
tussen de regels door blijkt duidelijk dat Dresden er een andere 
opvatting over lesgeven op nahield. Hij had weliswaar de grootste 
bewondering voor Röntgen, maar hij was zelf een man van de nieuwe 
tijd die ook oog had voor de minder begaafden en ‘slecht 
gedisponeerden’.   
  
 
Collega’s in de pianoafdeling 
 
Na het overlijden van zijn vrouw Amanda (15 juni 1894) was Röntgen 
niet in staat het cursusjaar 1893/94 af te ronden. Sarah Bosmans-
Benedicts (1861-1949), echtgenote van Henri Bosmans en zelf een 
leerlinge van de gebroeders Jan en James Kwast (de laatste aan het 
Conservatorium van Keulen), nam tijdelijk zijn lessen over. Het jaar 
daarop echter werkte Röntgen meer dan ooit: per week 17 uur 
verdeeld over 22 pianohoofdleerlingen en 32 bijvakleerlingen 
                                                             
109                                                         Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1932/33. 
110                                                       Algemeen Handelsblad, 16 september 1932 avondeditie. 
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(ensembleklas).111 In later jaren schommelde Röntgens urental tussen 
de 10 en 15. Daarmee was hij na J.B. de Pauw en met Isaac Mossel 
de meest prominent aanwezige hoofdleraar op het instituut.112 Omdat 
het aantal kandidaten voor piano gedurig was toegenomen, werden in 
1895-1896, op voorstel van Röntgen, mevrouw Bosmans-Benedicts en 
Louis Coenen (1856-1904, zoon van oud-directeur Frans Coenen) als 
hoofdlerares en hoofdleraar aan het Conservatorium verbonden (voor 
respectievelijk 3 uur en 4 uur per week). Half juni 1898 heeft Röntgen 
op zijn beurt de lessen van de zwaar zieke Coenen overgenomen.113 In 
1898 werd De Pauw die tot dan toe hoofdvak orgel en piano bijvak had 
gedoceerd, toegevoegd als hoofdleraar piano. Tevens werd dat jaar 
Willem Mengelberg tot hoofdleraar piano aangesteld, maar nergens in 
de jaarverslagen blijkt dat Mengelberg ooit daadwerkelijk op het 
Conservatorium heeft lesgegeven. Ook nooit werden studenten die op 
voorspeelavonden, einduitvoeringen en examens speelden genoemd 
als zijn leerlingen. Wel is bekend dat hij verschillende oud-leerlingen 
van het Conservatorium heeft begeleid zich verder te bekwamen.114   
 
 
Repertoire 
 
Röntgen heeft zijn leerlingen op het spoor gezet van composities die hij 
mooi en geschikt voor hen vond. De programma's van de 
voorspeelavonden en zelfs examens lijken dan ook vooral zijn 
interesses te weerspiegelen. Leerlingen van de 'pianoklasse van Julius 
Röntgen' speelden vooral delen van pianoconcerten van Mozart, 
Beethoven, Schumann, Chopin, Saint-Saëns, Brahms, Grieg en Franck 
(Variations Symphoniques, FWV 46).115 Röntgen bespeelde tijdens de 
lessen en op de uitvoeringen de tweede piano en was zo ook altijd zelf 
bezig. Het pleit overigens voor Röntgen, die zelf niets van de muziek 
                                                             
111                                                   Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1894/95. 
112                                                        Uit het Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1911/12 blijkt de 
volgende urenverdeling: De Pauw 27, Röntgen 16,5, Mossel 15, Van Oort 12, Zweers 11.  
113                                                      Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 1 juni 
1898. 
114                                                   Zie hiervoor 255. 
115                                                       Op 21 december 1890 speelde juffrouw E. Vas Nunes als eerste 
op het Conservatorium Griegs Pianoconcert. Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 
1890/1891. 
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van Liszt wilde weten, dat verschillende van zijn leerlingen Liszts 
Eerste pianoconcert speelden en ook zijn losse composities (de 
populaire Tweede Hongaarse Rhapsodie (S 244) en zelfs de grote 
Sonate (S 178). Röntgen kon zich als eerste hoofdleraar piano en - 
vanaf 1913/14 - directeur van het instituut niet veroorloven zijn ogen en 
oren te sluiten voor het ‘moderne componeren’. Röntgens leerlingen 
speelden ook solowerken, maar minder vaak dan men zou verwachten. 
Onder de solowerken komen we behalve Schumanns Études 
Symphoniques (opus 13) en slechts incidenteel een sonate van 
Beethoven116, al vroeg vermeldingen tegen van Liszts bewerkingen 
van Bachcomposities. In het cursusjaar 1889/90 speelde Jan Willem 
Pameijer Griegs Holbergsuite (opus 40). Daartegenover staat dat Marie 
Landré in 1896 van Liszt Feu follets (S 137, nr. 5) en La Campanella (S 
141, nr. 3) uitvoerde. Verschillende leerlingen speelden Regers 
Variationen und Fuge über ein Thema von Beethoven (opus 86). In de 
ensembleklas klonk onder Röntgens leiding en inspiratie kamermuziek 
van vooral Brahms, Grieg (de drie sonates voor viool en piano opus 8, 
13, 45), Franck (Sonate voor viool en piano (FWV 8) en Pianokwintet 
(FWV 7)), Lekeu (Sonate voor viool en piano), Reger (Suite voor viool 
en piano, opus 93), Donald Tovey (Pianokwintet, opus 6 en 
Pianokwartet, opus 12), Sinding (Pianokwintet, opus 5), maar vooral 
ook Röntgen en zelfs - eenmaal - Amanda Maier (14 november 
1892).117 Opmerkelijk was reeds in de cursus 1905/06 de vertolking 
van Fauré's Eerste vioolsonate (opus 13) door Willem Andriessen en 
Sam Swaap. Weliswaar hadden leerlingen reeds eerder composities 
van César Franck gespeeld, maar dit was toch voor het eerst dat onder 
Röntgens begeleiding ‘moderne’ Franse kamermuziek in studie werd 
genomen.118  
 De voorspeelavonden en examens op het Conservatorium 
stelden Röntgen ook in de gelegenheid zijn eigen werken te 
programmeren en nieuwe composities uit te proberen. Zo speelden zijn 
pianoleerlingen de Ballade (opus 6) en de Czardasvariaties (opus 25) 
of voerden zij de Beethovenconcerten uit met Röntgens cadenzen. De 

                                                             
116                                                       Beethovens sonate nr. 31 (opus 111) werd voor het eerst gespeeld op 29 
juni 1910 door F. Hillen. Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1909/10. 
117                                          Het betreft haar Pianokwartet (Den Haag, NMI, Arch. Röntgen B30 
(afschrift Julius Röntgen, 4 december 1891).   
118                       Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1905/06. 
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eerste leerling die het waagde in Beethovens Derde pianoconcert een 
een eigen cadens te spelen was Johannes Röntgen (13 oktober 1917)! 
Maar ook in andere afdelingen speelde of zong men 
Röntgencomposities. Violisten die het Brahmsconcert uitvoerden, 
namen zijn cadens119, ensembleleerlingen speelden zijn sonates voor 
viool en piano, kwartetten en viool- en celloconcerten, de organisten 
speelden zijn Passacaglia,120 het conservatoriumkoor (louter 
zangeressen) zong zijn koorliederen.121 In 1920 schreef Röntgen 
speciaal voor de koorklas een serie a cappella vrouwenkoren.122   
 Op 26 juni 1911 speelde C.L. (Walther) Boer, een leerling van 
Isaac Mossel, Röntgens Tweede celloconcert (1909). Dit opus was in 
1909 en 1910 al enkele malen door Pablo Casals gespeeld, in en 
buiten Nederland. Ook de cellist-pianist Jaap Spaanderman nam het in 
1918 op zijn repertoire voor zijn Prix d’Excellence. Een persoonlijk 
hoogtepunt voor Röntgen was ongetwijfeld de première van het 
Tripelconcert (voor viool, altviool en cello met strijkorkest) op 27 juni 
1922; Edvard Röntgen nam toen de cellopartij voor zijn rekening.123 Uit 
de programma's van voorspeelavonden, einduitvoeringen en zelfs 
examens voor de Prix d’Excellence blijkt dat Röntgen aan het 
Amsterdamsch Conservatorium de meest geprogrammeerde levende 
componist is geweest. Na zijn definitieve vertrek (juni 1926) 
verschenen zijn composities bijna niet meer op de programma's.  
 
Röntgens pianoklas en ensembleklas waren niet de klassen waar het 
nieuwe repertoire werd uitgeprobeerd. Pas laat waagde de eerste 
Röntgenleerling zich in het openbaar aan een compositie van Debussy. 
Het was Anna van der Star die op 1 april 1912 'Jardins sous pluie' uit 
de Estampes speelde en een jaar later de 'Toccata' uit Pour le 

                                                             
119                                         Geschreven op 30 november 1879 voor Joseph Cramer. Tinte, 
Coll. Röntgen, JR Dagboek, nr. 9. De cadens is niet bewaard gebleven.  
120                                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities Röntgen, 
nr. 104.   
121                                                        Toen in 1915/16 Anton Tierie door ziekte was verhinderd, leidde Röntgen 
langere tijd het koor. Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1915/16. 
122                                                        Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 
21 januari 1920. 
123                                                   Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1921/22. Den Haag, NMI, 
Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs. 267 en 271. 
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piano.124 Moderner klanken dan dat speelden de Röntgenleerlingen 
niet. Slechts zelden ook voerden ze eigen werk uit; alleen de leerlingen 
van de compositieklas kregen die gelegenheid. Een uitzondering was 
Ulfert Schults die in de cursus 1893/94 zijn Papillons speelde.125 Het 
eigentijdse repertoire kwam volop aan bod bij De Pauw en Schults. 
Hun leerlingen namen de werkelijk ambitieuze composities van 
Debussy (L'isle joyeuse, Images), Ravel (Jeux d'eau, Gaspard de la 
nuit), Albeniz (Iberia) en Castelnuovo Tedesco in studie. Alleen in hun 
klassen klonk bovendien werk van Rachmaninov.126        
 
 
Directeur Röntgen  
 
Op 21 mei 1913 werd Julius Röntgen als opvolger van Daniël de Lange 
benoemd tot directeur van het Amsterdamsch Conservatorium. De 
voordracht van Röntgen door De Lange kreeg de volle instemming van 
de docenten.127 Van de vier stichters van 1883-1884 werkte Röntgen 
nog als enige op het instituut; blijkbaar lag het in de lijn dat hij nu de 
leiding op zich zou nemen.128 De Lange sprak in het jaarverslag de 
verwachting uit 'dat onze voortreffelijke collega, die van de oprichting 
van het Conservatorium af deel uitmaakte van het 
Hoofdleerarenpersoneel, deze onze stichting tot steeds hoogeren bloei 
zal brengen’.129   
 Er waren ook lieden die deze opvatting niet deelden. Antoon 
Derkinderen (1859-1925), gevierd kunstschilder en sinds 1907 
directeur van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te 
                                                             
124                                                   Jaarverslagen Amsterdamsch Conservatorium 1911/12 en 1912/13.   
125                                                   Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1893/94. 
126                                                         Op 10 februari 1913 speelde Bé Nolthenius, leerlinge van De 
Pauw, de delen I en II van Rachmaninovs Tweede pianoconcert (opus 18). Het is de eerste 
vermelding van een compositie van Rachmaninov in de jaarverslagen van het Conservatorium. 
Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1912/1913. Zie ook: Vis, Silhouetten, 77. 
127                                                       Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 
223. Volgens een brief aan Angul Hammerick van 23 mei 1913. Volgens Röntgens agenda voor 
1913 (Tinte, Coll. Röntgen) vond de vergadering plaats op 21 mei.   
128                                                       In februari 1913 had Röntgen verschillende keren met De Lange contact, in 
een frequentie en intensiteit die na 1886 niet meer was voorgekomen. Op 22 februari had Röntgen 
een bespreking met De Lange en op 25 februari stuurde hij hem zelfs een brief. Na de 
voorjaarsvakantie maakt Röntgen op 2 april 1913 melding van een telegram aan of van De Lange. 
De heren moeten met elkaar hebben overlegd over de opvolging.   
129                                            Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1912/13. 
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Amsterdam, had aan het begin van de zomer voor de vervulling van de 
vacerende directeursplaats het bestuurslid E. van Essen attent 
gemaakt op zijn vriend Alphons Diepenbrock die geheel buiten de tot 
dan toe gevoerde onderhandelingen had gestaan.130 Voor Diepenbrock 
zou een vaste positie in het Nederlands muziekleven wenselijk zijn en 
het directeurschap van het Amsterdamsch Conservatorium zou hem 
volgens Derkinderen op het lijf zijn gesschreven. Van Essen liet 
Derkinderen weten dat zijn brief op de eerstvolgende 
docentenvergadering aan de orde zou komen.131  

De procedure was echter reeds lang in gang gezet en in dit 
stadium was voor acties van buiten geen plaats meer. Johan 
Wagenaar (1862-1941), directeur van de Utrechtse Muziekschool, was 
reeds enkele maanden eerder als eerste voor de opvolging door het 
bestuur gepolst. Hij zou echter eisen hebben gesteld waaraan men niet 
had kunnen voldoen.132 Derkinderen berichtte Diepenbrock drie dagen 
later al dat de beslissing reeds was gevallen: ‘Ik voor mij was er van 
overtuigd dat men in de eerste plaats, bij het bespreken van zulke 
belangen, aan U moest denken.’133 Elisabeth Diepenbrock was 
teleurgesteld dat haar man niet eens was uitgenodigd en schreef op 18 
juli bitter in haar dagboek: ‘Nu liggen zijn gaven eigenlijk braak. Ook 
voor directeur van het Conservatorium in plaats van De Lange kwam 
hij natuurlijk niet in aanmerking. Niemand dacht zelfs aan hem [...] Hij 
had het toch niet kunnen aannemen met dit stelletje leeraren, maar dat 
dat zo’n zootje is, weet het bestuur weer niet.’134 Eind juli vernam 
Diepenbrock van Louis Zimmerman (hoofdleraar viool en 
concertmeester van het Concertgebouworkest) hoe het was 
                                                             
130                                              Reeser (ed.), Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten, VIII. 
Brief van AJDK aan AD, 11 juli 1913. 
131                                                      Overigens was Diepenbrock al in 1895/96 al benaderd om als spreker op 
het Conservatorium op te treden: 'Daarnaast hadden wij gehoopt den heer dr. A. Diepenbrock te 
zien optreden om voordrachten over Aesthetiek te houden; deze hoop is niet in vervulling gegaan.' 
Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1895/96. Later heeft men dit niet meer geprobeerd; er 
is geen correspondentie over bewaard gebleven.    
132                                                         Reeser (ed.), Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten, VIII. 
Brief AJDK aan AD, 11 juli 1913. Mogelijk is er in die dagen ook contact geweest tussen Röntgen 
en Wagenaar: op 1 november 1912 duikt de naam Wagenaar opeens op in Röntgens zakagenda. 
Tinte, Coll. Röntgen, JR Agenda voor 1912.  
133                                            Reeser (ed.), Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten (VIII), 
14 juli 1913.  
134                                               Reeser (ed.), Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten (VIII), 18 juli 
1913. Hierin klinkt wel een stevige anti-Röntgennoot door. 
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toegegaan. Röntgen was op 21 mei benoemd en pas nadat hij in de 
docentenvergadering van 4 juli zijn benoeming had aangenomen, had 
De Lange de ‘wijdloopige’ brief van Van Essen voorgelezen. Daarin 
kwam tot algemene ontsteltenis - volgens Zimmerman - Derkinderens 
voorstel ter tafel. Zimmerman protesteerde als enige over de late 
behandeling. Als de brief eerder was voorgelezen, zou de beslissing 
mogelijk anders zijn uitgevallen. Hij had persoonlijk liever Diepenbrock 
als directeur gehad, 'een der eersten zo niet de eerste toonkunstenaar 
van Nederland'.135   

Dat het bestuur aanvankelijk Wagenaar als directeur had willen 
hebben, is niet onbegrijpelijk. Sinds 1897 had hij als waarnemend-
directeur de Utrechtse Muziekschool met succes geleid. Onder hem 
was deze school uitgegroeid tot een instituut dat met een 
conservatorium kon wedijveren. In 1904 was de Utrechtse school 
verheven tot conservatorium en was Wagenaar de directeur 
geworden.136 Wagenaar was een uitstekend pedagoog, een goede 
bestuurder en een geboren bemiddelaar en onderhandelaar. Waarop 
precies de onderhandelingen met Amsterdam zijn afgeketst is niet 
bekend; misschien vroeg hij te veel compensatie voor het opgeven van 
zijn aantrekkelijke positie in het Utrechtse. Dat men overigens niet 
onmiddellijk aan Röntgen heeft gedacht, is ook voorstelbaar. Röntgen 
was beschadigd door de Toonkunstkwestie in 1898 en hij had zich 
daarvan slechts met moeite kunnen herstellen.137 Röntgen was meer 
kunstenaar dan leider van een instituut of diplomaat. Hij was de wat 
verstrooide, wereldvreemde musicus, bovendien een man die zich niet 
op zijn gemak voelde met gesprekjes over de dingen van de dag.138 
Ook was hij door zijn veelvuldige compositorische bezigheden en 
optredens als pianist, in binnen- en buitenland, niet in die mate 

                                                             
135                                               Reeser (ed.), Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten (VIII), 1 
augustus en 13 augustus 1913. Louis Zimmerman nam aan het begin van de cursus 1914-1915 
afscheid van het Conservatorium, maar keerde een jaar later al weer terug. Zijn ontslag hing samen 
met zijn positie als concertmeester van het Concertgebouworkest; hij was qualitate qua hoofdleraar 
aan het Conservatorium maar dat dienstverband werd automatisch beëindigd als hij vertrok bij het 
orkest. Dat Zimmerman in mei 1913 onder zijn collega's op het Conservatorium medestanders zou 
hebben gehad is niet gebleken, evenmin trouwens dat hij zich daadwerkelijk tegen de benoeming 
van Röntgen heeft verzet. 
136                                               Wagenaar, Johan Wagenaar, 51-53. 
137                                                     Zie hierna 391 e.v. 
138                                                       Sem Dresden, ‘In Memoriam Julius Röntgen’, in: De Muziek 7 (1932, 
oktober, nr. 1), 1-4. 
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beschikbaar als men van een directeur van een groot instituut mocht 
verwachten.   

Het is gissen naar de redenen waarom men uiteindelijk toch voor 
Röntgen heeft gekozen. Misschien heeft De Lange, nadat de 
onderhandelingen met Wagenaar op niets waren uitgelopen, besloten 
dat het Röntgen moest worden. Men wist in Amsterdam wat men aan 
hem had; hij kende de interne verhoudingen goed en kon de 
continuïteit in de leiding van het Conservatorium waarborgen. 
Bovendien - mogelijk heeft dit argument een rol gespeeld - zou 
Röntgen een tussenpaus zijn. Immers, hij was al 58 en zou 
ongetwijfeld binnen enkele jaren met pensioen gaan.139   

Röntgen heeft zijn verkiezing niet onmiddellijk geaccepteerd; hij 
was bang dat het werk hem te veel zou opeisen en hij wilde nu juist 
meer tijd om te componeren: 'Vielleicht läßt sich aber eine Kombination 
finden, die es mir möglich macht. So weht [ein] frischer Wind in den 
Segeln’.140 Begin juli besloot hij het hoge ambt voorlopig voor één jaar 
op zich te nemen; het bestuur was ingegaan op zijn hoofdvoorwaarde, 
namelijk het Conservatorium te scheiden van de Muziekschool, Dat 
was op zichzelf al een belangrijke ontlasting van de zware taak.141  

Röntgen zou uiteindelijk niet één maar elf jaar directeur zijn; hij 
was daarmee geen tussenpaus. Het verlies van zijn Duitse kapitaal in 
en direct na de Eerste Wereldoorlog noodzaakte hem door te werken, 
langer dan hij van plan was geweest en langer dan hem lief was. 
Hoewel Röntgen aanvankelijk sterke twijfels had en misschien zelfs 
weerstand voelde, is van de nieuwe positie ontegenzeggelijk een 
krachtige impuls uitgegaan op zijn carrière. Het directoraat was voor 
hem inderdaad de frisse wind in de zeilen, na alle jaren waarin hij in 
muzikaal opzicht menig tegenslag had moeten incasseren, zich op een 
zijspoor gemanoeuvreerd had gevoeld en een 'künstlerisch' isolement 

                                                             
139                                                     Dat was toen mogelijk nog de verwachting. Na de Eerste Wereldoorlog, 
omstreeks 1920, besloot Röntgen langer door te werken dan hij oorspronkelijk van plan was 
geweest.  
140                                                      Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 
223. 
141                                                      Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 
246 (brief aan Carl Flesch, 5 september 1913). De pianist Ulfert Schults (1871-1942), al vóór 1900 
docent piano aan de Muziekschool, werd belast met het directoraat van de Muziekschool. Hij zou dit 
tot 1930/31 blijven bekleden. Sem Dresden volgde hem in deze functie op. 
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had beleefd.142 Ten langen leste had hij nu een prestigieuze positie 
verworven.   
 Dat Röntgen pas werd benaderd nadat Wagenaar had bedankt, 
zal Röntgen niet zijn ontgaan. Het heeft echter geen enkele invloed 
gehad op zijn goede relatie met Wagenaar. Röntgen had met hem altijd 
op vriendschappelijke voet gestaan en bleef dit doen; beiden 
waardeerden elkaar als mens en als componist en lieten dat 
herhaaldelijk en duidelijk merken.143 Beider relatie met Von 
Herzogenberg - Röntgens vriend, Wagenaars leermeester - schepte 
ook een band. Wagenaar zou in 1919 worden benoemd tot directeur 
van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. De relatie tussen de 
conservatoria van Amsterdam en Den Haag was gedurende de jaren 
twintig en dertig steeds bijzonder hartelijk. Röntgen heeft als 
gecommitteerde regelmatig in Den Haag geëxamineerd, ook jaren na 
zijn afscheid nog, zelfs tot in april 1932.144  

Met Diepenbrock kwam het, hoewel Röntgen met hem persoonlijk 
niet de degens had gekruist, nooit meer goed. Toen Diepenbrock in het 
voorjaar van 1921 overleed, schreef Röntgen aan Messchaert: 'In den 
letzten Jahren war er sehr verbittert und so deutschfeindlich - auch 
musikalisch - daß nicht mehr mit ihm zu verkehren möglich war’.145 Of 
Röntgen dit ook daadwerkelijk heeft geprobeerd is niet bekend. Het 
kan verkeren: Diepenbrock had zich omstreeks 1900 verschillende 
malen van Röntgen als representant van het ‘oude componeren’ 
                                                             
142                                                   Zie hierna 455 en 456. 
143                                                       Röntgen noemde Wagenaar op zijn lijstje grootste Nederlandse 
componisten. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 63-65 (Analysecursussen, september 1925). Hij 
prees in Wagenaar de humorist (‘parodistische opera’s’) en de man van de flitsende 
orkestratiekunst. Zie hierna 625 en 626. Tegenover Grieg roemde hij op 1 augustus 1906 
Wagenaar als componist en noemde hem als mens 'sehr sympatisch'. Benestad en De Vries 
Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 1 augustus 1906. In juli 1912 had Röntgen Wagenaar 
uitbundig geprezen om zijn Doge van Venetië. Wagenaar had in juli 1915 Röntgens Passacaglia en 
Fuga gespeeld en vond alles in het stuk even mooi. Vervolgens nodigde hij Röntgen uit voor een 
fietstocht. Op 9 oktober 1931 schreef Wagenaar zijn 'vriend' Röntgen dat hij veel vreugde had 
beleefd aan de Ouverture De Lachende Cavalier. De klaarheid was hem een wezenlijk genot. Het 
'festgegliederte stuk met echt levenslustige motieven en in een knap kort bestek, bovendien forsch 
en duidelijk klinkend, deed mij weer sterk gevoelen hoe gezond toch uwe en mijne generatie was 
tegenover het latere geslacht’. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Brieven van JW aan JR, juli 1915 en 
9 oktober 1931. In zijn condoleancebrief van 13 september 1932 schreef hij dat zijn vriend Röntgen 
'Altijd heel hartelijk tevredenheid met mijn werk toonde'. Tinte, Coll. Röntgen. Condoleancebrieven 
aan MR, september 1932. 
144                                                       Zoals blijkt uit JR’s zogenaamde miniatuuragenda's. Tinte, Coll. Röntgen.  
145                                                      Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 5 april 
1921. 
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gedistantieerd en daarbij een superieur dédain laten blijken. Röntgen 
was van zijn kant zo grootmoedig geweest Diepenbrocks talent op 
waarde te schatten. Hij had in 1902 zijn Te Deum uitbundig geprezen - 
hij vergeleek de impact van het werk met die van Brahms’ Ein 
Deutsches Requiem - en had in 1908 zijn Negen Oud Nederlandsche 
Liederen opus 44 aan hem opgedragen. Dit overigens tot 
Diepenbrocks grote verrassing. Het bracht de twee echter geen 
milimeter dichter bij elkaar.146 Dat Diepenbrock in 1913 door Röntgen - 
voor hem een zuivere vertegenwoordiger van het ‘Germaansch-
protestansche muziekgevoel’ en de ‘middelmatige en verouderde 
Duitsche muziek’ - voor het directoraat van het Amsterdamsch 
Conservatorium was gepasseerd, zal hem niet hebben verbaasd maar 
wel pijnlijk getroffen.147     
 
 
Behuizing, leerlingental en taken 
 
Het van de buitenzijde voornaam uitziende Huis met de Hoofden aan 
de Keizersgracht was het domein waar directeur Röntgen elf jaar lang 
de scepter heeft gezwaaid. Het gebouw - eigendom van de gemeente 
Amsterdam - was met ingang van de cursus 1908/09 ingericht als 
‘Conservatorium voor Muziek’ en men zou er blijven tot oktober 1931. 
Ten opzichte van de bekrompen behuizing aan de Nieuwe 
Achtergracht was het kolossale grachtenpand een enorme verbetering, 
maar de gehorigheid was een probleem. En deze werd alleen maar 
groter naarmate het aantal leerlingen toenam. Overigens nam ook de 
Muziekschool zijn intrek in het gebouw en waren voortaan 
Conservatorium en Muziekschool op een en hetzelfde adres 
gehuisvest.148    
 De enorme groei van het aantal leerlingen zette in onder het 
directoraat van Röntgen. In het laatste jaar van Daniël de Lange, 
                                                             
146                                                         Zie voor Diepenbrocks dankbriefje: Reeser (ed.), Alphons 
Diepenbrock. Brieven en documenten VI, 10 november 1908.  
147                                                         Reeser (ed.), Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten IX, 23 
maart 1916. Brief van AD aan J.A. van Hamel, hoofdredacteur van De Amsterdammer. Hierin 
beschrijft AD het ‘Germaansch-protestantsche muziekgevoel, zoals die van Schumann en Brahms 
en wat daarmede verwant is’. Voor AD was Röntgen ‘een van de auteurs van de middelmatige en 
verouderde Duitsche muziek’, waarvoor Verhulst in Nederland de grondslag had gelegd.  
148                                                      Van Dokkum, Honderd jaar, 218. 
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1912/13, had het Amsterdamsch Conservatorium nog 83 leerlingen en 
8 hospitanten geteld. Onder Röntgen overschreed het instituut in 
1916/17 voor het eerst de honderd leerlingen (103), in 1917/18 haalde 
men de 108 leerlingen ('ongekend hoog') en in Röntgens laatste jaar 
als directeur - 1923/24 - klom het aantal leerlingen tot 152 en 3 
hospitanten: 'Het hoogste aantal sedert de oprichting van het 
Conservatorium'.149  
 In het al eerder aangehaalde interview met de Haagsche Post 
(25 april 1925) beweert Röntgen trots: ‘We begonnen met veertig 
leerlingen; nu hebben we er viermaal zoo veel.’ En dat terwijl toch 
‘zware eischen’ werden gesteld om ‘alleen de besten’ af te leveren.150     
 
Röntgens jongste zoon Joachim (1906-1989) schetst in zijn 
herinneringen Muziek is mijn leven het dagritme van zijn vader de 
conservatoriumdirecteur: ‘De ochtend begon met een rondje per fiets 
door het Vondelpark. Na het ontbijt verdween hij in zijn werkkamer, 
waar hij zich tot 12 uur bezighield met correspondentie, componeren 
en partituren uitschrijven. [...] Na de koffiemaaltijd begaf mijn vader 
zich naar het Conservatorium, ‘Het Huis met de Hoofden’, aan de 
Keizersgracht. Bij voorkeur ging hij te voet erheen; een enkele keer 
begeleidde ik hem en observeerde dan hoe hij langs de grachten aan 
de uiterste rand liep [...], steeds in gedachten verzonken, waarschijnlijk 
componerend. In het Conservatorium aangekomen [...] begaf hij zich 
naar het rokerige vertrek van administrateur Moerbeek, ondertekende 
er enkele geschriften en stevende dan naar zijn leskamer, waar hij tot 
circa half zes vertoefde. Om tijdig weer thuis te zijn, reed hij met lijn 3 
huiswaarts.’151   
 Uit Röntgens agenda’s blijkt dat de boog beduidend strakker was 
gespannen. Op vaste tijden hield Röntgen spreekuur, er waren 
geregeld vergaderingen met docenten en vergaderingen met het 
bestuur. Problemen vroegen om oplossingen: bij vacatures moest men 
gaan zoeken naar geschikte nieuwe docenten, conflicten tussen 
leerlingen en docenten en - vooral - docenten onderling moesten 
worden beslecht. Eindexamens, nu niet alleen meer voor pianisten, 
                                                             
149                                                             Jaarverslagen van het Amsterdamsch Conservatorium 1912/13, 
1916/17, 1917/18 en 1923/24. 
150                                                   De Haagsche Post, 25 april 1925. 
151                                                      Joachim Röntgen, Muziek is mijn leven, 10. 
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maar voor alle instrumentalisten en zangers moesten worden 
gepresideerd en ook dat was een taak van de directeur. Op 
verschillende momenten in het jaar waren er voordrachtsoefeningen - 
zes tot achtmaal - en vervolgens eind juni twee einduitvoeringen. Op 
deze avonden - meestal in de Kleine Zaal van het Concertgebouw, 
maar soms ook in de Grote Zaal - speelden leerlingen van 
verschillende docenten. Vóór de vakantie moesten de Eind-
getuigschriften worden getekend en uitgereikt. Na twee maanden zalig 
nietsdoen was het instituut begin september weer geopend en 
begonnen half september de lessen. In juni waren er al 
toelatingsexamens geweest, begin september was de volgende ronde 
en tevens waren er toen de verlate overgangsexamens. Rond Kerstmis 
en Nieuwjaar was er een sluiting van een paar weken. Een jaarlijks 
terugkerende verplichting voor de directeur was het schrijven van het 
jaarverslag met de verantwoording over het afgelopen cursusjaar.  

Bij de eindexamens kwamen ook altijd gecommitteerden van 
buiten, meestal directeuren van muziekscholen of Toonkunstafdelingen 
elders in het land. Ook Röntgen was als directeur regelmatig 
gecommitteerde bij de examens op andere conservatoria, in Utrecht en 
Den Haag; hij was ook aanwezig bij de staatsexamens. Vanaf 1901 
bestond er in Amsterdam wat betreft de eindexamens een 
overtreffende trap: de Prix d'Excellence (Prijs van uitnemendheid), die 
echter niet elk jaar werd toegekend. In de cursus 1924/25 - onmiddellijk 
na het vertrek van Röntgen dus - werd naast de Prix een nieuw 
instituut ingesteld: het Solistenexamen. Van de 28 Prijzen van 
uitnemendheid die in de periode 1901 -1928 werden toegekend, 
dateren er 18 uit de jaren van Röntgens directoraat.152 Voor elke Prix 
werden vermaarde buitenlandse juryleden aangetrokken om het 
examen meer gewicht te geven. Hiervoor kwamen ook vrienden van 
Röntgen naar Amsterdam. Bijvoorbeeld de organist en koordirgent Karl 
Straube, de pianist Donald Tovey, de violisten Bram Eldering en Carl 
Flesch en de cellist Julius Klengel. Hun reizen werden betaald door het 
Conservatorium en de ‘Preisrichter’ logeerden bij Röntgen.   

Het werk was al met al intensief, maar Röntgen ging er qua 
positie en salaris op vooruit en hield er waardevolle contacten aan 

                                                             
152                                                         Na 1928 werd vaker een solistenexamen afgelegd. Alleen in 1932 
behaalde de pianist Gerard Hengeveld nog een Prix. Zie: Dresden (red.), Gedenkboek 
Amsterdamsch Conservatorium, 77.  
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over. Naast zijn directeurschap bleef hij docent, hij behield zijn 
pianoklas en zijn samenspelklas. Het leiden van de orkestklas, in latere 
jaren ook een taak van de directeur, was in de periode De Lange-
Röntgen uitbesteed aan docenten. Sem Dresden was de eerste 
directeur van het Amsterdamsch Conservatorium die de orkestklas 
leidde.  

De directeur was niet oppermachtig en moest soms wijken voor 
besluiten van de lerarenvergadering. Zo trad per 1 september 1917 
Julius Röntgen jr. als hoofdleraar viool in functie. De oude Röntgen had 
dit zelf niet gewild, maar de stem van de leraren woog blijkbaar 
zwaarder. Röntgen senior heeft er vervolgens voor gezorgd dat naast 
zijn zoon Julius ook de violist Herman Leijdensdorff werd benoemd.153  
 
 
Ensembleklassen en orkestklas 
 
Leerlingen met een instrumentaal hoofdvak, pianisten en 
instrumentalisten, waren verplicht het bijvak ensemblespel te volgen. 
Dit was een van de gebieden waarop de meerwaarde van een 
conservatorium tot uitdrukking kwam. De leerlingen deden in de 
ensembleklas al vroeg ervaring op met samenspelen en roken zo aan 
de concertpraktijk; voor slechts weinigen was een solistencarrière 
weggelegd. Röntgen leidde vanaf 1889/90 als opvolger van directeur 
Frans Coenen de samenspelklas of ensembleklas en deelde de 
verantwoordelijkheid met de violist Joseph Cramer.154 Het aantal 
leerlingen dat op ensembleles kwam, lag per jaar tussen de twintig en 
de veertig. Met uitzondering van 1912/13 toen Röntgen 43 
ensembleleerlingen had en slechts negen piano hoofdvakleerlingen.155 
Overigens waren niet alle pianisten uit de ensembleklas afkomstig uit 
de klassen van Röntgen; ook leerlingen van De Pauw en anderen 
kwamen bij hem op les.   
 In 1899 trad Bram Eldering in de plaats van de overleden Joseph 
Cramer; hij nam de leiding van de kwartetklas op zich en deed samen 

                                                             
153                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT. Sinds 1915 was 
Leijdensdorff werkzaam op de Muziekschool.  
154                                                   Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1889/90. 
155                                                   Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1912/13. 
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met Röntgen de ensemblelessen.156 Deze samenwerking heeft geleid 
tot een diepe vriendschap in en buiten het Conservatorium. Eldering 
was in 1903, bij het 25-jarig jubileum van Röntgen in Amsterdam, de 
solist in Röntgens Derde Vioolconcert. De goede chemie herhaalde 
zich met Carl Flesch die Eldering in 1903 opvolgde. Al in 1905 nam 
Isaac Mossel de kwartetklas van Flesch over en deelde hij met 
Röntgen de verantwoordelijkheid over de ensembleklas. Ook de 
orkestklas, die vanaf 1913 werd geleid door de cellist Gerard Hekking, 
kwam in 1914 in de handen van Mossel die daardoor op het instituut 
aan invloed won. Mossel leidde voortaan ook de uitvoeringen van 
orkestwerken van leerlingen op einduitvoeringen in het 
Concertgebouw.157      
 Frits Schuurman, die in 1921 het einddiploma had behaald, 
vergeleek in 1934 in het Gedenkboek van het jubilerende 
Conservatorium het instituut in de jaren tien met een sloot vol kikkers. 
Röntgen, die thuis ook al 'der alte Frosch' werd genoemd, was de 
hoofdkikker: 'De wijze, grijze oude vorsch, die de sloot bestierde, 
erkende alleen raskikkers. Eenden liet hij ook wel toe, maar ze 
interesseerden hem niet. Die bleven toch maar bovenop drijven en 
moesten zelf maar zien hoe zij wegwijs werden. En als er een, na vele 
vergeefsche pogingen om ook kikker te worden, zijn heil elders ging 
zoeken, dan schoof hij zijn bril omhoog, grijnsde eens, hief zijn 
voorpootjes ten hemel en kwaakte gelaten: "Noe ja!", daarmee te 
kennen gevende dat het hem eigenlijk zoo koud liet als een 
salamander. Wat deden ze ook in de kou! Maar alle echte kikkers 
hadden zijn volle belangstelling. Hij onderwees ze zelf en liet ze 
onderwijzen door ervaren veteranen. Een van hen heette Mossel, 
ofschoon hij nooit in zijn schulp kroop’.158   

Met dat laatste heeft Schuurman geen woord te veel gezegd, 
want als één docent het Röntgen moeilijk heeft gemaakt, dan was het 
wel Isaac Mossel. De jaren van goede samenwerking met Röntgen 
binnen en buiten het Conservatorium - tussen circa 1895 en 1910 - 
waren te lang geleden om nog op te teren. Sinds 1920 waren de 
                                                             
156                                                   Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1899/1900; Benestad en De 
Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 2 oktober 1899. 
157                                                   Zo bijvoorbeeld de premières van de eerste orkestwerken van Leo Smit, 
Silhouetten en Voorspel voor De vertraagde film. Zie: Vis, Silhouetten, 84, 85, 89. 
158                                                  Dresden (red.), Gedenkboek Amsterdamsch Conservatorium, 51.  
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spanningen tussen de dominante Mossel en Röntgens protégé de 
violist-dirigent Alex Schmuller (benoemd in 1914) tot ondraaglijke 
hoogten gestegen. Wat er precies speelde is niet bekend, maar 
vermoed mag worden dat de karakters elkaar niet verdroegen. De 
collegiale verhoudingen waren na jaren volledig verstoord en de twee 
hadden zelfs elkaars ondergang gezworen. Ondertussen waren ze wel 
samen verantwoordelijk voor het goed functioneren van de kwartetklas. 
Met al zijn tact en diplomatie heeft Röntgen een streep kunnen zetten 
onder het slepende conflict; beide partijen en zelfs leerlingen werden 
uitvoerig gehoord.159 De goede uitkomst versterkte Röntgens positie, 
maar de gang van zaken had hem uitgeput. Op 5 november 1921 
schreef hij aan Messchaert dat hij graag ‘die Conservatoriumlehrer 
unter einen anderen Direktor [ließ] kibbelen [sic!]. Aber so lange ich die 
Kinder noch großbringen muß und bei den Verlust meines Deutschen 
Markenvermögens (heute die Mark 1 1/4 cent wert!) geht es nicht und 
ich muß weiter arbeiten’.160    
 
 
Incidenten 
 
Op 22 mei 1916 had Mien Röntgen aan Messchaert geschreven dat 
Julius met ‘hart en ziel’ directeur was.161 Veel was Röntgen eraan 
gelegen om de financiële situatie van het Conservatorium gezond te 
houden en zo mogelijk te verbeteren. Dat is hem gelukt en een 
verwachte terugslag ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog bleef 
zelfs uit. Het adagium 'inter arma silent musae' (terwijl de wapens 
kletteren, zwijgen de muzen) werd niet bewaarheid.162 Soms was het 
improviseren, maar dat heeft de voortgang van het onderwijs niet 
geschaad. In de barre winter van 1917 moest brandstof worden 
gespaard en werden alle lessen bij de leraren thuis gegeven. In huize 

                                                             
159                                             Tinte, Coll. Röntgen, JR Agenda voor 1921, 14 juni 1921. 
160                                                        Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert, Brief van JR aan JM, 
5 november 1921. 
161                                                   Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert, Brief van MR aan JM, 22 mei 
1916.  
162                                                   Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1914/15. 
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Röntgen brandde om deze reden in december 1916 alleen in de kamer 
van de pater familias de houtkachel.163   
 In Röntgens laatste jaren waren er een paar opmerkelijke 
incidenten die enig inzicht geven in de belangentegenstellingen die op 
het instituut hebben bestaan. De jaarverslagen maken er uiteraard 
geen melding van. Vanaf het begin van het studiejaar 1921/22 hadden 
de Röntgens in hun grote huis aan de Van Eeghenstraat de 12 jaar 
oude pianist George van Renesse (1909-1994) uit Deventer 
opgenomen. Op en neer reizen was voor de begaafde jonge pianist 
niets gedaan en Röntgen had zich met liefde over hem ontfermd. De 
Röntgenzoons beschouwden George als een jongere broer.164 Mien, 
die met 'Renesje' veel repertoire doorspeelde, schreef haar zuster: 
'Julius zeide hij deed hem aan zichzelf op dien leeftijd denken en wilde 
hem zo dolgraag onder zijn leiding nemen.'165 De vreugde was van 
korte duur. Half januari 1922 kwam er een einde aan Georges verblijf 
bij de Röntgens. Mossel zou de jongen van Röntgen hebben afgepraat 
en de ouders hebben aangeraden hun kind les te laten nemen bij Ulfert 
Schults. Daaruit spreekt wel de suggestie dat Schults - in ieder geval in 
de ogen van Mossel - de jongen beter zou kunnen begeleiden dan 
Röntgen. Hij zou strenger zijn geweest.166 Schults zou er wel oren naar 
hebben gehad. Toen Röntgen ervan hoorde, schreef hij de ouders dat 
hij George geen les meer wilde geven en de jongen onmiddellijk zijn 
huis moest verlaten; Schults wilde hem vervolgens ook niet meer 
hebben. Mossel verweet Röntgen dat hij hem van alles de schuld 
gaf.167  
 ‘Renesje’ heeft levenslang betreurd dat de zaken zo 
onbevredigend zijn gelopen.168 Hij zou uiteindelijk op het 
Conservatorium zowel van Röntgen les krijgen (tot medio 1926) als 
van Schults. Regelmatig kwam hij nog bij de Röntgens aan huis. Na 
juni 1924 was hij vaak te gast in Bilthoven, hielp daar bij de 
analysemiddagen en speelde op Röntgens begrafenis (16 september 
                                                             
163                                                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Brief MR aan BT, 22 maart 1917.  
164                                                        Joachim Röntgen, Muziek is mijn leven, 21. 
165                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Brief MR aan BT, december 1921.  
166                                                        Joachim Röntgen, Muziek is mijn leven, 21. 
167                                                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Brief MR aan BT, 22 januari 1922. 
168                                                        Joachim Röntgen, Muziek is mijn leven, 21. Van Renesse komt 
vaak voor in de dagboeken van Edvard Frants Röntgen. Tinte, Coll. Röntgen.  
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1932). Op 24 maart 1928 behaalde hij, amper 19 jaar oud, onder 
leiding van Schults, de Prix d'Excellence.169  
 
Met Ulfert Schults was de verhouding openlijk verslechterd en deze is 
moeizaam gebleven tot het einde. Begin mei 1922 wilde Röntgen zelfs 
zijn ontslag indienen, nadat Schults zich beledigend over zijn 
directoraat zou hebben uitgelaten. Schults zou hebben gezegd dat 
Röntgen het Conservatorium 'naar de kelder hielp', omdat hij Bernard 
Zweers (1854-1924) niet durfde te ontslaan.170 Dat was volgens de 
pianist hard nodig. Zweers, sinds 1895 hoofdleraar compositie, 
contrapunt en harmonie, liep tegen de 70 en functioneerde al enkele 
jaren niet meer zoals het eigenlijk zou moeten. Verschillenden van zijn 
compositieleerlingen, onder wie Leo Smit, waren overgegaan naar 
Sem Dresden.171 Röntgen wist niet goed wat hij met Zweers aan 
moest. Volgens Mien Röntgen hoopte Julius al een paar jaar dat hij zelf 
zou inzien dat het niet meer ging en zich zou terugtrekken. Nadat 
Röntgens signalen die Zweers tot dat inzicht hadden moeten brengen 
hem niet hadden bereikt, probeerde Röntgen het via Zweers’ 
echtgenote.172 Op 12 mei ontbood hij Dora Zweers en deelde haar 
plompverloren mee dat haar man de laatste jaren 'miserabel' les gaf. 
Mevrouw Zweers barstte in tranen uit en haar man moest erbij komen 
om haar te troosten. Hem was inmiddels alles duidelijk, maar hij wilde 
geen ontslag nemen wegens de financiële consequenties. Alleen als 
alle hoofdleraren hem tegelijk de wacht zouden aanzeggen, zou hij 
gaan. 'Wat een instelling!', verzuchtte Mien Röntgen tegenover haar 
zuster.173   
                                                             
169                                                        Getuige zijn condoleancebrief van 14 september 1932 had hij ‘van 
dien korten tijd, dat ik in Uw lieve kring opgenomen was [...] zoveel moois en prettigs behouden’. 
Niet voor niets heeft hij op Röntgens uitvaart, 16 september, gespeeld. Op 17 september schreef hij 
over ‘mijn heerlijken tijd bij U [...] en op Mijnheer was ik zoo bijzonder gesteld’. Tinte, Coll. Röntgen, 
Condoleancebrieven aan MR, september 1932.  
170                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Brief MR aan BT, mei 1922. 
171                                                   Vis, Silhouetten, 78-85 
172                                                     Tussen Röntgen en Zweers waren er in 1910 ook al stekeligheden 
voorgevallen  in verband met Zweers’ verwijt dat Nederlandse zangers [hij bedoelde Messchaert] 
geen Nederlandse liederen zongen. Röntgen merkte op 29 november 1910 op naar aanleiding van 
een uitvoering van Zweers’ liederen door Aaltje Noordewier: ‘Sie gingen wirkungslos vorüber.’ 
Hierop schreef Messchaert een ‘Sprookje’ waarin hij Zweers belachelijk maakte. Hoorn, Westfries 
Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 29 november 1910. 
173                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Brief MR aan BT, mei 1922.   
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 Schults’ verwijt aan het adres van Röntgen was weliswaar  
scherp gesteld maar begrijpelijk: doormodderen misstond de directeur 
van het Amsterdamsch Conservatorium. De goede naam van het 
instituut kwam in gevaar als een zo belangrijk vak als compositie zo 
onbevredigend werd onderwezen. De manier waarop Röntgen zich van 
Zweers heeft ontdaan, wekt wegens de vergaande onhandigheid 
verbazing. Nog dezelfde dag, op 12 mei 1922, kreeg Zweers zijn 
ontslag.174 Röntgen trok vervolgens zijn dreigement om op te stappen 
in, mede wegens - volgens zijn vrouw - 'algemeene schrik en 
treurigheid van de docenten'.175   
 Uit een brief van Zweers van 5 mei 1924 aan mevrouw L. 
Kappeyne van de Coppello blijkt dat Zweers’ wonden twee jaar later 
nog niet waren geheeld: 'Aan 't Conservatorium ben ik 26 jaar geweest. 
In het jaar Onzes Heeren 1922, op den 12en mei, ben ik afgedankt. (Ik 
heb niet bedankt.) Pensioen per jaar f 300,-!!! (Alleen voor u bestemd, 
dit bericht.) Volgens den Directeur, den Heer Joelioes Runtje [sic!], 
begrepen de leerlingen niets meer van mij. De Jood Sem Dresden […] 
heeft mijn plaats ingenomen. Op mijn ouden dag moet ik beleven, dat 
het Conservatorium van de hoofdstad van ons land een Duitschen 
Directeur en een Jood tot leeraar in compositie heeft!' [Cursiveringen 
van Zweers, JV] Zweers had geen hoge dunk van directeur ‘Runtje’, 
maar in dat oordeel speelt ongetwijfeld zijn gekrenktheid mee. Het 
oude stereotiep van Röntgen als de in Nederland verdwaalde Duitser 
werd weer eens uit de kast gehaald. Als men een appeltje met hem 
had te schillen, deed het goede dienst.176 
 
Een jaar later heeft Röntgen laten zien dat hij ook adequaat en krachtig 
kon optreden; hij heeft daarbij zelfs de publiciteit niet geschuwd. In De 
Telegraaf van 20 juni 1923 had Willem Kes, oud-chefdirigent van het 
Concertgebouworkest en sinds 1905 directeur van het conservatorium 
                                                             
174                                                        De band met Dora Zweers-de Louw was later, getuige haar 
condoleancebrief bij het overlijden van Röntgen, hartelijk. Tinte, Coll. Röntgen, Condoleancebrieven 
aan MR, september 1932. In april 1924 was er overigens een Zweerscomité gevormd omdat 
Zweers op 18 mei 1924 70 zou worden. In het uitvoerend comité hadden zitting onder anderen: 
Willem Andriessen, Willem Mengelberg, Julius Röntgen en Johan Wagenaar. Amsterdam, GAA, 
Arch. 1089, inv. nr. 81.   
175                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Brief van MR aan BT, mei 1922.  
176                                                        Woerden, Coll. Jaap van Benthem. Brief van BZ aan LKvdC, 5 mei 1924. 
Röntgen had overigens al op 6 juli 1921 met Zweers en Dresden een bespreking gehad.Tinte, Coll. 
Röntgen, JR Agenda voor 1921.  
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in Koblenz en dirigent van de Musikverein aldaar, zich - desgevraagd - 
zeer kritisch uitgelaten over het Amsterdamsch Conservatorium.177 Kes 
had van 13 tot 15 juni in Amsterdam gejureerd bij de examens voor de 
Prix d’Excellence en zich blijkbaar over van alles verbaasd. Hij noemde 
de kwaliteit van het muziekonderwijs in Nederland 'buitengewoon 
slecht'. De Prix d'Excellence was voor hem een steen des aanstoots; 
ze zou in de Amsterdamse opleiding geheel centraal staan en het 
onderwijs had er zeer onder te lijden. Kes verweet het Amsterdamsch 
Conservatorium dat er 'hoofdzakelijk worden gekweekt zeer eenzijdig 
ontwikkelde (eerder onontwikkelde) instrumentalisten, wier feitelijk 
einddoel is dit of dat concert zóó te spelen dat ze er den Prix 
d'Excellence mee kunnen behalen’.  

Röntgen kwam daarop, in De Telegraaf van 21 juni, met een 
reactie. Hij verdedigde zijn instituut, maar niet dan nadat hij eerst Kes 
hoffelijk een eresaluut had gebracht: 'Moge Amsterdam nooit vergeten 
wat het aan Willem Kes te danken heeft. Zonder hem zouden wij geen 
Concertgebouworkest bezitten: hij heeft het fundament gelegd waarop 
Mengelberg verder kon bouwen.' Onmiddellijk daarna kwam Röntgen 
ter zake: 'Door wien heeft de heer Kes zich zulken onzin laten 
voorpraten?' Het onderwijs op het Conservatorium was juist 'ernstig' en 
'grondig'. 'Virtuozenkwekerij' was inderdaad verfoeilijk, maar de Prix-
examens stonden buiten het 'innerlijk leven' van het instituut. Een 
eindexamen was iets heel anders dan een Prix: 'Ik daag den heer Kes 
uit onze leerlingen te ondervragen en ben overtuigd dat hij dan zijn 
woord van het “buitengewoon slechte onderwijs” ruiterlijk terug zal 
nemen.'178   

Kes nam een dag later opnieuw in De Telegraaf afstand van het 
merendeel van zijn beweringen; de journalist zou hem allerlei woorden 
in de mond hebben gelegd. Bij Röntgen kwam hij pas een half jaar 
later op de zaak terug, ontkende dat hij een en ander zo scherp had 
gesteld, maar gaf toe dat hij inderdaad te negatief was geweest over 
de Prix. Hij hoopte de harmonie ‘die in unseren künstlerischen 
Auffassung stets gewaltet [hat] auch für unsere persönliche 
                                                             
177                                                        Zie: De Telegraaf, 20 juni; De Telegraaf, 21 juni en De Telegraaf, 22 juni. 
Het Vaderland, 7 juni 1923 avondeditie; Het Vaderland,21  juni 1923 avondeditie; Het Vaderland, 22 
juni 1923 avondeditie (‘Uiten een gesprek met Willem Kes’ en ‘Het (gefingeerde) vonnis van Willem 
Kes over ons muziekleven’ met aldaar ook een ingezonden brief van Johan Wagenaar); Het 
Vaderland, 23 juni 1923 avondeditie, en Het Centrum, 25 juni 1923. 
178                                                   De Telegraaf, 21 juni. 
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Beziehungen nicht [zu] verlieren’.179 Het heeft niet zo mogen zijn en 
Kes verdween bij Röntgen geheel uit beeld. In Röntgens uitgebreide 
correspondentie en in zijn agenda's ontbreekt van hem verder elk 
verder spoor.180   
 
 
Afscheid en ‘Nachleben’ 
 
Na ruim 10 jaar het Amsterdamsch Conservatorium te hebben geleid, 
besloot Röntgen eind november 1923 met ingang van 1 september 
1924 als directeur terug te treden.181 Zijn vrienden en familie hebben 
deze beslissing van harte toegejuicht. Op 30 november 1923 schreef 
Nina Grieg dat Röntgen er terecht een punt achter zette. Hij had de 
laatste jaren immers niets dan ergernis gehad; het was genoeg 
geweest!182 Op 18 mei 1924 meldde Het Centrum de benoeming van 
Sem Dresden als opvolger. Een gelukkige keuze die mag worden 
bijgeschreven op het conto van Röntgen. Hij had immers Dresden in 
1917 binnengehaald. Dresden was op 1 september dat jaar gestart als 
leraar hoofdvak compositie en bijvak harmonie. Met het tanen van de 
werkkracht en inspiratie van Zweers was Dresdens ster gerezen. Ook 
oud-directeur Daniël de Lange had met belangstelling en sympathie 
vanuit Point Loma de opkomst en werkzaamheid van Dresden gevolgd 
en hierover ook met Röntgen geschreven.183 Op 1 juli 1924 verliet 
Röntgen Amsterdam, maar bleef voorlopig nog als hoofdleraar piano 
aan het Conservatorium verbonden. Nog een paar keer per week 
reisde hij vanuit Bilthoven op en neer naar Amsterdam. Op 11 juni 
1926 viel voor hem definitief het doek.184  

Met voldoening kon Röntgen terugkijken op de jaren dat hij aan 
het roer had gestaan. In het interview in de Haagsche Post vatte toen 
oud-directeur Röntgen de hoofdlijnen trots samen. Het Amsterdamsch 

                                                             
179                                                Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van WK aan JR, 25 december 1923.  
180                                                   Zie voor de innige vriendschap tussen Röntgen en Kes voor medio 1895, 
hiervoor 213-218. 
181                                           Het Vaderland, 30 november 1923 avondeditie.  
182                                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Brief van NG aan JR, 30 november 1923. 
183                                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Brieven van DdL aan JR. 
184                                                Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief JR aan JMA, 12 juni 
1926. Op 11 juni was ‘die letzte Stunde’ op het Conservatorium. 
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Conservatorium had in en buiten Nederland steeds zijn uitstekende 
naam hoog gehouden. Röntgen noemde niet alleen de toename van 
het aantal leerlingen, maar ook hun hoge niveau: ‘We houden tegen; 
stellen zware eischen, om alleen de besten af te leveren.’185  Ook wat 
betreft het niveau van de docenten was er reden tot tevredenheid: alle 
belangrijke vakken werden gedoceerd door eersteklas musici en 
pedagogen. Langzamerhand had ook eigentijdse muziek op het 
instituut vaste voet aan de grond gekregen. Weliswaar werd jazz niet 
onderwezen, lichtere en lichte klanken waren niet meer weg te denken 
uit de muziek die op het instituut werd gespeeld en gecomponeerd.186  
Alleen de huisvesting was een punt van zorg. Dat was al zo geweest 
bij Röntgens aantreden in 1913 en het was onverminderd het geval bij 
zijn vertrek in 1924.  

Bij zijn afscheid eind juni 1924 ondervonden Röntgen en zijn 
vrouw veel blijken van waardering. Ook na hun verhuizing bleef de 
band met Amsterdam bestaan. Op 22 mei 1925 kreeg Röntgen ter ere 
van zijn 70ste verjaardag een concert aangeboden, waarop uitsluitend 
composities van zijn hand werden gespeeld en uitsluitend door de 
hoofdleraren van het Conservatorium. Men opende het concert 
symbolisch met het pianotrio 'Post  tenebras lux'. Een soortgelijk 
initiatief door vrijwel dezelfde leraren werd herhaald op 19 mei 1930; 
Röntgen was inmiddels 75 en had een eredoctoraat van de universiteit 
van Edinburgh gekregen. Op het programma stond onder meer het kort 
tevoren gecomponeerde Kwintet (opus 100).  Bij de opening van de 
nieuwbouw van het Amsterdamsch Conservatorium in de Bachstraat in 
Amsterdam-Zuid op 6 oktober 1931 waren Röntgen en zijn vrouw voor 
het laatst op het Conservatorium. Bij het feestconcert in de Bachzaal 
werd Röntgens Ouverture De Lachende Cavalier gespeeld, overigens 
naast werk van Bach, Diepenbrock, Zweers en Pijper.187   

                                                             
185                                                   De Haagsche Post, 25 april 1925. 
186                                                     Dat blijkt bijvoorbeeld uit composities van Leo Smit en Jacques Beers, 
leerlingen van de compositieklas van Sem Dresden, kort na 1920 waarin amusementsmuziek en 
jazz is verwerkt. Bijvoorbeeld Smits Voorspel voor de Vertraagde film (1923) en zijn Silhouetten 
(1922). Zie hiervoor: Vis, Silhouetten,87-90, 161-164.  Dresden was overigens van mening dat jazz 
niet op een conservatorium thuishoorde. Zie: Dresden (red.), Gedenkboek Amsterdamsch 
Conservatorium, 5.  
187                                                     Dresden (red.), Gedenkboek, 65. Op de foto zien we Röntgen en Mien 
achter wethouder Boekman. 



                                                                                                                         4 
 

 

280 

In de dagen van Röntgens overlijden en begrafenis was Sem 
Dresden, zoals hierna nog al blijken, prominent aanwezig.188 In het 
Jaarverslag schetste Dresden kort maar krachtig Röntgens persoon: 
'Zijn muzikale intuïtie, zijn aangeboren begrip voor alle geheimen der 
muziek, zijn vreugde voor het musiceeren, zijn ervaring en zijn omgang 
met de grootste componisten en uitvoerders van zijn tijd hebben hem 
gevormd tot de figuur die hij is geweest’.189 Het herdenkingsconcert in 
de Bachzaal was al op 21 oktober 1932 en het was opnieuw een 
Röntgen-kamermuziekavond door de hoofdleraren. Het was een 
waardig huldebetoon en tevens voor langere tijd het laatste grote 
Röntgen-evenement van het instituut. De opbrengsten waren bestemd 
voor het dr. Julius Röntgenfonds. In december 1932 werd dit fonds - uit 
welks renten begaafde, minder bemiddelde leerlingen en oud-
leerlingen van het Amsterdamsch Conservatorium konden worden 
ondersteund - in het leven geroepen door kapitaalkrachtige vrienden 
van de Röntgens: de heer en mevrouw Andriesse-van den Bergh 
(Amsterdam) en D.W.W. Patijn (Baarn). Namens het Conservatorium 
namen Dresden en Schmuller zitting in het bestuur. Reeds in januari 
1933 werd het fonds officieel overgedragen. Op 13 maart 1933 schonk 
het stichtingscomité het door Jan Boon getekende portret van Röntgen 
(1931) voor de directiekamer.190   

 
 
Samenvatting 
 
Eind 1877 werd Julius Röntgen, toen nog woonachtig in Leipzig, 
gevraagd te solliciteren als hoofdleraar piano op de Muziekschool in 
Amsterdam. Röntgen kwam, zag en overwon en men benoemde hem 
begin 1878 voor veertien uur per week; hij had 37 leerlingen. Röntgen 
was 22 jaar oud, zijn aanstelling stelde hem in staat het ouderlijk huis 
te verlaten en zijn eigen leven op te bouwen. In 1883 vroeg Daniël de 
Lange aan Röntgen, de violist Frans Coenen en de zanger Johannes 
Messchaert samen een conservatorium op te richten. Reeds in 
september 1884 ging het Amsterdamsch Conservatorium van start. 
Röntgen was er tot zijn afscheid in 1924 hoofdleraar piano en ook 
                                                             
188                                                   Zie hierna 692. 
189                                                   Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1932/33. 
190                                                   Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1932/33. 
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leidde hij er met viool- en cellospelende collega’s de ensembleklas. Als 
pedagoog heeft Röntgen weliswaar de pianoklas van de Muziekschool 
en het Conservatorium op een hoger niveau getild en dit niveau ook 
hoog gehouden, maar hij heeft geen school gemaakt. Slechts een klein 
aantal van zijn leerlingen maakte naam en niet allen afficheerden zich 
als leerlingen van Röntgen. Terwijl sommige leerlingen na hun 
eindexamen elders hun techniek vervolmaakten, heeft nooit een 
afgestudeerd pianist uit het buitenland zich bij Röntgen bekwaamd. 
Röntgen is ook nooit over de landsgrenzen als jurylid bij eindexamens 
opgetreden. Componeren vulde zijn hart en hoofd, ook onder 
schooltijd, en het lesgeven moet daarom voor hem vaak een kwelling 
zijn geweest. Röntgen musiceerde liever zelf en met verschillende 
collega’s heeft hij duo’s gevormd. Röntgens piano- en 
ensembleklassen waren niet de plaatsen waar jonge musici hun 
krachten beproefden op eigentijds repertoire.  
 In de periode 1913-1924 heeft Röntgen als directeur het 
Amsterdamsch Conservatorium geleid. Het aantal leerlingen 
overschreed onder hem de 100; in het cursusjaar 1923/1924 waren er 
al meer dan 150 leerlingen. In zijn laatste jaren toonde Röntgen zich 
minder daadkrachtig, waardoor oppositionele krachten terrein wonnen. 
Onder zijn opvolger Sem Dresden verhuisde het instituut in 1931 van 
het Huis met de Hoofden (Keizersgracht, sinds 1909) naar een nieuw 
gebouw in de Bachstraat in Amsterdam-Zuid. Röntgen hield mede door 
zijn contacten op het Conservatorium de ogen geopend voor allerlei 
ontwikkelingen in de muziek. Hij was afkerig van conservatisme dat 
afwijst zonder kennis van zaken. 
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VI 
Vrouwen 
 
Julius Röntgen is opgegroeid in een gezin waarin de vrouwen in de 
meerderheid waren: dagelijks was hij samen met zijn moeder en zijn 
jongere zusjes, Johanna en Caroline. Zijn tante, Nanny Kabrun-
Klengel, zelf kinderloos en vanaf eind april 1872 ook woonachtig op 
Lehmannsgarten, was de suikertante van de familie. Zij verwende haar 
neef op zijn verjaardag en verraste hem op Kerstmis met de mooiste 
cadeautjes. Zij was de eerste die hem een hoed en een zwart pak 
heeft gegeven.1 Oom Julius Klengel en tante Lieschen, die een paar 
straten verderop woonden, hadden zes kinderen, maar alleen hun vier 
jongens krijgen in Röntgens dagboeken profiel: Paul, Georg (‘Ritter’), 
Friedrich en Julius (‘Huhn’). Susanne en Jenny blijven vrijwel 
onzichtbaar, althans in de dagboeken. Ze kwamen natuurlijk mee op 
visite en waren aanwezig op feesten, partijen en andere 
bijeenkomsten. Van Susanne is bekend dat zij een uitstekende pianiste 
was, maar daarover bij Röntgen geen woord.2  
 Röntgen heeft - zoals bekend - nooit een lagere of middelbare 
school bezocht, evenmin heeft hij gestudeerd of les gehad op een 
conservatorium of een universiteit. Een van de gevolgen daarvan was 
dat hij geen vrouwelijke klasgenoten, medeleerlingen of 
medestudentes heeft gehad. Vrouwen ouder dan hijzelf kende Röntgen 
volop en met sommigen van hen onderhield hij ook hartelijke relaties. 
In dit verband mogen worden genoemd: Clara Schumann, Livia Frege 
en Elisabeth von Herzogenberg.3 Vervolgens waren er ook vrouwelijke 
musici die hij in het Gewandhaus hoorde optreden: de zangeres 
Amalia Weiss en de pianisten Erika Lie en Emma Brandes.4 Met de 

                                                             
1                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 4, 10 mei 1872; JR Dagboek nr. 5, 21 
maart 1873. 
2                                   Hiervoor 92. 
3                                   Clara Schumann-Wieck komt voor het eerst in Röntgens dagboeken voor op 2 
november 1870; de bankiersvrouw en sopraan Livia Frege-Gerhard (1818-1891) vanaf 18 januari 
1868 regelmatig. Zie over haar hiervoor 164 en hierna 474; over Elisabeth von Herzogenberg 
hiervoor 161.   
4                                   Amalia Joachim-Weiss komt op 15 en 21 oktober 1868 voor het eerst in Röntgens 
dagboek voor. Erika Lie Nissen vindt men in de dagboeken op 14 december 1871, 20 januari, 22 
februari en 19 december 1872 en 11 januari 1877; Emma Brandes op 13 januari en 10 februari 
1870, 5 januari 1871 en 20 januari 1877. Op 8 februari 1878 werd in Amsterdam met haar de 
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laatste, die slechts één jaar ouder was dan hij, heeft hij bij het bezoek 
van Brahms aan Leipzig op 20 januari 1877 gedanst.5 In hetzelfde jaar 
leerde hij bij zijn vrienden Heinrich en Elisabeth von Herzogenberg de 
muziekstudente en componiste Ethel Smyth (1858-1944) kennen. 
Smyth heeft haar hele leven mannen op afstand gehouden. Zij ging 
hartelijk om met Johanna Röntgen, maar tussen Julius en haar is de 
vriendschap nooit echt van de grond gekomen.6     
 Er zijn geen aanwijzingen dat Röntgen vóór zijn 18de verjaardag 
belangstelling aan de dag heeft gelegd of gevoeligheid heeft getoond 
voor meisjes en vrouwen. Hij was voortdurend bezig met zijn lessen bij 
oom Julius Klengel of bij zijn privédocenten en deed niets dan lezen, 
musiceren en componeren. Wandelen in het Rosenthal deed hij met 
zijn ouders en zijn zusjes, met zijn ooms en tantes en met de neven 
Klengel. ‘s Zomers ging hij elke dag zwemmen en deed dat bij 
voorkeur alleen.7 Voor zover er meisjes en jonge vrouwen in zijn 
dagboeken voorkomen, worden die steeds aangeduid met hun 
achternaam. Vóór 1878, dus vóór zijn vertrek naar Amsterdam, noemt 
Röntgen in zijn dagboeken slechts twee jonge vrouwen bij hun 
voornaam, overigens nadat hij hen eerst geruime tijd als ‘Fräulein’ had 
aangeduid: Wera Jacowleff en Amanda Maier.  
 
 
I - Wera Jacowleff 
 
Röntgen heeft Wera Jacowleff leren kennen in Gotha, in de zomer van 
1873.8 Van Wera is uit Röntgens dagboeken weinig meer bekend dan 
dat zij muzikaal was en artistiek begaafd en dat ze met haar drie broers 
(Misja, Apollo en Kolja) medio 1873 vanuit Sint-Petersburg in Gotha 
was neergestreken. Julius Röntgen was zelf enkele weken in Gotha 
omdat zijn vader daar korte tijd verblijf hield. Op 8 mei 1873 had 
                                                                                                                                                                                          
vriendschap stevig aangetrokken en sindsdien was Röntgen verschillende keren te gast bij haar en 
haar man, prof. dr. Theodor Wilhelm Engelmann, in Utrecht. 
5                                   Zie hiervoor 166. 
6                                            Smyth, As time went on, 275; Idem, Impressions, 142-143, 394.      
7                                      In juni 1872 zwom zijn 65-jarige oom August Kabrun met hem mee. Tinte, Coll. 
Röntgen. JR Dagboek nr. 4, juni 1872. 
8                                       De spelling van haar naam is ontleend aan de door haar geschreven 
‘Erinnerungen’. Tinte, Coll. Röntgen. In het Svenskt Biografiskt Handlexikon de tweede vrouw van 
Jonas Henrik Kellgren: Anna de Yakowleff.   
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Engelbert Röntgen besloten zich voor drie maanden onder behandeling 
te stellen van de Zweedse arts dr. Jonas Henrik Kellgren (1837-1916), 
die in 1870 in Gotha het Schwedisches Heilgymnastisches Institut had 
opgericht.9 Kellgrens therapie was gericht op het weer soepel maken 
van stijve gewrichten en het ontlasten van zenuwbanen, onder andere 
door kraken en geregelde fysieke training. Turnen maakte deel uit van 
het dagelijkse programma. Waarom Engelbert Röntgen deze therapie 
nodig had, is niet bekend. Mogelijk waren ten gevolge van een 
verkeerde houding bij het musiceren zijn rug- en nekspieren overbelast 
of verkrampt.10 Blijkbaar verwachtte hij veel van de behandeling en had 
hij het ervoor over enkele maanden van huis te zijn. Gotha ligt niet ver 
van Leipzig vandaan; hemelsbreed 200 kilometer. Engelbert zat er 
dicht bij de Harz, bij de Brocken, en kon wandelingen maken in het 
Thüringerwald. Dat in het huis van dr. Kellgren ook de kinderen 
Jacowleff verbleven, is wel te verklaren. Kellgren was in 1872 in 
tweede echt in het huwelijk getreden met Anna Jacowleff. Ongetwijfeld 
was zij familie - een oudere zuster of nicht - van Wera, Misja, Apollo en 
Kolja.  

Vanaf 5 juni tot 30 juli bracht Röntgen de vakantie door bij zijn 
vader en ontmoette bij hem ook dr. Kellgren die een groot 
muziekliefhebber was.11 Kellgren vond het blijkbaar geen bezwaar dat 
Julius deelnam aan bepaalde onderdelen van het programma dat hij 
voor zijn vader had ontwikkeld. Op 9 juni schreef de jonge Röntgen in 
zijn dagboek: 'Mit dem Papa zum ersten Mal bei Kellgren geturnt. Von 
jetzt an alle Morgen, außer Sonntag, dort.' Het was voor hem een 
eerste kennismaking met een tot dan toe geheel onbekende wereld. In 
1908 schreef hij hierover in zijn Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe: 
'Skandinavisches Leben trat mir zuerst entgegen während eines 
langen Aufenthalts bei einem schwedischen Arzte dem 

                                                             
9                                         Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 5, 8 mei 1873. Zie voor Kellgren het 
Svenskt Biografiskt Handlexikon. Te raadplegen op: http://runeberg.org/sbh (15 januari 2007). 
Aldaar onder: 2. Kellgren, Jonas Henrik. Zie over de heilgymnastiek: Arvid Kellgren, Zur Technik 
der Schwedischen Manuellen Behandlung. Berlin, 1895. 
10                                        Reeds in augustus-september 1862 had Engelbert ‘Nervenfieber’ en was 
hij niet in staat te spelen. Dagboekje ER bewaard in NMI, Arch. Röntgen, D76; Leipzig, 
Universitätsbibliothek, Taut, Sondersammlungen 28. Brief van ER aan Paul Klengel, 12 1891. In 
deze brief is sprake van zijn oude ‘Nervenleiden’.  
11                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 5, 5 juni-30 juli 1873.  
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Heilgymnastiker Dr. Kellgren in Gotha. Er machte mich bekannt mit 
schwedischen Volksliedern.'12    

Met zijn vader maar ook met de Jacowleffs maakte Röntgen 
regelmatig wandeltochten naar dorpjes in de buurt (Seeberg, 
Bocksberg, Krahnberg en Eisenach). In de avonduren werd muziek 
gemaakt. Wera, die in leeftijd niet veel zal hebben gescheeld met 
Julius, speelde verdienstelijk cello en piano. Op 16 juni musiceerde 
Röntgen voor het eerst met 'Fräulein W.' en voerde met haar zijn 
Eerste cellosonate uit. Op 23 juli kreeg Wera van Julius voor haar 
verjaardag een 'Geburtstagstück', het Clavierstück (‘Allegretto con 
espressione’).13 Wera hing aan Röntgens vingers: van alles speelde hij 
haar voor, zijn eigen muziek, pianosonates van Beethoven en liederen 
van Schubert. Op 30 juli, de laatste dag van zijn verblijf in Gotha, moet 
er iets bijzonders zijn gebeurd. Opeens schreef de jonge componist in 
zijn dagboek over 'Wera', aan wie hij het zojuist in druk verschenen 
deel II van zijn vierhandige suite Aus der Jugendzeit had geschonken. 
Hij speelde met haar een paar deeltjes eruit en kreeg na afloop als 
dank een minuscuul tuiltje bloemen uit de tuin van de Kellgrens, dat hij 
in zijn geheel in zijn dagboekje plakte. Diezelfde avond gaf dokter 
Kellgren hem ten afscheid Zweedse bladmuziek.14  
 Begin augustus was Röntgen weer terug in Leipzig, maar het 
contact met Wera hield hij aan. Vanaf 15 augustus waren Wera en 
Kolja te gast in Leipzig; het waren dagen met veel muziek. De 19de 
gingen de Jacowleffs terug naar Gotha. Röntgen ging met hen mee en 
een dag later maakte hij met Wera, Misja, Apollo en Kolja en zijn zusje 
Johanna een meerdaagse bergtocht vanuit Arnstadt langs de rivier de 
Gera.15 Daarbij doorkruisten ze de hoogst gelegen delen van 
Thüringen. De 23ste was het zestal weer terug in Gotha en bleef daar 
tot de 26ste. Van Wera kreeg Röntgen na afloop een schriftje met 

                                                             
12                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos nr. 2584. Edvard Grieg Erinnerungen uind 
Briefe, 5. Het meest tastbare en tevens vroegste bewijs dat Röntgen zich met het Zweedse erfgoed 
heeft beziggehouden is wel het pianostuk Neckens Polska. Fantasie in Form von Variationen über 
ein schwedisches Volkslied dat tussen 22 en 27 oktober 1874 ontstond. Het verscheen bij Breitkopf 
& Härtel als opus 11. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 13. Het is 
overigens de eerste compositie die Röntgen opdroeg aan de Zweedse violiste Amanda Maier. Hij 
gaf haar het stuk met Kerstmis 1874 en op pagina 2 noteerde hij een Zweeds gedicht.  
13                                   Het verscheen jaren later bij Breitkopf & Härtel als opus 32. 
14                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 5, 30 juli 1873. 
15                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 5, 15-26 augustus 1873. 
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daarin van elke dag een bloemetje, een takje heide, een stukje mos, 
een strootje en tweemaal een fotootje met een paar romantische 
regeltjes tekst: Erinnerungen an die herrliche Schwarsberger Partie für 
Herrn Julius Röntgen von Wera Jacowleff.16 De eerste dag luidde het: 
'Von dem Wege nach Paulinzella nach Blankenburg. Herrlich amusiert'. 
Op 21 augustus: 'Von der Wiese bei dem Eingang in das 
Schwarzathal, gepflückt unter dem Eindruck der neuesten soeben 
gespielten Composition'. Op 23 en 24 augustus: 'Im Thal der wilden 
Gera bei dem lieben Bächlein, wo traurige Gedanken über das 
menschliche Leben meinen Kopf durchliefen [...] Schwarzburg von dem 
Triffstein, wo wir durch prachtvolle Brombeeren überrascht wurden [...] 
Im Königsee Freitagmorgen, prachtvolles Orgelspiel gehört [...] 
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang auf dem Schneekopf. Herrliche 
Aussicht.’ Op de laatste bladzijde liet Wera geen onduidelijkheid 
bestaan over haar steeds sterkere gevoelens voor Julius, al bediende 
zij zich daarbij van een bestaand liedje:  
 
'Schluß.  
Es ist im Leben häßlich eingerichtet  
Daß bei der Rose gleich die Dornen stehen.  
Und was das arme Herz auch sehnt und dichtet,  
Am Ende kommt das Voneinandergehen.'17 
 
De eerste week van september gingen de gebroeders Jacowleff terug 
naar Sint-Petersburg, maar Wera bleef bij de Kellgrens en reisde op 20 
december zelfs met hen mee naar Londen.18 Het was waarschijnlijk 
een verkennend bezoek; Kellgren had besloten zich daar te vestigen. 
In 1874 verhuisde hij naar Londen en richtte er de Swedish Institution 
for the Cure of Diseases by manual treatment op.19 Wera behield bij 
Julius de positie van meest begunstigde vriendin. Op 23 februari 1874 
kwam zij vanuit Gotha naar Leipzig en was aanwezig bij een concert 
dat Julius daar gaf. De 25ste februari gingen Julius en Wera samen 

                                                             
16                                   Tinte, Coll. Röntgen. Erinnerungen. 
17                                          Het gedicht 'Behüt dich Gott' van Josef Viktor von Scheffel (1853) werd op 
muziek gezet onder anderen door Franz Wilhelm Abt (1819-1885).  
 
18                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 5, 20 december 1873. 
19                                   Zie Kellgrens biografie in het Svenskt Biografiskt Handlexikon. Hiervoor noot 9. 
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naar het Rosenthal, een eer die een meisje van buiten de familie nog 
niet ten deel was gevallen. De 18-jarige Julius noteerde 's avonds in 
zijn dagboekje: 'Nachmittag mit Wera ins Rosenthal erste frischen 
Zweige und Kätzchen gepflückt.' Ondertussen was er geen spoor van 
opwinding of vervoering. Een dag later ging Wera terug naar Gotha en 
de weken daarna was er tussen de twee geen contact meer.20  Op 4 
april noteerde Julius in zijn dagboek: 'An Wera einen Strauß 
Frühlingsblumen geschickt.'21 Deze voor Röntgen unieke geste bleef 
onbeantwoord, evenmin kwam er op de door hem gestuurde 
verjaardagsbrieven van 1874 en 1875 een reactie.22 Op 22 juli 1876 
zond Julius Wera voor het laatst een verjaardagsbrief. Ongetwijfeld 
heeft hij haar toen ook medegedeeld dat hij ruim een maand eerder zijn 
liefde had bekend aan Amanda Maier. Op 29 juli kwam er - met 
kerende post - antwoord; helaas is de brief verloren gegaan en is de 
inhoud niet bekend.23 Wera verbleef op dat moment in Londen, wel 
zeker bij haar zwager Kellgren. Het was het laatste teken van leven 
van de ondernemende jonge Russin die daarna - althans voor ons - 
verdween in het schemerduister van de geschiedenis. Voor Röntgen 
was het hoofdstuk Wera definitief gesloten. 
 
 
II - Amanda Maier 
 
Amanda Erica Maier werd geboren op 20 februari 1853 te Landskrona, 
een middeleeuws stadje met citadel in het zuidwesten van Zweden, 
recht tegenover de kust van Denemarken.24 Het is amper een kwartier 
varen om vanuit Landskrona in Kopenhagen te komen. Amanda’s 
vader, Carl Edvard Mayer (1820-1877), zoon van een schoolmeester, 
kwam uit Riedlingen in het Zuid-Duitse Baden-Würtenburg. Volgens de 
                                                             
20                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 6, 23-26 februari 1874. 
21                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 6, 4 april 1874. 
22                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 6, 22 juli 1874; JR Dagboek nr. 7, 22 juli 
1875.  
23                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 7, 22 en 29 juli 1876. 
24                                      A.D. Loman, ‘Ter nagedachtenis van Amanda Erika Röntgen-Maier’, in: 
Weekblad voor Muziek I (1894), 216-219; Lennart Lundholm, ‘Amanda Maier-Röntgen’. 
Levensschets samengesteld in het kader van de tentoonstelling ‘Amanda Maier-Röntgen 1853-
1894. Landskronaflicka - tonsättare - violinvirtuos. Landskrona Museum 10 april - 14 augustus 
1994. Weener, Coll. Thiadens.    
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familieoverlevering verdiende hij als reizend muzikant ('spelemann') 
zijn brood en was hij blijven hangen in Zweden. In 1847 huwde hij - 
naar men aanneemt in tweede echt - de Zweedse Elisabeth Sjøbeck 
(1818-1896), de jongste dochter van de smid van Tirup. Aan Amanda 
ging één kind vooraf: Carl Frederik Frithiof Axel (1848-1851).25 

Julius Röntgen jr. (1881-1951) beschrijft in zijn Herinneringen 
(1944) het geboortehuis van zijn moeder als een klein huisje.26 Vader 
en moeder Maier dreven er een ‘Konditorei’ en de wafels ('knaeck') van 
moeder Liesbeth Maier-Sjøbeck waren in Landskrona een geliefde 
lekkernij. Hoe het thuis toeging bij de Maiers is niet bekend. Dat de 
vioolspelende vader Maier, die overigens zelf in 1852 in Stockholm het 
examen ‘Musikdirektor’ had behaald, zijn dochter Amanda de eerste 
beginselen van het vioolspel zal hebben bijgebracht, ligt wel voor de 
hand. Enige financiële ruimte moet er bij de Maiers zijn geweest. Het 
zegt immers genoeg dat Amanda Maier reeds op zestienjarige leeftijd 
in Stockholm aan het Conservatorium kon gaan studeren en daar toen 
ook ging wonen. Amanda was volgens haar zoon Julius jr. - zelf 
beroepsviolist - een zeer begaafd violiste; zij speelde ook goed cello, 
piano en orgel en was een ‘talentvol’ componiste. Zij was bovendien de 
eerste vrouwelijke student in de geschiedenis van het Stockholms 
Conservatorium die een directiediploma behaalde.27 Voor het vervolg 
op haar viool- en compositiestudie zocht Amanda Maier de verdieping 
ver van huis, in Saksen, en wel in de muziekstad Leipzig.  

Nadat Amanda in de zomer van 1873 met haar vader 
familieleden in Zuid-Duitsland had bezocht, ging ze naar Leipzig en 
zette daar na de vakantie haar studie voort. Ze deed dat niet aan het 
Conservatorium maar bij privédocenten en kwam terecht bij ‘Professor’ 
Engelbert Röntgen, die als vioolpedagoog ook buiten Saksen een 
goede naam had; bij Reinecke en Richter nam zij lessen harmonieleer 
en contrapunt. Op 7 augustus speelde Amanda voor Röntgen senior 
voor en hij nam haar aan.28 Julius Röntgen heeft medio 1876 
gereconstrueerd wanneer hij Amanda voor het eerst heeft gezien. In 
                                                             
25                                         Weener, Coll. Thiadens. Genealogie Sjöbeck door Fridtjof Röntgen. 
26                                   Herinneringen van Julius Röntgen jr., 5. 
27                                  Herinneringen van Julius Röntgen jr., 6. 
28                                        In zijn Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe schrijft Röntgen: 'Kurz darauf 
kam eine junge Schwedin, Amanda Maier, nach Leipzig, um dort ihre Studien als Geigerin und 
componistin fortzusetzen.' Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos nr. 2584, Edvard Grieg. 
Erinnerungen und Briefe, 5.  
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zijn dagboekje tekende hij bij 12 augustus 1873 met een asterisk aan: 
'A.M.' Pas op 11 september 1873 leerde hij de Zweedse echt kennen, 
ze kwam toen voor het eerst op Lehmannsgarten: 'Abends Fräulein 
Maier, Violinschülerin vom Papa aus Landskrona in Schweden, und 
Onkel [Kabrun] und Tante Nanny bei uns.' Gortdroog vervolgt Röntgen: 
'Musiziert. Compositionen für Violine von Fräulein Mayer, e-moll 
Fantasie und Violinsonate von mir.'29 De toon was niettemin gezet: 
Julius begeleidde Amanda in haar stukken en zij speelde de zijne. 
Samen zouden ze binnen de kortste keren alle uithoeken van het 
repertoire voor viool en piano verkennen.  

Sinds half september was juffrouw Maier vrijwel dagelijks te 
vinden op Lehmannsgarten, niet alleen voor de muziek, maar ook voor 
de gezelligheid. Regelmatig at ze ‘s avonds mee en werden er 
spelletjes gedaan. Op zondagen ging ze mee uit wandelen in het 
Rosenthal of met de tram uit rijden naar dorpjes in de buurt. Amanda 
heeft tot begin juni 1876 een kamer gehuurd in de stad, bij een zekere 
mevrouw Löwe, in wat de Röntgens gekscherend de ‘Löwenhöhle’ 
noemden.30 Al op 13 september kwamen de Kellgrens uit Gotha langs 
en die vonden het natuurlijk prachtig om bij de Röntgens een Zweedse 
violiste te ontmoeten.31    

Het musiceren nam een hoge vlucht. Verschillende keren per 
week werden met pappa Röntgen, zoon Julius en neef Julius Klengel 
trio's gespeeld. Met Kerstmis 1873 hielp Amanda op Lehmannsgarten 
al mee met het optuigen van de kerstboom en vierde zij pakjesavond 
en eerste kerstdag met de Röntgens.32 In het voorjaar was 
gelegenheid voor meer dichterlijkheid. Op 3 april 1874 ging Julius met 
zijn zusjes, Hanne en Line, en Fräulein Maier naar het Rosenthal en 
daar werden de eerste ‘Himmelschlüsselchen’ geplukt.33 Begin mei 
heeft Julius mee helpen sleutelen en schrijven aan Amanda’s Trio voor 
piano, viool en cello. Op 24 mei werd voor het eerst op 
Lehmannsgarten Julius’ Tweede strijkkwartet uitgeprobeerd met 

                                                             
29                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 5, 12 augustus en 11 september 1873. 
30                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 6, 14 juni 1876; JR Dagboek nr. 7, 1 mei en 6 
juni 1876. 
31                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 5, 13 september 1873. 
32                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 5, 24 en 25 december 1873. 
33                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 6, 3 april 1874. 
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Amanda en Engelbert op de viool, Julius op de ‘Bratsche’ en Julius 
Klengel op de cello.34   

Op 8 juni 1874 nam Amanda voorlopig afscheid en ging ze terug 
naar Landskrona. Al twee dagen later schreven Julius en zij elkaar 
voor het eerst.35 Op 1 oktober was de violiste weer terug en werd de 
regelmaat van voor de vakantie opgepakt. Op 24 december vond 
Amanda onder de kerstboom de eerste compositie van Julius die aan 
haar was opgedragen: de pianovariaties Neckens Polska (opus 11).36  
Zoals Amanda bij de Röntgens was opgenomen in de schoot van de 
familie, zo deelden ook de Röntgens in Amanda’s gezelligheid. Op de 
laatste dag van het jaar dronken ze bij haar in het ‘Hol van de leeuw’ 
een Zweedse punch.37 Julius deed voor zijn vaders nijvere studente in 
het voorjaar opnieuw allerlei klusjes; zo hielp hij haar onder meer met 
het uitschrijven van de vioolsolo van haar Vioolconcert. De 25ste 
februari 1875 studeerden Julius en Amanda haar nieuwe sonate voor 
viool en piano voor een uitvoering twee dagen later op de 
Skandinaviske Selskap. Het was toen dat zij Edvard Grieg zouden 
leren kennen.38   
 
 
Verliefd en verloofd 
 
Op 8 juni 1875 ging Amanda - ditmaal in gezelschap van haar vader - 
opnieuw voor de zomermaanden terug naar Zweden.39 Grote 
zwaarmoedigheid maakte zich van Röntgen meester. Uit zijn 
dagboeken blijkt wel dat hij verliefd was maar hiermee nog niet voor de 
dag kon of wilde komen. Hij kon zijn gevoelens ook voor zichzelf maar 
nauwelijks benoemen. Op 6 juli noteerde hij in Griekse letters: 'Prima 
epistola et rosa'.40 Waren dit geheimschrift en deze kryptische taal 
bedoeld om te voorkomen dat zijn zusjes, die ongetwijfeld stiekem in 
                                                             
34                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 6, 24 mei 1874. 
35                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 6, 8 en 10 juni 1874. 
36                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 6, 24 december 1874. 
37                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 6, 31 december 1874. 
38                                         Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 6, 25 en 27 februari 1875. Zie voor de 
ontmoeting met Grieg hierna 329-331. 
39                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr.7, 8 juni 1875. 
40                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 7, 6 juli 1875. 
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zijn dagboekjes neusden, lucht zouden krijgen van zijn verliefdheid? 
Enkele keren is sprake van ‘A.M.’ en ook dat was ten opzichte van het 
stijve ‘Fräulein M.’ een hele vooruitgang. Eind september zou Amanda 
terugkomen en op de 24ste stond Julius driemaal tevergeefs op het 
perron te wachten. Een dag later was Amanda weer op haar plaats in 
Leipzig. Met Julius werkte ze nu aan de instrumentatie van haar 
Vioolconcert. Tegelijkertijd was hij bezig met wat hij toen nog noemde 
de ‘Italienische Liebeslieder’ (Toskanische Rispetti, opus 9).41   

Op 3 oktober schreef Röntgen in zijn dagboek, opnieuw in 
Griekse letters: 'Epistola ad Amanda'. In de navolgende maanden 
komen in het dagboek losse flarden tekst voor, die vermoedelijk 
verwijzen naar zijn gevoelens. Zo op 8 november: 'Wir wollen einen 
Tausch der Liebe wagen' en op 20 november zowaar in het Engels: 'It 
is true!'42 Op 23 december tuigde Julius opnieuw samen met Amanda 
de kerstboom op en op kerstavond vond zij het aan haar opgedragen 
Julklapp tussen de cadeautjes.43 Voor Amanda een hoogtepunt van 
haar Leipziger leerjaren was het concert van 8 februari 1876. Toen 
speelde zij op de van de familievriend Heinrich Flinsch geleende 
Stradivarius haar Vioolconcert in het Gewandhaus. Carl Reinecke 
leidde het orkest. Het was Amanda’s eerste - en laatste - optreden in 
die gewijde ruimte. ‘Ausgezeichnet gut gegangen, geklungen und 
gefallen. Sehr glücklich’ schreef Julius na afloop.44 Op 28 maart 
componeerde hij een nieuw stuk voor Amanda: het Adagio voor viool 
en orgel. Twee weken later brachten ze het stuk samen in de 
Nicolaikirche in première.45   

Op 2 mei kreeg Amanda haar laatste vioolles, waarmee haar 
driejarige leerperiode in Leipzig was afgesloten. De 12de mei - in 
Röntgens dagboekje onderstreept - was een bijzondere dag. Na veel 
schrijf- en kopieerwerk werd er zeer veel en vooral lang gemusiceerd 
en rechtsboven op de bladzijde tekende Julius lippen, wat misschien 

                                                             
41                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 7, 24 september 1875 en volgende dagen. 
42                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 7, 3 oktober, 8 en 20 november 1875. 
43                                     Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 7, 23 en 24 december 1875.   
44                                           Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 7, 8 februari 1876. Op 10 december 
1875 had ze reeds in Halle haar Vioolconcert met orkest gespeeld. Tinte, Coll. Röntgen. JR 
Dagboek nr. 7, 10 december 1875. 
45                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 7, 28 maart en 9 april 1876. Den Haag, NMI, 
Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 156. 
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betekende dat een eerste al dan niet voorzichtige kus was gewisseld.46 
De lente en het heerlijke weer deden de rest. Op 31 mei schreef 
Röntgen vanuit het niets: ‘Gibt's noch ein größeres Glück als was ich 
genieße?’ Op 3 juni ging hij met zijn zusjes en Amanda wandelen ‘in’s 
Rosenthal bei herrlichem Mondschein. Viel Nachtigallen.’ Twee dagen 
later, op tweede pinksterdag, voer het jonge gezelschap in roeibootjes 
naar Connewitz. ‘Im Eiskeller zu Abend gegessen, bei Mondschein 
zurück. Zauberische Fahrt!’ De volgende dag nam Amanda definitief 
afscheid van haar studentenkamer, de ‘Löwenhöhle’, en ging 
aansluitend met Julius naar de Botanische Tuin, ‘unendlich glücklich!’47   

Op 10 juni - de datum is dubbelonderstreept - zou Amanda 
afreizen naar Zweden. De hele dag werd nog samen gemusiceerd; 
Bach en Beethoven stonden op de lessenaars. Voor het eerst na bijna 
drie jaar durfde Röntgen de naam 'Amanda' voluit te schrijven. Hij kon 
zijn gevoelens niet meer voor zich houden, noch naar haar toe, noch 
naar anderen, er was geen houden meer aan. Het was nu of nooit op 
deze laatste dag. Het tekent Julius' lieve, voorzichtige karakter dat hij 
bij Amanda niets heeft geforceerd en werkelijk tot het allerlaatst heeft 
gewacht: 'Nach dem Thee Abschiedsbesuch bei Gieseckes. Sagte 
unterdessen Papa und Mama alles! Amanda durfte nicht fort. Amanda 
reist nicht. Nach Hamburg und Landskrona abtelegraphiert. Wir sind 
überglücklich!’48 Op 11 juni hadden Julius en Amanda nog één dag 
samen: ‘schöner als alle vorhergehenden. Nachmittag im Rosenthal. 
Mit Amanda gespielt. Dann zur Abreise gerüstet. Abends 10 Uhr fuhr 
Amanda, meine liebste Braut, nach Hamburg und Schweden zurück. 
Lebewohl!'49 Pas op 18 mei 1877 zouden de geliefden elkaar weer in 
de armen sluiten.  

De liefdesbetrekkingen tussen Julius en Amanda waren 
bekrachtigd toen op 18 juni schriftelijke toestemming van de ouders 
van Amanda was binnengekomen. Voorlopig was het contact tussen 
de geliefden per brief en wisselden ze composities uit. In oktober 1876 
componeerde Julius voor Amanda de Lieder aus den Gedichten von 
Mirza Shaffy (opus 15). De teksten van Friedrich von Bodenstedt 

                                                             
46                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 7, 2 en 12 mei 1876. 
47                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 7, 31 mei-6 juni 1876. 
48                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 7, 10 juni 1876. 
49                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 7, 11 juni 1876. 
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waren een ideale tolk van zijn gevoelens. Het eerste lied was wel heel 
symbolisch voor zijn liefde op afstand:  

  
‘Ich fühle Deinen Odem mich überall umwehn, 
wohin die Augen schweifen, wähn ich Dein Bild zu sehen! 
Im Meere meiner Gedanken kannst Du nur untergehn, 
um, wie die Sonne, Morgens 
schön wieder aufzustehn!’ 
 
Met Kerstmis kreeg Amanda de in het net geschreven partituur in de 
‘Weihnachtskiste’ die haar vanuit Leipzig werd opgestuurd, overigens 
samen met de gedrukte partituren van Neckens Polska, Julklapp, 
cadeautjes van pappa, mamma en de zusjes Röntgen en de 
verlovingsring!50 Toen Julius in september en oktober 1878 de 
publicatie van de Mirza Schaffyliederen voorbereidde, stuurde Amanda 
hem haar antwoord in de vorm van de liederen op teksten van David áf 
Wirsen; hij gaf haar na de ontvangst van het eerste lied (‘Den sjuka 
flickan’) de herschreven versie van zijn ‘Ich fühle deinen Odem’.51    
 Amanda noemde in haar correspondentie Julius steeds bij zijn 
peuternaam ‘Uler’, een troetelnaampje dat in de familiekring - vooral 
door zijn moeder - sinds zijn vroegste jeugd voor hem was gebruikt.52 

Ook Amanda kreeg haar kindernaampje en werd ‘Mia’. Op het 25-jarig 
                                                             
50                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 318. Tinte, 
Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 20 december 1876. De verlovingsring was dus toen al binnen 
terwijl de verloving pas plaats zou vinden op 25 juni 1879! 
51                                           9 van Röntgens 12 Mirza Schaffyliederen verschenen als opus 15 bij 
Breitkopf & Härtel. Twee van Amanda’s vier Wirsenliederen bleven bewaard in het Familiearchief 
Röntgen, Amsterdam; de overige twee in de Koninklijke bibliotheek te Stockholm (schenking van de 
familie Thiadens). Het gaat om ‘Den sjuka flickan’ (Het zieke meisje), ‘Ungt Mod’, ‘Sången’ en 
‘Aftonklockan’ (Avondklokje). De in Röntgens dagboek vermelde ‘Sång houd ai min Sång’ (5 
november 1878), en ‘Ahasverus’ (10 november 1878) zijn mogelijk verloren gegaan. Tinte, Coll. 
Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 5 en 10 november 1878. 
52                                 Enkele brieven van Julius en Amanda aan elkaar bleven bewaard in de Coll. 
Röntgen, Tinte. Ongetwijfeld was ‘Uler’ de naam waarmee de kleine Röntgen, toen hij nog maar net 
kon praten zichzelf aanduidde. In Röntgens familie zijn er parallellen. Zo werd zijn neef Julius 
‘Huhn’ genoemd. Bij het bezoek van Grieg aan de Röntgens rond de jaarwisseling van 1883-84 
bleek de 2-jarige Julius jr. ‘Lula’ te heten. Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen 
Briefwechsel, 23 januari 1884.  Julius jr. werd overigens zijn hele leven Lula genoemd. Volgens de 
familietraditie is het Zweeds voor lieveling. Vriendelijke mededeling J. Röntgen, Tinte. Mijns inziens 
gaat het ook hier om een kinderverbastering van de naam Julius. Het is overigens opmerkelijk dat 
de peuternaampjes een taai leven leidden, niet alleen in huize Röntgen maar ook daarbuiten. Julius’ 
vriend Bernard Richter werd tot op hoge leeftijd ‘Bempe’ genoemd. Bempe van zijn kant bleef 
Röntgen ‘Uler’ noemen.  



                                                                               5 
 

 

294 

huwelijksfeest van Engelbert Röntgen en Pauline Klengel (25 juni 
1879) maakten Julius en de als Zweedse boerenbruid verklede 
Amanda aan het einde van de feestelijkheden eindelijk hun verloving 
bekend.53 Moeilijk voor de verloofden waren de perioden waarin ze 
elkaar niet zagen. Maar met de vaste positie van Julius in Amsterdam 
gloorde een veilige en gelukkige toekomst. Uler en Mia traden in het 
huwelijk op 28 juli 1880, in Landskrona, de woonplaats van de bruid.54       
 
 
De zeven vette en de zeven magere jaren 
 
Zolang Amanda nog niet was getrouwd, kon ze gaan en staan waar ze 
wilde. Ze had haar opleiding afgesloten en wilde natuurlijk niets liever 
dan als violiste de podia veroveren. In Leipzig had ze al verschillende 
keren solo gespeeld, zelfs in het Gewandhaus met haar eigen 
Vioolconcert.55   
 Tussen 1876 en 1880 heeft Amanda drie grote tournees 
gemaakt, steeds samen met haar vriendin de sopraan Louise Pyk 
(1849-1929) en soms bijgestaan door de pianiste Augusta Kiellander.56  
In juli en augustus 1876 gaf ze een serie concerten, waarop ze behalve 
het geliefde repertoire ook haar eigen composities speelde: het 
Vioolconcert, de Vioolsonate en de Nordiska Tonbilder. Op 18 
november 1876 speelde zij op het prestigieuze concert in de Opera 
van Stockholm met het Koninklijk Orkest haar Vioolconcert. Een 
nieuwe tournee vond plaats tussen 8 mei 1878 en 25 juli 1878: in totaal 
31 concerten, in 22 Zweedse en 4 Noorse plaatsen. Een laatste 
tournee vond plaats van 20 september tot 23 november 1879: het ging 
om in totaal 15 concerten in Zweden en Finland, waarvan het derde 
optreden zelfs plaatsvond in Sint-Petersburg. Alsof Amanda er nog 
heeft willen uithalen wat er in zat; ze heeft natuurlijk geweten dat ze als 
getrouwde vrouw haar podiumambities moest laten varen. Dergelijke 
aantallen concerten binnen zo’n korte tijd heeft Julius Röntgen 
overigens nooit geëvenaard. Hij volgde Amanda’s prestaties op de 

                                                             
53                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 9, 25 juni 1879.  
54                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr.10, 28 juli 1880.  
55                                  Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 7, 8 februari 1876.  
56                                  Lundholm, Amanda Maier. 
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voet, heel trots, en dankzij Amanda’s brieven was hij precies op de 
hoogte van haar successen.57   
 Met haar huwelijk kwam Amanda’s carrière als violiste ten einde. 
Röntgens Amsterdamse mentor, de theoloog Loman, schreef in 1894 
in zijn ‘Ter nagedachtenis’ vergoelijkend: ‘Was met de voltrekking des 
huwelijks voor Amanda het tijdperk van haar optreden in het openbaar 
als violiste afgesloten, haar musiceeren in den huiselijken kring begon 
toen eerst recht. Welk een voorrecht voor een scheppend kunstenaar 
als Röntgen, zulk een wederhelft, zulk een ander-ik, als hulpe voor zijn 
aangezicht te hebben.58 Welk een genot haar de vruchten van zijn 
geest bij het ontstaan te kunnen mededeelen, daarover van gedachten 
met haar te mogen wisselen, daaraan als onder hare oogen de laatste 
hand te leggen!’59 Om te illustreren hoe de twee musici elkaar 
verstonden en geheel in elkaar opgingen, noemt Loman de 
Zwiegespräche voor piano, een serie van tien kleine pianocomposities, 
waaraan Röntgen en Amanda - zonder vermelding van hun 
auteurschap - gelijkelijk hadden bijgedragen. Zelfs Röntgens ouders 
hadden niet kunnen raden wie wat had gemaakt.60   
 De bijbelvaste Loman onderscheidt in het huwelijk van Julius en 
Amanda twee periodes van zeven jaar: de gelukkige periode 1880-
1887 (‘een tijdperk van onvermengd geluk en ongestoorde ontwikkeling 
der heerlijke hun toevertrouwde talenten. Een tijdperk van 
onafgebroken zonneschijn en gezondheid en onverpoosd 
voortschrijden op de baan van eer en geluk, zoals de kunstenaar die 
steeds zoekt, maar slechts zelden vindt’) en de moeilijke periode 1887-

                                                             
57                                  Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 7, juli-augustus 1876; JR Dagboek nr. 8, mei-
juli 1878; JR Dagboek nr. 9, september-november 1879. Haar brieven zijn niet bewaard gebleven. 
58                                     Hier verwijst Loman naar Genesis 2: 18-20, waarin de vrouw als ‘hulpe’ 
voor de mens wordt voorgesteld. 
59                                        Loman, ‘Ter nagedachtenis’, 218. 
60                                       De Zwiegespräche verschenen bij Breitkopf & Härtel zonder opusnummer: 
Zwiegespräche. Kleine Klavierstücke von Julius und Amanda Röntgen. U it Röntgens dagboekjes 
blijkt de volgende verdeling: 1 (AM), 2 (JR), 3 (AM), 4 (AM), 5 ((JR), 6 (JR), 7 (JR), 8 (JR), 9 (AM), 
10 (AM). Overigens hadden Julius en Amanda voor hun gasten op 5 december 1880 de Sankt 
Nicolausschwank gecomponeerd, waarin composities voor verschillende bezettingen van Julius en 
Amanda elkaar afwisselden. Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 30 november en 5 december 
1880. J.A. Sillem heeft dit werk begin 1881 op eigen kosten laten drukken. Tinte, Coll. Röntgen. JR 
Dagboek nr. 10, 24 februari 1881.  
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1894, een tijdvak dat een droevig contrast vormde met alles wat eraan 
was voorafgegaan.61     
 
 
Ziektegeschiedenis62  
 
Amanda heeft ook vóór 1880 lichamelijke klachten gehad. Kort na haar 
verloving met Julius vermeldt deze al in zijn dagboek: 'Ruhig in 
Landskrona geblieben wegen Mia's Augen die sehr schlecht waren.' Of 
de geliefden toen voor het eerst met dit probleem te maken kregen, is 
niet duidelijk. Mogelijk tobde Amanda al langer met haar ogen en is dat 
ook de reden dat Julius haar vaak hielp met het uitschrijven van 
partituren en partijen.63  
 Amanda was op 22 augustus 1880 - bij haar thuiskomst in 
Amsterdam na de huwelijksreis in Zweden en Duitsland - in 
verwachting, maar wist nog van niets. Eenmaal op de Van Baerlestraat 
lieten de eerste tekenen niet lang meer op zich wachten. Op 6 
september noteerde Röntgen in zijn dagboek tweemaal ‘o-nix-o’ en 
daarmee verwees hij wel naar het uitblijven van de menstruatie bij zijn 
vrouw. Op 11 september schreef Amanda in Julius’ dagboek (sic!) 
veelbetekenend: ‘Ich war etwas müde’. Een dag later luidde het al: ‘Ich 
[war] etwas sehr müde’. Alles werd vervolgens in nevelen gehuld: op 
15 november kwam Amanda op de Muziekschool langs met een brief 
van Julius’ ouders ‘über das große Ereignis’.64   
 De aanstaande vader was zelfs in zijn dagboek niet in staat te 
schrijven over de zwangerschap van zijn vrouw en de nuchterheid lijkt 
hem op het laatste moment geheel te hebben verlaten. Op 19 mei 
1881 schrijft hij in paniek: ‘Amanda krank!’ en de volgende dag zag de 
kleine Julius Röntgen jr. het levenslicht. Zo relatief makkelijk als het 
eerste kind ter wereld kwam, zo moeizaam kwam het tweede. Op 17 
juni 1882 had Amanda een miskraam en al op 25 september 

                                                             
61                                  Loman, ‘Ter nagedachtenis’, 218. 
62                                       Met dank aan mevr. drs. Gerda Barents-Vermeer (Wassenaar), arts, die 
met mij de ziektegeschiedenis van Amanda heeft geanalyseerd. 
63                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 9, 27 juli 1879.  
64                                 Amanda hield in en na 1880 zelf geen dagboeken meer bij. Tinte, Coll. Röntgen. JR 
Dagboek nr. 10, 6, 11 en 12 september  en 15 november1880.   
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daaropvolgend weer een.65 Op 24 december 1884 voelde zij zich niet 
goed en leed ze hevige pijnen. Er kwam een arts bij en Röntgen 
schrijft: ‘Im Hause unterdessen alles passiert’ en dat duidt wel op een 
derde miskraam. Röntgen kon nauwelijks verkroppen dat er dat jaar 
geen Kerstmis werd gevierd: ‘Böse Überraschung. Kein Weihnachten 
[...] Alle Geschenke uneröffnet gelassen.’ Met Kerst zelf was Amanda 
‘besser, aber fest zu Bett’.66   
 Precies een jaar later, december 1885 was Amanda opnieuw 
zwanger en ditmaal had de vrucht zich goed genesteld. Op 12 
augustus 1886 werd de tweede zoon, Engelbert, geboren. Pas op 5 
september kwam Amanda voor het eerst beneden.67  Haar leven zou 
nooit meer worden als het was geweest; in het najaar kreeg ze grotere 
problemen met haar gezondheid dan ze ooit tevoren had gehad. Op 22 
oktober was ze ziek en moest absolute rust houden. Pas twee 
maanden later, op 24 december, kon Röntgen opgelucht schrijven: 
‘Amanda wieder unten’.68 Kerstmis werd dat jaar wel gevierd! Uit een 
brief aan Edvard Grieg van 19 mei 1887 blijkt dat Amanda 
‘Rippenfellentzündung’ (pleuritis) had gehad en twee maanden het bed 
had moeten houden.69   
 Van 16 december 1887 tot 20 april 1888 bleef Amanda wegens 
een hardnekkige slijmvliesontsteking opnieuw maanden achtereen in 
bed. Mogelijk is bedoeld dat zij ging hoesten als gevolg van de eerdere 
pleuritis. Op 21 april mocht ze naar buiten om die dag de inwijding van 
het Concertgebouw, althans het eerste Toonkunstconcert met 
Röntgens uitvoering van Beethovens Missa Solemnis, bij te wonen.70 
Haar situatie bleef zorgelijk: op 16 juli 1888 schreef Röntgen aan Grieg 
vanuit Badenweiler (Schwarzwald): ‘Meine Frau muß hier eine 
grundliche Cur gebrauchen um ihren Katarrh endlich einmal los zu 
werden. Sie hat den ganzen Winter in der Stube bleiben müssen und 
alle Musik außer dem Hause entbehrt.’71   
                                                             
65                                  Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 19 en 20 mei 1881, 17 juni en 25 
september 1882. 
66                                  Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 24 en 25 december 1884.   
67                                  Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 12 augustus en 5 september 1886. 
68                                  Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 22 oktober-24 december 1886. 
69                                  Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 19 mei 1887. 
70                                  Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 13, 16 december 1887-einde. 
71                                  Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 16 juli 1888.  
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 In de herfst reisde Amanda door naar Nice om eerst daar en 
naderhand in Ospedaletti rust, warmte en genezing te vinden voor haar 
‘angegriffene Lunge’. In het huis waarin ook de Von Herzogenbergs 
een appartement hadden, betrok ze een etage.72 Doktor Adolf Schmid 
die haar onderzocht toonde zich somber over haar vooruitzichten. 
Elisabeth von Herzogenberg, die Julius en Amanda in de jaren 
zeventig in Leipzig met zoveel plezier van nabij had gevolgd, schreef 
aan Brahms op 13 oktober: 'Es ist ein zu großer Jammer, diese 
Trübung des jungen Himmels unsrer armen Vögel. Und dabei ist sie so 
verlassen, unselbständig, ohne praktisches Lebenstalent, eine Lilie auf 
dem Felde, die plötzlich säen und ernten soll - ich bin glücklich, daß 
mir erlaubt wurde, sie die erste Zeit unter meinen Schutz hier zu 
nehmen, und ihr wird der Anfang auch dadurch leichter.'73 Eind oktober 
stuurde Brahms de vrouwen ter verstrooiing het manuscript van zijn 
Derde vioolsonate. Elisabeth vond het een verrukkelijk stuk muziek en 
wilde het, nadat ze het voor het eerst had doorgespeeld, onmiddellijk 
opnieuw uitvoeren, maar Amanda bracht dat niet op.74 In mei 1889 
kwam Clara Schumann langs en ook zij speelde de sonate met 
Amanda; ze was vol lof over haar spel.75 Ondanks het lange 
‘auskurieren’ - oktober ‘88 tot en met mei ‘89 en misschien wel langer - 
blijkt overigens dat Amanda allerminst was hersteld. Röntgens leven in 
Amsterdam was ondertussen geheel ontregeld. Brahms had het 
allemaal zien aankomen en aan Elisabeth von Herzogenberg op 21 
oktober 1888 geschreven: ‘Ich fürchte, ihm in Amsterdam wird’s auch 
nicht sanfter gehen, den Winter!’ Aan componeren en brieven schrijven 
kwam Röntgen vrijwel niet meer toe.76     
                                                             
72                                       Herinneringen Julius Röntgen jr., 7. 
73                                       Kalbeck (ed.), Brahms-Von Herzogenberg Briefwechsel  II, 198.  
74                                       Kalbeck (ed.), Brahms-Von Herzogenberg Briefwechsel  II, 213. Op 8 
november schreef Elisabeth aan Brahms dat ze het stuk het liefst met Joseph Joachim had willen 
spelen. ‘Wie ich mich bei aller Wertschätzung der musikalischen Amanda nach dem gesehnt habe 
in diesen Tagen, kann ich nicht sagen.’  
75                                        Kalbeck (ed.), Brahms-Von Herzogenberg Briefwechsel  II, 226.  
76                                       Kalbeck (ed.), Brahms-Von Herzogenberg Briefwechsel II, 200. Dit mag 
blijken uit de werkenlijst gepubliceerd achterin Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.),  Brieven 
van Julius Röntgen. In de jaren 1888-1890 hebben ook Röntgen en Grieg nauwelijks brieven 
gewisseld. Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 83-93. Het gerucht 
dat Julius in deze periode een liefdesrelatie zou hebben gehad met de zangeres Anna Witsen 
(1855-1889) moet hier op zijn minst worden gerelativeerd. De Nederlandse romancier Arthur Japin 
(1956) baseerde op dit gegeven een filmscript ‘Anna Witsen’ (2e versie 1999; Amsterdam, 
Familiearchief Röntgen) dat diende als basis voor een muziekdramatische productie in de Kleine 
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Julius Röntgen jr. schrijft in zijn Herinneringen dat zijn moeder in 
het laatste jaar van haar leven enige tijd in een donkere ruimte moest 
verblijven omdat ze last had van haar ogen; om diezelfde reden droeg 
ze vaak een zwarte bril.77 De oude ogenkwaal had dus weer de kop 
opgestoken en ook de pleuritis was Amanda op eigen kracht niet te 
boven gekomen. Artsen adviseerden haar een langdurig verblijf in het 
Zwitserse Davos. Op 11 november 1889 schreef Röntgen aan Grieg 
dat hij een week eerder Amanda en de jongens erheen had gebracht: 
'Und fange nun von Neuem mein Strohwittwerleben an.'78 De kosten 
werden voor een groot deel gedragen door de Amsterdamse vrienden; 
uit eigen middelen kon Röntgen deze onmogelijk opbrengen.79 Na de 
winter probeerde Amanda opnieuw op krachten te komen bij de Von 
Herzogenbergs aan de Rivièra.  
                                                                                                                                                                                          
Zaal van het Concertgebouw op 15 februari 2003 (‘De klank van sneeuw’). Japins bron was Rein 
van der Wiel, Ewijkshoeve, tuin van tachtig. Amsterdam, 1988. De feiten: op 5 maart 1889 heeft 
Anna Witsen in de tuin van villa Ewijkshoeve bij Hollandse Rading zelfmoord gepleegd, naar men 
zegt -  maar daarover  zwijgen de bronnen - omdat haar jarenlange liefde voor Julius Röntgen niet 
zou zijn beantwoord. Röntgen schreef op 29 mei 1889 het lied Abschied (tekst: Rudolf Geinns). Dit 
werk zou verband houden met de dramatische gebeurtenissen (Van der Wiel, Ewijkshoeve, 137). 
Uit niets blijkt dat deze compositie iets te maken heeft met Anna Witsen, laat staan met haar 
zelfmoord. Daarvoor geeft ook het gedicht van Geinns geen grond. Het is natuurlijk niet onmogelijk 
dat Anna, dochter van de met Röntgen bevriende Toonkunstbestuurder Jonas Jan Witsen en zelf 
leerlinge van de Muziekschool van Toonkunst, liefde heeft opgevat voor Röntgen. Dat zij haar 
gevoelens tegenover hem zou hebben uitgesproken is niet bekend; dat Röntgen haar verliefdheid 
zou hebben beantwoord evenmin. Van der Wiel citeert To Loman, de dochter van A.D. Loman: 
‘Anna Witsen zong daar [in het Lomanhuis JV], begeleid door de componist, liederen van Verhulst. 
Zij had een aangrijpende, wonderlijk stralende, diep melancholieke stem. [...] De musicus op wie zij 
verliefd was, woonde aan de overkant. Alleen met open ramen wilde zij zingen, hoopte hem door 
haar zingen te bereiken.’ (Van der Wiel, Ewijkshoeve, 47). Röntgen woonde inderdaad tegenover 
het huis van Loman, maar wie woonde er nog meer in de straat? Japin slaat herhaaldelijk op hol, 
bijvoorbeeld waar hij Julius en Anna in 1888 samen in Parijs doet verblijven; Julius zou er met 
orkestwerken triomfen hebben gevierd met Anna aan zijn zijde. Röntgen kwam pas op 17 april 1907 
voor het eerst in Parijs en nooit hebben daar orkestwerken van hem geklonken! Wat betreft hun 
muzikale samenwerking: Röntgen leerde Anna Witsen kennen op 23 januari 1883. Op 11 en 18 
april dat jaar werd bij Anna thuis geoefend voor een uitvoering van Röntgens Toskanische Rispetti 
en Brahms’ Liebesliederwalzer ten bate van een kinderziekenhuis te Wijk aan Zee. Het concert 
vond plaats op 23 april 1883. (Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboeken nrs. 10 en 11) Daarna komen 
we Fräulein Witsen in Röntgens dagboeken niet meer tegen. Bij Van der Wiel (Ewijkshoeve, 132) 
nog wel de aankondiging van een concert in Odeon te Amsterdam waaraan Röntgen, Anna Witsen 
en Joseph Cramer meewerkten. Van Röntgens relaties met vrouwen buiten zijn huwelijken is niets 
bekend. Het is wel een feit dat Röntgen in de jaren na 1886 nauwelijks met zijn eigen vrouw zal 
hebben verkeerd; zij was patiënte en verbleef de meeste tijd ziek in bed en ook nog eens ver buiten 
Amsterdam. Hij was een ‘Strohwittwer’, maar Amanda was en bleef desondanks zijn alles.           
77                                  Herinneringen Julius Röntgen jr., 7. 
78                                  Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 11 november 
1889. 
79                                  Herinneringen Julius Röntgen jr., 7.  
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Röntgens ‘Allerliebste’ heeft zich feitelijk nooit hersteld, ze bleef 
patiënte. Terwijl Amanda er naar het oordeel van de nietsvermoedende 
buitenwereld redelijk gezond zou hebben uitgezien en ook normaal zou 
hebben deelgenomen aan allerlei activiteiten, woekerde haar ziekte 
voort. Julius jr. herinnerde het zich als volgt: '[Moeder] kreeg een 
nierkwaal en waterzucht en lag de laatste jaren van haar leven te 
bed.'80 Op 11 mei 1893 kreeg Amanda opeens ‘s nachts een zware 
longbloeding. Het was volgens Röntgen in een brief aan zijn neef Paul 
Klengel geen tuberculose, maar een gevolg van de ‘Vollblutigkeit’ die 
de zwakste plek zocht.81   

Röntgen wist begin 1894 dat de ziekte van zijn vrouw 
ongeneeslijk was, maar hij hoopte dat een en ander zich zou 
stabiliseren. Ook artsen zouden hem die hoop hebben gegeven. Op 17 
februari 1894 was Amanda nog aanwezig op een concert van haar 
man in de Grote Zaal van het Concertgebouw met alleen zijn eigen 
werken. ‘Prijzen wij haar gelukkig dat zij getuige mocht zijn’, schreef de 
familievriend Loman in zijn ‘Ter nagedachtenis’.82 Het was voor het 
laatst dat Amanda buiten de deur kwam. Op 26 april schreef Röntgen 
aan Grieg dat zij vijf weken het bed had moeten houden: ‘Außerdem 
hatte die Arme noch an den Augen zu leiden, so das sie Monate lang 
sich mit nichts beschäftigen konnte.’ Uit een brief van Amanda aan 
Nina Grieg is bekend dat de oogkwaal met Kerstmis 1893 weer was 
komen opzetten.83 Op 15 juni 1894 kwam de verlossing. Nog tot een 
paar uur voor haar overlijden had Amanda haar kinderen vioolles 
gegeven. Ze werd plotseling duizelig, ging naar bed en vervolgens 
werd ze in haar slaap getroffen door een hersenbloeding - 
waarschijnlijk een acute hersenvliesontsteking - die haar leven 
beëindigde: 'Es war ein stiller, unendlich beruhigender Übergang', 
schreef Röntgen naderhand aan Grieg.84 Amanda werd op 18 juni 
                                                             
80                                  Herinneringen Julius Röntgen jr., 10. Waterzucht manifesteert zich in gezwollen 
voeten. 
81                                 Leipzig, Universitätsbibliothek, Taut Sondersammlungen 20. Brief van JR aan PK, 
29 mei 1893.  
82                                  Loman, ‘Ter nagedachtenis’, 219. 
83                                        Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel,  26 april 
1894;  Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen, Brief van AM aan NG, 16 januari 1894. 
84                                        Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel,  2 juli 
1894;  Röntgens toegevoegde regel bij het telegram waarin hij het doodsbericht brengt (‘Ja, liebste 
Freunde, nun hat mich der lang gefürchtete Schlag getroffen und daniedergebeugt. Sie ist ganz 
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bijgezet op de begraafplaats Zorgvlied aan de Amstel. De plek was te 
klein voor alle bloemen. Voor haar grafsteen droegen vrienden de 
kosten.85   
 
 
Psychosomatisch lijden? 
 
Amanda’s ziektegeschiedenis - haar geleidelijke verzwakking die zich 
openbaarde in oogklachten, lichtschuwheid, pleuritis, hoesten, 
gezwollen voeten en niervergiftiging - kan en mag niet worden 
afgedaan als psychosomatisch. Een dergelijke interpretatie zou ruimte 
geven aan de veronderstelling dat haar klachten voortkwamen uit een 
psychisch lijden dat grenst aan de hysterie. Amanda’s gedurig 
wegkwijnen zou dan zijn veroorzaakt door het ‘feit’ dat ze zich niet kon 
ontplooien. Vóór haar huwelijk was zij een veelbelovend talent 
geweest, ze had ambitieuze werken gecomponeerd en grote 
concerttournees gemaakt en na haar huwelijk, of eerder door haar 
huwelijk, was haar carrière tot staan gebracht. Vanaf 1880 was 
Amanda echtgenote en vanaf 1881 moeder en kwam ze tot bijna niets 
meer, terwijl ze én als violiste en als componiste nog zo veel had 
kunnen bereiken. Een dergelijke interpretatie mist elke grond.86   
 De meest bevredigende verklaring voor Amanda’s 
ziektegeschiedenis is de veronderstelling dat zij ooit is besmet met de 
tuberkelbacterie. Aanvankelijk moet zij verschijnselen hebben gehad 
die deden denken aan een lichte verkoudheid en heeft zij daardoor de 
ernst van haar ziekte niet onderkend. Tegen tuberculose, een 
gevreesde volksziekte, bestond nog geen medicijn. Later, na haar 
tweede bevalling (12 augustus 1886), bleef Amanda ongewoon lang 
‘boven’, zoals Röntgen meldde. Wat is er toen misgegaan? Waren het 
                                                                                                                                                                                          
ruhig, ohne jeden Kampf dahingeschlummert und nun ist Alles leer und öde um mich’) verwijst wel 
naar het laatste lied van Schumanns Frauenliebe und -leben: ‘Nun hast du mir den ersten Schmerz 
getan, der aber traf [...] Die Welt ist leer.’  
85                                  Loman, ‘Ter nagedachtenis’, 219; Opschrift op het familiegraf Röntgen op de 
begraafplaats Zorgvlied te Amsterdam.  
86                                   Ter vergelijking en oriëntatie: Maarten van Buuren, ‘Een barst waardoor het kwaad 
de ziel binnendringt; hysterie en literatuur in de 19e eeuw’, in: De Revisor 18 (1991-6), 30-48; 
Frederik van Eeden, Van de koele meren des doods. Amsterdam, 1900;  H.C. Rümke, 
‘Opmerkingen over de physiologische en anatomische basis van de hysterie. Z.p., 1935; Idem, 
Over Frederik van Eeden’s Van de koele meren des doods. Amsterdam, 1964; M.A. Schenkeveld-
van der Dussen, ‘Rümke en Van Eeden; problemen rond de verteller in Van de koele meren des 
doods’, in: De Nieuwe Taalgids 69 (1976-4), 336-345. 
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bloedingen of was het een verminderde weerstand? Zijn toen de 
slapende tuberkelbacillen weer actief geworden en hebben ze kans 
gezien om, ondanks de veelvuldige rustkuren nadien, zich geleidelijk 
door het lichaam te verspreiden tot in de nieren (nierbeschadiging met 
oedemen) en uiteindelijk de hersenen (hersenvliesontsteking met de 
dood ten gevolge)? Als in Amanda’s omgeving wordt gezocht naar een 
persoon die haar kan hebben besmet, komt niemand minder dan 
Edvard Grieg in aanmerking. Hij had immers in 1860 één long aan 
tuberculose verloren en - zoals bekend - tuberkelbacillen verlaten het 
lichaam niet.87           

Dat Julius Amanda geleidelijk zou hebben verdrongen, is 
evenmin een te verdedigen interpretatie voor haar wegkwijnen. Tomas 
Löndahl komt echter gevaarlijk dicht in de buurt als hij na een schets 
van Röntgens zich voorspoedig ontwikkelende carrière stelt: ‘Amanda’s 
musical activities, however, did not get the same opportunities to be 
developed. She now made hardly any solo appearances.’88 Amanda’s 
situatie was allesbehalve uniek. Hetzelfde lot onderging bijvoorbeeld de 
pianiste Emma Brandes, een van de beste leerlingen van Clara 
Schumann, die na haar huwelijk met Theodor Engelmann niet meer 
optrad en alleen nog thuis musiceerde.89 Ook verschillende studentes 
van Röntgen aan het Amsterdamsch Conservatorium verdwenen - ook 
nog na 1900 - na het behalen van hun examen en zelfs hun Prix 
d’Excellence in de anonimiteit.90 Hetzelfde gold feitelijk voor de 
begaafde pianiste Abrahamine des Amorie van der Hoeven, Röntgens 
tweede echtgenote. 

Na haar huwelijk bleef Amanda vioolspelen en optreden op eigen 
en andermans muziekavondjes; ze bleef ook componeren, zelfs enkele 
keren samen met Julius. De uitstraling van wat ze deed was echter 
vele malen zwakker dan die was geweest vóór 1880. Julius was in 
                                                             
87                                  Ole Didrik Laerum, ‘Griegs Gesundheit’, in: Dahl und Jangaard (red.), Edvard 
Grieg. Kunst und Identität, 81-87. Reisaus, Grieg und das Leipziger Konservatorium, 182-186 (‘Die 
Lungenerkrankung des Studenten Grieg’). Gedurende de lange logeerpartij bij de Röntgens rond de 
jaarwisseling van 1883-1884 kan dan de besmetting hebben plaatsgevonden. Het is zelfs niet 
uitgesloten dat het is gebeurd begin 1879 in Leipzig toen Amanda en Edvard het zo buitengewoon 
gezellig hadden met elkaar. Wie zal het zeggen? Pas in 1929 ontdekte Alexander Flemming 
penicilline waarmee behandelingen werkelijk succesvol werden.  
88                                         Aldus Löndahl in zijn begeleidende tekst bij  Musica Sveciae. Swedish 
Music Anthology. MSCD 528-529. Chamber Music.   
89                  Over Emma Engelmann-Brandes bestaat helaas geen literatuur. 
90                                  Zie hiervoo 258. 
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huize Röntgen-Maier de grote musicus, de man met de betrekking 
buitenshuis. Hij had leerlingen en privéleerlingen en gaf grote en kleine 
concerten, alleen en met anderen. Amanda was de vrouw, de hoedster 
van huis en haard, zij wijdde zich aan het geluk van haar man en 
kinderen; dat was haar bestemming. Kindermeisjes, die er vanaf 1881 
steeds zijn geweest, hebben haar veel maar niet al het werk uit handen 
kunnen nemen. Van Amanda’s lesgeven is niets bekend; ze 
instrueerde in ieder geval haar kinderen. Julius Röntgen zal als man 
van zijn tijd deze gang van zaken de normaalste zaak van de wereld 
hebben gevonden. Het is echter opvallend dat hij in zijn verlovingstijd 
en de periode daaraan voorafgaand zijn aanstaande verloofde en 
vrouw als uitvoerder en componiste steeds op handen had gedragen. 
Elke dag begeleidde hij haar en schreef hij ijverig haar partituren en 
partijen in het net. Toen echter de bruid binnen was, blijkt daarvan 
niets meer. Althans, Röntgen zwijgt erover in zijn dagboekjes.91          
 
 
De Soirées voor Kamermuziek: vrouw en muziek 
 
Het is interessant tegen deze achtergrond in het kort de 
programmering van Röntgens Soirées voor Kamermuziek (1878-1906) 
de revue te laten passeren. Julius Röntgen had deze concertserie na 
de zomer van 1878 in het leven geroepen en de serie werd al spoedig 
geadopteerd door de Amsterdamse afdeling van de Maatschappij tot 
Bevordering der Toonkunst.92 Röntgen was verantwoordelijk voor de 
programmering en speelde ook altijd zelf; doorgaans als begeleider, 
maar een enkele keer ook als solist. Het boekje waarin hij bijhield wie 
er meededen en wat er werd gespeeld diende als bron voor het door 
hem zelf samengestelde jubileumboekje Soirées voor kamermuziek in 
Amsterdam, 1878-1903.93 Tot 1882/83 had men steevast vijf soirées 
per seizoen, daarna zes en in later jaren zeven. Röntgens soirées 
                                                             
91                                         Prikkelend in dit verband is: Helen Metzelaar, ‘De positie van 
componerende en musicerende vrouwen in de negentiende eeuw’, in: Grijp e.a. (ed.), Een 
muziekgeschiedenis, 448-454. 
92                                  Zie hiervoor 207-209. 
93                                         Tinte, Coll. Röntgen. Notitieboekje Soirées voor Kamermuziek. Hierin hield 
Röntgen de concertprogramma’s en medewerkenden bij en gaf hij - aan het einde van elk seizoen - 
een lijstje van uitgevoerde componisten en eerste uitvoeringen. Het gedrukte jubileumgidsje bevindt 
zich in het Röntgenarchief in het NMI. Het verscheen bij de Algemeene Muziekhandel te 
Amsterdam en Röntgen schreef een voorwoord.    
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hebben in totaal 28 seizoenen volgemaakt en alles bij elkaar was dat 
goed voor 190 concerten. In het seizoen 1887/88 werd voor het laatst 
gebruik gemaakt van de benedenzaal van Felix Meritis (Keizersgracht). 
Daarna werden de soirées voortgezet in de Kleine Zaal van het 
Concertgebouw.  

Het waren vrijwel uitsluitend mannelijke instrumentalisten die 
optraden (onder anderen Röntgen, Joseph Cramer, H.W. Hofmeester, 
Willem Kes, Christiaan Timmner en Henri Bosmans). Op drie 
concerten in de eerste drie seizoenen waren er ook zangeressen te 
beluisteren (Frau Schmitt, Aafke Kuypers en Louise Pyk), maar nadat 
Röntgen was gaan samenwerken met Johannes Messchaert 
(december 1881), heeft hij geen zingende dames meer uitgenodigd.94 
Uitzonderingen werden gemaakt voor de Liebesliederwalzer (opus 52) 
en Zigeunerlieder (opus 103) van Brahms en het Spanisches 
Liederspiel van Schumann en - op 16 februari 1897 - voor Nina Grieg, 
die enkele liederen van haar man ten gehore bracht. Er waren in de 28 
seizoenen slechts drie vrouwelijke instrumentalisten te beluisteren, 
allen pianistes: Line Röntgen (1 april 1882) en juffrouw Salomons (20 
maart 1903) speelden elk één concert; Sarah Bosmans- Benedicts 
heeft vier keer Röntgens plaats ingenomen.95 Er waren in dezelfde 
periode slechts twee vrouwelijke componisten van wie werk werd 
uitgevoerd: Amanda Maier en Cornelie van Oosterzee. Op 14 februari 
1891 ging het Pianokwartet van Van Oosterzee (1863-1943) in 
première. Op 31 maart 1880 was er een extra soirée voor leden van 
Felix Meritis met een familiekarakter: behalve Röntgen, speelde toen 
ook Pauline Röntgen-Klengel (Röntgens moeder), zong de sopraan 
Louise Pyk, een huisvriendin van de Röntgens, en speelde Amanda 
Maier. Het programma opende met Amanda's in 1878 bekroonde 
Vioolsonate. Amanda’s Kwartet voor piano, viool, altviool en cello 
(1891) klonk voor het eerst op 20 april 1895, het slotconcert van het 
seizoen 1894/95, waarin Röntgen door het overlijden van zijn vrouw zo 
zwaar was getroffen.96 Het werk werd opnieuw gespeeld op 6 maart 
                                                             
94                                         Tinte, Coll. Röntgen. Notitieboekje Soirées voor Kamermuziek. Frau 
Schmitt heette voluit Schmitt-Czanyi en kwam uit Schwerin. 
95                          Tinte, Coll. Röntgen. Notitieboekje Soirées voor Kamermuziek. Op de 
volgende data: 10 januari 1890, 28 november 1891, 22 april 1893 en 22 december 1894. 
96                        Röntgen had op 6 april 1895 op de partituur geschreven: ‘Non omnis 
moriar’ (ik sterf niet helemaal). Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. B 30 (afschrift door Julius Röntgen, 
4 december 1891).   
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1897, toen Edvard en Nina Grieg in Amsterdam logeerden. Daarmee 
werd min of meer een belofte ingelost. Röntgen had op 20 december 
1891 opgetogen over Amanda’s Pianokwartet aan Grieg geschreven 
(‘Es ist ein prächtiges Stück’) en Grieg had geantwoord dat hem dat 
niets verbaasde: hij had altijd de grootste bewondering gehad voor 
Amanda’s talent.97 Op de eerste soirée van het seizoen 1895/96 (23 
november 1895) klonk van Röntgen een strijkkwartet op een thema 
van Amanda Maier.98 Op 21 december 1898 gingen de Zwiegespräche 
die Julius en Amanda vijftien jaar eerder gezamenlijk hadden 
gecomponeerd in première.99     
 Alles overziende mag worden geconcludeerd dat Amanda’s oogst 
op de soirées van haar eigen man bijzonder mager was. Het is 
vervolgens niet overdreven te stellen dat Amanda Maier als 
componiste na haar dood meer baat heeft gehad van de soirées dan 
tijdens haar leven. Van composities van Röntgen daarentegen waren 
er op diezelfde soirées vrijwel elk jaar premières. Gedurende de eerste 
25 jaar (1878-1903) werden maar liefst dertig verschillende werken van 
Röntgen uitgevoerd. Röntgen bezette in het klassement van 
uitgevoerde componisten de zesde plaats; na Beethoven, Brahms, 
Schumann, Schubert en Mozart en vóór Grieg, Haydn, Bach en 
Mendelssohn!100 Het is mogelijk dat Röntgen werk en privé niet met 
elkaar heeft willen verstrengelen. Het promoten van zijn eigen 
composities in zijn eigen concertserie was geen probleem, daarop kon 
men hém immers aanspreken. Met de composities van zijn vrouw lag 
dat mogelijk anders. Maar misschien is het niet eens in Röntgen 
opgekomen zich in te spannen voor de werken van zijn vrouw.101 
Pijnlijk is het echter dat composities van het niveau van de Wirsen-
liederen (1878) nooit door Röntgen en een zangeres zijn uitgevoerd. 
Waarom niet? En waarom kon Röntgen na Amanda’s overlijden wél 
uitvoeringen van haar werk organiseren? De bronnen zwijgen erover.   

                                                             
97                             Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 3 april 1892  

98                          Het werk is niet bewaard gebleven. 
99                              Zie voor de Zwiegespräche hiervoor 299 en aldaar noot 60. 
100                                     Zie het overzicht achterin: [Julius Röntgen (ed.),] Soirées voor 
Kamermuziek in Amsterdam 1878-1903. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen.  
101                                     Zie voor een overzicht van haar gedrukte en ongedrukte werken: 
Lundholm, Amanda Maier, 37. 
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 Wat betreft Amanda’s optreden als violiste - dit ter ontlasting van 
Röntgen - moet meetellen dat zij tussen september 1880 en augustus 
1886 vijfmaal zwanger is geweest (tweemaal een voldragen 
zwangerschap) en vanaf medio 1886 vaak langdurig en ernstig ziek. 
De zwangerschappen en ziekten hebben ongetwijfeld Amanda’s 
dispositie aangetast. In 1888 prees Elisabeth von Herzogenberg 
weliswaar haar grote muzikaliteit, maar ze was niet onder de indruk 
van haar spel.102 Uit Röntgens dagboeken blijkt de ook geringe 
frequentie van Amanda's publieke optredens in een ander kader dan 
dat van de soirées. Op 19 maart 1880 speelde Amanda op de 64ste 
verjaardag van Johannes Verhulst met Röntgen haar Nordiska 
Tonbilder in Felix Meritis en op 21 maart 1884 klonken een paar niet 
nader genoemde composities van haar hand op een concert in Odeon. 
Begin oktober 1884 assisteerde zij als repetitor bij Excelsior bij de 
repetities van Ein Deutsches Requiem en op 22 april 1885 speelde ze 
met Joseph Cramer het Dubbelconcert van Bach op een concert 
waarop Excelsior onder Röntgens leiding Anthems van Händel 
uitvoerde.103 Loman noemt in zijn ‘Ter nagedachtenis’ de uitvoering 
van beide echtgenoten in oktober 1892 van Röntgens suite Aus 
Jotunheim.104      

 
 
 
III - Gjendine  
 
Na het overlijden van Amanda op 15 juni 1894 kwam Johanna Röntgen 
voor enkele maanden uit Leipzig over naar Amsterdam om haar broer 
te helpen in de huishouding en de opvoeding en opvang van zijn 
zoons.105 Na Kerstmis kwam in haar plaats een huishoudster annex 
kindermeisje voor de jongens, Fräulein Reuter uit Lübeck. Röntgen 

                                                             
102                                  Kalbeck (ed.), Brahms-Von Herzogenberg Briefwechsel, 218 (8 november 
1888): ‘Wenn nur Joachim sie [Brahms’ Derde vioolsonate JV] bald hat! Wie ich mich bei aller 
Wertschätzung der musikalischen Amanda nach dem gesehnt habe in diesen Tagen, kann ich nicht 
sagen.’ 
103                                  Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 19 maart 1880; JR Dagboek nr. 
12, 21 maart  en 2 oktober 1884 en 22 april 1885. 
104                                  Loman, ‘Ter nagedachtenis’, 219. 
105                                Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 3 oktober 1894 
en 13 maart 1895. 



                                                                               5 
 

 

307 

moet de eerste tijd als verlamd zijn geweest. Was zijn perspectief gelijk 
aan wat zijn vriend, de weduwnaar Heinrich von Herzogenberg hem op 
21 juni had voorgehouden? ‘Und doch weiß ich wie auch Du die 
Trümmer deines Lebens mit Grauen in’s unbekannte Alter 
fortschleppen müssen wirst.’106 Voor een dergelijke manier van denken 
en leven was Röntgen met zijn 39 jaar te jong. Bovendien had hij, 
anders dan Von Herzogenberg, kinderen - hij moest door!  
 Von Herzogenberg had trouwens ook opwekkender woorden; hij 
wenste zijn jonge vriend toe dat de muziek weldra de bitterheid zou 
kunnen genezen. Zo ver was Röntgen echter nog niet; het hele eerste 
jaar was hij zelfs niet tot componeren in staat. Op 3 oktober schreef hij 
aan Grieg: ‘Ich kann nicht einmal daran denken, ob es gehen würde 
etwas zu componieren - obgleich ich ein Gefühl habe, daß ich darin 
eine Art Trost und Befriedigung für mich selbst finden könnte.’107 
Voorlopig hielden alleen zijn lessen en de concerten hem bezig; zelfs 
de briefwisseling met Grieg had geen prioriteit.108 In zijn Edvard Grieg. 
Erinnerungen und Briefe (1908) schrijft Röntgen over de periode na 
Amanda's overlijden: 'Über die erste, schwere Zeit, halfen mir meine 
langjährigen Freunde, Benno und Nanni Tiefenthal, hinweg: was sie 
mir gewesen sind, kann ich nicht in Worten ausdrücken […]. Sie sind 
aber mit allem, was mir seitdem widerfahren ist, aufs Innigste verknüpft 
und ihrer Freundschaft vor Allem, danke ich, daß ich Mut und Kraft 
gefunden habe, ein neues Leben zu beginnen.'109   

De vriendschap met het echtpaar Tiefenthal gaat terug tot 11 
november 1880. Althans, op die dag kwam Nanni Tiefenthal-Cantor 
voor het eerst bij Röntgen op pianoles.110 Het is goed voorstelbaar dat 
de Duitser Röntgen zich bij deze Amsterdamse Duitse op zijn gemak 
heeft gevoeld. Al spoedig werd Nanni’s man, de bankier Benjamin 
Tiefenthal, in de vriendschap betrokken. De Tiefenthals hebben in 
1883-1884 via Röntgen ook Edvard Grieg leren kennen en 
                                                             
106                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van HvH aan JR, 21 juni 1896. Von 
Herzogenberg had zijn vrouw Elisabeth in 1892 verloren. 
107                                  Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 3 
oktober 1894. 
108                                  Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel. Op 3 
oktober 1894 én op 13 maart 1895 verontschuldigt Röntgen zich voor zijn lange stilzwijgen. 
109                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos nr. 2584: Edvard Grieg, 
Erinnerungen und Briefe, 119.  
110                                  Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 11 november 1880. 
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ontwikkelden ook met hem een bijzonder hartelijk contact.111 Met de 
Tiefenthals en de huisvriendin Johanna Scheffer reisde Röntgen in de 
zomer van 1895 naar Noorwegen.112 Bij dat bezoek kwamen hij en zijn 
reisgezellen overigens hoger dan Grieg ooit was geweest, helemaal op 
de Noordkaap. Op de terugweg ging Röntgen als enige in Trondhjem 
van boord en reisde vandaar samen met Frants Beyer, die hem had 
opgewacht, naar Skogadalsböen. Daar ontmoetten ze Gjendine, die 
hen een paar liedjes voorzong en gedichten uit de Haugtussa van Arne 
Garborg voorlas.113   

Het lijdt geen twijfel dat Gjendine Slaalien (1871-1972) Röntgens 
tweede of misschien zelfs eerste reisdoel is geweest. Zij had reeds in 
augustus 1891 met haar liedjes, roepen om koeien te lokken 
(‘koelokken’) en haar authentieke Noorse schoonheid een onuitwisbare 
indruk op Röntgen gemaakt. Op 7 en 8 augustus 1892 - bij zijn tweede 
bezoek aan Jotunheim - had Röntgen haar alleen getroffen, in het 
gehucht Spiterstulen. Zijn Ballade über ein Norwegisches Volkslied 
(opus 36) is gebouwd op de ‘Hövring-Vise’ die Gjendine hem toen had 
voorgezongen.114   

 Kortom, Gjendine was nooit uit Röntgens herinnering 
verdwenen. Volgens het door journalist Arvid Møller opgetekende 
levensverhaal zou Röntgen Gjendine in juli 1895 in zijn armen hebben 
genomen en haar hebben gevraagd of ze met hem wilde trouwen en 
meegaan naar Amsterdam. Gjendine mocht Röntgen erg graag, maar 
bleef nuchter: je kon een wilde bloem niet zo maar verplanten; hij zou 
ergens anders niet aarden. Gjendine hoorde in Noorwegen thuis, bij de 
Noorse bergen, het Noorse water en de Noorse lucht.115 De volgende 
                                                             
111                                    Daarvan getuigt wel Griegs hartelijke brief aan de Tiefenthals van 20 mei 
1897, afgeschreven door Julius Röntgen. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos nr. 2584: Edvard 
Grieg, Erinnerungen und Briefe, 193-195. Grieg doet in zijn brieven aan Röntgen de Tiefenthals 
vaak de groeten. 
112                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos nr. 2584: Edvard Grieg, 
Erinnerungen und Briefe, 119 e.v. 
113                                        Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 6 
september 1895. Over Gjendine: Benestad en Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, 313-316. Zie ook 
hiernaΩΩΩ 
114                                   De data blijken uit Röntgens ‘Rotes Notizbuch’. De door Gjendine gezongen 
melodieën vinden we aldaar op p. 13. Tinte, Coll. Röntgen, Rotes Notizbuch.  
115                                      Møller, Gjendine, 24-41. In het bijzonder 32-33. Gjendine en Röntgen 
bleven contact houden en ook Röntgens tweede vrouw Mien werd betrokken in de vriendschap. 
Van Gjendine bleven twee condoleancebrieven bewaard. Tinte, Coll. Röntgen. Condoleancebrieven 
aan MR, september 1932. De kinderen en kleinkinderen Röntgen en Thiadens hebben contact met 
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morgen waren Beyer en Röntgen voor dag en dauw vertrokken. Wat 
Röntgen betreft was het onverrichter zake.  

Halverwege 1897 zou Röntgen in het huwelijk treden met 
Abrahamine des Amorie van der Hoeven en een jaar later trouwde 
Gjendine met Halvor Slaalien. Het contact met Röntgen en ook zijn 
familie bleef bestaan en heeft voortgeduurd tot Gjendines overlijden in 
1972. Na 1900 heeft Röntgen Gjendine nog aangeboden naar 
Amsterdam te komen om daar zangles te nemen van een beroemde 
leraar. Misschien dacht hij daarbij aan Hendrik C. van Oort, want 
Messchaert zat al in Duitsland. Ook die uitnodiging heeft Gjendine 
afgeslagen.116  

Het bovenstaande is Gjendines kant van het verhaal en zij heeft 
het bovendien niet eens zelf aan het papier toevertrouwd. Het is niet 
bekend dat Röntgen ooit over zijn huwelijksaanzoek heeft geschreven 
of zich erover heeft uitgelaten. Gjendine zal zeker onder de indruk zijn 
geweest van Röntgens persoonlijkheid, zijn liefdevolle aandacht en zijn 
woorden. Röntgens uitnodiging zal oprecht zijn geweest, maar of het 
ook werkelijk een huwelijksaanzoek is geweest, valt niet meer uit te 
maken. Wat er ook van zij, in de brieven aan Edvard Grieg is er niets 
van terug te vinden. De Tiefenthals hadden een realistischer plan. In 
Mien des Amorie van der Hoeven zagen zij de ideale vrouw voor 
Röntgen. Zij hebben er vervolgens alles aan gedaan die twee bij elkaar 
te brengen.      
 
 
IV-Abrahamine des Amorie van der Hoeven 
 
Abrahamine des Amorie van der Hoeven (1870-1940) had reeds eind 
1891 kennisgemaakt met Röntgen en was sinds januari 1892 een van 
zijn privépianoleerlingen.117     

Mien van der Hoeven, zoals ze zichzelf voor het gemak noemde, 
was een vrouw van allesbehalve nederige komaf. Zo eenvoudig als de 
familie van Amanda was geweest, zo voornaam waren de families 

                                                                                                                                                                                          
Gjendine gehouden tot haar dood. Vriendelijke mededeling J. Röntgen, Tinte, en F. Thiadens, 
Weener.   
116                                  Hiervoor: Møller, Gjendine, 24-41.  
117                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van JR aan MR en brieven van 
MR aan BT, 1891 en 1892. 
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waaruit Mien was geboren. Zowel van vaderszijde (Jan van der 
Hoeven, 1825-1877) als moederszijde (Pauline Hubrecht, 1843-1883) 
stamde ze uit met elkaar verwante Hollandse patricische families. Mien 
was geboren in Utrecht en haar ondernemende vader was in Macao 
(China) consul van het Koninkrijk der Nederlanden en 
vertegenwoordiger van de Nederlandsche Handelsmaatschappij 
geweest.118 Uit zijn eerste huwelijk had hij zes kinderen en de tweede 
echt met Pauline Hubrecht had hem de dochters Abrahamine en 
Elisabeth (Bessie, 1875 -1958) geschonken. Mien zal aan haar vader 
weinig herinneringen hebben gehad. Vanaf haar dertiende was ze volle 
wees. Na een kostschoolperiode in de jaren tachtig woonde ze in de 
jaren negentig in Den Haag bij een broer van haar moeder. Die oom 
was niemand minder dan de liberale politicus mr. Paul François 
Hubrecht (1829-1902), oud secretaris-generaal van het ministerie van 
Binnenlandse zaken (1869-1891) en sinds 1891 lid van de Raad van 
State.119 Oom Paul Hubrecht was gehuwd met Marie Pruys van der 
Hoeven. Miens grootvader, Pieter Hubrecht, was burgemeester van 
Leiderdorp geweest en gehuwd met Abrahamine Steenlack.   

De naam Abrahamine was een dubbele vernoeming geweest. In 
de eerste plaats riep de naam grootmoeder Abrahamine Hubrecht-
Steenlack in herinnering, maar verwees vervolgens ook naar enkele 
beroemde mannen van de oorspronkelijk Rotterdamse familie Van der 
Hoeven. Miens grootvader was prof. dr. Abraham des Amorie van der 
Hoeven (1798-1855), een bekende remonstrantse kanselredenaar, 
sinds 1827 hoogleraar aan het remonstrants seminarium te Amsterdam 
en als spreker zeer gewaardeerd bij nationale plechtigheden. De 
koningen Willem I, II en III droegen hem op handen, hoewel zij zich 
formeel niet mochten inlaten met remonstranten. Abrahams vader had 
nog gewoon Abraham van der Hoeven geheten. De latere predikant-
hoogleraar kreeg bij zijn doop het voorvoegsel Des Amorie 
toegevoegd, naar zijn grootmoeder van vaderszijde.120   
                                                             
118                                      Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard Frants Röntgen, 21 april 1927. 
Enkele gegevens werden mij verstrekt door J. Röntgen, Tinte.  
119                                       Zie zijn biografische schets door J.W.M. Schorer, in: Jaarboek van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1903, 79-112. Over zijn parlementaire werk: 
www.parlement.com en aldaar onder P.F. Hubrecht (15 januari 2007). Benestad en De Vries 
Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 1 mei 1897. Röntgen noemt hem daar: ‘Onkel Staatrat 
Hubrecht’. 
120                                  Zie over hem: E.H. Cossee, Abraham des Amorie van der Hoeven, 1798-
1855: een Remonstrants theoloog in de Biedermeyertijd. Kampen, 1988. 
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Miens ooms van vaderszijde verwierven allen ondanks de 
weinige jaren die hun waren toegemeten, landelijke bekendheid. 
Abraham des Amorie van der Hoeven junior (1821-1848) trad in het 
voetspoor van zijn vader en werd ook predikant. Hij was een 
jeugdvriend van Eduard Douwes Dekker en zelf een niet 
onverdienstelijk dichter.121 In 1841 schreef hij de vermaarde O-sprook 
'Colholms Roos’.122 Oom Martinus des Amorie van der Hoeven (1824-
1868) bracht het tot advocaat en hoogleraar in de Rechten aan het 
Athenaeum te Amsterdam. Van oom Cornelis (1831-1860), de dichter 
van de familie, werden na 1870 teksten opgenomen in de liedbundel 
van de Nederlandse Protestantenbond.123   

Oom Herman des Amorie van der Hoeven (1839-1897) heeft veel 
van zijn leven kunnen maken. Hij was in de periode 1849-1869 
advocaat in Batavia, redacteur van het Bativiaasch Handelsblad en 
evenals zijn oudste broer bevriend met Douwes Dekker.124 In 1860 
plaatste hij evenwel als een der eersten kritische kanttekeningen bij 
diens Max Havelaar maar gaf Dekker wel gelijk; er viel heel wat te 
verbeteren in Indië. Oom Herman trad in 1867 toe tot de rooms-
katholieke kerk - als enige in de familie - en publiceerde daarover Mijn 
terugkeer tot de kerk van Christus.125 Nadat hij weer in Nederland was 
gekomen, ging hij in de politiek. Hij zat tussen 1875 en 1897 voor 
Breda in de Tweede Kamer en was vanaf 1885 lid van de Raad van 
State. Herman des Amorie van der Hoeven was bevriend met het 
katholieke boegbeeld Jozef Alberdingk Thijm en de priester-politicus 
Herman Schaepman.126   

De Des Amorie van der Hoevens waren allen diep religieus, verre 
van theologisch radicaal, maar wel, zoals het goede remonstranten 
betaamt, vrijzinnig. Mien van der Hoeven echter had reeds in haar 
eigen twintiger jaren afstand genomen van geloof en kerk. Mogelijk 
                                                             
121                                   Van der Meulen, Multatuli, 101-105. Een verkeerde genealogie geeft Joachim 
Röntgen, Muziek is mijn leven, 9, die Mien direct laat afstammen van Abraham des Amorie van der 
Hoeven jr.   
122                                    Battus, Opperlandse Taal- en Letterkunde (Amsterdam, 1981), 36-37. 
123                                  Zie hierna 548. 
124                                  Van der Meulen, Multatuli, 321.  
125                                  H.A. des Amorie van der Hoeven, Mijn terugkeer tot de kerk van Christus. 
Amsterdam, 1870. 
126                                  Over zijn politieke loopbaan: www:parlement.com, zoeken onder ‘Hoeven’ 
en vervolgens naar H.A. des Amorie van dre Hoeven (15 januari 2007). 



                                                                               5 
 

 

312 

was dat omdat zij op jonge leeftijd onder de vleugels van de hervormde 
Hubrechts was gekomen. Haar kleinkinderen herinneren zich haar als 
anti-kerks en allergisch voor kerkelijke gezagsdragers.127    

De families Des Amorie van der Hoeven en vooral Hubrecht 
waren niet onbemiddeld. Het grote geld echter dat na 1897 ook bij de 
Röntgens huizenbezit en ambitieuze bouwprojecten (of de aanzetten 
daartoe) mogelijk maakte, zou afkomstig zijn geweest van de 
Hubrechts.128         
 
 
‘Wel geniaal, maar niet dat fijne daarbij’  
 
Hiervoor kwam reeds aan de orde dat Mien van der Hoeven in Brussel 
op kostschool heeft gezeten. Ze was echter zo muzikaal dat haar 
voogden erop toe zagen dat ze ook pianoles kreeg en wel op het 
conservatorium.129 Weer terug in Nederland en in het bijzonder in Den 
Haag bezocht ze vaak concerten. Haar Concert und Theaterbuch voor 
1891 laat de drukke agenda van de jonge vrouw zien.130 Op 18 februari 
was zij bij een uitvoering van Griegs Holbergsuite (opus 40) en 
noteerde: 'Zoetelijk lief, maar wat lang, weinig intrinsieke waarde.' Op 
17 maart was haar oordeel over Griegs muziek - en nu ging de Eerste 
Peer Gyntsuite (opus 46) - ronduit vernietigend: 'Onbeduidende 
muziek, mooi uitgevoerd, maar muzikaal [van] weinig waarde.’ Wie kon 
toen vermoeden dat Grieg haar levenspad zou kruisen en haar in de 
persoon van Griegs vlijtigste apostel Röntgen diepgaand zou 
beïnvloeden? Anders dan Griegs muziek beschouwde Mien de muziek 
van Brahms als een openbaring van het goddelijke.131   

                                                             
127                                  Zie hierna 540. 
128                                  Vriendelijke mededeling J. Röntgen, Tinte en A. de Boer-Röntgen, 
Amsterdam. In de jaren na 1930 kreeg Mien Röntgen verschillende keren financiële steun van haar 
zuster Elisabeth (Bessie) Trevelyan-des Amorie van der Hoeven. Brieven van MR aan BT, 4 en 13 
oktober 1932, 24 mei 1934. Het betreft hier de betaling van de ziekenhuisrekeningen en de 
begrafenis van Julius Röntgen en de uitgave van Miens boek Brieven van Julius Röntgen.   
129                                  Vriendelijke mededeling A. de Boer-Röntgen, Amsterdam. In Den Haag, 
NMI, Arch. Röntgen, Brief van MR aan BT, 19 februari 1892 is sprake van een compositie die Mien 
reeds op de ‘Ensembleklasse’ had gestudeerd.  
130                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 43: MR Concert und Theater Buch 1891. 
131                                  Tinte, Coll. Röntgen. Okergele boekje met potloodaantekeningen van 
omstreeks 1890. 
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Mien heeft Röntgen voor het eerst gezien en gehoord op 1 april 
1891 op een concert in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen 
te Utrecht. Daar trad toen ook de violist Joseph Joachim met een niet 
nader genoemde pianiste op. Mien noteerde over het pianospel van 
Joachims begeleidster in het genoemde Concert und Theaterbuch: 
'Artistiek edel spel, mooi en eenvoudig en diep van gevoel.' De zanger 
Johannes Messchaert vulde de tweede helft van het programma en 
werd gesecondeerd door zijn vaste partner Röntgen. Mien was van zijn 
spel aanvankelijk niet erg gecharmeerd: 'Maar wat heeft Röntgen een 
totaal ander spel, wel geniaal, maar niet dat fijne daarbij!' Op 11 april 
was Mien bij een Soirée voor Kamermuziek in de Kleine Zaal van het 
Amsterdamse Concertgebouw waar Cramer, Frowein, Bosmans en - 
opnieuw - Messchaert en Röntgen optraden. Messchaert zong met 
Röntgen aan de piano diens Kind von Österreich (Ballade voor bariton 
en piano op tekst van H. von Gilm, opus 30). Na de pauze klonken 
onder meer de Schottische Lieder van Beethoven (opus 108). Mooie 
liederen, vond Mien, en 'Wat zijn ze mariés à la musique!'. Over 
Röntgen merkt ze op: 'Heerlijk, overschaduwde allen.' Mien had zich 
binnen korte tijd gewonnen gegeven. Toen Röntgen twee weken later 
in de Amsterdamse muziektempel zijn eerste Matthäus-Passion 
uitvoerde, was ze opnieuw aanwezig. De koren klonken ‘heel mooi en 
bezield’ en dat was het werk van Röntgen.132   
 
 
‘Mien Mein!’ 
 
Mien heeft kort daarop besloten bij Röntgen in de leer te gaan. Ze 
zocht zelf contact. Op 30 november 1891 was er een soort 
kennismakingsles bij Röntgen thuis. Mien speelde voor hem een 
Polonaise van Chopin en mocht na afloop zowaar hutspot blijven eten 
met de meid en de jongens.133 Op 13 januari 1892 schreef ze haar zus 
Bessie dat de eerste les bij Röntgen was afgesproken voor 18 januari 
's morgens, van tien tot twaalf. Voortaan zou ze eens in de maand op 
een ochtend twee uur achter elkaar les krijgen. De 21-jarige Mien was 
in diezelfde weken in afwachting van haar eerste Steinwayvleugel. 
                                                             
132                                  Alle impressies zijn op datum terug te vinden in  MR Concert und Theater 
Buch 1891. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D 43. 
133                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 30 november 1891.  
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Toen Amanda een keer heel erg ziek was, liet Röntgen Mien toch maar 
komen. Haar aanwezigheid was immers een 'kleine afleiding' voor 
hem. Mien leefde enorm mee, het was allemaal zo 'afschuwlijk naar'.134  

Voor het twaalfeneenhalfjarig huwelijksfeest van Amanda en 
Julius had het ‘geehrtes Fräulein van der Hoeven’ bloemen gestuurd 
en op een dankkaartje schreef Julius haar terug: 'Wir sind sehr 
beglückt von aller Freundschaft die uns zu Teil geworden ist.'135 Mien 
moet toen al bij de kring rondom de Röntgens hebben gehoord. Toen 
Amanda in juni 1894 overleed toonde ze haar innige meeleven en 
stuurde ze verschillende brieven, ook aan de jongens.136 Vanaf de 
eerste januaridagen van 1896 verbleef Mien - inmiddels bevorderd tot 
'liebes Fräulein' - in Leipzig en zelfs op Lehmannsgarten. Een paar 
huizen verderop woonde de oude Engelbert Röntgen met wie ze 
regelmatig samenspeelde. Op Goede Vrijdag 1896 heeft ze hem nog in 
de Thomaskirche de vioolsolo in de alt-aria ‘Erbarme Dich’ horen 
spelen. Het leven in Leipzig en de omgang met papa Röntgen gaf haar 
grotere vertrouwdheid met zoon Julius in Amsterdam.137   

Mien kwam nog maar weinig op les en Julius wilde haar dan ook 
voor de enkele keren dat ze er wél was, niets in rekening brengen: 'Sie 
erlauben mir aber wohl daß ich die Paar Male die Sie in diesem Jahre 
bei mir waren nicht als “Klavierstunden” betrachte?'.138 Begin 1897 
spoorde Röntgen Mien aan op tijd naar Amsterdam terug te komen, als 
ze nog iets wilde meemaken van het bezoek van Edvard Grieg. Nota 
bene de componist die Mien zes jaar eerder zo onbeduidend had 
gevonden.139     

Mien heeft haar uiterste best gedaan voor Röntgen én Grieg en 
was precies op tijd. Op 14 maart 1897 was zij aanwezig op de 

                                                             
134                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van MR aan BT, 13 januari en 14 
mei 1892.   
135                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan MdAvdH, 30 januari 
1893.  
136                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan MdAvdH, 29 augustus 
1894. 
137                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van MR aan BT, 9 januari en 21 
januari 1896 en 2 februari 1897.   
138                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan MdAvdH, 19 oktober 
1896. 
139                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan MdAvdH, 9 januari 1897. 
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ananasbowl bij het afscheid van de Griegs op Van Baerlestraat 13.140 
Mien was toen samen met Röntgen, de Griegs, de Tiefenthals en 
mevrouw Seelig. Op zijn minst was zij een opvallende verschijning in 
het gezelschap van veertigers en vijftigers: een alleenstaande vrouw 
van 27 jaar oud. Edvard Grieg vermoedde niets en verweet zichzelf 
later dat hij een ezel was.141  
 Op zaterdag 3 april overleed Brahms. Diezelfde dag had Röntgen 
Mien 's middags nog les gegeven; hij hoorde het nieuws uit Wenen pas 
's avonds laat. Op maandag schreef mevrouw Tiefenthal aan Mien: ‘Wij 
zijn allen diep door de treurmare uit Wenen getroffen. […] Onze arme 
vriend Röntgen is geheel ontdaan en gaat er bepaald onder gebukt dat 
de begrafenis reeds morgen is en hij dit te laat vernam om er nog heen 
te kunnen gaan.’ Zij verwelkomde echter Miens voornemen de 
kamermuzieksoirée van 10 april (met uitsluitend muziek van Brahms) 
bij te wonen.142 De ‘anspruchslose’ Mien kon na afloop bij haar komen 
logeren. Er kwam echter een kink in de kabel omdat Nanni een dag 
later bij fietsles was gevallen en absolute rust moest houden. Benno 
Tiefenthal schreef Mien daarom dat als zij de Brahmsavond 
desondanks wilde meemaken, hij met alle plezier een kamer voor haar 
zou regelen in het Amstelhotel.143 Dit is gebeurd. De dag na de soirée 
konden Röntgen en Mien samen zijn, dat was anders niet mogelijk 
geweest; het verdriet om Brahms bracht de twee nader tot elkaar.  
 Op 24 april voerde Toonkunst onder leiding van Röntgen Verdi’s 
Requiem en de Chorphantasie (opus 80) van Beethoven uit. Mien, 
speciaal hiervoor uit Den Haag gekomen, zong mee en logeerde na 
afloop bij de Tiefenthals. De dag daarop was ze 's middags bij Röntgen 
uitgenodigd. Op 27 april noteerde hij euforisch in zijn agenda: 'Mien 
Mein!'144 De kogel was door de kerk; de twee hadden elkaar niet alleen 
hun liefde bekend, maar meer dan dat. Op 1 mei schreef een gelukkige 
                                                             
140                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda voor 1897, 14 maart 1897. Het is de 
eerste keer dat zij in een agenda van Röntgen voorkomt. 
141                                 Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 197-
198. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos nr. 2584: Edvard Grieg, Erinnerungen und Briefe, 193-
195.  
142                                     Tinte, Coll. Röntgen. Brief van NT aan MdAvdH, 5 april 1897. Op de Soirée 
zouden worden uitgevoerd: Brahms’ Derde pianokwartet, Eerste cellosonate en Eerste strijksextet. 
Tinte, Coll. Röntgen. Notitieboekje Soirées voor Kamermuziek 1878-1906.   
143                                 Tinte, Coll. Röntgen. Brief van BT aan MdAvdH, 8 april 1897.  
144                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda voor 1897, 27 april. 
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Röntgen aan Grieg: 'Am Dienstagabend haben wir uns verlobt, die 
guten Tiefenthals haben eine große Rolle dabei gespielt. Mien war die 
letzten Tage bei ihnen, sie kam herüber vom Haag und sang mit in 
meiner Aufführung vom Verdi'schen Requiem und Chorphantasie, 
dann kam Sonntag eine Dünenpartie, weißt Du zu dem Aussichtturm 
wo wir zusammen waren. Und nachdem wir uns gefunden hatten und 
es den Haager Verwandten mitgeteilt hatten, reisten wir nach 
Leipzig.'145   

Al veel langer was er sprake geweest van verliefdheid. Volgens 
Julius in een brief aan Johannes Messchaert had Mien zelfs 'die letzten 
Jahren ja nur in Gedanken an mich gelebt.'146 Aan Grieg schreef hij: 
'Wir haben uns lange geliebt und jetzt begreifen wir Beide nicht, das wir 
es uns nicht eher gesagt haben.'147 Op 30 april stelde Röntgen in het 
ouderlijk huis op Lehmannsgarten zijn aanstaande voor aan zijn vader 
en zijn zusters. Vijf dagen later waren de geliefden weer terug in 
Amsterdam. Toen Röntgen de 9de mei zijn 42ste verjaardag vierde, 
was zijn toon kinderlijk overmoedig en dat was lang geleden: 
'Schönster Tag! Mein Geburtstag! Hoffentlich bekomme ich viel und 
schöne Baisertorten!'148    
 Het burgerlijk huwelijk werd gesloten op het raadhuis in Ede op 8 
juli 1897, twee maanden na de verloving. Ede was de plaats waar Mien 
enkele jaren eerder met haar zusje Bessie het buiten 'Ma Retraite' had 
gehuurd en waar in de zomer van 1897 de Hubrechts verblijf 
hielden.149 Na de toespraak van oom Paul Hubrecht, die als lid van de 
Raad van State de plaats van de ambtenaar van de burgerlijke stand 
had mogen innemen, zette Röntgen zich aan de vleugel om zijn vriend 
Johannes Messchaert te begeleiden in de cyclus An die ferne Geliebte 
(opus 98) van Beethoven. Na het déjeuner nam het jonge paar 
afscheid en ging het via het Rijnland op huwelijksreis naar Noorwegen. 

                                                             
145                                     Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 1 mei 
1897. De bezorgers hebben hier één regel uit Röntgens brief over het hoofd gezien. 
146                                     Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 12 mei 
1897.  
147                                 Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 1 mei 
1897.  
148                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda voor 1897, 9 mei. 
149                                    Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 12 mei 
1897. 
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Op 26 juli was op Troldhaugen het weerzien met de Griegs en de 
Beyers.150  
 Mien hield een reisdagboekje bij. Achter in het kleine boekje 
wees - en wijst nog altijd - een menigte klavertjesvier op de 
verwachting van een gelukkige toekomst. Het geluk is Julius en Mien 
inderdaad in ruime mate ten deel gevallen.  
 
 
‘Die Perle der Perle’ 
 
In de hiernavolgende hoofdstukken komt Mien nog vaak voor, vooral in 
haar commentaren op muziek, musici en familieleden. Een korte 
karakterschets van haar is echter nu al op zijn plaats. Mien was zeer 
muzikaal en een voortreffelijk pianiste. Daarover bestaat geen enkele 
twijfel: Edvard Grieg droeg niet voor niets zijn laatste band Lyrische 
Stücke aan haar op.151 Met Röntgen is Mien verschillende keren in het 
openbaar opgetreden in werk voor twee piano's van Brahms en 
Reger.152 Na 1897 speelde Mien nog bijna uitsluitend in de huiselijke 
kring: zij begeleidde haar zoons en vanaf 1925 speelde zij ook op de 
analysemiddagen van haar man in Bilthoven. De oudste dochter van 
haar oudste zoon (Johannes), Annemarie, besloot al op jonge leeftijd 
piano te gaan studeren omdat ze zo was gevangen door het prachtige 
spel van haar grootmoeder: 'Zij had zulke mooie losse polsen!' Ook 
Johannes Röntgen, zelf een vaardig pianist, meende dat zijn gaven 
gering waren in vergelijking met die van zijn moeder. Annemarietje 
moest zich daarvoor trouwens wel het regime van ‘omama’ laten 

                                                             
150                                 Tinte, Coll. Röntgen. MR Reisdagboekje Noorwegen 1897. 
151                                      Op 30 november 1901 – ze was twee maanden in verwachting – schreef 
Mien aan Grieg dat ze na een jongen en een meisje op een jongetje hoopte: ‘Darf ich Dir diesen 
widmen? Und weil wir Dich und den lieben Frantz Beyer immer unzertrennlich in unsern Gedanken 
haben, so wollte ich das Opus: Edvard Frantz nennen.’ De veronderstelling ligt voor de hand dat 
Mien op deze wijze wilde danken voor de ‘Widmung’ van de tiende band van de Lyrische Stücke 
(‘Frau Mien Röntgen gewidmet’) eerder dat jaar. Als Grieg zijn kinderen aan Mien opdroeg, kon zij 
er wel een van haar aan Grieg opdragen. Op 13 augustus 1901 had Röntgen overigens Grieg uit 
Fuglsang al geschreven: ‘Wie freuen wir uns auf die neuen Klavierstücke, die glückliche Besitzerin 
nicht am wenigsten!’  Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 13 
augustus 1901; Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van MR aan EG, 30 november 
1901. 
152                                 Zo bijvoorbeeld op de Brahmsherdenking 2-4 april 1898. Zie hierna 389 
e.v. 
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welgevallen. Als ze op Gaudeamus kwam logeren, moest ze elke 
morgen drie uur piano studeren.153    

Edvard Grieg had Mien pas goed leren kennen tijdens haar 
huwelijksreis eind juli 1897 en was even onder de indruk van haar als 
gecharmeerd. Met de jaarwisseling van 1897/1898 verbleven de 
Griegs twee weken in Amsterdam. Edvard schreef Julius op 7 januari: 
‘Eine neue und große Freude war mir Deine liebe und gute Frau, 
welche auf uns beiden einen ebenso schönen wie bedeutenden 
Eindruck gemacht hat.’154 Mien was heel open; ze communiceerde 
makkelijk en sprak vloeiend haar talen: Duits, Frans en Engels en - in 
mindere mate - Noors en Deens. Vanaf haar huwelijk was de voertaal 
in haar leven Duits, soms zelfs tot in haar eigen, meest intieme 
bespiegelingen.155 Julius bleef aan Mien in het Duits schrijven, getuige 
zijn vele brieven aan haar uit de periode 1894-1924.156 Uit de vele 
brieven aan haar zusje Bessie blijkt Mien een humoristische en flinke 
vrouw.157 Zeer principieel en vasthoudend en daardoor soms ook wel 
eens wat primitief. Willem Mengelberg bijvoorbeeld kon, nadat door zijn 
handelwijze Röntgen medio 1898 als dirigent buiten spel was gezet, in 
haar ogen geen goed doen. Mien volhardde levenslang in haar grote 
afkeer van de grote dirigent.158   

Mien was energiek en kon bergen werk verzetten. In de dagen 
onmiddellijk na Julius' overlijden bijvoorbeeld correspondeerde zij al 
uitvoerig met verschillende familieleden en vrienden. In de twee jaar 
onmiddellijk na de dood van haar man heeft zij het omvangrijke boek 
Brieven van Julius Röntgen samengesteld (om 'een duidelijk beeld van 
zijn persoonlijkheid te geven.'). Nergens laat zij in het voorwoord of 
tussen de regels van haar commentaren door enige weemoed blijken: 
'Uit de hier volgende collectie brieven moge zoowel het zonnig gemoed 
en de groote vitaliteit van Röntgen alsook zijn veelzijdige 
belangstelling, zijn groote liefde voor literatuur en zijn open oog voor 
                                                             
153                                 Telefonisch interview met A. de Boer-Röntgen (Amsterdam), 8 mei 2005. 
154                                Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 7 januari 1898.
  
155                                 Tinte, Coll. Röntgen. MR Reisdagboekje Noorwegen 1897. 
156                                 Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 
82-111. 
157                                 Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van MR aan BT. 
158                                 Zie hierna 419-422. 



                                                                               5 
 

 

319 

natuurschoon spreken.'159 Voor haar boek heeft Mien zelf onderzoek 
gedaan, verbindende teksten geschreven, maar bovenal bij 
verschillende vrienden en bekenden correspondentie losgebedeld en 
deze vervolgens afgeschreven; een heidens karwei. Ook maakte zij 
toen een eerste beschrijving van het volledige oeuvre van Röntgen.   

Het huwelijk van Mien en Julius was gelukkig. Mien schreef aan 
Percy Grainger na Julius’ overlijden: ‘We always worked and thought 
together, we were so very happy for 35 years!'160 Julius van zijn kant 
noemde Mien in 1922 - bij hun 25-jarig huwelijk - 'Die Perle der 
Perle'.161 Mien was een tactvolle en fijngevoelige tweede echtgenote. 
Nergens werd de herinnering aan de eerste vrouw uitgewist. 
Integendeel, Mien had Amanda goed gekend en haar als vrouw en als 
kunstenares op handen gedragen. Amanda's nagedachtenis werd in 
ere gehouden, Julius bleef zijn eerste trouwring dragen en Amanda's 
portret bleef gewoon in huis hangen.162 Reeds tijdens haar eerste 
zwangerschap schreef Mien aan Grieg: 'Also, wenn Ihr wieder bei uns 
kommt, wird Ihr hoffentlich eine kleine Amanda bei uns finden'.163 Het 
eerste kind werd een jongen - Johannes - maar het tweede, een meisje 
(1899-1904), zou inderdaad de naam Amanda dragen. Na haar 
overlijden (19 maart 1904) werd de kleine Amanda in het graf van de 
grote Amanda bijgezet.  

Mien was ook een goede tweede moeder voor Julius en 
Engelbert, schoonmoeder voor hun vrouwen en grootmoeder voor de 
kinderen van Julius jr. Vanaf het eerste moment was het contact met 
Röntgens oudste twee jongens heel vanzelfsprekend en gemakkelijk. 
Julius jr. beschouwde zijn vader en Mien als zijn ouders en noemde 
Mien ‘moeder'.164 Agnes Röntgen (1911-2002), oudste kind van Julius 
jr. en de Noorse Margaret Otter en oudste kleinkind van Julius sr., 
schrijft over Mien: 'Bestemama was de meest ideale grootmoeder die 
                                                             
159                                 Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 
woord vooraf. 
160                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan PG, 13 oktober 1932   

161                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 20 juli 1922. Het 
betreft hier een inscriptie op het slotje van de ketting met parel die zij kreeg bij haar zilveren 
huwelijk.  
162                                 Zo blijkt uit het interview in De Haagsche Post, 25 april 1925. 
163                                 Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van MR aan EG, 31 mei 
1898. 
164                                 Bijvoorbeeld: Herinneringen Julius Röntgen jr., 22.  
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denkbaar is.' Mien leerde haar half-Noorse kleinkinderen Nederlandse 
versjes, las boeken met ze en bezocht met hen allerlei musea. De 
kinderen en kleinkinderen uit het eerste huwelijk en Miens eigen 
kinderen en kleinkinderen mengden voorbeeldig. Wel was Mien vaak 
bezorgd, volgens Agnes Röntgen zelfs ‘berucht angstig voor haar 
kroost.165 Elk pijntje en gevoelentje registreerde ze nauwlettend en 
omgaf dit met veel zorg. Ook toen haar eigen jongens de twintig al lang 
waren gepasseerd, hield Mien in haar agendaatjes over hen nog bij: 
'Frants hoofdpijn'. Een dag later was het dan: 'Frants’ hoofdpijn wat 
gezakt'. Volgens sommigen heeft dat teveel aan zorg en bescherming 
ertoe bijgedragen dat Miens jongens niet flink zouden zijn geweest.166    

Hoewel Mien een ‘gewone’ vrouw was - en dan gewoon in de zin 
van natuurlijk en authentiek - was ze bepaald standsbewust. De cultuur 
die zij van thuis en haar familie had meegekregen, beschouwde ze als 
superieur aan die van anderen. Mien kon heel dwingend zijn; ze wist 
vaak precies hoe het moest en vooral ook hoe het niet moest. Zo 
gebeurde het dat zij op Gaudeamus als vanzelfsprekend de opvoeding 
van Wilhelmina Stokschen (1927), de dochter van de inwonende hulp 
en tuinknecht, op zich nam. Willemientje was in haar ogen een 
bijzonder meisje en ze vond dat de opvoeding niet mocht worden 
overgelaten aan die weliswaar doodgoede, maar toch ook hoogst 
eenvoudige en simpele Stockschens. Mien las boekjes met het meisje, 
leerde haar liedjes, besliste dat zij naar de school van Kees Boeke ging 
en op zondag niet naar zondagsschool. Dat dit alles grote 
consequenties zou hebben voor de relatie van Willemien met haar 
eigen vader en moeder, heeft Mien zich vermoedelijk nooit 
gerealiseerd.167  
 Mien stamde van vaders- en moederszijde weliswaar uit zeer 
chique families, maar ze was zelf geen chique mevrouw. Verre 
daarvan: ze hechtte totaal niet aan uiterlijk en liep er vaak wat 
gewoontjes bij, soms zelfs op het slonzige af. Ter illustratie van dat 
laatste noemen enkelen die haar goed gekend hebben, dat ze vlekken 
in haar jurk met benzine verwijderde. Ronduit onhandig was Mien in de 
keuken. Ze kon weliswaar goed leiding geven aan mensen die het 
werk moesten doen, ze was goed in voorraadbeheer en organisatie, 
                                                             
165                                 Herinneringen van Agnes Thiadens-Röntgen, 14 en 25.  
166                          Aldus verzekerden mij verschillende familieleden Thiadens. 
167                                 Interview met W. Stockschen, Utrecht, 18 december 2002. 
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maar kon zelf nog geen ei bakken.168  Mien was desondanks de ziel in 
huis; zij was sterk aanwezig en in een handomdraai zorgde zij meestal 
voor de gezelligheid. Daarin ging haar waarde zelfs die van edelstenen 
te boven.169    
 
 
Samenvatting 
 
De belangrijkste vrouwen in het leven van Julius Röntgen (afgezien 
van zijn moeder, tante Nanny Klengel en zijn zusjes Hanne en Line) 
waren zijn twee echtgenotes: Amanda Maier (1853-1894) en 
Abrahamine des Amorie van der Hoeven (1870-1940). In zijn lange 
verlovingstijd met Amanda Maier heeft Röntgen - indien hij daartoe in 
de gelegenheid was - zijn vioolspelende en componerende geliefde 
dagelijks begeleid op de piano en geholpen bij het uitschrijven van 
haar composities. Met hun huwelijk (1880) kwam de carrière van 
Amanda ten einde; nadien heeft Röntgen nog slechts zelden werk van 
haar uitgevoerd. In de eerste zeven jaren van het huwelijk werd het 
gezinsleven opgebouwd. Amanda schonk Röntgen twee zoons: Julius 
jr. en Engelbert. Haar laatste zeven jaren waren getekend door ziekten; 
zij overleed in 1894. Met zijn privéleerling de pianiste Mien des Amorie 
van der Hoeven had Röntgen vanaf 1897 een gelukkig familieleven. 
Mien was een uitgesproken persoonlijkheid en als geen ander in staat 
een gecompliceerd huishouden te bestieren. Bij haar kreeg Röntgen 
vier zoons en een dochter: Johannes, Edvard Frants, Frants Edvard, 
Joachim en Amanda.          
 
 
 
 
  
 
   
  
      
                                                             
168                                    Vriendelijke mededelingen W. Stockschen (Utrecht) en A. de Boer-Röntgen 
(Amsterdam). 
169                               Vergelijk: Spreuken 31: 10. 



                                                                        
 

 

322 

VII  
Edvard Grieg 
 
Grieg en Leipzig 
 
Julius Röntgen zou in het interview in de Haagsche Post (april 1925) 
met ‘verheerlijkte stem’ hebben gesproken over de Noorse componist 
Edvard Grieg (1843-1907). Naar Grieg was zijn grootste genegenheid 
uitgegaan en zijn vriendschap met hem was, naast de samenwerking 
met de zanger Messchaert, het mooiste wat hem ooit was toegevallen: 
‘Een van de twee hoogtepunten van mijn leven.’1  
 Aan het begin van de vriendschap met Grieg staat de lange 
logeerpartij van de Noor bij de Röntgens in Amsterdam, van 21 
december 1883 tot 15 januari 1884.2  Nu had Grieg al veel eerder zijn 
opwachting bij Röntgen gemaakt, met zijn muziek. De 16-jarige 
Röntgen was op 22 februari 1872 in het Gewandhaus aanwezig bij de 
eerste uitvoering in Duitsland van Griegs Pianoconcert (opus 16). Het 
Gewandhausorchester onder leiding van Carl Reinecke begeleidde 
toen de Noorse pianiste Erika Lie (1845-1903).3 Het Pianoconcert, het 
eerste grote werk van de jonge Grieg, was op 3 april 1869 in 
Kopenhagen voor het eerst gespeeld door de pianist Edmund Neupert 
en de publieke bijval was overweldigend geweest. Het lukte echter 
‘Fräulein Lie’ niet de Leipziger critici te overtuigen van de kwaliteit van 
het werk. Te veel coloriet en te weinig ideeën, geen gezond organisme, 
een wild en onbevredigend werk, oordeelden ze. De recensent van de 
Signale für die Musikalische Welt laakte de zijns inziens ‘fetzenhaften 
Faktur’; de componist was te zeer vervuld van Schumann en Chopin en 

                                                             
1                                              De Haagsche Post, 25 april 1925.  
2                                                                 Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel. 
Voor Edvard Grieg thans: Benestad and Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg en Hella Brock, Edvard 
Grieg. Over de vriendschap van Grieg en Röntgen: Jurjen Vis, ‘Edvard Grieg og Julius Röntgen. Et 
naert vennskap mellom to unlike personligheter’. In drie afleveringen verschenen in Mens en 
Melodie 61 (2006): ‘Edvard Grieg en Julius Röntgen. Een diepe vriendschap tussen twee ongelijke 
zielen’.     
3                                                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 4, 22 februari 1872. Julius 
Röntgen. Het concert was ten bate van het pensioenfonds van de leden van het Gewandhausorkest 
met voor de pauze werk van Lachner, Spohr, Rubinstein en Löwe. 
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zijn ‘Skandinavismus’ was ergerlijk.4  De grote Franz Liszt daarentegen 
had het stuk al eind april 1870 in Rome in aanwezigheid van de 
componist doorgespeeld en vond het geweldig.5  Julius Röntgen 
noteerde bij de Duitse première slechts: ‘Concert für Klavier von Grieg 
(neu - zum ersten Mal) Fräulein Erika Lie.’ Het wilde wel eens 
gebeuren dat hij, als hij enthousiast was, ‘herrlich’ opmerkte of, als hij 
iets verschrikkelijk vond, ‘scheußlich’ of ‘häßlich’, maar in dit geval had 
hij geen enkel commentaar.  

Dat Griegs Pianoconcert zijn tweede première in Leipzig 
beleefde, was daarom zo bijzonder omdat de componist daar aan het 
Conservatorium had gestudeerd, in de jaren 1858-1862. Grieg had er 
les gehad van Plaidy, Wenzel, Moscheles, Richter, Hauptmann en 
Reinecke.6 Zijn prestaties werden in het algemeen gunstig beoordeeld, 
ook door leraren die hadden moeten constateren dat hij zich niet aan 
de opdrachten had gehouden. Later heeft Grieg meer dan eens 
beweerd dat hij in Leipzig niets had geleerd. Met veel rumoer had hij de 
pianoklas van Louis Plaidy verlaten omdat hij de dwangbuis van zijn 
methodiek niet kon verdragen. Met Carl Reinecke kwam hij in conflict 
over een Ouverture die hij voor hem moest componeren; hij was 
vastgelopen in het stuk en gaf zijn leermeester de schuld. De relatie 
tussen Leipzig en Grieg bleef ook na Griegs vertrek uit de Messestadt 
delicaat. Reinecke heeft met het Gewandhausorchester verschillende 
keren composities van Grieg uitgevoerd en was er steeds heel positief 
over. Dat Grieg zich in het openbaar negatief over hém uitliet betreurde 
hij, maar zelf was hij niet rancuneus.7 Vanaf 1863 had Grieg in Leipzig 
zijn uitgever - Edition Peters in de persoon van Max Abraham en vanaf 
1900 diens neef Henri Hinrichsen - en dat maakte dat de componist 
regelmatig in de stad vertoefde.8   

                                                             
4                                                                    Heinrich Schwab, ‘Griegs Klavierkonzert im Spiegel der 
zeitgenössischen Kritik’, in: Ekkehard Kreft (red.), Kongressbericht 2. Deutscher Edvard-Grieg-
Kongreß (Altenmedingen, 1999), 30-49. 
5                                              Röntgen, Grieg, 8-10; Benestad-Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, 
134-138.  
6                                                                    Benestad-Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, 29-41. Onontbeerlijk: 
Reisaus, Grieg und das Leipziger Konservatorium, 126-182; Mundus (ed.), Alfred Richter, 149-155; 
Mundus (ed.) Carl Reinecke, 117,118 en 269.    
7                                                                Zie hiervoor: Mundus (ed.), Carl Reinecke, 117, 118, 268, 269. 
8                                              Zie hiervoor: Benestad en Brock (ed.), Grieg-Peters Briefwechsel, 
9-19. 
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De vader van Julius Röntgen, Engelbert, was aanvankelijk niet 
erg enthousiast over Griegs muziek en beschouwde de componist als 
een gevaarlijke nieuwlichter. Hij liet zijn zoon Julius in 1865 
hoofdschuddend Griegs Eerste vioolsonate (1865, opus 8) zien: ‘Moet 
je eens kijken, een stuk in F dat begint met een e-akkoord!’ (zie 
voorbeeld 5) De jonge Röntgen echter toonde zich heel ontvankelijk. 
Later schreef hij: 'Ik herinner mij levendig den indruk, die toen de 
eerste Griegsche klanken op mij maakten. Zij werkten als iets geheel 
nieuws en vreemds, wat dan ook dadelijk een groote aantrekkelijkheid 
voor mij had.’ Als jongeling speelde hij de eerste bundel Lyrische 
Stücke (opus 12) – hij was zeer geboeid door het ‘Wächterlied’ (opus 
12, nr. 3) - de Humoresken (opus 6) en de Pianosonate (opus 7), 
waarvan vooral het ‘Menuet’ hem aantrok: ‘Het begin van het tweede 
deel daarvan speelde ik steeds opnieuw en ik voelde dat in deze 
muziek een geheel nieuwe toonwereld geopenbaard werd.’9 Het lichte, 
met eenvoudige middelen gecomponeerde ‘Trio’ vormt een weldadig 
contrast met het trotse, ritmisch scherp geprofileerde ‘Menuet’. Het 
steeds terugkerende orgelpunt op e/E met daarboven de subtiel 
wisselende harmonische functies - in maten 17-24 op Gis en B - en de 
volksmuziekachtige bourdonkwint (maten 9-27) zullen Röntgen in vuur 
en vlam hebben gezet. Het ‘volkstümliche’ van deze kunstmuziek moet 
hem hebben getroffen als ‘geheel nieuw’. (zie voorbeeld 6)  
 
 
Eerste ontmoeting 
 
Toen Röntgen op 27 februari 1875 de toen 31-jarige Grieg voor het 
eerst ontmoette, was hij 19 jaar oud en had hij zijn leertijd al achter de 
rug. Er was veel wat de twee mannen gemeen hadden en wat hen 
bond, maar dat zouden zij pas jaren later ontdekken. Hoewel Röntgen 
niet op het Conservatorium had gestudeerd, waren ook voor hem 
Hauptmann, Plaidy, Reinecke en Richter belangrijke leraren geweest. 
Dat Röntgen in 1870 evenals Grieg datzelfde jaar had voorgespeeld 
voor Franz Liszt zal eveneens een band hebben geschapen.  

Röntgen verhaalt in zijn Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe 
(1908) dat hij Grieg leerde kennen op de Skandinaviske Selskap in 
Leipzig, na een optreden met de Zweedse violiste Amanda Maier 
                                                             
9                                                                    Röntgen, Grieg, 11-12. 
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(1853-1894).10 De Selskap was een gezelligheidsvereniging voor jonge 
Skandinaviërs, meest studenten van het Conservatorium. Onder hen 
waren ook Noorse meisjes en van een van hen had Röntgen in het 
voorjaar van 1873 Griegs pianomuziek gehoord; hij had de componist 
toen ook al gezien: ‘Eine junge Norwegerin spielte sie [delen uit de 
cyclus Aus dem Volksleben (opus 19)] in einer Abendunterhaltung des 
Conservatoriums. Grieg war zugegen. Die Spielerin war aber so 
ängstlich daß sie mitten in ihrer Vortrag aufhörte und weinend ihren 
Kopf auf die Tasten legte. Grieg versuchte sie zu trösten.'11  

Korte tijd later speelde Amanda Maier op de Skandinaviske 
Selskap met Röntgen haar Vioolsonate (1873), die korte tijd later door 
de Akademie te Stockholm zou worden bekroond: ‘Grieg hörte zu – 
jung, blond, in schwarzen Sammetrock; kurz und bestimmt in seinen 
Äußerungen, alles an ihm scharf ausgeprägte Rhythmik, aber 
gemildert durch seinen blauen ausdrucksvollen Augen.’12 Röntgen 
reduceerde de ‘ontmoeting’ in zijn dagboek tot: [27 februari 1875] 
‘Abends auf dem Skandinaviske Selskap. Mit Fräulein Mayer ihre h-
moll Sonate und Neckens Polska gespielt. Grieg anwesend.’13 Hij heeft 
Grieg natuurlijk niet alleen gezien en horen praten, hij zal ook met hem 
hebben gesproken. Een werkelijke ontmoeting bleef echter uit. Wat er 
ook van zij, Grieg heeft die bewuste avond behalve Amanda’s sonate 
ook een compositie van Röntgen gehoord en dat was voor het eerst.14  
 

                                                             
10                                                                 Röntgens Grieg (1930) is wat betreft de ‘Herinneringen’ een 
ingekorte versie van Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe uit 1908. Den Haag, NMI, Arch. 107, 
doos 2584 (bevat de drie delen Erinnerungen und Briefe in een batik buidel en daarbij een los 
blauw schriftje met eerste versies van de verbindende teksten, de eigenlijke Erinnerungen). 
11                                                                Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos nr. 2584: Edvard Grieg. 
Erinnerungen und Briefe, 5.  
12                                                                 Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos nr. 2584: Edvard Grieg. 
Erinnerungen und Briefe, 5, 6.  In de eerste versie in het blauwe schrift (zie hiervoor noot 10) luidt 
deze passage: ‘Grieg hörte zu. Ich erinnere mich des Eindrucks der seine Person auf mich machte: 
energisch, kurz und bestimmt in allem was er sagte. Nur aus seinen blauen ausdrucksvollen Augen 
sprach der Lyriker – alles andere war scharf ausgeprägte Rhythmik.’ Den Haag, NMI, Arch. 
Röntgen. Catalogus composities JR, B29 (autograaf?). De sonate is opgedragen aan de vader van 
Amanda Maier en gedateerd december 1873.  
13                                              Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 6, 27 februari 1875.  
14                                            Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 13: Neckens Polska. Fantasie in Form von Variationen über ein Schwedisches Volkslied für 
Pianoforte. Deze autograaf had Röntgen aan Amanda Maier geschonken met Kerstmis 1874. Het 
werk verscheen in druk bij Breitkopf & Härtel als opus 11.   
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‘Frøken Maier’ en ‘Herr Grieg’ 
 
Amanda Maier, die sinds begin augustus 1873 in Leipzig studeerde, 
ontmoette Grieg ook voor het eerst. Zij noteerde in haar dagboek: 
‘Feest van de Skandinaviske Selskap in Hotel de Prusse. [...] Souper. 
Mijn tafelheer was Grieg, met wie ik kennismaakte en ook met zijn 
vrouw. Dat was leuk.’15 Nadat composities van Maier, Röntgen en 
Svendsen [kwartet opus 1] waren gespeeld, danste Amanda met Grieg 
een polonaise en met een van de andere gasten een galoppe. Röntgen 
herinnerde zich jaren later hoe hij erbij had gezeten en lichtelijk 
gegeneerd had toegekeken: ‘Bei Tische wurden Skandinavische 
Volkslieder gesungen und mit sehr gemischten Gefühlen hörte ich 
Amanda voller Begeisterung singen: “Ja jag vill lefva, jag vil dö i 
Norden” (Ja, ich will leben, ich will sterben im Norden).’16   

Röntgen heeft na dit eerste treffen Grieg enkele jaren niet meer 
gezien. Amanda daarentegen had al een paar weken later opnieuw 
contact met hem, waarschijnlijk weer op de Skandinaviske Selskap. In 
april kreeg zij van Grieg een carte de visite met op de achterzijde 
geschreven: ‘Frøken Amanda Maier, til venlig Erindring, Edvard Grieg’ 
(Juffrouw Amanda Maier, in vriendelijke herinnering aan Edvard 
Grieg).17 Ongetwijfeld heeft Grieg haar toen gezegd dat ze hem altijd 
om raad mocht vragen. Op 9 juli 1875 schreef Amanda vanuit het 
Zweedse Landskrona een brief aan Nina Grieg. Ze wilde haar en ‘Herr 
Grieg’ in Kopenhagen het eerste deel van haar Vioolconcert 
voorspelen en raad vragen over de instrumentatie.18 Het is niet 

                                                             
15                                                           Weener, Coll. Thiadens. AM Dagboek voor 1875, 27 februari: 
‘Supé, min bordherre, Grieg, som jag der gjord bekantskap med, samt hans fra, roligt.' De originelen 
van de dagboeken van Amanda Maier uit de jaren 1866 en 1875-1880 (tot 5 juli) berusten thans in 
de Koninklijke Bibliotheek te Stockholm. Kopieën werden mij afgestaan door Fritjof Thiadens 
(Weener). De vertalingen zijn van Mac Thiadens (Amsterdam). 
16                                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos nr. 2584: Edvard Grieg. 
Erinnerungen und Briefe, 6.   
17                                                           De afbeelding hiervan in: Benestad en De Vries Stavland (ed.), 
Grieg-Röntgen Briefwechsel, 16. 
18                                                            Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief AM aan 
NG en EG, 8 juli 1875.  
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waarschijnlijk dat de ontmoeting heeft plaatsgevonden. Althans, 
Amanda schrijft er niet over in haar dagboek.19     

Op 5 februari 1877 richtte Amanda – sinds de zomer van 1876 de 
geliefde van Julius Röntgen - zich rechtstreeks tot Grieg. Binnen twee 
weken kreeg ze antwoord en daaruit mag blijken dat Grieg haar wel 
degelijk serieus nam.20 Later beweerde hij dat hij dat altijd had gedaan. 
Op 3 april 1892 schreef Grieg aan Röntgen: ‘Daß deine liebe Frau ein 
schönes Klavierquartett geschrieben hat, glaube ich mehr als gerne, da 
ich immer ein Verehrer ihres Talentes war.’21   

Gedurende een later verblijf van Grieg in Leipzig - in de periode 
december 1878-april 1879 - heeft zich de omgang tussen Grieg en 
Amanda verder verdiept. De twee hebben elkaar goed leren kennen; 
ze wisten wat ze aan elkaar hadden en de wederzijdse waardering 
moet groot zijn geweest. Ongetwijfeld ging Grieg ook met andere 
jongedames uit de Skandinaviske Selskap om, maar Amanda had bij 
hem een streepje voor. Niet voor niets zou hij aan Röntgen na haar 
overlijden (medio 1894) schrijven: ‘Sie gehörte zu meinen Lieblingen.’22   
 
 
Edvard en Amanda in Leipzig 
 
De verloving van Julius Röntgen en Amanda Maier vond plaats in 
Leipzig op 25 juni 1879. Röntgen woonde sinds begin februari 1878 in 
Amsterdam, waar hij hoofdleraar piano aan de Muziekschool van de 
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst was geworden. Eind 
december 1878 waren hij en Amanda samen, in Leipzig. Op 
nieuwjaarsdag zou Joseph Joachim in het Gewandhaus het nieuwe 
Vioolconcert (opus 77) van Brahms ten doop houden en Brahms zou 
zelf dirigeren. Julius en Amanda bezochten op oudejaar de repetitie en 
waren lyrisch. ‘s Middags waren ze met Brahms en Joachim bij de Von 
                                                             
19                                           Weener, Coll. Thiadens. AM Dagboek voor 1875, 9 juli. 
Vermelding van de brief aan Grieg die echter op het origineel in de Griegsamlingen is gedateerd op 
8 juli.   
20                                                             Weener, Coll. Thiadens. AM Dagboek voor 1877, 5 en 14 
februari: ‘Skref till herr Edvard Grieg Christiania’. Het antwoord kwam de 14de. 
21                                                             Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen 
Briefwechsel, 3 april 1892.  
22                                                              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen 
Briefwechsel, 27 juni 1894.  
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Herzogenbergs in de Humboldtstraße; Grieg en Kirchner kwamen daar 
‘s avonds. Na het eten speelden Grieg en Brahms om beurten eigen 
pianocomposities. Röntgen was erbij en beschreef het in zijn 
dagboekje, maar er is – opnieuw - geen enkele aanwijzing dat hij die 
middag en avond enige toenadering tot Grieg heeft gezocht; het 
omgekeerde was evenmin het geval.23     

Röntgen was op 3 januari 1879 weer terug in Amsterdam, maar 
wel ‘mit allen Gedanken in Leipzig’.24 Amanda was voorlopig gebleven; 
ze logeerde op Lehmannsgarten en maakte daar zelfs gebruik van 
Julius’ kamer. De Zweedse musiceerde dat het een lieve lust was en 
maakte overal haar opwachting.25 Op 10 januari 1879 was ze bij de 
Von Herzogenbergs, waar Grieg ook was. Op 20 januari was Amanda 
opnieuw bij de Herzogenbergs en weer was Grieg van de partij. Na het 
Dubbelconcert van Bach (BWV 1043), speelde Amanda een 
compositie van haar eigen hand. Daarna klonken vrijwel uitsluitend 
werken van Grieg: de Folkelivsbilder (opus 19), liederen, de Tweede 
vioolsonate (opus 13) en de Pianosonate in F van Mozart met Griegs 
ondersteunende tweede pianopartij (zonder opusnummer). Verrukt 
schreef Amanda na afloop: ‘Betoverend grappig; ik ben blij.’26  

Op 28 januari kwam Grieg tot tweemaal toe langs op 
Lehmannsgarten en hij nodigde Amanda uit hem te vergezellen naar 
een feest van de Skandiviske Selskap aan het einde van die week. Een 
aardig gebaar was wel op zijn plaats, want Amanda deed die dagen 
allerlei klusjes voor hem.27 De laatste januaridag begon met een 
domper: ‘Ik heb op Grieg gewacht. Misverstand. Ik had begrepen dat 
hij vroeg zou komen. [...] Grieg probeerde mijn stukken uit. [...] We 
gingen naar de Skandinaviske Selskap. Daar werd gespeeld ‘I Höst’ 
[opus 11], vierhandige stukken van Grieg [...] ‘Stormen’ van Grieg 

                                                             
23                                                                Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 31 december 1878. 
Amanda was wel ‘s middags van de partij, maar niet ‘s avonds. Weener, Coll. Thiadens. AM 
Dagboek voor 1878, 31 december. 
24                                             Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 3 januari 1879. 
25                                                           Weener, Coll. Thiadens. AM Dagboek voor 1879, januari. 
26                                                                Weener, Coll. Thiadens. AM Dagboek voor 1879, 20 januari: 
‘Förtjusanda religt’. 
27                                                                Weener, Coll. Thiadens. AM Dagboek voor 1879, 28 januari: 
‘Vandaag heb ik de stukken voor hem in orde gemaakt.’  
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gezongen, mijn stukken en een Fins lied [...] De champagne vloeide 
rijkelijk.' Amanda kwam pas om drie uur ‘s nachts thuis.28    

Eind maart was Grieg opnieuw op Lehmannsgarten. Hij speelde 
met Amanda de nieuwste vierhandige composities van Julius door, 
onder meer het Thema mit Variationen (opus 17), opgedragen aan 
Elisabeth von Herzogenberg. Hij zou het een mooi werk hebben 
gevonden; na Neckens Polska. Variationen über ein Schwedisches 
Volkslied (opus 11) was het zijn tweede kennismaking met de 
Brahmsiaanse ‘Variationenmeister’ Röntgen.29 In mei 1879 was Grieg 
terug in Lofthus in de Noorse Hardanger. Hij had het in Leipzig erg 
naar zijn zin gehad en Amanda had niet weinig bijgedragen aan zijn 
welbevinden. 
 Amanda Maier heeft na april 1879 meer dan vier jaar niets meer 
van Grieg vernomen. Bij haar verloving (25 juni 1879) en haar huwelijk 
(28 juli 1880) schitterde Grieg door afwezigheid. Van alle kanten 
kwamen brieven en geschenken binnen, maar van hem was er in deze 
gelukkige dagen geen enkel teken van leven. Dat is merkwaardig, te 
meer daar hij via Heinrich von Herzogenberg precies op de hoogte 
was.30 Van een reactie van Grieg bij de geboorte van Julius jr., 20 mei 
1881, is evenmin iets bekend. Het is niet onmogelijk dat Grieg en 
Amanda het in 1879 iets te gezellig hadden gehad met elkaar en 
daarom enige afstand verstandig was.31 

  
 
De opmaat van de Cellosonate  
 
In de zomer van 1875 heeft de pianist Röntgen zich voor het eerst 
serieus aan een wat ambitieuzer stuk van Grieg gewaagd. Op 30 
augustus speelde hij ‘s avonds met zijn vader Griegs Eerste 
vioolsonate. Blijkbaar had Engelbert Röntgen zich over zijn bezwaren 
van tien jaar eerder heen gezet. Deze compositie was trouwens ook 
het eerste werk van Grieg dat Julius in Amsterdam zou uitvoeren, met 
                                                             
28                                                 Weener, Coll. Thiadens. AM Dagboek voor 1879, 31 januari. 
29                                                                Zie hiervoor 174-176. Weener, Coll. Thiadens. AM Dagboek voor 
1879, 27maart 1879: ‘Skref styckens faidier for herr Grieg’ en op 28 maart: ‘Sonate Grieg’. 
30                                                         Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van HvH aan EG, 6 juli 
1879: 'Julius Röntgen und Amanda Maier sind seit 25  Juni (silberne Hochzeit seiner Eltern ) erklärte Brautleute  Wir reuen uns sehr darüber ' 

31                                                            Helaas zijn brieven van Amanda Maier aan Julius Röntgen uit deze 
periode niet bewaard gebleven. We hebben alleen haar dagboeken.  
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Willem Kes, op 11 april 1878 op een soirée bij Jonas Witsen. 
Waarschijnlijk heeft Amanda Julius vanuit Leipzig gewezen op Griegs 
bewerkingen van vier pianosonates van Mozart. Op 28 april 1879 
speelde Röntgen namelijk de Sonate in F en op 19 oktober datzelfde 
jaar stond dit stuk ook op het programma voor de eerste 
voorspeelavond van de Muziekschool in Odeon.32   
 In de dagboeken van Röntgen komt Grieg na de ontmoeting in 
Leipzig op oudejaarsdag 1878 lang niet meer voor, jarenlang zelfs. Aan 
het einde van de zomervakantie van 1882 bleef Amanda met Julius 
junior achter in Landskrona, terwijl Julius senior alleen verder reisde 
om de wilde natuur van Noorwegen te leren kennen. Hij was daar toen 
voor het eerst en bezocht ook het Hardangerfjord. Daar liep hij toevallig 
een neef van Grieg tegen het lijf en dat gaf hem in een telegram te 
sturen naar de componist. Een antwoord bleef uit.  

Op 13 oktober 1883 schreef Röntgen in zijn dagboek, schijnbaar 
vanuit het niets: ‘Neue Cellosonate in a [opus 36] von Grieg bei 
Peters’.33 Die compositie, begin dat jaar ontstaan en hem door Edition 
Peters ter beoordeling toegestuurd, moet Röntgen onmiddellijk hebben 
gegrepen; zijn ‘oude’ liefde voor Grieg vlamde hevig op. Met Kees 
Scheffer nam hij de sonate op 14 oktober in studie. Zij zouden het stuk 
aan het einde van die maand op een soirée bij de familie Scheffer 
uitvoeren; het was de eerste uitvoering in Nederland!34   

Op 26 oktober schreef Röntgen een brief aan Grieg die op dat 
moment in Leipzig verbleef.35 De aanstaande Nederlandse première 
van de Cellosonate was natuurlijk een mooie aanleiding de draad weer 
op te pakken. Grieg zou een dag later in Leipzig met - nota bene - neef 
Julius Klengel de Cellosonate spelen en Röntgen was hiervan natuurlijk 
op de hoogte, waarschijnlijk via zijn ouders.36 Het was toen ook al 
bekend dat de componist na zijn Duitse tournee in december 
                                                             
32                                              Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 7, 30 augustus 1875; JR 
Dagboek nr. 8, 11 april 1878; JR Dagboek nr. 9, 28 april en 19 oktober 1879. 
33                                              Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 11, 13 oktober 1883. 
34                                              Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 11, 14 en 28 oktober 1883. 
35                                                                Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 11, 26 oktober 18883. De 
brief is verloren gegaan. De reactie van Grieg van 31 oktober 1883 is het eerste document uit 
Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 18.  
36                                                                Op 22 oktober speelde Grieg het werk al in Dresden met Friedrich 
Wilhelm Grützmacher. De uitvoering van Röntgen en Scheffer was daarmee vermoedelijk de derde 
uitvoering. Benestad en Brock (ed.), Grieg-Peters Briefwechsel, 29 juli 1883.   
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Nederland zou aandoen en op 21 december in Amsterdam in Felix 
Meritis eigen werk zou spelen en dirigeren (het Pianoconcert en de 
twee Elegische Melodieën; opus 34). Röntgen stelde Grieg voor elkaar 
ergens te ontmoeten; bij hem thuis was niet mogelijk omdat hij een dag 
later naar Leipzig zou reizen om er met zijn gezin Kerstmis te vieren. 
Eind oktober antwoordde Grieg dat hij zich verheugde op het weerzien: 
‘Sie und Ihre Frau Gemahlin zu begrüßen wird mir, wie es scheint, 
doch nicht genommen, - denn darauf habe ich mich sosehr gefreut.’37    

Op 5 november tekende Röntgen in zijn dagboek aan: ‘Grieg 
wohnt bei uns.’ Blijkbaar hadden hij en zijn vrouw besloten dat Grieg 
toch bij hen kon logeren. Een brief van Röntgen aan zijn oom Adolph 
Klengel (1814-1902) van 30 december 1883 onthult de reden waarom 
de Röntgens hun plannen hadden gewijzigd: ‘Weihnachten wollten wir 
in Leipzig feiern, doch diesmal müßten wir darauf verzichten, eines 
heftigen Diphteritis Epidemie wegen, die uns die Reise verbot. Eine 
harte Enttäuschung.’38 Grieg en de Röntgens gingen aanvankelijk uit 
van een korte logeerpartij van slechts één nacht. De Noor schreef zijn 
gastheer op 14 november: ‘Machen Sie doch daß der eine Tag 48 
Stunden hat.’39  
 
 
Huwelijksproblemen 
 
In 1883 hadden de problemen tussen de echtelieden Edvard en Nina 
Grieg hun hoogtepunt bereikt. De twee sterke karakters waren sinds 
jaar en dag in een constante strijd gewikkeld; de verwachtingen ten 
aanzien van hun leven samen bleken te hoog gespannen en zij gaven 
elkaar de schuld van eigen falen. Nina voelde zich na het overlijden 
van haar 1-jarig dochtertje Alexandra (21 mei 1869) hopeloos alleen en 
kwijnde weg in de woeste Hardanger; ze was er bovendien afgesneden 
van het luxe leven waar ze zo van hield. Grieg daarentegen had juist 
de eenzaamheid nodig. Ook hij was neerslachtig maar dat kwam 
omdat hij zich door zijn vrouw niet bemind en niet begrepen voelde en 
                                                             
37                                                          Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 31 
oktober 1883. 
38                                                                 Leipzig, Universitätsbibliothek. Sondersammlungen (Taut). Brief 
van JR aan AK, 30 december 1883. 
39                                               Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
14 november 1883. 
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geen pen op papier kreeg. De componist vond van zichzelf dat hij de 
grote vorm zou moeten beheersen maar was nog niet in staat te zien 
dat juist in de kleine vorm zijn kracht lag. Halverwege 1883 gingen de 
Griegs voor een half jaar uit elkaar. Edvard vluchtte in het werk, 
althans in het spelen en dirigeren, ver van huis.40   
 Midden juli logeerde Grieg enkele weken achtereen bij zijn 
Vlaamse vriend Frank van der Stucken in Rudolstadt en maakte zich 
op voor een grote Duitse tournee. Hij trad op in Weimar (16 oktober), 
Dresden (22 oktober), Leipzig (27 oktober), Meiningen (11 en 12 
november), Breslau (7 november), Keulen (4 december), Karlsruhe (8 
december) en Frankfurt (14 december). Aansluitend zou hij doorreizen 
naar Nederland, waar hij zou optreden in Arnhem (17 december), Den 
Haag (19 december), Rotterdam (20 december) en Amsterdam (21 
december). De 22ste december zou hij dan doorreizen naar Parijs.41  
Op 23 oktober had de dirigent Edouard Colonne hem uitgenodigd voor 
een concert met het Colonne-Orchester in het Châtelet-Theater. Grieg 
had de invitatie gretig aangenomen, vooral ook omdat hij een reden 
had langere tijd in Parijs zijn tenten op te slaan. Hij wilde er samen zijn 
met de 27-jarige schilderes Leis Schjelderup (1856-1933) die hij nog 
kende uit Bergen. Parijs was mogelijk het begin van een nieuwe 
levensfase: weg bij Nina en door met Leis!42    

De meest nabije vrienden van de Griegs, Frants Beyer (1851-
1918) en zijn vrouw Marie (1852-1929), ontfermden zich ondertussen 
over Nina, namen haar tijdelijk bij zich in huis en hielden tegelijkertijd 
alle contactlijnen met de ongedurige echtgenoot open. Beyer moest 
heel voorzichtig schipperen. Verschillende keren heeft hij geprobeerd 
Grieg op zijn schreden te doen terugkeren, maar al zijn pogingen 
strandden. Voor Grieg was het vooruitzicht om terug naar huis te gaan 
rampzalig. Alsof hij weer terug zou moeten naar school of, nog erger, 
in een dwangbuis werd geperst. Op 15 november schreef hij Beyer: 'Je 
schrijft me op een manier dat mijn maag zich omdraait. [...] Ik pieker 
                                                             
40                                                 Carley, Grieg and Delius, 14, 15, 24. ; Benestad en Schjelderup-Ebbe, 
Edvard Grieg, 252-255. 
41                                                          Benestad en Brock (ed.), Grieg-Peters Briefwechsel, 91. 
42                                                              Over Griegs relatie met Leis Schjelderup is het laatste woord nog 
altijd niet gezegd omdat de brieven door de familie niet worden vrijgegeven. Zie: 
Benestad/Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, 252-257; Benestad en Brock (ed.), Grieg-Peters 
Briefwechsel, 11 en 22 december 1883 en vooral noot 15 en 16 op p. 100. Carley, Grieg and 
Delius, 14 en 24.   
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me suf, zo zelfs dat ik gek zou kunnen worden, maar ik wil niet eens 
proberen in deze mierenhoop van gevoelens, stemmingen en 
indrukken te roeren. Ik voel me het beste waar ik nu ben. Ik kan je 
echter geen goed beeld geven van mijn situatie nu.’43 

Toen Grieg op 21 december in Amsterdam kwam, stond hij nog 
steeds op een kruispunt van wegen. Na de nazit van het concert in 
Felix Meritis echter stortte hij in. Een dag later schreef hij aan Max 
Abraham: ‘Ich habe gesiegt, total, aber der Sieg ist zu teuer erkauft. 
Denn ich bin caput [sic!], absolut unmöglich um nach Paris zu gehen.’44 
Het was tot zijn eigen verrassing, anders had hij het wel eerder aan de 
Röntgens laten weten. Julius en Amanda hebben zich echter met liefde 
over Grieg ontfermd en hem alle gelegenheid geboden om bij hen op 
adem komen; zolang als hij maar wilde, een termijn hebben ze niet 
gesteld. In zijn Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe schrijft Röntgen 
dat Grieg lang bij hen bleef ‘um sich von den Anstrengungen der 
Concerten aus zu ruhen.’45 Hij moet echter met Grieg ook over diens 
perikelen hebben gesproken en hebben begrepen dat er veel meer aan 
de hand was; zelfs vader en moeder Röntgen bleken begin januari 
1884 op de hoogte van de problemen in Griegs huwelijk.46 Dat Julius 
Röntgen Edvard Grieg goed heeft leren kennen in deze voor Grieg 
misschien wel moeilijkste periode van zijn leven en daarin veel voor 
hem heeft kunnen betekenen, heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het 
stevige fundament van de vriendschap.  
 
 
Op adem in Amsterdam 
                                                             
43                                                                 Benestad en Kortsen (ed.), Edvard Grieg. Brev til Frants Beyer, 15 
november 1883:  'Du skriver overhovedet således, at det formelig vender sig inde i mig. [...]. Jeg 
tænker og tænker, så jeg kunde blive gal, men vil ikke engang forsøge at rode i den myretue af 
følelser, stemninger og indtryk, der gjør, at jeg dog føler mig bedst, hvor jeg er. Thi jeg kunde dog 
ikke give dig noget klart billede af min tilstand.’ [Vertaling: Mac Thiadens Amsterdam). 
 
44                                                                Benestad en Brock (ed.), Grieg-Peters Briefwechsel, 22 december 
1883. 
45                                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos nr. 2584: Edvard Grieg. 
Erinnerungen und Briefe, 12, 13. 
46                                                                Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
22. Op 23 januari 1884 schreef Grieg aan Röntgen dat Pauline Röntgen-Klengel op de hoogte was 
van de ‘Reparation und Gott weiß was mehr’. Julius had dus flink uit de school geklapt. Uiteraard 
gaat het hier - anders dan Benestad en  De Vries Stavland opmerken - niet om een reparatie aan 
Röntgens huis aan de Van Baerlestraat.  
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Grieg besloot twee weken rust te nemen. Hij was uitgeput en kon de 
slaap nauwelijks meer vatten. ‘Meine Kräfte, geistig und körperlich sind 
wie gebrochen, und ich muß vorläufig alle Musik lassen.’ schreef hij 
Abraham op 22 december. ‘Röntgens gehen wegen der in Leipzig 
stattfindenden Difterithis, nicht nach Leipzig, sondern bleiben hier, und 
bei diesen lieben Menschen bin ich wie in der Heimat.’47    
 Wat betreft zijn huwelijk was bij Grieg vóór Nieuwjaar de kogel 
door de kerk, al bleven er enig ongeluk hangen en aarzelingen 
bestaan. Aan Beyer schreef hij op 29 december: ‘Ik moet nog wat 
woorden met je wisselen voor het jaar voorbij is en kan je niet genoeg 
bedanken. Ik kan je alleen maar zeggen, dat ik er zonder jou niet was 
doorgekomen. Jij bent mijn beste vriend en ik zal op een speciale 
manier van je houden zolang mijn hart slaat. Zo ongelukkig als ik was 
toen ik vertrok en daarna het eerste deel van de zomer en zo veel 
minder ongelukkig als ik me nu voel… Nee, dat had ik niet voor 
mogelijk gehouden!’48 Op 4 januari liet hij Max Abraham weten dat als 
hij de energie zou hebben gehad, hij allang zou zijn teruggereisd naar 
Leipzig. Blijkbaar zat het er nog niet in: ‘Und doch kann ich nirgends 
bessere Pflege haben wie hier unter diesen liebenswürdigen 
Menschen, Röntgen und [seine] Frau.’49    
 Dat de componist zo lang in Amsterdam is gebleven, moet velen 
hebben verbaasd; zijn verblijf leek eindeloos te duren. Overbuurman 
A.D. Loman herinnerde zich in 1894 dat Grieg ‘maanden achtereen 
omstreeks Kerstmis 1884 in Röntgens woning’ zou hebben 
gelogeerd.50 In allerijl werden muziekavondjes georganiseerd.51 Op 
Kerstmis zelf was er een gezellig samenzijn bij de Röntgens met de 
Cramers, Daniël de Lange, Henri Bosmans, de Scheffers, de Lomans 
                                                             
47                                                  Benestad en Brock (ed.), Grieg-Peters Briefwechsel, 22 december 1883. 
48                                                             Benestad en Kortsen (ed.), Edvard Grieg. Brev til Frants Beyer, 29 
december 1883: ‘Nei, jeg må dog tale et par ord med dig, før det gamle år slutter. Jeg kan ikke 
takke dig for det, jeg kan bare sige dig, at uten dig var jeg vel ikke kommen gjennom det, at du er 
min bedste ven og at jeg vil holde af dig på en anden måde end af alle andre mennesker sålænge 
dette hjerte slår. Så ulykkelig som jeg var, da jeg drog ud og senere den første del af sommeren og 
så meget mindre ulykkelig jeg føler mig nu, - nei, det havde jeg ikke troet mulig!’ [Vertaling: Mac 
Thiadens, Amsterdam). 
49                                                        Benestad en Brock (ed.), Grieg-Peters Briefwechsel, 4 januari 1884. 
50                                                                 Loman, ‘Ter nagedachtenis, 218. 
51                                                         Zie voor het hiernavolgende: Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 11, 25 
december 1883-15 januari 1884. 
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en Alexander Sillem. Bosmans speelde met Grieg diens Cellosonate, 
Röntgen met Grieg de vierhandige Noorse Dansen (opus 35) en 
daarna klonk het Eerste pianokwartet (opus 25) van Brahms. Op 
zondag de 29ste oefenden Grieg en Amanda Griegs Tweede 
vioolsonate. Op de soirée van 30 december bij de familie Cnoop 
Koopmans klonken de bewuste vioolsonate, de Noorse Dansen, 
Röntgens Variationen en een van Griegs Mozartbewerkingen. Op de 
matinée van 6 januari voerde Willem Kes in de Parkschouwburg 
behalve Brahms’ Eerste symfonie ook Griegs Noorse Dansen uit. ‘s 
Avonds was er opnieuw ‘große Gesellschaft’ bij de Röntgens. Op 9 
januari kwam op Van Baerlestraat 13 Johannes Messchaert langs die 
liederen van Grieg zong. Op zaterdag 12 januari was er in Felix Meritis 
een Soirée voor kamermuziek waar Grieg met Röntgen zijn bewerking 
van Mozarts Sonate in F speelde en opnieuw met Bosmans zijn 
Cellosonate. Röntgen begeleidde toen ook Kes, Cramer en Bosmans 
in Brahms’ Eerste pianokwartet.      
 Binnen enkele dagen waren de mannen met elkaar vertrouwd als 
goede vrienden. Grieg was - voor het eerst sinds lang - opgenomen in 
een huisgezin en de huiselijkheid van de Röntgens moet weldadig zijn 
geweest. Er was veel ontspanning en afleiding, ook in het kleine. Zo 
moest het huis nog gezellig worden gemaakt voor de kerst en op 22 
december gingen Röntgen en Grieg er samen op uit om een kerstboom 
te kopen; ze droegen de boom met zijn tweeën door de Van 
Baerlestraat en tuigden hem een dag later op. De Röntgens hadden 
voor Grieg en Nina cadeautjes gekocht; Grieg kwam van zijn kant met 
nieuwe partituren van Edition Peters. Tussen de bedrijven door werd er 
gemusiceerd. De kleine Julius was nog maar tweeënhalf jaar oud en 
werd weliswaar beziggehouden door het kindermeisje, maar trok 
herhaaldelijk de aandacht. Hij had tot groot plezier van ‘Onkel Gieg’ 
[sic!] - op die termen was men al snel - commentaar op allerlei nieuwe 
muziek die hij hoorde en zei steeds parmantig: ‘Det var ingen vakker 
Visa’ (Dat was geen mooi liedje).52   

Op oudejaarsavond las Grieg Julius en Amanda - in het Noors! - 
gedichten voor van Björnson en Ibsen. Een hoogtepunt was wel 
Nieuwjaarsdag 1884: ‘Früh mit Grieg und Amanda nach Haarlem bei 
herrlichem Wetter. In de Groote Kerk. Dann gefrühstückt und mit Grieg 
                                                             
52                                                    Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 23 
januari 1884. 
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(Amanda nach Amsterdam zurück) über Overveen durch die Dünen zu 
Fuß nach Zandvoort. Wunderschöne Tour bei schönster Beleuchtung 
und volkommener Windstille. In den Dünen gesessen. Am Meer. Mit 
der Eisenbahn zurück.’53 Ook de geneugten des levens bleken aan 
Grieg besteed. Van oesters met champagne (bij Van Laar in de 
Kalverstraat, maar ook bij Sillem en bij anderen thuis) kon hij maar 
geen genoeg krijgen. Op 8 januari eiste het lieve leven zijn tol. Aan 
Max Abraham liet Grieg doorschemeren dat hij het liefst onmiddellijk 
zou afreizen naar Leipzig, ‘denn die Lebensweise und das Klima hier 
ist nichts für mich.’54 Ondanks Griegs ongesteldheid ging de soirée op 
12 januari in Felix Meritis gewoon door. De dag daarna werd gevuld 
met wandelen en dineren bij de Port van Cleve en thuis speelde 
Röntgen aan Grieg Brahms’ Tweede pianoconcert (opus 83) voor. 
Maandag de 14de wilde Grieg eindelijk afreizen naar Duitsland, maar 
het vooruitzicht dat hij ‘s avonds nog verse ‘Schneehühner’ kon eten, 
hield hem nog een dag langer in Amsterdam. Zo stelt althans Röntgen 
het voor.55 Dat die fazantjes voor Grieg zó zwaar zouden hebben 
gewogen, is niet erg waarschijnlijk.  

De Beyers waren inmiddels met Nina Grieg naar Leipzig gereisd 
waar ze - binnen een week - Grieg verwachtten te ontmoeten. Ze 
zouden zich de moeite hebben bespaard als het signaal uit Amsterdam 
negatief was geweest. Het vooruitzicht echter dat hij zich met Nina 
onder toeziend oog van Beyer moest verzoenen, zal een belangrijke 
reden zijn geweest voor het uitstel; Grieg verliet met lood in de 
schoenen Amsterdam. Inmiddels voelde hij zich natuurlijk ook, zoals hij 
op 23 januari 1884 aan Röntgen schreef, Nina’s ‘unwürdiger Gatte’. De 
‘Reparation’ had succes en op 24 januari reisden de Griegs, met de 
Beyers, door naar Venetië. Het echtpaar Grieg zou daar vier maanden 
blijven.56   
 Toen Grieg midden januari 1884 vanuit Leipzig het contact met 
Röntgen hervatte, sloeg hij een andere toon aan: ‘verehrter Herr 
Röntgen’ was ‘lieber Herr Röntgen’ geworden en werd al spoedig 
‘lieber Röntgen’’ van de kant van Röntgen werd ‘verehrter Herr Grieg’ 
                                                             
53                                               Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 11, 1 januari 1884. 
54                                                       Benestad en Brock (ed.), Grieg-Peters Briefwechsel, 8 januari 1884. 
55                                                              Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 11, 14 januari 1884. 
56                                                Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
23 januari 1884.  
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uiteindelijk ‘lieber Freund’.57 Voorlopig bleef het wederzijds ‘Sie’. De 
mannen hadden elkaar nu helemaal gevonden en in hun kielzog 
volgden de vrouwen.58   
 
 
De vriendschap 
 
Hiervoor werd al geconstateerd dat Grieg en Röntgen veel met elkaar 
deelden. Er waren echter ook opmerkelijke verschillen: Grieg was maar 
liefst 12 jaar ouder dan de jonge Leipziger: eind 1883, toen ze elkaar 
goed leerden kennen, was Grieg 40 en Röntgen nog maar 28. De 
midlifecrisis die Grieg doormaakte, kan Röntgen maar nauwelijks 
hebben meegevoeld, laat staan nagevoeld. Grieg was vastgelopen, in 
zijn werk, in zichzelf en in zijn huwelijk. Röntgen daarentegen stond 
aan het begin van zijn carrière, hij was ondernemend en succesvol en 
had een gelukkig, jong gezin.  
 Hun briefwisseling legt de karakters bloot. Grieg nam als de 
oudere partner in de vriendschap op alle gebied het initiatief. Hij stelde 
zich tegenover Röntgen directief, normerend en dwingend op, zoals 
een oudere broer zou doen. Telkens drong hij er bijvoorbeeld bij 
Röntgen op aan dat hij naar Noorwegen moest komen. Deed Röntgen 
dat niet of kon hij zijn toezegging niet nakomen, dan was Grieg als een 
kind zo treurig en verongelijkt. Voor Grieg ging er niets boven het 
Noorse landschap; niets was zo authentiek, verkwikkend, inspirerend 
en troostend en Röntgen moest dat ook zo ervaren. Reeds in de zomer 
van 1884 gaf Röntgen gehoor aan Griegs uitnodiging van 23 januari 
1884, overigens niet samen met Amanda, maar met zijn vriend 
Messchaert. De met de wederzijdse echtgenotes voor 1885 
afgesproken vakantie kon niet doorgaan en ook in de jaren daarna is 
het het er niet van gekomen. De zwangerschappen en de ziekten van 
                                                             
57                                                                Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 11, 17 januari 1884. Deze 
eerste brief of kaart is verloren gegaan. Vermakelijk is dat Röntgen voorlopig bleef schrijven: 
‘Lieber, verehrter Herr Grieg.’  Grieg schreef later ook ‘lieber Freund’, maar hij bleef - getuige zijn 
dagboeken - over Röntgen schrijven en denken als ‘Röntgen’. Zelden noemde hij zijn vriend bij de 
voornaam.    
58                                                                Amanda Maier merkte op 21 november 1884 tegenover Nina op 
dat ook de vrouwen nader tot elkaar mochten komen en stelde voor elkaar in Noorwegen, in 
Lofthus, te ontmoeten. Het kwam er - door de zwangerschappen en ziekten van Amanda -  niet van 
en pas in 1891 zouden de vrouwen elkaar terugzien. Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. 
Brief van AM aan NG, 21 november 1884.    
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Amanda waren daaraan debet.59 In de zomer van 1891 kwam het 
gezin Röntgen - inmiddels gezegend met de zoons Julius en Engelbert 
- naar Bergen. Röntgen, Grieg en Beyer lieten hun vrouwen en 
Röntgen zijn kinderen achter en trokken gezamenlijk naar Jotunheim.60  
 In hun brieven hebben Grieg en Röntgen gedurende bijna een 
kwart eeuw lief en leed gedeeld. Vrolijke brieven waren in ‘Beethoven-
Stimmung’; minder vrolijke - vooral na 1900 - in ‘Max Reger-
Stimmung’.61 De vrienden brachten elkaar op de hoogte van hun 
successen en tegenslagen in hun professionele en persoonlijke leven. 
Grieg schreef bovendien over zijn benauwdheid en slapeloosheid, 
Röntgen nam Grieg in vertrouwen over zijn vaak terugkerende 
depressies.62 Hoogtepunten in het meeleven van Grieg zijn diens 
brieven naar aanleiding van het overlijden van Röntgens moeder (4 
augustus 1888), Amanda Maier (27 juni 1894) en de kleine Amanda 
Röntgen (22 maart 1904).  
 Grieg schreef bij voorkeur korte brieven; kort en kernachtig, zoals 
ook zijn muziek, en hij drong er bij Röntgen op aan hetzelfde te doen. 
Zo begin april 1884: ‘Ich schreibe diese Zeilen in einem Zigarrenladen, 
kann mich deshalb für heute nicht auf künstlerische oder gar 
filosophische Gedanken einlassen.’63 Hij wist maar al te goed dat 
Röntgen niets liever had, maar hij zag er zelf weinig heil in. Eind 
oktober 1884 schreef hij zijn vriend: ‘Wir wollen im Winter fleißig 
korrespondieren. Nicht lange filosofische Reden, sondern 

                                                             
59                                                             Zie hiervoor 300-305. 
60                                                             Overigens was ook de huisvriendin Johanna Scheffer meegereisd, 
waarschijnlijk om Amanda gezelschap te houden. Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-
Röntgen Briefwechsel, 94. Johanna Scheffer reisde in de zomer van 1895 ook mee toen Röntgen 
met de Tiefenthals met de boot naar de Noordkaap ging. Zie hierna 347 e.v.   
61                                                             Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
26 april 1894. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos nr. 2584: Edvard Grieg, Erinnerungen und 
Briefe, 443 (telegram van Grieg na aankomst in Londen mei 1906, overigens niet opgenomen in de 
Briefwechsel). Voor Röntgen was het codewoord voor welbevinden ‘Beethoven’. Reger-Stimmung 
was een synoniem voor wild, hevig en onrustig. 
62                                        Röntgen noemde het zelf vóór 1905 tegenover Theodor 
Engelmann neurastenie - chronisch vermoeidheidssyndroom. Engelmann antwoordde: ‘Wer so 
Opus 111 spielen kann, der darf nicht von “Neurasthenie” reden.’ Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. 
Ongedateerde brief van JR aan MR [C 223-002] 
63                                              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
2 april 1884 
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Briefkartenstyl!’64 Röntgen schreef niet zelden lange epistels terug, 
vaak meer dan het dubbele van wat Grieg hem had gestuurd. Le style 
c’est l’homme! Röntgen heeft in zijn lange leven vele honderden 
brieven geschreven, maar hij was - anders dan Grieg - geen 
begenadigd stilist. Röntgen wist dat van zichzelf. Zo schreef hij aan zijn 
vriend Carl Nielsen op 8 augustus 1909: ‘Über alles dies hätte ich Dir 
längst schreiben sollen - das Briefschreiben ist aber nicht meine 
Sache’.65   
 Grieg toonde zich in zijn correspondentie lichtvoetig, ironisch, 
humoristisch, scherp en kritisch. Hij durfde zich bovendien van alles te 
veroorloven in zijn oordelen, ook ten aanzien van de muziek van zijn 
vriend. Röntgen permitteerde zich veel minder en liet wat betreft Griegs 
muziek het achterste van zijn tong niet zien. Als hij dat al had gewild en 
gekund, want hij vereerde Grieg als mens en als componist. Tegenover 
anderen heeft Röntgen zich wel eens kritisch uitgelaten over Grieg. Zo 
schreef hij op 3 januari 1888 aan zijn ouders over Griegs Derde 
vioolsonate (1886-87, opus 45) die hij vergeleek met de gelijktijdig 
verschenen Derde vioolsonate (opus 108) van Brahms: ‘Die 
allerneueste Euch gewidmete Composition von Brahms ist auch nicht 
zu verachten! Nur schade, daß Du, Mama, sie nicht “genießen” kannst. 
Nächste Woche spiel ich die neue Violinsonate mit Cramer, sie ist mir 
jetzt viel lieber geworden, als zuerst, wo sie mir gar so klein erschien. 
Recht verstimmt hat mich aber die neue Sonate von Grieg – die hätte 
er lieber nicht herausgeben sollen.’66 Helaas schrijft Röntgen niet wat 
hem niet was bevallen in de compositie! Ook in zijn brieven aan Grieg 
laat Röntgen geen enkele ontstemdheid blijken. Hij heeft de sonate 
naderhand echter omarmd en herhaaldelijk gespeeld, onder meer op 
een concert in Amsterdam met Carl Flesch op 30 oktober 1907.67   

                                                             
64                                              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
30 oktober 1884. 
65                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan CN, 8 augustus 1909.  
66                                                              Tinte, Coll. Röntgen. Brief van JR aan zijn ouders, 3 januari 1888. 
Het is overigens een raadsel hoe Röntgen eraan komt dat Brahms zijn Derde vioolsonate zou 
hebben opgedragen aan Engelbert en Pauline Röntgen-Klengel. Brahms droeg het stuk op aan 
Hans von Bülow. 
67                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos nr. 2584: Edvard Grieg. 
Erinnerungen und Briefe. Blauw cahier met daarin opgevouwen de lijstjes met de inhoud van de 
mappen van Grieg. Een van die bladen is het concertprogramma van 30 oktober 1907.  
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 Die keren dat Röntgen zich tegenover zijn vriend Grieg kritisch 
heeft uitgelaten over zijn muziek, kreeg hij meestal de wind van voren. 
Zo antwoordde Grieg hem op 19 februari 1893: ‘Herzlichen Dank für 
Deinen lieben Brief mit der Kritik über die Suite. Da ist doch meiner 
Selbstkritik ein Bischen strenger, das kann ich Dir versichern!’68    
  
 Röntgen overzag - als pianist, begeleider en dirigent - Griegs 
oeuvre als geen ander. Op 6 september 1895 schreef hij hem: ‘Nun will 
ich Dir noch sagen welche große Freude und hohen Genuß mir Deine 
Haugtussa-Lieder [opus 67] bereitet haben: sie gehören zum 
Allerschönsten was Du gemacht hast […]’ Op de Soirées voor 
Kamermuziek in Felix Meritis speelde hij regelmatig composities van 
Grieg en in het voorjaar van 1897 - bij het tweede bezoek van Grieg 
aan Amsterdam - had hij zelfs een paar Griegavonden 
geprogrammeerd. De keren dat Grieg composities van Röntgen heeft 
gespeeld zijn op de vingers van één hand te tellen. Bovendien heeft 
Grieg nooit werk van Röntgen op concerten uitgevoerd, meestal nam 
hij diens nieuwe partituren met zijn vrouw Nina door, gewoon thuis aan 
de vleugel. Overigens tot zijn genoegen, zoals hij steeds verzekerde.  
 Regelmatig hebben de vrienden elkaar hun wederzijdse 
bewondering laten blijken. Grieg was vooral jaloers op Röntgens ‘Fleiß’ 
en ‘Leistungsfähigkeit’; hem ontbrak daartoe de kracht. Op 17 
november 1895 schreef hij zijn vriend: ‘Bist Du aber ein tätiger Mensch! 
Ja, Du hast die Mittel dazu; die Gesundheit. Möge sie Dir erhalten 
bleiben!’69 En op 31 juli 1906: ‘Du weißt daß ich was Wunder betreffen 
ein Skeptiker bin. Doch, - eine Cellosonate und ein Klavierconcert in 8 
Tagen! Da hören in der Tat die Naturgesetze auf, und das Wunder ist 
da!’70 Röntgen had iets dat Grieg niet had, althans dat vond Grieg. Op 
30 oktober 1884 schreef hij Röntgen: ‘Wie beneide ich Sie um eine 
Technik, die ich jeden Tag bei mir selbst mehr und mehr vermisse. 
Daran bin ich aber nicht Schuld, sondern – und hauptsächlich – das 
vermaledeidete Leipziger Conservatorium, wo man auch gar nichts 
                                                             
68                                                              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
19 februari 1893. Bedoeld is de Tweede Peer Gynt Suite. Röntgens kritische brief is helaas verloren 
gegaan. 
69                                              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
17 november 1895. 
70                                              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
31 juli 1906. 
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gelernt hat.’71 Op 22 maart 1897 was het zelfs: ‘Ich möchte von Dir 
Stunden nehmen um à la Wallfahrt nach Kevlaar schreiben zu können!’ 
Ook Röntgens instrumentatiekunst sloeg hij hoog aan.72  
 Het is ter vergelijking aardig kort in te gaan op de vriendschap 
tussen Röntgen en de Deense componist Carl Nielsen (1864-1930).73 
Zij leerden elkaar in 1904 kennen in het Deense vakantie- en 
muziekoord Fuglsang. Röntgen was toen 49 en Nielsen 40. Röntgen 
gedroeg zich tegenover hem als de oudere broer; stellig en 
zelfverzekerd. Röntgen diende Nielsen regelmatig van advies - 
gevraagd en ongevraagd - en was niet bang hem zijn ongezouten 
mening te geven bijvoorbeeld over wat wel en niet geslaagd zou zijn in 
zijn composities. Daarvoor nam hij alle ruimte en schuwde het niet de 
diepte in te gaan. Toen Nielsen in tijdnood verkeerde, heeft Röntgen 
voor hem een deel van zijn opera Maskerade (FS 39) 
geïnstrumenteerd. Het omgekeerde is nooit voorgekomen.       

   
  

Jotunheim en de verborgen harmonie van de volksmuziek 
 
Tussen Röntgen en Grieg heeft na 1883 lange tijd een formele afstand 
bestaan. Grieg had hiermee snel willen afrekenen en aan hem was als 
oudste het initiatief, maar hij wilde dit pas doen als hij met Röntgen in 
Noorwegen samen was en daarvan kwam het maar niet. Het is immers 
opvallend dat Grieg met de 19 jaar jongere Frederick Delius (1862-
1934) al na één jaar vriendschap op ‘Du-termen’ verkeerde. Tussen 
Grieg en Delius werden de laatste barrières tijdens hun reis in 
Jotunheim in de zomer van 1889 weggeruimd.74    
 Grieg en Röntgen sloten hun ‘Dutzbrüderschaft’ in augustus 
1891, en ook ditmaal gebeurde het in Jotunheim. Voor Grieg was het 
geen kwestie van genoeglijk samen een glaasje port drinken; het was 
een heilig gebeuren op een magische plaats.75 Röntgen schreef 
                                                             
71                                              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
30 oktober 1884.  
72                                              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
22 maart 1897. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 518. 
73                                              Zie hierna 451-455. 
74                                                              Carley, Grieg and Delius, 86-94 en vooral p. 91, noot 1. 
75                                                              Aldus Hanna de Vries Stavland in: Muller en Röntgen (red.), 
Sentendo nuova forza, 41. Het is opmerkelijk dat Edvard en Amanda al lang ‘dutzten’. In zijn Edvard 
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hierover in zijn Griegbiografie: ‘’t Was een warme augustusmiddag, de 
fjord diepgroen, en wij, uitgestrekt op hooizakken, lieten het grootsche 
berglandschap, als een wandeldecoratie langs onze oogen 
voorbijtrekken. Bergopwaarts werd een rijpaard tot Turtegrö genomen, 
maar voor de tocht begon dronk Grieg met mij broederschap. Dit 
plechtig oogenblik – de intrede van Jotunheim – had hij ervoor 
uitgekozen.’76 Vanaf toen waren de vrienden ‘broers’ en maakte in hun 
correspondentie ‘Sie’ plaats voor ‘Du’.77 Ook tussen Beyer en Röntgen 
werd in Jotunheim de vriendschap in stijl bekrachtigd: ‘Und mit einem 
Rumtoddy tranken Frants Beyer und ich Brüderschaft, während Grieg 
segnend die Hände über uns ausstreckte.’78  

Röntgen was sinds zijn tweede bezoek aan Noorwegen in 1891 
idolaat van het hoge noorden. Niet voor niets keerde hij er terug in 
1892, 1893 en 1895 en vanaf 1897 opnieuw verschillende keren; in 
totaal is hij veertien keer in Noorwegen geweest. Grieg schreef hem op 
23 september 1891: ‘Deine Sympathie für meine Nationalität und alles 
was damit zusammenhängt, ist wirklich einzig und Du stehst seit 
letztem Sommer wo möglich noch fester in meinem Herzen 
eingeschrieben als vorher. Als ein zwar unbedeutender Beweis wirst 
Du mir wohl erlauben, Deinen Namen auf meinen letzten 
Klavierstücken [Lyrische Stücke V, opus 54] zu setzen.’79 Röntgen 
beluisterde in deze muziek de echo’s van de zomer. Op 20 december 
schreef hij Grieg: ‘Meine Stücke habe ich bekommen, und sage Dir 
tausend Dank dafür! Das bleibt nun die Extra-Erinnerung an den 
letzten Sommer und die unvergeßlichen “Jotunheimer” Tage. […] Im 
ersten Stück [‘Hirtenknabe’, nr. 1] ist ohne Zweifel Turtegrö-Stimmung. 
Es wird einem ganz einsam dabei zu Mute. Sehr lustig ist das C-Dur-
Stück [‘Norwegischer Bauernmarsch’, nr. 2] – da sehe ich Dich wieder, 
wie Du Dich freust an einem Bauer der auf seiner Geige spielt, und 

                                                                                                                                                                                          
Grieg. Erinnerungen und Briefe, 29, schrijft Röntgen daarover: ‘Sie verkehrte mit Grieg ganz 
freundschaftlich und sagte - nach norwegischen Bauerngewohnheit - Du zu ihm.’   
76                                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos nr. 2584: Edvard Grieg. 
Erinnerungen und Briefe, 80; Röntgen, Grieg, 33. 
77                                                              Uit Röntgens ‘Rotes Notitzbuch’ blijkt dat we het kunnen dateren 
op maandag 17 augustus 1891.  Collectie Röntgen (Tinte) 
78                                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos nr. 2584: Edvard Grieg. 
Erinnerungen und Briefe, 83. 
79                                              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
23 september 1891. 
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wenn man sich umschaut, sieht man das Fjeld und atmet die herrliche, 
scharfe Hochgebirgsluft.’80   

Het muzikale antwoord van Röntgen kwam een paar maanden 
later. Voor het 25-jarig huwelijk van Edvard en Nina Grieg (11 juni 
1892) schreef hij zijn suite Aus Jotunheim voor viool en piano.81 In 
deze compositie heeft Röntgen drie melodieën verwerkt die Grieg vier 
jaar later voor zijn 19 norwegische Volksweisen (opus 66) ook zou 
gebruiken. Röntgen heeft geweten dat hij zich met zijn suite in het hol 
van de leeuw waagde, althans, op Griegs terrein. Grieg echter was blij 
verrast en antwoordde mild en vriendelijk: ‘Die Jotunstücke habe mich 
fabelhaft gefreut. Du hast es aber auch so recht verstanden, diese 
Salat zu zu bereiten! Außer das für uns Jotunologen interessante sind 
noch dazu die Stücke ganz prächtig, poetisch und klangvoll im 
höchsten Grade.’82   

Een vergelijking van Röntgens suite met Griegs norwegische 
Volksweisen is leerzaam. Dit laatste werk kwam tot stand vijf jaar na de 
gezamenlijke Jotunheimreis van 1891. Frants Beyer, die destijds de 
melodieën ‘frisch von der Kuh’ had genoteerd, had Grieg pas laat het 
materiaal geleverd, met uitzondering van ‘Gjendines Wiegenlied’ dat 
Grieg zelf had opgeschreven.83 Op 22 augustus 1896 schreef Grieg 
aan Röntgen over zijn Volksweisen: ‘Es sind ganz wunderbare 
darunter. Allerdings habe ich haarreißende harmonische 
Kombinationen zu Papier gebracht.’84 Hij liet er geen twijfel over 
bestaan dat het bij de bewerking van volksmuziek en volksliederen 
aankwam op de harmonisatie. Juist daarin kon datgene wat in het 
diepst van de melodie aanwezig was aan het licht worden gebracht. 
                                                             
80                                                     Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 20 
december 1891. 
81                                          Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 134 
(19 mei 1892). 
82                                                              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
19 juni 1892. 
83                                                              Röntgen, Grieg, 33; Monica Jangaard, ‘Frants Beyer - venn og 
nabo’, in: Jangaard (red.), Bergen og Troldhaugen. Troldhaugens Skriftserie 2003  (Troldhaugen, 
2003), 63-77. Jurjen Vis, ‘Von Grieg geschrieben’. Grieg, Röntgen und die Volksmusik’, in: Hella 
Brock (red.), Kongressbericht. 5. Deutscher Edvard-Grieg-Kongress Leipzig 2004. (Altenmedingen, 
2005), 71-81. Zie ook: Benestad-Schjelderup Ebbe, Edvard Grieg, 314-316, 334-337. In het 
interview in de NRC van 7 mei 1930 (avondeditie) schrijft Röntgen de hele geschiedenis van het 
noteren van de liedjes ‘frisch von der Kuh’ toe aan Grieg in plaats van aan Beyer.  
84                                              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
22 augustus 1896. 
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Grieg heeft ‘Gjendines Wiegenlied’ met eenvoudige, hoofdzakelijk 
chromatische middelen gezet; in zijn geraffineerde zetting komt het 
oorspronkelijke lied (20 maten totaal) in al zijn puurheid en subtiele 
melancholie tot leven. (opus 66, nr. 19: ‘Allegretto semplice’; zie 
voorbeeld 7b) Röntgens bewerking (‘Andante con moto’, 73 maten 
totaal) daarentegen is met voorspel (maten 1-4), tussenspel (maten 20-
43) en naspel (maten 59-73), de aanhoudende pendelbas, 
syncopering, veelvuldige octavering en tweestemmigheid (maten 44-
51) een ‘überschwengliche’, ietwat goedmoedig-burgerlijke zetting 
geworden. Röntgens harmoniek, vooral door de sextakkoorden in de 
maten 20-27 en 32-43, is bovendien door en door Brahmsiaans. (zie 
voorbeeld 7a)  

Röntgen behandelde het liefdesliedje ‘Jeg gar i tusen tanker’ als 
een koraal; zijn plechtige, homofone zetting is een schoolvoorbeeld 
van klassieke harmonisatiekunst. (zie voorbeeld 7c) Ook in deze 
bewerking heeft hij kennelijk veel verwacht van een kunstig gewrochte 
context: hij liet de oorspronkelijke melodie - bij hem aan het begin 
(maten 7-25) opgedeeld in twee parten van elk acht maten - 
voorafgaan, onderbreken en volgen door een lokroep (‘Lok’, maten 1-6, 
15-17, 26-31). (zie voorbeeld 7d) Grieg presenteerde het lied in een 
set van variaties, waardoor het in toenemende mate intenser kan 
worden ervaren. (zie voorbeeld 7e) De melodie staat centraal en 
Grieg onderbreekt haar nergens (opus 66, nr. 18); ze klinkt 
achtereenvolgens in de sopraan (I, maten 1-18), de tenor (II, maten 18-
38) en ten slotte meerstemmig homofoon in de hoge stemmen (III, 
maten 38-63). Om te voorkomen dat het lied halverwege zijn spanning 
verliest en inzakt, heeft Grieg de A - de slottoon van het ‘Aufgesang’ - 
vervangen door een Ais (maten 13, 32 en 52). Terwijl bij Röntgen de 
slottoon A fungeert als dominant voor de tonica D, laat Grieg zijn 
stralende Ais oplossen in een b-akkoord (de parallel van D), waardoor 
het harmonische verloop onvoorspelbaarder wordt en daardoor 
spannend blijft. Het is niet onmogelijk dat Griegs aanduiding ‘Adagio 
religioso’ verwijst naar Röntgens ‘kerkse’ behandeling van de 
melodie.85 Terwijl Grieg zijn eerste twee variaties ‘cantabile’ heeft 
                                                             
85                                                            De aanduiding ‘Religioso’ komt in Griegs werken 
sporadisch voor. Boven de ‘Air’ van de Holbergsuite (opus 40) prijkt ‘Andante religioso’. De laatste 
van de zeven kinderliederen (opus 61), ‘Hymne van het vaderland’, is eveneens een ‘Andante 
religioso’. Nr. 17 van de korte pianostukjes (CW 105) is een ‘Molto adagio religioso’. Finn Benestad, 
vriendelijke mededeling, wil hieraan niet veel waarde hechten en wijst op overeenkomstige 
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gehouden - in de tweede variatie klinkt een soort cellomelodie in de 
bas - komt hij in de derde variatie met machtige akkoorden, als het 
ware orgelklanken, die Röntgens ‘choraliter’-bewerking echoën.   
 Op latere leeftijd heeft Röntgen verschillende keren benadrukt 
dat Grieg wat betreft de volksmuziek zijn grote voorbeeld was. In het 
interview met de Haagsche Post (april 1925) vertelde hij dat hij elke 
zomer met Grieg de bergen in trok om volksliederen te verzamelen: 
‘Dát gaf me de ingeving om hetzelfde voor Holland te doen.’86 In 
hetzelfde interview liet Röntgen blijken dat hij als zijn voornaamste 
opgave beschouwde: ‘Het populair maken van de niet-gekende, 
nationale schatten; alles wat Holland aan oude liederen en muzikale 
folklore bezit.’87 De eerste zin van zijn Griegbiografie (1930) is in dit 
verband al even veelbetekenend en erkent Grieg in al zijn grootheid: 
‘Edvard Grieg schonk zijn volk een eigen muziek. Dit is zijn 
onsterfelijke verdienste.’88   
 Röntgen doelde in het genoemde interview vooral op zijn eerste 
grote verzameling Nederlandse volksmuziek, de vijf bundels Oud-
Hollandsche Boerenliedjes en Contradansen (1897-1905) voor viool en 
piano. Op 2 oktober 1897 dankte Grieg Röntgen voor de toezending 
van de eerste band van zijn ‘Volkslieder’. Zoals het een goed 
rhetoricus betaamt gaf hij zijn vriend eerst complimenten en pas 
daarna kritiek: ‘Ich habe sie nur durchgelesen, aber es scheint mir, als 
hast Du die Sache auf einem Haar getroffen. Einfach und derb muß die 
Auffassung sein, und so hast Du auch in diesem Sinne das Klavier 
vortrefflich behandelt. Die vielen kleinen Nachahmungen machen sich 
immer gut. Das ist allerdings der reine Kontrast zu meiner 
Volksliederbehandlung. Wer weiß es: vielleicht hast du Recht und ich 
Unrecht! Doch: hinweg mit dem Pessimismus. Wir haben eben alle 
beide recht, das ist ja das Geheimniss.’89 Duidelijk is wat Grieg 
bedoelt: Röntgen tuigde zijn begeleidingen op met kleine imitaties 
                                                                                                                                                                                          
aanduidingen als ‘Solenne’, ‘Serioso’ en ‘Misterioso’. Echter, een componist gebruikt de aanduiding 
‘Religioso’ niet voor niets. 
86                                                              Overigens aantoonbaar onjuist: alleen in 1891 en 1893 hebben ze 
in Jotunheim samen melodieën opgeschreven. Röntgen en Beyer overigens veel meer dan Grieg. 
Zie: Vis, ‘Von Grieg geschrieben.’  
87                                              De Haagsche Post, 25 april 1925. 
88                                              Röntgen, Grieg, 5. 
89                                              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
2 oktober 1897. 
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ontleend aan de melodieën zelf. Grieg daarentegen legde de nadruk op 
de harmonisaties om daarmee de schat van de verborgen harmonieën 
aan het licht te brengen.         
 
 
Loftuitingen 
 
Meer dan eens heeft Grieg zijn vriendschappelijke gevoelens jegens 
Röntgen geconcretiseerd: in 1891 droeg hij deel V van zijn Lyrische 
Stücke (opus 54) aan hem op; in 1901 kreeg Mien Röntgen deel X 
(opus 71). Begin 1897 kreeg Röntgen van Grieg, die toen voor de 
tweede keer in Amsterdam logeerde, onaangekondigd een nieuwe 
Bechsteinvleugel cadeau. Röntgen trof het instrument in zijn huiskamer 
aan toen hij van zijn werk thuiskwam. Voor de viering van Röntgens 
50ste verjaardag componeerde Grieg zijn ‘Sehnsucht nach Julius’ 
(opus 73, nr. 1). Röntgen heeft er het nodige tegenover kunnen stellen: 
hij droeg in 1892 zijn Sturmesmythe voor koor en orkest (opus 31) op 
aan Grieg, hetzelfde jaar zijn suite Aus Jotunheim aan Edvard en Nina 
samen. Halverwege 1908 schreef hij zijn Vioolsonate in F 'in 
Erinnerung an Edvard Grieg'.90 Julius en Mien hebben tenslotte twee 
van hun vier zoons hun vrienden Edvard Grieg en Frants Beyer 
'gewidmet': Edvard Frants (1902-1969) en Frants Edvard (1904-1980). 
 Op een intiemer en persoonlijker niveau – in zijn dagboeken - 
heeft Grieg zijn vriend Röntgen met groter lof overladen dan hij ooit in 
zijn brieven had gedaan. Van 20 april tot 10 mei 1906 was Grieg voor 
het laatst bij de Röntgens in Amsterdam. Hij voelde er zich gezonder 
dan thuis en hij kon zelfs de slaap weer vatten! Op 25 april schreef hij 
in zijn dagboek: ‘Wat een geweldige mensen toch: Röntgen, Mien en 
hun hele familie! Hun liefde, gastvrijheid, zelfopoffering, brede kijk op 
de dingen en respect voor andersdenkenden. Wat een standaarden 
hebben zij! Hier ademt men zuivere, geneeskrachtige lucht. Wat goed 
hier te zijn. Dierbare, dierbare vrienden. Gelukkig de man die vrienden 
heeft zoals zij. En hun huis is gevuld met muziek; altijd is er wel 
iemand aan het zingen of spelen. Hier is muziek de goede kracht 
geworden die hoofden en harten adelt.’91 Op 2 mei schreef de 
                                                             
90                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
136. 
91                                              Benestad (ed.), Edvard Grieg Dagbøker, 126. 
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componist: ‘Ik kan geen woorden vinden om Röntgen en Mien te 
beschrijven. Ze delen in onze vreugde en ons verdriet. Zoals zij mij 
door deze zenuwachtige dag hebben heengeholpen. Hij zat zelfs 
geruststellend naast me in de concertzaal om de blaadjes voor me om 
te slaan bij de Cellosonate.’92    
 Van 28 februari tot 8 maart 1907 bezocht Röntgen op instigatie 
van Grieg de Noorse hoofdstad Christiania en gaf daar op 2, 6 en 7 
maart drie concerten, met en zonder orkest. Edvard Grieg speelde op 
twee avonden met hem samen zijn Noorse Dansen. Grieg genoot 
enorm van Röntgens succes en heeft hem van tevoren en na afloop 
alle honneurs gegeven die hem toekwamen. Op een audiëntie op 5 
maart bij de Noorse koning Haakon VII werd Röntgen zelfs benoemd 
tot ridder in de orde van Sint Olav. Op 2 maart had Grieg in 
Christiania’s kranten Verdens Gang en Aftenposten een wervend 
artikel over de pianist en componist en vooral de mens Röntgen 
geschreven. Grieg roemde Röntgens interpretatie van Beethoven en 
Brahms en zijn grote belangstelling voor de Noorse volksmuziek. 
Kamermuziek was zijn specialiteit en daarin had hij Amsterdam groot 
gemaakt. Als componist zou Röntgen zijn publiek niet willen verbluffen 
met zijn originaliteit; wat hij te bieden had was fris, natuurlijk en 
poëtisch. De stralen van Röntgens kunst waren sterker dan 
Röntgenstralen. Die hielden immers halt bij de botten, terwijl de kracht 
van Julius Röntgen geen grenzen kende. In diezelfde geest schreef 
Grieg op 3 maart in zijn dagboek: ‘Ik denk dat een steen in extase zou 
gaan trillen om de manier waarop Röntgen Brahms’ Eerste 
pianokwartet speelde!’93   
 Van 21 tot 27 juli 1907 hebben Röntgen en Grieg elkaar voor het 
laatst gezien, op Troldhaugen. Op 22 juli 1907 schreef Grieg in zijn 
dagboek: ‘Gistermiddag kwam eindelijk mijn geweldige vriend Röntgen, 
vol van Jotunheim, warmte en enthousiasme.’ De 25ste was ook Percy 
Grainger op Troldhaugen gekomen: ‘Ik had derhalve het grote 
genoegen deze twee geweldige mensen aan elkaar voor te stellen en 

                                                             
92                                                              Benestad (ed.), Edvard Grieg Dagbøker, 130, 131. 
93                                                              Benestad/Halverson (ed.), Edvard Grieg. Diaries, Articles, 
Speeches, 252-254. Grieg herhaalde hier in feite wat hij in korter bestek had gezegd bij een loflrede 
op zijn vrienden die hem bezochten op zijn 60ste verjaardag op 15 juni 1903: Benestad/Halverson 
(ed.), Edvard Grieg. Diaries, Articles, Speeches, 393. 
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ik wist dat ze elkaar zouden begrijpen. Een horizon als die van Julius is 
zeldzaam. Hij zag meteen het bijzondere in het talent van Grainger.’94   
 De grootste diensten die Röntgen Grieg na zijn dood (4 
september 1907) heeft bewezen waren de zorg voor zijn muzikale 
nalatenschap, de uitgave van verschillende daarin aangetroffen 
composities en de uitgave van zijn biografie.95 Röntgen heeft zich 
daarin wel de meest actieve apostel van Grieg getoond. Edvard Grieg 
komt in het hiernavolgende nog herhaaldelijk aan de orde. Onder meer 
daar waar het gaat om zijn opvattingen over Röntgens componeren, 
moderne muziek en volksmuziek, zijn relatie met Duitsland en zijn 
‘religiöse Weltsicht’.  
 
 
Samenvatting 
 
Julius Röntgen was reeds als jongeling in de ban geraakt van de 
muziek van Edvard Grieg. In zijn Griegbiografie (1930) beschreef  
Röntgen hoe Griegs ‘vreemde klanken’ hem binnenvoerden in een 
‘geheel nieuwe toonwereld’. Na de eerste ontmoeting met Grieg op de 
Skandinaviske Selskap in Leipzig (27 februari 1875) waren gedurende 
enkele jaren de betrekkingen tussen Grieg en Amanda Maier inniger 
dan die tussen Grieg en Röntgen. Eind 1883-begin 1884 heeft het - 
inmiddels - echtpaar Röntgen Grieg gedurende enkele weken in 
Amsterdam opgevangen. Grieg verkeerde in een ernstige midlife crisis 
en kwam bij de Röntgens tot zichzelf. Sinds de logeerpartij waren 
Röntgen en Grieg innig bevriend en schreven zij elkaar regelmatig zeer 
persoonlijke brieven (tot halverwege 1907). Grieg bewonderde in de 
componist en musicus Röntgen het vakmanschap, de vlijt en het 
vermogen om altijd en overal te kunnen musiceren en componeren. 
Röntgen beschouwde Grieg als een wijze raadgever en bewonderde in 
                                                             
94                                                              Benestad (ed.), Edvard Grieg Dagbøker, 211. Grainger refereert in 
zijn Anecdotes [transcriptie Lionel Carley, met vriendelijke dank] aan dezelfde ontmoeting en hij is 
minder vleiend over Röntgen: 'The first time I played it [het orkestwerk Green bushes] I thought 
Grieg seemed pleased enough, and as for Röntgen (that noble and generous soul but clod-hoppery 
art-man), he was utterly bowled over repeating again and again in a loud voice “Das ist der 
kommende Mann”.' Lionel Carley, ‘The Last Visitor: Percy Grainger at Troldhaugen’, in: Studia 
Musicologica Norvegica 25 (1999), 189-207. Idem, ‘Grainger’s promotion of Grieg’, in: Edvard Grieg 
in kulturbyen. Troldhaugens Skriftserie 2000, 173-176. 
95                                          Mien gaf de brieven van Röntgen aan Grieg in 1934 uit in: Röntgen-des 
Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 152-202.  
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hem vooral de eigenheid van zijn composities. Röntgen heeft zich in 
zijn bewerkingen van Nederlandse volksmuziek en -liederen laten 
inspireren door het voorbeeld van Grieg. In hun bewerkingen van 
dezelfde Noorse volksliederen en -melodieën - opgetekend op een 
gezamenlijke reis in Jotunheim in de zomer van 1891 - treden 
opmerkelijke verschillen tussen Grieg en Röntgen aan het licht. Grieg 
voorziet zijn melodieën van zeer persoonlijke harmonisaties en aarzelt 
niet in te grijpen in het origineel; Röntgen echter blijft op veilige afstand 
en voegt in zijn begeleidingen heel bescheiden niets anders toe dan 
stemmige harmonisaties en kleine contrapuntische imitaties van 
melodische motieven.        
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VIII 
Johannes Messchaert 
 
Röntgen heeft verschillende instrumentalisten en vocalisten aan de 
piano begeleid, maar met niemand is de samenwerking zo langdurig, 
zo intensief, zo volledig en zo gelukkig geweest als met de zanger 
Johannes Messchaert (1857-1922).1 In het hiervoor reeds vaker 
aangehaalde interview met de Haagsche Post (1925) merkte Röntgen 
op: 'Het was een schoon samengaan. Een van de twee hoogtepunten 
van mijn leven. We musiceerden dag en nacht; namen de heele 
litteratuur door. En toen begonnen we te trekken door Europa. Heerlijke 
tijd! We begrépen elkaar; we groeiden tot een eenheid.'2 De innige 
verbondenheid tussen de twee kunstenaars bleek sterk toen Röntgen 
voor de tweede keer in het huwelijk trad, op 8 juli 1897. Bijna een kwart 
eeuw later schreef hij daarover aan zijn toenmalige getuige 
Messchaert: ‘Het meest moest ik denken aan onzen bruilofstdag in 
Ede, waar Gij ons met de Liederkreis getrouwd hebt: een van mijn 
heerlijkste levensherinneringen!’3 Mien Röntgen schreef na 
Messchaerts overlijden (10 september 1922) aan diens weduwe 
Johanna Messchaert-Alma: 'Julius verliest ook zooveel: Johan was 
voor hem de kunstbroeder […]!’4 Johanna Messchaert noemde op haar 
beurt Julius Röntgen haar mans 'beste, liefste en trouwste vriend'.5   
 Ook het publiek en de kritiek ervoeren dat Messchaert en 
Röntgen bij elkaar hoorden. Simon van Milligen schreef in 1925: 
'Messchaert en Röntgen waren zozeer “ein Herz und eine Seele” in 
hunne samenwerking, dat zij een volkomen harmonisch geheel 

                                                             
1                                    Over Messchaert: Thomas Seedorf, ‘Johannes Messchaert’, in: 
MGG, Personenteil 12 (Stuttgart, 2004), 61, 62. 
2                                               Het andere hoogtepunt was voor Röntgen - zo blijkt uit het 
interview - de vriendschap met Edvard Grieg. De Haagsche Post, 25 april 1925.  
3                                                  Hoorn, Westfries Archief. Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 
6 december 1920. Röntgen bedoelt hier overigens de cyclus An die ferne Geliebte van Beethoven 
waarin hij kort tevoren de tenor Jacques Urlus had begeleid. Ook in een brief van 22 september 
1920 noemt hij Beethovens Liederkreis als een hoogtepunt: Röntgen-des Amorie van der Hoeven 
(ed.), Brieven van Julius Röntgen, 211.  
4                                              Hoorn, Westfries Archief. Arch. Messchaert. Brief van MR aan JMA 
, 14 september 1922. 
5                                       Tinte, Coll. Röntgen. Brief van JMA aan MR, niet gedateerd. 
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vormden.'6 De Messchaert-Röntgenavonden golden als volmaakte 
presentaties van de liedkunst. Ze hadden al vroeg een legendarische 
status en muziekjournalisten en publicisten bleven in later jaren 
benadrukken hoe bijzonder die concerten toch waren geweest, zelfs 
lang na Messchaerts én Röntgens dood.    
 Messchaert, een van de meest intelligente zangers van zijn 
dagen, schitterde in het lied (begeleid met piano en met orkest) en het 
oratorium. Röntgen schreef in 1917, toen zijn samenwerking met 
Messchaert al ten einde was gekomen: 'Hoe heb ik toen het heerlijke, 
krachtige geluid van Messchaert bewonderd. Nu is zijn stem innig, 
liefelijk en vol gevoel; maar toen in die eerste glansperiode ging er een 
kracht en een geweld van uit om nooit te vergeten.'7 Anton Averkamp 
prees in Messchaerts techniek vooral het 'mezza voce', het zingen met 
de halve, zachte stem. Met zijn fluisterende zachtheid kon de zanger 
wonderen verrichten. Zijn intieme, artistieke expressie en zeer 
verzorgde dictie waren zijn handelsmerk. Op zijn concerten zaten zelfs 
de meest bekende zangers in de zaal - gewapend met partituur en 
potlood - om als het ware van Messchaert college te krijgen. 
Messchaerts kunstenaarschap werd ook buiten Nederland op hoge 
waarde geschat, door onder anderen Edvard Grieg, Johannes Brahms 
en Gustav Mahler.8   
 
 
Messchaerts eerste jaren in Amsterdam 
 
Een belangrijke schakel tussen de Hollander Messchaert en de Duitser 
Röntgen was de zanger Julius Stockhausen, bij wie Messchaert in 
1878 en 1879 aan Hochs Konservatorium in Frankfurt am Main had 
                                                             
6                                                  S. van Milligen, ‘Een romanticus met hart en ziel.’ 
Programmatoelichting bij een concert van het Concertgebouworkest (22 maart 1925)  ter 
gelegenheid van de 70ste verjaardag van Julius Röntgen. Amsterdam, GAA, Arch. Concertgebouw 
, inv. nr. 109, 17 maart 1925. 
7                                                De Amsterdamsche Dameskroniek van zaterdag 11 augustus 
1917. 2e blad. In Het Vaderland van 23 september 1922 (avondeditie) wordt echter verwezen naar 
de Wereldkroniek. Röntgen dateert daar zijn eerste ontmoeting met Messchaert abusievelijk op 
1882. 
8                                       Franziska Martienssen, De Kunst van het Zingen getoetst aan Johannes 
Messchaert (Den Haag, 1947), 7-8 (‘Woord vooraf’ door de vertaler J.H. Sikemeier). Vertaling van: 
Franziska Martienssen,  Johannes Messchaert. Ein Beitrag zum Verständnis echter Gesangskunst. 
Berlin-Leipzig, 1914. In de tweede druk van 1920 luidde de titel: Die echte Gesangkunst. Dargestellt 
an Johannes Messchaert. 
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gestudeerd. Hiervoor, in het hoofdstuk over zijn leerjaren, kwam reeds 
aan de orde dat Röntgen als jongeman in de jaren 1873-1875 
verschillende concerten met Stockhausen had gegeven.9 Dat zou hem 
ten opzichte van de zanger zelfs een voorsprong hebben verschaft. In 
het interview met de Haagsche Post van april 1925 deed Röntgen het 
voorkomen alsof hij het was geweest die de ervaringen van en met 
Stockhausen had doorgegeven aan Messchaert: 'Ik maakte [mijn 
eerste concertreis] met Stockhausen, den grooten liederen-zanger. 
Daardoor heb ik later op Messchaert kunnen inwerken: ik heb hem den 
schat van de Duitsche liederen-litteratuur leeren ontdekken. 
Messchaert […] wou oorspronkelijk opera-zanger worden.'10 Het zou 
dus Röntgen zijn geweest die Messchaert zou hebben afgehouden van 
de opera, hem de weg zou hebben gewezen naar het oratorium en 
hem vervolgens zou hebbben ingewijd in de hogere liedkunst! 
Messchaert kon Röntgens beweringen niet meer tegenspreken; hij was 
in 1922 overleden.   

Nadat Messchaert begin 1881 - hij was 23 - zijn zang- en 
operaopleiding aan de Königliche Musikschule in München had 
afgesloten, kwam hij op aansporing van Daniël de Lange terug naar 
Nederland en vestigde zich in Amsterdam. Röntgen hoorde hem voor 
het eerst in de ronde Lutherse kerk op het Singel. Op een koorconcert 
van De Lange zong Messchaert de aria 'Ihr grüne Auen' uit het 
oratorium Susanna (1749, HWV 66) van Händel.11 Röntgen had nog 
nooit van Messchaert gehoord, maar was diep onder de indruk. 
Messchaert werd na de zomer van 1881 als opvolger van de bariton 
Herman Molkenboer benoemd als leider van de afdeling solozang aan 
de Muziekschool van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. 
Het was opnieuw Daniël de Lange die hem had binnengehaald. 
Röntgen en Messchaert kwamen elkaar nu vaker tegen.12   

Eind november 1881 nodigde Röntgen de zanger uit voor een 
bijdrage aan zijn soirée van 3 december in Felix Meritis. Messchaert 
stuurde Röntgen de ballade ‘Archibald Douglas’ (opus 128) van Karl 
                                                             
9                                                  Hiervoor 146-151. 
10                                       De Haagsche Post, 25 april 1925. 
11                                                G.F. Händel, Susanna (HWV 66). Uit de eerste akte, derde scene, 
nr. 23 (aria van de eerste ouderling): ‘Ye verdant hills, ye balmy vales, bear witness of my pain.’ 
Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 207. 
12                                       Zie hiervoor 243. 
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Loewe toe en bond hem op het hart de pianopartij goed te studeren 
want het was een lastig stuk. Vele jaren later hebben de twee hierom 
nog smakelijk moeten lachen.13 Op 2 december hadden ze op de 
Muziekschool hun eerste repetitie en een dag later was het concert.14 
Messchaert zong slechts Loewes Ballade, maar deze bijdrage was, 
volgens Röntgen, ‘sehr gefallen’. De vonk sprong overigens niet 
meteen over. Was het Messchaerts aanvankelijke strengheid geweest 
die Röntgen had doen schrikken? Pas op 19 november 1882 
musiceerden de mannen opnieuw samen en een week later 
beproefden ze hun krachten op Schumanns Liederkreis (opus 39) en 
dat was voor beiden vertrouwd terrein. Met het concert van 8 december 
1882 was het ijs wel gebroken.15 Vóór de zomer van 1883 komt 
Messchaert vaker in Röntgens dagboeken voor en treedt de laatste 
steevast op als zijn begeleider. Af en toe was er ook ruimte voor 
gezelligheid.     
 Samen met Julius Röntgen en Frans Coenen was ook Johannes 
Messchaert op uitnodiging van Daniël de Lange op 1 juli 1883 
aanwezig bij de eerste bespreking over de oprichting van een 
conservatorium in Amsterdam. Na de zomer van 1884 ging het 
Amsterdamsch Conservatorium van start en gaf Messchaert als 
hoofdleraar leiding aan de zangafdeling.16    

Inmiddels was de zanger in Amsterdam een bekende figuur 
geworden. Op 13 december 1883 had hij in het Paleis voor Volksvlijt 
de bassoli gezongen in Bachs Matthäus-Passion (BWV 244), onder 
leiding van Johannes Verhulst. Röntgen was, gezien zijn Leipzigse 
passie-ervaring, een van de steunpilaren onder de uitvoering en hij 
begeleidde de recitatieven op het harmonium.17  Toen Grieg en 
Brahms Amsterdam bezochten, respectievelijk eind 1883 en begin 
                                                             
13                                           Hoorn, Westfries Archief. Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 
10 augustus 1917. 
14                                                Op 2 december 1881 komt Messchaert voor het eerst in Röntgens 
dagboekje voor. Zijn naam is daar onderstreept. Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 2 en 3 
december 1881.  
15                                       Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 19 en 26 november en 8 
december 1882. 
16                                             Zie hiervoor het hoofdstuk over de Muziekschool en het 
Amsterdamsch Conservatorium, 243 e.v.. 
17                                        Het was de derde Passionsuitvoering onder Verhulst na de 
‘première’ van 16 maart 1878 en 26 februari 1881, beide malen in de Parkzaal. Zie: Dingler e.a. 
(red.), De Matthäus-Passion, 25.  
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1884, maakten ook zij kennis met de ‘zielvolle, klankrijke stem’ van de 
zanger.18 Bij het bezoek van Grieg zong Messchaert bij Röntgen thuis 
Griegs liederen in het bijzijn van de componist.19 Op 25 en 26 februari 
1884 was Brahms in Amsterdam en speelde Röntgen onder zijn leiding 
het Tweede pianoconcert. Messchaert zong op hetzelfde concert, 
begeleid door Brahms, de liederen ‘Feldeinsamkeit’ en ‘Mainacht’.20   

Op Goede vrijdag 1884, 11 april, zong Messchaert de bassoli in 
Bachs Matthäus-Passion onder Von Herzogenberg in de Thomaskirche 
in Leipzig en dat optreden was dankzij de bemiddeling van Röntgen tot 
stand gekomen. Röntgen speelde zelf mee op de altviool en 
introduceerde Messchaert na afloop op Lehmannsgarten.21Daarna 
kwam de vriendschap en samenwerking van Röntgen en Messchaert 
in een stroomversnelling. Zij waren binnen korte tijd zo vertrouwd 
geraakt met elkaar dat ze in juli 1884 samen naar Noorwegen reisden 
om Grieg in de Hardanger op te zoeken. Op 8 september schreef 
Röntgen aan zijn Noorse vriend: ‘Mitten in unseren jetzigen, 
gemeinschaftlichen Arbeiten am Conservatorium erinnern wir uns oft 
an all die Herrlichkeiten vor einigen Wochen.’22   
 
 
Kleine concerten en grote concerten 
 
Röntgen heeft in een notitieboekje alle programma’s bijgehouden van 
zijn Soirées voor Kamermuziek in Felix Meritis én de Kleine Zaal van 
het Concertgebouw (vanaf 13 oktober 1888). Het eerste concert vond 
plaats op 22 november 1878 en het laatste op 17 maart 1906. Van 
vrijwel elk concert noemt Röntgen ook de medewerkenden.23 Alleen al 
                                                             
18                                       Martienssen, De Kunst, 7. 
19                                       Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 11, 9 januari 1884.  
20                                      Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 25 en 26 februari 1884. 
Nota bene ‘Mainacht’ was de eerste compositie van Brahms die Röntgen, blijkens zijn 
dagboekaantekening van 25 oktober 1868 (Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 1, 25 oktober 
1868) had leren  kennen (opus 42, nr. 2). ‘Feldeinsamkeit’ (opus 86, nr. 2). 
21                                       Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 10-12 april 1884.  
22                                       Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
8 september 1884. 
23                                             De laatste soirée op 21 april 1906 werd niet ingeschreven. Tinte, 
Coll. Röntgen. Notitieboekje Soirées voor Kamermuziek, 1878-1906. Ter gelegenheid van het 25-
jarig bestaan van de soirées, eind 1903, verschenen de meeste van deze gegevens ook in druk 
(Nieuwe Muziekhandel, Amsterdam).   
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uit dat overzicht blijkt de onstuitbare opmars van Messchaert in 
Amsterdam. De eerste jaren verleende hij elk seizoen aan een van de 
zes soirées zijn medewerking. Eén substantiële vocale bijdrage 
volstond dan op een verder geheel instrumentaal programma. Zo zong 
Messchaert de Liederkreis van Beethoven (An die ferne Geliebte, opus 
98), de Eichendorff-Liederkreis (opus 39) van Schumann en in een 
klein vocaal ensemble het Spanisches Liederspiel (opus 74) van 
dezelfde componist. Ook Schumanns Dichterliebe (opus 48) en de 
Liebesliederwalzer (opus 52) van Brahms kwamen tot klinken. Begin 
1887 nam Messchaert Brahms’ Romanzen aus Tiecks Magelone (opus 
33) voor zijn rekening en een jaar later Schuberts Schwanengesang (D 
957).  
 In de soiréeserie van 1888/89 was er op 9 februari 1889 voor het 
eerst een aparte Messchaert-Röntgenavond, een duo-avond waarop 
men alleen de zanger en de pianist kon beluisteren. Röntgen speelde 
de Eerste partita van Bach (BWV 825) en Les Adieux van Beethoven 
(sonate nr. 26, opus 81A); Messchaert zong de aria 'Ihr grüne Auen' 
van Händel en verwees daarmee ongetwijfeld naar het eerste 
gelukkige treffen met Röntgen, voorjaar 1881. Verder vermeldde het 
programma liederen van Von Herzogenberg, Grieg én Messchaert. Op 
de soirée van 16 november dat jaar zong Messchaert voor het eerst 
werk van Röntgen: de Oud-Nederlandsche Amoureuse Liedekens 
(opus 29, opgedragen aan Messchaert).  
 Op de Messchaert-Röntgenavond van 9 maart 1890 kwam het 
duo met een karakteristiek programma dat het nog vaak zou herhalen: 
Röntgen speelde Beethovens laatste pianosonate (nr. 31, opus 111) 
en met Messchaert vertolkte hij na de pauze Schuberts laatste 
liedcyclus (Winterreise. D 911). Voor de duo-avond van 21 maart 1891 
werd Bachs solocantate ‘Ich will den Kreuzstab gerne tragen’ (BWV 
56) gecombineerd met Brahms’ Magelone-liederen (opus 33). Al even 
karakteristiek en vaak herhaald was het programma van de avond van 
6 februari 1892: Röntgen speelde eerst de Phantasie in C (opus 17) 
van Schumann en begeleidde aansluitend Messchaert in Schuberts 
Schöne Müllerin (D 795).  
 Het succes van de jaarlijkse Messchaert-Röntgenavond in de 
Kleine Zaal was zó overweldigend - de stoelen waren niet aan te 
slepen - dat er ruimte moest komen voor meer, veel meer zelfs. Aan 
het begin van het seizoen 1897/98 waren er in de Grote Zaal voor het 
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eerst drie Messchaert-Röntgenavonden achter elkaar. Het recept was 
inmiddels bekend en beproefd; Röntgen wisselde Messchaerts zang af 
met werken voor pianosolo. Ook was er plaats voor noviteiten van 
allerlei slag. Zo klonken aan het slot van de eerste avond Röntgens 
Oud-Hollandsche Volksliederen naar Valerius (opus 43) en op de 
tweede avond de Tranendichtjes van Philip Loots en Griegliederen. Op 
de derde avond gingen zowaar twee van de Wesendoncklieder van 
Wagner (WWV 91), ‘Der Engel’ en ‘Im Treibhaus’, en vier losse 
liederen van Hugo Wolf.24 Messchaert en Röntgen toonden zich beiden 
'sehr begeistert' van Wolfs 'ganz herrliche Lieder’. Röntgen was erg 
onder de indruk van zijn 'Schubertische Produktivität'.25 

 Zoals hierna nog zal blijken, was Röntgen in de zomer van 1898 
beschadigd geraakt door de problemen bij het Toonkunstkoor; hij had 
zich gedwongen gevoeld zijn ontslag in te dienen. In de moeilijke 
maanden daarna heeft hij in zijn samenwerking met Messchaert volop 
troost, afleiding en ‘Ersatz’ kunnen vinden. Op 2 oktober 1898 schreef 
hij Grieg dat hij in oktober en november met Messchaert 16 concerten 
zou geven; drie grote recitals in Amsterdam, de overige optredens in 
zalen en zaaltjes in het land.26 Uit Röntgens Concertkalender 1898/99 
blijkt dat er tot half april 1899 nog eens tien Messchaert-
Röntgenavonden bij kwamen.27      
 
 
Met Brahms in Wenen 
 
In 1895 traden Messchaert en Röntgen voor het eerst samen op in 
Wenen en binnen een mum van tijd waren ze daar een zeer geliefd 
duo. Het zal zeker ook de openlijke waardering door Johannes Brahms 
zijn geweest die aan deze goede reputatie heeft bijgedragen. Vaak zat 
Brahms vooraan op het podium en hij betuigde dan luid zijn bijval.  

                                                             
24                                             'Anakreons Grab' (Goethelieder), 'Auf ein Altes Bild', 'Um 
Mitternacht' en 'Der Rattenfänger' (Mörikelieder). Hugo Wolf (1860-1903) was weliswaar zwaar ziek, 
maar nog altijd actief als componist.  
25                                                Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
14 juli 1898 en 9 november 1898. 
26                                       Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
2 oktober 1898. 
27                                             Tinte, Coll. Röntgen. JR Concertkalender 1898/99.  



                                                                   2 
 

 

357 

 Het zal niet zonder reden zijn geweest dat dr. Otto Böhler (1847-
1911), de kunstenaar die alle belangrijke Weense musici en grote 
gebeurtenissen uit het Weense muziekleven in zijn Schattenbilder heeft 
gevangen, ook een silhouet heeft gemaakt van een recital van 
Messchaert en Röntgen.28 In zes momentopnamen beeldt Böhler het 
duo af in de Dichterliebe van Robert Schumann met als hoogtepunt 'Ich 
grolle nicht!' (opus 48, nr. 7). Bij Böhler is de reus Messchaert een 
burcht van rust in vergelijking met zijn kleine, driftige begeleider 
Röntgen, die als een bezetene opgaat in zijn spel.29    

Brahms schreef in februari 1896 aan Clara Schumann: ‘Er 
[Röntgen] gab gestern mit Messchaert sein zweites Konzert und 
kommt nächstens wieder für ein Drittes und Viertes. Beide haben 
überaus viel Sympathie und schönsten Erfolg. Messchaert, dessen 
Stimme gar nicht eigentlich besonderen Reiz hat, singt so schlicht und 
herzlich warm dabei, daß es eine wahre Freude ist. Gestern, die 
Dichterliebe, war ganz köstlich, namentlich aber auch von Röntgen, bei 
dem jeder Ton, jeder Akkord herauskam, als ob gerade er mit 
besonderster Liebe angeschlagen würde!'30 Röntgen zelf schreef aan 
Heinrich von Herzogenberg naar aanleiding van hetzelfde concert: 
‘Feldeinsamkeit wurde viermal da capo gefragt und überhaupt dauerte 
das Concert mit allen Zugaben beinahe doppelt so lang. Das Beste 
war, daß Brahms bei uns im Künstlerzimmer war und sehr lieb war, wie 
ich ihn selten gesehen habe. Nach dem Concert waren wir mit ihm im 
“Rothen Igel” und den nächsten Tag bummelte er mit uns in Wien 
herum. Über 10 Tage sind wir wieder dort und im März noch einmal.’31   

In maart was ook Edvard Grieg in Wenen en op het concert zat 
hij op de eerste rij, naast Brahms. Om beurten begeleidden zij toen 

                                                             
28                                               Eerder had hij ook Wagner en Bruckner, Bruckner aan het orgel, 
Liszt, Johann Strauss, Brahms en Mahler en de ontvangst van respectievelijk Strauss, Bruckner en 
Brahms in de hemel in silhouetten vereeuwigd. Amsterdam, Familiearchief Röntgen. Hoorn, 
Westfries Archief, Arch. Messchaert.  
29                                               Een mooie aanvulling op Böhlers ‘Schattenbild’ is Messchaerts 
bijdrage voor Röntgens 50ste verjaardag  (Amsterdam, Familiearchief Röntgen. Huldeboek JR 
1905): ‘Dichterlijke ontboezemingen der familie Messchaert op den 9en Mei 1905: Hoort vrienden! 
‘k Zeg U thans met klem, Het zichtb're deel is’t minst van hem; ‘t Onzichtb're kent men slechts door 
d’ooren. Wie Röntgen zien wil moet hem hooren.’   
30                                                         Litzmann, Clara Schumann, 616 (nr. 751). 
31                                                  Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 136, 137.  
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Messchaert in enkele van hun eigen liederen.32  Messchaert en 
Röntgen hadden hun roem gevestigd en als het ware het predikaat 
hofmuzikanten verworven. Bij een van hun concerten in Wenen begin 
1896 is het voorgekomen dat het publiek maar geen genoeg krijgen 
van al die heerlijke liederen en de concertdirectie de lichten moest 
doven om een einde te maken aan de avond.33 Messchaert oogstte in 
het algemeen de meeste complimenten. Die Neue Freie Presse van 
midden februari 1896 sloeg zijn artistieke voordracht - in navolging van 
Brahms - hoger aan dan de kwaliteit van zijn stem. Wat betreft de 
kwaliteiten van Röntgen was er bij de critici minder overeenstemming. 
Sommigen vonden wat hij deed grof en echt mooi zacht spelen zou 
hem niet gemakkelijk zijn afgegaan. Die Neue Freie Presse echter 
aarzelde niet Röntgen onder de grootste Nederlandse pianisten van 
zijn generatie te rekenen: ‘Zodra men aan zijne eigenaardige manieren 
van het klavier gewend is, komt men geheel onder den indruk van zijn 
spel.’34 Alma Mahler, de vrouw van Gustav Mahler, schreef naar 
aanleiding van een Brahms-Schumannconcert van het duo in de 
Bösendorferzaal over Röntgens begeleidingskunst: 'Geregeld vond ik 
het stuitend, zoals hij speelde. Hij wisselt ook te sterk en te abrupt van 
tempo.'35    

Op 11 november 1896 gaven Messchaert en Röntgen opnieuw 
een liederenavond in Wenen en troffen toen wederom Brahms.36 Het 
plezier en de gezelligheid van het voorjaar waren verdwenen. Het 
overlijden van Clara Schumann een halfjaar eerder had Brahms hevig 
aangegrepen en in de maanden daarop was hij zelf ziek geworden; 
een ongeneeslijke leverkwaal naar zou blijken. Hij was er zo slecht aan 
toe dat Röntgen niet verwachtte dat hij hem nog zou terugzien. Hij 
schreef later in zijn Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe: 'Brahms 
                                                             
32                                                  Grieg schreef op 2 april aan zijn vriend Frants Beyer dat hij na het 
concert met Röntgen, Messchaert en Brahms in de kroeg was beland en daar tot in de kleine 
uurtjes was blijven hangen. Benestad en Kortsen (ed.), Grieg Brev til Beyer, 204-206 
33                                                Het Vaderland, 23 september 1922 avondeditie. 
34                                            Geciteerd in De Amsterdammer, 23 februari 1896. 
35                                            Alma Mahler, Het is een vloek een meisje te zijn, 24 januari 1900. 
Ter gelegenheid van Röntgens 70ste verjaardag verscheen in Het Vaderland een impressie van 
een Messchaert-Röntgenavond in Hoorn omstreeks 1900. De correspondent drukte zich mild uit 
over de begeleider Röntgen: ‘Nu is Röntgen niet wat men noemt kalm en bedaard van natuur.’ Het 
Vaderland, 9 mei 1925 avondeditie.  
36                                           Uit JR Concertkalender 1896/97 (Tinte, Coll. Röntgen) blijkt dat 
Messchaert en Röntgen alleen op 11 november in Wenen een ‘Liederabend’ gaven.  
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Zustand hatte uns aufs Tiefste erschreckt. Er sah abgemagert aus, die 
Augen hatten einen stechenden Ausdruck bekommen, die 
Gesichtsfarbe war gelb. Er selbst wollte nichts von seinem schlechten 
Befinden wissen und kämpfte mit aller Energie gegen die Krankheit, 
die täglich unheimliche Fortschritte machte.'37  

Röntgen moet die dag tot zijn verrassing hebben vernomen dat 
op 9 november, twee dagen eerder dus, de Nederlander Anton 
Sistermans in aanwezigheid van een diep bewogen Brahms diens 
Ernste Gesänge (april-mei 1896) publiekelijk ten doop had gehouden. 
Hij betreurde het dat Messchaert niet die eer ten deel was gevallen! Op 
17 november schreef Röntgen aan zijn vriend dat ook hij Brahms’ 
liederen moest gaan zingen. Hij sprak toen het vermoeden uit dat de 
componist ze voor zichzelf had geschreven, als het ware een afscheid 
van het leven.38 Röntgen vond dat Messchaert haast moest maken; 
ook de jonge Gerard Zalsman, nota bene een leerling van Messchaert 
én Stockhausen, zong de liederen al!39 Vanwaar deze haast? Het is 
voorstelbaar dat Röntgen de cyclus wilde uitvoeren op concerten 
onmiddellijk na het ophanden zijnde overlijden van Brahms.     

Op 30 oktober 1897, op de eerste Messchaert-Röntgensoirée 
van na de zomer, hebben Messchaert en Röntgen voor het eerst 
Brahms’ zwanenzang in het Amsterdamse Concertgebouw uitgevoerd; 
men kende het werk daar toen nog niet. Op 13 november zongen ze 
de liederen in Wenen op hun eerste ‘Liederabend’ van het seizoen.40  

Daarna werd de cyclus wel een van hun meest geliefde 
repertoirestukken. Op 9 november 1898 schreef Röntgen aan Grieg: 
'Auch die Ernste Gesänge von Brahms singt er jetzt überall und macht 
die tiefste Wirkung damit.' Pregnanter nog verwoordde Röntgen het 
                                                             
37                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos nr. 2584: Edvard Grieg. 
Erinnerungen und Briefe, 162. Uit de brief aan Von Herzogenberg van 14 november 1896 blijkt dat 
Brahms zelf optimistisch was. Kalbeck (ed.), Brahms-Von Herzogenberg Briefwechsel, 14 
november 1896. 
38                                                           Anton Sistermans (1865-1926) was evenals Messchaert een 
leerling van Stockhausen. Zijn begeleider was Anton Rückauf. Over hen schrijft Röntgen echter 
geen woord. Hofmann, Johannes Brahms Zeittafel, 232, 267. Overigens had Felix Kraus de 
liederen op 30 oktober 1896 al op een besloten concert uitgevoerd. Zie ook: 
www.dutchdivas.net/frames2/baritons.html (16 januari 2007). 
39                                                           Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 
17 november 1896. Gerard Zalsman (1871-1949) was een leerling van Messchaert. Zie ook: 
www.dutchdivas.net/frames2/baritons.html (16 januari 2007).  
40                                                                   Algemeen Handelsblad, 22 mei 1930. De Amsterdammer, 3 
november 1897. Tinte, Coll. Röntgen. JR Concertkalender 1897/98. 
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eind 1906 aan zijn Noorse vriend: ‘Wir schlossen mit den Ernsten 
Gesängen von Brahms die Messchaert ganz ergreifend gesungen hat. 
Der ganze Saal war unter dem Eindruck und es war wie eine Musik am 
offnen Grabe.’41    
 
 
Edvard Grieg 
 
Ook Edvard Grieg was lyrisch over Messchaerts zangkunst; in 1894 
had hij zijn Liederen op teksten van Wilhelm Krag (opus 60) aan de 
zanger opgedragen.42 Twee jaar later schreef hij aan Röntgen: 
‘Wieviele, viele Lieder von mir würde er schöner als andere singen! [...] 
Bei ihm darf man ideell verfahren.’43 Ook zijn uitgever Max Abraham 
maakte Grieg hetzelfde jaar deelgenoot: ‘Er singt wie kein anderer mir 
bekannter Sänger.’ Bij Messchaert was de goede conditie van zijn 
stem echter allesbehalve vanzelfsprekend. Hoewel het met hem nooit 
zo ver is gekomen als met zijn leraar Stockhausen, die soms op 
concerten maar een paar liederen kon zingen, werd hij in toenemende 
mate geplaagd door heesheid en ondraaglijke slijmvorming. Dit ontging 
ook Grieg niet die op 12 januari 1897 - enkele weken voor zijn bezoek 
aan Amsterdam - aan Röntgen schreef: ‘Grüße Messchaert herzlich 
und sage ihm, er darf keine Primadonna werden! Denn nur diese 
haben darauf Patent im entscheidenden Moment krank zu werden.’ Op 
18 februari 1897 schreef hij echter tevreden aan zijn uitgever Max 
Abraham (Edition Peters): ‘Und dann hätten Sie die Männerchöre opus 
30 mit Messchaert als Solist hören sollen. Das Publikum war 
vollständig elektrisiert. Wiederholungen und Jubel.’44    
 In maart 1898 stond in Wenen Schuberts Winterreise op het 
programma. Het succes was overweldigend maar het ging met de 
grootste moeite. Messchaert verzekerde Röntgen na afloop dat deze 
                                                             
41                                                          Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
9 november 1898 en 22 december 1906. De uitvoering vond plaats op een concert ter 
nagedachtenis aan Benno Tiefenthal.  
42                                             In de Griegsamlingen worden volgens de website van de Offentlige 
Bibliotek te Bergen zeven brieven van Messchaert aan Grieg bewaard uit de periode 1874-1898. 
Bedoeld is 1884-1898.  
43                                               Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
25 november 1896. 
44                                              Benestad en Brock (ed.), Grieg-Peters Briefwechsel, 374. 
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Winterreise hem twee jaar van zijn zangerscarrière had gekost.45 In de 
winter van 1899-1900 moest het duo meer concerten afzeggen dan het 
gaf. Als echter een afzegging te laat binnenkwam, moesten de 
artiesten zelf opdraaien voor de schade. Dit gebeurde bij de geplande 
Engelse tournee in oktober 1899. Vertwijfeld schreef Röntgen aan 
Grieg: 'Es ist wirklich eine Art Hasardspiel mit Messchaert etwas zu 
unternehmen.'46   
 
 
 
Vanuit het buitenland 
 
Halverwege 1900 verhuisde Messchaert met zijn vrouw en kinderen 
naar Wiesbaden omdat hij meende dat hij daar beter zou gedijen dan 
in het vochtige Nederland; de zanger hoopte er van zijn steeds 
terugkerende slijmvliesontstekening te genezen. Hij zou er in principe 
een paar jaar blijven en dan weer terugkomen. 'Für mich ein großer 
Verlust!' verzuchtte Röntgen tegenover Grieg.47 Messchaert kwam 
echter niet meer terug. In 1903 vestigde hij zich in het nabije Frankfurt 
am Main en in 1911 in Berlijn, waar hij aan de Hochschule für Musik 
een betrekking aangeboden had gekregen.48   
 Messchaert kon nu niet meer meewerken aan Röntgens soirées 
en Röntgen heeft voor zijn avondconcerten voor Kamermuziek, 
waarvan hij het bestaan heeft weten te rekken tot eind april 1906, geen 
andere zangers meer geëngageerd.49 Het duo Messchaert-Röntgen 
bleef echter bestaan en trad op in binnen- en buitenland. Zo maakten 
de twee in januari 1900 een grote Midden-Europese tournee met 
concerten in onder meer Wenen, Boedapest, Graz en München.50   
                                                             
45                                             Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 82. 
46                                           Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
22 oktober 1899. 
47                                            Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
16 mei 1900. 
48                                       Deze chronologie blijkt uit de brieven van Messchaert aan 
Röntgen. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van JM aan JR. 
49                                       Tinte, Coll. Röntgen. Notitieboekje Soirées voor Kamermuziek, 
1878-1906.  
50                                       Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 89-92. 
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 Begin 1902 vierde Messchaert zijn 25-jarig jubileum als 
liedzanger. Hij rekende daarbij blijkbaar vanaf 1877, dus vanaf de tijd 
vóór zijn leerjaren bij Stockhausen. Als in een triomftocht reisde hij 
door Nederland en Röntgen was uiteraard zijn trouwe begeleider. 
Hoogtepunt was het concert van 22 februari in de Grote Zaal van het 
Amsterdamse Concertgebouw. Een dag later beschreef de trotse 
Röntgen aan Grieg hoe Messchaert na afloop van een prachtige 
Dichterliebe werd gehuldigd: 'Sillem sprach ihm zu und dann 
antwortete er [Messchaert], sehr bewegt, aber außerordentlich 
wirkungsvoll. Am Schluß seiner Rede sagte er, er wäre nur gewöhnt, 
dem Publikum die Gedanken der großen Dichter und Componisten, 
aber nicht seine eignen mitzuteilen und dabei fehlte ihm auch noch 
sein treuer Freund und Begleiter. Das machte sich so ungesucht und 
rührend, daß ich zu ihm ging und ihn coram publico umarmte. Großer 
Jubel!' Na afloop was er bij Van Laer een souper waar Messchaerts 
Amsterdamse vrienden mee aanzaten. Messchaert was het stralend 
middelpunt; ook Röntgen en Willem Mengelberg en zijn vrouw waren 
aanwezig.51         
 Een jaar later - begin februari 1903 - vierde Röntgen zíjn zilveren 
jubileum, bij Toonkunst. Messchaert moest verstek laten gaan bij de 
concerten en feestelijkheden. In maart 1903 hebben de muzikale 
geestverwanten echter revanche kunnen nemen. Eind november 1904 
maakte Röntgen met Messchaert weer eens een tournee door 
Nederland. Op 2 december schreef hij daarover aan Grieg: 
‘Messchaert hat wieder herrlich gesungen. Eine Kur bei Dr. Lahmann 
in Dresden hat ihm sehr gut getan und ihn widerstandsfähiger und 
auch heiterer gemacht. Er sang neue Lieder von Strauss mit so 
unglaublich schweren Begleitungen, daß ich beinahe verzweifelt war! 
Du solltest Dir einmal das Lied “Von den sieben Zechbrüdern” [opus 
47, nr. 5] ersuchen - da hört doch der Gesangsstil einfach auf! Als 
Arbeit und Illustration der Worte ist es aber höchst interessant. Er sang 
auch neue Lieder von mir nach alt-Holländischen Liedern bearbeitet, 

                                                             
51                                            Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
23 februari 1902; Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert, fotocollectie. Mien Röntgen was 
enkele maanden zwanger (van Edvard) en ontbrak waarschijnlijk om die reden.  
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die er zu fabelhafter Wirkung brachte. Das Publikum jubelte, wo er sie 
sang!’52  
 In mei 1905 kreeg Messchaert last van galsteen en moest hij 
zelfs een keer tijdens een concert worden weggedragen. Daarna was 
hij gedwongen langdurig rust te nemen. De concerten die voor april 
1907 waren afgesproken moesten alle worden afgezegd wegens 
aanhoudende verkoudheid. Messchaert ging kuren in Baden-Baden en 
herstelde enigszins. Incidenteel vlamde de samenwerking met Röntgen 
hevig op. Vooral in 1912 en in 1913 werd een groot aantal concerten 
gegeven. Ook nog in de Eerste Wereldoorlog kwam Messchaert 
regelmatig naar Nederland; de tournee van eind oktober 1916 was zijn 
laatste op Nederlandse bodem.53   
 Messchaert heeft van tijd tot tijd ook met andere pianisten 
samengewerkt, zoals ook Röntgen soms andere zangers begeleidde 
(overigens leerlingen van Messchaert: Aaltje Noordewier-Reddingius 
en Hendrik van Oort). Gustav Mahler was zo verrukt van Messchaerts 
stem dat ook hij met de zanger heeft gewerkt. Op 14 februari 1907 gaf 
hij in Berlijn met Messchaert een concert waarop hij hem aan de piano 
begeleidde in al zijn grote solocycli: de Kindertotenlieder, de Lieder 
eines fahrenden Gesellen, vier Rückertlieder en vijf liederen uit Des 
Knaben Wunderhorn.54     
 
 
Repertoire 
 
Messchaert en Röntgen hebben 35 jaar voor publiek opgetreden en 33 
jaar lang een duo gevormd; voor een zanger en een pianist een 
uitzonderlijk lange periode. De musici participeerden op basis van 
gelijkwaardigheid in de concerten die zij gaven. Dat was ook zoals de 
buitenwacht hen ervoer: de twee kunstenaars, hoe verschillend ook, 
werden in één adem genoemd; de Messchaert-Röntgenavonden waren 
een begrip. De geldelijke verdiensten waren echter ongelijk. Hier een 
klein voorbeeld. Begin 1902 berekende Röntgen dat hij voor een 

                                                             
52                                       Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
2 december 1904. 
53                                       Tinte, Coll Röntgen. JR Agenda’s voor 1907, 1912, 1913 en 1916. 
54                                             Zie over het concert van Messchaert en Mahler: De la Grange, 
Gustav Mahler III. Vienna: Triumph and Desillusion (1904-1907), 599-605.  
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concertserie met Messchaert ruim 800 gulden had ontvangen. De 
zanger kreeg daarvan - via Röntgen - tweederde, Röntgen behield 
eenderde deel.55   
 Het eerste gezamenlijke project van Messchaert en Röntgen was 
Loewes ‘Archibald Douglas’ (2 december 1881) en het laatste 
Schuberts Schöne Müllerin (13 november 1916). Uit het gegeven dat 
deze twee werken het begin- en het eindpunt van de muzikale 
samenwerking markeren, zou men kunnen opmaken dat het duo 
behoudend en veilig programmeerde. Niets is minder waar. Behalve de 
liederencycli van Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms en Grieg, 
ontdekte Röntgen niet alleen mét Messchaert maar vooral ook dankzij 
hem nieuw repertoire.  
 Vaak was het Messchaert die met nieuwe werken kwam 
aanzetten. Zo zal van hem het voorstel zijn gekomen om op 18 januari 
1896 vijf liederen van Richard Wagner ten gehore te brengen - 
Röntgen was immers niet erg van Wagners muziek geporteerd. Het is 
dan ook voorstelbaar dat de eerste liederen van Hugo Wolf - in het 
seizoen 1897/98 - in het kielzog van de Wagnerliederen 
binnenkwamen.56 Liederen van Oskar Posa - ook een Wagneriaan - 
werden in ieder geval op voorstel van Messchaert in studie genomen.57 
Sommige Straussliederen waren de keuze van Messchaert, andere de 
keuze van Röntgen. Op 25 september 1901 hield Röntgen tegenover 
zijn vriend een opmerkelijk pleidooi voor de ‘Notturno’ van Strauss: 
‘Man muß es ganz als Stimmungsmusik auffassen und alles was 
Tonalität oder dergleichen heißt zu vergessen suchen.’58 Röntgen 
presenteerde op 18 december 1909 liederen van een leerling van Max 
Reger, Othmar Schoeck (1886-1957), bij Messchaert: 'Die ich Dich 

                                                             
55                                           Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 
14 maart 1902. 
56                                       Het gaat hier wellicht om de vijf Wesendoncklieder (WWV 91) 
waarvan Messchaert en Röntgen er in het seizoen 1897/98 al twee zongen.   
57                                            Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 230: ‘Amsterdam 3 juni 1899. Hochgeehrter Herr, mit einigen Worten muß ich Ihnen 
meine große Freude aussprechen, die Sie mir durch Ihre Lieder bereitet haben! Messchaert 
schickte sie mir, und ich spielte sie soeben - nicht ahnend! - durch und kam gleich in eine solche 
Begeisterung, wie ich sie seit langem nicht bei neuen Liedern empfunden habe.’  Röntgen leerde 
Posa persoonlijk kennen in januari 1900. 
58                                            Hoorn, Westfries Archief. Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 
15 september 1901. 
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bitte nicht ohne weiteres beiseite zu legen. Er hat viel Natürliches und 
Naïves, was man jetzt doppelt schätzt.'59   
 Het was waarschijnlijk Messchaert die Röntgen de ogen en oren 
heeft geopend voor de schoonheid van de orkestliederen van Mahler. 
Messchaert heeft in Nederland en daarbuiten diepe indruk gemaakt 
met de Kindertotenlieder (1905), maar hij heeft deze cyclus nooit met 
Röntgen uitgevoerd. Het is niet aannemelijk dat Messchaert de 
liederen niet met piano zou hebben willen uitvoeren; hij heeft dat 
immers met andere pianisten wél gedaan, onder anderen met Gustav 
Mahler.60 Röntgens agenda voor 1913 vermeldt op 21 november een 
repetitie met Messchaert voor een concert in het Concertgebouw de 
23ste met de Kindertotenlieder. Messchaert zou de liederen uitvoeren 
met het Concertgebouworkest en heeft ze blijkbaar van tevoren nog 
met Röntgen doorgenomen.61 Dat het duo zich vóór 1913 al eens aan 
Mahlers liederen zou hebben gewaagd, is niet gebleken. Röntgen 
mocht dan kritisch zijn op sommige van Mahlers symfonieën, zijn 
liederen vond hij erg mooi. Op 16 december 1916 noemt hij in een brief 
aan Messchaert Mahlers liedkunst 'sehr schön, sehr charakteristisch.'62  
 
Messchaert en Röntgen zijn voor het laatst samen opgetreden in 
november 1916, in Wenen.63 Messchaert zong toen Schuberts Schöne 
Müllerin ‘onder onbeschrijflijken jubel van het publiek’. Röntgen 
herinnerde zich later dat zijn vriend hem na afloop had gezegd: 'Als ze 

                                                             
59                                             Hoorn, Westfries Archief. Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 
18 december 1909. 
60                               In 1916 nog met Anton Verhey. Zie hiervoor 368 en 369. 
61                                                     De Amsterdammer ,7 december 1913 (bespreking Matthijs Vermeulen) en 
De Amsterdammer , 27 december 1914 (bespreking Sem Dresden). Tinte, Coll. Röntgen. JR 
Agenda voor 1913, 21 november. 
62                                                Hoorn, Westfries Archief. Arch. Messchaert. Brieven van JR aan 
JM, 18 december 1909 en 16 december 1916. Op 7 februari 1906 overigens hebben de Röntgens, 
de Rosé’s, Oskar Posa, Gustav Mahler en diens moeder samen in Wenen gesoupeerd. Tinte, Coll. 
Röntgen. MR Reisdagboekje Wenen, februari 1906. In oktober 1920 heeft Röntgen met Max Kloos 
in Den Haag Mahlerliederen (o.m.’ Ich bin der Welt abhanden gekommen’) uitgevoerd. Zie over de 
veelal negatieve houding van Röntgen ten aanzien van Mahlers symfonieën, hierna 421 en 625.  
63                                              Uit de agenda van JR voor 1916 (Tinte, Coll. Röntgen) blijkt dat 
Röntgen in 1916 twee Weense tournees had. De eerste was in januari met drie concerten. De 
tweede bestond wederom uit drie concerten op 7, 10 en 13 november. In een brief aan Donald 
Tovey verwijst Röntgen naar het optreden. Edinburgh, University Library, Coll. Donald Tovey. Brief 
van JR aan DT, 19 november 1916.    
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dat goed vinden, dan kan ik nog lang zingen!'64 Blijkbaar was 
Messchaert zelf minder gelukkig met zijn prestatie. Nog eenmaal zong 
hij onder Mengelberg de Christuspartij in Bachs Matthäus-Passion, 
voorjaar 1917. Daarna was het met zijn zangerscarrière gedaan.  
 Dat in 1917 voor Messchaert het doek was gevallen, was 
overigens niet onmiddellijk duidelijk. Voor zijn 60ste verjaardag kreeg 
hij van Röntgen de Brederoliederen (opus 69) cadeau en het was 
natuurlijk de bedoeling de cyclus zo snel mogelijk samen ergens uit te 
voeren. Deze serie frisse liederen was ontstaan in Schoorl tijdens 
Röntgens zomerverblijf aldaar en werd afgesloten op 1 augustus 1917. 
Boven aan de titelpagina schreef Röntgen: 'Aan Johannes Messchaert 
op zijn 60sten verjaardag in ouwe, trouwe vrientschap [sic!].' 
Daaronder noteerde hij zijn eigen variant op Bredero’s lijfspreuk: ''t kan 
niet verkeeren’.65   
 Voor Röntgen waren de Brederoliederen de laatste liederen die 
hij zijn vriend heeft horen zingen. Een jaar na Messchaerts dood - 10 
september 1922 - schreef hij Johanna Messchaert-Alma: 'Hij zong ze 
heerlijk op den morgen in de Van Eeghenstraat.66 Den dag daarna 
moest hij het concert afzeggen; dat was het einde van de Messchaert-
Röntgenavonden.’67    
                                                             
64                                            Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. B rief JR aan JMA ,31 
augustus 1923. 
65                                            De lijfspreuk van de toneelschrijver Gerbrand Adriaensz. Bredero 
(1585-1618) luidde: ‘t Kan verkeeren’. Röntgens partituur wordt bewaard in het Messchaertarchief 
in het Westfries Archief te Hoorn.  
66                                           Tinte, Coll. Röntgen, JR Agenda voor 1918,18 maart: ‘Abends 
Messchaert’; donderdag 21 maart: ‘Messchaert Bredero’ [onderstreept]. Zie NMI, Arch. Röntgen 
D10 (programmaboekjes). Uit de NRC van 10 maart 1918 (ochtendeditie) blijkt dat het concert voor 
21 maart was gepland. Voor de pauze zou Diepenbrock het Concertgebouworkest leiden in zijn 
toneelmuziek De Vogels, daarna kwam Mengelberg met Röntgens zes Oud-Hollandse Dansen voor 
orkest en na de pauze zouden Messchaert en Röntgen de 20 [sic!] Brederoliederen doen. 
Messchaert zou ook nog in 1918 onder Mengelberg de Christuspartij in Bachs Matthäus-Passion 
zingen maar was door stemproblemen verhinderd. Enigszins verlegen makend is de aankondiging 
in de NRC van 9 februari 1917 avondeditie voor een concert in de Nutszaal te Rotterdam op 3 
maart 1917 van Messchaert en de pianist Anton Verhey. Het duo zou Schumanns Dichterliebe en 
Mahlers Kindertotenlieder uitvoeren. Nota bene! Het concert werd afgelast omdat Messchaert van 
de Duitse autoriteiten niet mocht reizen (NRC 26 februari 1917 avondeditie). Dat concert zou dan 
het laatste van Messchaert in Nederland zijn geweest. De samenwerking met Röntgen was dus niet 
exclusief.     
67                                               Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JMA, 
22 september 1923. De Röntgens - niets vermoedend - hebben Messchaert nog drie weken voor 
zijn dood, op zijn 65ste verjaardag (22 augustus 1922), in Zürich bezocht. Röntgen had zijn kort 
tevoren gecomponeerde Bauener Messe meegenomen en Messchaert las de partituur zingend 
door. Een paar dagen later werd een embolie ten gevolge van een blindedarmoperatie hem fataal. 
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Deutsche Kriegslieder en Die Chinesische Flöte  
Opnieuw ‘Orginalität’ en ‘Wahrheit’ 
 
Nadat Messchaert in 1900 naar Wiesbaden was verhuisd en enkele 
jaren later was neergestreken in achtereenvolgens Frankfurt am Main 
en Berlijn, onderhield hij met Röntgen een intensieve correspondentie. 
In die briefwisseling is Messchaert wel eens scherp geweest. Met 
zoveel plezier als hij op zijn concerten Röntgens Oud-Hollandse 
Boerenliedjes, Amoureuse Liedekens of Valeriusliederen zong - vaak 
aan het slot van een recital ter ontspanning - zo kritisch kon hij zijn op 
de meer ernstige composities van zijn muzikale partner. Hij 
verwoordde dat op een manier waarop weinig anderen dat tegenover 
Röntgen hebben gedurfd. Belangrijke thema's kwamen in Messchaerts 
brieven aan de orde: wat is eigen, wat is oorspronkelijk, wat is echt? 

Op 4 juni 1916 schreef de zanger zijn vriend vanuit Berlijn dat hij 
zich in diens Deutsche Kriegslieder (opus 61) had verdiept. Röntgen 
had bij de compositie duidelijk Messchaert voor ogen en oren gehad; 
de liederen waren gedacht voor ‘tiefe Stimme’. Messchaert was 
gematigd enthousiast. De liederen konden volgens hem zowel door 
'oude sokken' als ‘Hypermoderne’ worden genoten. 'Große Wirkung 
machte auf mich die frische, gesunde Unmittelbarkeit, womit alles 
komponiert ist. Schnell wie es dem Geiste geboren [ist], will das Werk 
empfunden sein.' Röntgens voorliefde voor tertsen en overmatige 
drieklanken waren hem overigens wel erg opgevallen en ook niet alles 
was volgens hem even origineel: 'Bei "Totensonntag" werden sich die 
Matthäus-Passionbesucher wohl angucken!' Messchaert stelde 
Röntgen voor om uit de hele verzameling twee series samen te stellen, 
een van vier liederen en een van vijf.68 Röntgen was blij met 

                                                                                                                                                                                          
Toen hij had gehoord dat hij voor een ingreep naar het ziekenhuis moest, zei hij tegen zijn vrouw: 
‘Dan moet ik eerst nog even aan mijn vriend Röntgen schrijven.’ Brief van JMA aan JR en MR, 16 
september 1922. De laatst bewaarde brief van Messchaert in het archief van Röntgen dateert 
overigens van 6 juli 1922. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JM aan JR, 6 juli 1922.  
 
68                                                            Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JM aan JR, 4 juni 1916. 
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Messchaerts reactie en stuurde de zanger meteen zijn volgende opus, 
de Chinesische Lieder: ‘Wem möchte ich sie lieber zeigen als Dir?’69  
 
Röntgens cyclus Die Chinesische Flöte (opus 66) is in dezelfde periode 
ontstaan als de Deutsche Kriegslieder, in de eerste junidagen van 
1916. Röntgens cyclus telde 17 liederen; de teksten waren genomen 
uit Die Chinesische Flöte van Hans Bethge (1876-1946).70  Bethge had 
zijn vertalingen van oude Chinese poëzie (uit het Frans en Engels) in 
1907 gebundeld in Die Chinesische Flöte. In de loop der jaren hebben 
hieruit meer dan 150 componisten geput, onder wie Gustav Mahler, 
Richard Strauss, Arnold Schönberg en Hanns Eisler. Mahlers liederen 
op teksten van Bethge zijn het meest bekend geworden. De Weense 
componist schreef in 1908-1909 zes orkestliederen op teksten uit Die 
Chinesische Flöte voor alt of bariton en tenor; ze verschenen in 1911 - 
postuum - onder de titel Das Lied von der Erde.71 Willem Mengelberg 
heeft de vrouwenliederen uit deze cyclus voor het eerst uitgevoerd op 
24 april 1913 met de Amerikaanse alt Sarah-Jane Cahier-Layton 
Walker (1870-1951), die ze al in 1911 in München met Bruno Walter in 
première had gebracht.72 Op 4 oktober 1913 klonk Das Lied voor het 
eerst integraal in Nederland, in Den Haag, met opnieuw Sarah-Jane 
Cahier en nu ook de tenor Otto Wolf die de mannenliederen zong. 
Begin januari 1915 voerden dezelfde solisten het werk uit in 
Amsterdam. Röntgen zal de Amsterdamse uitvoeringen van 1913 en 
1915 hebben bijgewoond.73     

                                                             
69                                                            Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 207. 
70                                                            Reeds in 1916 noemde Röntgen zijn cyclus Die Chinesische Flöte. 
Zie achter in zijn agenda voor 1916 het lijstje met de ‘oogst’ van de zomer van 1916. Tinte, Coll. 
Röntgen. JR Agenda voor 1916. 
71                                       Zie voor Das Lied von der Erde: www.mahlerarchives.net. Aldaar 
onder Archives en daar onder Das Lied von der Erde (16 januari 2007). 
72                                                Zie haar biografie door Richard Dyer in: Stanley Sadie (ed.), The 
New Grove Dictionary of Opera, 680. 
73                                               Het werk zou oorspronkelijk op 24 april 1913 door Sarah Cahier en 
de tenor William Miller in het Concertgebouw te Amsterdam zijn uitgevoerd maar kwam toen 
wegens ‘het wegblijven van den tenorsolist’ te vervallen. Zwart, Mengelberg, 229. Dat Röntgen bij 
de uitvoeringen aanwezig zou zijn geweest blijkt niet uit zijn agenda’s. In de agenda’s noteerde hij 
overigens alleen de concerten die hij zelf gaf maar niet de concerten die hij bezocht. Uit zijn eigen 
cyclus blijkt echter dat hij vertrouwd moet zijn geweest met het werk van Mahler. Die vertrouwdheid 
zal hij dan toch mede hebben opgebouwd onder Mengelberg in het Concertgebouw.  
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Half juni 1916 ontving Messchaert Röntgens Chinesische Flöte 
en hij stelde zijn vriend een spoedige reactie in het vooruitzicht. De 
kritiek die Röntgen begin juli onder ogen kwam, was niet mals: 'Trotz 
der gerne von Dir zitierte Brahms’sche zoölogische Einteilung von 
Menschen, die empfindlich sind gegen all zu große oder gar zu viele 
Ähnlichkeiten mit bereits Componiertem, und trotzdem ich in meinem 
Leben genügend gesehen habe, wie man sich mehr oder weniger 
geschickt durch etwas hindurchschweigen kann, so empfinde ich doch 
unsere Freundschaft als zu alt und zu echt als daß ich davon 
Gebrauch machen möchte und muß offen sagen daß ich deine 
Chinesische [Flöte] mit Interesse habe kennengelernt, sie aber von 
obengenannten Eigenschaften nicht freisprechen kann. Ich finde sogar 
zu reichlich, und fürchte deshalb daß es auch für Andere zu sehr 
merkbar sein kann und nachher die "Stallungen" zu klein sein 
werden!'74  

Röntgen was gekwetst, maar wilde of kon dat niet met zoveel 
woorden schrijven. Hij zou nog wel eens naar de liederen kijken, maar 
wilde er voorlopig niets aan veranderen: 'Jetzt stehen sie mir noch zu 
nah.' Hij betreurde het dat Messchaert niet had gezien dat hij ze met 
'äußerste eigene Empfindung' had geschreven. Messchaerts 
opmerkingen over de ‘Ähnlichkeiten mit bereits Componiertem’ waren 
hard aangekomen. Röntgen kon zijn irritatie niet voor zich houden: 'Es 
gibt ja genug Mittel um originell zu schreiben und ich kenne die 
modernen Rezepte gut genug, würde es aber als unehrlich mir 
gegenüber halten, wenn ich sie gebrauchte. Ich kenne einen sehr 
originellen Componisten der auch ganz natürliche Sachen schreibt und 
dann Kreuze, Molle und rhythmische Veränderungen dazu setzt 
wodurch die bei ihm gerühmte “Originalität” entsteht.75 Ich danke!'76  

Kennelijk vond Röntgen dat hij eerlijk tegenover zichzelf moest 
zijn en zichzelf en zijn kunst trouw moest blijven. Opvallend is dat hij 
het begrip ‘originell’ introduceert, terwijl Messchaert slechts had 
geschreven over ‘Ähnlichkeite mit bereits Componiertem’. Röntgen 
stelt vervolgens ‘originell’ gelijk aan ‘modern’ en daarmee gaat hij wel 
te ver. Aan het einde van zijn brief citeert hij in extenso wat Edvard 
                                                             
74                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JM aan JR, 3 juli 1916. 
75                                           Aan wie Röntgen hier dacht blijkt niet.  
76                                           Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 
8 juli 1916.  
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Grieg hem in 1904 over 'Originalität' en 'Wahrheit' had geschreven.77 
Volgens Grieg waren origineel en nieuw niet het belangrijkste; wat bij 
muziek telde was waarachtige en oprechte emotie. Messchaert zou 
voor deze wijsheid toch het hoofd moeten buigen. Het lijkt erop dat 
Röntgen met dit zware geschut de zanger de kritiek uit handen wilde 
slaan.  

Messchaert is niet meer op de liederen teruggekomen; Röntgen 
wél. Op 7 september 1917 gaf hij Messchaert vanuit Amsterdam een 
steekje: 'Meine Chinesische Lieder werden jetzt überall von Frau 
Cahier gesungen; eine große Künstlerin.'78 Van uitvoeringen in 1916 
en 1917 van Röntgens liederen door de inmiddels bekende Wagner- 
en Mahlerzangeres in Nederland is echter niets bekend. Op het recital 
in Amsterdam dat Röntgen op 10 oktober 1916 met haar gaf zong 
Cahier van alles maar niet Röntgens Chinesische Flöte.79 Röntgen 
moet haar toen wél een partituur hebben gegeven, want in oktober 
1917 zong ze de liederen in Kopenhagen. De Deense kranten 
oordeelden zeer gunstig over de cyclus.80 Dat de liederen ook elders 
zouden zijn gezongen blijkt niet, maar dat dat ‘overal’ zou zijn geweest, 
is wel Röntgense bluf. Uit het ‘gegeven’ dat de ‘große Künstlerin’ 
Cahier, toch de enige mezzo met wie Walter en Mengelberg Das Lied 
von der Erde wilden uitvoeren, Röntgens liederen ‘overal’ zong, moest 
Messchaert kunnen opmaken dat ze heel goed waren en wel degelijk 
op eigen benen konden staan!  
 
Röntgens Chinesische Lieder verschenen in 1918 bij Wilhelm Hansen 
in Kopenhagen onder de titel Die Chinesische Flöte. Ein Cyklus für 
Mezzo-sopran, Bariton und Klavier. De liederen waren - hoe kon het 
ook anders? - opgedragen aan 'Madame Charles Cahier'. Van slechts 
één concert in Nederland is bekend dat Cahier Röntgens liederen heeft 
gezongen: dat van 26 september 1922, in het Hof van Holland te 
                                                             
77                                                Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
3 mei 1904. Zie ook hiervoor 185-187. Messchaert had Röntgens Edvard Grieg. Erinnerungen und 
Briefe gelezen in 1910 en kon dus op de hoogte zijn van deze brief.  
78                                       Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 
7 september 1917. 
79                                       NRC, 10 oktober 1916 ochtendeditie. Het programma vermeldt 
onder meer de Vier ernste Gesänge van Brahms, de Frauenliebe und -Leben van Schumann en 
losse  Bergerettes. 
80                                                Geciteerd in de NRC, 9 oktober 1917 avondeditie. 
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Hilversum. Het was - nota bene - haar afscheidsconcert voor zij naar 
Amerika vertrok. Toen op 13 november 1922 Emmi Leisner in 
Amsterdam vijf liederen uit Die Chinesische Flöte zong, riep de 
recensent van de NRC de uitvoering door Cahier in herinnering. Hij 
noemde de liederen overigens ‘fijn gestileerd’; ‘Der Pavillon aus 
Porzellan’ moest wegens grote bijval worden herhaald.81    

Van de bij Hansen verschenen liederen zijn er slechts zeven 
bekend, overigens niet gebundeld maar los uitgegeven.82 Of de 
Deense uitgever ook de andere liederen het licht heeft doen zien, is 
niet bekend; Röntgens originele partituur is 'verschollen' zodat niet 
bekend is uit welke liederen de cyclus heeft bestaan en hoe de liederen 
over de stemmen waren verdeeld.83 In oktober 1920 heeft Röntgen 
drie Chinesische Lieder met de bas-bariton Max Kloos uitgevoerd op 
een concert in Diligentia (Den Haag). Onder die drie was opnieuw ‘Der 
Pavillon aus Porzellan’ dat wegens groot succes - wederom - moest 
worden herhaald. A. de Wal (Het Vaderland) liet zich echter negatief uit 
over Röntgens componeren: ‘Zoo denk ik ook over de Chineesche 
liederen, die zonder eenige geestesaristocratie of fijnere stemming 
(soms het tegendeel) zijn.’ De recensent van de NRC daarentegen 
noemde de liederen ‘eigenaardig en karakteristiek’.84  

 

                                                             
81                                              Het Vaderland, 26 september 1922 avondeditie; NRC, 14 
november 1922 avondeditie; Het Vaderland, 14 november 1922 ochtendeditie. In Röntgens agenda 
voor 1922 prijkt op 16 oktober:  'Chin. Lieder Cahier Amsterdam.' Dat Röntgen toen zelf de liederen 
heeft begeleid mag worden aangenomen. In het dagboek van Evard Frants Röntgen een 
vermelding van een concert van Julius sr. en Julius jr. Röntgen met Cahier op 27 februari 1921 in 
de Kleine Zaal van het Concertgebouw.  
82                                               In het familiearchief Röntgen bevinden zich: ‘Der Einsame’ [1], 
‘Der Pavillon aus Porzellan’ [3], ‘Liebestrunken’ [7], ‘Abend auf dem Fluß’ [13], ‘Die drei 
Prinzessinen’ [14], ‘Traurige Frühlingsnacht’ [17]. Bovendien in hetzelfde archief een duet voor 
mezzo-sopraan en bariton 'Abendsonne' (tekst: Sang Sli Po), in handschrift. Van 'Die 
geheimnisvolle Flöte' wordt in de Musikbibliothek van Leipzig een exemplaar bewaard.   
 
83                                               Bij Hansen in Kopenhagen kon men mij niet helpen. Op zichzelf is 
het denkbaar dat Röntgen, toen zijn emoties over Messchaerts brief waren geluwd, een en ander 
nog eens goed is gaan bekijken. Hij zou dan zelf in tweede instantie meer dan de helft van de 17 
liederen hebben teruggetrokken en waarschijnlijk ook hebben vernietigd. Dan zouden de zeven 
gedrukte liederen die thans voorhanden zijn alles zijn wat in 1920 bij Hansen is uitgegeven. 
Archiefonderzoek in Kopenhagen is wenselijk.      
84                                               NRC, 14 oktober 1920 ochtendeditie; Het Vaderland, 14 oktober 
1920 ochtendeditie. 
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Terug naar juni 1916. Messchaert constateerde dat Röntgen dicht 
tegen bepaalde voorbeelden uit de liedkunst had aangeschuurd, maar 
schreef hem niet welke. Vermoedelijk had hij zich gestoord aan 
overeenkomsten tussen Röntgens liederen en delen uit Mahlers Das 
Lied von der Erde. De tekst van het grote succes uit Röntgens cyclus 
('Der Pavillon aus Porzellan') komt - onder de titel 'Von der Jugend' - 
ook voor in Mahlers cyclus. Röntgens ‘Pavillon’ is doortrokken van een 
Mahleriaanse geest. Het motief dat Mahler in de zangstem introduceert 
(zie voorbeeld 8a, maten 13-15; herhaald in de hobo in de maten 29-
31 en reeds gedeeltelijk voorafgeschaduwd in de piccolo in maat 6 en 
in de stijgende en tegelijkertijd de dalende tetrachordfiguurtjes in maat 
9) vindt men bij Röntgen terug in de voortdurend herhaalde, stijgende 
(gis’-a’-b’-cis’’) en dalende (b’-a’-gis’-fis’) lijnen in de zangstem (zie 
voorbeeld 8b, maten 5 en 6). Het pendelende, staccato gespeelde 
begeleidingsmotief (zie voorbeeld 8b, maten 21-30: E-B-gis-B-E-B-a-
B-E-B-gis-B-E enzovoort) dat bij Röntgen het melodische motief 
ondersteunt, is vergelijkbaar met het pendelende begeleidingsmotief 
van de celli in pizzicato bij Mahler (zie voorbeeld 8a, maten 29-34: 
Bes-f-Bes-f-Bes-f enzovoort); het harmonisch verloop bij Röntgen in 
dezelfde maten - de bas blijft rusten op E - roept sterke reminiscenties 
op aan de harmoniek van Mahler. In de andere liederen van Röntgens 
cyclus beluistert men invloeden van liederen van Schumann (‘Die 
geheimnisvolle Flöte’ en ‘Traurige Frühlingsnacht’) en zelfs de vroege 
Debussy (‘Liebestrunken’). Het terugkeren van de pianoinleiding van 
het eerste lied ('Der Einsame') aan het slot van de cyclus (‘Traurige 
Frühlingsnacht’) was een beproefd procédé sinds Schumanns 
Frauenliebe und -leben (1840, opus 42).  

Röntgens Chinesische Lieder leunen op onderdelen aan tegen 
bekende voorbeelden uit de oudere en jongere liedkunst. Messchaert, 
door Röntgen gevraagd naar zijn mening, merkte het op, vond het 
pijnlijk en wilde zijn vriend tegen zichzelf in bescherming nemen. 
Röntgen daarentegen was zich van geen ‘kwaad’ bewust. Hij wilde er 
niet van horen en kon Messchaerts waarneming niet verenigen met zijn 
eigen ervaring: hij zou zijn liederen juist met 'äußester eigener 
Empfindung' hebben geschreven. Of Röntgen niet heeft begrepen waar 
het Messchaert om ging, blijkt niet. Misschien heeft hij het niet willen 
begrijpen. Duidelijk is echter wel dat Messchaert bij hem een open 
zenuw had geraakt, zoals reeds eerder Grieg en Brahms hadden 
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gedaan.85 Al sinds zijn jonge jaren beschouwde men Röntgen als een 
epigoon en dat heeft hij uiteraard niet prettig gevonden. Niettemin zal 
hij zich toch bewust zijn geweest van zijn sterke affiniteit met de stijl 
van sommige componisten en hebben geweten dat hij nolens volens 
makkelijk componeerde in een reeds bestaande, uitgekristalliseerde 
muzikale taal. Zijn liederen waren dan misschien niet origineel, ze 
waren wel waarachtig en oprecht. Niet het minst omdat ze de vrucht 
waren van zijn eigen, diepste emoties en echte inspiratie. 
 
 
Samenvatting 
 
Julius Röntgen vormde vanaf eind november 1881 een duo met de 
Nederlandse bariton Johannes Messchaert; tot in 1916 zouden de 
twee samen optreden, in en buiten Nederland. De Messchaert-
Röntgenavonden waren befaamd tot diep in de 20ste eeuw. Het duo 
maakte furore met Schuberts Schöne Müllerin en Winterreise, 
Schumanns Dichterliebe en Brahms’ Ernste Gesänge. Niet de minsten 
- ook Brahms - sloegen Messchaerts voordracht hoger aan dan zijn 
stem. Ook Röntgens zeer persoonlijke begeleidingskunst maakte 
enthousiasme los, maar er waren er die zich stoorden aan zijn spel. Dit 
zou onrustig, wild en grof zijn. In 1900 verliet Messchaert Amsterdam; 
hij werkte sindsdien in achtereenvolgens Wiesbaden, Frankfurt en 
Berlijn. Het duo met Röntgen bleef in stand. Messchaert en Röntgen 
hebben ook liederen van Wagner, Wolf, Posa, Mahler en Richard 
Strauss vertolkt. Meestal kwam Messchaert met nieuw repertoire 
aanzetten. In 1916 viel Messchaert naar Röntgen uit omdat zijn 
Chinesische Lieder niet origineel zouden zijn. Het verdroot Röntgen dat 
zijn vriend niet had ervaren dat hij in zijn liederen juist zijn diepste, 
eigen gevoel had uitgedrukt. Hij schreef hem dat hij niets moest 
hebben van de zogenaamde originaliteit van zogenaamd moderne 
componisten; hij gaf de voorkeur aan zijn eigen eerlijke, onmoderne 
manier van componeren. Hij hield de zanger voor wat Grieg hem op 3 
mei 1904 had geschreven: niet de zogenaamde originaliteit en de 
zogenaamde nieuwheid waren het belangrijkste, maar de 
waarachtigheid van het gevoel.      

 
                                                             
85                                           Zie hiervoor 173-176. 
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IX 
Mengelberg 
Röntgen en het Concertgebouworkest 1895-1932  
 
Op zoek naar een nieuwe dirigent  
 
Voorjaar 1895 kwamen voor de opvolging van Willem Kes, die een 
benoeming in Glasgow had aanvaard, verschillende kandidaten in 
aanmerking.1 Al vroeg circuleerden de namen Franz Mannstädt en 
Henri Viotta. Eigener beweging bood zich de dirigent van het Utrechts 
Stedelijk Orchest, Wouter Hutschenruyter, aan. Alle drie vielen af. De 
kandidatuur van Willem de Haan, die door Daniël de Lange naar voren 
was geschoven, bleek onbespreekbaar. Bij de muzikale jonkheer mr. 
J.C.M. van Riemsdijk (Utrecht) werden inlichtingen ingewonnen over 
de 32-jarige Johan Wagenaar uit Utrecht en de 24-jarige Utrechter 
Willem Mengelberg uit Luzern. Mengelberg bleef in juli 1895 over als 
enige serieuze kandidaat en men ging tenslotte met hem in zee.  

Uit niets blijkt dat Julius Röntgen beschikbaar was of dat hij in de 
ogen van anderen een geschikte kandidaat zou zijn geweest voor de 
post. Geheel onmogelijk was dat natuurlijk niet. Röntgen had immers 
als directeur van de Afdeling Amsterdam van de Maatschappij tot 
bevordering der Toonkunst sinds september 1886 het orkest van Felix 
Meritis geleid. Met de programma's van de 15 symfonische concerten 
die hij tussen 10 december 1886 en 13 april 1888 heeft gedirigeerd, 
had Röntgen laten zien dat hij niet bang was voor het grote repertoire. 
Het waren veelal programma’s zoals die ook in het Gewandhaus in 
Leipzig tot klinken werden gebracht (veel Beethoven, Mendelssohn, 
Schumann en Brahms), maar er kwam onder zijn leiding ook nieuwe 
muziek tot klinken (van onder anderen Cui, Borodin en Grieg).2 Met het 
Toonkunstkoor dat hij sinds 1886 dirigeerde had Röntgen al heel wat 
grote oratoria, missen en requiems uitgevoerd.3 Van Riemsdijk, die 
persoonlijk Mengelberg had gepolst, had eventueel ook voor Röntgen 

                                                             
1                                                 Zie voor het volgende: Zwart, Mengelberg, 54, 55. 
2                                                  Over Röntgen en Felix Meritis hiervoor 204-208. 
3                                             Over Röntgen en het Toonkunstkoor hiervoor 221-225. 
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een goed woordje kunnen doen; hij kende hem sinds de eerste dagen 
van 1878 en was hem zeer goed gezind.4    

Röntgen was in het Concertgebouw een geziene en aanwezige 
figuur; hij deed veel, heel veel. Onder Kes, met wie hij het jarenlang 
heel goed had kunnen vinden, leek het wel alsof hij ongestoord zijn 
gang kon gaan.5 Hij was solist, niet alleen in zijn eigen pianoconcerten, 
maar ook in de vijf concerten van Beethoven. Met Toonkunst had hij 
twee- tot driemaal per jaar grote koorconcerten in de Grote Zaal. In de 
Kleine Zaal waren sinds het najaar 1888 zijn Soirées voor 
Kamermuziek - zes per jaar - en daarnaast trad hij regelmatig op als 
begeleider in de grote solorecitals van de baszanger Johannes 
Messchaert. De traditionele Messchaert-Röntgenavond (sinds 1889) 
was een van de jaarlijkse hoogtepunten voor liefhebbers van de 
liedkunst. Drie nieuwe Röntgenwerken kwamen onder Kes tot klinken: 
het Derde pianoconcert (1890-91), Die Wallfahrt nach Kevlaar (1893) 
en de Ballade über eine norwegische Volksmelodie (1892, opus 36), 
beide laatste werken in Kes’ voorlaatste seizoen (1893/94).6   
 
 
Willem Mengelberg  
 
Op 24 oktober 1895 nam Willem Kes afscheid van het 
Concertgebouworkest en in het Eerste pianoconcert van Franz Liszt 
dat op zijn laatste concert werd gespeeld, maakte de komende man, 
Willem Mengelberg, zijn opwachting. Niet als dirigent maar als pianist! 
Simon van Milligen schreef in De Amsterdammer: ‘Hij toonde zich ook 
nu weer een groot virtuoos, doch vooral ook een groot kunstenaar. [...] 
Deze buitengewone afscheidsavond zij tevens het begin van een 

                                                             
4                                             Over Röntgen en de Utrechtse Brahmsgemeente, waarvan Van 
Riemsdijk deel uitmaakte, hiervoor 188 en 189. 
5                                                   Over Röntgen onder en naast Kes hiervoor 225-230. 
6                                          Zwart, Mengelberg, 53. Aldaar is sprake van het Tweede 
pianoconcert; bedoeld is echter het Derde pianoconcert. Röntgen noemde later zijn Tweede 
pianoconcert (opus 18) zijn Eerste pianoconcert maar feitelijk bleef het zijn Tweede. Voor een 
overzicht van de uitvoeringen van composities van Julius Röntgen in het Concertgebouw en 
concerten waaraan hij in het Concertgebouw als dirigent en pianosolist meewerkte: Bottenheim, 
Geschiedenis en Van Royen e.a. (red.), Historie en Kroniek. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. 
Catalogus composities JR, nrs. 256 en 496.   
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gelukkige toekomst voor het Concertgebouw.’7 Op het afscheidssouper 
na afloop was tout le monde musical van Amsterdam aanwezig. Aan 
tafel zat componist Bernard Zweers tussen Mengelberg en Röntgen in. 
De advocaat Alexander Sillem, die het zowel met Röntgen als met 
Mengelberg goed kon vinden, en mevrouw van Ogtrop, de echtgenote 
van P.A.L. van Ogtrop, de voorzitter van het Concertgebouwbestuur, 
flankeerden op hun beurt Röntgen en Mengelberg.8  

Het is niet bekend wat Röntgens eerste impressies van 
Mengelberg zijn geweest. Willem Mengelberg was evenals hij een 
Duitser (uit Keulen), maar hij was geboren en getogen in Utrecht. 
Anders dan Röntgen sprak Mengelberg perfect Duits én Nederlands. 
Huize Mengelberg was een zeer katholiek nest; vader Wilhelm 
Mengelberg gaf leiding aan een atelier voor kerkelijke kunst met welks 
producten bijna alle nieuwgebouwde katholieke kerken in Nederland 
werden ingericht.9 De ‘reformierte’ Sakser Röntgen deelde met de 
Utrechts-Rijnlandse Mengelberg geen Leipzigs verleden, zoals hij met 
Kes en verschillende anderen wél deed. De vrijwel onbekende, 24-
jarige Mengelberg kwam als een donderslag bij heldere hemel de 
Amstelstad binnenvallen en bezettte er meteen de belangrijkste zetel 
op de Olympus. De 40-jarige Röntgen zal daarvan op zijn minst 
hebben opgekeken. Bij hem was het allemaal heel anders gegaan: hij 
had sinds 1878 in Amsterdam zijn positie gedurig uitgebouwd en het 
was niet steeds in een rechte lijn gegaan.   

Mengelberg had op 24 oktober met het Eerste pianoconcert van 
Liszt zijn visitekaartje afgegeven: als virtuoos en als pleitbezorger van 
de nieuwe Duitse muziek. Met sommige componisten uit Mengelbergs 
repertoire van de begintijd zal Röntgen zeker ingenomen zijn geweest 
(Beethoven, Brahms, Gade, Mendelssohn en Grieg), maar over andere 
toondichters zal hij de wenkbrouwen hebben gefronst (Berlioz, Liszt, 
Wagner en Richard Strauss).10 Ook Mengelbergs manier van 
musiceren zal hem hebben verrast. Zijn flexibele tempi en voorliefde 
                                                             
7                                               De Amsterdammer, 27 oktober 1895. Van Milligen had Mengelberg in juni 
1894 al in Utrecht horen spelen. 
8                                               Amsterdam, GAA, Arch. Concertgebouw,  inv. nr. 73. 
9                                                  Zie over de familie Mengelberg: Zwart, Mengelberg, 19-26. Over Willem 
Mengelbergs broer Hans (1885-1945): F. van der Hulst en J. de Jonge, Hans Mengelberg en de 
kerkelijke interieurkunst. Vianen, 2002. 
10                                           Voor het repertoire uit Mengelbergs eerste periode: Zwart, Mengelberg,63-
69. 
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voor rubati contrasteerden sterk met de wijze van musiceren die hij zelf 
vanuit Leipzig had meegekregen.11 Mengelbergs karakter en manier 
van doen (barok, exuberant, katholiek en meer zichzelf dienden dan de 
muziek) moeten hem hebben afgeschrikt. Ook uiterlijkheden vielen op: 
Mengelberg was een gesoigneerd jongmens met dwingende ogen, een 
mooie, volle haardos en een gepunte snor. De gemoedelijke Röntgen 
was met zijn lange, achterovergekamde haar, zijn kalende hoofd, zijn 
buikje en dikke bril meer de verstrooide professor. Hij gaf weinig om 
zijn podiumpresentatie en ging volledig op in de muziek. Een criticus 
had Röntgen in 1888 het directietalent betwist, mede omdat het hem 
ontbrak aan ‘een scherp gezicht, imponeerend of boeiend uiterlijk, 
energie, zelfvertrouwen’.12   

Als dirigent was Mengelberg - ondanks zijn flexibele tempi - even 
precies als hij eruit zag. De violist Carl Flesch, die Mengelberg in 
Amsterdam tussen 1903 en 1908 van nabij heeft meegemaakt en vaak 
met en ook onder hem heeft gespeeld, noemde hem de 'Napoleon des 
Taktstockes' en prees hem om zijn precieze, heldere slag: ‘Mengelberg 
beherrscht sich stets, verliert sich niemals. Rauschende äußere 
Brillanz, unbeugsame Rhythmik liegt ihm weit mehr als innerlich 
intimes Empfinden.’13 Van het heerserskarakter van Mengelberg geeft 
Flesch een mooi voorbeeld. Dirk Schäfer (1873-1931), wel de grootste 
Nederlandse pianist omstreeks de eeuwwende genoemd, had 
tegelijkertijd met Mengelberg in Keulen gestudeerd. Mengelberg was 
zelf een begaafd pianist en bij een gezamenlijke vierhandige 
improvisatie nam hij zoveel ruimte in beslag dat er voor Schäfer 
eenvoudig geen plaats meer was: twee kapiteins op één schip was 
voor hem ondenkbaar.14 In en buiten het Concertgebouw was men al 
spoedig geheel in de ban van het fenomeen Mengelberg. De 
persoonsverheerlijking die hij zich liet welgevallen, was binnen korte 
                                                             
11                                                   Henri Viotta vergeleek in 1896 de stijl van dirigeren van Röntgen met die 
van Mengelberg. Röntgen zou de stijl van Felix Mendelssohn volgen die hij in Leipzig goed had 
kunnen bestuderen: een eenmaal gekozen tempo werd onveranderd gehandhaafd. Mengelberg 
vereiste elasticiteit van tempo; bij hem was het tempo een middel tot expressie. Zie: Zwart, 
Mengelberg,75. 
12                                                   De Amsterdammer, 2 december 1888. Een impressie van zijn musiceren 
geeft ook Constant van Wessem in: De Groene Amsterdammer, 2 mei 1925. 
13                                                           Flesch, Erinnerungen, 136-137 en 159. Positief typeert Flesch 
Mengelbergs gevoel voor ritme als ‘willensstarker Rhythmus’. Wilhelm Furtwängler was volgens 
hem geen pseudo-napoleontisch heerser. 
14                                                         Flesch, Erinnerungen, 134-136. 
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tijd het gesprek van de dag en een geliefd onderwerp voor 
spotprenten.15      

Wat Mengelberg van Röntgen heeft gedacht, is evenmin bekend. 
Ongetwijfeld heeft hij kunnen constateren - uit gesprekken en uit oude 
programma’s - dat Röntgen een groot netwerk had en veel gelegenheid 
kreeg en nam om eigen en andermans werken uit te voeren, ook in de 
Grote en Kleine Zaal van het Concertgebouw. De geschiedschrijver 
van het Concertgebouw, mr. S.A.M. Bottenheim, noemt Röntgen niet 
zonder reden ‘Omnipotens Julius Röntgen’.16 Dat ook Mengelberg 
Röntgen als ‘almachtig’ zou hebben ervaren, is niet erg waarschijnlijk. 
Mengelberg, zelf als dirigent, pianist en componist uitzonderlijk 
begaafd, overtuigd van zijn eigen genialiteit en vol van zijn eigen 
missie, was niet snel onder de indruk van getalenteerde collega’s. Ook 
niet als ze ouder waren dan hijzelf. Nu was Röntgen geen groot 
dirigent, dat was algemeen bekend en men kon zich er keer op keer 
van vergewissen, maar hij bekleedde als directeur van de Afdeling 
Amsterdam van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst wél 
een machtige plaats in het Amsterdamse muziekleven: hij was dirigent 
van het grote Toonkunstkoor, waarin sinds jaar en dag de meest 
capabele koorzangers van Amsterdam meezongen. Daarnaast was hij 
de artistiek leider van de Soirées voor Kamermuziek in de Kleine Zaal 
van het Concertgebouw - onder auspiciën van Toonkunst - en 
aanvoerder van de pianoklas en ensembleklas van het Amsterdamsch 
Conservatorium. Voorwaar een belangrijk man. 

 
 
De beste koorkrachten van Amsterdam 
 
Mengelberg heeft in zijn eerste seizoen een bonte verscheidenheid 
aan symfonische muziek gedirigeerd. Zijn optredens leverden hem niet 
alleen waardering op maar ook erkenning. Zo werd hij op 31 januari 
1897 met algemene stemmen gekozen tot de nieuwe muziekdirecteur 
van de Maatschappij Caecilia (1841), als opvolger van de naar Den 
Haag vertrokken Henri Viotta. Tweemaal per jaar moest hij - niet langer 
                                                             
15                                                  Zwart, Mengelberg, 63. Zie ook hierna de waarnemingen van Röntgen, 396 
en 397. 
16                                                 Bottenheim, Geschiedenis I, 218. De eervolle aanduiding 
‘Omnipotens’ heeft Bottenheim wel in retrospectief aan Röntgen gegeven, in het besef dat men hem 
bij het Concertgebouw lange tijd tekort had gedaan.  



                                                                                                 
 

 

379 

met een ad-hocorkest maar voortaan met het Concertgebouworkest - 
het Caeciliaconcert leiden. Het directeurschap was min of meer een 
erefunctie, maar niettemin een met grote zichtbaarheid.17   
 Mengelberg had reeds in zijn eerste seizoen bijna alle 
symfonieën van Beethoven uitgevoerd. Eén ontbrak er nog: de 
Negende (opus 125).18 De reden voor dit uitstel was wel gelegen in feit 
dat voor het laatste deel van dit werk een groot koor nodig is. In het 
voorjaar van 1897 was het eindelijk zover en op 9 mei werd met een 
gelegenheidskoor, samengesteld uit de beste koorkrachten van 
Amsterdam, Beethovens Negende symfonie uitgevoerd. Het was voor 
het eerst dat Mengelberg in Amsterdam met een koor werkte. Een 
verraste Simon van Milligen (De Amsterdammer) merkte op dat 
Mengelbergs koor ‘veel kleiner [was] dan bij onze groote uitvoeringen 
het geval is’. Hij loofde de bijzondere prestaties van het koor: ‘Er werd 
zeer duidelijk uitgesproken en met veel juistheid en gelijkheid 
gedeclameerd.’19 De precisie was opvallend; blijkbaar ontbrak het 
daaraan wel eens bij de ‘groote uitvoeringen’ onder Röntgen. 
Mengelberg zelf toonde zich zeer tevreden, maar was nog niet 
volmaakt gelukkig. Hij zou na afloop tegen bestuurslid Charles 
Boissevain hebben gezegd dat een eigen koor zijn werkzaamheden in 
Amsterdam pas compleet zou maken.20 Deze uitspraak impliceert dat 
voor hem een eigen koor een conditio sine qua non was voor zijn 
functioneren in Amsterdam. Bovendien zou men hem bij zijn aantreden 
in 1895 een koor hebben beloofd; de jonge dirigent zou zelfs alleen 
onder deze voorwaarde naar Amsterdam zijn gekomen.21      
 De koorkwestie kwam anderhalve maand later, op 24 juni 1897, 
ter sprake op een vergadering van het bestuur van het Concertgebouw. 
Assistent-administrateur Willem Hutschenruyter kwam toen met een 

                                                             
17                                                         Zwart, Mengelberg, 85; Zie over Mengelbergs directoraat van Caecilia ook: 
JAARBERICHT. Verslag over 100 jaren 1841 - 1941 van de Maatschappij "Caecilia". Amsterdam, 
1941.  
18                                                        Zwart, Mengelberg, 387. 
19                                                         De Amsterdammer, 16 mei 1897. 
20                                                        Zwart, Mengelberg, 96. In de woorden van Wouter Paap: 'De dirigent zag 
er geen heil in, met een ensemble-ad-hoc te blijven werken.’ Paap, Willem Mengelberg, 31. 
21                                                         Zo blijkt uit een brief van Röntgen aan Grieg van 18 juni 1898. Benestad en 
De Vries Stavland(ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 230-231. Dit argument werd herhaald  in de 
NRC van 16 augustus 1898 avondeditie. Toezeggingen werden echter niet vastgelegd. Zie Zwart, 
Mengelberg, 426, noot 152. 
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voorstel dat in overleg met Mengelberg en administrateur Willem 
Stumpff was uitgewerkt. De heren stelden voor om de aanstaande 
winter vier grote concerten te geven, ‘waarbij instrumentaal muziek op 
den voorgrond kan staan, doch met medewerking van een koor 
speciaal daartoe uitgenodigd. De basis van dit koor kan gevonden 
worden in de Mannenzangvereeniging Euterpe, welke den Heer 
Mengelberg heeft uitgenodigd directeur te worden.’ Wat betreft het 
repertoire dacht men aan werken als Beethovens Negende symfonie, 
Berlioz’ Damnation de Faust (opus 24) en diens Roméo et Juliette 
(opus 17). Het voorstel ontmoette ‘algehele sympathie’.22   
 Waarschijnlijk is de uitnodiging van de liedertafel Euterpe aan 
Mengelberg niet los te zien van het succes van de Negende symfonie 
op 9 mei en dan moet het wel zo zijn dat er ook zangers van Euterpe 
aan de uitvoering hadden meegewerkt. Zij hadden Mengelberg leren 
kennen en waren zó enthousiast over hem geraakt dat ze met hem als 
dirigent door wilden. Volgens het Jaarverslag van de Afdeling 
Amsterdam van Toonkunst over 1896/97 had ook het koor van 
Röntgen deelgenomen.23 Mengelberg moet echter de zangers tevoren 
hebben geselecteerd; zijn ensemble was immers kleiner dan men 
gewend was; niet alle Toonkunstleden mochten meezingen. 
Verondersteld mag worden dat verschillende Toonkunstzangers zó 
ingenomen waren met Mengelberg dat ze niets liever wilden dan onder 
hem zingen. Ze hadden met Röntgen anderhalf jaar eerder 
Beethovens Negende symfonie gezongen en het werk opnieuw onder 
Mengelberg uit te voeren moet een openbaring zijn geweest! Dat zou 
tevens verklaren dat zich in 1897 en 1898 binnen het koor de anti-
Röntgenmannen nadrukkelijk begonnen te roeren.24 Het is denkbaar 
dat Mengelberg voor zijn gelegenheidskoor ook in zee was gegaan met 
oud-zangers van Excelsior (1867). Na de verhuizing van Henri Viotta 
naar Den Haag (eind 1896) was Excelsior ontbonden en waren de 
sindsdien ontheemde zangers en zangeressen beschikbaar.25      
                                                             
22                                                         Amsterdam, GAA, Arch. Concertgebouw, inv. nr. 13 (24 juni 1897 en voor 
het vervolg: 16 september 1897, 4 april 1898, 6 juni 1898 en 7 november 1898). 
23                                                         Amsterdam, GAA, Arch. Afdeling Amsterdam Toonkunst, inv. nr. 763. 
Jaarverslag Afdeling Amsterdam Toonkunst over 1896/97. 
24                                                        Amsterdamsche Courant, 30 april 1898 (Tweede blad).  
25                                                   Amsterdam, GAA, Arch. Afdeling Amsterdam Toonkunst, inv. nr. 763. 
Jaarverslag Afdeling Amsterdam Toonkunst over 1897/98. Excelsior (‘Omhoog’) was opgericht in 
1867 door G.A. Heinze en zong regelmatig in het kerkgebouw van de Hersteld Evangelisch-
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 De liedertafel Euterpe (1848) was overigens een respectabel 
gezelschap, de ‘eerste der mannenzangverenigingen in de stad’.26 In 
de jaren zeventig had Gustav Heinze de mannen gedirigeerd, 
Johannes Messchaert was hem in 1883 opgevolgd en had de 
liedertafel tot grote hoogte gestuwd. Begin 1895 had Messchaerts 
leerling Anton Averkamp (1861-1934) de leiding op zich genomen. Het 
is niet bekend of hij zich medio 1897 al had teruggetrokken of bereid 
was het veld te ruimen voor Mengelberg. Feit is dat van Euterpe na 
1898 geen gegevens meer voorhanden zijn; het toen 50-jarige koor zal 
toen wel zijn opgeheven.  
 Het bestuur van het Concertgebouw ging er in juni 1897 nog van 
uit dat Euterpe, aangevuld met vrouwelijke zangers, Willem 
Mengelberg aan het door hem gewenste Concertgebouwkoor kon 
helpen. Met dit koor zou Mengelberg dan feitelijk een met Toonkunst 
vergelijkbaar koor hebben. Ongetwijfeld zou er ook in Toonkunst een 
uittocht op gang komen van zangers die liever onder de dirigent van 
het Concertgebouworkest zongen. Het koor van de Afdeling 
Amsterdam dat in haar jaarverslag 1897/98 nog met tevredenheid 
constateerde dat het de concurrentie met Excelsior met succes had 
                                                                                                                                                                                          
Lutherse Gemeente. Het doel was ‘Veredeling van het volk door den invloed van de gewijde 
muziek.’ In april 1884 had Röntgen de baton van Heinze overgenomen. Een in juni 1886 
voorgestelde fusie tussen Toonkunst en Excelsior bleek na aanvankelijk enthousiasme onhaalbaar. 
Röntgen legde de dirigeerstaf neer. Heinze nam vanaf september 1886 tijdelijk weer de dienst 
waar, maar nog hetzelfde jaar kwam Henri Viotta in zijn plaats. Viotta liet het koor ook regelmatig 
met zijn Wagnervereeniging werken. Zie hiervoor De Amsterdammer, 10 oktober 1886. In het 
jaarverslag van de Afdeling Amsterdam Toonkunst over 1897/98 heet het dat Toonkunst met 
succes de concurrentie van Excelsior had weerstaan en dat koor ‘ondanks een begaafde leider 
[=Viotta] toch was ontbonden.’ Voor een biografie van Viotta: Paul op de Coul, ‘Henri Viotta (1848-
1933) Een leven in dienst van het Kunstwerk der Zukunft’, in: Mr. Henri Viotta. Richard Wagner. Zijn 
leven en zijn werken. Ingeleid door drs. Paul op de Coul. Amsterdam, 1980 (reprint). Met de 
oprichting van de overigens niet-christelijke Oratorium-Vereeniging Amsterdam in april 1898 vulde 
dirigent Anton Tierie de leemte die met het verdwijnen van Excelsior was ontstaan. Anders dan het 
meer elitaire Toonkunst wilde de Oratorium-Vereeniging met ‘Volks-oratorium-concerten’ juist de 
lagere klassen met gewijde muziek laten kennis maken. De Amsterdammer, 10 april 1898 en 12 
juni 1898. Het koor van Tierie kreeg na enkele jaren het predikaat ‘Koninklijke’. Zijn koor is 
overigens niet te verwarren met de kleine christelijke zangvereniging Excelsior (1885) die pas in 
1890 een eerste concert gaf en in de 20ste eeuw eveneens het predikaat ‘Koninklijke’ verwierf. Uit 
die vereniging onstond de grote KCOV Excelsior die heden ten dage nog steeds actief is.  
26                                                    Op 1 december 1888 werd het 40-jarig bestaan van Euterpe gevierd met 
een concert in het Concertgebouw. Julius Röntgen verleende als pianist zijn medewerking. De niet-
geïnventariseerde archieven van Euterpe worden bewaard op het Gemeentearchief Amsterdam. 
Volgens de inventarislijst bestrijken de stukken de jaren 1857-1891. Amsterdam telde in 1883 de 
volgende liedertafels: Euterpe, Zanglust, Apollo, Kunst en Vriendschap, Amstels Mannenkoor en 
Oefening baart Kunst (1854). Zie ook: Josef Vos, ‘Mannenzangverenigingen in de negentiende 
eeuw’, in: Grijp e.a., Een muziekgeschiedenis, 403-409.      
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weerstaan, zou zich derhalve geconfronteerd zien met de ernstigste 
bedreiging in haar bijna 70-jarig bestaan. In de zomer van 1897 echter 
werd Mengelberg ziek en verdwenen de koorplannen - tijdelijk - van 
tafel. Pas eind oktober was Mengelberg weer beschikbaar.   
 Op zichzelf hoefde Röntgen zich niet ongerust te maken over het 
feit dat Mengelberg begin mei 1897 met ook Röntgens zangers 
Beethovens Negende symfonie had uitgevoerd. Geheel zonder 
precedent was de directie van anderen bij Toonkunst niet; Röntgens 
zangers hadden al eerder - op 11 april 1888 onder Henri Viotta - 
meegezongen bij de opening van het Concertgebouw. Het was 
natuurlijk wel zo dat door de repetities en het concert de zangers hun 
eigen dirigent hadden kunnen vergelijken met Mengelberg. Nu had 
Röntgen met Toonkunst bepaald niet stilgezeten; hij had de laatste 
jaren intensief met het koor gewerkt.27 Op 14 december 1895 
bijvoorbeeld klonk de Messe (opus 87) van Heinrich von Herzogenberg 
samen met de Negende symfonie van Beethoven en in april 1896 was 
er een uitvoering van Les Béatitudes (FWV 53) van Franck. Het was 
een herhaling want Toonkunst had Les Béatitudes reeds begin 1895 
gezongen. In het seizoen 1896/97 stonden behalve het Requiem van 
Verdi, opnieuw Beethovens Missa Solemnis (opus 123) en de 
Chorphantasie (opus 80, pianosolist: Julius Röntgen) op het 
programma.28 Bij het bezoek van Edvard Grieg (februari en maart 
1897) had het koor meegewerkt aan een concert onder Griegs leiding. 
Zo enerverend als het in sommige voorgaande seizoenen was 
geweest, zo weinig ambitieus was het seizoen 1897/98; Toonkunst 
was behalve in Händels Israel in Egypt (december 1897) alleen te 
beluisteren op de Brahmsherdenking begin april 1898. Alleen het 
Triumphlied en de Alt-Rhapsodie waren toen nieuw; Ein Deutsches 
Requiem was begin 1893 ook al gezongen. Ondanks de veelvuldige 
herhaling van stukken waren de bestuurders niet ontevreden over 
Röntgen; eind mei 1898 verlengden ze zijn contract opnieuw met twee 
jaar.29    
 
                                                             
27                                                   Voor een overzicht van  de concerten van Toonkunst onder Röntgen zie 
hierna bijlage 1.  
28                                                     Toonkunst had onder Röntgen de Missa Solemnis voor het eerst 
uitgevoerd op 21 april 1888. Zie hiervoor 212. 
29                                                         Van meet af aan had men bij Röntgen met tweejaarlijkse contracten 
gewerkt. 
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Het Brahmsfeest  
 
Voor 2, 3 en 4 april had Röntgen ter gelegenheid van de eerste jaardag 
van het overlijden van zijn vriend Johannes Brahms in Amsterdam een 
driedaags Brahmsfeest georganiseerd. Röntgen was er in drie 
kwaliteiten te beluisteren: als dirigent van Toonkunst in Ein Deutsches 
Requiem, het Triumphlied en de Alt-Rhapsodie, als kamermuziekspeler 
in de Liebesliederwalzer en de Zigeunerlieder en als pianosolist in het 
Tweede pianoconcert. Volgens Röntgen in een brief aan Grieg was het 
Requiem, in de Lutherse kerk en op Brahms’ overlijdensdag (tevens 
Palmzondag!), 'der Glanzpunkt' van de herdenking: 'Ich habe selten 
etwas erlebt das soviel Eindruck hinterlassen hat!'30   
 Er waren er die daarover heel anders dachten. Alphons 
Diepenbrock bijvoorbeeld noemde naar aanleiding van de herdenking 
het Deutsches Requiem een star en kleurloos onding. Brahms’ 
composities waren volgens hem achterhaald, niet levensvatbaar, het 
herfstgetij van het jaar. Aan de Brahmsherdenking zou een mateloze 
bewondering van Brahminen als Röntgen ten grondslag hebben 
gelegen; Röntgen was blijkbaar niet in staat geweest de relatieve 
waarde van Brahms’ werken te zien. Brahms’ oeuvre zou evenals de 
werken van Röntgens andere vrienden - Grieg en Von Herzogenberg - 
van niet meer dan lokale betekenis zijn.31   
 In de NRC van 5 april verscheen een vernietigende kritiek over 
het festival, waarin de recensent bovendien over de muziekdirecteur 
geen blad voor de mond nam: 'Het is bij elke uitvoering van de 
Maatschappij van Toonkunst dezelfde ondervinding, die men opdoet: 
de heer Röntgen heeft van moeder natuur niet de gave des dirigerens 
ontvangen. Hij beheerscht zijn taak niet.'32 Zelfs de Röntgen doorgaans 
goedgezinde Anton Averkamp (De Amsterdammer) pleitte ervoor het 

                                                             
30                                                   Benestad en De Vries Stavland(ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel,  6 april 
1898. 
31                                                       Reeser (ed.), Alphons Diepenbrock.Verzamelde Geschriften, 314-318. Het 
betreft volgens Reeser een - waarschijnlijk - niet gepubliceerde recensie die Diepenbrock 
verschillende keren opnieuw is begonnen.  
32                                                    NRC, 5 april 1898 avondeditie. De Utrechter Hugo Nolthenius had een 
hoge achting voor de pianist en componist Röntgen, maar ook hij constateerde dat hem het volle 
talent voor dirigeren ‘niet mede in de wieg was gevallen’. Weekblad voor Muziek 1 (1894), 24 
februari.  
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aan toekomstige generaties over te laten of Brahms in één adem kon 
worden genoemd met Bach en Beethoven. Bij de veel te langzaam 
uitgevoerde Alt-Rhapsodie hadden mannenkoor noch orkest hem in 
een poëtische stemming kunnen brengen. Het grote koor miste 
volgens hem ‘elementaire kracht’, ‘aplomb’, ‘fijnheid en nuanceering’. 
Röntgens energie sprong niet over op de zangers; het waren de 
solistische bijdragen van Aaltje Noordewier en Johannes Messchaert 
geweest die de zangers zouden hebben opgewekt. Röntgen had 
daarentegen wél overtuigd in het Tweede pianoconcert en Mengelberg 
die hem begeleidde wist aan het orkest wonderen van klank te 
ontlokken.33 Zo ontpopte de gast Mengelberg zich op het festival van 
Röntgen als de grote tovenaar.  
 Barend Kwast (Amsterdamsche Courant) beschouwde Brahms 
als de grote sluitsteen van de klassieke traditie. Kwast zwaaide de 
pianist Röntgen met zijn ‘zoo alles overwinnende bravoure’ uitbundig 
lof toe; hij was ervan overtuigd dat men Brahms’ Tweede concert ‘beter 
en volmaakter van een ander wellicht niet te horen krijgt.’ Over de 
prestaties van het koor was hij ronduit negatief. Het was allemaal te 
hard, vaak niet zuiver en ook onritmisch: ‘Het komt mij voor dat de heer 
Röntgen, hoe groot kunstenaar overigens, de man niet is om groote 
massa’s door zijn wil of beheersching te bedwingen.’34 Frans Coenen 
jr. (Oprechte Haarlemsche Courant) was wat guller met zijn 
complimenten, maar ook hij kon zijn voorbehoud niet verbergen: ‘De 
koren bleken zorgvuldig ingestudeerd en gingen beter dan men ze 
vaak vroeger wel hoorde, terwijl in het groote piano-concert [...] de heer 
Röntgen hooren liet wat hij, trots zijn wijd omvattende bezigheden als 
componist, als directeur, op zijn eigen instrument nog vermag.’35    
 Uitgerekend op de laatste dag van de Brahmsherdenking, 
maandag 4 april, besloot het bestuur van het Concertgebouw dat 
Mengelberg in het volgende jaar met het orkest en een koor en solisten 
Beethovens Negende symfonie zou gaan ‘maken’.36 Twee maanden 
later zou men aan dat voornemen handen en voeten geven. In de 
                                                             
33                                                   De Amsterdammer , 10 april 1898: ‘Nu eens droomend en vaag, dan weder 
energiek en krachtig “in den Tasten greifend” wist [Röntgen] op bijzonder gelukkige wijze de 
poëtische intenties van dit toongedicht weer te geven.’  
34                                   Amsterdamsche Courant, 5 april 1898. 
35                                   Oprechte Haarlemsche Courant, 7 april 1898. 
36                                                 Amsterdam, GAA, Arch. Concertgebouw, inv. nr. 13, 4 april 1898. 
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boezem van het bestuur van Toonkunst wist men van dit besluit, want 
drie bestuurders waren tevens lid van het bestuur van het 
Concertgebouw. Voorlopig had het geen consequenties. Op 31 mei 
verlengde het bestuur van de Afdeling Amsterdam van Toonkunst 
Röntgens contract opnieuw met twee jaar tot halverwege 1900. 
Verstandig, oordeelde de NRC op 2 juni, want indien men Mengelberg 
had benoemd, zou het muziekleven in de hoofdstad te veel door één 
persoon worden gedomineerd.37 De pers liep op de zaken vooruit, 
maar men was natuurlijk niet doof voor het voortdurend rondzingen van 
de naam Mengelberg. Eén ding was duidelijk: Röntgen had zijn langste 
tijd bij Toonkunst gehad. Men mocht hopen dat als hij zijn termijn had 
uitgediend, het bestuur een geschikte opvolger zou hebben gevonden.  
 
 
Röntgens ontslag 
 
Op 6 juni 1898 pakten de Concertgebouwbestuurders de draad op die 
zij door Mengelbergs ongesteldheid een jaar eerder hadden moeten 
laten liggen en besloten met algemene stemmen dat Mengelberg de 
aanstaande wintermaanden twee tot drie uitvoeringen met koor mocht 
geven: ‘In het afgelopen seizoen heeft de Heer Mengelberg wegens 
ziekte van deze vergunning geen gebruik kunnen maken, doch hij 
hoopt in den volgenden winter aan zijn wensch gevolg te kunnen 
geven.’38 Toen het Röntgen een paar dagen later ter ore kwam, was hij 
diep geschokt. Hij voelde zich overvallen en diende subiet zijn ontslag 
in als dirigent van het Toonkunstkoor.39 Op 15 juni 1898 richtte hij zich 
tot het bestuur van de Afdeling Amsterdam van de Maatschappij tot 
bevordering der Toonkunst met de volgende brief: 
    
 

Geachte Heeren, 
 

                                                             
37                                                   NRC, 2 juni 1898 avondeditie; Zwart, Mengelberg, 95. 
38                                                         Amsterdam, GAA, Arch. Concertgebouw,  inv. nr. 13, 6 juni1898.  
39                                                   Leo Samama besteedt in zijn ‘Willem Mengelberg. De woelige jaren (1895-
1920)’, in: Van Royen e.a. (red.), Historie en Kroniek, 97-148, hoegenaamd geen aandacht aan 
Röntgens ontslag en Mengelbergs aantreden bij Toonkunst. Op p. 100 wordt zonder commentaar 
Mengelbergs overname van Toonkunst gemeld.   
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Tot mijn leedwezen zie ik mij genoodzaakt mijn ontslag te 
nemen als muziekdirecteur der zangvereeniging. De redenen, 
die mij tot dit besluit geleid hebben, zijn de volgende: Nadat 
mij in de bestuursvergadering van 31 mei jl. mijne 
herbenoeming werd medegedeeld en ik deze aangenomen 
had, hoorde ik in de afgeloopen week, als een los gerucht, 
dat het Concertgebouw den volgenden winter eene 
zangvereeniging oprichten en uitvoeringen met koor en orkest 
geven zoude. Daar drie der vier heeren bestuurders van het 
Concertgebouw eveneens bestuurders van Toonkunst zijn, 
scheen mij dit bericht ongelooflijk. Ik kon niet aannemen, dat 
deze heeren tot een voor onze Afdeling mijns inziens zoo 
hoogste schadelijken maatregel zouden medewerken, en dat 
noch de commissie der zangvereeniging, noch ik daarvan in 
kennis gebracht zou zijn. Schadelijk daarom, omdat de 
oprichting eener nieuwe zangvereeniging onder het bestuur 
van het Concertgebouw noodzakelijk tot eene splitsing der 
goede Amsterdamsche koorkrachten zal leiden en de 
concurrentie van het Concertgebouw met al de materiële 
voordelen, waarover het beschikt, het ledental der afdeeling 
moet doen verminderen. Op eene vraag aan eenige 
commissieleden der zangvereeniging, werd mij geantwoord, 
dat hun van het bovengenoemde besluit niets bekend was, en 
zij het gerucht, evenals ik, voor ongegrond hielden. Om mij 
echter zekerheid te verschaffen wendde ik mij tot een uwer, 
tevens bestuurder van het Concertgebouw, die mij de 
juistheid ervan bevestigde en mij voor het volgende fait 
accompli stelde: Het Concertgebouw geeft den volgenden 
winter drie uitvoeringen met koor en orkest buiten 
abonnement, onder leiding van den heer W. Mengelberg. Het 
besluit was dus genomen, zonder er mij of de commissie der 
Zangvereeniging ook eenigszins in te kennen, en evenmin 
was in een der bestuursvergaderingen van Toonkunst van het 
bovenstaande ooit een woord gerept. Door deze handelwijze 
van een deel van mijn eigen bestuur ondernomen, voel ik mij 
zodanig gekwetst, dat ik dientengevolge mijn ontslag heb 
genomen. Ik verzoek U beleefd dit schrijven ter kennis van de 
leden der Afdeling te brengen.  
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Hoogachtend, 
Julius Röntgen 

 
Op verzoek van Röntgen werd de brief op 23 juni verspreid door het 
bestuur en op 25 juni zelfs afgedrukt op de voorpagina van het 
Algemeen Handelsblad, overgenomen in De Telegraaf en in 
verschillende weekbladen. Het bestuur van de Afdeling Amsterdam 
betreurde het besluit tot ontslagname.40 Het ontslag werd Röntgen 
overigens op de meest eervolle wijze verleend. Drie bestuursleden, 
Sillem, Pollones en Van Rees, hebben Röntgens standpunt overigens 
met kracht verdedigd, echter zonder zich te distantiëren van 
Mengelberg.41  
 Mengelberg zal het gekrakeel nauwelijks hebben gevolgd; hij zat 
met het orkest in Bergen (Noorwegen). Begin juli ontving hij de brief 
van Toonkunst waarin het voornemen werd verwoord hem voor te 
dragen als muziekdirecteur van de Afdeling Amsterdam. In een 
enthousiaste brief liet de dirigent op 8 juli weten de benoeming te 
aanvaarden, mits men akkoord ging met zijn condities. Op 18 augustus 
kreeg hij de bevestiging dat hij met ingang van 1 september het koor 
van Toonkunst zou gaan leiden, in principe voor de duur van twee 
jaar.42  Het was trouwens een geluk voor Röntgen dat hij - anders dan 
hijzelf oorspronkelijk van plan was geweest - niet ook in Bergen was. 
Anders had hij de vernedering moeten ondergaan in het bijzijn van 
Mengelberg.43        
 

                                                             
40                                                          Zo blijkt uit een circulaire van het bestuur afgedrukt in Het Algemeen 
Handelsblad van 3 juli 1898. Zie ook Bottenheim, Geschiedenis II, 37-39. Bottenheim acht de affaire 
van voldoende importantie om brief én circulaire integraal af te drukken.  
41                                                   Over Röntgens ongeschokte vriendschap met Sillem tot het einde hierna 
410en 411. Zijn vriendschap met notaris Jean Pollones blijkt onder meer uit de opdracht van de 
Sonate voor viool en piano in E, opus 40, (1900) aan het echtpaar Pollones. In 1920 droeg hij zijn 
Vijfde strijktrio op ‘Aan mr. Richard van Rees in oude vriendschap’ . Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. 
Catalogus composities JR. nr. 189.  
42                                                 Den Haag, NMI, Arch 184, cc 011.05 (1 juli 1898); cc 011.07 (18 augustus 
1898) en Map 6 (zonder signatuur; doos 31-51 (1898-1899), concept brief 8 juli 1898). Mengelberg 
stelde uit artistiek oogpunt dezelfde condities als zijn voorganger. In plaats van de hem aangeboden 
1000 gulden jaarlijks bedong hij - als Toonkunst beter bij kas zou zitten - 1500 gulden.   
43                                                    Zwart, Mengelberg, 96.  
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Dat de gang van zaken Röntgen totaal zou hebben verrast, is niet erg 
waarschijnlijk. Problemen rond zijn functioneren speelden al langer en 
zelfs de kandidatuur van Mengelberg als zijn mogelijke opvolger als 
muziekdirecteur van Toonkunst had de kranten al gehaald. Eind april 
was in de Amsterdamsche Courant een bericht verschenen waaruit 
bleek dat de aanstaande verlenging van Röntgens contract bij 
Toonkunst allerminst vanzelfsprekend was. Binnen de Afdeling was 
een tegenstroom op gang gekomen en ook het bestuur bleek verdeeld: 
de anti-Röntgenmannen vonden Röntgen, met alle respect voor de 
componist en de pianist, niet ‘the right man on the right place’ en 
hadden Mengelberg naar voren geschoven die de betrekking van 
directeur van Toonkunst ‘zeer ambieert’.44 Zowel koorleden als bestuur 
waren verdeeld. Maar als het werkelijk zo is geweest dat Röntgen werd 
overvallen door het bericht, dan blijkt daaruit wel dat hij doof en blind 
was voor allerlei signalen. Met misplaatst optimisme had hij dan de 
muzikale verhoudingen en potenties in Amsterdam totaal verkeerd 
ingeschat.      
 Henri Viotta, die in 1892 nog een ophemelend biografisch portret 
van Röntgen had geschreven, schreef eind juni in zijn ‘Feuilleton’ (De 
Telegraaf) dat hij de problemen had zien aankomen: 'Voor hem die 
eenigszins met de Amsterdamsche toestanden op muzikaal gebied 
bekend is, was het duidelijk dat Röntgen binnenkort aan een of andere 
intrige ten offer zou vallen. Men was hem moede, men wilde hem 
verwijderen.' De manier echter waarop het ontslag uiteindelijk was 
afgedwongen vond Viotta 'alles behalve waardig tegenover een zoo 
talentvol en ijverig kunstenaar […]'. Men had Röntgen in 1886 beter 
niet kunnen benoemen, omdat het hem toen nog ontbrak aan ervaring. 
Maar met alle kritiek, zo meende Viotta, men moest toch toegeven dat 
het koor onder hem veel beter was gaan zingen.45  

                                                             
44                                                  Amsterdamsche Courant, 30 april 1898 (Tweede blad). Jan van Gilse 
volgde de ontwikkelingen op enige afstand vanuit Keulen. Later schreef hij in zijn memoires: 
'Mengelberg zou het koor hebben overgenomen van de niet voor zijn taak berekende Julius 
Röntgen.’ Van Dijk (ed.), Mémoires, 112. Intrigerend is het gegeven dat Röntgen op 30 mei 
Mengelberg in Keulen had ontmoet en met hem van gedachten had gewisseld over de Noorse 
tournee van het orkest. Beiden wisten hoe er binnen Toonkunst over hen werd gedacht; 
Mengelberg wist toen al dat Röntgens dagen waren geteld! Benestad en De Vries Stavland(ed.), 
Grieg-Röntgen Briefwechsel, 1 juni 1898. 
45                                                        Onze hedendaagsche Toonkunstenaars. Julius Röntgen door mr. Henri 
Viotta. Amsterdam, 1892; ‘Feuilleton’ in De Telegraaf, 26 juni 1898. 
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 Het Verslag van Toonkunst over het jaar 1897-1898 verhult niet 
dat er binnen het bestuur sinds enige tijd een groot verschil in 
waardering bestond met betrekking tot de diensten die Röntgen aan de 
Afdeling had bewezen. Maar ook de Toonkunstbestuurders keken nu 
met dankbaarheid terug: het koor dat onder Verhulst was verlopen, 
was onder Röntgen weer tot boven de 300 personen gegroeid. 
Toonkunst had onder hem met succes de concurrentie met Excelsior 
doorstaan. Niettemin was Mengelberg de aangewezen persoon voor 
de vervulling van de vacature. En Röntgen? 'Hij vormt het middelpunt 
van waar een groote, bezielende kracht uitgaat. Moge deze voor 
Amsterdam niet verloren gaan en Röntgen voldoening vinden in de 
schone taak welke voor hem nog is weggelegd.'46   
 Bij het bestuur van het Concertgebouw kwam de zaak pas op 7 
november 1898 aan de orde. Na het voorlezen van de notulen van de 
vergadering van 6 juni tekende de secretaris aan: ‘In verband daarmee 
deelt de voorzitter mede, dat ons besluit om den heer M. in staat te 
stellen eenige uitvoeringen met koor te leiden, ten gevolge heeft gehad 
diens benoeming tot directeur der Afdeling Amsterdam van de 
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. Daardoor is de aanleiding 
voor het Concertgebouw om uitvoeringen met koor te geven, 
vervallen.’47  
      
Röntgen sprak op 18 juni tegenover Grieg van een ‘persönliche 
Kränkung’. Hij liet echter tegenover zijn Noorse vriend niet het 
achterste van zijn tong zien: over alle onaangenaamheden bij 
Toonkunst en de anti-Röntgenstemming sinds enige maanden is in de 

                                                             
46                                                         Amsterdam, GAA, Arch. Afdeling Amsterdam Toonkunst, inv. nr. 763. 
Jaarverslag Afdeling Amsterdam Toonkunst over 1897/98. 
47                                                          Amsterdam, GAA, Arch. Concertgebouw,  inv. nr. 13, 7 november 1898. De 
hele affaire gaf mr. S.A.M. Bottenheim wel de meest merkwaardige zin in voor zijn driedelige 
standaardwerk over de geschiedenis van het Concertgebouw (Geschiedenis II, 39): ‘Röntgen zag, 
misschien ten onrechte, spoken, die er niet waren, althans zeker niet waren bedoeld. Men weet uit 
bovenstaande brief, met welk eindresultaat.’ Er waren dus spoken! Bottenheim lijkt hiermee een 
halve eeuw later zelfs enig begrip te hebben voor Röntgen. De geschiedschrijver van het 
Concertgebouw vervolgde: ‘Intussen heeft dit pijnlijk incident geen verdere gevolgen gehad ten 
aanzien van de prettige verstandhouding tussen Röntgen en de Concertgebouw-gemeenschap met 
zijn leider als centraal punt. Hoevele malen daarna is hij er als gevierd solist opgetreden en zijn de 
talrijke composities van zijn hand door Mengelberg en zijn getrouwen vol geestdrift in de stijl van de 
toondichter ten gehore gebracht.’ Hierna zal nog blijken dat de werkelijkheid heel wat weerbarstiger 
was. De componist Röntgen maakte pas in maart 1911 zijn comeback voor het orkest en pas in juni 
1912 normaliseerde de verhouding met Mengelberg.        
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brieven geen woord te vinden. Grieg was van zijn kant ook voorzichtig; 
hij had Mengelberg te hard nodig als dirigent. Grieg stuurde Röntgen 
op 22 juni een bemoedigend telegram: ‘Du hast recht und wirst 
moralisch siegen.’ Op 10 juli voegde hij eraan toe: ‘Nur eins freut mich: 
daß persönlich zwischen Dir und Mengelberg alles gut ist.’ Waaruit 
Grieg dat had kunnen opmaken, blijkt niet. Röntgen nuanceerde op 7 
augustus dan ook: 'Mit Mengelberg persönlich habe ich keine 
Differenzen gehabt, das ist wahr; freilich wußte Mengelberg ganz gut, 
daß durch sein Unternehmen meine Stellung in Toonkunst unmöglich 
wurde, ja überhaupt Toonkunst nicht mehr existiren konnte, unter 
welchen Direktor auch. Es wäre eine finanzielle Unmöglichkeit 
gewesen. Ich an seiner Stelle hätte deshalb von der Gründung eines 
zweiten Chores abgesehen – diese Rücksicht hat er aber nicht 
genommen und seine Freunde, die ihm in übertriebener Weise 
vergöttern, haben ihn noch eigens dazu gedrängt. Übrigens besitzt er 
das Gefühl der absoluten Unfehlbarkeit, eine ganz glückliche, aber 
doch etwas gefährliche Eigenschaft.’48 Hiermee raakte Röntgen wel de 
kern van de zaak. Mengelberg wilde slechts zijn eigen doelen 
realiseren en was niet uit op het kwetsen van Röntgen. Dat echter het 
een onvermijdelijk zou leiden tot het ander interesseerde hem 
vermoedelijk weinig.  
 Grieg en Röntgen moesten overigens beiden niets hebben van 
de persoonsverheerlijking die Mengelberg zich liet welgevallen. Grieg 
had Mengelberg beter leren kennen tijdens de Noorse tournee van het 
Concertgebouworkest en zich verbaasd over zijn neiging iedereen 
ongevraagd van advies te dienen. Grieg had er zelf nog wel zijn 
voordeel mee kunnen doen, maar bijvoorbeeld Johann Svendsen was 
er niet van gediend geweest. Hij had Mengelberg na diens 
opmerkingen over zijn dirigeren kort aangekeken en iets gezegd in de 
trant van ‘was haben Sie da für einen schönen Rock.' Grieg schreef 
Röntgen op 28 augustus: 'A propos von M. Man sagt wie der Herr, so 
seine Diener. Und daß der Herr an Größenwahn leidet, ist außer aller 
Frage.' Uit Röntgens antwoord van 2 oktober blijkt dat hij op zijn minst 
probeerde zich over zijn gekwetsheid heen te zetten: 'Was Du mir über 
das Orchester und Mengelberg schreibst hat mich empört, aber sieht 
ihm ganz ähnlich. Die Leute sind in einer Weise verwöhnt und in Folge 
                                                             
48                                                          Benestad en De Vries Stavland(ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 230-238 
(periode 18 juni-7 augustus 1898). 
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davon anspruchsvoll und eingebildet, daß es wirklich unerträglich ist. 
Ich bin neugierig, ob es auf der Dauer gehen wird! Augenblicklich 
freilich ist es eine Modesache und die Mengelbergverehrung erstreckt 
sich bis auf die Zigarrenhandler, die Mengelbergzigarren à 3 cent das 
Stück verkaufen. Eine neue Art von Weihrauch! Ich bin eigentlich recht 
froh, daß ich durch die neuen Verhältnisse außerhalb diesem Treiben 
stehe und fühle mich sehr wohl dabei.'49   

    
Het Toonkunstkoor liet Röntgen trouwens niet zomaar gaan. Een 
officieel afscheid was na alles wat er was gebeurd ondenkbaar, maar 
een aardig gebaar na twaalf jaar directeurschap toch wel op zijn plaats. 
Een aantal zangers - een derde van het totaal - bood Röntgen een 
lessenaar aan naar een ontwerp van Pierre Cuypers. Het prachtige 
cadeau ging vergezeld van een lijst met daarop de handtekeningen 
van 92 dames en 22 heren.50 Uit de aantallen zou men kunnen 
concluderen dat de mannen in meerderheid vóór Mengelberg waren en 
de meesten van hen niet hadden bijgedragen voor Röntgen. Dat 
binnen het koor (300 tot 350 zangers) de verhouding derhalve 
tweederde vóór Mengelberg en eenderde vóór Röntgen is geweest, lijkt 
waarschijnlijk maar mag niet worden opgemaakt uit de aantallen.51 
Onder de 114 bijdragende koorleden zullen immers ook 
Mengelbergianen zijn geweest die vonden dat men op een behoorlijke 
en aardige manier afscheid van Röntgen moest nemen. Daaruit zou 
volgen dat Röntgens draagvlak werkelijk klein was geworden! 
Belangrijker dan de sympathie van zijn oud-koorleden vond Röntgen 
de steun van de buitenwacht. Al op 14 juli had hij Grieg geschreven: 
'Ich habe seit meinem Absagebrief ungeheuer viel Sympathie gefunden 
                                                             
49                                                        Benestad en De Vries Stavland(ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 233-
240. Het voorval met Svendsen aldaar op p. 235. Opvallend zijn de overeenkomsten met Röntgens 
beschrijving van de hysterische coterie rondom Franz Liszt in 1870. Toen en ook later waren voor 
hem de ‘Liszteriker’ een reden zich vol walging van Liszt af te keren. Mogelijk speelde hierin enig 
anti-katholiek sentiment Röntgen parten. Ook in het geval van Mengelberg kraakt hij met 
‘Weihrauch’ een anti-katholieke noot. In zijn brief van 7 augustus was dat ook al het geval geweest 
met ‘Unfehlbarkeit’ wat wel verwijst naar de onfeilbaarheid van de paus van Rome die in 1870 was 
geproclameerd. 
50                                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. D46. Initiatiefnemers waren Claire 
Pollones, dochter van notaris Jean Pollones, en Nanni Tiefenthal. Op de lijst de namen van onder 
anderen de dames Boissevain, Emmy Seelig en Loman.  
51                                                          Uit de jaarverslagen van de Afdeling Amsterdam Toonkunst blijkt dat in 
1897/98 het koor 350 leden en in 1898/99 440 leden telde. Amsterdam, GAA, Arch. Afdeling 
Amsterdam Toonkunst, inv. nr. 763.  
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und habe das Gefühl ganz Amsterdam auf meiner Seite zu haben.' Op 
7 augustus schreef hij zijn vriend soortgelijke woorden en voegde 
eraan toe dat hij voorlopig niet van plan was zijn 'Stellung' op te geven. 
Hij bleef kortom in dienst als hoofdleraar piano en bijvakleraar 
ensembleklas aan het Conservatorium en bleef ook de Soirées voor 
Kamermuziek en de Messchaert-Röntgenavonden verzorgen.52   
 
 
Balans 
 
Natuurlijk heeft Mengelberg zich in 1897 en 1898 terdege gerealiseerd 
dat zijn wensen en handelwijze voor Röntgen gevolgen zouden 
hebben. De argumenten die Röntgen noemde in zijn ontslagbrief van 
15 juni 1898 zullen hem bekend zijn voorgekomen; ook hij kende de 
verhoudingen binnen Amsterdam goed genoeg om te weten dat 
Toonkunst de concurrentie met zijn nog op te richten 
Concertgebouwkoor onmogelijk zou kunnen overleven. Hij wist ook 
hoezeer Röntgens positie bij Toonkunst al was verzwakt, niet het minst 
door het drijven van de Anti-Röntgenmannen. Dat had zelfs de krant 
gehaald! Hij wist bovendien dat hij als dirigent en als koorpedagoog 
superieur was aan Röntgen. Hij zal over de onvermijdelijk minder 
elegante aspecten van de gang van zaken, die hij natuurlijk ook zag, 
de schouders hebben opgehaald. Mengelberg liet het belang van de 
Kunst en, nauw daarmee verbonden, zijn eigen agenda het zwaarst 
wegen. Hij zou en moest op korte termijn een groot en goed eigen koor 
hebben dat hij zelf kon instrueren en volledig naar zijn hand kon zetten.  
 Mengelberg zou volgens Bottenheim en - recentelijk - Zwart de 
positie van Röntgen niet hebben geambieerd.53 Op 30 april 1898 had 
de Amsterdamsche Courant - waarschijnlijk in de persoon van 
muziekredacteur Barend Kwast - het tegendeel geponeerd; 
Mengelberg zou de positie van muziekdirecteur van Toonkunst zeer 
ambiëren en werd reeds als opvolger voor de directeursplaats 
genoemd.54 Zijn handelwijze - afgedekt en gelegitimeerd door het 
bestuur van het Concertgebouw - zou het einde inluiden van het 
                                                             
52                                                          Benestad en De Vries Stavland(ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 236-
238. 
53                                                         Bottenheim, Geschiedenis II, 39; Zwart, Mengelberg, 96.  
54                                     Amsterdamsche Courant, 30 april 1898 (Tweede blad). 
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Toonkunstkoor onder Röntgen; dat wist Mengelberg. Er waren 
welbeschouwd slechts twee scenario’s denkbaar: Röntgen bleef aan of 
hij stapte op. Wanneer hij zou zijn aangebleven, het minst 
aantrekkelijke scenario, zou Mengelberg na de zomer van 1898 met 
zijn eigen koor zijn begonnen en Toonkunst hebben leeggezogen. Het 
lijden van Toonkunst zou langer of korter hebben geduurd, maar het 
einde zou onherroepelijk zijn gevolgd. Het tweede scenario werd 
werkelijkheid: Röntgen stapte op en Mengelberg kreeg Toonkunst op 
een presenteerblaadje aangeboden. De harde confrontatie was 
uitgebleven. De grote dirigent moet het allemaal reeds lang van 
tevoren in al zijn consequenties hebben overwogen en achteraf 
allerminst verbaasd zijn geweest dat de zaken waren gelopen als ze 
waren gelopen.  
 Dat Mengelberg bij de vestiging van zijn imperium zich niet 
hoffelijk heeft gedragen ten aanzien van collega’s en niet de bestaande 
verhoudingen in Amsterdam heeft gerespecteerd, heeft Röntgen diep 
gekwetst. Hij zou namelijk zelf om deze reden, wanneer hij in 
Mengelbergs positie zou zijn geweest, van de oprichting van een 
tweede koor hebben afgezien. Zo beweerde hij althans tegenover 
Grieg op 7 augustus 1898.55 Of dat ook werkelijk zou zijn gebeurd, is 
natuurlijk de vraag.  
 De naschokken van 1898 hebben wat Röntgen betreft 
voortgeduurd tot halverwege 1912. Ondanks alles echter was hij er de 
man niet naar om Mengelberg te gaan haten; zo zat hij niet in elkaar. 
Hij had weliswaar last van Mengelberg, hij voelde zich zwaar 
gekortwiekt door de onverkwikkelijke affaire, maar hij was niet 
ontvankelijk voor wraakgevoelens. Zijn vrouw Mien wél. Zij heeft een 
leven lang de vernedering die haar man had ondergaan en het verdriet 
dientengevolgde gevoeld en zeer expressief vormgegeven. Ook 
Mengelberg zal de affaire diep in zijn hart als ongelukkig hebben 
ervaren en er liever niet aan zijn herinnerd. Anders is het niet te 
verklaren dat hij Röntgen tot halverwege 1912 steeds op zo’n grote 
afstand heeft gehouden. Dat hij Röntgen als dirigent niet de moeite 
waard vond is mogelijk, maar voor Röntgen de componist had hij zeker 
waardering. Dat zal hierna nog blijken.            

                                                             
55                                                   Benestad en De Vries Stavland(ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 7 
augustus 1898. 
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 Met de dirigent Röntgen was het sinds juni 1898 - afgezien van 
een handvol gastdirecties binnen en buiten Amsterdam - gedaan en 
misschien was dat maar beter ook. Het is al vaker gezegd: Röntgen 
was geen dirigent. Het ontbrak hem aan slagtechniek en het lag niet in 
zijn aard te heersen en grote groepen zijn wil op te leggen.56    
   
 
Mengelbergs Matthäus-Passion 
 
Er waaide vanaf de zomer van 1898 een andere wind bij het 
Toonkunstkoor. Onder het regime van Mengelberg werd de bijl aan de 
wortel geplaatst. Koorleden wier stem niet goed functioneerde moesten 
van het koor af en nieuwe leden werden voortaan aan een streng 
toelatingsexamen onderworpen. Voortaan waren de repetities voor 
mannen en vrouwen gescheiden en in plaats van de ene wekelijkse 
repetitie kwamen er twee. De leden moesten voortaan thuis studeren. 
Een enorme kwaliteitsverbetering was het gevolg en het aantal 
zangers nam voor het eerst in jaren fors toe. Op 28 maart 1904 stelde 
het bestuur van Toonkunst tevreden vast dat Mengelberg gedurende 
zijn 6-jarig directeurschap 500 repetities met 'grote kalmte, 
zelfbeheersing en geduld’ had geleid.57 

Op 17 december 1898, op de eerste Toonkunstuitvoering onder 
Mengelberg, stonden onder meer Verdi’s Stabat Mater en de Mis in C 
(opus 86) van Beethoven op het programma; Messchaert zong de 
bassolo’s. Röntgen had uiteraard niet van zijn compagnon kunnen en 
mogen verwachten solidair met hem te zijn. De grote gebeurtenis 
waarnaar velen met spanning uitzagen was echter het concert op 8 
april 1899. Daar klonk Bachs Matthäus-Passion voor het eerst onder 
Mengelberg. Het was niet voor het eerst dat de Matthäus in het 
Concertgebouw ging, want Röntgen had hem er al tweemaal 
uitgevoerd (25 april 1891 en 6 april 1895).58 Ook Messchaert werkte 
mee aan Mengelbergs eerste Matthäus en zong de Christuspartij. De 
reacties na afloop van Mengelbergs uitvoering waren gemengd. Daniël 
de Lange had zich gestoord aan het teveel aan uiterlijk vertoon; J. 
                                                             
56                                                         Flesch, Erinnerungen, 132. 
57                                                       Amsterdam, GAA, Arch. Concertgebouw,  inv. nr. 81. 
58                                                   Zie voor Röntgens concerten met Toonkunst in het Concertgebouw hierna 
bijlage 1.   
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Brugman vond het meer een concert dan een gewijde 
godsdienstoefening.59 Op 11 april liet Mien Röntgen haar zuster weten 
dat het concert erg was tegengevallen: 'Mengelberg was niet op de 
hoogte van 't kunstwerk de Matthäus-Passion. Iedereen was erover 
geërgerd. […] Julius is op de uitvoering geweest en heeft zich van 't 
begin tot 't eind zitten ergeren en was geheel terneergeslagen over dat 
dit goddelijk werk zoo werd in 't slijk gegooid, terwijl hij daar als 
gekortwiekte zat met 't vaste gevoel 't beter te kunnen. Hij zeide; "Ich 
glaube daß ich groß genug bin mich freuen zu können wenn er es gut 
und mit Liebe gemacht hätte." Maar Mengelberg is er niet mee 
opgegroeid, heeft er zich niet in gedacht. 't Is zo een êêtre! [sic!] […] 
Julius wrijft zijn handen en is blij dat hij er geheel buiten staat, maar ik 
ben groen over de ongerechtigheid die hier weer in alles 
overheerscht.'60  
 Miens belangrijkste bezwaar gold wat zij noemde 'Mengelbergs 
anti-traditie liefde’. Wat hij met Bachs Matthäus-Passion deed was voor 
haar en veel anderen met haar te weinig godsdienstig, te exuberant en 
- zo men wil - te katholiek. Kortom, te weinig zoals men het aan de 
bron in Leipzig gewend was. Mien wist waar ze het over had want ze 
had Bachs Passion in 1896 in de Thomaskirche gehoord. Röntgens 
echtgenote bleef door de jaren heen trouw aan haar bezwaren, zoals 
blijkt uit haar brief aan Bessie in de goede week van 1933: 
'Gisterenavond [Palmzondag] hoorden we [over de radio] de Matthäus-
Passion onder Mengelberg. Hij heeft er nog meer parfum over gegoten 
dan vroeger, 't was heusch onuitstaanbaar! Theatrale 
keukenmeidensmaak!’61  
 Vanaf 1899 was de uitvoering van de Matthäus-Passion jaarlijkse 
traditie geworden. Aanvankelijk was het allerminst vanzelfsprekend, 
maar Mengelberg hield vol en heeft het werk ook niet meer uit handen 
gegeven; het was een van zijn paradepaardjes. In 1923, toen hij ook in 
New York dirigeerde, ging om die reden de Matthäus al in januari. Karl 
Muck (1859-1940), gastdirigent in Amsterdam in de jaren 1921-1925, 
                                                             
59                                                         Zwart, Mengelberg, 97-98. 
60                                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 11 april 
1899. 
61                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, C237-238: 
ongedateerd [1933]. Op Gaudeamus was waarschijnlijk al sinds 1925 een radio. Jaarlijks luisterden 
de Röntgens ook naar de Matthäus-Passion uit de Thomaskirche te Leipzig. Zie hiervoor: 
Herinneringen Agnes Thiadens-Röntgen, 20.  
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gevraagd of hij er niet voor zou voelen de Matthäus in Amsterdam te 
dirigeren, zou tegen Röntgen hebben gezegd dat hij maanden nodig 
zou hebben om alleen al 'alle veranderingen en bezeichnungen' van 
Mengelberg uit de partituren te verwijderen als hij de Matthäus in 
Amsterdam zou willen dirigeren.62 Hij begon er niet eens aan. 
 Overigens koesterde Mien Röntgen tegenover Arthur Nikisch 
(1855-1922), dirigent van het Gewandhausorchester en evenals 
Mengelberg voor zijn orkest aangetreden in 1895, vergelijkbare 
gevoelens als tegenover Mengelberg. Op 21 januari 1896 schreef ze 
vanuit Leipzig aan haar zuster Bessie dat ze Nikisch Messchaert had 
horen begeleiden. Het zou allemaal onuitstaanbaar en zeer overdreven 
zijn geweest, 'zoo anders als 't mooie, eenvoudige van Röntgen.'63  
Mien snapte maar niet dat de pers het Concertgebouworkest - en dus 
Mengelberg - hoog hield. Na een optreden van de Meininger 
Hofkapelle in Amsterdam schreef ze haar zuster dat ze 'eindelijk weer 
eens muziek had gehoord zonder ergernis […] En Mengelberg heeft 
zich zoo uitgelaten over dit orkest dat het belachelijk is, die 
jaloerschheid! Verder de critiek hier, alles in de hoogte heffen van ons 
Hollandsch orkest, dat is toch het eenige! […] Hoe vind je die stinkende 
pedanterie? Je had de Meiningers moeten hooren, die heerlijke klank 
en die gezonde warme voordracht! Ik vond het veel mooier, fijner en 
klankvoller dan het beroemde orkest!’64                
 
 
Moeizame verhoudingen  
 
In verschillende brieven aan Edvard Grieg zou Röntgen hebben laten 
doorschemeren dat hij het Mengelberg niet persoonlijk aanrekende dat 
hij met zijn ambitie Röntgens positie als dirigent op den duur 
onhoudbaar zou hebben gemaakt. Röntgen nam het Mengelberg 
misschien niet al te zeer kwalijk, maar kon zijn handelwijze toch maar 
moeilijk billijken.65 Tussen midden 1898 en midden 1912 - veertien jaar 
                                                             
62                                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, C 237-279 
[ongedateerd]. 
63                                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 21 januari 1896. 
64                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, C237-241, 
ongedateerd. 
65                                             Zwart, Mengelberg, 96. O.m. in: Benestad en De Vries Stavland(ed.), 
Grieg-Röntgen Briefwechsel, 7 augustus 1898. 



                                                                                                 
 

 

397 

lang - heeft Röntgen het enorm moeilijk gehad met Mengelberg. Hij 
was enerzijds overtuigd van Mengelbergs grote gaven als dirigent, hij 
was trots ook op het Concertgebouworkest, maar hij moet zich 
anderzijds  enorm hebben gestoord aan de persoon Mengelberg. Wat 
hij de dirigent niet kon aanrekenen maar wat wel zwaar meewoog, is 
dat de Toonkunstaffaire hem op harde wijze had geconfronteerd met 
zijn beperkingen en hem het gevoel moet hebben gegeven dat er in 
Amsterdam niet echt plaats meer voor hem was. Uit de brieven aan 
Grieg sinds medio 1898 blijkt wel dat de depressies die Röntgen sinds 
het midden van de jaren negentig regelmatig hadden gekweld, steeds 
vaker de kop opstaken. Zijn doorgaans zo geroemde 
‘Leistungsfähigkeit’ liet hem soms maanden achtereen in de steek.66           
 Op 15 maart 1902 vroeg Grieg aan Röntgen of hij een paar 
Amsterdamse vrienden groeten wilde overbrengen en onder hen was 
ook Mengelberg: ‘Würdest Du dieses freundlichst bewerkstelligen 
können? Oder möchtest Du M. lieber vermeiden?’ Röntgens antwoord 
is niet bewaard gebleven, maar uit Griegs brief blijkt wel dat de Noor 
haarfijn aanvoelde dat een dergelijke actie voor Röntgen allerminst 
vanzelfsprekend was.67 Ook het door Mengelberg georganiseerde 
Nederlandsch Muziekfeest (10-12 januari 1902) bracht geen 
toenadering; Röntgen mocht op de tweede dag weliswaar zelf zijn 
Gebet (opus 27) dirigeren, maar Mengelberg bleef op verre afstand.68   
 Bij Röntgens 25-jarig jubileum in dienst van de Muziekschool en 
aansluitend het Conservatorium (1878-1903) waren er in Amsterdam 
én in Utrecht concerten, waarop men Röntgen weer eens als orkest- 
en koordirigent aan het werk kon zien en horen. Volgens Anton 
Averkamp bevond hij zich op de 'middaghoogte van zijn talent'. Hij had 
zich 25 jaar lang geheel gegeven, op zoveel terreinen, 'de man 

                                                             
66                                              Benestad en De Vries Stavland(ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel,  13 en 
22 december 1898, 1 februari, 5 juni en 5 juli1899. 
67                                       Benestad en De Vries Stavland(ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 15 
maart 1902. 
68                                              Over het Muziekfeest van 1902: Zwart, Mengelberg, 102-104. Op 11 
januari 1902 dirigeerde Röntgen zijn Gebet opus 27. Van Diepenbrock had één dag eerder het Te 
Deum geklonken. Röntgen vond het een meesterwerk en was ook zo aardig dit Diepenbrock te 
laten weten. In een brief aan Oscar Posa van 20 januari 1902 schreef Röntgen: 'Ein Te Deum von 
Diepenbrock machte einen ungeheuren Eindruck! Es gehört zum Bedeutendsten was in der Neuzeit 
in Holland geschrieben ist, und ich habe seit dem Brahms'schen Requiem von keinem Chorwerk 
einen solchen Eindruck bekommen.' Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 238. 
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eindelijk die zich nooit bekommert om personen of andere questies, 
doch op wien slechts de edele taal der muziek invloed heeft.' Helaas 
was hij in Amsterdam te weinig te beluisteren in de pianoconcerten van 
Beethoven en Brahms, toch zijn specialiteiten.69  
 Op 7 februari 1903 vond het ‘Feest-Concert’ plaats. Maar liefst 
vier nieuwe composities van Röntgen gingen in première: Een Liedje 
van de Zee, het Vioolconcert in a (1902) dat door Bram Eldering ten 
doop werd gehouden, de Serenade (1902) en de Valeriusliederen 
(opus 41).70 Aan het concert verleende het Concertgebouworkest zijn 
medewerking en bij de liederen het ‘Klein Koor a Cappella’, niettemin 
een koor van meer dan honderd zangers. Röntgen leidde de uitvoering 
met de hem eigen ‘beminnelijke beweeglijkheid en nervositeit’. Na 
afloop was er een huldiging 'op intieme wijze in de kleine 
concertzaal’.71   
 De recensenten hadden dit keer hun scherpste pennen 
opgeborgen en gaven Röntgen alle lof en eer. Het Algemeen 
Handelsblad sprak van een ‘schoon, warm, hartelijk en sympathiek 
feest’ en de werken die hun première beleefden, brachten ‘weer rijpere 
proeven van Röntgen’s schoon compositie-talent dan die wij reeds 
kenden’. Het meest interessant was wel het vioolconcert, maar het 
publiek dacht er anders over: alleen bij de liederen van Valerius 
werden behalve de armen ook de hoeden in de lucht gestoken.72 De 
recensent van de NRC vond de Valeriusliederen het sterkst: ‘Röntgen 
moge geen baanbreker zijn, niet de ontdekker wezen eener nieuwe 
kunstformule, hij heeft nochtans iets eigens, dat namelijk uit zijn latere 

                                                             
69                                               De Amsterdammer, 15 februari 1903. Amsterdam, Familiearchief Röntgen. 
Losse notitie: Bestuursvergadering Concertgebouw 6 oktober 1902: 'De heer Julius Röntgen 
wenscht onder zijn leiding verschillende zijner werken ten gehoore te brengen en zou daarom zaal 
en orkest willen huren. Het blijkt dat deze uitvoering in verband staat met het feit, dat de heer 
Röntgen weldra 25 jaren in Amsterdam gevestigd zal zijn. Met algemeene stemmen wordt besloten 
de beschikking over zaal en orkest op een onzer donderdagavonden aan te bieden.' Uit Röntgens 
kasboekje (1898-1910) (Tinte, Coll. Röntgen), blijkt overigens niet dat Röntgen voor de zaal en het 
orkest heeft moeten betalen. Mogelijk was het aanbod van het Concertgebouw zonder kosten. 
70                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs. 
262, 276, 278. 
71                                          De Telegraaf, 9 februari 1903; Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. 
Brief van MR aan BT, 14 februari 1903. 
72                                          Algemeen Handelsblad, 9 februari 1903 ochtendeditie . 



                                                                                                 
 

 

399 

werken spreekt, uit den tijd dat het merg uit ons oude volkslied den 
akker van zijn muzikalen geest heeft vruchtbaar gemaakt.’73    
 De orkestleden zouden overigens met plezier hebben gespeeld. 
Mien schreef haar zuster: 'Gelukkig was Mengelberg juist ziek in die 
dagen!! 't Orkest heeft een prachtige Witz gemaakt: "Mengelberg kon 
de Röntgenstralen niet verdragen."' 74 Op 28 februar  schreef Röntgen aan Gr eg: A es ef 

g änzend ab und ch hatte d e große Freude, daß das Concert vo kommen ge ang. 75 Een week ater werd het 

programma herhaa d n Utrecht. Ondanks het größte Effekt  dat voora  de koor ederen n Amsterdam zouden hebben 

gesorteerd, trad na de jub eumv er ng voor de compon st Röntgen opn euw een ange st te n wat betreft de 

u tvoer ng van z jn werken. 

 

Met het vertrek van E der ng naar Keu en ver oor Röntgen beha ve een goede co ega op het Conservator um ook een 

bekwaam duopartner. De v o st Car  F esch so c teerde vanu t Ber jn n september 1903 op aanraden van Röntgens 

zoon Ju us jun or n Amsterdam en werd op voorspraak van vader Ju us a s n euwe hoofd eraar v oo  op het 

Amsterdamsch Conservator um aangenomen. Met F esch ontstond beha ve een harte jke vr endschap ook een 

ntens eve muz ka e samenwerk ng.76   

 F esch heeft van versch ende kanten vernomen wat er v jf jaar eerder was gebeurd en moest constateren 

dat Röntgens wonden nog n et waren gehee d. In z jn Erinnerungen eines Geigers spaart h j Röntgen noch 

Menge berg en geeft h j he der weer hoe vo gens hem de vork n de stee  zat: M t dem Ersche nen des jugend chen 

Menge bergs wurde Röntgens Ste ung a s D r gent mmer schw er ger; denn außer feh ender manue er Begabung 

w dersprach d e rücks chts ose Beherrschung großer Massen se nem güt gen konz anten Nature . So war auf d e 

Dauer e n Konf kt unverme d ch. D e von der Presse und Pub kum angeste ten Verg e che zw schen be den 

D r genten f e en a zusehr zu ungunsten Röntgens aus, so daß er 1898 unter dem Druck der öffent che Me nung 

gezwungen war, das Fe d zu räumen. Von da ab vere n gte Menge berg n se ner Hand d e Le tung der be den 

größten Konzert nst tute des Landes, während Röntgen s ch nunmehr n der Hauptsache w eder a s P an st betät gte. 

A s ch fünf Jahre später n Amsterdam ersch en, waren d e Wunden, d e dem Se bstbewußtse n Röntgens 

gesch agen worden waren, noch n cht vernarbt. Um Menge berg und Röntgen hatten s ch m tt erwe e zwe  fe nd che 

Lager geb det, und n me ner neuen Ste ung mußte ch nun woh  oder übe  versuchen, zw schen den fe nd chen 

Mächten zu av eren, ohne es von vornhere n m t e ner von hnen zu verderben. War Röntgen me n Ko ege und 

M tarbe ter am Konservator um und n der Kammermus k, dessen Freundschaft d e natür che Grund age me ner 

Ste ung b dete, so h ng anderse ts me ne Zukunft a s So st n Ho and n der Hauptsache von Menge berg ab. Re n 

mensch ch füh te ch m ch von vornhere n we t mehr zu Röntgen h ngezogen, n dessen He m ch ba d w e zu Hause 

                                                             
73                                          NRC, 9 februari 1903 ochtendeditie. 
74                                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 14 februari 
1903 
75                                               Benestad en De Vries Stavland(ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
344-345. 
76                                      Over de vriendschap tussen Röntgen en Flesch hierna 447-451. 
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se n so te.  Verb tterd was Röntgen vo gens F esch n et geraakt: Der b ttere Ke ch der Menge bergschen R va tät war 

an hm vorübergegangen ohne d e natür che Güte und Bege sterungsfäh gke t se nes Charakters zu 

bee nträcht gen. 77 D t was bes st te pos t ef geformu eerd; Röntgen was we  dege jk am ges agen geweest.  

 F esch b eef v jf jaar n Amsterdam en had er, mede dankz j Röntgen, een ntens eve concertprakt jk. Op 21 

apr  1906 werkten Röntgen en F esch mee aan de aatste So rée voor Kamermuz ek van het se zoen 1905/1906. Een 

paar weken ater bes oot het duo z ch terug te trekken u t de So rées om redenen d e het bestuur van Toonkunst we  

moest eerb ed gen; daarmee v e  het doek voor Röntgens So rées.78 De redenen achter het bes u t van Röntgen en 

F esch z jn noo t bekend geworden en de arch even aten op d t punt n ets os. Röntgen was a t jd de art st ek e der 

en organ sator van de concerten geweest, zonder hem kwam men n et ver. Opmerke jk s we  dat h j en F esch z ch 

gezamen jk terugtrokken. F esch verwachtte moge jk meer van e gen duoconcerten dan van de Toonkunstso rées. 

Hoe dan ook, het was een roem oos e nde van een concerttrad t e d e s nds november 1878 n Fe x Mer t s en s nds 

1888 n het Concertgebouw had bestaan. F esch en Röntgen gaven  vanaf oktober 1906 e gen F esch-

Röntgenavonden, d e zeker aan hun doe  hebben beantwoord. Z j s oten gehee  n st j  aan de Messchaert-

Röntgenconcerten aan.’79  

 B j het v erde en aatste bezoek van Edvard Gr eg aan Amsterdam - van 20 apr  tot 10 me  1906 - had 

Röntgen n euwe kansen om het Concertgebouw en Menge berg te benaderen. Het zat hem echter n et mee. Op 27 

apr  – Röntgen moest wegens z ekte het bed houden – e dde Gr eg het grote Gr egconcert en twee dagen ater 

d r geerde Menge berg een concert te z jner ere, waarop de concertouverture Im Herbst en de Eerste Peer Gyntsuite 

werden gespee d. Be de meester jk’, schreef Gr eg n z jn dagboek. Daags daarna waren de Gr egs s m ddags op 

het d ner u tgenod gd b j de Menge bergs, nota bene samen met de Röntgens. Het was erg ongemakke jk. Gr eg 

noteerde n z jn dagboek: D ner met de Röntgens b j de Menge bergs. Gastheer en gastvrouw zeer vr ende jk, b jna 

opdr nger g. Ik voe de me onzeker over meze f. Dat Röntgen hetze fde ervoer, kan eder d e de s tuat e n Amsterdam 

kent makke jk begr jpen.’80   

In Amsterdam waren en b even de wegen voor Röntgen voor op g afges oten. K e nere steden boden meer 

moge jkheden, zowe  voor d rect e a s voor so st sch optreden. M dden februar  1907 d r geerde Röntgen n Utrecht 

z jn n euwe Suite Oud-Nederland en was h j onder Wouter Hutschenruyter so st n z jn e gen V erde p anoconcert. 

M en Röntgen schreef haar zuster Bess e: Ik g ng mede met Johanna Scheffer en vond dat a es erg goed k onk en 

heer jk dat k hem daar weer eens zag d r geren. 81       

 

 

Eerherstel 

 

                                                             
77                                                Flesch, Erinnerungen, 132 e.v. 
78                                            Bottenheim, Geschiedenis II, 122.  
79                                             Bottenheim, Geschiedenis  II, 138. 
80                                               Benestad (ed.), Edvard Grieg. Dagbøker (Bergen, 1993), 127-129. 
81                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, C237-251 [? februari 
1907]; Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 258. 
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E nd 1910 begon de doo  n de s nds ang verstarde verhoud ng tussen Röntgen en het Concertgebouw. Op 27 

augustus 1911 schreef Röntgen aan z jn vr end Car  N e sen: Me n Verhä tn s zum Concertgebouw hat s ch ja se t 

etztem W nter gebessert.’82 In maart 1911 had h j de kans gekregen tweemaa  achtereen e gen werk te d r geren en 

dat was voor het eerst s nds acht jaar. Het was over gens n et W em Menge berg d e z jn best voor hem had gedaan. 

M en schreef aan Bess e op 25 februar  1911: E nde jk hebben Van Rees en S em een stoot en hu p van Oyens 

[H.J. de Marez Oyens, JV] gekregen om Menge berg te durven voorste en d e symfon e [de n euwe Symfon e van 

Röntgen] h er op te voeren. 83  

Het ukte en waarsch jn jk was het Röntgens grote vr end A ex S em d e Menge berg met succes voor het 

b ok had gezet. Het orkest zou Röntgens ha verwege 1910 gecomponeerde symfon e gaan spe en en de compon st 

mocht het werk ze f d r geren.84 H j kreeg een beperkt aanta  repet t es, maar ze fs nu nog kon Menge berg het n et 

aten er een paar van hem af te snoepen. A thans, zo ste t M en Röntgen het voor. Op 2 maart 1911 was de 

prem ère.85   

                                                             
82                                                Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Kopieën van brieven van Röntgen aan 
Nielsen worden bewaard bij de brieven van Nielsen aan Röntgen. 
83                                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 25 februari 1911. 
Over de compositie aan de Symfonie: Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief JR aan JM, 
9 juni 1910: Röntgen heeft zojuist zijn Symfonie geschreven ('jetzt mache ich Pauze und erquicke 
mich an den Conservatorium Eindexamens.)' Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief JR 
aan JM, 21 juni 1910: Röntgen instrumenteert de Symfonie die in oktober moet klaar zijn. Op 11 
april 1899 had Mien over dezelfde Concertgebouwbestuurders nog aan haar zuster Bessie 
geschreven: 'Ogtrop, Oyens en Van Rees beschermen hem [Mengelberg] als Cerberussen en bijten 
iedereen die wat van hem durft te zeggen.' Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 
11 april 1899. Sillem is altijd trouw aan Röntgens zijde gebleven. In dit verband is het opvallend dat 
Sillem de ‘Herinneringen’ die hij in 1907 op schrift stelde als het ware laat culmineren in Röntgen. 
Deze memoires zijn helaas niet voltooid en lopen slechts tot in 1891. Van alle personen die 
voorbijkomen staat Sillem het meest uitvoerig stil bij Röntgen: ‘Vooreerst natuurlijk in den kleinen, 
intiemen kring van muziekvrienden, waar zijn talent, zijn vroolijk en geestig gesprek, zijn beminnelijk 
humeur hem terstond een aantal vrienden bezorgden, die hem tot hun dood trouw zijn gebleven en 
zullen blijven.' Onder wie vooral Sillem zelf, voor de goede verstaander! Na de schets van Röntgens 
activiteiten merkt hij op: 'Steeds echter bleef Röntgen de ziel van alles. Tusschen hem en nagenoeg 
al de genoemde medewerkers bestond een schijnbaar klein verschil: hij zag alleen het doel voor 
oogen, het welslagen der muziekuitvoering: de anderen wilden datzelfde, maar stelden nog prijs op 
eigen succes bij dat welslagen.' […] 'Röntgen was nu eenmaal in den vollen zin des woords wat de 
Duitschers noemen een “Musikmensch”, en ik heb niemand gekend die dat in gelijke mate was als 
hij, behalve wellicht zijn eerste vrouw, Amanda Maier’.  J.A. Sillem,’ Herinneringen van mr. J.A. 
Sillem 1840-1912’, in; 62ste Jaarboek van het genootschap Amstelodamum (Amsterdam, 1970), 
131-187. In het bijzonder 185-186. 
84                            Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 294. 
85                                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 25 februari 1911.   
Röntgens Sym onie werd overigens uitgevoerd na de pauze van een concert met Mozarts Jupitersymfonie (sym onie nr  41) en sjaikovski s Vioolconcert  Deze 

interventie was Sillems laatste goede daad voor Röntgen geweest  hij overleed op 29 april 1912  Op 10 maart 1911 -  tussen de Sym onie en het weede celloconcert 

-  had Röntgen volgens zijn agenda een ontmoeting met Sillem  inte, Coll  Röntgen, JR Agenda voor 1911   ntrigerend is overigens de titel van Röntgens niet 

gedateerde, aan Sillem opgedragen pianowerk ' imeo Danaos et dona erentes' ( k vrees de Grieken, ook als ze geschenken brengen)  Den Haag, NM , Arch  

Röntgen  Catalogus composities JR, nr  86  Het citaat komt uit de Aeneïs van Virgilius (Aen  , 49)  ‘Quidquid id est timeo Danaos et dona erentes  Een uitspraak die 

Virgilius de rojaan Aeneas in de mond legt bij het aanschouwen van het paard van roje  k ben geneigd deze titel in relatie te zien tot Röntgens wantrouwen jegens 

mogelijke aardigheid van Mengelberg en de Mengelbergianen in het bestuur van het Concertgebouw  Het pianowerkje is geheel in de stijl van de kleine 

pianocomposities van de late Schumann (o a  diens Album für die Jugend)    
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Op 6 apr  schreef Röntgen aan N na Gr eg: Ja, be  der Symphon e hatte ch D ch h eher gewünscht. Es war 

ja me n "Debut" m Concertgebouw.’ Toen Röntgen z ch naar de d r genten essenaar had begeven, zouden de mus c  

hem vee  sympath e hebben aten b jken en vervo gens erg moo  hebben gespee d.86 W.N.F. S bmacher Z jnen 

(Algemeen Handelsblad) was u tbund g n z jn of: Ju us Röntgen vond een enormen krans aan z jn essenaar: b j z jn 

versch jnen op het pod um u tte z ch harte jke vreugde en nadat de Symphon e onder z jn zeer evend ge e d ng was 

voorgedragen, werd h j, de zoo geëerde en bem nde stadgenoot, met toeju ch ngen, b oemen en kransen overste pt.  

H j noemde het n euwe werk geensz ns onbeteekenend [...] Er s vee  arbe d n, maar ook vee  muz ek: vee  ervar ng 

en vee  gemoed’. Voora  het ede -me od sch karakter was opva end. Röntgen was we swaar n de omgev ng van 

Brahms opgegroe d, maar toch du de jk met z jn t jd meegegroe d. De Symfon e getu gde van evenskracht en 

onverzwakte geestdr ft. Zoo voe den het ste g a en, d e aan t e nd van den angen avond den compon st b even 

toeju chen tot h j een ge ma en tusschen de geurende hu deb jken was verschenen. 87 De Te egraaf noemde het werk 

over gens n haar gehee  n et b jster be angr jk .88 Ook de Oprechte Haarlemsche Courant oofde we swaar Röntgens 

zeer express eve w jze van d r geren, maar had we n g goeds over voor de compos t e: Het s een opus dat de 

reputat e van z jn vervaard ger a s compon st n et vergroot. De deeën z jn n et oorspronke jk, de structuur s barok, 

het orkestra e co or et eenton g en grof. 89 Aan N na Gr eg schreef Röntgen op 6 apr  trots dat z jn Symfon e de 

komende w nter n versch ende Du tse steden zou worden gespee d en ook N k sch z ch geïnteresseerd had 

getoond.90 Het was jde e hoop; de Symfon e zou noo t bu ten Neder and k nken.    

T en dagen na de eerste u tvoer ng van de Symfon e, op 12 maart, be eefde ook Röntgens aan Pab o 

Casa s opgedragen Tweede ce oconcert (1909) z jn Amsterdamse prem ère. Opn euw stond de compon st voor het 

orkest.91 Het was, evena s het concert van 2 maart, op een concert van Menge berg, zodat Röntgen a s het ware het 

stokje van de maestro overnam. Menge berg zou Röntgen persoon jk hebben gevraagd ook d t werk te e den. H j 

zou bovend en Casa s over de streep hebben getrokken het concert n Amsterdam te spe en. D e eugenaar!  schreef 

M en aan Bess e, want het zou a emaa  hee  anders z jn gegaan. Casa s had Menge berg e nd 1910 n S nt-

Petersburg en Moskou ontmoet en zou hem toen hebben gezegd dat h j graag Röntgens concert met het 

Concertgebouworkest w de spe en. Menge berg zou auw hebben gereageerd en hebben aten b jken er n ets voor te 

voe en. A s reden voerde h j aan dat het bestuur n et w de dat Röntgens muz ek werd gespee d. Casa s, s nds enke e 

jaren bevr end met de Röntgens en op de hoogte van de s tuat e, et z ch n et mponeren: Non, non, je sa s tout. Ce 

                                                             
86                                                Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van JR aan NG, 6 april 
1911. 
87                                               Algemeen Handelsblad, 3 maart 1911 ochtendeditie. 
88                                              De Telegraaf, 3 maart 1911 ochtendeditie. 
89                                             Oprechte Haarlemsche Courant, 4 maart 1911 posteditie. 
90                                                Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van JR aan NG, 6 april 
1911. 
91                                        Uit de partituur van het Celloconcert (Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. 
Catalogus composities JR, nr. 267) blijkt dat het werk werd gespeeld op 12 en 13 februari 1910 in 
Brussel, op 18 januari 1911 in Utrecht, op 11 maart 1911 in Den Haag en op 12 maart 1911 in 
Amsterdam.  
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n est pas e com té, c est vous! 92 Menge berg heeft b jkbaar ngebonden en voor Röntgen betekende dat dat b nnen 

korte t jd twee grote compos t es van z jn hand tot k nken werden gebracht n de Amsterdamse muz ektempe .  

De recensent van het Algemeen Handelsblad vond het Ce oconcert m nder be angr jk dan de Symfon e, 

maar we   aangenaam, a  b eek z j n et een verrassend n euwe openbar ng van de Röntgengeest’.93 Vo gens L.v.G. 

jr. van De Telegraaf streefde het concert m nder hoog dan de Symfon e. Maar we cht door d e afwez ghe d van 

gew de ge eerdhe d s het m j sympath eker. […] t Gehee  s van een bem nne jke opperv akk ghe d en we -

k nkendhe d, d e nnemend s, omdat het het ook n et meer w  z jn. Waarom zouden we ook a t jd tot de d epten der 

mensche jke z e  w en da en? Er s e ders ook moo s genoeg! En Röntgen s n et de man om ons met d epz nn ghe d 

te vermoe en. Z jn muz ka te t s er te v ot en te spontaan voor. 94 Typerend voor Matth js Vermeu en z jn de vo gende 

rege s n De Amsterdammer: Dat men n Röntgens v o once concert geen gre ntje persoon jkhe d treft, behoef k n et 

te zeggen; dat het sent ment ouderwetsch en temperament oos s, de geest k e n en ger ng, gt voor de hand […] Den 

verto ker (Pab o Casa s) aat k erbu ten met voorbedachten rade; omdat k den kunstenaar zeer groote vereer ng 

toedraag. 95    

A e auwe en negat eve react es ten sp jt, co ega s en vr enden van Röntgen hebben de u tvoer ng van z jn 

compos t es n het Concertgebouw en door het Concertgebouworkest onder z jn e d ng opgevat a s eerherste .96 

Geert von Brucken Fock schreef Röntgen naar aan e d ng van de prem ère van de Symfon e op 4 maart vanu t Par js: 

Het za  je goed gedaan hebben zoo warm ontvangen te z jn door het pub ek, waar je van andere z jde zoo we n g 

aanmoed g ng hebt ondervonden. Je hebt nu sch tterend revanche genomen op jaren van m skenn ng en 

terz jdeste ng, waarmede het dan nu toch u t za  z jn zeker! Op deze p aats a thans. 97 En ge reserve b eef b jkbaar 

gepast, ook andere bast ons moesten nog worden genomen. Peter van Anrooy schreef op 12 apr : Me dunkt de 

aatste maanden hebben U we  vee  vo doen ng geschonken. Met uw d r geeren n t Concertgebouw heeft 

Amsterdam en t Concertgebouwbestuur dan toch, a  s t dan ook maar voor een k e n gedee te, z jn schu d 

afbetaa d. 98 Op 20 oktober 1912 schreef Car  N e sen, naar aan e d ng van z jn gesprekken met versch ende 

Amsterdamse mus c , dat h j de ndruk had gekregen dat Röntgen meer en meer werd gewaardeerd.99   

 

 

Het Nederlandsch Muziekfeest van 1912 

                                                             
92                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 25 februari 1911. 
93                                            Algemeen Handelsblad, 13 maart 1911 avondeditie. 
94                                               De Telegraaf, 13 maart 1911 avondeditie. 
95                                          De Amsterdammer, 26 maart 1911. 
96                                   Percy Grainger was verhinderd. Op 28 februari 1911 schreef hij Röntgen: 'Wie ich 
mich danach sehne Ihre geliebte Symphonie auf das herrliche Orchester zu hören unter Ihrer so 
persönlichen und begeisternden Leitung. […] Ich werde Ihrer in bewundernder Liebe Donnerstag 
gedenken und meine Abwesentheit sehr begrollen.'  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van PG 
aan JR, 28 februari 1911. 
97                                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van GvBF aan JR, 4 maart 1911. 
98                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van PvA aan JR, 12 april 1911. 
99                                          Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van CN aan JR, 20 oktober 1912. 
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Röntgens ze fvertrouwen was door de gebeurten ssen n 1911 zo gesterkt dat h j ook weer n t at even durfde te 

nemen. In maart en apr  1912 benaderde h j het bestuur van het Concertgebouw én W em Menge berg om Car  

N e sen u t te nod gen naar Amsterdam om er z jn Derde symfon e te d r geren.100 Röntgen deed het weer met de 

grootste vanze fsprekendhe d.  

E nd jun  1912 was er weer een Neder andsch Muz ekfeest en weer was er werk van Röntgen 

geprogrammeerd: op 29 jun  zou het orkest opn euw Röntgens Symfon e spe en.101 Op 13 jun  1912 ber chtte M en 

Röntgen de N e sens: Und dann kommen d e Freuden und Ärgern sse über das zukünft ge Ho änd sche Mus kfest 

h er m Ende Jun . Menge berg st zu Ju us gekommen und hat hn gebeten hm a es aufzugeben was Ju us gerne 

aufgeführt haben w ! Auch hat er gesagt Ju us so te nächsten W nter mmer se ne neue Orchestersachen an 

Menge berg sch cken, er wo  s e mmer aufführen!!! A so, der W nd sche nt p ötz ch aus e ner andern Ecke zu 

wehen. Na, es freut Ju us daß jetzt an d esem Mus kfest se ne Symfon e w eder aufgeführt w rd und Messchaert 

se ne A t-Ho änd sche eder s ngt.’102 In deze fde br ef schreef M en aan N e sen dat ze kort tevoren een Brahmsfeest 

n W esbaden had b jgewoond. Daar waren toen ook Brahms’ v er symfon eën gespee d. M en had vanu t W esbaden 

naar Ju us geschreven en kreeg het vo gende ron sche antwoord: De n Mus kfest chen Br ef hat m r e n ge 

Tanta usgefüh e bere tet. Ja, w e gerne wäre ch dabe ! Ne n, das N eder änd sche Mus kfest w rd m r ja re chen 

Ersatz b eten. Brahms st ja doch nur e n "zwakke ng" gegen uns re großen N eder änd schen Compon sten. 103  

 Röntgens voor ngenomenhe d b eek n et terecht. Na af oop van het Amsterdamse feest was ze fs M en 

ge ukk g en ze schreef haar zus: Menge berg heeft gevoe d met d t Muz ekfeest we k een kracht t Röntgene ement 

h er n Amsterdam heeft en dat d t erb j moest z jn, want Loman [A.D. Loman jr. JV] w de a es eerst doen zonder 

Ju us, Brucken Fock en nog een ge andere v janden , maar toen was er zoo n a gemeene Empörung - Messchaert 

had n et w en z ngen en zu ke d ngen meer - dat Menge berg met excuses b j Ju us s gekomen!! 104  

                                                             
100                                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van JR aan CN, 22 maart en 2 
april 1912. In kopie aanwezig in NMI. Nielsen werd inderdaad uitgenodigd. 
101                                                   Voor het Muziekfeest van 1902 hiervoor 404. Voor het Muziekfeest van 
1912: Zwart, Mengelberg, 242-246; Johan Kolsteeg, ‘De promotie van Nederlandse muziek’, in: 
Grijp e.a. (red.), Een muziekgeschiedenis, 541-546.  
102                                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan CN, 13 juni 1912; 
Waarschijnlijk dateert het volgende briefje van Röntgen van kort na de ontmoeting met Mengelberg: 
Den Haag, NMI, Arch. Mengelberg. Brief van  JR aan WM, niet gedateerd [corr. 65, 1912]: 
‘Vererhtester! Anbei die Namen einiger kleineren Sachen für Chor und Orchester. Leider habe ich 
keine Exemplare mehr davon, sonst würde ich [sie] Ihnen zur gelegentlichen Durchsicht senden. 
Die Manuskript-Suite steht natürlich ganz zur Verfügung. Mit besten Gruß, Ihr Julius Röntgen.’  
103                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan MR, [mei 1912], 
abusievelijk gedateerd op 6 december 1907.  
104                                          Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, [niet gedateerd] eind 
juni-begin juli 1912. Von Brucken Fock had overigens op 8 juni 1912 een overdreven hartelijke 
bevestiging van Mengelberg gekregen, mede namens Zweers, Diepenbrock en H. Freyer: 'We zijn 't 
er allen over eens dat U als een onzer talentvolste Hollandsche componisten, daarbij met een 
grooter en eenige kleinere werken moet vertegenwoordigd zijn.'  Den Haag. NMI. Arch. Von 
Brucken Fock. Brief van WM aan GvBF, 8 juni 1912. Overigens kreeg Dirk Schäfer een vrijwel 
identieke brief: ‘We zijn het er allen over eens, dat jij, als de beste Hollandsche componist onder de 
jongere generatie, er bij moet zijn.’ Zie: Zwart, Mengelberg, 244. 
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Menge berg was n et zomaar u t aard ghe d b j Röntgen gekomen; een conf ct met Messchaert was dus aan 

z jn bezoek voorafgegaan! Messchaerts we ger ng om te z ngen had de vo gende achtergrond. De zanger zou op 28 

jun  de Tranendichtjes van Ph p Loots u tvoeren, maar vo gens D epenbrock - d van de programmacomm ss e - 

m sten de teksten n veau en zouden de ederen om d e reden n et thu shoren op het Muz ekfeest.105 H j had d t 

Messchaert aten weten. Deze voe de z ch zo onheus bejegend dat h j b j Menge berg z jn bek ag deed en dre gde 

z ch terug te trekken. Bernard Zweers maakte over gens ook dee  u t van de programmacomm ss e en met hem had 

Messchaert a  eerder een stev ge aanvar ng gehad. Zweers had Messchaert e nd 1910 verweten dat Neder andse 

zangers - n et het m nst Johannes Messchaert - geen muz ek van Neder andse compon sten zongen.106 Dat verw jt 

trof natuur jk ook Messchaerts bege e der, de Du tser Röntgen, van w e Messchaert op het Muz ekfeest ook ederen 

zou z ngen. Röntgen kreeg met het nc dent te maken, heeft waarsch jn jk v a Messchaert enke e m nder v e ende 

kwa f cat es ten aanz en van z jn compos t es vernomen, en dat verk aart we  dat Menge berg hém z jn excuses kwam 

aanb eden.  

Tot een paar dagen voor het concert k bbe den D epenbrock en z jn vrouw met Menge berg door over 

Messchaerts keuze voor de Tranendichtjes. D epenbrock vond over gens ook Röntgens Boerenliedjes [bedoe d z jn 

de Oud-Hollandse Volksliederen] beneden de maat. Vo gens Menge berg echter was het a t jd nteressant 

Messchaert te hooren, wat h j ook z ngt.’ Daarb j sprak h j het nhoude jke oordee  van D epenbrock over Loots’ en 

Röntgens muz ek n et tegen.107 Het was te verwachten dat cr t cus Matth js Vermeu en evena s D epenbrock negat ef 

zou oorde en over de ederen. In De Amsterdammer van 14 ju  schreef h j: De gen a e Messchaert had z ch een 

programma samengeraapt, we ks beschr jv ng den onkreukbaren zanger reeds te kort zou doen en waarvoor z jne 

eerb edwaard ghe d overa  e ders zou z jn u tgef oten. De bana e ouderwetsche humor en mpotente muz ek der 

Tranend chtjes van Ph p Loots heeft me nog meer geërgerd dan de Amoureuse L edekens van Röntgen, zonder 

nvent e, met de kopp gste herha ngen [...] En anders heeft Messchaert, d e n et moede werd z jn e end g programma 

te rekken met nóg een Tranend chtje en nóg een amoureus edeken, n ets gezongen. H j durft het aan! Want het 

wordt zaak voor hem s echts goede muz ek te k ezen, nu z jn stem beg nt te scheuren.108   

 

  

‘Große Freunde’ 

                                                             
105                            De Tranendichtjes (1897) was een dichtbundeltje van de hand van Julius Flens, 
een pseudoniem voor de in zijn dagen populaire priester-dichter Bernard van Meurs (1835-1915).  
106                                           Hoorn, Westfries archief. Arch. Messchaert. Brief JR aan JM, 29 november 
1910. Messchaert schreef naar aanleiding van de affaire een ‘Sprookje’. Over enkele liederen van 
Zweers die recentelijk waren gezongen door Aaltje Noordewier oordeelde Röntgen hard: 'sie gingen 
wirkungslos vorüber’.  
107                                          Reeser (ed.),  Alphons Diepenbrock Brieven en documenten, VII (1995), 24 
juni 1912 (Dagboek van Elisabeth Diepenbrock); Zwart, Mengelberg, 245; Bottenheim, 
Geschiedenis II,174: Vrijdagmiddag 28 juni: ‘zes van de Tranendichtjes van Loots begeleid door 
Evert Cornelis en ten slotte met Julius Röntgen aan de piano vijf Oud-Hollandse Volksliederen in de 
bewerking van Röntgen’.  
108                                                      De Amsterdammer, 14 juli 1912. In de NRC van 24 juni 1912 avondeditie 
vindt men van het concert alleen een voorbeschouwing en naderhand geen recensie. Over 
Vermeulen en het Nederlandsch Muziekfeest zie: Braas, Door het geweld, 66-67.  
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De Röntgens hadden ak aan het geschr jf van vr end’ Vermeu en.109 Ju us Röntgen za  voor z jn gevoe  na de 

schermutse ngen voorafgaand aan het Muz ekfeest en de sp jtbetu g ng van Menge berg aan kracht hebben 

gewonnen. H j kreeg ets van z jn oude, a  te gu e ze fvertrouwen terug en was ervan overtu gd dat h j b j Menge berg 

weer a es voor e kaar kon kr jgen. Op 7 augustus 1912 nod gde h j N na Gr eg u t naar Amsterdam: Menge berg w rd 

D r a es von Edward vorsp e en, was Du zu hören wünscht und ch werde hm b tten auch me ne Symphon e zu 

machen, d e er kürz ch auf dem Ho änd schen Mus kfest sehr schön gegeben hat. W r s nd ja jetzt große 

Freunde!’110 

 Röntgen heeft van zijn nieuwe ‘vriendschap' met Mengelberg 
zeker profijt gehad. Overigens, zoals hierna nog zal blijken, meer als 
componist dan als pianist. Op 6 mei 1915 voerde Mengelberg ter 
gelegenheid van Röntgens 60ste verjaardag uit eigen beweging twee 
orkestwerken van Röntgen uit en wel - volgens Röntgen aan Nina 
Grieg - ‘ganz vorzüglich’. Het betrof de Suite Oud-Nederland (1907) en 
de Ballade über eine norwegische Volksmelodie.111 Tegen Geert von 
Brucken Fock zou Mengelberg hebben gezegd dat de Suite Röntgens 
beste werk was. Fock schreef aan Röntgen: 'Ik weet dit niet, maar zijn 
waardering doet mij toch plezier.’ Eind 1917 heeft Mengelberg nog één 
keer Röntgens Symfonie gedirigeerd.112   
 M en kon n et de en n de n euwe vr endschap van haar man. Daarvoor zat n et a een de p jn over de 

gebeurten ssen van 1898 te d ep, maar had kenne jk b j haar ook de afkeer van Menge berg te vee  worte  

geschoten. M en trok Menge bergs more e standaards n tw jfe  en schepte er genoegen n a er e  geruchten over 

hem n de were d te he pen én door te geven. Ze et n de correspondent e met haar zus haar pr m t eve gevoe ens 

ten aanz en van Menge berg de vr je oop. Het s haar over gens n et ge ukt haar afkeer van Menge berg over te 

dragen op haar k nderen. Johannes Röntgen b jvoorbee d bewonderde Menge berg mate oos. Reeds a s k e n k nd. In 

z jn bedje n het hu s aan de Van Eeghenstraat ag h j vaak met ngehouden adem te u steren naar het ge u d van het 

koetsje van de grote Menge berg - h j woonde een paar hu zen verderop n deze fde straat - op weg naar het 

Concertgebouw.113       

                                                             
109                                                       Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van MR aan 
JMA, 27 februari 1919. 
110                            Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van JR aan NG, 7  augustus 1912  

n november 1912 zou Mengelberg inderdaad een Griegconcert dirigeren, maar Röntgens Sym onie zou pas vij  jaar later opnieuw gaan (23 december 1917)  Dat was 

toen voor het laatst  

111                              Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van JR aan NG, 10 mei 1915.   
112                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van GvBF aan Jr, mei 1915. Een lovende 
bespreking van het concert van 6 mei 1915 door Sem Dresden in: De Amsterdammer, 16 mei 1915. 
113                                                      Amsterdam, Familiearchief Röntgen. Johannes Röntgen, speech voor de 
Rotary Hilversum, 29 december 1960. 
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M en moet Menge berg hebben veracht. Op 7 apr  1916 ber chtte z j haar zus Bess e dat Max Reger voor 

een concert n Amsterdam was geweest: Ju us heeft hem n et b j ons gevraagd, omdat h j dat dr nken zoo wa ge jk 

v ndt. B j Menge berg en n het hote  de nood ge f esschen. 114 B j het s otbanket van het grote Mah erfeest n me  

1920 moest Röntgen acte de présence geven; h j kon er n et omheen. Het feest duurde tot dr e uur s nachts, de 

champagne stroomde r jke jk en ze fs  pr ns Hendr k was dronken. Ju us ze f s gev ucht toen men van tafe  opstond 

om m ddernacht. 115 H er p aatst M en de ntegere Röntgen tegenover de n haar ogen osges agen Menge berg en 

z jn k ek. Op 8 december 1919 schreef z j over Menge bergs 25-jar g z jn h er : A s cadeau wordt hem aangeboden f 

100.000,- a s jfrente, opdat h j met z jn 60 jaar een kap taa tje heeft om van te even!!! N emand begr jpt hoe h j dat 

nood g heeft na zoovee  jaren dat enorme tractement genoten te hebben, n een bovenhu s steeds woont, zonder 

k nderen! Enf n… k hoorde dat h j d t aatste we  heeft p us een w jf n Zür ch, nog dateerende van z jn verb jf vroeger 

n Zw tser and. In a e geva en, Amsterdam wordt dan grond g beMah erd [s c!]. 116 Ongetw jfe d spee de h er ja oez e 

mee: de Röntgens hadden a  hun spaarge d n de oor og ver oren, Ju us’ pens oen was om d e reden ontoere kend 

(h j moest om d e reden anger doorwerken), z jn sa ar s was besche den n verge jk ng met Menge bergs 

d r gentensa ar s, de Röntgens bewoonden een hee  hu s met torenhoge asten en z j hadden n 1920 nog a t jd v er 

k nderen tot hun ast.  

Van 6 tot 21 me  1920 werd n Amsterdam ter ere van Menge bergs z veren jub eum het grote Mah erfeest 

gehouden. N et eerder had er n Amsterdam of waar dan ook ter were d b nnen zo’n korte t jd zovee  muz ek van 

Mah er gek onken: a e symfon eën en orkest ederen.117 De Röntgens h e den n et van a es van Mah er; de 

K ndertoten eder vonden ze pracht g, maar over de symfon eën - met u tzonder ng van de nummers 1, 2, 4 en 7 - 

waren ze m nder enthous ast. Naar aan e d ng van Mah ers dood had Röntgen - t ef ergr ffen’ - op 20 me  1911 aan 

N na Gr eg geschreven: In se ner Mus k st v e  Schönes neben V e em, wo ch n cht m t kann [...] Ob se ne Werke hn 

über eben werden und se ne Ze t noch kommen w rd - ch we ß es n cht.’118 Op 14 me  1920, na de u tvoer ng van de 

Zesde symfon e, uchtte M en haar hart b j haar zus: Na het concert kwam edereen [Johan Ha vorsen, Car  N e sen, 

Ado f Busch, Fr tz Busch, a en met hun echtgenoten JV] b j ons. Geërgerd over de ee jke zesde symfon e en 

brandend van de dorst. […] A en kwamen z ch b j ons troosten en konden eens f nk en vr j hun ergern s en verve ng 

u tspreken.  Een week ater vertrokken a e Mah ergasten u t Amsterdam: Ik weet n et of Menge berg s gebarsten of 

dat h j nog bestaat na d e v erder j en vergod ng.  Hoe gemeend de ergern s en de verve ng van Röntgens gasten 

was, s n et meer te achterha en. We  zeker was M en verb nd door haar ant -Menge berggevoe ens. Zo s bekend dat 

Ado f Busch u t respect voor Menge berg meespee de b j de tweede v o en en N e sen en Ha vorsen a s fore gn 

                                                             
114                                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 7 april 1916. 
115                                                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, mei 1920. 
116                                                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 8 december 1919.  
In het Willem Mengelberg Fonds was bij de oprichting een bedrag van 1500 gulden gestort. 
Misschien was het de bedoeling dat men uiteindelijk een ton zou bereiken, maar daarvan was 
aanvankelijk geen sprake. Zwart, Mengelberg, 318. 
117                                           Zwart, Mengelberg, 314-330; over het Mahlerfeest van 1920 ook: J. Giskes 
(red.), Mahler en Amsterdam. Bussum, 1995. 
118                                       Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van JR aan NG, 20 mei 
1911; in 1909 sprak Röntgen zich publiekelijk uit over de Zevende symfonie: ‘een enorm werk, een 
der grootste moderne meesterwerken.’ Weekblad voor Muziek 16 (1909), 30 oktober, 444. 
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guests’ een man fest hadden ondertekend waar n W em Menge berg, the gen a  art st’, en het Mah er Fest va  

Com té grote dank werd gebracht.119 Over gens p e t het weer we  voor M en dat ze n deze fde br ef ook opmerkte: 

Menge bergs buste s k aar en pracht g! 120       

 E nd 1920 zou Röntgen onder Menge bergs e d ng de Chorphantasie van Beethoven spe en. Een week 

voor het concert et Menge berg Röntgen weten dat h j het stuk toch n et had geprogrammeerd omdat h j 

onvo doende repet t et jd zou hebben gehad. M en schreef haar zuster: V nd je het n et onbeschoft? Toen Ju us 

Menge berg sprak, maakte h j 1000 excuses en was poes ef.  Röntgen kreeg zowaar compensat e; h j mocht n 1921 

een keer onder Kar  Muck n de Grote Zaa  spe en. M en mopperde echter door: Ju us had me ju st n t vooru tz cht 

op t moo e honoraar voor de Koorfantas e een heer jke pe smante  cadeau gedaan met S nt N co aas. 121   

 Onder Muck, der Ste vertreter  a s Menge berg n Amer ka zat, was het voor Röntgen een stuk makke jker 

zaken doen. Op 27 februar  1921 spee de h j a s p anoso st onder Muck n het Konzertstück opus 92 van Schumann 

en mocht h j op hetze fde concert ook z jn Boertige Suite en Ouverture d r geren: Er gab m r dre  Proben für me ne 

Sachen so daß ch A es gut e nstud eren konnte. Es g ng dann auch famos! 122 Muck was Röntgen zeer ter w e en 

dat s m ssch en te begr jpen z jn achtergrond n aanmerk ng genomen: Muck was oud-student van het 

Conservator um n Le pz g en evena s Röntgen een persoon jk vr end van ke zer W he m II. H j ste de Röntgen beg n 

1922 een u tvoer ng van z jn Concert voor v oo , a t, ce o en str jkorkest n het vooru tz cht.123 H ervan s het noo t 

gekomen.     

 

 

De gerespecteerde componist 

 

B j Menge bergs 25-jar g jub eum n 1920 was er op twee concerten ook muz ek van Röntgen te be u steren: 

a ereerst z jn nstrumentat e van de Oud-Hollandsche Danssuites en vervo gens - op een programma met andere 

Neder anders (Schäfer, Van Goudoever en D epenbrock) - de Ouverture voor een Oud-Hollandsch Blijspel (1919) en 

                                                             
119                                             Zwart, Mengelberg, 324-327. Giskes en Klarenbeek, ‘Mahlerfeest 1920’, 
47, 48.  Ook Röntgen was door het bestuur uitgenodigd de concerten bij te wonen en had laten 
weten daarvan gebruik te maken. 
 
 
120                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 14 mei 1920. Bedoeld is hier 
de buste van G. Ambrosi. Zie, Zwart, Mengelberg, 326. Over Röntgens reactie op de Zesde 
symfonie: Reeser (ed.), Alphons Diepenbrock, Brieven en documenten VI (1991), 8 oktober 1909 
(W.G. Hondius van de Broek aan AD). 
121                            Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, C273-252 
[ongedateerd, 1920].  
122                                               Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 5 april 
1921. 
123                                                Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 11 
februari 1922. 
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de Boertige Suite (1918). Deze compos t es rekende men onder de moderne werken  d e het bewuste se zoen voor 

het eerst n het Concertgebouw zouden k nken.124  

Voor het Gedenkboek W em Menge berg. 1895-1920 had Röntgen over gens a  n september 1919 een 

grote b jdrage ge everd, get te d W em Menge berg en Edward Gr eg’. Het stuk s geschreven vanu t Röntgens grote 

bewonder ng voor Gr eg en Gr egs grote bewonder ng voor Menge berg. Röntgen heeft z ch a s Gr egs 

zaakwaarnemer goed van z jn taak gekweten. Z jn e gen opvatt ngen over Menge berg komen n het stuk gehee  n et 

aan de orde. Dat Röntgen ze f zo graag en zo vroeg voor Menge berg een b jdrage zou hebben w en schr jven, s 

n et aanneme jk. Het was H.J. de Marez Oyens, d van de comm ss e Gedenkboek, d e hem over de streep trok. 

Oyens had Röntgens Gr egb ograf e ge ezen en vond, waarsch jn jk op grond daarvan, dat een stuk van Röntgens 

hand n Menge bergs boek n et mocht ontbreken.125  

In 1925 stond Röntgen versch ende keren n het m dde punt van de be angste ng. Op 22 maart d r geerde 

Kar  Muck de Suite Oud-Nederland, a vast voor de 70ste verjaardag van de romant cus met hart en z e ’.126 W em 

Menge berg en z jn vrouw stuurden Röntgen op de grote dag - 9 me  1925 - een barok geste d te egram: Harte jke 

ge ukwenschen den grooten kunstenaar zoowe  a s den vereerden vr end en co ega. 127 Op 4 jun  1925 d r geerde 

echter n et Menge berg het jub eumconcert maar Corne s Dopper. Het programma was met zorg samengeste d. 

Voor de pauze k onken Gr egs Im Herbst en Röntgens Ballade über eine norwegische 
Volksmelodie (1892) en Liedje van de zee (1902), na de pauze g ng Brahms  V erde symfon e. Röntgen et 

op 7 jun  aan de onderd recteur voor de art st eke e d ng , Rudo f Menge berg, weten dat de u tvoer ng hem zeer 

ge ukk g  had gemaakt.128    

Het eerste Feestconcert ter ge egenhe d van het 40-jar g bestaan van het Concertgebouw, op 12 apr  1928, 

werd geopend met Röntgens Ouverture voor een Oud-Hollandsch Blijspel (1919). Daarna k onken van W em P jper 

de Zes Symfonische Epigrammen, de a ereerste u tvoer ng van d t opdrachtwerk. P jpers compos t e werd gevo gd 

door de Ouverture Driekoningenavond van Johan Wagenaar. Twee oude heren, vr enden van e kaar, f ankeerden dus 

de angry young man  W em P jper.129 Het moet Röntgen - wars van e ke vorm van conservat sme en vo  

                                                             
124                                               Amsterdam, GAA, Arch. Concertgebouw,  inv. nr. 73. Naast werken van 
Diepenbrock, Bloch, Dohnányi, Dopper, Pierné en Reger. Zwart, Mengelberg, 315. De laatste drie 
concerten van de Historische Cyclus was Mengelberg verhinderd; Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. 
Catalogus composities JR, nrs. 281, 282.  
125                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van HJMO aan JR. 30 juni 1919. 
126                                    Aldus de karakterisering van Simon van Milligen in het programmaboekje. 
Amsterdam, GAA, Arch. Concertgebouw, inv. nr. 190. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus 
composities JR, nr. 279. 
127                                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Telegram van WM aan JR, 9 mei 1925. In 
een vergelijkbare situatie, bij Mengelbergs 60ste verjaardag in 1931, hoorde ook Röntgen bij de 
'Gratulanten'. De tekst van zijn telegram luidt eenvoudig: 'Hartelijke gelukwenschen. Julius 
Röntgen'. Den Haag, NMI, Arch. Mengelberg. Telegram van JR aan WM, 1931.  
128                                 Amsterdam, GAA, Arch. Concertgebouw,  inv. nr. 190 (corr. Rudolf Mengelberg). 
129                                         Op 9 oktober 1931 schreef Wagenaar aan zijn zeer geachte vriend 
Röntgen dat hij veel vreugde had beleefd aan diens Ouverture, 'een festgegliedert stuk met echt 
levenslustige motieven en in een knap kort bestek, bovendien forsch en duidelijk klinkend.' Het 
deed hem weer 'sterk gevoelen hoe gezond toch uwe en mijne generatie was tegenover het latere 
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be angste ng voor de modern-tona e jongeren - goed hebben gedaan om samen met de b jna veert g jaar jongere 

P jper het programma te openen.130 Het za  hem a s kenner van Va er us’ Gedenckclanck (1626) hebben verrast dat 

P jper n de eerste van z jn Epigrammen de me od e O Neder and et op Uw saeck’ had verwerkt.131   

Röntgen had over gens, evena s P jper, een werk voor het jub erende Gebouw geschreven. Van 23 maart 

1928 dateert z jn Sonate voor eene basstem, Geschreven voor het gedenkboekje, u tgegeven b j de v er ng van het 

40-jar g bestaan van het Concertgebouw te Amsterdam . Waar somm ge re at es vo stonden met een harte jk en 

bewonderend br efje - onder anderen Bruno Wa ter, R chard Strauss en Arno d Schönberg - en een ander - W em 

Kes - met enke e akkoorden het open ngsjaar 1888 n her nner ng r ep, kwam Röntgen - typerend voor hem - met een 

u tgewerkte compos t e n dr e de en.132 Het was geen stuk voor orkest, maar voor bas of ce o. De boodschap kon 

n et du de jker z jn: de concerten met Messchaert en Casa s hoorden tot Röntgens r jkste ervar ngen n het 

Concertgebouw.133 Röntgens autograaf werd n het programmaboek nauwe jks eesbaar afgedrukt.134      

 

 

Pianosolist met het Concertgebouworkest 

 

Röntgen heeft a s p an st n et ge eden onder de schok van 1898. In de K e ne Zaa  van het Concertgebouw b eef h j 

rege mat g optreden met Messchaert, Mosse  en E der ng en ater met Casa s en F esch. Ook n de concertza en n 

het bu ten and - Ber jn, Wenen, Kopenhagen - was en b eef h j een gez ene gast. In de Amsterdamse Grote Zaa  

echter was het voor hem a s p anoso st b j het Concertgebouworkest onder het reg me van Menge berg een stuk 

moe jker geworden. Voor p anoconcerten contracteerde Menge berg n z jn eerste se zoen b j voorkeur 

gerenommeerde bu ten andse so sten; van de Neder andse p an sten kon e gen jk a een D rk Schäfer z jn 

goedkeur ng wegdragen. Beethovens V erde p anoconcert - toch Röntgens jfstuk - voerde h j voor het eerst u t op 23 

januar  1896, met C ot de K eeberg aan de p ano. Ze f nam Menge berg meer dan eens Beethovens V jfde concert 

voor z jn reken ng. De eerste keer dat Menge berg Röntgen n een p anoconcert bege e dde was op 2 apr  1898, op 

het eerste concert van de dr edaagse Brahmsherdenk ng. Reden daarvan za  z jn geweest dat de organ sat e van het 

fest va  gehee  n handen was van de afde ng Amsterdam van de Maatschapp j tot bevorder ng der Toonkunst.135    

                                                                                                                                                                                          
geslacht.’ Röntgens klaarheid was hem een 'wezenlijk genot'.  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief 
van JW aan JR, 9 oktober 1931.   
130                                         Amsterdam, GAA, Arch. Concertgebouw, inv. nr. 334; zie ook hiernaΩΩΩ 
131                    Röntgen had zelf dit lied bewerkt voor 4-stemmig koor a cappella en 
opgenomen in zijn opus 75 (uitgegeven bij Seyffardt). Den Haag, NMI, Coll. Musica Neerlandica. Pl. 
nr. 302. 
132                                                Amsterdam, GAA, Arch. Concertgebouw, inv. nr. 335. 
133                                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 314: ‘Drei 
Sonaten für eine Baßstimme (Violoncello ad libitum) von Julius Röntgen.’ Gedateerd: 19 februari 
1928. De drie sonaten (in c, As en G) werden waarschijnlijk op één dag geschreven. In het Haagse 
manuscript van het originele volledige werk ontbreekt bij de laatste sonate de opdracht aan het 
Concertgebouw. 
134                                                Den Haag, NMI, Coll. NMI. 
135                                                     Mengelberg had Brahms’ Tweede pianoconcert op 12 maart 1897 al 
gespeeld met Emma Koch. Zwart, Mengelberg, 389.  
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 De eerste ge egenhe d na de zomer van 1898 om n muz kaa  opz cht met Menge berg de degens te kru sen 

dan we  gezamen jk op te trekken, kwam op 5 januar  1901. Röntgen was toen, b j de v er ng van het 60-jar g bestaan 

van de Maatschapp j Caec a, so st n Beethovens V erde p anoconcert. In 1904 spee de h j d tze fde concert 

opn euw, maar nu met het orkest onder Fe x We ngartner. Met Menge berg b eef de ongemakke jkhe d voor op g 

aanhouden. Op 14 november 1905 schreef Röntgen aan Gr eg dat h j b j d ens komst naar Amsterdam graag z jn 

P anoconcert zou w en spe en, maar w e d e Sache aber jetzt egt, würde me ne so st sche M tw rkung von se bst 

verfa en, da ch unter Menge bergs Reg me n e a s So st e nge aden worden b n und jetzt e n Engagement we gern 

würde.’136   

 In de moe jke jaren 1898-1912 was er nderdaad nauwe jks sprake van en ge muz ka e samenwerk ng, 

maar Röntgens k acht wordt toch ge ogenstraft door de Caec aconcerten van 1901 en 1909. Op het Caec aconcert 

van 25 maart 1909 spee de Röntgen opn euw - en weer met Menge berg - Beethovens V erde p anoconcert. Het s 

over gens n et waarsch jn jk dat Menge berg b j Caec a met anderen reken ng moest houden. Hoewe  Röntgen er 

een paar kracht ge voorsprekers had (Anton Averkamp was er secretar s van het bestuur (1896-1920) en Dan ë  de 

Lange v ce-pres dent (1889-1909)), moet toch de keuze van Röntgen a s so st het werk van Menge berg z jn 

geweest.137 Afgez en van de twee Caec aconcerten trad Röntgen n de jaren 1898-1912 onder Menge berg nóg een 

keer a s so st op: n Beethovens Tr pe concert met de v o st André Spoor en de ce st Isaac Mosse  (17 februar  1904 

n Den Haag).138  

 

H ervoor kwam aan de orde dat kort voor het Neder andsch Muz ekfeest van 1912 Röntgens verhoud ng tot 

Menge berg m n of meer was genorma seerd. Na 1912 kreeg ook de p an st Röntgen opn euw ge egenhe d met het 

orkest op te treden. Op het m dde ste concert van de dr e prest g euze Feestconcerten’ ter ere van het 25-jar g 

jub eum van het Concertgebouw (26 apr  1913) spee de h j Beethovens V erde p anoconcert met Menge berg. Het 

zou over gens voor het aatst z jn dat h j d t concert met het Concertgebouworkest u tvoerde. Matth js Vermeu en mat 

n De Amsterdammer de versch en tussen so st en d r gent breed u t: De p an st [...] een we n g smachtend, 

sent mentee  n p aats van yr sch, eenz jd g en voora  star. De d r gent soepe , exuberant k eurenfantast, poët sch 

me od seerend.’139  

                                                             
136                                                       Benestad en De Vries Stavland(ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel,  
14 november 1905. In de periode 1898-1930 waren er in totaal negen optredens van Röntgen en 
het Concertgebouworkest: 1901 (Beethoven IV, Mengelberg), 1904 (Beethoven IV, Weingartner), 
1909 (Beethoven IV, Mengelberg), 1913 (Beethoven IV, Mengelberg), 1914 (Beethoven III, 
Dopper), 1915 (Beethoven IV, Cornelis), 1918 (Brahms II, Mengelberg), 1921 (Konzertstück 
Schumann, Muck) en 1930 (pianoconcerten Röntgen, Mengelberg). Zie hiervoor: Bottenheim, 
Geschiedenis en Van Royen e.a. (ed.), Historie en Kroniek. Overigens voelde ook Dirk Schäfer zich 
door Mengelberg genegeerd. Carl Flesch, die beiden goed heeft gekend, beweert echter dat 
Mengelberg zich vaak - vruchteloos - van Schäfers medewerking heeft willen verzekeren. Zwart, 
Mengelberg, 244.  
137                                                      JAARBERICHT. Verslag over 100 jaren 1841 - 1941 van de Maatschappij 
"Caecilia" . Amsterdam, 1941. Vriendelijke mededeling Frits Zwart.  
138                                                       Zwart, Mengelberg, 387. 
139                                                        De Amsterdammer, 4 mei 1913. Vergelijk met deze tekst 
Vermeulens recensie in De Telegraaf van 22 maart 1918 van een concert waarop composities van 
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 Met het programma voor 23 december 1917 et Menge berg z en dat h j z ch we  dege jk ook n Röntgen 

kon n even. Voor de pauze d r geerde h j Röntgens sterk op Brahms geor ënteerde Symfon e n c, d e h j reeds 

tweemaa  eerder had u tgevoerd, en na de pauze was Röntgen so st n Brahms’ Tweede p anoconcert. Menge berg 

toonde h ermee h stor sch besef; het was mmers Röntgen geweest d e Brahms’ concert beg n 1884 onder e d ng van 

de compon st n Amsterdam had geïntroduceerd. Het was over gens voor het aatst dat Röntgen n Amsterdam 

Brahms’ Tweede p anoconcert zou spe en.140 Op 27 februar  1921 g ng het Konzertstück (opus 92) van Schumann, 

een noo t eerder n Amsterdam u tgevoerd werk, met Röntgen aan de p ano.141   

 

Hoewe  vanaf med o 1912 formee  a es weer n orde was tussen Röntgen en Menge berg, hebben de Röntgens met 

de d r gent tot op het aatst toe sp tsroeden moeten open. Dat b eek nog n 1930 toen Röntgen n het Concertgebouw 

zou worden gehu d gd. Het concert ter ere van z jn eredoctoraat (27 maart 1930) en z jn 75ste verjaardag (9 me  

1930) kwam tot stand op nst gat e van art st ek e der Rudo f Menge berg. H j had geopperd dat de compon st b j een 

hu d g ng n het Concertgebouw een van z jn e gen p anoconcerten zou spe en. De Röntgens waren echter s nds 14 

maart op re s en verb even n Ed nburgh; op 1 apr  zouden ze doorre zen naar W nterthur n Zw tser and, waar hun 

zoon Joach m n het huwe jk zou treden. Op 31 maart kwam er n Ed nburgh een verve end te egram  van Rudo f 

Menge berg b nnen.142 W em Menge berg was voornemens op 10 apr  van Röntgen een p anowerk met orkest te 

spe en, maar dan moesten we  per omgaande de part tuur en het orkestmater aa  worden aange everd. Menge berg 

w de één moo , groot concert. Ondanks de grote druk voe de Röntgen z ch vereerd en bood de twee concerten aan 

                                                                                                                                                                                          
Diepenbrock en Röntgen klonken: ‘Aan den eenen kant de dichter van droomen, de visionair, de 
schepper van kleuren en ontroeringen, de meester der irreële werelden; aan den anderen kant de 
geroutineerde handwerksman, achtenswaardig componist, de vertegenwoordiger van het gezond 
verstand en der schoolse wijsheid, die nooit een vermoeden kende dat de muziek verder reikt dan 
de noten. Eenerzijds de aristocraat van gebaren van geest, van techniek van gedachten en 
gevoelens, anderzijds het volmaaktste type van bourgeois satisfait, naïef en ongeëvenaard in zijn 
bekrompenheid, betrekkelijk en begrensd in al zijn hoedanigheden.’ Zie: Hoorn, Westfries Archief, 
Arch. Messchaert. Brief van MR aan JM, 27 februari 1919. Op 22 februari had Johannes Röntgen 
zijn eerste solo-optreden in de Kleine Zaal. Alle kritieken waren positief, ‘behalve natuurlijk van 
vriend Vermeulen.’ 
140                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan MR, C 257 018 
[ongedateerd]: 'Rutters hat sehr gemein über mich geschrieben und begreift nicht wie meine 
Symphonie in het Concertgebouw 'verdwaald' ist. Und meine Auffassung von Brahms war auch 
nicht gut […] außerdem war die Begleitung schlecht. Rutters der mir lehren muß wie man Brahms 
spielt! Eine nette Bande!' Het artikel van Rutters verscheen in het Algemeen Handelsblad, 24 
december 1917 avondeditie. Over de Symfonie merkte hij op: ‘In het wezen der stille kracht, die 
Röntgens c-mol symphonie deed verdwalen willen wij ons niet verdiepen [...] Vader Brahms kijkt toe 
met een glimlach van ouderlijk welbehagen en zelfs Wagner waagt er een oogje aan.’ Over het 
pianoconcert: ‘De Röntgen eigene ‘Überschwenglichkeit’ deed veel van het wrange en in-zichzelf-
gekeerde, dat voor Brahms’ muziek zoo karakteristiek is, verloren gaan; overmatig pedaalgebruik 
deed het passagespel ook min of meer verdoezelen.’  
141                                 In de plaats van een eerder geannuleerde Chorphantasie. Zie hiervoor 422. Elders 
kon men Röntgen als pianist nog wel eens een enkele keer beluisteren. Bijvoorbeeld in Utrecht met 
het Utrechts Stedelijk Orchest onder Hutschenruyter of onder Wagenaar en in Den Haag met het 
Residentieorkest onder Viotta of onder Van Anrooy. 
142                                 Tinte, Coll. Röntgen. Mien Röntgen reisdagboekje Edinburgh 1930. Den Haag, NMI 
Arch. Röntgen. Brief RM aan JR;  Amsterdam, GAA, Arch. Concertgebouw, inv. nr. 2853. 
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d e h j ju st anderha ve week eerder n Ed nburgh met Dona d Tovey n prem ère had gebracht. Het was n et wat 

Menge berg w de, maar Röntgen h e d voet b j stuk: de twee k e ne concerten vormden een eenhe d: Das Erste – 

mehr e ne Phantas e - bere tet das Zwe te vor.  B j e kaar duurde de S ames sche Zw ng  35 m nuten. Menge berg 

g ng akkoord en ste de voor de werken te comb neren met de Akademische Festouverture (opus 80) van Brahms en 

Ein Heldenleben (opus 40) van R chard Strauss.143  

Joach m Röntgen was van a es op de hoogte en h j et Rudo f Menge berg weten dat de gep ande 

concertdatum n et sch kte, omdat h j mmers op 8 apr  zou gaan trouwen. Het zou z jn ouders noo t ukken op t jd n 

Neder and terug te z jn. Het antwoord u t Amsterdam was onverb dde jk: 10 apr  was de en ge moge jkhe d, het was 

dan of anders n et. Röntgen sr. werd d e dag ze fs st pt om t en uur op de repet t e verwacht.  

De Röntgens hebben Joach ms huwe jksfeest ha verwege moeten ver aten. M dden n het p e z er weg! 

Lam!’ noteerde M en n haar dagboekje. Donderdagmorgen haastten ze z ch vanu t B thoven n a e vroegte naar 

Amsterdam, waar ze prec es om t en uur n het Concertgebouw kwamen b nnenva en. W em Menge berg et de 75-

jar ge Röntgen en z jn vrouw twee uur wachten. Eerst moest h j Ein Heldenleben en de Festouverture nog maar eens 

goed doornemen. Nota bene, werken d e h j kon dromen! M en schreef met grote rr tat e: Vrese jk ang gewacht, 

eerst om 12 uur begonnen met de concerten.’144 Het orkest was a  en gsz ns met de part tuur vertrouwd; op 8 apr  

had een Vorprobe  p aatsgevonden. Vo gens M en echter had Menge berg de Concertsteaks’ [s c!] van tevoren 

abso uut n et ngez en, maar s avonds g ng ge ukk g a es sch tterend’.145   

Voorafgaand aan het concert werd Röntgen - jonge doctor en gr jze meester neen - warm gehu d gd. Aan 

de oorverdovende  staande ovat e van het pub ek kwam geen e nde. Ook de orkest eden en Menge berg zouden 

z ch van hun beste kant hebben getoond. Na af oop waren er toespraken, waaronder een zeer harte jke speech van 

Menge berg, d e Ju us ook met de concerten voor de tournee n t vo gend se zoen engageerde en Ju us’ knappe 

contrapunt en bez e end spe  ko ossaa  roemde. 146 Ook mevrouw Röntgen b eek dus gemakke jk te jmen a s het er 

op aankwam. 

De fotograaf van De Telegraaf maakte na af oop b j p anohande  Bender op het Spu  een un eke reportage 

van de p an st-compon st aan de v euge . De dr e foto s, d e op de voorpag na van de krant werden afgedrukt, tonen 

Röntgen n act e.147 P an st Cor de Groot (1914-1993), een eer ng van U fert Schu ts, was b j het concert aanwez g 

en ru m v jft g jaar ater vertrouwde h j z jn mpress es toe aan het pap er: Ik had het voorrecht van d e Amsterdamse 

prem ère getu ge te mogen z jn en we  vanaf het pod um van het Concertgebouw, de beste p aats voor 

conservator um eer ngen om de verr cht ngen van de mus c  gade te s aan. Nog z e k de k e ne, sterke gesta te van 

                                                             
143                                 Amsterdam, GAA, Arch. Concertgebouw, inv. nr. 2853. Aldaar alle citaten van 
Röntgen over zijn pianoconcerten nrs. 6 en 7. 
144                                      Tinte, Coll. Röntgen. Mien Röntgen reisdagboekje Edinburgh 1930.  
145                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 13 april 1930. 
Bespreking door N.H. Wolf in: De Kunst, zaterdag 11 april 1930, 217-218. 
146                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 13 april 1930. 
147                                    De Telegraaf, 11 april 1930 avondeditie; Zie ook: Muller en Röntgen (red.), 
Sentendo, 44. 
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de compon st-so st voor me: een tot v ees geworden brok muz ek. Röntgen eefde z ch u t n een k ankwere d d e 

naast de toenma ge componeertechn eken een hee  e gen ge u d bezat. Het u sterp ez er was groot. 148       

Nog nagen etend van z jn succes schreef Röntgen z jn vr end Dona d Tovey op 12 apr  over de 

voorgenomen tournee met Menge berg; n me  zou h j bovend en op u tnod g ng van het Concertgebouw z jn Su te n 

F d r geren. B j een u tvoer ng n Den Haag van de p anoconcerten met het Res dent eorkest onder Van Anrooy w de 

Röntgen echter n et so eren: Dort mußt Du s e sp e en! 149 Tovey dee de n Röntgens vreugde. Aan z jn ass stent 

Mary Gr erson schreef h j d eze fde maand: Our aureat on of Röntgen has started a regu ar boom n Ho and and 

Menge berg s go ng on tour w th the concertos! 150 Geen van de u tnod g ngen en engagementen kreeg over gens 

een vervo g. Van de tournee met Menge berg, de gastd rect e b j het Amsterdamse orkest en ook het optreden van 

Röntgen of Tovey n Den Haag werd n ets meer vernomen.151 Het concert van 10 apr  was daarmee Röntgens 

aatste pub eke optreden n Amsterdam geweest. Op 10 me  1930 spee de de meester nog Beethovens V erde 

p anoconcert n de Rotterdamse Doe en met het Rotterdamsch Ph harmon sch Orkest onder A ex Schmu er. 

Röntgen was toen één dag 75 en op een programmaboekje schreef een van z jn zoons: Voor de aatste maa .152 

Beethovens V erde p anoconcert, Röntgens eve ngsconcert, was Röntgens pub eke Absch ed vom K av er .153     

  

 

‘Nachleben’ 

 

W em Menge berg heeft voor de compon st Röntgen zeker waarder ng kunnen opbrengen. N et voor n ets heeft h j 

z jn Oud-Nederlandsche Dansen (op. 46) versch ende keren u tgevoerd en ook opgenomen. T jdens Röntgens even 

was Menge berg tegenover z jn oudere co ega vaak n et n staat de ju ste toets te treffen, b j Röntgens over jden was 

het n et vee  beter. Menge berg was n et n Amsterdam en nam n et ze f de moe te de weduwe Röntgen en de fam e 

een condo eance te sturen; dat deed het Concertgebouw, mede namens hem. M en Röntgen was er n et rouw g om. 

Reeds op de dag van Ju us’ over jden, 13 september 1932, schreef z j haar zus: Goddank s Menge berg n 

Zw tser and. 154 Rudo f Menge berg daarentegen getu gde d eze fde dag n een persoon jke br ef van z jn oprechte 

                                                             
148                                      De Groot, ‘Twee pianoconcerten’ . 
149                                    Edinburgh, University Library. Arch. Tovey. Brief van JR aan DT, 12 april 
1930. 
150                                                      Edinburgh, University Library. Arch. Tovey. Brief van DT aan MG, [?] april 
1930. 
151                                                      Het Vaderland, 17 jun i 1930 ochtendeditie. Röntgen werd op 16 juni in het 
Kurhaus in Scheveningen gehuldigd en stormachtig toegejuicht op een concert waarop alleen zijn 
Ballade über eine norwegische Volksmelodie (1892) werd gespeeld. 
152                                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Documentatie Röntgen. 
153                                             De apocrieve titel van Beethovens laatste compositie, een bewerking voor 
piano van een fragment voor strijkkwintet: WoO 62.   
154                                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 13 
september 1932. Op de Chasa Mengelberg was geen telefoon waardoor Mengelberg het bericht 
van Röntgens overlijden waarschijnlijk pas veel later heeft gehoord. Vriendelijke mededeling, Frits 
Zwart (Den Haag). 
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bewonder ng en eerb ed voor de sterk oorspronke jke persoon jkhe d en het groote zu vere meesterschap van de 

over edene’. Voor hem was Röntgen een echt groot kunstenaar "a ten Sch ages” […], een zonn ge en bez e de 

mensch .155   

Rudo f Menge berg, s nds 1917 stafmedewerker en s nds 1925 onderd recteur voor de art st eke e d ng van 

het Concertgebouw, had op de achtergrond a  vee  had gedaan om de barr ères tussen Röntgen en het 

Concertgebouw te s echten; h j b eef na 1932 z jn best doen om de her nner ng aan Röntgen evend te houden. Op 22 

september 1932 was er een Röntgenherdenk ng n de Grote Zaa  en a  op 18 november d r geerde W em 

Menge berg Röntgens Ballade über eine norwegische Volksmelodie (opus 36). Op 16 november 1933 so eerde Care  

van Leeuwen Boomkamp n Röntgens Tweede ce oconcert.156 

 Beg n 1935 werd een erecom té gevormd voor Menge bergs 40-jar g jub eum en ook M en Röntgen werd 

gevraagd om h er n z tt ng te nemen. Het eek haar verstand g mee te werken. Op 10 maart schreef ze aan Bess e: Ik 

heb het moeten aannemen, want h j voert de Su te Oud-Neder and op en Johannes spee t t Qu ntet van Ju us met 

het Ho ands Str jkkwartet b j d e ge egenhe d: Menge berg w  zeker nu vee  goed maken. 157    

Men s Röntgen n het Concertgebouw n et vergeten. Op zondag 13 september 1942 k onk ter ge egenhe d 

van z jn t ende sterfdag een spec aa  herdenk ngsprogramma, ge e d door Eduard van Be num: na Gr egs Im Herbst 

k onk Röntgens V jfde v oo concert, gespee d door Joach m Röntgen.158 Het concert werd afges oten met de V erde 

symfon e van Brahms. Op Röntgens v jft ende sterfdag, 13 september 1947, dee de Rudo f Menge berg namens het 

bestuur de fam e Röntgen mee dat de naam Röntgen zou worden aangebracht n een cartouche aan het ba kon aan 

de oostz jde van de Grote Zaa  van het Concertgebouw. W j menen h ermede naast de hu de aan de over eden 

compon st, uw onvergete jke vader, ook het gehe e ges acht Röntgen te eren dat zove e voortreffe jke mus c  heeft 

voortgebracht.’ Reeds n me  hetze fde jaar was de door Röntgen zo bewonderde P jper n de Grote Zaa  geëerd met 

een naamsverme d ng aan het weste jke ba kon; P jper was op 18 maart 1947 over eden. Anders dan b j z jn naam 

werd de naam Röntgen aangebracht n een ettertype dat z ch goed verdroeg met de 19de eeuw.159  

 

                                                             
155                                                       Tinte, Coll. Röntgen. Condoleancebrieven aan MR, september 
1932.  
156                                                       Amsterdam, GAA, Arch. 1089. inv. nr. 190. Aldaar onder Julius 
Röntgen. Pierre Monteux dirigeerde.  
157                                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 10 maart 1935. In 
soortgelijke bewoordingen liet Mien zich op 8 april 1935 uit tegenover Wouter Hutschenruyter, die 
op 26 juli 1935 in Het Vaderland (avondeditie) een lovend stuk zou schrijven over haar boek 
Brieven van Julius Röntgen. Daarin brak hij een lans voor het verontachtzaamde, enorme oeuvre 
van de betreurde componist ('Julius Röntgen heeft zooveel gedaan voor ons muziekleven, dat hij 
wel verdient ook na zijn dood door ons te worden geëerd'). Mien haalde in haar brief aan 
Hutschenruyter een journalist aan die na het verschijnen van haar boek had opgemerkt: 'wij hebben 
veel goed te maken bij Julius Röntgen.' Den Haag, NMI, Arch. Wouter Hutschenruyter. Brief van 
MR aan WH, 8 april 1935.  
158                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
265. 
159                                                     Amsterdam, GAA, Arch. Concertgebouw,  inv. nr. 697 en inv. nr. 29. 
Bottenheim schrijft in barok proza (Geschiedenis II, 40): ‘Röntgens naam is nog in deze tijd in de rij 
der onsterfelijken en onvergetelijken aan de balkonrand der Grote Zaal aangebracht.’ 
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Samenvatting 
 
In het najaar van 1895 nam Willem Kes afscheid van het 
Concertgebouworkest en trad Willem Mengelberg aan als zijn 
opvolger. De gesoigneerde jongeman was een briljante dirigent, pianist 
en koorpedagoog, een heerser bovendien, een barokke, zelfvoldane 
persoonlijkheid. In alles was de 24-jarige Mengelberg het tegendeel 
van de 40-jarige Röntgen. Voor de uitvoering van de Negende 
symfonie van Beethoven (9 mei 1897) had Mengelberg een koor 
samengesteld uit de beste koorkrachten van Amsterdam. Ook de 
zangers van Röntgens Toonkunst maakten toen met hem kennis. 
Binnen Toonkunst roerden zich sindsdien de anti-Röntgenmannen. Bij 
Röntgens driedaagse Brahmsherdenking (begin april 1898) was 
Mengelberg opnieuw de grote ster; recensenten schreven echter 
negatief over de dirigent Röntgen. Alphons Diepenbrock 
karakteriseerde in die dagen Brahms’ oeuvre als achterhaald en niet-
levensvatbaar en Röntgen als de ‘Brahmine’ die niet in staat was de 
relatieve waarde ervan te zien. Halverwege 1898 maakte Mengelberg 
bekend dat hij een groot koor wilde oprichten voor zijn eigen concerten. 
Omdat Röntgen als persoon en dirigent niet sterk genoeg was met 
Mengelberg te concurreren, zou Mengelbergs voornemen 
onherroepelijk leiden tot de ondergang van Toonkunst. Röntgen nam 
daarom ontslag en Mengelberg kreeg Toonkunst op een 
presenteerblaadje aangeboden. Röntgen had geen koor meer; zijn 
dirigentencarrière was ten einde en op het podium van de Grote Zaal 
van het Concertgebouw zag men hem nauwelijks meer. De keren dat 
hij tussen 1898 en 1932 soleerde in pianoconcerten zijn amper op de 
vingers van twee handen te tellen. Ook zijn nieuwe, grotere 
composities kwamen in Amsterdam nauwelijks meer tot klinken. 
Röntgen voelde zich enerzijds lamgeslagen en gekortwiekt, anderzijds 
heeft hij toch uit het debacle de les getrokken dat zijn beste krachten 
lagen op het gebied van de kamermuziek en dan niet als solist maar 
als begeleider. Naast zijn samenwerking met de zanger Johannes 
Messchaert startte hij duo’s met de cellisten Isaac Mossel en Pablo 
Casals en met de violisten Bram Eldering en Carl Flesch. Op het door 
hemzelf georganiseerde ‘Feest-Concert’ ter ere van zijn 25-jarig 
jubileum bij de Maatschappij (1903) trad Röntgen voorlopig voor het 
laatst op als dirigent.  
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 Eind 1910 kwam er enige verlichting in de moeizame verhouding 
met het Concertgebouw. Begin 1911 mocht Röntgen het 
Concertgebouworkest leiden in zijn nieuwe symfonie en een paar 
dagen later al begeleidde hij Pablo Casals met hetzelfde orkest in zijn 
Tweede celloconcert. De persreacties waren voor Röntgen opnieuw 
weinig vleiend; hij is nadien niet meer als dirigent opgetreden. Voor het 
Nederlandsch Muziekfeest van 1912 heeft Mengelberg toenadering tot 
Röntgen gezocht. Inmiddels was de meester 57 jaar oud en voor 
Mengelberg ongevaarlijk. In de periode 1912-1932 werden 
verschillende keren composities van Röntgen in het Concertgebouw 
uitgevoerd, door Mengelberg en door anderen. Als pianosolist was 
Röntgen in Amsterdam voor het laatst te beluisteren op 10 april 1930, 
in zijn eigen pianoconcerten nrs. 6 en 7. Het was op het feestconcert 
ter gelegenheid van zijn eredoctoraat van de universiteit van Edinburgh 
en zijn aanstaande 75ste verjaardag. In de twee decennia na Röntgens 
overlijden heeft vooral de artistiek-directeur van het Concertgebouw, 
Rudolf Mengelberg, ervoor gezorgd dat Röntgens nagedachtenis in ere 
werd gehouden.           
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X 
Nieuwe vrienden, nieuwe samenwerkingen 
1900-1925 
 
Niemand heeft mooier en beter dan de Hongaars-Duitse violist Carl 
Flesch (1876-1943) onder woorden gebracht welke magie uitging van 
Julius Röntgen. In zijn Erinnerungen eines Geigers schrijft Flesch over 
zijn vriend en collega: ‘In seinem Äußeren erinnerte er auffallend an 
den durch die “Fliegende Blätter” popularisierten Typ des deutschen 
Professors – gedrungen und wohlbeleibt, kurzsichtig und zerstreut, 
drollig und sympathieerweckend. […] Man fühlte sich unwiderstehlich 
zu ihm gezogen, und jeder, der in seine Nähe kam, empfand das 
Bedürfnis, unter seine Freunde zu zählen. […] Selbst der bärbeißige 
Brahms konnte seiner magnetischen Anziehungskraft nicht 
widerstehen. Auch mit Casals verband ihn brüderliche Zuneigung, und 
Musiker aus allen Ländern: Joachim, Tovey, Grainger und viele andere 
fühlten sich ihm wahlverwandt. Eine Welle von Güte und Nächstenliebe 
schien von ihm auszugehen, die jeden gefangennahm, der sich ihm 
näherte.'1 Flesch roemt elders Röntgens ‘Gütigen konzilianten 
Naturel’.2 Röntgen was geen man van poses, hij droeg geen masker, 
voerde geen dubbele agenda en had geen conflicten nodig om zich te 
profileren; kwaad en bitterheid kregen geen vat op hem.3   
 Carl Nielsen (1865-1931), ook een vriend van Röntgen, roemt 
een ander aspect van Röntgens persoonlijkheid: zijn empathie. In zijn 
eerste brief aan Röntgen schreef hij dat hij graag had gewild dat 
Röntgen de première van zijn opera Saul en David (FS 25) had kunnen 
bijwonen, met zijn goed ontwikkelde muzikantenoor en zijn gevoelige, 
begrijpende mensenziel.4  Volgens Alex Sillem bond Röntgen mensen 

                                                             
1                                                  Flesch, Erinnerungen, 133. Een vertaling van deze regels vindt men bij: 
Willem Brederode, Carl Flesch. Een kleine biografische studie (Haarlem, 1938), 19: ‘Eenieder, die 
den grijzen componist van meer nabij gekend heeft, weet, dat er een veredelende invloed van hem 
uitging. Zijn gouden karakter en zijn bijna spreekwoordelijke eerlijkheid schiepen een sfeer om hem, 
waaraan niemand zich kon onttrekken.’ 
2                                                  Flesch, Erinnerungen, 132.  
3                                         Zie ook hierna 557 e.v.  
4                                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van CN aan JR, 20 september 1904: 
‘’Met Dit spaendte Musikerøre og Din modtagelige, forstaaende Menneskesjael.’ Nielsens werken 
hebben niet alle een opusnummer. Zo niet dan wordt verwezen naar de Nielsencatalogus van Dan 
Fog en Torben Schousboe (FS) uit 1965. 
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aan zich met ‘zijn talent, zijn vroolijk en geestig gesprek en zijn 
beminnelijke humeur’.5   
 Röntgen was niet grillig maar evenwichtig en constant, ook in zijn 
vriendschappen. Hij wachtte niet tot anderen op hem afkwamen, hij 
maakte zelf actief vrienden; niet alleen met mannen en vrouwen ouder 
en zelfs veel ouder dan hij, ook met mensen van zijn eigen leeftijd en 
jonger, zelfs veel jonger. Röntgens vriendschappen met Brahms en 
Grieg kwamen hiervoor al aan de orde. Met Franz Lachner (1811-
1893), Abraham Loman (1823-1897), Julius Stockhausen (1826-1906), 
Joseph Joachim (1831-1907), Alex Sillem (1840-1912), Heinrich von 
Herzogenberg (1843-1900), Emil Hegar (1843-1921), Theodor 
Engelmann (1843-1909), Joseph Cramer (1844-1899) en Angul 
Hammerick (1848-1931) verkeerde hij op voet van gelijkheid, al was en 
bleef hij de jongere partij. Leeftijdsgenoten onder zijn vrienden waren 
Bernard Richter (1851-1934), Karl Budde (1850-1935) en Max 
Friedländer (1852-1934) en - uit het begin van zijn Amsterdamse jaren 
- Johanna Scheffer (1853-1935) en haar broer Kees (1855-1887). 
Willem Kes (1856-1934), Henri Bosmans (1856-1896) en Johannes 
Messchaert (1857-1922) waren Röntgens meest nabije 
muziekvrienden uit zijn eerste Amsterdamse jaren. Met Bosmans en 
Messchaert was de vriendschap levenslang, maar met Kes trad na 
enkele jaren verwijdering op.6 Het is bij Röntgen bijna niet 
voorgekomen dat hij vriendschappen liet verlopen of vrienden uit het 
oog heeft verloren.   
 Röntgen heeft tussen 1900 en 1910 enkele vriendschappen 
gesloten waarin hij de oudere partij was en zich ook 
dienovereenkomstig gedroeg. Het lijkt erop dat de rol van de vaderlijke, 
oudere broer hem op het lijf was geschreven. Carl Nielsen beschouwde 
zichzelf als een 'protégé van Röntgen'.7  Pablo Casals (1876-1973) 
noemde Röntgen zijn 'frère ainé'.8 Carl Flesch toonde zich dankbaar 
voor Röntgens 'wahrhaft väterliche Sorgfalt und Umsicht'.9 Percy 
                                                             
5                                         Sillem, ‘Herinneringen’, 185. 
6                                       Over de vriendschap met Messchaert hiervoor 355 en 356; over de vriendschap 
met Kes hiervoor 213-218. 
7                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van CN aan JR, 20 oktober 1912. 
8                                         Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 
eigenhandig opschrift van Casals op de foto tegenover p. 192.  
9                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief CF aan JR, 10 mei 1903; in 
september 1932 schreef Flesch aan Mien Röntgen dat sinds de dood van zijn ouders niets hem zo 
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Grainger (1882-1959) roemde in 1934 Röntgens 'generosity and 
fatherliness'.10    
 Donald Francis Tovey (1875-1940) beschouwde Röntgen als de 
laatste, belangrijke representant van een generatie componisten en 
musici die hem intens dierbaar was, onder wie vooral Johannes 
Brahms en Joseph Joachim.11 Röntgen lijkt op Tovey minder vat te 
hebben gehad dan op Nielsen, Casals, Flesch en Grainger. Tovey was 
als pianist superieur aan Röntgen, als dirigent waarschijnlijk even goed 
(of slecht) en als componist verre de mindere. Tovey was echter als 
intellectueel en geleerde ongeslagen. De keren dat hij op de Van 
Eeghenstraat heeft gelogeerd, was hij onafgebroken aan het woord en 
was Röntgen na afloop van zijn verblijf geheel uitgeput.12   
 Röntgen bewonderde in Nielsen de componist en de ‘Nur-
Musiker’, in Casals, Flesch en Grainger de geniale instrumentalisten en 
in Tovey de breed onderlegde wetenschapper en veelzijdige musicus. 
Van de genoemde vrienden was Tovey de enige die tot op het laatst 
daadwerkelijk veel voor Röntgen heeft betekend.            

 
 
Pablo Casals 
 
Op 9 november 1902 was er in de Grote Zaal van het Park Tivoli te 
Utrecht een bijzonder concert van het Utrechtsch Stedelijk Orchest 
onder Wouter Hutschenruyter. Medewerking verleenden de Spaanse 
cellist Pablo Casals en de Engelse pianist Harold Bauer (1873-1951).13 
Casals, die voor het eerst in Nederland speelde, vertolkte het Eerste 
celloconcert van Saint-Saëns en Bauer nam het Eerste pianoconcert 
van Tsjaikovski voor zijn rekening.14 Een week later speelden de twee 
opnieuw in Utrecht, nu op de matinee, en na afloop was er een 
ontvangst ten huize van de criticus en componist Hugo Nolthenius 
(1848-1929). Nolthenius zette de ‘twee dioscuren' Röntgens kort 
                                                                                                                                                                                          
had aangegrepen als de dood van Röntgen. Tinte, Coll. Röntgen. Condoleancebrieven aan MR, 
september 1932.  
10                                           Amsterdam, Familiearchief Röntgen. Brief van PG aan MR, 10 april 1934.  
11                                        Zie over Tovey hierna 676-682. 
12                                             Joachim Röntgen, Muziek is mijn leven, 75-76. 
13                             Over Casals: Anne le Naour, ‘Pablo Casals, in: MGG, Personenteil 4 
(Stuttgart, 2000), 330-332. 
14                                         Weekblad voor Muziek 9 (1902), 15 november, 443. 
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tevoren door Noske uitgegeven Tweede cellosonate (opus 41, 1901) 
voor. Casals en Bauer speelden het werk van blad en 'prezen het na 
elk onderdeel meer en namen zich voor het in hun repertoire op te 
nemen’. Op 17 november stuurde Nolthenius Röntgen een kort verslag 
van het samenzijn. Hij had Casals zijn partituur van de sonate 
geschonken en vroeg Röntgen een nieuw exemplaar.15 Het moet 
Casals zijn opgevallen dat de hem toen nog onbekende Röntgen heel 
goed voor de cello schreef. De cello had voor Röntgen geen geheimen; 
Röntgen had al zolang zulke goede ervaringen met zoveel geweldige 
cellisten in zijn onmiddellijke omgeving gehad: Julius Klengel, Emil 
Hegar, Henri Bosmans en niet in de laatste plaats zijn eigen zoon 
Engelbert.      
 Röntgen heeft Nolthenius’ kaartje opgevat als een aansporing en 
was aanwezig toen Casals en Bauer op 18 november in de Kleine Zaal 
van het Amsterdamse Concertgebouw een recital gaven. Mien schreef 
haar zuster Bessie een dag later: 'Wij hoorden hier verleden avond een 
cellist van Gottes Gnaden. Hij heet Pablo Casals, Spanjaard, maar 
absoluut Germaans in zijn uiterlijk. […] Net Julius en pappa Röntgen. 
Nog nooit hoorde ik zoo spelen. […] Denk eens, ze leerden Julius' 
nieuwe Cellosonate kennen […] en waren zoo entzückt daarvan dat ze 
die overal wilden spelen. Julius, van niets bewust, ging in 't concert 
naar hen toe en dadelijk spraken ze hem erover aan en zongen hem 
melodieën eruit. Heerlijk voor hem!' De erkenning door Casals was 
voor Röntgen weldadig, een balsem voor zijn nog altijd gewonde ziel.   

Tussen Röntgen en Casals bloeide onmiddellijk een diepe 
vriendschap op. Kort na het concert kwam Casals al bij de Röntgens 
thuis en binnen de kortste keren was hij zelfs niet meer weg te denken 
uit hun leven. Met Sinterklaas 1904 logeerde Casals aan de Van 
Eeghenstraat en deelde in het grote verdriet én de vreugde die dat jaar 
over de Röntgens waren gekomen (het overlijden van de kleine 
Amanda en de geboorte van Frants Edvard); zelden zouden Julius en 
                                                             
15                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Briefkaart van HN aan JR, 17 november 
1902. Mossel en Röntgen speelden na afloop van een concert in Utrecht Röntgens nieuwe 
cellosonate (Sonate in a opus 41, opgedragen aan Isaac Mossel) uit manuscript en prezen het stuk 
hogelijk. Uitgever A.A. Noske hoorde hiervan, zocht contact met Röntgen en in september 1902 
verscheen de sonate in druk. In 1913 werd hij herdrukt. Zie ook: Elbert van Zoeren, De 
muziekuitgeverij A.A. Noske  (1896-1926). Een bijdrage tot dertig jaar Nederlandse 
muziekgeschiedenis (Haarlemmerliede, 1987), 211-213. Uitvoerig over Noske en de Tweede 
cellosonate (1901): John Smit, Julius Röntgen Cellosonatas vol. 2 (cd-boekje), 3-5. Ars Produktion 
(2006) ARS 38439.   
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Mien zo hebben gelachen als toen met Casals.16 Op 2 december 1904 
had Röntgen aan Grieg over de cellist geschreven: 'Jetzt haben wir 
wieder schöne Tage mit Bauer und Casals, zwei der besten Künstler, 
die ich kenne - nicht nur Virtuosen, sondern besonders Musiker vom 
ersten Range. Der Cellist übertrifft für mich alles was ich kenne: eine 
der Solosonaten von Bach vom ihm zu hören ist ein unbeschreiblicher 
Genuß.'17 Op 21 september 1905 liet Röntgen Grieg weten dat hij 
binnen een week voor Casals een sonate had geschreven.18 Het was 
de eerste sonate in een reeks van drie die hij voor Casals 
componeerde; precies een jaar later kwam de Vierde Cellosonate 
gereed en een halfjaar later de Vijfde.19  

Omdat Bauer in de winter van 1906-1907 in Amerika moest zijn 
wilde Casals dat Röntgen hem voor een deel als begeleider zou 
vervangen en dat is ook gebeurd. Rond de jaarwisseling hadden ze al 
een klein tournee. Mien schreef haar zuster over de ‘7 verrukkelijke 
concerten’ met Casals en op twee daarvan had ze zelf met Julius 
Regers Variationen und Fuge über ein Thema von Beethoven (opus 
86) voor twee piano’s gespeeld.20 De chemie tussen Casals en 
Röntgen was bijzonder goed; ze koesterden voor elkaar 'die heerlijke, 
on-ambitieuze artistique vereering’.21 Naar aanleiding van een 
langdurig verblijf aan de Van Eeghenstraat, waarop ook de nieuwe 
sonate van Röntgen was gespeeld, schreef Casals in vervoering: 
‘C'était de l'art le plus pur - fait avec dévotion et exaltation réligieuse!’22    

                                                             
16                                              Den Haag, NMI. Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 23 december 1904. 
17                                                Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 2 
december 1904. Grieg hoorde op 2 mei 1906 Casals een Bachsuite spelen en schreef over hem in 
zijn dagboek: 'een onvergelijkbare en grote, grote kunstenaar voor wie het kunstwerk op de eerste 
plaats komt en de kunstenaar op de tweede.' Benestad (ed.), Edvard Grieg Dagbøker, 130. 
18                                       Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 21 
september 1905. 
19                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus Composities JR. nrs. 162 
(sonate nr. 3, september 1905) en 163 (sonate nr. 4, juli 1906). Van de Vijfde sonate (opus 56) 
ontbreekt Röntgens handgeschreven partituur. 
20                                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van MR aan BT, 12 april 
1905 en 6 januari 1906.  
21                                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van MR aan BT, niet 
gedateerd maar opgenomen na brief van 4 oktober 1906.  
22                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van PC aan JR, 11 januari 
1906.   
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 Röntgen trad met Casals niet alleen in duoformatie op. Flesch 
beschrijft in zijn Erinnerungen eines Geigers dat hij in 1904 een paar 
avonden met Röntgen en Casals trio’s heeft gespeeld.23 Een lang 
leven was dit trio niet beschoren. Vanaf 1905 ging Casals 
samenwerken met Alfred Cortot en Jacques Thibaud, met wie hij het 
Parijse Trio vormde. Die Hollandse trio-avonden waren dus gelukzalige 
incidenten, niet meer maar ook niet minder.24  Een mogelijke echo van 
het trio was Röntgens aan Carl Nielsen opgedragen Vierde pianotrio 
(1904, opus 50). Het werk werd in 1907 bekroond op het Concours 
International de Musique en de jury werd voorgezeten door niemand 
minder dan Casals!25  
 Van 17 tot 23 april 1907 was Röntgen in Parijs; het was voor het 
eerst dat hij de stad bezocht. Met Casals had hij er twee concerten en 
Bauer zat deze keer in het publiek. Van 11 tot 14 juni was Röntgen er 
opnieuw, nu in het gezelschap van Julius jr. en Engelbert, die juist in 
die periode les had van Casals.26 Aan Mien beschreef hij hoe hij de 
12de ‘s morgens vroeg Casals de Vijfde cellosonate (opus 56) kwam 
brengen. Casals lag in ochtendjas op de sofa terwijl zijn vriendin 
Guilhermina Suggia naast hem de cello bespeelde. De Röntgens 
waren nog maar net binnen 'dann stürzte er sich gleich auf die neue 
Sonate, [...] las erst ein wenig darin und dann spielten wir sie und zwar 
vollendet. Alles klang so wie ich 's mir gedacht hatte und meine Freude 
war groß. Und wie hat er gespielt! Den zweiten Satz widerholten wir 

                                                             
23                       Zo bijvoorbeeld: Amsterdam, Familiearchief Röntgen; 3. 
programma’s en programmaboekjes: op 25 februari 1907 (Kleine Zaal Concertgebouw) werkte 
Casals mee aan een duo-avond van Flesch en Röntgen.  
24                                              Flesch, Erinnerungen, 138. Röntgens agenda voor 1904 bleef niet 
bewaard, maar die van 1905 wel. Daarin ontbreekt echter elk spoor van triorepetities of -concerten. 
Wel waren er dat jaar duoconcerten met Flesch en Hubermann. Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda 
voor 1905. De suggestie van Joachim Röntgen dat de drie een trio zouden hebben gevormd is 
derhalve te zwaar aangezet. Joachim Röntgen, Muziek is mijn leven, 9. Uit de brief van Mien aan 
haar zuster van 23 december 1904 blijkt dat Röntgen en zijn zoons het nieuwe pianotrio met 
Kerstmis ten doop hielden ten huize van de bevriende notaris Jean Pollones. Den Haag, NMI, Arch. 
Röntgen. Brief van MR aan BT, 23 december 1904.  
25                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van PC aan JR,  20 juni 
1907. Röntgen won de eerste prijs uit 61 inzendingen. Het stuk verscheen bij Editions Astruc & Co. 
26                          Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda voor 1907.  
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gleich. Épatant!'27 Juist met deze sonate had Casals een speciale 
relatie en hij zou hem tot op hoge leeftijd blijven spelen.28  

Medio oktober 1907 gaf het duo Casals-Röntgen drie concerten 
in Kopenhagen. Edvard Grieg was enkele weken tevoren overleden 
maar zijn weduwe Nina was aanwezig. In de schetsmappen die zij 
Röntgen toen overhandigde, bevonden zich ook de eerste delen van 
het onvoltooide Tweede strijkkwartet. Die beleefden hun eerste 
uitvoering in de Van Eeghenstraat te Amsterdam op 17 november 1907 
in een curieuze bezetting: Bauer (1ste viool), Casals (2de viool), 
Röntgen (altviool) en Suggia (cello). Mien Röntgen was de enige 
toehoorder.29 Dit soort unieke gebeurtenissen verdiepte de toch al 
sterke band! Röntgen en Mien bezochten Casals en Suggia in april 
1908 in Barcelona en waren toen getuigen van grote conflicten tussen 
de twee die een paar jaar later ook hun invloed zouden doen gelden op 
de vriendschap met de Röntgens.30 Eind maart 1909 kwam Röntgen 
voor de derde keer naar Parijs, had er met Casals drie concerten en bij 
elk optreden speelden ze ook steeds een van Röntgens aan Casals 
opgedragen sonates.31 In het verlengde van de genoemde drie 
sonates componeerde Röntgen in 1909 zijn Tweede celloconcert.32 
Eind juni 1909 nam Casals het werk in studie en op 12 februari 1910 
vond de première plaats in Brussel. In januari en maart 1911 heeft 
Casals het concert onder Röntgens leiding gespeeld in Utrecht, 
Amsterdam en Den Haag.33   

De duoconcerten met Casals brachten financieel nauwelijks iets 
op en in 1911 kwam de samenwerking ten einde. Mien Röntgen wond 
zich er vreselijk over op: ‘Die concerten met Casals zijn steeds het 
mooiste wat ik ken, maar de zalen zijn leeg. Schandelijk! Dat komt door 
                                                             
27                                   Amsterdam, Familiearchief  Röntgen. Brief van JR aan MR, 13 juni 1907.  
28                                 Amsterdam, amiliearchie  Röntgen  Johannes Röntgen, ‘Herinneringen aan Pablo Casals  Donald ovey speelde Röntgens sonate opus 

56 ook met Casals  Aan Edward Speyer, die concerten programmeerde, suggereerde hij op 16 april 1910 een Röntgensonate  'You couldn't do better in the way o  

novelties, either in per ormance or music ' Edinburgh, University Library, Coll  ovey  Brie  van D  aan ES, 16 april 1910  

29                                 Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 200. 
30                                       Tinte, Coll. Röntgen. Reisdagboekje MR (Barcelona, april 1908). 
31                                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van PC aan JR, 30 maart 1907.    
32                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 267 (mei-
juni 1909). 
33                                          Casals was van plan het werk ook in Frankfurt te gaan spelen. 'Ein extra 
Vergnügen für Mengelberg' schreef Röntgen aan Messchaert. Van een uitvoering in Frankfurt is het 
nooit gekomen. Het kostte overigens moeite om het werk in Amsterdam te brengen. Zie hiervoor 
412 en 413. 
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die gemeene kritieken die altijd Hekking en Schäfer in de hemel 
houden. Julius wordt altijd afgemaakt.’34 In mei 1911 heeft Casals tot 
overmaat van ramp zelf een paar concerten met Röntgen afgezegd; hij 
weigerde te spelen tegen te lage honoraria.35  
 
In de zomer van 1912 verbrak Casals na enkele onrustige jaren zijn 
relatie met Suggia. De celliste zou in haar wanhoop over Casals 
toenadering hebben gezocht tot Tovey; deze zou misbruik hebben 
gemaakt van de situatie en hebben geprobeerd haar in te palmen. 
Casals verbrak, toen hij dat hoorde, de vriendschap met Tovey en 
verwachtte van Röntgen dat hij hetzelfde zou doen. Röntgen ging 
echter uit van Tovey's onschuld en weigerde zijn vriend te laten vallen. 
Julius en Mien hebben al het mogelijke gedaan om te bemiddelen 
maar het was tevergeefs. Eind 1913 reikte Röntgen Casals de hand, 
maar liet weten dat hij trouw bleef aan Tovey. Casals wilde op zo’n 
manier van geen verzoening weten en een breuk was onvermijdelijk. 
De cellist vertelde aan Engelbert Röntgen dat het conflict met zijn 
vader de grootste slag was die hem in zijn leven had getroffen, erger 
nog dan de breuk met Guilhermina.36   

Op 4 april 1914 trad Casals in het huwelijk met de Amerikaanse 
sopraan Susan Metcalfe. Begin juli bracht hij ook de Röntgens op de 
hoogte van de jongste ontwikkelingen.37 Het was allemaal wat 
onwennig en het contact zou nooit meer worden als het was geweest. 
Gedurende de Eerste Wereldoorlog verbleef Casals in Londen en New 
York en stond zijn huis in Parijs onbeheerd; hij zou daar pas 
terugkeren na 1918. Zijn brandkast bleek toen geplunderd en ook alle 
correspondentie was verloren gegaan, waaronder de brieven van 
Röntgen. Na een lange periode waarin het contact op een zeer laag 
pitje stond, werd de draad eind jaren twintig weer opgenomen. Casals 

                                                             
34                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van MR aan BT, 23 januari 1911. 
Hier is wel overdrijving in het spel: in De Amsterdammer werd slechts één recensie van Anton 
Averkamp aangetroffen (7 januari 1906) en die was niet negatief. In de NRC, Het Vaderland, Het 
Centrum en Het Volk werden geen recensies van optredens van Casals en Röntgen aangetroffen.  
35                                        Daarbij moet men overigens bedenken dat de solist het grootste deel van 
het honorarium opstreek. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van PC aan JR, 16 mei 1911. 
36                                            Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van MR aan BT, 24 
januari 1913 en 5 december 1913. De Trevelyans waren bevriend met Tovey en volgden alle 
ontwikkelingen op de voet.   
37                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van PC aan JR, 10 juli 1914. 
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was sinds 1928 opnieuw een man alleen en het onderwerp vrouwen 
werd in de brieven en de conversatie zorgvuldig vermeden. Op 16 mei 
1932 bezocht hij Röntgen in Bilthoven en dat was toen voor het 
laatst.38         
 In de Conversations avec Pablo Casals. Souvenirs et opinions 
d’un musicien (1955) staat Casals onder meer stil bij de ‘trois maîtres 
méconnus’ van de twintigste-eeuwse muziek: de Hongaarse pianist en 
componist Emmanuel Moor (1863-1931), Donald Tovey en Julius 
Röntgen.39 In uitbundige bewoordingen die in een heiligenleven niet 
zouden hebben misstaan, probeerde Casals ook Röntgen recht te 
doen: 'Röntgen a été un grand maître par la force de son esprit, par 
l'étendue de ses connaissances, par sa maîtrise dans toutes les 
branches de l'art musical, par ses dons géniaux d'interprète, par ses 
admirables créations en tant que compositeur, par la valeur de ses 
leçons et par l'empreinte qu'il a laisée chez tous les musiciens qui ont 
eu le bonheur de l'approcher.'40 Wat betreft het enorme oeuvre van de 
componist merkt Casals op: 'Travailleur infatigable, il nous laisse une 
oeuvre qui, malheureusement négligée, le place à côté des plus 
remarquables musiciens de son époque.'41  
  
 
Carl Flesch  
 
Carl Flesch (1873-1944), een van de grootste vioolvirtuozen en - vooral 
- vioolpedagogen van zijn generatie, werd geboren in het Duits 
sprekende deel van Hongarije.42 Na een studie in Wenen en Parijs 
(1890-1896) vestigde hij zich in Berlijn. In 1902 was hij concertmeester 
van de Meininger Hofkapelle en speelde in een kwartet met onder 
anderen Julius Röntgen jr. De jonge Röntgen had in die periode juist 

                                                             
38                                             Zie hierna 685 en 686. Een aparte map met correspondentie 
betreffende de affaire tussen Casals en Tovey bevindt zich in het Röntgenarchief.   
39                                              Corredor, Conversations, 127-148. Casals had zich weer geheel 
met Tovey verzoend en Tovey met hem. In 1934 kreeg Casals wat Röntgen vier jaar eerder van 
Tovey had gekregen: een eredoctoraat van de Universiteit van Edinburgh. Tovey noemde Casals bij 
de uitreiking de grootste musicus die hij had gekend sinds Joachim. 
40                                 Voorgaande regels echoën Flesch’ Erinnerungen. Zie hiervoor 438. 
41                                       Corredor, Conversations, 142-148. 
42                             Over Flesch, Martin Elste, ‘Carl Flesch’, in MGG, Personenteil 6 (Stuttgart, 
2001), 1325, 1326. 
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les van Joseph Joachim. Flesch voelde zich niet gelukkig in Meiningen 
en Röntgen jr. adviseerde hem contact op te nemen met zijn vader. 
Aan het Amsterdamsch Conservatorium was kort tevoren de plaats van 
Bram Eldering (1865-1943) vrijgekomen.  Begin mei liet Röntgen sr. 
Flesch weten dat het bestuur van het Conservatorium hem op zijn 
voordracht had benoemd. Dat Röntgen zoveel gewicht in de schaal 
had kunnen leggen, hoeft niet te verbazen. Hij zou immers samen met 
de nieuw te benoemen docent de ensembleklas gaan leiden. Flesch 
dankte Röntgen 'für die wahrhaft väterliche Sorgfalt und Umsicht mit 
der Sie mich in Amsterdam eingeführt haben’. Zonder zijn aanbeveling 
zou hij kansloos zijn geweest. In september 1903 maakte Flesch zijn 
opwachting in Amsterdam en zijn eerste weken logeerde hij bij de 
Röntgens in de Van Eeghenstraat.43  
 Op 31 oktober 1903, bij de viering van het 25-jarig jubileum van 
de Soirées voor Kamermuziek, nam Flesch ook in dit verband als 
eerste violist de plaats in van Eldering.44 Sindsdien trad hij geregeld 
samen met Röntgen op, in de soirées en vanaf januari 1905 ook op 
eigen ‘Sonatenabende’, in en buiten Amsterdam. Flesch heeft ook 
gespeeld op Röntgens laatste soirée (21 april 1906). De professionele 
relatie tussen de musici groeide al snel uit tot vriendschap. Zo schreef 
Flesch aan Röntgen na de dood van Grieg (4 september 1907) dat 
Röntgen weliswaar een goede vriend had verloren, maar dat hij in staat 
was om de vriendschap die Grieg voor hem had gekoesterd door te 
geven aan de jongere generatie.45  

Flesch geeft in zijn Erinnerungen eines Geigers harde kritiek op 
van alles en iedereen, zelfs zijn helden en de echt groten in de muziek 
moeten het ontgelden. Over de mens Röntgen echter, bij wie hij 
uitvoerig stilstaat, is hij zeer positief. Wat betreft de vriendschap voor 
Röntgen toont Flesch geen enkele reserve: 'Julius Röntgen habe ich 
unter allen Musikern in meinem Leben am Nächsten gestanden. […] 
Seine Persönlichkeit war aus den liebenswertesten Eigenschaften 

                                                             
43                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief CF aan JR, 10 mei 1903; Flesch, 
Erinnerungen, 132-133. 
44                                            Flesch speelde samen met Röntgen de Sonate van César Franck en 
samen met Röntgen, S. Noach, H.W. Hofmeester en I. Mossel Röntgens nieuw gecomponeerde 
Pianokwintet in C en Brahms' Pianokwintet in f.    
45                                          Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief CF aan JR, 4 september 1907. 
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beider Volksstämme [nl. de Duitse en de Nederlandse] 
zusammengesetzt.’46   

Over de componist Röntgen echter velt Flesch een hard oordeel. 
Zo zoet en lief als Casals heeft geschreven over zijn vrienden, zo 
streng en hard toonde zich Flesch: 'In seiner Kindheit hatten Röntgens 
schöpferischen Anlagen die größten Hoffnungen erweckt, und in 
Leipzig erblickte man damals in ihm der Nachfolger Mendelssohns. 
Bald sollte es sich jedoch zeigen, daß ihm für diese hohe Würde die 
Ursprünglichkeit der Erfindung fehlte. Seine Schöpfungen entbehrten 
der individuellen Note; sie waren ehrlich in Ausdruck, gediegen in 
Handwerk, jedoch unpersönlich. Im Laufe seines langen Lebens ist er 
allzuleicht dem Einfluß der stärkeren Eigenart erlegen. Seine Faktur 
zeigt in chronologischer Reihenfolge die Einwirkung von Brahms, 
Grieg, Franck, Debussy, Reger, ja selbst von Strawinsky. Seine 
Schöpfungskraft schien unbegrenzt.' Na het noemen van alle genres 
die Röntgen had beproefd, vervolgt Flesch: 'All dies aus reiner Freude 
an der kompositorischen Betätigung, ohne Aussicht, den größten Teil 
von ihnen jemals in der Öffentlichkeit zu hören oder gar gedrückt zu 
sehen.' Van blijvende waarde in Röntgens oeuvre beoordeelde de 
violist alleen de bewerkingen van Nederlandse volksliederen en -
dansen, ‘die er der Vergessenheit entriß und in neuzeitlichem, doch 
stilvollem Gewande der Gegenwart wiedergeschenkt hat. Rührend war 
die Selbstlosigkeit, mit der er das Bedeutende anerkannte, wo immer 
es ihm begegnete.'47  

Flesch veroorloofde zich niet alleen in retrospectief kritiek, maar 
heeft ook Röntgen tijdens zijn leven niet gespaard; Röntgen wist hoe 
Flesch over zijn componeren dacht. Zo gaf de violist op 21 september 
1910 hem zijn reactie op de Suite in Alt-Holländischer Weise (1910) : 
'Die zwei Solotakte der Geige scheinen mir überflüssig und die 
organische Notwendigkeit derselben nicht vorhanden.' De variaties 
waren weer sterk, behalve de derde, 'die mir etwas schwächer scheint 
('Die Passagen sind konventionell'). Hij adviseerde verder een ander 
deel te schrappen: 'Sie wirkt ein wenig monoton.'48    

                                                             
46                                             Flesch, Erinnerungen, 132-133. 
47                                         Flesch, Erinnerungen, 133. 
48                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van CF aan JR, 21 september 1910; 
Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 137. 
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Ook over de pianist Röntgen is Flesch kritisch. Tot de herfst van 
1908 heeft Flesch aan het Amsterdamsch Conservatorium gewerkt en 
overal in Nederland concerten gegeven. Het lage land was al spoedig 
te klein voor hem en in 1908 verhuisde hij naar Berlijn, waar hij een 
betrekking op de Hochschule für Musik had aanvaard. Dat verhinderde 
echter niet dat hij vaak naar Nederland terugkeerde - hij was tenslotte 
ook met een Nederlandse vrouw getrouwd - en er gewoon zijn 
concerten bleef geven, ook met Röntgen. Röntgen en Flesch hebben 
tussen oktober 1903 en 1911 verschillende keren per jaar opgetreden. 
Op de 'Sonatenabende' klonk veel Beethoven, Brahms, Grieg en - 
uiteraard - ook Röntgen. Hoezeer Flesch op Röntgen was gesteld, hij 
beleefde met het klimmen der jaren - vooral die van Röntgen - steeds 
minder plezier aan het samenspel. De technische discrepantie tussen 
hem en zijn duopartner werd voelbaar, terwijl in dezelfde jaren zijn 
samenspel met de pianist Arthur Schnabel hem tot enorme technische 
hoogte en grote artistieke perfectie inspireerde. Röntgen heeft dit bij 
hem nooit te weeg kunnen brengen.49  

Flesch had Schnabel (1882-1951) in 1908 ontmoet in Berlijn.50  
Tot in 1921 vormden ze een duo en hebben in dertien jaar tijd 
ongeveer 450 concerten gegeven (gemiddeld 35 per jaar). Vanaf 1909 
traden ze bovendien in trioformatie op met de Franse cellist Jean 
Gérardy. Door het uitbreken van de oorlog in augustus 1914 nam de 
Duitse cellist Hugo Becker Gérardy’s plaats in. Flesch’ samenwerking 
met Schnabel was zo intens dat hij weinig meer met andere pianisten 
ophad. Schnabel en hij hadden elkaar ook beloofd niet met anderen op 
te treden en als enige uitzondering gold - door Flesch bedongen - de 
samenwerking met Röntgen in Nederland. Maar ook de ‘Röntgensche 
Sonatenabende' bleken niet heilig. In 1915 heeft Flesch een keer een 
Flesch- Röntgenavond in Den Haag geannuleerd; hij was daar geboekt 
met Schnabel, terwijl hij het concert oorspronkelijk met Röntgen zou 

                                                             
49                                                             Carl F. Flesch, ‘And do you also play the violin?’, 301: ‘How difficult 
such a situation must be for both parties can be seen from the relationship between Julius Röntgen 
and my father. In his memoirs he describes how their joint sonate recitals gradually fizzled out as 
“with advancing age, our technical discrepancy was becoming increasingly noticeable whilst at the 
same time Schnabel aroused in me the need for technical and artistic perfection which Röntgen was 
no longer able to satisfy. But we remained life-long friends”.’  
  
50                                                 Voor de volgende alinea: Flesch, Erinnerungen, 152.  
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hebben gegeven.51  Schnabel wilde vervolgens ook in Amsterdam en 
Rotterdam met Flesch optreden, maar dat wilde Flesch Röntgen niet 
aandoen. Waarschijnlijk omdat het aantal concerten dat hij nog met 
hem gaf zo verwaarloosbaar klein was. Röntgen en Flesch zijn nadien 
niet meer samen opgetreden en daarmee werd een periode van 12  
jaar afgesloten.   
 
 
Carl Nielsen 
 
Röntgen leerde de Deense componist, dirigent en violist Carl Nielsen 
kennen in de zomer van 1904 op het Deense Fuglsang.52  Vanaf het 
eerste moment werden ook de echtgenotes, Mien Röntgen en Anne 
Marie Nielsen, in de vriendschap betrokken. Röntgen herkende veel 
van zichzelf in de ijverig componerende Nielsen en hij deelde met hem 
een sterk muzikanteske inslag. Op 8 augustus 1909 schreef Röntgen 
zijn vriend: ‘Beim Musizieren heißt es immer; wäre doch Carl Nielsen 
dabei!’ Nielsen toonde zich van zijn kant gevoelig voor Röntgens 
'geweldig begrijpende mensenziel.'53   
 Als met weinig anderen kon Röntgen met Nielsen van gedachten 
wisselen over eigen werk en composities van collega’s. Ze deden dit 's 
zomers op slot Fuglsang in Denemarken en door het jaar heen per 
brief. Opvallend is wel dat Röntgen, die het werk van Nielsen in het 
algemeen heel positief waardeerde, zich ten aanzien van Nielsen heel 
veel permitteerde, meer dan omgekeerd. Tussen Grieg en de twaalf 
jaar jongere Röntgen waren de rollen omgekeerd geweest! In zijn 
brieven stelt Röntgen zich tegenover Nielsen op zoals een mentor dat 
tegenover een begaafde student zou doen. Op 9 maart 1906 heet het: 
'Wie gerne spräche ich Deine Arbeit Satz für Satz mit Dir durch - das 
                                                             
51                                             Evenals voor Pablo Casals was het voor Flesch een probleem dat 
hij met Röntgen als pianist minder verdiende dan met Schnabel. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. 
Brief van CF aan JR, 15 februari 1915. 
52                         De orginelen van de brieven van Röntgen aan Nielsen, die volgens 
Mien Röntgen verloren waren gegaan en dus ook niet werden opgenomen in het boek Brieven van 
Julius Röntgen (1934), worden bewaard in het Carl Nielsen Arkivet in de Kongelige Bibliotek te 
Kopenhagen. Kopieën van Röntgens brieven worden bewaard in het NMI te Den Haag. Over 
Nielsen: Claus Røllum Larsen, ‘Carl Nielsen’, in: MGG, Personenteil 12 (Stuttgart, 2004), 1081-
1096.  
53                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan CN, 8 augustus 
1909; Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van CN aan JR, 20 september 1904. 
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müssen wir nächsten Sommer in Fuglsang tun!' Röntgen aarzelde niet 
in een strijkkwartet van Nielsen het zijns inziens eentonige verloop aan 
de kaak te stellen. Op 19 december 1917 gaf hij zijn ongezouten 
mening over de Chaconne (opus 32, 1916). Hij hoorde er 'viel Neues 
und Schönes aber auch viel Rätselhaftes' in en niet alles was volgens 
hem even 'noodzakelijk'.54   
 Op 23 december 1920 gaf Röntgen Nielsen zijn indrukken over 
diens Thema met variaties (opus 40, 1916-1917) en het was alsof hij 
op de stoel van de docent plaatsnam: ‘Ich bewundere die Strengheit 
mit der das Thema variiert ist, für mich die einzig richtige Anwendung 
der Variationenform, so wie Bach, Beethoven und Brahms sie 
gebraucht haben.’ Dat er bij deze strenge variatieopvatting meer ‘Kopf- 
als Herzarbeit nötig ist’, was onvermijdelijk. Ondanks een paar volgens 
hem minder goed gelukte episodes ervoer Röntgen juist in dit genre 
grote verwantschap met Nielsen. Hij besloot zijn gepeperde brief als 
volgt: ‘So, nun habe ich mir alles vom Herzen geschrieben und Du 
siehst daraus, wie sehr mich das Stück gefesselt und gefreut hat.’ 
Nielsen dankte Röntgen op 3 januari 1921. Volgens hem was het een 
goede zaak dat kunstbroeders eerlijk met elkaar omgingen, elkaar niet 
spaarden en gedetailleerde kritiek gaven. Deze twee brieven zijn 
echter wel - voor zover bekend - de laatste uitvoerige epistels die de 
componisten elkaar hebben gestuurd. Hun vriendschap bleef bestaan, 
maar zo diep zouden ze in de jaren die hun nog waren gegeven nooit 
meer gaan.55       
 
Röntgen heeft zich sterk gemaakt om Nielsen naar Amsterdam te 
halen. Op 27 augustus 1911 schreef hij hem hoe hij had genoten 
samen op Fuglsang te verblijven, vooral ook omdat hij daar zijn nieuwe 
symfonie had leren kennen en waarderen: 'Hoffentlich findet sie bald 
ihren Weg in der Welt hinaus! Wie gerne hörte ich sie in Amsterdam 
von unserm herrlichen Orchester. Ich werde doch versuchen etwas 
dafür zu tun. Das Beste wäre natürlich, Du kämest selbst damit und 
zeigtest sie Mengelberg. Denke doch einmal darüber. Jedenfalls werde 
ich mit ihm darüber sprechen.' Dat laatste was inderdaad weer mogelijk 

                                                             
54                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van JR aan CN, 9 maart 
1906 en 19 december 1917. 
55                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan CN, 23 
december 1920; Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van CN aan JR aan, 3 januari 1921. 
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omdat Röntgens verhouding met het orkestbestuur sinds de winter 
zeer was verbeterd. Twee grote werken van Röntgen - de Symfonie en 
het Tweede celloconcert - waren in maart 1911 gespeeld en met 
Mengelberg leek het contact zich te normaliseren.  
 Op 28 februari 1912 gingen in Kopenhagen Nielsens Derde 
symfonie (‘Sinfonia Espansiva’, opus 27) en zijn Vioolconcert (opus 33) 
in première. Röntgen nam naar aanleiding daarvan contact op met het 
Concertgebouwbestuur en kon zijn vriend kort daarop melden dat 'Wir 
Dich […] einladen können die Symphonie hier zu dirigiren [...] Sonntag 
[24 maart] spreche ich Mengelberg und kann Dir dann Bestimmtes 
mitteilen.' Op 1 april besloot het bestuur Nielsen uit te nodigen om op 
28 april 1912 zijn Derde symfonie in Amsterdam te dirigeren; de eerste 
uitvoering na de première! De componist kreeg twee repetities met 
orkest, het was niet veel, maar Röntgen schreef hem: 'Ich werde dafür 
sorgen daß das Orchester schon vorher die Symphonie technisch 
studiert, so daß Du in den beiden Proben Zeit genug hast für das 
Geistige.' Het was duidelijk, Röntgen had na jaren van terzijdestelling 
weer een overvloed aan zelfvertrouwen. Hij heeft zowaar de tweede 
concertmeester erover aangesproken en deze beloofde alles te doen 
wat in zijn vermogen lag.56 Röntgen schreef de programmatoelichting 
en hierin schetste hij dat Niels Gade met zijn zoete muziek lange tijd 
het muziekleven van Denemarken had beheerst. Onder Nielsen echter 
had het 'weke, lieflijke, melodieuze plaats gemaakt voor het harde, 
soms ruwe en onmelodieuze, daarbij echter steeds oergezonde en 
krachtige.' 

Matthijs Vermeulen verbloemde in De Amsterdammer zijn 
teleurstelling over Nielsens muziek niet: 'Wat men vroeger onrythmisch 
noemde en log, heet tegenwoordig oersterk, zoodat een melodie en 
een stoomploeg elkaar vrij verwant kunnen zijn.' Nielsens slagtechniek 
noemde hij 'dorschersgebaren'. Zijn gevoelens ten aanzien van 
Nielsens gastheer liet hij helemaal de vrije teugel: 'Julius Röntgen die 
men, naar zijn composities te oordeelen zou diagnostioceeren als lijder 
aan elephantiasis, blijkt van al onze musici niettemin de roerigste. 
Denkelijk zijn we 't hem verschuldigd dat Carl Nielsen zijn intocht deed 
in het Concertgebouw en 't daarbij niet latende, stuurde hij naar de 
dagbladen zijn ingezonden stuk. Het is een eer en een uitstekende 
propaganda welke verschillende groote meesters, levende en 
                                                             
56                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan CN, 13 april 1912. 
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afgestorvene, niet te beurt viel noch te beurt zal vallen. Daarom benijd 
ik den zorgvuldig gechaperonneerden Noor [sic!] en de introductie van 
Röntgen schijnt me nog zeldzamer, omdat Nielsens muziek in vele 
opzichten teleur stelde. […] Het levensaccent, de passie, de 
gevoelsdeining dezer Sinfonia Espansiva dunkt me zelfs onvoldoende 
voor een levenslang veroordeelde die al vijftien jaar celstraf achter den 
rug heeft. Harmoniek, melodie, rythme en instrumentatie van dit werk 
[zijn] reactionair en conservatief, meest in veel te hoogen graad.'57  
Verbazingwekkende regels, niet het minst omdat Nielsen als dirigent 
en als componist zich inmiddels wel had bewezen. Nielsen liet zich 
echter niet bedrukken door negatieve recensies.58  

In maart 1920 kwam Nielsen voor Mengelbergs 25-jarig jubileum 
opnieuw naar Amsterdam en dirigeerde er zijn nieuwste composities. 
Hij kreeg een plaats in de Internationale Cyclus naast beroemde 
dirigenten als Karl Muck en Arthur Nikisch, maar ook dirigerende 
collega’s als Alfredo Casella, Edvard Elgar en Arnold Schönberg.59  Op 
3 maart dirigeerde Nielsen een volksconcert met een compositie van 
Sibelius en losse orkestwerken van eigen hand en een dag later 
beleefde zijn Vierde symfonie ('Det uudslukkelige’ /’Das Unauslösliche', 
opus 29) zijn Amsterdamse première. Röntgen schreef ook ditmaal de 
programmatoelichting.  
 
 
'Künstlerisch sehr isolirt' 
 
Op 8 november 1907 had Röntgen Nielsen geschreven dat hij met de 
gedachte speelde Amsterdam te verlaten.60 Hij voelde zich er 
'künstlerisch sehr isolirt.' Zijn beste vrienden hadden immers de stad 
verlaten - hij noemde in dit verband Messchaert en Eldering - of ze 
                                                             
57                                              De Amsterdammer, 26 mei 1912. Zie over de recensent Vermeulen ook: 
Wennekes, ‘Klassieke muziek in tijdschrift en dagblad’, in: Grijp e.a. (red.), Een 
muziekgeschiedenis, 482-487. Vooral 485, 486. 
58                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van CN aan JR, 20 oktober 1912. 
Een positieve recensie van W.N.F. Sibmacher Zijnen verscheen in: Algemeen Handelsblad, 29 april 
1912 avondeditie. De recensie in De Telegraaf, 29 april avondeditie was kritisch. Röntgen had met 
zijn voorpubliciteit hoge verwachtingen gewekt. Was het succes van deze symfonie te vergelijken 
met die van de Achtste symfonie van Mahler en was de muziek van Nielsen nieuwe Noorse kunst? 
De recensent had het er niet aan afgehoord.   
59                                       Zwart, Mengelberg, 314-318. 
60                                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan CN, 8 november 1907.  
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waren overleden, 'so daß ich ziemlich allein hier stehe.' De violist Bram 
Eldering was in 1903 naar Keulen vertrokken en had sindsdien niet 
meer met Röntgen gespeeld; Johannes Messchaert was al in 1900 
naar Wiesbaden verhuisd en had zich in 1903 in Frankfurt gevestigd. 
Röntgen zou nog wel met hem optreden, niet alleen in Nederland maar 
ook in Wenen en Berlijn. Maar ze woonden niet meer in elkaars 
omgeving, de vanzelfsprekendheid van het contact was verdwenen. 
Carl Flesch had aangekondigd dat het seizoen 1907/08 zijn laatste in 
Amsterdam zou zijn en dat was waarschijnlijk de druppel die de emmer 
had doen overlopen.  
 Röntgen was op zoek naar een bevredigender 'Wirkungskreis' en 
vroeg Nielsen of er op het Conservatorium in Kopenhagen plaats was 
voor een docent piano. Zonder een vaste aanstelling durfde hij het niet 
aan. Het leven in Amsterdam was duur geworden en waarschijnlijk was 
het in Kopenhagen een stuk goedkoper. Hij hoefde niet per se een heel 
huis zoals hij in Amsterdam gewend was, een etage was voldoende en 
reeds per 1 september 1908 zou hij kunnen beginnen. Röntgen was 
blijkbaar bereid alles wat hij in Amsterdam had opgebouwd en ook al 
zijn luxe op te geven. 'Der Gedanke mit Dir und so viel anderen lieben 
Freunden in derselben Stadt wirken und leben zu können, lockt uns am 
Meisten!' Het antwoord van Nielsen was hard en duidelijk. Het zou 
natuurlijk heel plezierig zijn als Röntgen zich in Kopenhagen zou 
vestigen, maar mogelijkheden waren er niet op het conservatorium. 
Men was volgens Nielsen in Kopenhagen ronduit afkerig van 
buitenlanders en het was niet eenvoudig voor privédocenten om van 
kleine concerten en pianoleerlingen rond te komen. 

Röntgen is niet meer op de zaak teruggekomen. Was zijn brief 
geschreven in een depressie? Hoe dan ook, het was een hartekreet 
die niet kon worden misverstaan; Röntgen had te lijden onder de 
terzijdestelling sinds 1898, hij kwam voor zijn gevoel niet tot zijn recht, 
hunkerde naar de omgang met gelijkgestemden, wilde samenwerken, 
serieus worden genomen en gewaardeerd worden als mens en als 
musicus. Overigens waren de gevoelige verliezen waarover hij aan 
Nielsen schrijft het overlijden van zijn vriend en steunpilaar de bankier 
Benno Tiefenthal (december 1906) en de dood van de zangeres 
Catharina Hartogh-Enthoven (mei 1907): twee vrienden van het eerste 
uur. In mei 1907 schreef Röntgen Grieg naar aanleiding van het 
overlijden van Catharina Hartogh: 'Wir verlieren viel an ihr und es wird 
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immer leerer um uns herum.'61  Grieg echter toonde zich ondanks alles 
onverwoestbaar optimistisch: ‘Um Euch wird es eben leerer! Gut, dass 
Ihr unter Euch eine kleine Welt voller Liebe habt! Du arbeitest wieder?! 
Glückauf!’62    

 
 
Percy Grainger  
 
Na Griegs overlijden - 4 september 1907 - schreef Röntgen aan Nina 
Grieg dat hij niet wilde proberen in woorden uit te drukken wat er 
allemaal door hem heen ging en wat hij aan zijn vriend Edvard had 
verloren.63  Nielsen schreef Röntgen een paar weken later dat hij vaak 
aan hem had moeten denken: 'Jij was de musicus die het dichtst bij het 
hart van Grieg stond; je hebt zoveel van hem gehouden!'64  Röntgen 
heeft overigens nog kans gezien Grieg op Troldhaugen te bezoeken, 
eind juli 1907. Hij was toen niet de enige gast.  
 Percy Aldridge Grainger (1882-1961), geboren in Australië, had 
Grieg leren kennen op een concert in Londen eind mei 1906.65  Grieg 
en zijn vrouw hadden kort tevoren nog bij de Röntgens in Amsterdam 
gelogeerd. Toen Grainger in de zomer van 1907 de Griegs op 
Troldhaugen bezocht, was ook Röntgen daar. Grainger was 25 jaar 
oud en gold als zeer veelbelovend. Als pianist had hij Griegs aandacht 
getrokken omdat hij als enige in staat zou zijn diens Slåtter te spelen 
op de volgens de componist juiste manier. Niemand begreep volgens 
Grieg zijn muziek zo goed als de jonge Australiër. Grainger legde zelf 
veel interesse aan de dag voor volksmuziek; hij verzamelde 
volksliedjes en trok er zelfs met wasrollen en een fonograaf op uit om 
het gezang van boeren vast te leggen, lang voor Bartok dit deed. Grieg 
was hierover zo enthousiast dat hij dit ook wilde doen. Grainger heeft 
Röntgen en Grieg op Troldhaugen composities van Debussy (L'isle 
                                                             
61                                            Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
15 mei 1907. 
62                                             Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
20 mei 1907. 
63                                              Bergen, Ofentlige bibliotek, Griegsamlingen, Brief van JR en MR aan NG, 
13 september 1907 
64                                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Brief van CN aan JR, 27 september 1907.  
65                             Over Grainger: Guido Heldt, ‘Percy Grainger’, in: MGG, Personenteil 7 
(Stuttgart, 2002), 1473-1475. 
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joyeuse) Ravel (Jeux d’eau) en Albeniz (delen uit de Iberia) 
voorgespeeld. Röntgen stelde hier een paar Lyrische Stücke van Grieg 
en zijn eigen Hartmannvariaties (opus 38) tegenover.     
 Röntgen en Grainger hebben elkaar maar één dag meegemaakt; 
op 26 juli reisde Röntgen door naar Denemarken. Grainger geeft in zijn 
Anecdotes (1952) een indruk van zijn ontmoeting met Grieg en 
‘Professor Röntgen’ op 26 juli: 'Then I brought out the orchestral score 
of Green Bushes, which I had finished the summer before and honor-
tokened (dedicated) to Grieg. The first time I played it I thought Grieg 
seemed pleased enough, and as for Röntgen (that noble and generous 
soul, but clod-hoppery art-man), he was utterly bowled over repeating 
again and again in a loud voice “Das ist der kommende Mann”.'66  
Röntgen zou geheel van zijn stuk zijn gebracht.67   

Dat Grainger weliswaar een grote waardering koesterde voor de 
persoon Röntgen, maar geen hoge dunk had van de componist en 
pianist Röntgen, blijkt uit zijn Ere-I-forget: 'When she [Nina Grieg] met 
Julius Röntgen (Grieg's dear friend) in the years after Grieg's death, 
she'd ask so seemingly mind-stirred about the new tone-works he'd 
been writing, and listen so well while he struggled through them, diving 
into the keyed-hammer-string (piano) with harsh tone and wrong notes 
in a frenzy of heartiness and ungifted (eager-ness?. Afterwards she 
would say to me: "Det er saa stygt, saa stygt, - hvad han har lovat." 
(True enough!).’ Kortom, Nina zou Röntgens muziek lelijk (‘stygt’) 
hebben gevonden en Grainger was het roerend met haar eens.68   

Grainger had Röntgen als mens hoog. Röntgen zou een 
belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van zijn carrière en 
                                                             
66                                               Percy Grainger, Anecdotes, naar een handschrift uit het Grainger Museum 
(Copyright: Percy Grainger Estate. University of Melbourne, Vic., 3010 Australia). Met dank aan 
Lionel Carley (Londen) die mij de tekst beschikbaar heeft gesteld.  
67                                 Zie ook: Röntgen, Grieg, 118. 
68                                       Percy Grainger, Ere-I-forget, naar een handschrift uit het Grainger Museum 
(Copyright: Percy Grainger Estate. University of Melbourne, Vic., 3010 Australia). Met dank aan 
Lionel Carley (Londen) die mij de tekst beschikbaar heeft gesteld. Zie ook: Lionel Carley, 
‘Grainger’s promotion of Grieg’, in: Edvard Grieg i Kulturbyen. Troldhaugen Skriftserie 2000, 173-
176. De vertaling van het Noorse citaat luidt: ‘Het is zo onvolkomen, het is zo lelijk [...] wat hij mij 
heeft beloofd.’ De volgende passage uit de Anecdotes (hiervoor noot 66, opgeschreven op 16 
augustus 1953) is ook al niet erg vleiend: ‘Another Jew (Joseph Hofmann [de pianist Joseph 
Hofmann, 1876-1957 JV]) similarly stole Julius Röntgen’s Old Dutch Dances & put his name to 
them. When Röntgen’s son Engelbert upbraided him for this steal Hofmann said he thought the 
harmonies as well as the tunes were antique. And seeing some of them in Schering [Arnold 
Schering 91877-1941, uitgever van de Denkmäler deutscher Tonkunst JV]  I’m not sure they’re not.’   
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hij was hem daarvoor levenslang dankbaar. Later schreef hij daarover: 
'It was he who later (1910), by his kindliness and generosity, started 
my concert carreer in Holland. Thus through Grieg I was freed from the 
misery of being a "society pianist" in London and started to earn my 
way by serving the broad public rather than a narrow class.'69  In 1934 
noemde Grainger Röntgens uitnodiging (1909) om naar Amsterdam te 
komen zelfs het keerpunt in zijn carrière: 'It steered me out of the 
narrow channels of parochial activities in Engeland unto the broader 
water of international concert giving.'70 Röntgen stond dus aan de basis 
van Graingers successen in Nederland en de Nederlandse podia 
waren vervolgens zijn springplank voor een internationale carrière. 

Röntgen was zich hiervan goed bewust. Op 4 januari 1929 schreef hij 
aan Grainger: 'Holland ist und bleibt doch die Wiege Ihres Ruhms und 
Ihrer Erfolge!'71  Grainger gaf in 1932 in zijn condoleancebrief aan Mien 
Röntgen hoog op van de 'True greatness and genius as we see it in 
Julius Röntgen, Bach, Goethe and a very few.'72  Een wel heel 
bijzonder gezelschap van Duitse genieën! Over Röntgens brieven aan 
Grainger, die helaas hun weg naar Miens boek Brieven van Julius 
Röntgen (1934) niet hadden kunnen vinden, schreef Grainger vier jaar 
later: 'Die Briefe sind großartig - großherzig, herzlich, genial, 
behülfreich, großzügig, wie er in Allem und gegen Jedem war.'73   
 
Op 17 april 1910 maakte Percy Grainger zijn opwachting in Amsterdam 
in de Kleine Zaal van het Concertgebouw. Röntgen had vooraf in de 
pers ter introductie een ‘kort, geestdriftig woord’ geschreven.74  
Volgens Het Centrum frappeerde hij vooral met de kracht van zijn spel: 
Grainger was een groot pianist, maar als artiest vond de recensent 
hem van gemiddelde proportie. Wat hij presteerde ontroerde niet, het 
                                                             
69                                              Lionel Carley, 'The last Visitor: Percy Grainger at Troldhaugen', in: Studia 
Musicologica Norvegica 25 (1999), 189-207. In het bijzonder 197.  
70                                               Amsterdam, Familiearchief Röntgen. Brief van PG aan MR, 10 april 1934. 
In de historiografie bestond merkwaardig genoeg lang geen aandacht voor Röntgens aandeel. 
Graingers biograaf John Bird (Percy Grainger (Londen, 1982-ii), 132) schetst wel de successen van 
Grainger met Mengelberg, maar vermeldt nergens hoe Grainger in Holland terecht was gekomen. 
Pas in de publicaties van Carley over Grainger wordt Röntgens aandeel belicht.     
71                                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan PG, 4 januari 1929.   

72                                               Tinte, Coll. Röntgen.  Condoleancebrieven aan MR. Brief van PG, 28 
oktober 1932. 
73                                         Amsterdam, Familiearchief Röntgen. Brief van PG aan MR, 16 juni 1936. 
74                                         NRC, 19 december 1911 ochtendeditie. 
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wekte ‘slechts’ verbazing en bewondering.75  Mien Röntgen bracht een 
andere nuance aan; zij ervoer de 27-jarige Grainger juist als een 
‘enorm pianist en geleerde. [...] Wat een contrast met Casals en Julius 
die beiden zoo dat naïeve, intuïtieve hebben. Bij Percy is alles 
doordacht […] geniaal en absoluut objectief.'76  Grainger was blijkbaar 
niet het type sensibele pianist op wie sommigen hadden gehoopt. Een 
week later speelde hij in Utrecht en toen meldde Het Centrum 
ruimhartig: 'Grainger kwam, speelde en overwon op slag.’77  Het 
repertoire dat hij had ingestudeerd was overigens niet alledaags: 
Busoni’s bewerkingen van Bach, Chopins Barcarolle (opus 60), Ravels 
Jeux d’eau, Brahms’ Variationen und Fuge über ein Thema von Händel 
(opus 24) en Griegs Slåtter (opus 72).78  Op 19 april schreef Grainger 
aan Röntgen: 'Ich war so glücklich bei Ihnen und fühlte mich so sicher 
und aufgeregt unter Ihrem alzuwohltätigen Schutz.’79   
 Andere kranten kwamen later met hun commentaar. Het Volk 
was lyrisch en noemde Grainger een ‘volmaakt’ pianist: ‘Hooger 
kunstgenot herinneren wij ons niet dat een uitvoerend kunstenaar aan 
de piano ons ooit heeft verschaft.’80  De NRC prees Graingers 
‘energiek en klankrijk spel’ en zijn ‘feilloze techniek’.81  Matthijs 
Vermeulen echter verwaardigde zich pas twee jaar later zich uit te 
spreken over wat hij noemde de zielloze ‘klavieromaan’ Grainger: 
‘Tusschen zijn wijze van voordracht en het spel der machinale piano in 
haar tegenwoordige volmaaktheid [pianola JV] bestaat bijna geen 
verschil.’ Vermeulen laakte de zijns inziens altijd gelijke aanslag en 
‘coloristische eentonigheid en mattte, vlakke tint’. Grainger zou zijn 
stukken slechts afdraaien. Vermeulen liet tenslotte niet na de draak te 
steken met Röntgens ronkende introductie van Grainger: ‘Ziet ge dan 
niet dat deze pianist niets heeft dan zijn virtuositeit, de sympathie van 
Griegs weduwe en het horloge en de ketting die de meester (!) 25 jaar 
gedragen had, de sympathie van koningin Alexandra, den koning, den 
                                                             
75                                             Het Centrum, 18 april 1910. 
76                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, ongedateerd  (C237-
250). 
77                                                 Het Centrum, 25 april 1910.  
78                                                Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van PG aan JR, 19 januari 1910. 
79                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van PG aan JR, 19 april 1910. 
80                                        Het Volk, 28 april 1910. 
81                                      NRC, 25 april 1910 avondeditie. 
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kroonprins en de kroonprinses van Denemarken, de keizerin van 
Rusland…ja, het staat er gedrukt (nog veel meer!) en iederen keer dat 
de heer Grainger optreedt, worden we besold, beslenderd en 
gehypnotiseerd met dergelijke zoetsappige onbeduidendheden!82   
 
Röntgen heeft Grainger ook voor zijn eigen composities kunnen 
interesseren. Reeds op  28 april 1910 schreef de jonge Australiër: ‘The 
more I play the Boerenliedjes, the more they delight me.'83  De jaren 
daarna zou Röntgen hem Boerenliedjes blijven sturen. Op 4 december 
1911 bekende Grainger: 'Ich bin ganz verliebt in die neue 
Boerenliedjes. Es sind so viele herrlich Schöne darin.'84  Het was niet 
louter lippendienst want op menig concert heeft Grainger de 
Röntgeniana gespeeld.85  Een andere keer bedankte Grainger Röntgen 
voor ‘Your glorious Bach-arrangement and the Schubert en 
Schumanns you put me on to.'86  Röntgen heeft Grainger blijkbaar 
suggesties gedaan voor zijn repertoire. De Schubertcompositie 
waarmee hij kwam aanzetten, was wel zeker de Wandererfantasie (D 
760), een werk dat Grainger de volgende jaren vaak zou spelen.  
 Op 14 januari 1911 had Grainger opnieuw een grote triomf in 
Amsterdam gevierd, nu in de Grote Zaal met het Concertgebouworkest 
onder Mengelberg in het Pianoconcert opus 16 van zijn vriend Grieg. 
De recensent van Het Centrum merkte naar aanleiding van een recital 
een paar dagen later in de Kleine Zaal op hoe rustig Grainger aan de 
piano zat: ‘Wat een opvallend verschil met zijn vriend Röntgen!’87  Op 6 
april 1913 was Grainger voorlopig voor het laatst in Amsterdam te 
beluisteren; met Mengelberg vertolkte hij Francks Variations 
Symphoniques. Pas in het najaar van 1921 was hij weer in Nederland.  
 Bij het begin van de oorlog had Grainger zich met zijn moeder in 
New York gevestigd. Hij had in Amerika meer succes dan hij ooit in 
Europa had gehad en de honoraria waren er niet gering.88  Met 
                                                             
82                                         De Amsterdammer, 31 maart 1912. 
83                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van PG aan JR, 28 april 1910. 
84                                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van PG aan JR, 4 december 1911.  
85                                        Bijvoorbeeld: NRC, 25 augustus 1910 ochtendeditie; NRC, 19 december 
1911 ochtendeditie (gehele derde bundel Oud-Hollandsche Boerenliedjes).  
86                                                Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van PG aan JR, 7 mei 1910. 
87                                               Het Centrum, 19 januari 1911.  
88                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van PG aan JR, 25 oktober 1914. 
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Röntgen was de briefwisseling op peil gebleven. Halverwege 1916 
informeerde Grainger bij zijn oude vriend wat hij dacht van een 
Amerikaanse uitgave van de ‘Dutch Dances’ en ‘Peasant Songs’; hij 
zou deze uitgave zelf willen verzorgen en Röntgen zou er goed aan 
kunnen verdienen.89  Ook naderhand heeft Grainger het Röntgen 
steeds naar de zin willen maken. Zo heeft hij in 1923 en later jaren 
verschillende keren aangeboden de kosten van de uitgave van de 
brieven van Grieg aan Röntgen op zich te nemen.90  Op 23 mei 1924 
schreef hij Röntgen dat hij in Amsterdam een Röntgenconcert wilde 
organiseren: Grainger zou het orkest samenstellen en bekostigen en 
Röntgen zou dan weer eens kunnen dirigeren. Het was goed bedoeld, 
maar - evenals bij verschillende andere initiatieven van Grainger - er 
kwam niets van terecht. Röntgen voelde zich enerzijds gevleid, maar 
anderzijds te veel onder druk gezet.91 Hij kon vermoedelijk niet 
accepteren dat Grainger de rollen omdraaide en de initiatieven nam. Zo 
was hun verhouding niet. 
 
 
Minder optredens 
 
Met het klimmen van de jaren leek Röntgen aan veerkracht te 
verliezen. Op 18 mei 1912 schreef hij aan Nina Grieg naar aanleiding 
van het plotselinge overlijden van de 71-jarige Alexander Sillem (29 
april): ‘Ich verliere in Sillem meinen ältesten Freund in Amsterdam - 
jetzt sind Keine mehr übrig aus der Brahmszeit und nur noch Wenige 
aus Edvards Tagen... ja, jetzt bin ich ja auch 57 Jahre alt geworden 
und muß mich nach und nach daran gewöhnen Edvards Titel 
“hochgeehrten Greis” anzunehmen.’ Röntgen had nog ruim twintig jaar 
voor de boeg en in zijn maatschappelijke carrière zou hij nog een 
verrassend slot beleven!  

Het was een zegen dat hij in 1913 - 58 jaar oud - tot het 
directoraat van het Amsterdamsch Conservatorium werd geroepen, 
toch de toppositie op dit instituut en op nationaal en  internationaal 

                                                             
89                                                Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van PG aan JR, 25 augustus 1916 
en 26 oktober 1920. 
90                                              Zie hierna 596 en 597. 
91                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van PG aan JR, 23 mei 1924. 
Grainger antedateerde de brief abusievelijk op 23 mei 1923.  
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niveau een prestigieuze plaats. Hij zou het directoraat tot halverwege 
1924 bekleden. De directeurspositie zorgde voor nieuwe 
verantwoordelijkheden, nieuwe bezigheden, nieuw plezier en - 
uiteraard - nieuwe zorgen. Het nam in ieder geval de frustraties en druk 
weg van zijn inmiddels kwetsbare, kwijnende bestaan als 
concertmusicus. Als pianist en al helemaal als dirigent hoefde hij zich 
niet meer te bewijzen. Die tijd was voorbij.    
 Hiervoor kwam reeds aan de orde dat Röntgens duo’s met 
Casals en Flesch in 1911 een min of meer zachte dood waren 
gestorven: in april 1911 hebben Röntgen en Flesch voor het laatst een 
korte tournee door Nederland gemaakt; tot medio 1919 hadden ze nog 
één concert in de Grote Zaal van het Concertgebouw ten bate van het 
Algemeen Steuncomité Amsterdam (6 oktober 1914) en twee losse 
optredens in Haarlem in 1918 en 1919.92  In 1915 heeft Röntgen korte 
tijd samengewerkt met de violist Alexander Schmuller (1880-1933); de 
Rus was in augustus 1914 aan het Amsterdamsch Conservatorium 
gekomen en vulde daar de vacature ontstaan door het vertrek van 
Flesch. Het duo Schmuller-Röntgen heeft om onbekende redenen 
slechts één seizoen bestaan.93  Met de zangers was het niet veel beter 
gesteld. In november 1916 gaf Röntgen in Wenen zijn laatste concert 
met Johannes Messchaert en in maart 1918 kwam ook aan deze ooit 
glorieuze samenwerking definitief een einde. Slechts incidenteel heeft 
Röntgen daarna nog wel eens zangers begeleid.94  Een van hen was 
Hendrik C. van Oort (1873-1953), een leerling van Messchaert en 
Aaltje Noordewier-Reddingius en docent op het Amsterdamsch 
Conservatorium, die in 1914 Olaf had gezongen in Röntgens opera 
                                                             
92                                                         Miniatuuragenda’s van Julius Röntgen voor 1911, 1918 (Haarlem, 22 
maart) en 1919 (Haarlem, 29 maart). Het Centrum, 14 oktober 1914. De opbrengsten van het 
Amsterdamse concert  (ƒ 2560, 70) waren bestemd voor het Steuncomité.   
93                                                        In 1915 blijken uit Röntgens agenda de volgende data: 26 januari 
(Haarlem), 4 februari (Den Haag), 20 februari (Haarlem), 13 december (Arnhem). In 1908 was 
Flesch in Amsterdam opgevolgd door Fiedler, die in 1914 ontslag nam. In zijn plaats kwamen 
Fiedlers leerling Hermann Leijdensdorff en de Rus Alexander Schmuller, die evenals Flesch met 
Röntgen samen de ensembleklas deed. Röntgen was met Schmuller bevriend en op zijn beurt 
bewonderde Schmuller de oude meester hevig, zoals blijkt uit zijn ‘In memoriam Julius Röntgen’ dat 
hij na Röntgens dood in De Telegraaf publiceerde. Flesch voorspelde in september 1913 dat Fiedler 
waarschijnlijk Amsterdam zou gaan verlaten en opperde toen dat Julius Röntgen jr. een goede 
opvolger zou zijn..    
94                                 Naar zijn eigen zeggen (NRC, 7 mei 1930 avondeditie) was 
Messchaerts dood voor hem ‘künstlerisch’ het grootste verlies: ‘sindsdien heb ik ook niet meer met 
een zanger geconcerteerd.’ Dit laatste is overigens aantoonbaar onjuist.  
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Agnete. In september 1919 begeleidde Röntgen hem in de Bredero-
liederen.95  In oktober 1928 zong Van Oort voor de radio Elbert van 
Unia in Röntgens Lachende Cavalier en ook toen begeleidde de 
componist hem aan de piano.96  Met de bariton Max Kloos (1884-
1959), algemeen beschouwd als Messchaerts opvolger, heeft Röntgen 
één keer opgetreden. Het concert vond plaats op 13 oktober 1920, 
voor een ‘bitter klein publiek’ in Diligentia (Den Haag). Mogelijk heeft de 
vooral voor Röntgen verzengende recensie van A. de Wal bijgedragen 
aan het eenmalige karakter van de onderneming.97     

Röntgens agenda’s werden leger en leger. Hij trad nog slechts 
sporadisch op als pianosolist maar ook hier ontdekte hij toch nog een 
gat in de markt. In de jaren 1921-1931 was Röntgen de vaste 
pianobegeleider van de folkloristische films van D.J. van der Ven 
(achtereenvolgens de Lentefilm, Zomerfilm, Oogstfilm en 
Zuiderzeefilm) en van die optredens is ontegenzeggelijk een grote 
stimulans uitgegaan. Vele tientallen keren heeft hij samen met Van der 
Ven voorstellingen gegeven in kleine en grote zalen in binnen- en 
buitenland. Hij speelde dan eigen bewerkingen van en improvisaties op 
volksmuziek die bij de filmbeelden paste. Het ging allemaal heel 
gemoedelijk toe en er was geen enkele spanning of druk: het publiek 
keek naar de films, luisterde naar de inleidingen van Van der Ven en 
de oude Röntgen zat onder of naast het filmdoek, half in het duister, 
lekker te spelen, genoeglijk zijn pijpje in de mond. Röntgens 
                                                             
95                                                          Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
335. Deze liederen had hij weliswaar aan Messchaert opgedragen, maar nooit met hem uitgevoerd. 
De Amsterdammer, 13 september 1919. Zij herhaalden dit op 22 mei 1925, in de Kleine Zaal van 
het Concertgebouw. NRC, 23 mei 1925 ochtendeditie.  
96                                                          Het Vaderland, 16 oktober 1928 avondeditie. Uitvoering door het 
Toonkunstkoor Zeist olv Johannes Röntgen op 19 oktober 1928. 
97                                                 Het Vaderland, 14 oktober 1920 ochtendeditie. ‘In zijn begeleider 
had Kloos zich vergist. Röntgen is te veel individualist, te weinig geëquilibreerd, te onbewust-
opdringerig van persoonlijkheid, en of te zwaarmoedig of sentimenteel-arpegieerend-onrustig, 
veelal ook veel te onbescheiden van klank [...] Bij vlagen waren er heel mooie momenten in het 
klavier, doch gelijkgestemdheid van ziel met den zanger was er nergens. Vooral bij de Franschen 
en bij Mahler-Rückert was de onbeheerschtheid, het dikke doen, overstemmen soms hinderlijk. 
Afgescheiden van Röntgens eigenaardigheden (te onbeheerschte tegenstellingen, 
gevoelsschwärmerei, een zekere professsorale analyseering) werd er uit Beethovens opus 90 
Sonate van Röntgens standpunt gezien, groote en innige geest gehaald. Later speelde Julius sr. 
enkele eigen pianostukken uit ‘Buiten’ opus 64, door het publiek blijkbaar zeer geapprecieerd, wijl 
bevattelijk; naar professorale beproefde receptuur vervaardigde stukskens, met veel kennis en 
muzikale routine en handzamen humor en geest, zonder een vonkje genie. Zoo denk ik ook over de 
Chineesche liederen, die zonder eenige geestesaristocratie of fijnere stemming (soms het 
tegendeel) zijn.’   
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volksmuziekbewerkingen waren geen hemelbestormend repertoire, 
maar als begeleiding van de films uitermate effectief.  

 
 
Familiemuziek  
 
Nadat zijn prestigieuze muzikale samenwerkingen ten einde waren 
gekomen, heeft Röntgen in de familiekring compensatie gezocht en 
gevonden. Reeds in 1911 vormde hij een duo met zijn zoon Engelbert 
en gaf hij met hem concerten in Amsterdam, Den Haag, Berlijn en 
Kopenhagen. Julius jr. heeft een en ander vanuit Amerika met 
belangstelling gevolgd. Bij hem rijpte het plan te zijner tijd in 
trioformatie op te treden. Julius jr. had sinds eind 1906 in het 
Kneiselkwartet gespeeld en wilde niets liever dan zijn ervaring met zijn 
vader en zijn broer delen; ongetwijfeld was er voor het Röntgentrio een 
fraaie toekomst weggelegd. Hij schreef daarover later in zijn 
Herinneringen: ‘De combinatie vader en twee zoons was op zichzelf 
reeds iets wat niet veel voorkomt en trok vooral de aandacht. Vooral 
ook door de grote naam van mijn vader; en dan het innig samengaan 
en samenwerken in het spel; meer ingespeeld dan wij waren kan men 
zich niet denken, en het volkomen met elkaar voelen en begrijpen in de 
artistieke uitvoering door het jarenlange samenspelen was ook iets 
bijzonders; wij ondervonden dan ook dat overal ons publiek dit met ons 
meevoelde.’98  Het is overigens niet waarschijnlijk dat Julius jr. en 
Engelbert hun vader als pianist of componist net zo kritisch hebben 
beoordeeld als Flesch had gedaan; zij vereerden hem teveel.  
 Het Centrum van 26 juli 1912 meldde in een klein berichtje dat 
Julius Röntgen met zijn twee oudste zoons een trio had opgericht en 
het aanstaande seizoen een tournee door Nederland zou gaan 
maken.99  Julius junior was in juni 1912 naar het zich liet aanzien 
definitief teruggekeerd uit New York en had zich in Rotterdam 
gevestigd; Engelbert speelde als solocellist aan de Hofopera in Wenen. 
Voor de start van het Röntgentrio was het dus wachten tot Engelbert 
naar Nederland kwam. Voor ieder van de Röntgens gold dat concerten 
en werk elkaar niet in de weg mochten zitten en dus waren de tournees 
kort. Pas in 1913 hebben de drie voor het eerst opgetreden, tweemaal 
                                                             
98                                                           Herinneringen Julius Röntgen jr., 28-32  
99                                     Het Centrum, 26 juli 1912. 
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in Denemarken. In 1914 waren ze daar opnieuw en toen tevens voor 
het laatst. In december 1914, maart 1915 en oktober hetzelfde jaar 
maakten de drie Röntgens drie tournees binnen Nederland en daarbij 
kwamen ze tot in de verste uithoeken en speelden ze in de kleinste 
zaaltjes. Voor Julius sr. was het aantrekkelijk dat op elk concert een 
pianotrio van zijn hand kon worden gespeeld. Het is dan wel 
opmerkelijk dat hij in de jaren 1913-1915 geen nieuw pianotrio heeft 
gecomponeerd; wel een bewijs dat het hem aan tijd ontbrak.100  Julius 
jr. trad op als impresario en hij herinnerde zich later de tournees als 
vrolijk en gezellig. Engelbert was in 1915 vanuit Wenen naar 
Nederland gekomen maar kon, zolang als de oorlog duurde, niet meer 
terug. In 1916 kreeg hij een pas voor Amerika en kon er meteen aan 
de slag bij het New York Symphony Orchestra. Het Röntgentrio was 
voorlopig gedwongen te zwsijgen; het trad op 27 juli 1920 voor het 
laatst op.101  

Verschillende andere familiecombinaties werden in de jaren 
twintig voor concerten uitgeprobeerd: Julius sr. met Julius jr., Julius sr. 
met Johannes en diens vrouw, de zangeres Julia Fentener van 
Vlissingen, Julius sr. met Joachim en Edvard in trioformatie of met 
ieder van hen afzonderlijk. Röntgens actieradius was inmiddels klein 
geworden: hij gaf incidenteel nog concerten in Bilthoven (Woudkapel) 
en op Schiermonnikoog (Hotel Van der Werff). Soms kon hij met zijn 
zoons terecht in zaaltjes in Zeist en Utrecht en een enkele keer in Den 
Haag. Johannes dirigeerde vanaf 1925 het Toonkunstkoor Zeist of een 
gelegenheidskoor; zijn vrouw Julia nam dan vaak de solo’s voor haar 
rekening en vader Julius begeleidde soms aan de piano. Dat was het 
geval met Röntgens Groene-Kruiscantate (augustus 1925) en met de 

                                                             
100                                                        Röntgen componeerde in 1898 twee pianotrio’s: Trio nr. 2 in D en 
Trio ‘Entam’. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs. 201 en 202. Het aan 
Carl Nielsen opgedragen Trio (opus 50) dateerde van 1904 en het volgende Trio kwam pas in 1919 
gereed: Trio ‘Troldhaug’. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 203. De 
jaren 1912-1915 waren voor de componist Röntgen nogal schraal. Opmerkelijk is wel de compositie 
van het Eerste strijktrio opus 76 in 1915: een stuk geschikt voor Julius sr. (alt), Julius jr. (viool) en 
Engelbert (cello): Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 185.  In 1914-1915 
componeerde Röntgen ook zijn Cellosonate in D: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus 
composities JR, nr. 165. Mogelijk had hij bij dit stuk Engelbert in gedachten.   
101                                                        Over het Röntgentrio: Amsterdam, Familiearchief Röntgen, 3. 
Programma’s en programmaboekjes: zwart schrift met foto van het trio voorop, bijgehouden van 2 
maart 1913 tot 27 juli 1920. Laatste recensie verscheen in Het Vaderland, 20 juli 1920 avondeditie 
(betreft een optreden in Egmond aan Zee). 
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concertante uitvoering van De Lachende Cavalier (oktober 1928).102  
Beide optredens werden uitgezonden over de radio.  

Terwijl dus Röntgen enerzijds geen grote solisten meer 
begeleidde en daardoor ook nauwelijks meer optrad op de grote, 
gerenommeerde podia, vond hij anderzijds het genoegen van het 
musiceren met zijn familieleden, thuis en in kleine kring. Tweemaal 
heeft hij op latere leeftijd het genoegen mogen smaken dat hij een 
groter publiek bereikte dan ooit. 

 
 
Samenvatting 
 
Nadat Röntgen medio 1898 mede ten gevolge van de handelwijze van 
Willem Mengelberg als koor- en orkestdirigent op een dood spoor was 
beland, heeft hij zich toegelegd op de kamermuziek. Met de cellisten 
Isaac Mossel en Pablo Casals en de violisten Bram Eldering en Carl 
Flesch trad hij regelmatig in duoformatie op. Röntgen was voor hen als 
een oudere broer of zelfs tweede vader. Voor zijn concerten met 
Casals componeerde hij drie sonates voor cello en piano. De cellist liet 
reeds in 1905 zijn trio met Jacques Thibaud en Alfred Cortot voorgaan. 
Flesch voelde zich als mens bijzonder tot Röntgen aangetrokken; als 
musicus was hij hem echter ‘überlegen’ en prefereerde hij uiteindelijk 
de samenwerking met Arthur Schnabel. Incidenteel bleven Röntgen en 
Flesch concerten geven. Naderhand zijn de samenwerkingen idealer 
voorgesteld dan zij waren: Röntgen, Casals en Flesch hebben 
weliswaar incidenteel in trioformatie gespeeld, maar nooit een trio 
gevormd. Vanaf 1904 was Röntgen bevriend met de Deense 
componist Carl Nielsen. Zoals Grieg ooit Röntgens grote broer was 
geweest, zo was nu Röntgen voor Nielsen de oudere, wijze partij. In 
1907 overwoog Röntgen, die in Amsterdam nog altijd buitenspel stond 
en door het wegvallen van vrienden en collega’s was vereenzaamd, 
zich in Kopenhagen te vestigen. Nielsen ontried het hem. Hetzelfde 
jaar ontmoette Röntgen bij Grieg op Troldhaugen de Australische 
pianist Percy Grainger. Hij liet hem in 1910 overkomen naar 
Amsterdam, organiseerde daar voor hem concerten en stond zo aan 
de basis van zijn internationale carrière. In 1912 bewerkstelligde 
                                                             
102                                        De verblijfplaats van de partituur van de Groene-Kruiscantate is 
niet bekend.  
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Röntgen dat Nielsen in Amsterdam het Concertgebouworkest mocht 
dirigeren in zijn Derde symfonie. Nadat zijn duo’s met Casals en Flesch 
waren verlopen en zijn samenwerking met Messchaert ten einde was 
gekomen, vormde Röntgen met zijn zoons Julius jr. (viool) en Engelbert 
(cello) gedurende enkele jaren het Röntgentrio. In de jaren twintig trad 
hij regelmatig op met zijn andere zoons (de pianist en dirigent 
Johannes, de cellist Edvard en de violist Joachim) en speelde hij zelf 
als pianist bij de folkloristische films van D.J. van der Ven.            
 



                                                                                    3  8 
 

 

447 

XI 
De Duitser Röntgen 
 
In een interview naar aanleiding van het eredoctoraat dat hem op 27 
maart 1930 was verleend beweerde Julius Röntgen met stelligheid: 
'Mijn vader was Hollander’. Hoewel Röntgen zelf was geboren en 
getogen in Leipzig speelde zijn carrière zich af in Nederland en in het 
bijzonder in Amsterdam: 'En ik durf me dus Hollander en 
Amsterdammer te noemen: zoo niet bij geboorte dan toch door het niet 
minder geldende droit de conquête.'1 Of zoals Röntgens librettist J.D.C. 
van Dokkum het in 1929 uitdrukte: Röntgen was ‘Duitscher van 
geboorte maar Hollander van zijn geloof’.2  

Julius Röntgen was, anders dan zijn vader, een Duitser; hij was 
afkomstig uit het hart van Saksen en van de zijde van zijn moeder 
geboortig uit de zeer Saksische familie Klengel. Zijn vader, Engelbert 
Röntgen, was weliswaar geboren in Deventer, maar diens vader, 
Johann Engelbert, stamde uit het Rijnlandse stadje Lennep, 50 
kilometer ten oosten van Düsseldorf, uit een familie die al verschillende 
generaties in Lennep had gewoond. Johann Röntgen trouwde, nadat 
hij zich in Nederland had gevestigd, met de Nederlandse Caroline 
Huyser uit Deventer. Zo puur Hollands als Julius Röntgen het doet 
voorkomen, was zijn vader dus niet.3 Uit de 'Nederlandse' brieven die 
van Engelbert Röntgen bewaard zijn gebleven, treedt een verduitste 
Nederlander naar voren. Op zijn beurt was Julius Röntgen in spraak en 
schrift een vernederlandste Duitser.  

In Julius’ opvoeding waren moeder Pauline en grootvader Moritz 
Klengel dominant aanwezig. Het kind ging immers niet naar school, 
bleef hele dagen thuis en zij hielden zich met hem bezig; vader 

                                                             
1                                                       Het interview met Kees van Hoek, verschenen in De Tijd, 6 april1930 
(‘Over denkers en schrijvers: doctor Julius Röntgen’), werd ook opgenomen in Kees van Hoek,  
Man en Macht. Een serie interviews verlucht met portretten en autogrammen (Hilversum, 1932), 
155-160. 
2                                                        Van Dokkum, Honderd jaar, 263. 
3                                          Ook de beroemde Conrad Wilhelm Röntgen (1845-1923), de 
uitvinder van de X-stralen (1895), was geboren in Lennep. Zijn moeder was Constanze Frowein, 
een telg van een Lennepse familie die zich in Amsterdam had gevestigd. In 1848 verhuisde de 
familie naar Apeldoorn. Conrad Wilhelm liet zich in 1865 inschrijven aan de Rijksuniversiteit van 
Utrecht. Al spoedig vestigde hij zich in Zürich en keerde niet meer terug naar Nederland. Een van 
Röntgens eerste leerlingen op het conservatorium was een meisje Frowein. Tinte, Coll. Röntgen. JR 
Dagboek nr. 12, 1 september 1884.  
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Engelbert werkte buiten de deur. Het privéonderwijs dat de jongen later 
kreeg van zijn oom Julius Klengel was vooral gericht op de klassieke 
talen. Met de familie in Deventer en met Loman in Amsterdam bestond 
alleen briefcontact; soms werden er pakjes met lekkernijen gestuurd. 
Loman was begin mei 1858 in Leipzig geweest, maar verder kwam er 
vrijwel nooit iemand uit Nederland op Lehmannsgarten.4 In juni 1866 
was Julius met zijn ouders gedurende een paar dagen voor het eerst 
van zijn leven in Deventer en Amsterdam en zag hij in ‘Sandfort’ de 
Noordzee.5 Nederland ging daardoor meer voor hem leven, maar was 
na dat weekje opnieuw heel ver weg.  

Uit de lijstjes van cadeautjes die de jonge Röntgen in zijn 
dagboekjes bijhield (met zijn verjaardag en met Kerstmis) blijkt dat de 
familie Klengel hem spelenderwijs vertrouwd heeft gemaakt met de 
Duitse traditie. Zo kreeg hij jaarlijks met Kerstmis van oom August 
Kabrun en tante Netty Kabrun-Klengel het winterboek Deutscher 
Jugendfreund.6 Onder de kerstboom lagen nooit Nederlandse boekjes 
of versjesalbums; de familie in Deventer stuurde alleen geld en likeur. 
Vader Engelbert lijkt geen enkele Hollandse toets te hebben 
aangebracht, zo hij met zijn Duitse vader al zou hebben geweten wat 
dat was. In 1869 kreeg Julius met Kerstmis het Vaterländisches 
Ehrenbuch, waarin hartstochtelijk de lof werd gezongen op de glorietijd 
van Pruisen en de andere Duitse vorstendommen.7 In dit soort boeken 
werd veel plaats ingeruimd voor de afrekening door Pruisen, Oostenrijk 
en Rusland met keizer Napoleon I, in de Volkerenslag bij Leipzig 
(oktober 1813). Omstreeks 1870 spraken Napoleon en zijn lot nog altijd 
tot de verbeelding en bezochten inwoners van Leipzig op hun vrije 
dagen bij wijze van uitstapje de plekken waar destijds het grote wonder 
was geschied. Vooral na de Frans-Duitse oorlog (1870), waarin de 
Duitse legers de troepen van Napoleons neef, keizer Napoleon III, 

                                                             
4                                                  Loman, ‘Ter nagedachtenis’, 217. 
5                                                   Tinte, Coll. Röntgen. Blauw schriftje met ingeplakte bloemetjes 
(mei-juni 1866). 
6                                                  Voluit: Neuer deutscher Jugendfreund für Unterhaltung und 
Veredelung der Jugend. Het betreft winterboeken met bont, veelal nationalistisch mengelwerk, 
illustraties, wetenswaardigheden, verhalen en gedichten (eerste aflevering 1845) die tot in de 
Tweede Wereldoorlog zijn verschenen.  
7                                                    Franz Otto en E. Grosse, Vaterländisches Ehrenbuch, Schilderung 
der wichtigsten Ereignisse aus der Zeit der Befreiungskriege in Bildern aus den Jahren 1813-15. 
Berlin, 1863-ii.  
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vernietigend hadden verslagen, ervoer men de grote actualiteit van het 
verleden. Ook Röntgen was er gevoelig voor. Op 18 maart 1876 
schreef de toen 20-jarige in zijn dagboekje: ‘Mit Ritter [Georg Klengel, 
tweede zoon van oom Julius Klengel, JV] Partie nach den 
Schlachtdenkmälern: Napoleonstein, Probstheide, Mensdorf, 
Monarchenhügel.’8  

 
 
De Frans-Duitse oorlog 
 
Drie weken nadat de 15-jarige Julius Röntgen in Weimar voor Franz 
Liszt had voorgespeeld (26 juni 1870), brak de Frans-Duitse oorlog 
uit.9 Een treffen tussen de grootmachten had al langer in de lucht 
gehangen. Frankrijk vreesde de hegemonie van een groot Duits rijk in 
Europa en het wilde om die reden de eenwording van de Duitse 
vorstendommen voorkomen; het vreesde tegelijkertijd een prins uit het 
huis Hohenzollern op de Spaanse troon. Een genadeslag toebrengen 
aan Pruisen zou de grote Duitse droom doen verdampen. Op 17 juli 
schreef Röntgen in zijn dagboekje: ‘Kriegsnachrichten. Große Unruhe. 
Alles reist ab.’10 Twee dagen later verklaarde Napoleon III Pruisen de 
oorlog. De strijd was kort maar hevig en aan beide zijden vielen veel 
doden en gewonden. De overwinning van het goed toegeruste en veel 
grotere Duitse leger was onvermijdelijk. Al op 1 september vond de 
beslissende slag bij Sedan plaats: ‘Die ganze Stadt [Leipzig] wegen 
der Siegesnachrichten beflaggt.’ Een dag later was de capitulatie en op 
3 september werd de gevangenname van Napoleon III gemeld. Daags 
daarna was er 's avonds in Leipzig 'große Illumination'.11   

De 15-jarige Röntgen hield alles bij en leefde mee met een 
enthousiasme dat men van een jongen van zijn leeftijd kan 
verwachten. Een groot deel van zijn dagboekjes over 1870 en 1871 
reserveerde hij voor de ‘Kriegskalender’. De terugtrekking van de 
Fransen leek hem zelfs voldoende stof te bieden voor een treurspel: 
'Der Französische Feldzug 1870. Drama in 7 Akten.' Als laatste bedrijf 
                                                             
8                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 7, 18 maart 1876. 
9                                           Voor een overzicht van de oorlog die Franz Liszt hevig schokte: 
Walker, Franz Liszt. The Final Years, 212-228.  
10                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 2, 17 juli 1870. 
11                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 2, 1-4 september 1870. 
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was dan voorzien de ‘Einnahme von Paris und der Friede’.. Heel 
precies had hij er een plattegrondje van Parijs bij getekend. Ook had hij 
krantenberichtjes ingeplakt en bijlagen ingesloten: een ‘Extra Blatt’ van 
de Leipziger Nachrichten (3 september 1870) en een ‘Extra Beilage’ 
zur nr. 53 der Deutschen Allgemeinen Zeitung (4 maart 1871); uniek in 
zijn dagboekjes.12   
 Met Kerstmis 1870 kreeg Julius behalve de gebruikelijke 
nationalistische jaarboeken ook een aflevering van de oorlogskrant Die 
Wacht am Rhein.13 Het nieuwe jaar bracht het einde van de oorlog; 
eind februari 1871 werd het definitieve vredesakkoord getekend. In 
Leipzig gingen opnieuw de vlaggen uit en waren er fakkeloptochten. 
Op 6 maart was het grote vredesfeest; 's morgens kwam men samen 
in de kerken en was er aansluitend volkszang op het Augustusplatz. 
Het ‘Rathaus’ was 's avonds verlicht en Röntgen meldt dat daarvoor 
38.000 kaarsen nodig waren.14   
 Op de cadeaulijst van Julius’ 16de verjaardag prijkt behalve een 
boek met Duitse heldensagen en opnieuw een aflevering van Die 
Wacht am Rhein nu ook Die Geschichte des Deutschen Kriegs.15 Het 
was levende geschiedenis waaraan ook de Duitse jeugd een bijdrage 
kon leveren. Op 13 juni ging Pauline Röntgen met haar kinderen naar 
Berlijn om de overwinning mee te vieren. De feestelijke parade van de 
soldaten vond op 16 juni plaats. In die dagen namen de Röntgens 
tevens de gelegenheid te baat de dirigent Hermann Levi, de violist 
Joseph Joachim en de componist Max Bruch te bezoeken. Julius was 
in zijn dagboekje voor het eerst wat langer van stof en gaf een 
enthousiaste beschrijving van de feestelijk versierde Brandenburger 
Tor en de ‘Via Triumphalis’. Hij was diep onder de indruk en genoot 
met volle teugen. Op de grote dag ging hij met de twee zoons van Levi 
naar de parade kijken. Het was geen pretje want het was veel te heet 
                                                             
12                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboeken nrs. 2 en 3 (plattegrondje en ‘Extra 
Beilage’). 
13                                                     Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 3, 25 december 1870. De titel verwijst 
naar het zeer nationalistische lied (gedicht in 1840 en in 1854 op muziek gezet), dat sedert de 
dagen van de oorlog volkslied was geworden. In het lied nemen de Duitsers duidelijk stelling tegen 
de Fransen die de Rijn claimen als oostelijke grens van hun land. In Rüdesheim zou Kaiser Wilhelm 
I in 1883 het enorme Niederwaltdenkmal onthullen waar vrouwe Germania met zwaard zich gereed 
houdt. In de sokkel van het beeld is het gedicht ‘Die wacht am Rhein’ opgenomen. Het beeld gold 
als het monument voor het wederopgerichte Duitse Rijk. 
14                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 3, 6 maart 1871. 
15                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 3, 9 mei 1871. 



                                                                                    3  8 
 

 

451 

op de tribune en er kwam maar geen einde aan de intocht die al met al 
vijf uur duurde. De drie jongens zagen kans er tussenuit te knijpen en 
belandden in een konditorei in Hasenheide, ‘ein Vergnügungsort’. Later 
op de dag gingen ze terug en zagen op Unter den Linden de Pruisische 
minister-president Otto graaf von Bismarck van dichtbij. ‘s Avonds was 
er ‘Illumination’ in de hele stad: gaslampen verlichtten de Duitse 
adelaar op de Brandenburger Tor en ook de voorgevel van de nieuwe 
synagoge was met lichtjes versierd.16 Het was een doodvermoeiende 
maar indrukwekkende dag geweest.   
 Het lijdt geen twijfel dat Röntgen zich, zo jong als hij was, 
volbloed Duitser heeft gevoeld. Op 1 september 1871 (‘Jahrestag der 
Schlacht von Sedan’) maakte hij een uitstapje naar Josephsstadt, een 
Oostenrijks vestingstadje, maar had het daar niet naar zijn zin: ‘Bloß 
von Tschechen bewohnt, für Deutsche also nicht der angenehmste 
Aufenthalt.’17 Met Kerstmis 1871 gaf de familievriend Heinrich Flinsch 
hem de Kriegschronik, zodat hij de recente geschiedenis nog eens 
rustig kon nalezen.18 Na 1877, in Amsterdam, heeft Röntgens jaarlijkse 
privé-Sedanherdenking meer dan eens geleid tot kribbigheid. Julius 
had voor zijn aanstaande verloofde Amanda Maier een dagboekje 
gekocht en daarin alvast op 1 september 1878 geschreven: ‘Sedan’. 
Amanda noteerde er vinnig bij: ‘Geht mir nicht an!’ en ‘Io vars!!’.19 Op 1 
september 1882 schreef Röntgen vol heimwee: ‘Sedantag voriges Jahr 
in Leipzig.’ Dat was toen blijkbaar heel gezellig geweest; in Amsterdam 
waaide de wind uit een andere hoek: ‘Höchste Ungemüthlichkeit im 
Hause. Trotzdem Festabend.’20 In 1885 stond men in huize Röntgen 
voor het laatst stil bij de Duitse overwinning op het Franse leger: 
'Sedantag 15 Jahre!'. Het derde lustrum was nu volgemaakt; het was 
mooi geweest.21   
 Voor de Frans-Duitse oorlog heeft Röntgen altijd een verhoogde 
gevoeligheid behouden. Op 24 maart 1886 was hij voor het eerst in 
Londen en maakte na een bezoek aan Hyde Park en Westminster 
                                                             
16                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 3, 13-16 juni 1871. 
17                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 3, 1 september 1871. 
18                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 3, 25 december 1871. 
19                                                        Weener, Coll. Thiadens. AM Dagboek voor 1878, 1 september. ‘Io vars?’ 
betekent ‘Ja, wiens?’. ‘Sedan’ betekent namelijk in het Zweeds ‘later’.  
20                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 1 september 1882.  
21                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 1 september 1885. 
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Abbey een uitstapje naar Farnborough (Hampshire) om daar het graf 
van Napoleon III († 1873) te bekijken.22 Een verre echo viel te 
beluisteren bij Röntgens eerste bezoek aan Parijs (17-23 april 1907). In 
Versailles bezocht hij de Spiegelzaal waar het Keizerrijk was 
uitgeroepen en op Père Lachaise het Monument aux morts du siège de 
Paris.23  
 
De slag bij Sedan was het constitutieve moment voor het nieuwe 
Duitse Rijk. Röntgen was een van de zeer vele Duitsers bij wie de slag 
diepe sentimenten en loyaliteiten heeft blootgewoeld. Ook Johannes 
Brahms bleek gevoelig.24 Brahms componeerde enkele dagen na 
Sedan het eerste deel van zijn Triumphlied (opus 55) voor bariton, 
dubbelkoor en orkest en gebruikte daarvoor fragmenten uit de 
Apocalyps. Hij bood per brief de partituur aan keizer Wilhelm I aan: 'Die 
Errungenschaften der letzten Jahren sind so groß und herrlich daß es 
demjenigen, dem es nicht vergönnt war, die gewaltigen Kämpfe für 
Deutschlands Größe mitzukämpfen, umsomehr ein Herzensbedürfnis 
sein muß zu sagen und zu zeigen: wie beglückt er sich fühlt, diese 
Große Zeit erlebt zu haben.'25 Op 5 juni 1872 ging het Triumphlied in 
Karlsruhe in première; op 27 februari 1873 klonk het stuk voor het eerst 
in het Gewandhaus in Leipzig. Een paar dagen daarvoor waren de 
voorbereidingen in volle gang en ook Röntgen was erbij. Op 23 februari 
waren er repetities bij de zangeres Livia Frege en Röntgen begeleidde 
de zangers en instrumentalisten uit het pianouittreksel. Twee dagen 
later voerde men het hele Triumphlied uit op een ‘Musikalische 
Abendunterhaltung’ bij de Freges thuis. Behalve Brahms’ werk klonk 
toen ook Röntgens Eerste vioolsonate (opus 1).26   
 
 
Der Kaiser 
 

                                                             
22                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 24 maart 1886. 
23                                                        Tinte, Coll. Röntgen. MR Reisdagboekje Parijs, 22 april 1907; JR Agenda 
voor 1907, 21 en 22 april.  
24                                                          MacDonald, Brahms, 141. 
25                                                        Paul F. Sanders in De Muziek VII (mei 1933, nr. 8), 338. 
26                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 5, 23, 25 en 27 februari 1873. 
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Julius Röntgen heeft op 14 oktober 1875 voor het eerst keizer Wilhelm 
I (1797-1888) en zijn echtgenote in levenden lijve gezien, op een 
concert in het Conversationshaus te Baden Baden.27 Uit zijn 
dagboekjes blijkt de stevige verering die Röntgen voor de keizer van 
zijn jeugd heeft gekoesterd.28 Op 22 maart 1877 tekende hij aan dat de 
monarch tachtig jaar was geworden.29 Op 11 mei 1878 pleegde een 
anarchist een aanslag op de keizer en drie weken later, op 2 juni, werd 
opnieuw een poging ondernomen hem van het leven te beroven. 
Röntgen was diep geschokt en moest worden opgevangen: ‘Abends 
bei Lomans wegen des Attentates.’30     

Röntgens keizer was echter niet Wilhelm I, maar diens kleinzoon 
Wilhelm II (1858-1941), die op 15 juni 1888 werd gekroond. Röntgen 
had Wilhelm II vóór 1920 nooit persoonlijk ontmoet, maar de keizer 
was reeds vóór 1910 van Röntgens werk op de hoogte. Edvard Grieg 
had de keizer in 1904 leren kennen en koesterde na enige tiijd zelfs 
vriendschappelijke gevoelens voor hem.31 Grieg was een overtuigd 
republikein maar tegen het einde van zijn leven liet hij zich mild uit over 
verstandige en vriendelijke monarchen. Zolang ze niet door zijn muziek 
heenpraatten, vond hij het geen bezwaar in hun gezelschap te 
verkeren.32 Keizer Wilhelm bracht vóór 1914 de zomers gewoonlijk in 
de Noorse wateren door met zijn jacht Hohenzollern. Op 12 september 
1904 schreef Grieg aan Röntgen: 'Dann hatten wir Gelegenheit mit 
Eurem deutschen Kaiser zusammen zu sein. Er is jedenfalls ein ganz 
außergewöhnlicher mensch. Er ist energisch, selbstbewußt und - 
scheinbar von großer Herzensgüte.' De eerste ontmoeting vond plaats 
bij de Duitse consul in Noorwegen, waar de keizer zijn orkestje Grieg 
zijn eigen composities liet voorspelen. Daags daarna waren de Griegs 
uitgenodigd voor het diner op de Hohenzollern en toen was er opnieuw 
                                                             
27                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 7, 14 oktober 1875. 
28                                                        Op 18 januari 1871 was in de Spiegelzaal van Versailles koning Wilhelm 
van Pruisen gekroond tot keizer van het Duitse Rijk.  
29                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 22 maart 1877. 
30                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 11 mei en 2 juni 1878.  
31                                                        Zie voor Grieg en keizer Wilhelm II: Günther Rötter, 'Edvard Grieg und 
Kaiser Wilhelm II.' in: Ekkehard Kreft (ed.), Kongressbericht. 3. Deutscher Edvard-Grieg-Kongress 
2000 (Altenmedingen, 2001), 35-49. 
32                                                  Ook was Grieg gevoelig voor de status van koninklijke 
onderscheidingen; hij heeft in 1907 hoogstpersoonlijk bij de Noorse koning de St.-Olavsorde voor 
Röntgen aangevraagd. 
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muziek. 'Die Frage ist nur, ob er wirklich musikalisch ist oder nicht. Ich 
habe kein Urteil. Interesse hat er im höchsten Grade.'33 Op 6 juli 1906 
had Grieg weer een ontbijt bij de Duitse consul met de keizer, 'Der wie 
immer liebenswürdig, lebendig und für alles interessiert war’. Een 
merkwaardige coïncidentie had plaats eind juli 1907. Röntgen had 
zojuist zijn vriend Grieg voor het laatst gezien en bewust voor altijd 
afscheid van hem genomen. Op de boot werd hij uit zijn gepeins 
opgeschrikt door het gebulder van kanonnen uit de nabijgelegen fjord; 
het was het saluut van de Duitse keizer die zojuist met de Hohenzollern 
de haven van Bergen was binnengestoomd.34  

De keizer wist in 1907 heel goed wie de componist Röntgen was 
en wat hij deed. Röntgen was reeds in de zomer van 1904 met een 
aantal anderen benaderd door een commissie, op last van de keizer 
ingesteld, om een Volksliederbuch voor mannenkoor voor te bereiden, 
het Kaiserliederbuch. Behalve Duits liedmateriaal zou hierin ook oud-
Nederlands erfgoed worden opgenomen. Max Friedländer (1852-
1934), de man die eerder voor Edition Peters de liederen van Schubert 
had uitgegeven, voerde de redactie.35 Röntgen werd gevraagd voor de 
bewerking van enkele Valeriusliederen en daaronder was ook het 
lievelingslied van de keizer ‘Wilt heden nu treden’ (in de vertaling van 
Karl Budde: ‘Wir treten zum Beten’).36 Het Kaiserliederbuch - met 610 
liederen - verscheen in november 1906. In het voorjaar 1909 vond in 
Frankfurt am Main een driedaags festival voor mannenkoren plaats dat 
mede op instigatie van de keizer was georganiseerd. De compositie die 
Röntgen had ingestuurd werd uit de vijftig inzendingen als beste 
gekozen. Röntgen zou door zijn ‘Preischor’ en zijn bijdrage aan het 
Kaiserliederbuch in kringen van Duitse mannenkoren een zeer 
bekende figuur zijn geweest.37 In 1913 werden opnieuw verschillende 
van zijn composties voor a cappella mannenkoor 'preisgekront'. Ze 

                                                             
33                                                     Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 12 
september 1904.  
34                                                     Röntgen, Grieg, 118-119. 
35                                       Over Friedländer: Christoph Schwandt, ‘Max Friedländer’, in: MGG, 
Personenteil 7 (Stuttgart, 2002), 135-136.  
36                                                         Leipzig, Staatsarchiv Sachsen, Arch. Edition Breitkopf, inv. nr. 5764, 25 
september 1904. Zie ook: www.georgschumanngesellschaft.de/de_kaiser.html (16 januari 2007) 
37                                                     Leipzig, Staatsarchiv Sachsen, Arch. Edition Breitkopf, inv. nr. 2833, 7 
september 1911. 



                                                                                    3  8 
 

 

455 

verschenen bij Edition Leuckart in Leipzig onder de opusnummers 54 
en 55.38   
 
 
Zorgen om Zion 
 
Het uitbreken van de Wereldoorlog eind augustus 1914 heeft Röntgen 
enorm geschokt. Hij beleefde de catastrofe in eerste instantie als 
Duitser; hij voelde mee met zijn vaderland en was in principe pro-Duits. 
Hij was echter intelligent genoeg om zich ook als Europeaan 
aangesproken te voelen. Op 27 augustus schreef hij zijn vriend Carl 
Nielsen vanuit Fuglsang: 'Welch furchtbares Drama erleben wir und 
wie wird es weiter werden! Europa ruiniert sich - es ist schrecklich, da 
die ersten Kulturvölker der Welt sich gegenseitig vernichten. Wir alle 
werden die Folgen fühlen, jeder in seinem Kreise und in seinen 
interessen.'39 Het zou maar al te waar blijken. Ook de brief aan 
Johannes Messchaert van 3 oktober is in dit verband verhelderend. 
Messchaert had Röntgen naar aanleiding van het uitbreken van de 
oorlog nuchtere woorden geschreven en Röntgen antwoordde nu: 'Dein 
brief war mir sehr merkwürdig: ich hatte gerade dieselben Worte an 
meine Schwester [Johanna] geschrieben, die in ihrer Religiosität in 
allem den Willen Gottes sieht. Ich schrieb ihr, daß ich alles was jetzt 
geschieht für eine rein menschliche Angelegenheit betrachte und es 
nur dann verstehen und vertragen kann. Daß für mich die 
Notwendigkeit das Einzige ist was regiert und wofür man sich zu 
beugen hat. Daß ich das Anrufen eines deutschen Gottes für eine 
Blasphemie, in besten Fall für eine Kindlichkeit beschaue und so 
weiter. Die Stimmung hier wird übrigens besser. Ich holte mir die 
Cölnische Zeitung und erfahre also alles von deutscher Seite, ärgere 
mich auch manchmal, wenn sie zu chauvinistisch ist und wenn nur 

                                                             
38                                                        Onder zijn inzendingen was ook: Der deutsche Sang (Otto Rüdel) met als 
motto ‘1913’. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 406. Ook de nrs. 409 
(‘Prooemion’) en 410 (‘Wandrerlied’) waren erbij. Zie ook: Röntgen-des Amorie van der Hoeven, 
Brieven van Julius Röntgen, 279: ‘Opus 94 tot en met op. 98 uitgegeven door de ‘Deutsche 
Arbeitersängerbund’: ‘Prooemion’, ‘David und Salomo’, ‘Spielmann’, ‘Heitere a cappella 
Männerchöre’ en ‘Bethlehem’.   
39                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan CN, 27 augustus 1914 (in 
kopie bij de brieven van CN aan JR). 
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noch von deutscher Kultur [cursiveringen van Röntgen, JV] die Rede 
ist.’40 

 Johannes Röntgen herinnerde zich veertig jaar later dat zijn 
vader teleurgesteld was over de Duitse schending van de Belgische 
neutraliteit. In dit verband sprak Röntgen junior zelfs van een 'geschokt 
vertrouwen'.41 Uit Röntgens brieven aan Messchaert blijkt echter het 
tegendeel. Röntgen gaf weinig om wat hij noemde de 'zogenaamde 
neutraliteit' van België. Het land stond wat hem betreft te veel aan de 
kant van Frankrijk en Engeland en had dus alle ellende over zichzelf 
afgeroepen.42 Messchaert was het roerend met hem eens. In een brief 
aan Röntgen van 26 september 1914 noemt hij de Belgen, Fransen en 
Engelsen zelfs 'Feinde'. Was België neutraal geweest? En al die 
duizenden Franse en Engelse soldaten dan die daar vóór de oorlog 
gelegerd waren geweest? Hij plaatste achter deze verzuchting maar 
liefst acht uitroeptekens!43   
 Bessie Trevelyan-des Amorie van der Hoeven, Röntgens 
schoonzuster die was getrouwd met de Engelsman Robert Trevelyan, 
moet Röntgen als een volbloed Duitser hebben ervaren en dat niet al te 
prettig hebben gevonden. Half mei 1920, na Röntgens naturalisatie, 
schreef zij over hem aan hun gemeenschappelijke vriend Donald 
Tovey: 'Röntgen had now at last succesfully become a Dutchman. His 
feelings about German politics are very [cursivering BT] different from 
what they were 4 years ago.'44 Daarmee bedoelde zij ongetwijfeld dat 
Röntgen zich na de oorlog zou hebben gedistantieerd van zijn - in haar 
ogen - al te pro-Duitse gezindheid gedurende de oorlog. Of echter 
Röntgen werkelijk zoveel anders was gaan denken over Duitsland is de 
vraag.       
 
                                                             
40                                                        Röntgen-des Amorie van der Hoeven, Brieven van Julius Röntgen, 205. De 
cursiveringen zijn van Röntgen zelf. Mien Röntgen heeft in 1934 originele brieven van haar man 
geleend van Johanna Messchaert-Alma. De geciteerde brief werd niet geretourneerd en ontbreekt 
in de collectie in het Messchaertarchief in het Westfries Archief in Hoorn. Ook andere door Mien 
Röntgen aangehaalde brieven ontbreken in het Messchaertarchief.  
41                                                     Amsterdam, Familiearchief Röntgen. Voordracht Johannes Röntgen voor 
de Rotary van Hilversum (1954). 
42                                                     De brief van Röntgen hierover is niet bewaard gebleven, maar Röntgens 
stellingname blijkt duidelijk uit het antwoord van Messchaert. Zie noot 43. 
43                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief JM aan JR, 26 september 1914. 
44                                                         Edinburgh, University Library, Coll. Tovey. Niet gedateerde brief van BT 
aan DT [half mei1920]. 
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Kort voor het uitbreken van de oorlog heeft Röntgen vanuit Amsterdam 
op zijn manier een bijdrage willen leveren aan het hooghouden van het 
Duitse moreel. In mei 1914 componeerde hij het Heldenlied der 
Spartaner voor drie 4-stemmige mannenkoren (op een tekst van G.E. 
Lessing). Het betreft koren van mannen, jongelingen en grijsaards die 
elkaar bezwerend toeroepen dat ze 'Streitbare Männer’ zijn, dan wel 
zullen zijn of geweest zijn.45   

Ook de psalmen en andere teksten uit het Oude Testament - 
vooral de profetieën van Jesaja en Jeremia - waren ideale voertuigen 
voor de expressie van Röntgens opvattingen. In 1914 componeerde 
Röntgen verschillende werken voor achtstemmig koor a cappella op 
psalmverzen en duidelijk is daarbij dat hij de woorden van de psalmist 
toepasselijk acht voor zijn eigen situatie. Röntgen kon niets anders 
voor zijn oude vaderland doen dan muziek schrijven. Het enige wapen 
dat hij kon hanteren was de pen. Op 25 mei 1914, toen de partituur van 
Der gefangenen Juden Klagegesang werd afgesloten, was de grote 
oorlog weliswaar nog niet uitgebroken, maar hing hij al wel in de 
lucht.46 De oorlogsstemming was wijd verbreid en anti-Duitse emoties 
grepen wild om zich heen. De 'Klagegesang' bevat flarden van psalm 
137: ‘An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten wenn wir an 
Zion gedachten. […] Wie sollten wir des Herren Lied singen in fremden 
Lande? Jerusalem!'. Het gaat misschien te ver Jeruzalem gelijk te 
stellen met Leipzig en het waterrijke ballingsoord Babel/Babylon met 
Amsterdam, maar dat voor Röntgen Zion (Israël) Duitsland is, ligt voor 
de hand. En binnen Duitsland was Leipzig voor hem natuurlijk dé stad, 
dáár lagen zijn wortels. Het voorgaande wordt des te aannemelijker als 
men het motto laat meewegen dat Röntgen bovenaan de titelpagina 
had geschreven: 'Res severa est verum gaudium'. Deze tekst 
begeleidde sinds mensenheugenis het muziekleven in Leipzig; het was 
de zinspreuk van het oude én het nieuwe Gewandhaus.47   

                                                             
45                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 486.  
46                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 483. 
47                                                     En uiteindelijk ook in het nieuwste, derde, Gewandhaus (1981), zij het 
ingekort: ‘res severa verum gaudium’. Het is een citaat uit een brief van Lucius Annaeus Seneca (4 
voor Chr.-65 na Chr.). L.D. Reynolds (ed.), Seneca Epistulae morales (Oxford, 1965). Epist. 23, 4: 
‘Crede mihi, verum gaudium res severa est’. Wel vertaald als ‘Een waar genoegen is een ernstige 
zaak’. Ook verdedigbaar is: ‘Een zaak serieus opnemen geeft ware vreugde’ en ook ‘Een zwaar 
werk schenkt ware vreugde of kan ware vreugde schenken’. In deze laatste zin moet het motto 
worden verstaan dat ik deze biografie heb meegegeven.   
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Op 25 september 1914, de oorlog was bijna één maand oud, 
voltooide Röntgen het achtstemmige motet Wider den Krieg, ‘nach 
Psalmworten’ (met fragmenten uit onder meer de psalmen 120, 129, 
144).48 In dit grote dubbelkorige motet profileert de componist zich wel 
als criticaster van zijn tijd. Blijkens de titel neemt hij in het werk stelling 
tegen de oorlog. Behalve de titel is ook de keuze van teksten van 
Röntgen: 'Ich rufe zu dem Herrn in meiner Not und Er erhöret mich. Es 
wird meiner Seele bange zu wohnen bei denen die den Frieden 
hassen. Ich halte Frieden aber wenn ich rede so fangen sie Krieg an' 
[…] 'Ach, daß sie müßten zu Schanden werden und zurück kehren Alle 
die Zion gram sind' […] 'Verlasset euch nicht auf Fürsten. Sie sind 
Menschen, die können ja nicht helfen' […] 'Ist doch der Mensch gleich 
wie Nichts. Seine Zeit fahret dahin wie ein Schatten' […] 'Wohl dem, 
des Hülfe der Gott Jacobs ist.' Is Röntgen in zijn tekstkeuze een 
pacifist, zoals wel is gesuggereerd?49 Niet in het minst: hij schildert 
juist hoe Zion wordt omringd door vijanden en vredehaters. De oorlog 
die zij voeren is onrechtvaardig. De bede dat Zions vijanden mogen 
vergaan als gras valt moeilijk irenisch of zachtmoedig te noemen. De 
mens is vergankelijk en hij doet er dus goed aan zijn hoop te stellen op 
de Eeuwige. Op zijn zachtst gezegd opmerkelijk voor de latere 
keizersvriend Röntgen is de oproep 'Verlasset euch nicht auf 
Fürsten'.50 Op 3 oktober 1914 bracht Röntgen Messchaert trots op de 
hoogte van de voltooiing van zijn ‘großes a Cappella Stück’.51     

Uit Röntgens zetting voor vrouwenkoor van Psalm 126 uit 1917 
('Wenn der Herr die Gefangenen Zion erlösen wird, so werden wir sein 

                                                             
48                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 485. 
49                                                        Clemens Romijn en Rob van der Hilst noemen in hun teksten voor de cd-
boekjes van  respectievelijk Requiem (NMClassics 92039, 1994) en de Röntgenverzamel-cd (NM 
Special 92096, 1996) ‘Wider den Frieden’ een 'soort tegenstuk' (Romijn) en een 'respons op 
Röntgens pacifistische motet' (Van der Hilst) van 1914. Waarschijnlijk zonder dat ze de teksten van 
de motetten met elkaar hebben vergeleken.  
50                                                 In januari 1916 schreef Donald Tovey aan Bessie Trevelyan: 
'Röntgen has been writing some most beautiful unaccompanied choral music: Psalms against war, 
beginning (with a certain shrewdness which I think characteristic of him) with "Put not your trust in 
princes".’ Grierson, Tovey, 181. 
51                                                         Samen met Carl Flesch gaf hij op 6 oktober een concert in de uitverkochte 
Grote Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw voor het Steun-comité, een comité tegen 
economische ontwrichting tot steun aan noodlijdenden door de mobilisatie. Röntgen-des Amorie 
van der Hoeven, Brieven van Julius Röntgen, 205. De brief bleef niet bewaard in het 
Messchaertarchief in Hoorn.  
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wie die Träumende') spreekt eenzelfde engagement. Het is een lied 
van verlangen naar de bevrijding van Zions gevangenen of ballingen.52   
 
 
Deutsche Kriegslieder 
 
In 1915 ontstonden binnen korte tijd tien bundels met elk zes Deutsche 
Kriegslieder für tiefe Stimme en vier bundels met elk vijf Lieder aus 
schwerer Zeit.53 Uiteindelijk gaf Breitkopf & Härtel slechts de eerste 
‘Folge’, de bundels 1 en 2 van de Deutsche Kriegslieder  (opus 61) uit, 
omdat de liederen, gezien hun thematiek, een te beperkte levensduur 
en te klein verspreidingsgebied zouden hebben. Uit Röntgens opdracht 
aan de Duitse keizer spreekt een - overigens gebruikelijke - 
onderdanige aanhankelijkheid: 'Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser 
und König von Preußen Wilhelm II. in tiefster Ehrfurcht zugeeignet.' Het 
was trouwens allerminst eenvoudig geweest de opdracht te realiseren. 
De aanvraag verliep via het hof en een heel protocol moest worden 
afgewerkt; het duurde eindeloos. Röntgen hield echter vol want alleen 
mét opdracht zouden zijn Kriegslieder de gewenste uitstraling hebben. 
De opbrengst was bestemd voor goede doelen als het Rode Kruis. Met 
Messchaert heeft Röntgen verschillende Kriegslieder uitgevoerd, op 
concerten in Wenen en Berlijn.54  

De teksten van de eerste ‘Folge’ beroeren een primitieve 
emotionele laag, die van de heroïek en tragiek van het slagveld en het 
soldatenleven. Eén gedicht, ‘Vermißt’ van Klara Blüthgen, belicht de 
stereotiep vrouwelijke kant van het verhaal. De teksten houden in ieder 
geval geen gelijke tred met de muziek. Röntgen laat in zijn Kriegslieder 
horen welk nieuw land hij met Messchaert had veroverd. Naast 
Schumannklanken zijn er invloeden van Mahler (Lieder eines 
fahrenden Gesellen), Wolf en Richard Strauss. Röntgen schrijft zelf in 
een brief aan Angul Hammerick van 11 januari 1916: 'Ich habe mich 
ganz in der Rolle eines modernen Tyrtaeus55 versucht und habe nicht 
                                                             
52                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 493. 
53                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs 331 en 
370. Zie ook hiervoor in het hoofdstuk over Messchaert, 373. 
54                                                     Leipzig, Staatsarchiv Sachsen, Arch. Edition Breitkopf, inv. nr. 2833, 16 
februari 1916; Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 4 juni 1916.  
55                                                    Dichter uit Sparta (zevende eeuw voor Christus) die zijn stadgenoten met 
zijn vaderlandslievende poëzie voor en na het gevecht moed insprak. 
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weniger als 60 große Gesänge geschrieben, die das Allgemein-
Menschliche des Krieges behandeln und, wie ich hoffe, nicht nur in 
Deutschland verstanden werden können. Die erste Serie - ein Zyklus 
von 12 Liedern - erscheint jetzt bei Breitkopf und Härtel und die Andern 
sollen folgen, wenn Bedürfnis dazu vorhanden ist. Mir war es eine 
schöne Arbeit und eine Art Konfession in dieser ernsten Zeit und ich 
kann wohl sagen: inter arma non silent musae!…'56 Het voorgaande 
tekent Röntgens oprechtheid én naïviteit: natuurlijk zou de uitgever het 
bij de eerste serie laten en natuurlijk vonden de liederen buiten 
Duitsland geen enkele verspreiding. Het Duitse karakter, de 
krijgslustige taal, de opdracht aan keizer Wilhelm en de wijze van 
uitgave hebben daaraan bijgedragen.57 Zo maakte de uitgever op de 
achterzijde reclame voor 'Neue Flugblätter mit beigefügten Melodien 
und künstlerischen Zeichnungen'. Onder meer: 'Auf zum Kampfe' en 
het lievelingslied van de keizer (Valerius' 'Wir treten zum Beten'), het 
‘Schlachtlied’ ('Kein schöner Tod ist in der Welt'), het lied 'Deutschland-
Österreich, Hand in Hand' en 'Das Volk steht auf, der Sturm bricht 
los'.58 

Opmerkelijk voor het patriottisme van Röntgen is het volgende 
gegeven. In 1915 noteerde hij achter in zijn agenda het adres van de 
Deutsche Patriotenbund in Leipzig.59 Deze bond was opgericht in 1894 
om de bouw van het Volkerschlachtdenkmal (ter herinnering aan de 
volkerenslag tegen Napoleon in 1813) bij het eeuwfeest in 1913 
mogelijk te maken. Reeds het eerste jaar had de ‘Bund’ 45.000 leden. 
Het 'Nationaldenkmal' dat in oktober 1913 op de Monarchenhügel in 
Leipzig werd ingewijd, ontwikkelde zich door de jaren heen tot een 
bastion van Duits nationalisme. Hoewel Napoleon op 19 oktober 1813 
bij Leipzig niet alleen door Pruisische en Oostenrijkse, maar ook door 
Zweedse en Russische legers was verslagen, werd de overwinning 
door de jaren heen vooral door de ‘Duitsers’ geclaimd die in 1813 nog 

                                                             
56                                                     Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 
226, 227. 
57                                                     Leipzig, Staatsarchiv Sachsen, Arch. Edition Breitkopf, inv. nr. 2833, 27 
november 1915. 
58                                                      Joseph Goebbels parafraseerde deze titel aan het einde van zijn beroemde 
redevoering in het Sportpalast in Berlijn, 18 februari 1943: 'Nun Volk, steh auf und Sturm brich los!' 
59                                                     Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda voor 1915. 
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helemaal geen natie waren. Röntgen zocht aansluiting bij dit forum. Hij 
kon als Duitser in Nederland zo weinig doen, dit was tenminste iets.60     
 
 
Der Kaiser in Doorn 
 
Na een schijnbaar veelbelovend voorjaarsoffensief was begin augustus 
1918 duidelijk geworden dat het Duitse leger de oorlog onmogelijk kon 
winnen.61 De geallieerde overmacht was te sterk, vooral door de 
continue aanvoer van steeds nieuwe Amerikaanse troepen. Het 
westelijk front stortte in het najaar ineen en verschillende partijen in 
Duitsland riepen om een wapenstilstand en het aftreden van de keizer. 
Ook de Amerikaanse president Wilson drong daarop aan: hij wilde 
alleen onderhandelen met een democratisch Duitsland en de keizer 
was daarbij een sta-in-de-weg. Op 4 november brak er in Kiel een 
matrozenopstand uit en deze revolutie verplaatste zich in snel tempo 
via Midden-Duitsland naar het zuiden. Op 7 november waren er 
onlusten in München en op 9 november in Berlijn. Diezelfde dag werd 
de Duitse Republiek uitgeroepen en de socialist Friedrich Ebert als 
Reichskanzler geïnstalleerd. De keizer wist niet wat hij moest doen: 
zich bij zijn leger voegen en eervol de dood op het slagveld ondergaan 
of zelfmoord plegen op zijn hoofdkwartier in het Belgische Spa? Beide 
was volgens hem onverantwoord. Met het leger terugkeren naar 
Duitsland en de revolutie de kop indrukken was evenmin een optie, het 
leger was immers verslagen en alle belangrijke verkeersknooppunten 
waren in handen van revolutionaire krachten. Wilhelm besloot het vege 
lijf te redden en vluchtte op 10 november naar Nederland.62    

Voorlopig kon hij terecht op Slot Amerongen, waar hij op 28 
november 1918 officieel afstand deed van de troon. In mei 1920 nam 
hij zijn intrek in kasteel Huis Doorn in Doorn. Voor de geallieerden was 
dit niet genoeg: in het Verdrag van Versailles (28 juni 1919) bepaalden 
                                                             
60                                                     Voor afbeeldingen van het monument en informatie over zijn 
ontstaansgeschiedenis: www.leipzig-sachsen.de/leipzig-fotos/voelkerschlacht-denkmal.html (16 
januari 2007). 
61                                                     Een handzaam overzicht in: Fragen  an die deutsche Geschichte. Ideen, 
Kräfte, Entscheidungen. Von 1800 bis zur Gegenwart. Historische Ausstellung im 
Reichstagsgebäude in Berlin. Katalog, 12. Auflage (1989). 
62                                                     Kaiser Wilhelm II. Ereignisse und Gestalten aus den Jahren 1878-1918. 
Leipzig/Berlin, 1922; Eisenhart-Rothe, Der Kaiser am 9. November. Berlin, 1922.  
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zij dat de keizer als oorlogsmisdadiger voor een internationaal tribunaal 
moest worden berecht. Een en ander zal Wilhelm toch behoorlijk 
hebben aangegrepen, hoewel hij in zijn herinneringen aangeeft dat hij 
zijn emoties op dit punt had verwerkt. De Nederlandse regering 
weigerde hem uit te leveren. In Doorn kon de keizerlijke balling een 
luxe leventje leiden; hij ontving er veel gasten: Duitsers en anderen, 
adellijken en niet-adellijken, geleerden en kunstenaars en, zoals hierna 
nog zal blijken, lieden van zeer bedenkelijk allooi. Alle jaren van zijn 
‘Exil’ heeft Wilhelm geijverd voor zijn rehabilitatie en zijn terugkeer naar 
Duitsland. Het heeft niet zo mogen zijn; hij bleef tot zijn dood (1941) in 
Doorn en werd daar begraven.63   

In huize Röntgen dacht men er het zijne van. Mien Röntgen was - 
zoals gewoonlijk - zeer uitgesproken. Op 28 november 1918 schreef ze 
haar zuster: 'Wat moeten ze [de Duitsers] nu wel van hun keizer 
denken!! Misselijk heeft deze zich gedragen. In plaats van zelf af te 
danken, vlucht hij als de eerste beste deserteur!'64 Anderhalf jaar later 
was zij zelfs van mening dat de keizer de grootste schuld had aan de 
wereldbrand. Hij en zijn militairen hadden de oorlog gewild.65 Mien 
toonde zich hiermee gevoelig voor de communis opinio die de 
geallieerden naar de mond praatte. Röntgen zal - zoals gewoonlijk - 
milder gestemd zijn geweest. Hij was de Duitser in huis en Wilhelm 
was tenslotte zijn ‘Kaiser’. De negatieve berichten en opinies over de 
keizer nam hij ter kennisgeving aan en op 3 oktober 1920 maakte hij 
met zijn oude vriend Max Friedländer zijn opwachting op Huis Doorn.66  

Door de jaren heen was met Friedländer het contact blijven 
bestaan; Röntgen en hij onderhielden een hartelijke correspondentie. 
In september 1914 schreven ze elkaar over actuele politieke kwesties. 
Beiden stoorden zich aan de in hun ogen hypocriete neutraliteit van 
België; voor de jood Friedländer die zelf jaren in het keizerlijk leger had 
gediend stond vast dat de Duitsers geen barbaren waren.67  
Friedländer bereidde in 1920 een vervolg voor op het Kaiserliederbuch, 
inmiddels Deutsches Volksliederbuch, en Röntgen was nog altijd een 
                                                             
63                                                     D.T. Koen, Ex-keizer Wilhelm II. Rijksarchief Utrecht. Inventaris 14. 
Utrecht, 1977. 
64                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 28 november 1918. 
65                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 6 februari 1920. 
66                                            Tinte, Coll. Röntgen.  Dagboek Edvard Röntgen. Deel I, 3 oktober 1920. 
67                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MF aan JR, 25 september 1914. 
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van zijn trouwste medewerkers. De keizer toonde grote belangstelling 
voor het project en nodigde Friedländer uit om in Doorn een voordracht 
over volksliederen te houden. Röntgen ging mee en illustreerde het 
betoog van zijn vriend vanachter de piano met muziekfragmenten. Eind 
oktober 1920 antwoordde Friedländer op een eerdere brief van 
Röntgen: 'Ich freue mich sehr, daß Sie ebenso wie ich den 
angenehmsten Nachgeschmack von unserm Besuche in Doorn haben 
und ich darf Sie versichern, daß nach Ihrer Abreise das Kaiserpaar in 
den wärmsten Ausdrücken über Sie gesprochen hat.'68 Keizerin 
Auguste Viktoria was toen overigens al ziek en zou op 11 april 1921 
overlijden. Op 31 oktober 1922 en in april 1926 waren Friedländer en 
Röntgen opnieuw samen in Doorn.69 Röntgen kwam er vanaf 1925 ook 
geregeld alleen. Röntgen had Nina Grieg op de hoogte gebracht van 
zijn keizerlijk voorspelen. Nina vond het prachtig en noemde Röntgen 
een ‘Übermensch’.70   

Röntgen moet hebben gemeend dat hij met het musiceren voor 
de keizer iets kon betekenen voor zijn geliefde Duitsland en zijn 
Duitsland was het oude, Wilhelminische Duitsland, waarvan de keizer 
het boegbeeld was. Röntgen stuurde de keizer sinds zijn eerste bezoek 
steevast felicitaties met zijn verjaardag en andere voor hem belangrijke 
dagen. De keizer liet dan steeds zijn secretaris bedanken en heeft 
Röntgen ook eenmaal een gesigneerd portret van hemzelf doen 
toekomen. Op Huis Doorn speelde Röntgen altijd piano en steevast 
varieerde hij op 'In Babylone', de lievelingsmelodie van de keizer. Die 
titel verwees naar psalm 137 over de ballingschap van de joden in 
Babylon en dat gegeven was ongetwijfeld ook Röntgen uit het hart 
gegrepen. Ook hij zal zich in Nederland vaak een balling hebben 
gevoeld.71  
                                                             
68                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MF aan JR, 30 oktober 1920. 
69                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van MF aan JR, 12 november 
1922 en 25 maart 1926.  
70                                                          Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Brief van NG aan JR, 3 oktober 1922. 
71                                                       Reeds in 1908 bestond er al een In Babylone voor piano: Röntgen-des 
Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 219. Röntgen speelde dit werk in april 
1908 voor koningin Wilhelmina. In het aan Röntgen gewijde ‘Feuilleton’ in de NRC  (7 mei 1930 
avondeditie) beweert de componist: 'Ik kom nogal eens op Huize Doorn en moet dit altijd spelen.' 
Ook in het langzame deel van zijn Vierde cellosonate en in de kerkscène van De Lachende Cavalier 
citeert Röntgen de melodie. Vriendelijke mededeling John Smit (Hilversum). Den Haag, NMI, Arch. 
Röntgen. Catalogus composities nr. 45 (lentefilm). Aldaar onder nr. 20 (‘Koraal bij het 
brooduitdeelen’) dezelfde melodie. 
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Kort na zijn eigen 70ste verjaardag werd Röntgen ontboden voor 
een dejeuner bij de keizer, 'die hem heel huiselijk had uitgenodigd’. 
Mien was er niet bij - ze ging nooit mee - maar leek zich met de situatie 
te hebben verzoend.72 Op 30 januari 1926 was Röntgen opnieuw in 
Doorn te gast, nu op de middagthee. Voor 12 januari 1927 werd hem 
zelfs gevraagd de verjaardag van Wilhelms tweede echtgenote mee te 
vieren. ‘s Avonds werd Röntgen met het keizerlijk automobiel 
thuisgebracht. Zijn zoon Edvard kreeg uit de eerste hand een verslag 
van de middag en daaruit blijkt wel dat de vorstelijke bezoekjes van zijn 
vader puur liefdewerk waren: 'De keizerin "lustte" graag de 
Oberonparaphrase. Papa speelde echter natuurlijk Brahms, Grieg en 
volksliederen. De keizer had allerlei dilettantische [sic!] opmerkingen.'73  

Röntgen moet zich ondanks alles gestreeld hebben gevoeld over 
zoveel vorstelijke aandacht en waardering en hij stelde er graag iets 
extra’s tegenover. Op oudjaar 1928 schreef hij zijn 'Musikalisches 
Opfer in Form von Variationen über das Alt-Holländische Lied "In 
Babylone". Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. zum 70ten Geburtstag 
ehrfurchtsvoll dargebracht’.74 Fraai is de relatie die Röntgen legt tussen 
de 70 jaren van de keizer en de duur van de Babylonische 
ballingschap. Zonder zich hier te verantwoorden beriep hij zich op 
Jeremia 29: 10: ‘Want dit zegt de Heer: Wanneer de zeventig jaar van 
Babylon voorbij zijn, zal ik u bezoeken en wek ik onder u mijn goede 
woord tot leven, zodat ik u kan terugbrengen naar deze plaats 
[Jeruzalem].’75 Hiermee bracht de componist ‘s keizers tragiek 
trouwens terug tot algemene, meer menselijke proporties. (zie 
voorbeeld 9)  
                                                             
72                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 12 mei 1925. 
73                                                        Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard Röntgen, 12 januari 1927. De 
keizerin bedoelde ongetwijfeld de ‘Paraphrase’over de Oberon-ouverture van Franz Liszt (S 574), 
maar deze had Röntgen, die niet van Liszt hield, natuurlijk niet op zijn repertoire. 
74                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 63. 
75                                                        In de vertaling van de kerkvader Hieronymus luidt de passage: ‘Quia haec 
dicit Dominus: cum coeperint impleri in Babylone septuaginta anni, visitabo vos et suscitabo super 
vos verbum meum bonum ut reducam vos ad locum istum.’ ‘In Babylone’ lijkt Latijn - en dat is het 
ook in het hiervoor aangehaalde tekstfragment - maar is oorspronkelijk een verbastering van ‘In 
Babylon’. In E. Rogier Boerenlietjes I (Amsterdam, circa 1700) komt Röntgens melodie voor met de 
titel ‘In Babylone’. Dit boekje moet ook voor  Röntgens eigen Boerenliedjes een belangrijke bron zijn 
geweest. Met vriendelijke dank aan prof. dr. Louis Peter Grijp (Utrecht) die verschillende  ‘In 
Babylons’ heeft getraceerd. De oudst bekende is van Karel van Mander: ‘In Babylon, met 
onverstande, / Eerde men Bel den Afgodt stom’ (circa 1591), op de melodie ‘Het vlas is van de rock 
gewaaid’. Grijp herkende Röntgens melodie ‘In Babylone’ als ‘Komt rhetoriekers’.  
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Het is opmerkelijk dat Röntgen in zijn variatiewerk op keizer 
Wilhelms lievelingsmelodie zonder blikken of blozen aanhaakt bij het 
beroemde opus van Johann Sebastian Bach op een thema van koning 
Frederik de Grote van Pruisen: Ein musikalisches Opfer (BWV 1079). 
Alsof hij in de schoenen kon staan van Bach en Wilhelm in die van 
Frederik! Op het binnenblad van de partituur beschrijft Röntgen 
uitvoerig hoe Bachs compositie tot stand was gekomen en nergens 
toont hij een spoor van ironie! Er was op zijn minst één significant 
verschil dat Röntgen niet benoemt: Frederik had zelf het fugathema - 
het ‘Thema Regium’ - bedacht en de wens uitgesproken de fuga met 
zes obligate stemmen te horen (zodat zelfs de ‘oude Bach’ tot het 
uiterste zou moeten gaan).76 Röntgen daarentegen varieerde een 
reeds bestaande, toegankelijke, eenvoudige volksmelodie. Het is niet 
uitgesloten dat keizer Wilhelm hem erom had gevraagd, net zoals 
Frederik bij Bach had gedaan, maar dat is niet gebleken. Boven de 
zesde variatie schreef Röntgen: 'Rückblick auf vergangenen Zeiten'. 
Voor dergelijk sentiment was de keizer altijd in. Der Kaiser mag dan 
niet in staat zijn geweest Röntgen op niveau partij te geven, hij was 
hem dankbaar voor zijn genegenheid en trouw.   
 
 
Motetten voor Karl Straube 
 
Op 24 december 1918 schreef Röntgen aan Johanna Messchaert-
Alma dat het arme Duitsland geen hoop en vooruitzicht op betere tijden 
had. 'Hoe anders is alles gekomen en hoeveel is verspild aan 
menschen, aan geld, aan roem en helaas ook aan den goeden naam 
die Duitsland tot nog toe had. Hoe wordt het verneederigt en hoe zal 
het ooit weer ten boven komen [sic!]?'77  Uit een brief van 15 februari 
1919 aan Johannes Messchaert geeft Röntgen blijk van zijn grote 
loyaliteit met de Duitse zaak: de Duitse staatsschuld was opgelopen tot 
161 miljard mark en daarbovenop kwam de eis van de geallieerden dat 
Duitsland met herstelbetalingen Frankrijk en België financieel zou 
compenseren. Daarbij kwam ook nog eens het verlies van Elzaß-
Lotharingen, Oostpruisen en de koloniën en het opgeven van de 
                                                             
76       Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach (Utrecht, 2000), 455-460. 
77                         Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JMA, 24 december 
1918. 
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handelsvloot. Het was erger dan de terugslag ten gevolge van de 30-
jarige oorlog, waardoor Duitsland gedurende de 17de eeuw tot 
machteloosheid was gedoemd geweest. Daarna was er een grandioze 
wederopbloei gekomen, maar die was nu niet te verwachten. De 
muziek als scheppende kunst was helaas ‘sehr in Rückgang’. 
Persoonlijk hadden de Röntgens én de Messchaerts ook veel te lijden; 
ze konden fluiten naar het geld dat ze gedurende decennia geduldig op 
Duitse spaarrekeningen hadden belegd: 'Das Bißchen ersparte Geld 
geht zum Teufel.’78 Ook Messchaerts Berlijnse pensioen was geheel 
verdampt. De zanger zag eind 1919 kans de Duitse 'Hexenkessel' te 
ontvluchten en in Zwitserland een nieuw bestaan op te bouwen. Omdat 
de Röntgens nog jonge kinderen hadden, zat er voor Julius weinig 
anders op dan door te werken. De Röntgens hebben hun ellende 
kunnen relativeren: ze waren immers goed af vergeleken met de 
meeste Duitsers. Gasten uit het beproefde Duitsland werden in 
'Röntgenheim' met liefde in de watten gelegd.  
 In juni 1919 verbleef de Leipziger orgelvirtuoos en Thomascantor 
Karl Straube (1873-1950) korte tijd in Amsterdam, waar hij, op 
uitnodiging van Röntgen, jureerde bij het examen voor de Prix d' 
Excellence van organist Anthon van der Horst.79 Hij logeerde bij 
Röntgen. Straube was sinds 1902 organist van de Thomaskirche en 
een van de grote voorvechters van de orgelmuziek van Max Reger. 
Met hem begon ook de traditie dat bij de vrijdagse 'Motetten' in de 
Thomaskirche orgelmuziek van Bach werd gespeeld. Straube was de 
eerste niet-componist onder de Thomascantoren; graag voerde hij 
muziek uit van componerende tijdgenoten.  
                                                             
78                                                        Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 15 
februari 1919. Op 21 januari 1920 schreef Röntgen aan Messchaert dat de Mark die dag nog 
slechts 2 cent waard was: ‘Mein deutsches Vermögen ist also so gut als entwertet und ich werde es 
wohl kaum erleben daß meine Marken wieder einigermaßen in Werte steigen. Nun, Geldverlust ist 
noch zu verschmerzen.’ Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 21 
januari 1920. Begin 1915 had Röntgen nog een viool verkocht voor 30.000 Mark en dat geld op een 
Duitse rekening vastgezet! Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan MR, 28 januari 1915. 
79                                                       Jaarverslag Amsterdamsch Conservatorium 1918/19. Op 3 maart 1923 
was Straube opnieuw ‘Preisrichter’, nu bij het Prix-examen orgel van N.J. Bakker die onder meer 
Röntgens Passacaglia op een thema van D.F. Tovey speelde. Jaarverslag Amsterdamsch 
Conservatorium 1922/23. Over Straube: Riemann Musik Lexikon, Personenteil L-Z (Mainz, 1961), 
739-740; Thomas Schinköth, 'War alles nur ein Mythos?' Karl Straube, die jonge 
Komponistengeneration und das Leipziger Musikleben der zwanziger Jahre', in: Johannes Forner 
(red.), Festschrift Hochschule, 102-139; Maren Goltz, Das kirchenmusikalische Institut (Leipzig, 
2000), 58; Stefan Altner, ‘Karl Straube zum 50. Todestag', in: Thomaner Almanach 4 (Leipzig, 
2000), 52-54.   
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Bij Straubes eerste Amsterdamse bezoek droeg Röntgen alsnog 
zijn Wider den Krieg (1914) aan hem en het Thomanerchor op. De 
cantor toonde zich zeer vereerd en over Röntgens techniek had hij 
niets dan lof: 'Es wird kaum ein andrer Musiker leben, der über eine 
solche Meisterschaft der Satztechnik verfügt, wie Sie sie in diesem 
achtstimmigen Chorsatz entfalten. Seelischen Inhalt und die getragene 
Starke der einmal angeschlagenen Stimmung finde ich nicht weniger 
bedeutsam, so daß es mir ein ganz großes Fest sein wird, diese 
Komposition mit den Thomanern zu studieren und zur Aufführung zu 
bringen.’80 Wider den Krieg ging op 9 juli 1920 in première. Straube 
stuurde Röntgen het programma van de vesperdienst en had er 
achterop geschreven: 'In herzlichster Verehrung und Treue und 
Dankbarkeit für diese wundervolle Motette. Wann kommt die 
Nächste?'81 Op 9 oktober 1920 had Röntgen het volgende motet 
gereed. Op het eerste gezicht de tegenhanger van het 'Kriegerische 
Werk': Wider den Frieden op verzen uit het bijbelboek Jesaja. Eind 
november 1920 had Straube de partituur in huis.82  

Zomin als Wider den Krieg pacifistisch is, zo kan het 
‘vredesmotet’ niet worden beschouwd als zijn tegenhanger. Het is 
eerder een vervolg; het is minstens even geëngageerd en er spreekt 
eenzelfde geest uit. De ‘Anklage’ (deel 1) is gericht tegen de 
verstoorders en verachters van Zion die zich ten onrechte veilig wanen; 
ze zullen zelf ook verstoord en veracht worden! De ‘Klage’ (deel 2) 
betreft het droeve lot van het land en het bittere geween van zijn 
burgers en de 'Engel des Friedens'. De ‘Trost’ (deel 3) is bestemd voor 
de rechtvaardigen die zich ver houden van het onrecht; zij zullen niets 
tekort komen.  

Opnieuw geeft Röntgen in zijn tekstkeuze blijk van zijn grote 
bekommernis om zijn eerste vaderland. Zijn Wider den Frieden is als 
het ware een pamflet tegen de eenzijdige vrede, de schijnvrede, en 
bedoeld is dan het voor Duitsland vernederende vredesverdrag van 

                                                             
80                                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van KS aan JR, 10 juni 1919. 
81                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van KS aan JR, 9 juli 1920. 
82                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van KS aan JR, 30 november 1920; 
Catalogus composities JR, nr. 417. Het volgende werk was dus niet, zoals Clemens Romijn heeft 
gesuggereerd (zie hiervoor noot 49), de zes motetten uit 1929. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. 
Catalogus composities JR, nrs. 436-442. Die zijn nooit uitgevoerd door het Thomaner Chor: 
partijboeken en partituren van deze zes motetten ontbreken in het archief van de Thomasschule 
(Thomaner Alumnat, Hillerstraße, Leipzig).   
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Versailles.83 De componist zal extra inspiratie hebben kunnen putten 
uit zijn eerste bezoek aan keizer Wilhelm, samen met Max Friedländer, 
op 3 oktober, zes dagen voor de voltooiing van de partituur. Wilhelm 
was een felle criticaster van het dictaat van Versailles, waarin de 
geallieerden hun genoegdoening door loodzware herstelbetalingen 
hadden geregeld.84 De keizer, Friedländer en Röntgen hebben 
ongetwijfeld over de situatie gesproken en geconstateerd dat de strop 
rond de nek van Duitsland al te hard werd aangetrokken. Röntgen had 
in een brief aan Johannes Messchaert van 30 november 1919 zijn 
emoties over de toestand van Duitsland al de vrije loop gelaten: 'Es ist 
mir ein ruhiger Gedanke Euch in Zürich zu wissen, wo Ihr es doch 
gewiß besser habt als in Berlin, wo es ja eher schlimmer als besser 
wird.85 Dieser Winter wird für Deutschland wohl der schlimmste 
werden!’ In Oostenrijk had men het al even zwaar en Röntgen 
vervolgde: ‘Ganz herzzerreißende Briefe bekomme ich von den Wiener 
Freunden. Wien geht zu Grunde, die Bevölkerung verhungert und 
erfriert. Die reichsten Leute sitzen in einem notdürftig erwärmeten 
Zimmer bei stinkenden Karbidlampen. Die Sterblichkeit unter den 
Kindern ist schrecklich.'86    

Straube heeft Röntgens maatschappelijk engagement 
ongetwijfeld op waarde kunnen schatten. Maar hij was musicus genoeg 
om de compositie ook louter op zijn artistieke merites te beoordelen. Hij 
maakte er tegenover Röntgen geen geheim van dat van de twee 
motetten Wider den Krieg hem het liefst was; dat was 'unmittelbarer im 
Ausdruck, größer im Wurf'. Niettemin was hij van plan ook het 
vredesmotet uit te voeren. Voorlopig ging echter zijn aandacht uit naar 
Psalm 137 (Der gefangenen Juden Klagegesang).87 Dat Wider den 
Frieden heeft geklonken in Leipzig mag worden aangenomen, maar 
het bewijs ontbreekt. De in het archief van het Thomaner Alumnat 
bewaard gebleven serie partijboeken maakt een uitvoering slechts 
                                                             
83                                                     Michel Launay, Versailles une paix baclée? Bruxelles, 1981. Het verdrag 
werd gesloten op 28 juni 1919 en trad op 10 januari 1920 in werking.  
84                          Dit blijkt genoegzaam uit het voor- en nawoord van zijn Ereignisse und 
Gestalten. 
85                                        Messchaert had Berlijn verlaten en zich gevestigd in Zürich en probeerde 
daar een nieuw bestaan op te bouwen.  
86                                          Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 
210. 
87                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van KS aan JR, 30 november 1920. 
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waarschijnlijk. Op 6 juli 1923 klonk in de Thomaskirche opnieuw Wider 
den Krieg, nu in combinatie met Der gefangenen Juden Klagegesang. 
De muzikale vesper werd ingeleid met Röntgens Passacaglia über ein 
Thema von Donald Francis Tovey. Aan het orgel zat de toekomstige 
Thomaskantor Günther Ramin. Vooral Psalm 137 zou volgens Straube 
een diepe indruk hebben gemaakt.88  

De nood in Duitsland was inmiddels tot ondraaglijke hoogte 
gestegen. Op 14 december 1923 feliciteerde Straube Röntgen met zijn 
'meisterhafte sechs Geistliche Chöre' en zijn 'überragende Messe' 
(Bauener Messe, 1922) en kwam tegelijk met een verzoek om 
voedselpakketten voor de weduwe Reger met haar twee kleine 
kinderen.89 De goede Röntgen heeft hieraan gehoor gegeven. Op 23 
februari 1924 dankte Elsa Reger voor het tweede pakket met 
lekkernijen uit Amsterdam.90   
 
 
Bußcantate en motetten 
 
In april 1925 vertelde Röntgen in het interview met de Haagsche Post 
dat hij binnen twee weken een achtstemmige Bußcantate had 
geschreven, op oudtestamentische teksten. 'Het past op de toestanden 
in Duitschland' lichtte hij toe en gaf daarmee aan dat hij zich - opnieuw 
- had laten inspireren door de Duitse actualiteit.91 De Bußcantate is 
geschreven voor sopraan- en bassolo, dubbelkoor, orkest en orgel.92 
De bezetting met de sopraan- en bassolist doet denken aan die van 
Brahms’ Ein Deutsches Requiem. Slechts een piano-uittreksel met 

                                                             
88                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van KS aan JR, 10 maart 1923. 
Tachtig jaar later, november 2003, trof ik in het archief van het Thomaner Alumnat (Hillerstrasse, 
Leipzig) volledige sets partijboeken aan van Wider den Krieg, Der gefangenen Juden Klagegesang, 
Wider den Frieden en de Bauener Messe. 
89                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs. 418 en 
419; Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van KS aan JR, 14 december 1923. Max Reger was op 
11 mei 1916 gestorven.  
90                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Foto’s van musici; geschreven 
achter op het portret van Max Reger. Röntgen had overigens beide voedselpakketten zonder 
afzender laten versturen.   
91                                                    De Haagsche Post, 25 april 1925. 
92                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 522. 
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aanwijzingen voor instrumentatie is bewaard gebleven.93 Deel I is 
gebouwd op het koraal 'Aus tiefer Not schrei ich zu Dir', als cantus 
firmus te zingen door een jongenskoor. Het koraal trekt in delen voorbij 
terwijl de twee koren zingen: 'Ach, wie sind wir so verstoßen und zu 
Schanden geworden’. (zie voorbeeld 10) Röntgen heeft voor zijn 
cantate rijkelijk geput uit de boeken Jesaja, Jeremia (‘Profetieën’ en 
‘Klaagliederen’) en Micha, teksten die hij zeer goed kende en waarmee 
hij over het algemeen heel vrij omgaat. De cantate wordt besloten met 
psalm 126 door het koor: 'Wenn der Herr die Gefangenen Zions 
erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumende.'    

Waarvoor moest volgens Röntgen boete worden gedaan en door 
wie? Het is allereerst zinnig te bedenken dat het werk werd geschreven 
in de weken voor Pasen en werd afgesloten op 'Karfreitag', Goede 
Vrijdag. Liturgisch gezien is dit dé tijd van boetedoening en 
verootmoediging en dat viel dus mooi samen met het thema van de 
compositie. Maar niet voor niets zegt Röntgen dat de cantate past op 
'de toestanden in Duitschland'. Hij ging ervan uit dat de lezers van de 
Haagsche Post wel zouden begrijpen wat hij bedoelde. Het meest voor 
de hand liggend is dat hij andermaal de nawerking van het Verdrag van 
Versailles aan de kaak wilde stellen. De bezetting van het Roergebied 
door Franse en Belgische troepen (januari-september 1923) en de 
waanzinnige hyperinflatie dientengevolge waren weliswaar al enige tijd 
achter de rug, maar werkten nog door. Op 29 augustus 1924 had de 
Rijksdag ten langen leste de vernederende herstelbetalingen van 
Versailles geaccepteerd, zij het onder de conditie dat de geallieerden 
eerst geld in de Duitse economie zouden pompen om die daarmee uit 
het slop te helpen. Daartegen was een enorm protest gerezen. De 
winst van de sociaaldemocraten op 7 december 1924 leek enige rust te 
brengen, maar met het overlijden van Rijkspresident Friedrich Ebert 
(28 februari 1925) en de aanwijzing van oud-veldmaarschalk Von 
Hindenburg tot zijn opvolger keerde de onzekerheid terug. De 
heroprichting van Hitlers tot dan toen verboden NSDAP op 27 februari 
1925 voorspelde weinig goeds. Het drijven en moorden van 
                                                             
93                                                   Het is niet uitgesloten dat Röntgen met de cantate heeft meegedongen in 
een prijsvraag en de uitgewerkte partituur niet heeft teruggekregen. Edvard Röntgen vermeldt in zijn 
dagboek op 2 mei 1925: 'Instrumentatie Bußcantate voltooid.' (Tinte, Coll. Röntgen). Eind 
september 1925 schreef Röntgen zijn oude vriend Bernhard Richter dat hij de Bußcantate ‘nächsten 
Winter’ in Amsterdam zou uitvoeren. Leipzig, Universitätsbibliothek, Sondersammlungen 20 (Taut). 
Brief van JR aan BR, 29 september 1925.  
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fascistische knokploegen waren sinds 1923 factoren waarmee men 
rekening moest houden. Vond Röntgen nog steeds dat de geallieerden 
zich moesten schamen - en moesten boeten - of onderhand ook de 
Duitsers? De componist zegt het er niet bij. Diep in zijn hart zal hij 
ervan overtuigd zijn geweest dat het goede zou overwinnen; het Duitse 
volk had een roeping, hoe dan ook. Een van Röntgens geliefde 
uitspraken was: 'Gott verläßt keinen Deutschen!'94                       

 
Tot aan het einde van de jaren twintig bleef Röntgen grote motetten 
componeren. De meeste van zijn teksten ontleende hij aan het Oude 
Testament en het is niet ondenkbaar dat hij ook in deze werken optrad 
als commentator of zelfs criticaster van zijn tijd. Aan de zogenaamde 
leerboeken van het Oude Testament ontleende hij zijn Aus den 
Sprüchen Salomos (3 Spreuken, juni 1929) en het losse motet 'Darum 
so haben wir des rechten Wegs gefehlet' (Salomo). De teksten van vijf 
van de Zes motetten (juni-juli 1929) ontleende hij aan de zogenaamde 
profetische boeken: 'Kommt her zu mir, alle, die ihr mein begeeret', 
'Gleich wie die grünen Blätter auf einem schönem Baum' (beide uit 
Wijsheid van Jezus Sirach), 'Meine Seele ist aus dem Frieden 
vertrieben', 'Unsers Herzens Freude hat ein Ende' (beide uit de 
Klaagliederen van Jeremia) en 'Wie ein Hirt seine Schafe suchet' 
(Ezechiël). De tekst 'Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken' is als enige afkomstig uit het 
Nieuwe Testament (Mattheus). In totaal elf motetten kwamen tot stand 
tussen half juni en half juli 1929.95 Het was Röntgens grandioze 
afscheid van het componeren voor koor. Het is niet bekend of hij heeft 
geprobeerd Straube ervoor te interesseren.96    
                                                             
94                                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 2 maart 1936. Het 
citaat is afkomstig van Johann Gottfried Herder. In de Poggenpuhls van Theodor Fontane (boek 8) 
lezen we: 'Indessen, Gott verläßt keinen Deutschen nicht und einen Poggenpuhl erst recht nicht, 
und wenn die Not am Größten ist, ist die Hilfe am Nächsten.' Het citaat is overigens verworden tot 
caféwijsheid en vond zijn weg naar een van asbakken bekende drinkspreuk: 'Gott verläßt keinen 
Deutschen – hungert's ihn nicht, so dürst's ihn doch.' 
95                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs. 434-442.  
96                                                    Er is geen correspondentie over en in Leipzig werd in het archief van het 
Thomaner Alumnat niet één motet aangetroffen. Pas in 1993 heeft het Nederlands Kamerkoor zich 
onder leiding van Uwe Gronostay ontfermd over Wider den Frieden en twee van Röntgens late 
motetten: 'Gleichwie die grünen Blätter' en 'Kommt her zu mir'. Zo kreeg meer dan 70 jaar na dato 
Wider den Frieden toch nog het volle pond, maar bleef ditmaal Wider den Krieg onuitgevoerd! 
Gronostay plaatst op grond van deze drie stukken Röntgen op dezelfde hoogte als Brahms. Bij 
Röntgen vindt men volgens de dirigent, anders dan bij Strauss of Reger, geen op de spits gedreven 
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De naturalisatie van een echte Nederlander? 
 
Toen ‘muziekmeester’ Julius Engelbert Röntgen zich begin februari 
1878 in Amsterdam vestigde, leek hij genoeg te hebben aan zijn reis- 
en verblijfpas. Röntgen heeft zich toen en in de jaren daarna geen 
zorgen gemaakt om zijn naturalisatie.97 Zijn vader was geboortig van 
Deventer en dus een Nederlander en weinig of niets in Nederland deed 
Röntgen beseffen dat hij er als Duitser niet zou kunnen wonen of 
werken. Hij verkeerde in een omgeving waar ook andere Duitsers 
woonden en werkten en Duits was in sommige kringen de ‘lingua 
franca’. Ook in de coterie rondom Loman en Pierson was iedereen het 
Duits machtig. Nederlands ging Röntgen niet makkelijk af, vermoedelijk 
omdat hij het veel te weinig sprak. Zelfs zijn leerlingen op het 
Amsterdamsch Conservatorium bedienden zich tegenover hem van het 
Duits.98 Op 5 december 1885 schreef Röntgen aan zijn ouders dat hij 
zijn Bittgesang aan zijn koor Excelsior had opgedragen 'und dabei 
[habe ich] sogar eine Holländische Rede losgelassen'. Dat was na 
bijna acht jaar Amsterdam blijkbaar nog steeds niet vanzelfsprekend!99  

Dat Röntgen een Duitser was hebben medio 1886 - bij de 
opvolging van Johannes Verhulst bij Toonkunst - verschillende kranten 
tegen hem in stelling gebracht. Daarbij werden niet Röntgens talenten 
in twijfel getrokken, maar sprak men er wel schande van dat de 
Toonkunstbestuurders eigen Nederlandse kandidaten hadden 
gepasseerd.100 Toonkunstbestuurder Pierson, die Röntgen al eind 
december 1877 had leren kennen, gaf in deze woelige dagen juist een 
krachtig signaal af naar zijn op de proef gestelde protégé: ‘Wenn die 
                                                                                                                                                                                          
harmonische complexiteit. Zijn koormuziek is aansprekend tonaal met hier en daar verrassende 
wendingen, zeer vocaal en mooi vanuit de tekst gedacht. In een betrekkelijk kort tijdsbestek ziet 
Röntgen kans grote stukken tekst te verwerken. Er is weinig herhaling van tekstgedeelten en 
voortdurend worden nieuwe gegevens geïntroduceerd. Muller en Röntgen (red.), Sentendo nuova 
forza, 21.  
97                                                    Amsterdam, GAA, Bevolkingsregister deel 519, blad 63; Amsterdam, GAA, 
Gezinskaart J.E. Röntgen. 
98                                                    Zoals blijkt uit de inscriptie op de zilveren beker die hij kreeg van zijn 
leerlinge Johanna Heymann (Den Haag, NMI, Arch. Röntgen). Zie hiervoorΩΩΩ 
99                                                    Tinte, Coll. Röntgen. Brief van JR aan zijn ouders, 5 december 1885; Den 
Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 515. 
100                                                    Zie hiervoor 221-225. 
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Nachricht wahr ist, ist dies der letzte deutsche Brief [cursivering van 
Pierson], den ich Ihnen schreibe. Künftig betrachten wir Sie in jeder 
Beziehung als unseren Landsmann.’101   

 Ook in later jaren werd Röntgens afkomst nog wel eens in 
afkeurende zin aan de orde gesteld. Zo beklaagde in 1924 Bernard 
Zweers zich dat hij op zijn oude dag moest meemaken dat het 
Conservatorium van Nederlands hoofdstad een Duitse directeur had. 
Die opmerking was uiteraard niet los te zien van het feit dat Zweers 
twee jaar eerder door Röntgen was ontslagen.102 Al vroeg waren er 
echter ook positiever geluiden te beluisteren. In het jaarverslag over 
1877/78 van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst 
benadrukte men dat Röntgen de zoon is ‘van onzen zo gunstig 
bekenden aldaar [in Leipzig JV] woonachtigen landgenoot’ Engelbert 
Röntgen. In het programmaboekje van het ‘Driedaagsch Nederlandsch 
Muziekfeest’ van 1902, aan de vooravond van Röntgens zilveren 
jubileum in Amsterdam (februari 1903), spraken de organisatoren uit 
‘dat wij hem [Röntgen JV] ook gerust tot de onzen kunnen rekenen’.103 
Sympathieke woorden, maar er blijkt wel uit dat men zich voortdurend 
bewust was en bleef van Röntgens ‘Deutschtum’.  

Röntgens Duitse nationaliteit had ook consequenties voor zijn 
kinderen. Zijn oudste zoon, Julius junior, heeft kort na 1900 al zijn 
dienstplicht vervuld bij het corps infanterie in Amsterdam, maar 
Engelbert, in de dagen van de Wereldoorlog formeel zoon van een 
'reichsdeutscher Untertan', moest op zijn tellen passen. Hij kon niet zo 
maar naar Wenen of Berlijn reizen; hij zou gepakt kunnen worden en 
voor de dienstplicht in het Duitse Rijk of Oostenrijk worden 
opgeroepen.104 Voor Engelbert brak de diensttijd aan tegen het einde 
van de Eerste Wereldoorlog, toen hij al 31 was. Op 19 december 1917 
schreef Julius aan zijn vriend Carl Nielsen: ‘Engelbert ist in Amerika 
und wird wahrscheinlich dort Soldat werden müssen, da er die 
                                                             
101                             Van Maarseveen, Briefwisseling N.G. Pierson II, 108, 109.  
102                                                    Zie hiervoor 278 en 279. 
103                                                    Jaarverslag Afdeling Amsterdam Toonkunst 1877/78; Programma van het 
‘Driedaagsch Nederlandsch Muziekfeest te geven door de Amsterdamsche Afdeeling der 
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst op 10, 11 en 12 januari 1902’ (Den Haag, coll. NMI). 
Het is wel een echo van Röntgens biografie in Onze Musici (1898): ‘Hoewel den 9den mei 1855 te 
Leipzig geboren, mogen wij met gerustheid spreken van onzen Röntgen.’  
104                                                 Röntgen-des Amorie van der Hoeven(ed.), Brieven van Julius Röntgen, 
226, 227. 
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Amerikanischen Bürgerpapiere angefragt hat.'105 Zo geschiedde en in 
april 1918 werd hij gestationeerd in Frankrijk, waar hij in een ‘militaire 
band’ direct achter het front speelde.106   

De prikkel om werk te maken van de naturalisatie diende zich 
aan na de oorlog. Johannes Röntgen (1898) gold voor de wet als Duits 
staatsburger en ook hij was derhalve verplicht te dienen in het Duitse 
leger. In 1919 werd hij opgeroepen en moest zich melden bij het Duitse 
consulaat. Vader en zoon Röntgen hebben geprobeerd met kracht van 
argumenten de oproep te ontzenuwen. Alle pogingen waren 
tevergeefs. Johannes gold voor de Duitse wet als deserteur en kon dus 
maar beter Nederland niet verlaten.107 Röntgen heeft echter alles op 
alles gezet en al zijn contacten ingeschakeld en bij Koninklijk Besluit 
van 30 december 1919 was zowaar zijn naturalisatie een feit. Op 20 
januari 1920 schreef Mien opgelucht aan haar zus Bessie: 'Wij zijn nu 
eindelijk Hollanders geworden.' Toen in mei 1920 koningin Wilhelmina 
op het paleis op de Dam recipieerde en Röntgen als directeur van het 
Conservatorium aanwezig was, dankte hij de vorstin voor het hem 
verleende Nederlanderschap. Wilhelmina was zeer verbaasd: 'O, ik 
dacht dat U altijd Hollander was. Ik wist het helemaal niet.'108     
 Röntgens volwassen zoons zaten voor hun gevoel opgesloten in 
Nederland, ook Röntgen zelf heeft tijdens en na de oorlog kluisters 
ervaren. Op 22 september 1920 schreef hij aan Messchaert dat hij al 
langer dan vier jaar niet buiten Nederland was geweest; het was alsof 
hij er was geïnterneerd.109 Voor de winter van 1920-21 was eindelijk 
weer eens een reis naar Duitsland gepland, omdat in Stuttgart een 
werk van hem zou worden uitgevoerd. 
 
 

                                                             
105                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan CN, 19 december 1917 
(in kopie aanwezig bij de brieven van CN aan JR).  
106                                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 23 juni 1918. 
107                                                  Amsterdam, Familiearchief Röntgen. Levensschets van Johannes Röntgen 
voor de Rotary (1954) 
108                                                 Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van MR aan BT, 20 januari en 14 
mei 1920. 
109                                                   Hoorn, Westfries Archief. Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 22 
september 1920. Van september 1914 tot midden januari 1916 had hij Holland ook al niet verlaten; 
pas in januari 1916 trad hij met Messchaert weer eens op in Wenen. De zoons Röntgen waren 
echter altijd nog 'gevangen'. Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 226, 227. 
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Tong en taal 
 
Sommige schrijvers van artikelen en interviews hebben zich vrolijk 
gemaakt over Röntgens uitspraak van het Nederlands en niet 
nagelaten zijn Saksische tongval te imiteren.110 Daaruit blijkt wel dat 
Röntgen niet alleen in eigen kring maar ook daarbuiten vrijwel 
uitsluitend Duits moet hebben gesproken; hij heeft het Nederlands 
nooit echt goed onder de knie gekregen. Dat hij het aanvankelijk wél 
heeft geprobeerd blijkt uit de middagen en avonden bij Loman met wie 
hij ‘Holländisch’ las; het mes sneed dan aan twee kanten want de 
blinde Loman was zelf niet meer in staat te lezen.111 Röntgen zou tot 
zijn voorlaatste ademtocht Duits blijven praten. Zijn gesprekjes met de 
dokters in het Diakonessenhuis in Utrecht (6 september 1932) waren 
Duits. Zijn laatst overgeleverde woorden daarentegen - de ‘Gedachte 
van Julius Röntgen kort voor zijn heengaan’ (circa 10 september 1932) 
- waren zuiver Nederlands.112 Dat het niet zijn eigen woorden waren 
maar een vertaling van Frederik van Eeden van een passage uit de 
Gitanjali van Tagore doet aan dat gegeven niets af.113 In het ‘In 
memoriam Julius Röntgen’ in Caecilia valt te lezen: ‘En hij, die in al de 
vijfenvijftig jaren van zijn werkzaamheid ten onzent nooit goed den 
Nederlandschen tongeval geheel heeft kunnen bemachtigen, wiens 
spraakaccent nooit het milieu van zijn geboorte en opvoeding heeft 
kunnen verloochenen - hij groeide met die wereld al heel gauw 
organisch samen, zoodat men zonder eenige overdrijving kan 
getuigen, dat met hem een belangrijk stuk Nederlandsch muziekleven 
is heengegaan. Er zijn geboren en getogen Nederlanders die zich 
metterdaad veel minder om het Nederlandsch eigen hebben bekreund 
dan Julius Röntgen.’114   

                                                             
110                                                  Bijvoorbeeld M. van Itallie-van Embden in de Haagsche Post (25 april 
1925). 
111                                                Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 7 mei, 10 mei en 13 september 
1878.  
112                                                  Voor de gesprekken in september 1932 met de dokters: Den Haag, NMI, 
Arch. Röntgen. Brieven van MR aan BT, 5 augustus en 9 september 1932. Röntgens laatste 
gedachte bleef bewaard op twee handgeschreven kaarten, een in de Coll. Röntgen te Tinte en een 
in het Familiearchief te Amsterdam. 
113                                       Zie voor de interpretatie van Tagore in Röntgens leven hierna 568-570. 
114                                       Het Muziekcollege Caecilia. Maandblad voor muziek. 89(1932, nr. 12; 
october 1932), 177-180. 
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 Voor zichzelf schreef Röntgen in het Duits. Tot zijn laatste snik 
bleef in zijn agenda’s ‘in Den Haag’ ‘im Haag’ en ‘s avonds ‘Abends’ 
[‘Ab.’]. Ook met verschillende Nederlandse vrienden en collega’s 
schreef hij in het Duits en zelfs met zijn vrouw Mien. Mien was erg 
makkelijk met talen - ze sprak en schreef vloeiend Engels, was erg 
handig met Frans en had genoeg ervaring met Duits. In 1896 had ze 
immers een jaar lang in Leipzig gewoond. Vanaf het eerste begin was 
zij bereid zich volledig naar haar man te schikken en dat ging zelfs zo 
ver dat zij in het dagboekje dat ze op huwelijksreis bijhield (juni 1897) 
op een gegeven moment Duits begon te schrijven.115 Met de kinderen 
uit het eerste huwelijk was de voertaal Duits; Julius jr. ging in 
Amsterdam naar de Duitse school (waaruit wel blijkt dat zelfs aan zijn 
inburgering in Nederland geen prioriteit werd gegeven). Ook met de 
kinderen uit het tweede huwelijk was de conversatie en 
correspondentie voornamelijk in het Duits, maar zij zaten op 
Nederlandse scholen en dat was natuurlijk te danken aan hun 
Nederlandse moeder. Soms schreef de componist wel eens 
Nederlands, bijvoorbeeld als hij wist dat de ontvanger van de brief het 
Duits onvoldoende machtig was, zoals bijvoorbeeld Johanna 
Messchaert-Alma. Röntgen maakte dan gekke, kleine foutjes waarover 
men hem ook wel eens terecht wees. Begin december 1920 schreef hij 
aan de Messchaerts: 'Dit was mijn éérste Hollandsche brief - bitte 
keine zu strenge Kritik!!'116   
 In het contact met zijn niet-Duitstalige vrienden heeft Röntgen 
zich niet zelden ongemakkelijk gevoeld. Met Pablo Casals moest Mien 
tolken - in het Frans - en ook met Donald Tovey was de uitwisseling 
soms erg moeizaam.117 Tovey sprak en schreef gebroken Duits en 
Röntgen, die toch als jongeling Engelse lessen had genoten, wilde 
hem ook wel eens tegemoetkomen. Dat ging hem niet goed af. Op 13 
april 1921 schreef hij Tovey: ‘Unsre Sommerpläne sind noch nicht 
kristallisiert - vielleicht wäre ein englischer Besuch doch noch möglich. 
Wären nur nicht die zwei Punkte über dem o und könnte ich besser 
Englisch sprechen. Der verfluchte Turm von Babel!’ Toen hij op 26 
                                                             
115                                  Tinte, Coll. Röntgen. MR Dagboekje huwelijksreis 1897. 
116                                                    Hoorn, Westfries Archief. Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM en JMA, 
5 december 1920. 
117                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 10 november 1908. 
Hieruit blijkt dat Julius inmiddels goed Frans zou hebben gesproken. Uit Miens ongedateerde brief c 
237-248 blijkt echter dat zijn Engels gebrekkig was.  



                                                                                    3  8 
 

 

477 

februari 1930 officieel het nieuws van zijn eredoctoraat vernam, 
schreef hij Tovey dat hij naar Edinburgh zou komen: ‘Hoffentlich 
brauche ich am 27ten März keine englische Rede zu halten - ich würde 
sofort degradiert werden.’118  
 Een blik op het vocale oeuvre van Röntgen volstaat om te zien 
dat zijn oriëntatie vrijwel geheel Duits was. Het kwam bijvoorbeeld niet 
in hem op voor zijn bijbelse motetten een Nederlandse bijbelvertaling 
te gebruiken. Hij zal terecht hebben gemeend dat uitvoeringen in 
Duitsland met een Nederlandse tekst geen schijn van kans maakten. In 
de keuze van zijn dichters is Röntgen al evenzeer gericht op Duitsland 
en voegt hij zich in de rij van grote componisten voor hem die teksten 
van Goethe, Herder, Eichendorff, Geibel, Bodenstedt, Heine, 
Morgenstern en Bethge gebruikten. Nederlandse dichters komen bij 
hem, afgezien van Jacqueline van der Waals, Tony de Ridder en de 
tekstdichters van de liedbundels van de Nederlandsche Protestanten 
Bond, bijna niet voor.119 Van de oude Nederlandse dichters moeten 
worden genoemd de anonieme dichters van de Geuzenliederen, 
Brederode, Revius en Valerius en van de jonge dichters Frederik van 
Eeden (Nachtliedjes uit Ellen. Een lied van de smart).120   
 Als operacomponist heeft Röntgen nauwelijks bijgedragen aan de 
ontwikkeling van de Nederlandse opera. De componist beweerde in 
april 1925 van zijn eerste opera Agnete, een ‘Dramatische legende’ op 
een libretto van G. van Uildriks (1912): ‘Daar dweep ik niet mee. De 
opgegeven text, een prijsvraag [van de Nederlandsche Opera-
vereeniging], was niet naar mijn smaak…wat al te romantisch.’121 
Agnete is in januari 1914 driemaal opgevoerd en vond nauwelijks 
weerklank.122 Datzelfde jaar overwoog Röntgen een opera te schrijven 
in Noors dialect (‘Måltekst’), maar Nina Grieg ontried het hem. Ze vond 
het hoogst onnatuurlijk: ‘Dazu gehört absolut ein ganzer Norweger und 
nicht das nur, sondern ein Hypernorsk, Norsk Normand.’123 De 
                                                             
118                                                  Edinburgh, University Library, Coll. Tovey. Brieven van JR aan DT, 13 april 
1921 en 27 februari 1930. 
119                                                   Voor de genoemde dichters hierna het hoofdstuk over de religie 547-550. 
120                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 322. 
121                                                    De Haagsche Post, 25 april 1925. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. 
Catalogus composities JR, nr. 532. 
122                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Brief van MR aan BT, 22 jan. 1914. Aldaar 
blijkt dat de recensent van De Telegraaf negatief was.   
123                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, C258-071 (ongedateerd, 1914). 
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Lachende Cavalier (1918) naar The Laughing Cavalier van barones 
Emmuska Orczy (1914) lag hem na aan het hart. Het gegeven was 
Nederlands - geïnspireerd op een schilderij van Frans Hals - en het 
libretto werd geleverd door J.D.C. van Dokkum.124 Pas in 1928 is het 
werk eenmaal voor de radio uitgevoerd. De tekst van zijn laatste, nooit 
uitgevoerde opera, het drama Samûm in één bedrijf (1926), was een 
Duitse bewerking van een toneelstuk van de Zweedse schrijver August 
Strindberg.125   
   
 
Een Nederlands componist? 
 
Röntgen heeft als mens en als musicus sterk met zijn eerste vaderland 
meegeleefd. Hij woonde en werkte weliswaar in Nederland, maar 
Duitsland vulde zijn hoofd en hart. Vooral in en na de Eerste 
Wereldoorlog heeft hij zich werkelijk bekommerd over het Duitse lot. 
Toch voelde Röntgen zich ook met Nederland verbonden. Al in zijn 
eerste jaren in Amsterdam, vanaf 1878, legde hij grote interesse aan 
den dag voor het oude Nederlandse lied en de Nederlandse 
volksmuziek. Het waren Loman en Van Riemsdijk die hem hiermee 
bekend hebben gemaakt.126   
 In het interview met Marie van Itallie-van Embden (april 1925) 
vertelt Röntgen dat Grieg hem met het verzamelen van Noorse 
volksliederen heeft geïnspireerd om voor ‘Holland’ hetzelfde te doen: 
‘Als mijn voornaamste opgave [beschouw ik]: het populair maken van 
de niet-gekende, nationale schatten; alles wat Holland aan oude 
liederen en muzikale folklore bezit.’127 Wat betreft Röntgens bijdrage 
aan de Nederlandse volkmuziek moeten worden genoemd zijn 
verschillende bundels Oud-Hollandsche Boerenliedjes en 
Contradansen (opus 51), de Oud-Nederlandsche liederen (opus 42, 
44, 47) en de begeleidende muzieken voor de folkloristische films van 
J.D. van der Ven in de jaren twintig. Röntgen bepaalde zelf zijn 
                                                             
124                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 533. 
125                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 534. 
126                                                  Dat verklaart ook de opdracht aan hen van de derde bundel Oud-
Hollandsche Boerenliedjes en Contradansen bewerkt voor viool met begeleiding van klavier door 
Julius Röntgen. (1912). Zie ook: Jan Bank, ‘Muziek en cultureel nationalisme in Nederland’, in: Grijp 
e.a. (red.), Een Muziekgeschiedenis, 475-481, in het bijzonder 478.  
127                                                   De Haagsche Post, 25 april 1925.  
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bijdrage bescheiden ‘tot het voorzien van oude wijzen van een 
bewerking, die ze voor ons hedendaagsch muzikaal gevoel beter 
verstaanbaar maakte.’128   
 Sem Dresden stelt vast dat Röntgen het sterkst werd gedreven 
‘naar de trant van Brahms’ en noemt als ‘eenige Hollandsche element’ 
in hem de bewerkingen van Nederlandse volksmelodieën, ‘Maar altijd 
zóó, dat de bewerking een stukje Röntgen is.’129 Jan de Boer, een van 
Röntgens laatste leerlingen op het Conservatorium, borduurt voort op 
Dresdens gedachte en onderscheidt in Röntgens oeuvre grosso modo 
twee aspecten: het Duits-romantische onder invloed van Röntgens 
vriendschap met Brahms en de bewerking van Oud-Nederlandse 
volksmelodieën: 'Zijn begeleidingen voor de melodieën zijn 
onovertroffen, evenals zijn toepassing ervan in vrije fantasieën en 
variatiewerken. Hierin mag Röntgen een zuiver Nederlands componist 
van betekenis worden genoemd.'130 Eduard Reeser had zich overigens 
naar aanleiding van de Suite Oud-Nederland in gelijke zin over 
Röntgens Nederlandse componeren uitgelaten: ‘Hier en in talrijke 
andere composities en bewerkingen heeft Röntgen een zuiver gevoel 
en begrip voor een Nederlands klankidioom getoond, en in die zin heeft 
deze halve Duitser veel meer bijgedragen tot een werkelijk “nationaal” 
te noemen repertoire van Nederlandse muziek dan vele Nederlanders 
van geboorte die - ofschoon met meer oorspronkelijkheid begaafd - de 
bestanddelen van hun compositiestijl uitsluitend buiten de grenzen 
hebben gezocht.’131 Het zou dus vooral zijn keuze voor Nederlands 
liedmateriaal zijn geweest die Röntgen tot een nationaal componist zou 
hebben bestempeld. Hij heeft met deze composities en bewerkingen 
stellig bijgedragen aan het nationale repertoire. Maar of uit deze 
werken ook een zuiver gevoel en begrip voor een Nederlands 
klankidioom of het Nederlands eigene spreekt is natuurlijk iets heel 
anders.  
 Niet iedereen ervoer Röntgen als een Nederlands componist. 
Henk Badings nam niet eens de moeite Röntgen op te nemen in zijn 
                                                             
128                                                 Aldus Röntgen in het voorwoord van zijn Oud-Nederlandsche Danswijzen 
(Amsterdam, 1897). Zie ook hierna 664 en 665. 
129                                                   Sem Dresden, Muziekleven, 72. 
130                                                  Boer, Jan de, ‘Julius Röntgen voelde zich Nederlander maar was formeel 
Duitser’, in: Mens en Melodie, jaargang 38, februari 1983, nr. 2, p. 82-85. 
131                                                Reeser, Nederlandse muziek, 192. 
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boekje De hedendaagsche Nederlandsche Muziek (1936). Van de 
oudere generatie noemt hij Johan Wagenaar de nestor der 
Hollandsche componisten. Verder komen ook Cornelis Dopper, en 
Röntgens generatiegenoten Hendrika van Tussenbroek en Catharina 
van Rennes aan de orde, maar Röntgen ontbreekt. Daarmee laat 
Badings overigens blijken dat hij totaal geen weet heeft van Röntgens 
verrichtingen op het gebied van de hedendaagse muziek.132 Cor 
Backers liet voor zijn boek Nederlandsche componisten van 1400 tot 
op onzen tijd (1941) Rudolf Mengelberg en Julius Röntgen buiten 
beschouwing: ‘Daar zij buiten onze landsgrenzen geboren zijn, mogen 
wij hen niet als Nederlandsche componisten beschouwen.'133 Opnieuw 
werd Röntgen aangemerkt als vreemdeling; een formalisme dat 
waarschijnlijk wel was ingegeven door de gevoeligheden van het 
tijdsgewricht.   
 
 
Is Röntgen op tijd gestorven? 
 
Volgens sommige familieleden Röntgen is ‘opa’ op tijd gestorven. Nu 
sterft in zekere zin ieder mens op tijd, maar voor Julius Röntgen zou dit 
dus in het bijzonder hebben gegolden. Omdat Röntgen al in 1932 
overleed, heeft hij het beruchte jaar 1933 niet hoeven meemaken. Hij 
heeft zich wat betreft Hitlers NSDAP en Musserts NSB niet hoeven 
uitspreken. Daarbij gaan sommige Röntgens er blijkbaar van uit dat zijn 
keuze mogelijk een verkeerde zou kunnen zijn geweest. Althans, een 
andere dan naar moderne maatstaven als correct zou worden 
beoordeeld. 

Enige bezorgdheid over de loyaliteit van Röntgen lijkt op zijn 
plaats. Zijn sterke Duitse gezindheid doet soms primitief aan. Hiervoor 
bleek al het karakter van verschillende teksten van de Deutsche 
Kriegslieder dubieus. Met Messchaert en Friedländer wond hij zich op 
over de zogenaamde Belgische neutraliteit en duidde hij Frankrijk en 
Engeland aan als ‘Feinde’. Zijn regelmatige bezoeken aan Doorn en 
zijn vriendschap met keizer Wilhelm (sinds) 1920 geven verder lucht 
aan speculaties over zijn tijdige overlijden. De keizer mocht nog zo’n 
                                                             
132                                                Badings, De hedendaagsche Nederlandsche Muziek, 17-30 (‘De oudere 
generatie’). Zie voor Röntgen en de hedendaagse muziek hierna 625-650. 
133                                                   Backers, Nederlandsche componisten, 166. 
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goede christen zijn geweest en zelfs in zijn eigen kapel in Doorn zijn 
voorgegaan als predikant, hij was een rabiaat antisemiet. Volgens zijn 
biograaf John Röhl was jodenhaat een van de kernelementen van het 
keizerlijke gedachtegoed, reeds vanaf het begin van zijn bewind. In het 
grote conflict met Otto graaf von Bismarck in 1890 vermoedde de jonge 
keizer achter de kanselier een 'complot van jezuïeten en joden'. Ook bij 
de revolutie in november 1918 gaf Wilhelm de joodse leiders van de 
arbeidersbeweging de schuld.134 In 1919 noemde hij de joden zelfs de 
‘Giftpilz am deutschen Eichbaum’: ‘De grootste schanddaad, ooit door 
een volk in de geschiedenis gepleegd hebben de Duitsers aan zichzelf 
te wijten, opgehitst en misleid door de gehate stam van Juda, die 
gastrecht bij hen genoot! Dat was zijn dank. Geen Duitser mag dat ooit 
vergeten en ruste niet voordat deze parasieten van de Duitse bodem 
verdelgd en vernietigd zijn.’ Reeds in 1927 opperde Wilhelm in een 
kranteninterview dat vergassing de oplossing was om zich te ontdoen 
van journalisten, joden en muggen.  

Wilhelm heeft in Doorn niet alleen kunstenaars en geleerden 
maar ook dubieuze lieden ontvangen, onder wie tweemaal Hermann 
Göring, de rechterhand van Adolf Hitler. In 1932 zou deze hem zelfs 
hebben voorgespiegeld dat onder het nationaal-socialisme de 
monarchie hersteld zou kunnen worden. De keizer werden in 1933 de 
ogen geopend, maar dat was vooral omdat hij inzag dat zijn kansen 
onder Hitler nihil waren. Hij toonde zich sindsdien kritisch tegenover de 
nazi's en moest niets meer hebben van hun gebral en moordpartijen. 
Niettemin stuurde hij op 17 juni 1940 een felicitatietelegram aan Hitler, 
waarin hij met trots en dankbaarheid zijn bewondering uitsprak over de 
overwinning van de Wehrmacht in Frankrijk. Aan zijn dochter schreef 
hij diezelfde dag dat hij het heerlijk vond dat de Duitse vlag boven 
Versailles wapperde.135 Voor de keizer was dit het ultieme antwoord op 
de vernedering van Versailles twintig jaar eerder.   

Ook over Röntgens vriendschap met de folklorist Jan Dirk van 
der Ven (1891-1973), met wie de componist tussen 1921 en 1928 vier 
folkloristische films heeft gemaakt, zou men de wenkbrauwen kunnen 

                                                             
134                                                 J.C.G. Röhl, Kaiser Hof und Staat. Wilhelm II und die deutsche Politik. 
München, 1987; Idem Wilhelm II. Der Aufbau der persönlichen Monarchie. München, 2001. Zie ook 
het Spiegelinterview met John Röhl in Der Spiegel 8/2004 (16 februari 2004): ‘Seine Schuld war 
sehr groß’. 
135                                                    Mak, In Europa, 181-182. 
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fronsen. Met Van der Ven deelde Röntgen een stevige liefde voor 
Scandinavië, Duitsland en de volkscultuur. Van der Ven was a-politiek 
en hij is in de jaren dertig en veertig weliswaar nooit lid geweest van de 
NSB, maar stond al vroeg sympathiek tegenover het nationaal-
socialisme. In 1937 omarmde hij de racistische Mutterbodentheorie; bij 
hem maakte ‘het nationale’ gaandeweg plaats voor ‘het Germaanse’. 
Om te kunnen blijven publiceren en spreken bood de folklorist na 1940 
overal zijn diensten aan. Daarvoor heeft hij overigens na de oorlog 
moeten boeten.136      

Evenals de keizer was ook Röntgen niet vrij van antisemitisme. 
Het gaat echter veel te ver hem jodenhaat aan te wrijven. Een rabiaat 
antisemiet was Röntgen niet, wél strooide hij al te kwistig met anti-
joodse stereotiepen. Daarin had hij trouwens zowel Amanda Maier als 
Mien des Amorie van der Hoeven aan zijn zijde. De Röntgens mogen 
het dan niet erg hebben opgehad met de kinderen Israëls, onder hun 
allerbeste vrienden waren joden. Verondersteld mag worden dat die 
joden geassimileerd waren en los gekomen van hun joodse wortels. In 
dit verband moeten worden genoemd Julius’ generatiegenoten 
Siegfried Lipiner,137 Max Friedländer, Benjamin (Benno) en Nannette 
(Nanny) Tiefenthal-Cantor,138 Heinrich en Emmy Seelig139 en Abraham 
en Catharina (Kitty) Hartogh-Enthoven.140 Van de jongere generatie 
Albert en Ella Andriesse-Van den Bergh141 en Jacques Abas.142 Dat 
                                                             
136                                                  Zie voor Van der Ven en zijn werk: Ad de Jong, De dirigenten van de 
herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940 
(Nijmegen, 2001), hoofdstuk 8 (‘Van der Vens feesten en films’), 439-488 en vooral: 457, 480-488. 
Vervolgens: 537, 538, 585, 586. 
137                                                     Siegfried Lipiner (1856-1911). Röntgen was in 1876-1877 met deze dichter 
bevriend en dronk broederschap met hem op 2 september 1876. Lipiner was later in Wenen ook 
bevriend met Mahler. 
138                                                       De bankier Benjamin Tiefenthal (Keulen, 1851-1906)). Nannette 
Cantor (1859-?) was een privéleerling van Röntgen en kreeg op 11 november 1880 haar eerset 
pianoles. Zij zong ook mee in het koor van Toonkunst.    
139                                                     De koopman in tabak Heinrich Josef Seelig (Düsseldorf 1848) en zijn vrouw 
Eva Emmelina (1858) verhuisden in 1914 vanuit Amsterdam (Westeinde) naar Heemstede. Frau 
Seelig was een pianoleerlinge van Röntgen. De Röntgens hadden met de Seeligs en anderen 
regelmatig 'deutsche Gesellschaft'. Zie daarvoor  Röntgens dagboek op 7 maart 1883. 
140                                                       De rechter Abraham Hartogh (1844-1901) en zijn vrouw Catharina (Kitty) 
Hartogh-Enthoven (1853-1907) hadden zich in de jaren negentig vanuit Amsterdam in Den Haag 
gevestigd.  
141                                                        De bankier Abraham Albert Andriesse (1880-1965) was aanvankelijk alleen 
bevriend met Julius Röntgen jr. Hij was werkzaam bij Röntgens beste vriend de bankier Benno 
Tiefenthal. Volgens Julius jr. was Tiefenthal zijn oom. Herinneringen Julius Röntgen jr., 28. Vanaf 
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aan het vriendenboek voor Röntgen (1905) ook de pianiste Sarah 
Bosmans-Benedicts heeft bijgedragen, kan worden verklaard uit 
Röntgens vriendschap met de cellist Henri Bosmans. Ook met hun 
dochter de pianiste Henriëtte Bosmans bestond tot op het laatst een 
hartelijke verhouding.143   

Soms gaat Julius in zijn opmerkingen over joden wel erg ver, 
bijvoorbeeld in de brief aan zijn ouders van 14 maart 1885 over het 
bezoek van de Russische pianist Anton Rubinstein (1829-1894) aan 
Amsterdam. Toen Rubinstein in 1878 Amsterdam ook al had 
aangedaan, zouden ‘allerlei mogelijke joodse types’ zich aan hem 
hebben opgedrongen en hem voor diners hebben uitgenodigd, in het 
bijzonder 'der gräßliche Maurice Hagemann'.144 In 1885, bij 
Rubinsteins tweede tournee, dreigde dit opnieuw te gebeuren. Er 
waren al vijf joodse invitaties binnen, maar Rubinstein reageerde er 
niet op, daarin gesteund door onder anderen de Röntgens. Opmerkelijk 
is natuurlijk dat Rubinstein zelf ook een jood was, zij het dat hij was 
overgegaan tot het christendom. Om de Berlijnse impresario Wolff kon 
Rubinstein in 1885 echter niet heen en Röntgen werd bij het diner 
naast hem geplaatst: 'ein gräßlicher Kerl, der die Künstler rein nur als 
Waare betrachtet.' Uiteindelijk lukte het Rubinstein ook Wolff van zich 
af te schudden.145 

                                                                                                                                                                                          
1917 was Andriesse procuratiehouder bij de bank Pierson & Co. Met zijn eveneens joodse 
echtgenote Elisabeth van den Bergh (1888-1955) en hun drie kinderen is hij in 1941 (sic!) via 
Spanje uitgeweken naar New York. Hun zoon Benno Lodewijk Andriesse (1908-2005) was kind aan 
huis bij de Röntgens en bankier bij de bank Pierson, Heldring en Pierson. Op 30 oktober 1928 
hebben Julius en Mien het nieuwe Andriessehuis aan het Dijsselhoffplantsoen te Amsterdam 
muzikaal ingewijd. Röntgen opende met ‘In Babilone’, vervolgens speelde hij met Mien ‘Zur Weihe 
des Hauses’ (Beethoven) en daarna begeleidde hij René Philipp-Andriesse, de zuster van Albert,  in 
de Vioolsonate van César Franck. Na twee aria’s, gezongen door mevrouw Drooglever-Fortuyn, 
speelde hij ‘Uit Nederlands Volksleven’. Vriendelijke mededeling Ella Andriesse (Hilversum).   
142                                                        Zie over Jacques Abas hierna 622. 
143                                                    Zie hiervoor 262. De condoleancebrief van Henriette Bosmans bleef 
bewaard in: Tinte. Coll. Röntgen. Condoleancebrieven aan MR, september 1932. 
144                                                      Maurice Hageman (1829-1906), joods criticus, pianist, violist, dirigent en 
componist. Zie over hem: Meurs, Wagner in Nederland, 58, 59. 
145                                                       Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 
62. Opmerkelijk is dat Mien Röntgen die de brief heeft uitgegeven niet vermeldt dat het om joden 
gaat maar om 'aufdringliche Leute'. Ook de naam van de impresario noemt ze niet. De orginele 
brieven van Julius én Amanda aan de familie in Leipzig (beide 14 maart 1885) geven extra 
informatie. Opvallend is dat Amanda dezelfde dag een brief met exact dezelfde stereotiepen 
verstuurde. Tinte, Coll. Röntgen. Brieven van AM en JR aan de ouders in Leipzig, 14 maart 1885.   
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 Röntgen had een hekel aan klaplopende joodse muzikanten. Zo 
noemt hij in een brief van 7 februari 1880 aan zijn ouders violist 
Schnitzler, die na een optreden in Amsterdam de kosten van een hotel 
wilde uitsparen en een slaapplaats bij een van Röntgens vrienden had 
gezocht, een 'infamer Judenbengel'.146 Niet alle joden waren even 
zuinig en dat wist ook Röntgen maar al te goed. Op 26 november 1882 
noteerde hij in zijn dagboekje: 'Mittags bei Seeligs großes "Juden"diner' 
[sic!].147 Hoogstwaarschijnlijk waren hijzelf en zijn vrouw Amanda op 
dat diner aanwezig, maar of ze er ook hebben genoten blijkt niet. Wat 
bedoelde Julius trouwens met een ‘Judendiner’? Waren er alleen maar 
joodse gasten of was het juist lekker onbeschaamd schransen en veel 
zoetigheid?  

Joden in zaken - joodse directeuren en impresario's - moeten het 
in Röntgens brieven zwaar ontgelden. Op 5 maart 1889 schreef hij aan 
zijn ouders over de Amsterdamse Theaterdirecteur Abraham van Lier 
'ein gräßlicher Jude'.148 Röntgen kraakt in zijn brieven aan Johannes 
Messchaert en Edvard Grieg over zijn contacten met de Weense 
impresario's Gutmann, Rosé en Wolff - hij noemde hen de 'Wiener 
Juden' - harde noten. Op 3 juni 1896 schreef hij Grieg over deze 
'Musikwölfe': 'Die Agentenwirtschaft ist geradezu ekelhaft und man ist 
ganz wehrlos gegen diese Sorte Menschen, die die Künstler nur als 
Waare oder wie ein Wertpapier betrachten, mit dem sie spekulieren. In 
diesem Falle bin ich ganz Antisemit!'149 Uit deze woorden zou kunnen 
blijken dat Röntgen al te goed wist dat hij geen antisemiet was. Het is 
echter ook niet uitgesloten dat hij Grieg naar de mond praatte omdat hij 
wist dat bij hem dit thema gevoelig lag. Grieg zou zich in een interview 
in 1899 mengen in de Dreyfusaffaire - hij noemde toen de manier 
waarop de Fransen zich in hun antisemitisme lieten meeslepen 
onbeschaafd. Grieg staat dus zelf buiten elke verdenking van 
antisemitisme, maar hij riep zijn vriend Röntgen toch niet tot de orde.  

Toen Röntgen op 19 januari 1900 in Wenen Oscar Posa had 
leren kennen, schreef hij aan zijn vrouw: 'Ein sehr sympathischer 

                                                             
146                                                    Tinte, Coll. Röntgen. Brief van JR aan zijn ouders, 7 februari 1880. 
147                                                    Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 26 november 1882. 
148                                                    Tinte, Coll. Röntgen. Brief van JR aan zijn ouders, 5 maart 1889. 
149                                                    Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 3 juni 
1896. 
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Mensch, bildhübsch, recht zum Verlieben! Kein Jude.'150 Mien zou wel 
begrijpen wat hij bedoelde. Dat deed ze zeker, maar Mien plakte de 
anti-joodse etiketten nog veel scheutiger dan haar man en haar toon is 
niet zelden denigrerend. Over een leerling van de violist Carl Flesch 
schreef ze in een brief van 15 april 1914: 'Een vreeselijk Amerikaansch 
jodenwezen, dat ontzettend de Chaconne [van Bach, JV] verzerrte.'151 
Dan te bedenken dat de huisvriend Flesch zelf jood was! Enige 
tederheid klinkt echter door in haar brief van 16 december 1917: 'Al 
wordt de oorlog nog zo lam, ik heb toch een kerstboom bij mijn oude 
vriendin de roode sproeten-jodin gekocht.'152 Op 10 april 1918 schetste 
Mien aan haar zus de nijpende voedselsituatie ten gevolge van de 
oorlog: 'Maar desalniettemin van tijd tot tijd een fijn dinertje bij een rijke 
joodenvriend is niet te versmaden. Want rijken en jooden dat zijn hier 
de smokkelaars en voorraadschuren.'153   

Op de boot naar Amerika (herfst 1927) kwam Mien heel wat 
joden tegen en in de brieven aan haar kinderen vliegen de adjectieven 
lustig in het rond. Behalve een 'goedig Hollands jodenmannetje', was 
er ook een ‘brutale dikke jood’ met een - volgens Julius - 
'Ohrfeigengesicht'.154 Mien voert hen steevast sprekend op, met een 
zwaar lispelende tongval. Begin november 1933 logeerde de weduwe 
Röntgen bij haar Amsterdamse vrienden Albert en Ella Andriesse. Zij 
toonde zich begaan met de Duitse joden die na het aan de macht 
komen van Hitler waren uitgeweken naar Nederland: 'De Andriesses 
doen alles voor die arme joden en hier in Amsterdam wemelt het van 
de concerten en lezingen en teas ten bate van die wezens.'155 

 Miens antisemitisme getuigt eerder van vergaande naïviteit dan 
van kwade inborst. Naar analogie van een opmerking van Madeleine 
Milhaud over het wankelmoedige karakter van de componist Florent 
Schmitt in de jaren dertig en veertig geldt ook voor haar: 'Elle était plus 

                                                             
150                                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieg JR aan MR, 19 januari 1900. Mien 
heeft bij de uitgave van deze brief de twee laatste woorden vervangen door een gedachtestreepje. 
Röntgen-des Amorie van der Hoeven, Brieven van Julius Röntgen, 89.  
151                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 15 april 1914. 
152                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 16 december 1917. 
153                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT,  10 april 1918. 
154                                         Amsterdam, Familiearchief Röntgen. Brief van MR aan de kinderen 
Röntgen, [?] september 1927. 
155                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 2 november 1933. 
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bête que méchante'.156 Ook Röntgens veronderstelde antisemitisme 
behoeft enige relativering. Vóór hem pleiten behalve zijn 
vriendschappen met joden ook zijn vriendschappelijke en hartelijke 
contacten en samenwerkingen met joodse collega's en leerlingen op 
het Amsterdamsch Conservatorium (Isaac Mossel, Sem Dresden, 
Sarah Benedicts, Rose Schönberg, Herman Leijdensdorff, Alex 
Schmuller, Jules Heijman, Johanna Heijman, Leo Smit en Henriëtte 
Bosmans). Het was Röntgen die zich in 1917 sterk heeft gemaakt voor 
Sem Dresden en er mede voor heeft gezorgd dat Dresden hem in 1924 
als directeur kon opvolgen.157 Ook zijn appreciatie van de muziek van 
George Gershwin en jazzmuziek is opvalllend. Veel collega's - ook 
‘progressieve’ jongeren - bestempelden de composities van Gershwin 
als ‘jodenmuziek’ en de jazz als de muziek van een ‘gedegenereerd 
negerras’.158 Zo niet Julius Röntgen: hij liet openlijk blijken dat hij er 
verzot op was.  
 Frants Röntgen citeert in zijn notitieboekje een grap die zijn vader 
altijd en overal met plezier vertelde. Het is in dit verband de moeite 
waard even bij de ‘Witz’ stil te staan. Aan het hof van Frederik II van 
Pruisen (Frederik de Grote) was de joodse filosoof Mozes 
Mendelssohn (1729-1786, de grootvader van Felix Mendelssohn-
Bartholdy) vaste gast. Als jood moest hij zich allerlei grofheden en 
vernederingen laten welgevallen, zelfs van de keizer. Zo werd hij eens 
gedwongen aan tafel een door de keizer ondertekend briefje voor te 
lezen. Mozes weigerde want het was te beledigend. Op bevel van de 
keizer ging hij tenslotte toch door de knieën en las voor: ‘Mozes 
Mendelssohn ist ein Esel, Friedrich der zweite. [cursiveringen van 
Frants Röntgen, JV]’159            

                                                             
156                                    Aldus Marius Flothuis die dit zelf van Madeleine Milhaud vernam. 
Opgetekend uit zijn mond in het forumgesprek na afloop van het dagprogramma van de Dag van 
Milhaud in Muziekcentrum Vredenburg Utrecht, 22 april 2001. Hetzelfde geldt overigens voor Miens 
zuster, Bessie. Röntgens vriend Richard van Rees was mogelijk anti-joods. Op 26 nov 1934 schreef 
hij  Mien: 'Wij hadden juist Prof. Pierson [de japanoloog J.L. Pierson] en zijn vrouw uit Laren te 
logeeren, Ellen Forest de geweldige [pseudoniem voor Lucie Pierson-Franssen], Kenau Simons 
Hasselaar op de wallen van Haarlem noem ik haar, geweldig in haar fascisme, in haar Jodenhaat, 
in haar hartelijkheid, kortom geweldig in alles.' Was dit ironie? Tinte, Coll. Röntgen. Dossier reacties 
Brieven van Julius Röntgen.   
157                                           Zie hiervoor 281. 
158                                         Wouters, Ongewenschte muziek, 13-25; Zie voor het oordeel van de 
Nederlandse ‘jongeren’ over jazz: Vis, Silhouetten, 105-107.   
159                                        Amsterdam, Familiearchief Röntgen, Notitieboekje Frants Röntgen. 
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Mien Röntgen en het nieuwe Duitsland 
 
Julius Röntgen had in zijn sympathie voor het zwaar beproefde 
Duitsland zijn vrouw Mien geheel aan zijn zijde. Julius en Mien waren - 
in ieder geval volgens Mien - twee zielen één gedachte. Op 13 oktober 
1932 schreef Mien aan Percy Grainger: 'We always worked and 
thought together, we were so very happy for 35 years!'160 Toch is Mien 
Mien; ze is niet gelijk aan Julius, hoezeer zij ook in elkaar zouden zijn 
opgegaan. Het is niettemin interessant om Miens opvattingen over 
Duitsland in de kritieke jaren 1932-1940 de revue te laten passeren. 
Niet in de laatste plaats omdat daarin steeds Julius’ stem doorklinkt.  
 Op 9 september 1932, vier dagen voor Röntgens overlijden, vond 
Mien nog de energie om aan Bessie te schrijven: 'En hoe vind je die 
kranige houding van Duitschland om op de Gleichberechtigung te 
blijven staan?'161 Ongetwijfeld hadden Julius en zij er in een van hun 
laatste gesprekken nog vol waardering over gesproken. De 
‘Gleichberechtigung’ had de volgende achtergrond. De Weimar 
Republik had op de conferentie van Genève (vanaf februari 1932) 
geëist dat Duitsland weer een eigen leger zou mogen opbouwen. 
Verschillende geallieerde deelnemers verkeerden in twijfel of ze dit 
moesten inwilligen en begin september verliet daarom de Duitse 
delegatie de conferentie. Op 11 december 1932 zouden de Verenigde 
Staten, Groot Brittannië, Frankrijk en Italië - onder voorwaarden - 
Duitsland toestaan een leger op te bouwen. Met deze 'militärische 
Gleichberechtigung' werd een van de belangrijkste onderdelen van 
Versailles gereviseerd.  

In maart 1936 trokken Duitse troepen het Rijnland binnen, 
waardoor het Franse veiligheidssysteem dat met Versailles was 
opgebouwd als een kaartenhuis in elkaar zakte. Drie maanden later 
maakte Mien een reisje door het Rijnland en gaf ze haar zusje in 
Engeland een impressie: 'Alles zo goed in orde. Van Hitlergruß of 
zoiets merkten we niets. Alleen de Duitschen vlag heeft 't Hakenkreuz 

                                                             
160                                          Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan PG, 13 oktober 1932 (in 
kopie aanwezig naast de brieven van PG aan JR en MR).  
161                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 9 september 1932. 
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en nergens zie je een jood. Dat valt wel op. Maar 't volk is zoo 
vriendelijk en hulpvaardig […].'162   

Misschien was Mien naïef - zoals overigens velen in die dagen, 
tot op het allerhoogste niveau - Hitlervriendelijk was ze niet. Ze 
noemde de Führer 'ellendig' en voelde grote afschuw van zijn gebral. 
Op 26 augustus 1939 sprak ze van de 'lamme Hitlersche 
dreigementen'.163 Twee dagen later - de internationale spanning was 
inmiddels tot het kookpunt opgelopen - gaf ze haar mening ten beste: 
'De éénige oplossing is: herziening of vernieling van 't 
Versaillesverdrag! Als Engeland dat maar wou antwoorden. Want hoe 
ellendig ook, daarin mocht men Hitler gelijk geven.'164  Mien ging 
volledig voorbij aan het feit dat Hitler met zijn besluit tot herbewapening 
van Duitsland begin maart 1935 en met de remilitarisering van het 
Rijnland (maart 1936) het Verdrag van Versailles feitelijk al buiten 
werking had gesteld. De Anschluß van Oostenrijk in maart 1938 en de 
inlijving van eerst Sudetenland en daarna Tsjechoslowakije deden de 
rest. Mien was een van de zeer weinigen die eind augustus 1939 nog 
hamerden op herziening of liquidatie van het Verdrag van Versailles. 
Twintig jaar eerder was het voor Julius nog een heet hangijzer 
geweest.…  

Ongerust volgde Mien de radioberichten en het uitbreken van de 
oorlog op 2 september 1939 greep haar enorm aan. Zes dagen later 
schreef ze mismoedig aan Bessie: 'Ik heb het gevoel dat de 
menschheid zich maar gelaten in een graf moet leggen. Ik tenminste 
weet niet, hoe en waarom ik langer moet bestaan.'165 In de vroege 
morgen van 10 mei 1940 schrok ze wakker door het geratel van het 
afweergeschut in Bilthoven en de bomexplosies op het militaire 
vliegveld van Soesterberg. Duitse vliegtuigen vlogen af en aan, ook 
over Gaudeamus. Hevig ontsteld en 'ellendig' schreef Mien die dag - 
naar later zou blijken - haar laatste brief aan Bessie. Haar handschrift, 
anders zo regelmatig, laat zien hoe geschokt ze was. Er kan geen 
twijfel bestaan aan Miens gezindheid in deze dagen. Niet voor niets 
schreef ze haar zuster dat de koningin 'vanmorgen zoo prachtig [had] 

                                                             
162                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 30 juni 1936. 
163                                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 26 augustus 1939. 
164                                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 28 augustus 1939. 
165                                Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 8 septembner 1939. 
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gesproken.'166 Hierbij doelde ze op Wilhelmina’s proclamatie met het 
vlammende protest tegen de brute schending van de Nederlandse 
neutraliteit en de oproep van de vorstin aan ieder om vanaf nu zijn 
plicht te doen, 'met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust 
en overgave, waartoe een rein geweten in staat stelt.'167    

Vele jaren had Mien zij aan zij gestaan met haar man in de zorg 
om het goede, oude Duitsland, dat ook haar zo lief was geworden. 
Ongerust had ze de toenemende verwording gadegeslagen; al haar 
hoop was nu de bodem ingeslagen. Annemarie Röntgen herinnert zich 
van die rampzalige meidagen dat 'omama' huilend opbelde: ‘Ze had 
zichzelf altijd goed onder controle, ze gebruikte de telefoon bijna nooit 
en nu belde ze en huilde; ze was de wanhoop nabij.’168 Een paar 
dagen later werd ze getroffen door een hersenbloeding die haar 
grotendeels verlamde. Haar schoondochter Julia en de Stöckchens 
hebben haar tot het laatst verzorgd. Haar zoon Joachim schrijft in zijn 
herinneringen: 'Mijn moeder had door deze brutale overrompeling haar 
levenslust en onvermoeibare energie volkomen verloren.'169 Mien 
overleed op 16 augustus 1940 en werd bijgezet in het familiegraf op 
Zorgvlied. 
 
Met de vraag of de Duitser Röntgen op tijd is gestorven, betreedt men 
het terrein van de speculatie. Het is niet uitgesloten dat hij, evenals 
keizer Wilhelm, in 1940 de Duitse banier boven Versailles zou hebben 
verwelkomd. Maar het is evengoed denkbaar dat hij - weliswaar 
Duitser tot in het diepst van zijn ziel maar toch ook zeer verknocht aan 
zijn tweede vaderland Nederland - zich ver zou hebben gehouden van 
het Duitse streven.  
 Als mens én als musicus toonde Röntgen zich, vooral ook in de 
laatste jaren van zijn leven, een kosmopoliet. We wijzen hier op zijn 
publieke sympathiebetuiging in 1930 voor die muziek die op de 
tentoonstelling ‘Entartete Kunst’ in Düsseldorf (1938) zou worden 
gebrandmerkt als ontaard: Hindemith, Stravinski, Gershwin en jazz. Bij 
Röntgen is er bovendien geen spoor van angst voor het 'nieuwe 
                                                             
166                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 10 mei 1940. 
167                                     De Jong, Bezetting 1, 38. 
168                                                    Telefonisch gesprek met mevr. A. de Boer-Röntgen (Amsterdam), 8 mei 
2005. 
169                                                      Joachim Röntgen, Muziek, 47. 
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heidendom' of de veramerikanisering van Europa. Integendeel zelfs: hij 
hield enorm van Amerika. Door zijn samenwerking met Jo en Kees 
Boeke had hij reeds in het midden van de jaren tien kennis gemaakt 
met het anti-militarisme van vrijzinnig protestanten en quakers; zoals in 
het volgende hoofdtstuk zal blijken was het pacifisme van de Boekes 
hem sympathiek.  
 De kosmopoliet Röntgen was een beschaafd en intelligent mens, 
geen fanaticus, geen scherpslijper, en hij zou zich waarschijnlijk 
hebben gedistantieerd van het nationaal-socialisme. Met zijn overlijden 
in 1932 is hem in ieder geval de pijn over de totale verwording van 
Duitsland bespaard gebleven. 
 
 
Samenvatting 
 
Julius Röntgen had weliswaar een half-Nederlandse vader - Engelbert 
Röntgen was geboren in Deventer en had daar tot zijn 18de gewoond -
, maar zijn eigen opvoeding was geheel Duits en uitsluitend gericht op 
Duitsland en de Duitse cultuur. In de Frans-Duitse oorlog en zijn 
nasleep (1870-1871) toonde Röntgen zich een vurig patriot. Vanuit 
Nederland bleef hij vanaf 1878 meeleven met het wel en wee van zijn 
vaderland. Uit de tekstkeuze van de motetten die hij schreef aan de 
vooravond en in de eerste dagen van de Eerste Wereldoorlog blijkt zijn 
onverminderd sterke nationalisme. Zijn Deutsche Kriegslieder (1915) 
droeg hij op aan keizer Wilhelm II. De keizer werd na de oorlog 
geïnterneerd in het Nederlandse Doorn; Röntgen heeft hem op Huis 
Doorn regelmatig bezocht en steevast voor hem gemusiceerd. Nu was 
de keizer een rabiaat anti-semiet en in zijn omgeving bevonden zich 
ook lieden van zeer bedenkelijke politieke signatuur. Röntgen 
hanteerde weliswaar allerlei anti-joodse stereotiepen maar is zelf vrij 
gebleven van anti-semitisme. Onder zijn beste vrienden waren joden. 
Met zijn openlijk beleden liefde voor de muziek van Gershwin, de 
zwarte jazz en Amerika gaf Röntgen in en na 1927 blijk van zijn 
kosmopolitisme. In zijn motetten en de Bußcantate (1925) 
becommentarieerde hij de zorgelijke toestand in Duitsland ten gevolge 
van het Verdrag van Versailles (1919). Inmiddels was hij in 1920 
genaturaliseerd tot Nederlander; hij bleef echter Duitser in hart en 
nieren, in tong en taal. Zijn bijdrage aan de Nederlandse cultuur, 
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blijkend uit onder meer zijn uitgaven en bewerkingen van oude 
Nederlandse volksmuziek en -liederen, is in dat licht bezien 
opmerkelijk.   
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XII 
Religie en levensovertuiging 
 
De religieuze opvattingen van Julius Röntgen krijgen pas vanaf het 
midden van de jaren tien duidelijk profiel: eerst in 1915 in het conflict 
met zijn vriend en collega Geert von Brucken Fock, daarna in zijn werk 
voor en met dominee Jo Boeke in de jaren 1915-1925, vervolgens in 
zijn compositie van liederen voor de Nederlandsche Protestanten Bond 
en verwante vrijzinnig protestantse kringen in dezelfde jaren en ten 
slotte op zijn sterfbed. Nu was Röntgen in 1915 al zestig jaar oud. Van 
vóór dat jaar is weliswaar bekend in welke religieuze omgeving hij was 
opgegroeid, wat voor soort geloof hij van huis uit had meegekregen, 
wie zijn spirituele mentoren zijn geweest - in Leipzig en in Amsterdam - 
en wat hij mogelijk van hen had geleerd, maar wat hij zelf geloofde en 
welke levensovertuiging hij was toegedaan, blijft goeddeels in het 
duister gehuld.         
 
 
De religies van de Röntgens en de Klengels 
 
Engelbert Röntgen, Julius’ vader, die geboortig was van Deventer, was 
luthers gedoopt en had luthers belijdenis gedaan. Het ligt ook eigenlijk 
voor de hand met een vader - Johann Engelbert Röntgen - die zelf 
afkomstig was uit het Duitse Lennep en van huis uit evangelisch-
luthers.1 In de jaren 1849-1856 kreeg de Deventer lutherse gemeente 
zijn glans met predikant Abraham Dirk Loman.2 Pas toen Engelbert 
Röntgen eind maart 1850 vanuit Leipzig naar Deventer terugkeerde, 
heeft hij Loman leren kennen. De twee raakten onmiddellijk met elkaar 
bevriend; het was ongetwijfeld de muziek die hen samenbracht. Loman 
kon prachtig zingen, componeerde en interesseerde zich - ook als 
wetenschapper - in alles wat met muziek te maken had. Juist in 1850 
was zijn Driestemmige bewerking der Evangeliesch-Lutherse 
gezangen gereed gekomen; het Vierstemmig koraalboek der 
                                                             
1                                                       In de jaren veertig wees vader J.E. Röntgen een uitnodiging af om 
lid te worden van de kerkvoogdij van de lutherse kerk. Vriendelijke mededeling dr. J. ten Bokum die 
onder meer de archieven van de lutherse gemeente van Deventer in het Gemeentearchief te 
Deventer heeft onderzocht.  
2                                                             Zie over Loman: A. de Groot, ‘Loman’, in: BLGNP  I, 137-139; J.A. 
Silllem, ‘In memoriam’, in: TVNM 6(1900), 1-10. 
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Evangeliesch-Lutherse gezangen was onderweg. In de zomer van 
1850 heeft Engelbert alle diensten op het orgel in de lutherse kerk in 
de Spinhuissteeg begeleid.3 Engelbert ging na korte tijd opnieuw naar 
Leipzig en onderhield sindsdien met Loman een intensieve 
correspondentie.4 De predikant schreef op 6 april 1854 namens de 
lutherse gemeente van Deventer een akte van attestatie voor Röntgen 
toen die zich officieel in Leipzig vestigde.5  
 Engelbert Röntgen had inmiddels zijn bruid gevonden. Op 25 juni 
1854 werd zijn huwelijk met Pauline Klengel kerkelijk bevestigd, niet in 
de ‘Evangelisch-lutherische Kirche’, maar in de ‘Reformierte Kirche’. 
Hoewel nergens blijkt dat Engelbert de religie van zijn vrouw heeft 
aangenomen en zelf lid van de ‘Reformierte Gemeinde’ is geworden, is 
hij dus voor zijn huwelijk overstag gegaan. De religie van de Klengels, 
althans van grootmoeder Klengel, was vervolgens in huize Röntgen-
Klengel dominant. Met grootmoeder Marie Susanne (Susette) Klengel-
Roger (1794-1841), had namelijk het reformierte element zijn intrede 
gedaan in de van oorsprong lutherse familie Klengel. In het 
‘Kirchenbuch’ van de ‘Evangelisch-reformierte Kirche’ van Leipzig prijkt 
achter haar naam: ‘reformiert, geboren 1794 Berlin.’6 Het huwelijk met 
de lutherse ‘Maurice Gottlob Klengel’ werd gesloten op 30 maart 1817 
in de Reformierte Kirche te Leipzig.    

Paulines zeer gelovige oudste broer, dr. Julius Klengel, maakte 
overigens in 1851 wegens zijn huwelijk met de lutherse Friederike 

                                                             
3                                                                             Volgens een aantekening van Engelbert Röntgen: Den Haag, NMI, 
Arch. Röntgen, D 76 (‘Biographie van Engelbert Röntgen’) en daar onder 1850. De lutheranen 
hebben in het gebouw gekerkt tot 1908. Engelbert heeft het orgel bespeeld van A.A. Hinsz dat in 
1739 was gebouwd en in 1853 werd verkocht aan de Ruïnekerk van Bergen. In 1853 werd in de 
Deventer lutherse kerk - waarschijnlijk onder de inspiratie van de muzikale Loman - een orgel van 
C.F.A. Naber geplaatst.  Zie hiervoor: 
www.protestantsegemeentebergen.nl/geschiedenis/g_orgel.htm (17 januari 2007).  
4                                                                               De brieven kwamen - misschien nog tijdens Lomans leven - in het 
bezit van Röntgen. Mien Röntgen putte er uit voor haar boek Brieven van Julius Röntgen (1934). 
Via haar kwamen ze bij haar tweede zoon Edvard Frants Röntgen en ten slotte bij diens zoon Julius 
Röntgen js. Tinte, Coll. Röntgen. 
5                                                                            Zo blijkt uit de akte in het dossier van Engelbert Röntgen, bewaard 
op het Stadtarchiv  Leipzig. Aldaar in de Aufnahmeakten-Bürgerakten, nr. 15180.  
6                                                                          Met dank aan Pfarrer H.J. Sievers (Leipzig), die voor mij alle 
hiernavolgende gegevens uit de administratie heeft gelicht. De enige andere Roger in de Leipzigse 
administratie is Jean Pierre Roger, eveneens uit Berlijn, die in 1709 in het huwelijk trad met Marie le 
Goulon. Zie ook: Hohlfeld, Leipziger Geschlechter. Band 3. Die reformierte Bevölkerung Leipzigs 
1700-1875. Leipzig, 1939. Aldaar onder Klengel en Röntgen.  
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Elisabeth Werner de overstap naar de Evangelisch-lutherische Kirche. 
Hun kinderen deden belijdenis in de Nicolaikirche.7     
 
 
Reformiert in Leipzig 
 
De kerk waar de drie kinderen Röntgen waren gedoopt en belijdenis 
hebben gedaan was de Reformierte Kirche bij het Thomaskirchhof. De 
reformierten baseerden zich niet op Maarten Luther, zoals de 
evangelisch-lutherischen deden, maar op Hyldrich Zwingli uit Zürich en 
- vooral - op Johannes Calvijn uit Genève.8 Ze gebruikten de Duitse 
vertaling van de Geneefse Catechismus (1545). Nadat in Frankrijk in 
1659 het Edict van Nantes was opgeheven, dat de Hugenoten (de 
Franse volgelingen van Calvijn) zekere rechten garandeerde, stonden 
ze aan vervolging bloot. Predikanten die niet op de galijen wilden 
eindigen, maar niettemin weigerden zich te bekeren, hadden geen 
andere keuze dan te vluchten. Veel schapen volgden hun herders. Niet 
alleen naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, maar ook 
naar de Duitse landen. Dresden had zijn eigen ‘Französisch reformierte 
Kirche’ in 1689, Hannover sinds 1697. Veel Franse ambachtslieden en 
arbeiders hebben gemeend en spoedig ook ondervonden dat er in het 
Duitse gebied voor hen voldoende werk was. 

In 1700 vestigde een groep Franse Hugenoten zich ook in 
Leipzig en door de jaren heen sloten anderen, ook bewoners van de 
stad en omliggende dorpen, zich bij hun gemeenschap aan. De 
Reformierten bleven in Leipzig klein in aantal en zijn nooit een factor 
van betekenis geweest. In 1702 mochten zij een gebedsruimte, een 
‘Betsaal’, inrichten in het 16de-eeuwse Amthaus (een omvangrijk pand 
op de hoek van de Klostergasse en het Thomaskirchhof).9 Johann 
Sebastian Bach, die van 1723 tot 1750 Thomaskantor is geweest, was 
dus een van de naaste buren. Hij heeft ongetwijfeld de Reformierte 
Kirche wel eens van binnen gezien en ook verschillende 
                                                             
7                                                         Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 1, 24 maart 1869 (belijdenis Paul 
Klengel); JR Dagboek nr. 3, 5 april 1871 (belijdenis Jenny Klengel).  
8                                                          ‘Reformierten’ kan men beter onvertaald laten. Met gereformeerden worden 
in Nederland aangeduid: 1) de hervormden die sinds 1559 ondergronds waren en zich in 1566 met 
de hagenpreken en beeldenstorm manifesteerden en vervolgens tussen 1572 en 1795 de dienst 
uitmaakten en 2) de volgelingen van de Afscheiding van 1834 van Hendrik de Cock.     
9                                                        Leipzig in seiner Vergangenheit und Gegenwart. Leipzig, 1847. 
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gemeenteleden gekend. De reformierte gebedsruimte werd in 1759 
aanzienlijk vergroot. Sinds 1811 hadden de reformierten gelijke rechten 
als de lutheranen. Dat betekende dat ze voortaan het volledige 
burgerrecht hadden, waardoor ze ook in de stadsregering konden 
worden gekozen. De katholieken, ook een minderheid, waren 
overigens al in 1807 gelijkgesteld aan de andere burgers van Leipzig. 
In 1840 kocht de Reformierte Gemeinde het Amthaus en opnieuw werd 
de ruimte vergroot, maar nu ook in- en uitwendig tot kerk verbouwd; op 
4 april 1841 nam men de vernieuwde kerk feestelijk in gebruik. In 1899 
werd een grote kerk met toren op de Tröndlinring in gebruik genomen 
en hier klopt tot op heden het hart van de Evangelisch-reformierte 
Kirche van Leipzig. Het oude Amthaus werd in 1902 afgebroken, 
tegelijk met de naastgelegen Thomasschule.  

De Reformierte Gemeinde was in Leipzig de kerk voor de liberaal 
georiënteerde burgers. Na 1870 maakte ze een onstuimige groei door. 
De oriëntatie werd overigens steeds minder Frans; het aantal lidmaten 
was tegen het einde van de eeuw uitgedijd tot ongeveer 7000 zielen.10          
 
 
‘Wo der Herr nicht das Haus baut...’ 
 
In het najaar van 1870 besloten Engelbert en Pauline dat hun zoon 
zich moest gaan voorbereiden op zijn ‘Konfirmation’. Hij moest als jong 
volwassene toch de waarheden van het geloof op hun merites kunnen 
beoordelen. De belijdenis - af te leggen na een examen als afsluiting 
van een periode catechismusonderwijs - was strikt genomen een 
bevestiging van wat met de doop was begonnen. Dooplid van de 
Reformierte Kirche was Julius in ieder geval. Op 10 juni 1855 was hij 
immers ten doop gehouden door zijn peters opa Moritz Klengel en oom 
Julius Klengel en zijn meter oma Caroline Röntgen. Maar daarna was 
het draadje dat hem aan de kerk bond erg dun geworden. Van enig 
kerkbezoek van de Röntgens om andere redenen dan het bijwonen 
van uitvoeringen van oratoria (onder meer de Matthäus-Passion in de 
Thomaskirche) of de eigen bespeling van het orgel blijkt niets. Ook van 
                                                             
10                                                                           Voor een goed overzicht: H-J. Sievers (Hrsg.), In der Mitte der 
Stadt. Die Evangelisch-reformierte Kirche zu Leipzig von der Einwanderung der Hugenotten bis zur 
friedlichen Revolution  (Leipzig, 2000). Op een totaal aantal inwoners van 650.000 maakten de 
reformierten met hun 7000 dus iets meer uit dan 1%. Over de Evangelisch-reformierte Kirche te 
Leipzig tevens: www.reformiert-leipzig.de (17 januari 2007). 
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religieuze praktijk in huis is niets bekend. Op zondagen ging men niet 
naar de kerk maar werden meestal visites afgelegd en wandelingen 
gemaakt. Met slecht weer bleef men thuis en werd er gecomponeerd 
en gemusiceerd.  
 Op zondag 17 april 1870 noteerde de bijna 15-jarige Julius 
Röntgen schijnbaar vanuit het niets: ‘Morgens in der Kirche’. Het was 
die dag Pasen, dus blijkbaar hechtten de Röntgens toch aan enige stijl 
op kerkelijke feestdagen.11 Op 13 november 1870 noteerde de jongen 
in zijn dagboekje: ‘Morgens mit Johanna in der Kirche’. Het moet 
Röntgens hernieuwde kennismaking zijn geweest want op 16 
november 1870 kreeg hij zijn eerste ‘Praeparationsstunde zur 
Konfirmation’ van pastor Dreydorff.12 Gedurende vier maanden schoof 
hij voortaan elke zondag na de dienst aan voor het 
‘Konfirmantenunterricht’.  

De omgang met de dominee, Johann Georg Dreydorff (1834-
1905), die van 1867 tot 1894 de Evangelisch-reformierte Kirche in 
Leipzig mede heeft geleid, moet zeer plezierig zijn geweest. Dreydorff 
kon zich op niveau met de Röntgens verstaan en meten. Julius kwam 
wel bij hem thuis om voor hem te musicieren of piano te spelen, alleen 
en met zijn vader, en dat werd zeer op prijs gesteld.13 Onder deze 
liberale theoloog hadden de vrijzinnigen in de Messestadt de wind in 
de zeilen. Dreydorff was doctor in de filosofie en stond bekend om zijn 
vrije geest. Als aanhanger van de nieuwe theologie wilde hij het 
christelijk geloof met de moderne cultuur en beschaving verzoenen. 
Daarbij nam hij grotendeels afstand van allerlei kerkelijke tradities en 
het gezag van de Schrift. Voortdurend trok hij ten strijde tegen 
‘geestelijke beperktheden’: religie zou zich slechts in volledige vrijheid 
kunnen ontwikkelen. De wereld was niet zozeer gebaat bij kerken, als 
wel bij gemeenten. Dreydorff relativeerde de historische Jezusfiguur 
maar bleef zich christen noemen.14 Julius Röntgen moet hiervan op de 
hoogte zijn geweest, want hij heeft Dreydorff regelmatig horen preken.  
                                                             
11                                                                      Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 2, 17 april 1870. 
12                                                                      Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 3, 13 en 16 november 1870. 
13                                                                      Hiervan slechts een paar voorbeelden uit vele: Tinte, Coll. 
Röntgen. JR Dagboek nr. 3, 29 mei 1871; JR Dagboek nr. 4, 2 januari 1872; JR Dagboek nr. 11, 7 
augustus 1883. 
14                                                                            Voor zijn theologie onmisbaar: [G. Dreydorff], Bekenntnisse eines 
alten Pfarrers. In Briefen an seine Frau. Leipzig, 1894. Het laatste hoofdstuk is een apologie pro en 
contra David Friedrich Strauss (1808-1874), een leerling van F.C. Baur, die in zijn Der alte und der 
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In januari 1871 werd de frequentie van de catechismuslessen 
opgevoerd: het was voortaan driemaal per week een 
uur.15Verschillende keren vielen er lessen uit, bijvoorbeeld op 30 
januari, toen er in Leipzig na de capitulatie van Parijs uitbundig feest 
werd gevierd en op 27 februari, toen het vredesakkoord met de 
Fransen werd ondertekend. Op 20 en 22 maart waren de examens en 
moesten zelfs vader en moeder meekomen. Op de dag van Julius’ 
belijdenis, 2 april 1871, preekte Samuel Rudolf Howard (1808-1890). 
Howard was pastor in de jaren 1844-1883; hij was de man die in 1854 
Engelbert en Pauline had getrouwd en naderhand Julius en zijn zusjes 
had gedoopt. Bovendien was hij een goede vriend van Felix 
Mendelssohn geweest; hij had in 1847 bij diens begrafenis de preek 
gehouden. Kortom, ook bij Howard zullen de Röntgens zich thuis 
hebben gevoeld.  

Formeel was Julius door zijn belijdenis lidmaat van de gemeente 
geworden. Op zijn belijdenisfeestje kreeg de jonge confirmant behalve 
boeken en muziekpartituren ook de imposante bijbel (Leipzig, 1859) 
van zijn betreurde grootvader. Zijn moeder schreef voorin: ‘Zur 
Erinnerung an den 2. april 1871 und an deinem Großvater Moritz 
Klengel’. Het handgeschreven psalmcitaat op dezelfde bladzijde is 
waarschijnlijk de tekst die Julius voor zijn belijdenis had uitgekozen: 
‘Wo der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran 
bauen.’ (Psalm 127).16 Als uit Röntgens dagboekjes zijn ijver voor 
Gods huis moet worden gedestilleerd, constateert men dat het heilige 
vuur langzaam maar zeker is gedoofd. Tenminste, als daarvoor het 
kerkbezoek als maatstaf wordt genomen. Op Witte Donderdag 1871 (6 
april) bereidde de gemeente zich voor op het Avondmaal; op Goede 
Vrijdag ging Julius samen met zijn moeder naar de kerk en nam hij na 
afloop deel aan het Avondmaal. Ook met Pinksteren gaf de familie nog 
acte de présence. Gedurende 1871 verschoof het ritme van de 
inmiddels tweewekelijkse kerkgang naar eenmaal per maand. In 1872 

                                                                                                                                                                                          
neue Glaube. Ein Bekenntniss (Leipzig, 1872), de vraag ‘Sind wir noch Christen?’ ontkennend had 
beantwoord. Voor de ambtsperioden en biografieën van Dreydorff en Howard: Sievers (Hrsg.), In 
der Mitte der Stadt, 161-162. 
15                                                                            Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 3. Aldaar de gegevens op de 
hierna genoemde data. 
16                                                                            De bijbel werd in de familie doorgegeven: via Julius Röntgen jr. 
kwam hij terecht bij Agnes Thiadens-Röntgen en ten slotte bij haar zoon Frithjof Thiadens 
(Weener). 
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zakte het bezoek terug tot vier keer per jaar. Het jaar daarop ging 
Julius nog maar twee keer en daarna alleen nog op de zogenaamde 
hoogste hoogtijdagen. Zo was hij op eerste kerstdag 1875 met zijn 
zusjes Johanna en Line en Fräulein Maier voor het eerst sinds tijden 
weer eens in de kerk. Op 4 juni 1876 (Pinksteren) was de hele familie 
present. Dreydorff preekte en na afloop was er Avondmaal. Op 11 
augustus 1878 schreef Röntgen in zijn dagboekje: ‘Regentag. Alle in 
der Kirche’.17 Het is de laatste mededeling in de dagboeken over 
kerkgang. Nadien waren het vooral muzikale redenen die hem 
kerkgebouwen, waar dan ook, deden betreden. 

 
 
Radicalen in Amsterdam 
 
Toen Röntgen zich in 1878 in Amsterdam vestigde, schreef de 
ambtenaar van de burgerlijke stand achter zijn naam op zijn 
persoonskaart:’ ‘NH’ ofwel ‘Nederlands hervormd’.18 Röntgen zal dit 
zelf hebben aangegeven. De jonge componist had in Amsterdam volop 
gelegenheid zijn religieuze horizon te verbreden en dichter bij het vuur 
had hij niet kunnen zitten: de eerste jaren was zijn mentor Abraham 
Loman (1823-1897), de oud-predikant van de lutherse gemeente van 
Deventer en van 1856 tot 1893 hoogleraar aan het Evangelisch-
Luthers Seminarie te Amsterdam.19 Röntgen kende Loman al vanaf 
zijn vroegste jeugd en noemde hem bij zijn overlijden in 1897: 'Mein 
ältester Freund hier im Lande.' Zijn herinneringen aan hem gingen 
terug tot in 1864 en in juni 1866 had hij hem voor het eerst met zijn 
ouders bezocht in Amsterdam.20 In 1877 was het Loman geweest die 

                                                             
17                                                                       Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek, nr. 8, 11 augustus 1878. 
18                                                                       Formeel was dat niet juist. De Nederlands hervormden 
stonden echter dichter bij de ‘Reformierten’ (hugenoten) dan de gereformeerden, de orthodoxe 
Afgescheidenen die in 1834 de predikant van Ulrum, Hendrik de Cock, waren gevolgd.  
19                                                                       Van 1877 tot 1893 was Loman tevens hoogleraar in de 
godgeleerdheid aan de in 1877 opgerichte Universiteit van Amsterdam. Zie zijn biografie in het 
BLGNP I, 137-139.  
20                                                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen., Brief van JR aan MdAvdH, 2. 
Ostertag [19 april] 1897: ‘Mein ältester Freund hier im Lande: seit dem Jahre 64 erinnere ich seine 
Persönlichkeit, in 1866 war ich zuerst bei ihm in Amsterdam.’  
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Röntgen aan zijn betrekking hielp op de muziekschool van de 
Amsterdamse afdeling van Toonkunst.21     

Loman was sinds jaar en dag een van de meest markante 
woordvoerders van de Hollandse radicaalkritiek.22 Als jong student was 
hij in aanraking gekomen met de moderne theologie en de 
wetenschappelijke bijbelkritiek; zijn belangstelling werd verdiept tijdens 
een studiereis door Duitsland. In Tübingen leerde hij in de jaren veertig 
de theoloog Ferdinand Christian Baur (1792-1860) kennen, het 
boegbeeld van de Tübinger Schule. Baur was een der eersten die voor 
het onderzoek naar de historische Jezus consequent de methode van 
de wetenschappelijke kritiek toepaste op het Nieuwe Testament. Het 
Evangelie van Johannes schoof hij als een voor Jezus irrelevante bron 
terzijde. Al in 1861 had Loman zich in zijn paaspreek: ‘Wat zoekt gij 
den leevende bij de dooden?’ een aanhanger van de nieuwe 
bijbelstudie getoond.  

Vanaf 1874 was Loman geheel blind en aangewezen op de hulp 
van anderen. Toen Röntgen zijn eerste jaren in Amsterdam nog alleen 
woonde, was hij kind aan huis bij de Lomans. Hij woonde in de Van 
Baerlestraat recht tegenover hen; hij deelde in hun lief en leed en 
omgekeerd. Röntgen heeft veel aan Loman te danken. Het was Loman 
die hem met zijn uitgaven van Valerius’ Gedenckclanck (1871) en 
Twaalf Geuzenliedjes (1872) de ogen heeft geopend voor de 
schoonheid van Nederlandse volksliederen. Julius Röntgen heeft 
Loman vaak voorgelezen, onder zijn leiding zijn Nederlands kunnen 
bijspijkeren, samen met hem muziek gecomponeerd en partituren voor 
hem uitgeschreven. Röntgen heeft zich uiteindelijk van zoon van 
Lomans vriend, via protegé van Loman ontwikkeld tot vriend van 
Loman.     
 Een jongere collega van Loman die in en buiten Amsterdam veel 
stof heeft doen opwaaien was de theoloog, kunsthistoricus en 
letterkundige Allard Pierson (1831-1896), van 1877 tot 1895 hoogleraar 
esthetica en kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en 
in die hoedanigheid een collega van Loman. Met Loman, J.A. Sillem en 
zijn broer N.G. Pierson was hij een der vaste medewerkers van het 

                                                             
21                                                                      Zie hiervoor 234. 
22                                                                          Lomans biografie door A. de Groot in BLGNP I, 137-139; zie ook: 
www.radikalkritik.de en aldaar onder ‘Biographien’ (17 januari 2007). 
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cultureel-politieke tijdschrift De Gids.23 Pierson was een exponent van 
de zogenaamde moderne theologie van J.H. Scholten (Leiden). De 
jonge predikant Pierson, die de mensheid stelde boven de 
christenheid, raakte binnen de kortste keren los van de kerk en legde 
reeds in 1865 zijn ambt neer. Zijn boek De Bergrede en andere 
Synoptische fragmenten (1878) geldt als het startpunt van de 
Hollandse radicaalkritiek. Pierson trok hierin niet alleen het bestaan 
van de historische Jezus maar ook de authenticiteit van sommige 
apostelbrieven in twijfel. Loman heeft Piersons boek in 1879 
veroordeeld; hij beschouwde zijn eigen radicale kritiek niet als negatief, 
die van Pierson wél. Ook bij de aanvaarding van historisch-kritische 
hypothesen kon volgens Loman het Christusideaal bewaard blijven. De 
Christusfiguur was voor hem de innige vereniging van een historische 
overlevering met een algemeen zedelijk religieus, humanistisch 
beginsel. In zijn geruchtmakende rede ‘Het Oudste christendom’ (13 
december 1881 in het gebouw van de Vrije Gemeente aan de 
Weteringschans te Amsterdam) poneerde Loman dat het christendom 
niets anders was dan een joodse messianistische beweging en Jezus 
niet langer een historische persoon maar een belichaming van ideeën.  
 De rede zorgde zelfs in de kringen van het vrijzinnig 
protestantisme voor een storm van protest. Röntgen heeft de 
voordracht niet bijgewoond; hij moest lesgeven.24 Hij zal Lomans tekst 
zeker hebben gelezen; als het niet van tevoren is geweest dan wel 
achteraf. Maar wat sommigen trof als een mokerslag, moet voor hem 
gefundenes Fressen zijn geweest. Sinds de dagen van zijn belijdenis 
en in zijn contact met de ‘Freigeist’ Dreydorff was hij heel wat 
vrijzinnigheid gewend. Röntgen heeft korte tijd ook met Allard Pierson 
contact gehad. Tussen 15 mei en 6 december 1879 heeft hij zes 
avonden bij Pierson thuis Griekse tragedies en komedies gelezen.25 Hij 
                                                             
23                                                Een biografie van Pierson door George Harinck verscheen in de 
Christelijke Encyclopedie (Kampen, 2005), 1416. Aldaar op p. 1500 ook het lemma ‘radicale school’ 
door Theo Witvliet met informatie over Loman én Pierson. Over Loman, Pierson en Silllem vindt 
men van alles bij Aerts, De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De 
Gids. 
24                                             Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 10, 13 december 1881. 
25                                                                            Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 9, 15 mei en 2 oktober 
(Agamemnon van Aischylos), 30 oktober (Phaedon van Plato en De Kikkers van Aristophanos), 13 
november (De Coëphoren van Aischylos), 27 november en 6 december (Eumenides van Aischylos). 
Het betrof overigens het lezen van vertalingen in het Nederlands door Pierson (met waarschijnlijk 
het Griekse origineel ernaast). 
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zal Pierson hebben leren kennen op de soirées bij diens jongere broer 
N.G. Pierson. Dat Allard Pierson na 1879 niet meer in Röntgens 
dagboeken voorkomt en hij misschien ook uit Röntgens gezichtsveld is 
verdwenen, is mogelijk te verklaren uit Röntgens loyaliteit aan Loman.  
 
 
Amanda en de Noorse Zeemanskerk  
 
Amanda heeft vanaf 1880, voor zover het in haar vermogen lag, de 
lamp van het geloof brandende gehouden.26 Haar huwelijk met Julius 
Röntgen werd gesloten op 28 juli 1880 in Landskrona, immers haar 
geboorteplaats, en naar Scandinavisch gebruik alleen in de kerk 
voltrokken. Predikant was de lutheraan Kyrkohärde Lundegård, bij wie 
Amanda destijds belijdenis had gedaan. Het enige dat Röntgen over de 
kerkelijke viering in zijn dagboekje kwijt wil is: ‘Die Kirche überfüllt. 
Blasmusik, Gesang und Orgel.’ Geen woord over de schriftlezingen, de 
preek en de gebeden. Dat Griegs toen al beroemde liefdeslied ‘Jeg 
elsker Dig!’ in de kerk heeft geklonken is opmerkelijk.27   
 Amanda zou, vanaf 22 augustus 1880 in Amsterdam, intensieve 
contacten met de Noorse kerk onderhouden, de enige kerk in 
Nederland voor noordelijke Scandinaviërs.28 De eigen predikant, pastor 
Knudsen, was een geziene gast in de Van Baerlestraat en een 
regelmatige bezoeker, ook bij de Röntgens, van de ‘Skandinavische 
Gesellschaft’.29 Zondag 3 juli 1881 was een grote dag, want toen werd 
Julius jr. thuis ten doop gehouden. Röntgens dagboekaantekening 
toont hoe onorthodox deze huisdienst is verlopen. De muziek hield 
meer verband met Christus’ lijden dan met de doop van de kleine 
Röntgen: ‘Ave verum Mozart zum Anfang, dann Lomans Rede, Choral 
aus der Passion zum Schluß. Dann sehr lustiges Mittagsessen.’ Een 
redevoering dus van Loman en niet van Knudsen; daaruit blijkt wel de 

                                                             
26                                                                      Vgl. Psalm 18: 29. 
27                                                                           Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 28 juli 1880. Griegs lied 
werd gezongen door Louise Pyk. Röntgen noemt het niet in zijn dagboekje, maar het blijkt uit 
Röntgen, Grieg, 12.   
28                                                                      De Noorse Zeemansmissie was in 1875 van start gegaan in de St.-
Olafskapel op de Zeedijk. In 1888 werd de dependance Rotterdam in het leven geroepen en in 
1892 werd de hoofdafdeling daarheen overgeplaatst. 
29                                                         Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 6 november 1881. 
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regie van Röntgen.30 Op 23 januari 1887, bij de doop van Engelbert, 
het tweede kind, in de Noorse kerk, preekte pastor Rahn, de 
voorganger van die kerk. Van muziek is niets bekend.31   
 Toen op 23 april 1882 de vernieuwde Noorse kerk te Amsterdam 
in gebruik werd genomen, was Röntgen samen met zijn vrouw bij de 
plechtigheid aanwezig; ze ontmoetten daar toen ook de Zweedse 
koningin.32 Dat laatste hoeft niet te verbazen aangezien Noorwegen tot 
in 1905 onder de Zweedse kroon viel. Op 20 april hadden de Röntgens 
bij de Knudsens maar liefst tien Noorse predikanten ontmoet. Op 26 
april kwamen drie van hen - Knudsen, Hauge en Munthekaas - in huize 
Röntgen op bezoek. Daaruit mag blijken dat Amanda Röntgen een 
prominent en geliefd gemeentelid was.  
 Na haar overlijden (15 juni 1894) is Amanda, voor zover bekend, 
niet vanuit de Noorse kerk of met enig kerkelijk en religieus ritueel 
begraven. Loman schrijft dat zij in alle stilte op het kerkhof Zorgvlied 
aan de Amstel ter aarde werd besteld: ‘De plek was te klein, om al de 
bloemen te bevatten, haar door tal van vrienden gewijd.’33 Op het 
grafmonument verwijzen verschillende symbolen naar de christelijke 
traditie: het kruis – in de reformatorische traditie uiteraard zonder 
corpus - met daarop de vlinder. De vlinder representeert in het 
algemeen de kortstondigheid van het leven, maar in een christelijk 
kader - immers midden op het kruis - juist de onsterfelijkheid van de 
ziel. Op de stele, boven de harp, bloemen en palmtak, prijkt de tekst: 
'Die Liebe hoeret nimmer auf'. Deze spreuk, geliefd op graflinten en 
zerken, is een citaat uit de eerste Corinthebrief van de apostel Paulus: 
‘Die Liebe höret nimmer auf, so doch die Weissagungen und Sprachen 
und die Erkenntnisse aufhören werden.’ 34  

                                                             
30                                                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 3 juli 1881. 
31                                                         Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 13, 23 januari 1887. Een vergelijkbare 
plechtigheid vond plaats op 25 juni 1884, toen Engelbert en Pauline Röntgen-Klengel hun 30-jarig 
huwelijksfeest in het kerkje van Knauthain vierden. Johanna en Line stuurden Julius, die er niet bij 
kon zijn, het door hen samengestelde programma. Julius schreef in zijn dagboekje: 'Alte Sachen 
von mir. Orgelfugen. Gebet von Lipiner gesungen […] Das neue Sonntagslied […] Zum Schluß der 
100. Psalm […] Line dirigiert! Alles hochgelungen!' Kortom, een Röntgendag in stijl en een beetje 
kerks. Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 25 juni 1884.  
32                                                          Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 23 april 1882.  
33                                                           Loman, ‘Ter nagedachtenis’, 218.  
34                                                        I Corinthe 13: 8. 
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 Van kerkelijke en godsdienstige rituelen bij en na het overlijden 
van andere familieleden Röntgen en Klengel (grootvader, moeder en 
vader), is evenmin iets bekend. De hele familie Klengel kwam één jaar 
na het overlijden van grootvader Moritz samen op zijn graf; dat is 
alles.35 Julius schrijft hierover naderhand niet meer. Op 28 november 
1879 overleed na een korte, slopende ziekte oom Julius Klengel, 
Julius' mentor en grote steun en toeverlaat gedurende zijn 
jongelingsjaren. Naar aanleiding van dit verlies schreef Julius: 'Das war 
der größte Schmerz in diesem und allen früheren Jahren.'36 Erger dus 
dan het plotselinge overlijden van zijn eerste muzikale mentor Moritz 
Hauptmann begin 1868, dat hij ‘de eerste grote smart’ in zijn leven 
noemde.37 Op kerstavond 1879 waren de Röntgens met tante Nanny 
Klengel bij elkaar. Op het laatste moment had men besloten elkaar 
toch kerstcadeautjes te geven en daarmee de rouw om Onkel te 
beëindigen. Ooms portret was omgeven met dennentakjes en een 
laurierkrans en rondom waren kaarsjes geplaatst.38    
 
 
Rooms-katholicisme 
 
De componiste Ethel Smyth (1858-1944), sinds 1877 studente van het 
Leipzigs conservatorium39 en privéleerlinge van de katholieke Heinrich 
von Herzogenberg, heeft de familie Röntgen goed gekend en zij 
karakteriseert de Röntgens in haar memoires als anti-katholiek. Vooral 
Johanna Röntgen, met wie zij bevriend was, de meest religieuze van 
drie Röntgenkinderen, die in later jaren op een school bijbelles zou 
geven, zou zeer gebeten zijn geweest op ‘Rome’. Smyth verhaalt dat 
Johanna een keer in de paastijd met een reisgezelschap Rome 
bezocht en uitgerekend op paasmorgen het dak van de Sint 
                                                             
35                                                      Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek, nr. 3, 14 september 1871. 
36                                                         Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek, nr. 10, 31 december 1879.  
37                                                       Zie hiervoor 112. 
38                                                           In zijn dagboekje noteerde Julius aansluitend op deze impressie de 
volgende regels: 'Und doch den Morgen seh  ich scheinen, viele Ströme gehn im grünen Tal. Frisch 
auf! und die es ehrlich meinen die grüß ich all aus Herzensgrund.' Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek 
nr. 10, 24 december 1879. Waarschijnlijk betreft het hier een liedtekst. De herkomst kon niet 
worden achterhaald.  
39                                                                          Festschrift en aldaar onder de ‘Schülerinskriptionen’ van 1877 nr. 
2753: ‘Ethel Mary Smyth (Farnborough)’. 
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Pieterskerk beklom. Diep onder haar was inmiddels de massa 
samengestroomd voor de pauselijke zegen 'urbi et orbi', in haar ogen 
een 'heidense orgie'. Met haar vrienden zong zij luidkeels - wat vanaf 
beneden helaas niet werd opgemerkt - Luthers 'Ein' feste Burg ist 
unser Gott’.40 
 Van Julius Röntgen is niet bekend dat zijn anti-papisme ooit 
dergelijke hoogten heeft bereikt. Anders dan Johanna onderscheidden 
de andere Röntgens zich volgens Smyth door hun 'non-conformist 
conscience'.41 Julius zal evenals zijn ouders en zusjes nauwelijks iets 
hebben geweten van de leerstellingen van het rooms-katholicisme. Bij 
de Röntgens op Lehmannsgarten kwamen geen katholieken langs, 
afgezien van de Von Herzogenbergs, die in 1872 in Leipzig waren 
komen wonen, en de Von Suchodolski's. Heinrich von Herzogenberg 
was weliswaar katholiek, maar door zijn Bachstudies en zijn werk voor 
de protestantse kerkmuziek was hij ver van de moederkerk 
afgedreven.42 De Von Suchodolski's daarentegen waren belijdend 
katholiek en hebben de Röntgens betrokken bij die hoogtepunten in 
hun leven die zij ook kerkelijk vierden. Op 12 augustus 1875 werd 
Heinrich Januarius von Suchodolski in de katholieke kerk van Weimar 
gedoopt en Julius Röntgen was peetvader.43 Röntgen moet overigens 
op de hoogte zijn geweest van het wel en wee van de Duitse 
katholieken sinds Bismarcks Kulturkampf (1871-1878) en de anti-
clericale maatregelen dientengevolge. Dit mag blijken uit zijn 
karakterisering van zijn eigen toestand begin 1886: ‘Der “vertriebene 
Jesuitenpater” bittet also schon wieder um ein Unterkommen in 
Lehmannsgarten’.44   

Weimar brengt ons overigens nog even op Liszt en ook hier heeft 
Ethel Smyth een interessante observatie: Edvard Grieg zou een 
katholieke smaak hebben gehad en dat zou mede verklaren dat hij het 
                                                             
40                                                                  Smyth, As time, 242, 275, 394.  
41                                                                  Smyth, Impressions, 143. 
42                                                                      Over Heinrich von Herzogenberg hiervoor 160-161. 
43                                     Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 7, 12 augustus 1875. Nota bene in 
dezelfde kleine kapel in de Marienstraße waar ook Franz Liszt altijd kwam. Walker, Franz Liszt. The 
Weimar Years, 10, 11. 
44                                       inte  Coll  Röntgen  Brie  van JR aan zijn ouders, 9 ebruari 1886  n 1872 verbood Bismarck in zijn ‘Jesuitengesetz  de 

jezu etenorde in het Duitse Rijk  Pas in 1917 werd de maatregel ongedaan gemaakt  Vrijwel alle Duitse jezu eten weken uit naar Nederland en Engeland  n de 

Nederlandse grensgebieden openden zij hun opleidingen (onder andere in ‘s-Heerenbergh en Valkenburg)  Vriendelijke mededeling dr  Paul Beghijn (Amsterdam)  

Veel van zijn gading kan men vinden in  Chr  Clark en W  Kaiser (eds ), Culture wars. Secular-catholic conflict in nineteenth century Europe. Cambridge, 2003  Met 

dank aan dr  Peter Jan Margry (Meertens nstituut Amsterdam) voor de verwijzingen    
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werk van Franz Liszt bewonderde. Mutatis mutandis is dan te begrijpen 
dat Röntgen, die geen affiniteit had met het katholicisme en wiens 
smaak niet door 'Rome' was aangetast, gruwde van het werk van Liszt. 
Evenals Smyth trouwens.45      

De katholieken vormden in het sedert de reformatie door de 
Evangelisch-lutherischen gedomineerde Leipzig evenals de 
Reformierten een kleine minderheid. Pas vanaf 1710 hadden ze een 
eigen kapelletje in de Pleißenburg (het oude kasteel op een van de 
stadswallen); in 1841 gingen ze over naar de Neukirche en kort voor 
1850 namen ze een grote, nieuwe kerk in gebruik. Slechts enkele 
keren zijn er in Röntgens dagboekjes verwijzingen naar het 
katholicisme. Zo is hij als jongeman steeds van de partij als in het 
vroege voorjaar de carnavalsstoet voorbijtrekt. Uit de ingetogen 
beschrijving blijkt de enorme afstand. Röntgen is gefascineerd, hij kijkt 
ernaar, maar het is voor hem ondenkbaar dat hij ooit zelf tussen dat 
malle volk zou lopen. Ook kerkelijke processies trekken zijn aandacht. 
Op 27 mei 1869 gingen de katholieken in Leipzig op Sacramentsdag in 
optocht de straat op en Röntgen noteert: 'Fronleichnam. Früh 
Prozession gesehn.'46   

Uit Röntgens houding tegenover katholieke fenomenen als 
processies en pelgrimages spreken afstandelijkheid en milde 
verbazing. Dit blijkt ook uit zijn keuze voor de ballade Die Wallfahrt 
nach Kevlaar (1893) van Heinrich Heine (1797-1856). Deze tekst geldt 
als een van Heines belangrijkste gedichten.47 Hier is geen sprake van 
anti-papisme. Verre daarvan, Heine heeft zich juist liefdevol ingeleefd 
in zijn onderwerp. Enerzijds portretteert hij de katholieken als halve 
heidenen en maakt hij zich vrolijk over hun veronderstelde genezingen, 

                                                             
45                                 Smyth, Impressions , 242. Zie voor Röntgen en Liszt hiervoor 120-133. 
46                                                                              In Duitsland gold geen processieverbod. Vriendelijke mededeling 
dr. Peter Jan Margry (Meertensinstituut Amsterdam). Na 1870 maakt Röntgen in zijn dagboeken 
geen melding meer van carnavalsoptochten en processies. Het is denkbaar dat ten gevolge van de 
anti-clericale maatregelen en wetten vanaf 1871 voortaan het ommegaan in steden achterwege 
moest worden gelaten. In de carnavalsstoet zullen ook niet-katholieken hebben meegelopen.    
47                                                                         Onder anderen Engelbert Humperdinck (1854-1921), evenals 
Röntgen een leerling van Franz Lachner (na 1876), August Södermann, Ferdinand von Hiller, 
Charles Villiers Stanford en Carl Orff becomponeerden de tekst (selectie). Tegenwoordig wordt de 
Ballade op hoogtijdagen in Kevelaar in de kerk uitgevoerd. Zie hiervoor: www.wallfahrt-kevelaer.de 
(17 januari 2007) 
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anderzijds buigt ook hij het hoofd voor het grote mysterie van de 
genezende macht van de Maagd Maria, ‘die Mutter Gottes’.48   

    
 
Die Wallfahrt nach Kevlaar 
   
Am Fenster stand die Mutter,  
Im Bette lag der Sohn.  
„Willst du nicht aufstehn, Wilhelm,  
Zu schaun die Prozession?“  
   
„Ich bin so krank, o Mutter,  
Daß ich nicht hör und seh;  
Ich denk an das tote Gretchen,  
Da tut das Herz mir weh.“ —  
   
„Steh auf, wir wollen nach Kevlaar,  
Nimm Buch und Rosenkranz;  
Die Mutter Gottes heilt dir  
Dein krankes Herze ganz.“  
   
Es flattern die Kirchenfahnen,  
Es singt im Kirchenton;  
Das ist zu Köllen am Rheine,  
Da geht die Prozession.  
   
Die Mutter folgt der Menge,  
Den Sohn, den führet sie,  
Sie singen beide im Chore:  
‘Gelobt seist du Marie!’  
   
II 
Die Mutter Gottes zu Kevlaar  
Trägt heut ihr bestes Kleid;  
Heut hat sie viel zu schaffen,  
                                                             
48                                                                     Heinrich Heine, Sämtliche Gedichte (Stuttgart, 1990), 175-178. 
Nawoord van Heine op pp. 903, 904. Het gedicht dateert van 1822 en werd als laatste gedicht van 
‘Die Heimkehr’ (1823-1824) opgenomen in het Buch der Lieder. Hamburg, 1827.  
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Es kommen viel kranke Leut.  
   
Die kranken Leute bringen  
Ihr dar, als Opferspend,  
Aus Wachs gebildete Glieder,  
Viel wächserne Füß und Händ.  
   
Und wer eine Wachshand opfert,  
Dem heilt an der Hand die Wund;  
Und wer einen Wachsfuß opfert,  
Dem wird der Fuß gesund.  
   
Nach Kevlaar ging mancher auf Krücken,  
Der jetzo tanzt auf dem Seil,  
Gar mancher spielt jetzt die Bratsche,  
Dem dort kein Finger war heil.  
   
Die Mutter nahm ein Wachslicht,  
Und bildete draus ein Herz.  
„Bring das der Mutter Gottes,  
Dann heilt sie deinen Schmerz.“  
   
Der Sohn nahm seufzend das Wachsherz,  
Ging seufzend zum Heilgenbild;  
Die Träne quillt aus dem Auge,  
Das Wort aus dem Herzen quillt:  
   
„Du hochgebenedeite,  
Du reine Gottesmagd,  
Du Königin des Himmels,  
Dir sei mein Leid geklagt!  
   
Ich wohnte mit meiner Mutter  
Zu Köllen in der Stadt,  
Der Stadt, die viele hundert  
Kapellen und Kirchen hat.  
   
Und neben uns wohnte Gretchen,  
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Doch die ist tot jetzund —  
Marie, dir bring ich ein Wachsherz,  
Heil du meine Herzenswund.  
   
Heil du mein krankes Herze —  
Ich will auch spät und früh  
Inbrünstiglich beten und singen:  
Gelobt seist du, Marie!“  
   
III 
Der kranke Sohn und die Mutter,  
Die schliefen im Kämmerlein;  
Da kam die Mutter Gottes  
Ganz leise geschlichen herein.  
   
Sie beugte sich über den Kranken,  
Und legte ihre Hand  
Ganz leise auf sein Herze,  
Und lächelte mild und schwand.  
   
Die Mutter schaut alles im Traume,  
Und hat noch mehr geschaut;  
Sie erwachte aus dem Schlummer,  
Die Hunde bellten so laut.  
   
Da lag dahingestrecket  
Ihr Sohn, und der war tot;  
Es spielt auf den bleichen Wangen  
Das lichte Morgenrot.  
   
Die Mutter faltet die Hände,  
Ihr war, sie wußte nicht wie;  
Andächtig sang sie leise:  
Gelobt seist du, Marie!  
 
Die Wallfahrt moet Röntgen na aan het hart hebben gelegen. Het 
Schumanniaanse werk is overgeleverd in drie verschillende versies: 
een voor zang en orkest (1893), een voor piano en zang (1894) en een 
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voor alt, bariton, koor en piano (ongedateerd).49 Hieruit volgt wel dat 
Röntgen heeft geprobeerd voor deze compositie collegamusici te 
interesseren. Röntgen heeft zijn Wallfahrt uitgevoerd in het 
Amsterdamse Concertgebouw op 17 februari 1894 op een avond 
geheel gewijd aan zijn eigen werken; Messchaert zong de solo.50   
 
De Amsterdamse coterie waarin Julius Röntgen vanaf begin 1878 werd 
opgenomen was vermoedelijk even vrijzinnig als Röntgen zelf; 
orthodoxe protestanten en rooms-katholieken waren in deze kring van 
liberalen, vrijdenkers, atheïsten en geassimileerde joden niet 
vertegenwoordigd. Dat wil overigens niet zeggen dat Röntgen niet met 
deze lieden omging. Er waren wel degelijk katholieken in Röntgens 
kring, al was hun aantal bescheiden. Zo had hij tot halverwege 1886 
geregeld contact met de componist-dirigent Johannes Verhulst (1816-
1891). Ondanks zijn nederige komaf, bewoog Verhulst zich 
gemakkelijk in het gezelschap van gearriveerde lieden: Loman, Sillem 
en vele anderen droegen hem op handen.51 Steevast gaf Verhulst acte 
de présence bij de bezoeken en optredens van componisten als 
Brahms, Rubinstein en Grieg. Na de concerten in Felix Meritis - vaak 
zijn eigen concerten - was hij altijd aanwezig bij de nazit. Bij de 
huisconcerten en ontvangsten in de coterie van Sillem, N.G. Pierson en 
andere bestuurders van Toonkunst komt men Verhulst echter nooit 
tegen, althans het blijkt niet uit Röntgens dagboeken. Tussen 
Röntgens privéleerlingen kan men omstreeks 1880 drie katholieken 
ontwaren: de bariton Herman Molkenboer (Röntgens eerste 
compositieleerling), en de jongedames Herckenrath en Wüst.52 Van de 
katholieke aanzienlijken en intelligentia ontbreekt lange tijd elk spoor. 
                                                             
49                                                                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nrs. 518, 323 en 496.  
50                                                                         Zie de recensie van Hugo Nolthenius in het Weekblad voor 
Muziek 1 (1894), 24 februari, 27. Daar stelt Nolthenius dat het werk al eerder had geklonken. Dat 
zal dan in hetzelfde seizoen zijn geweest onder Kes. Zwart, Mengelberg, 53.  
51                                                                       Over Verhulst hiervoor192-194, 203. Voor de biografie van 
Verhulst door Marcel Venderbosch: Hiu en Van der Klis, Het Honderd Componisten Boek, 338-341. 
Zie ook de necrologieën van Verhulst door A.D. Loman (De Amsterdammer, 25 februari 1891), H. 
Viotta (Maandblad van de Wagnervereeniging, februari 1891) en J.A. Sillem (De Nieuwe Gids 6 
(1890-1891), dl. 2, afl. 4, 141-144 en 148-152.  
52                                                                           Tinte, Coll. Röntgen, JR Dagboek nr. 8, 9 maart 1878 (eerste les 
aan Fräulein Wüst); JR Dagboek nr. 9, 13 maart en 30 april (Molkenboer) en 11 september 1979 
(eerste les Fräulein Herckenrath).  
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Pas aan het einde van de eeuw duikt P.A.L. van Ogtrop tussen 
Röntgens kennissen op. Maar juist de Van Ogtrops waren door 
huwelijken buiten hun eigen kring - onder meer met de Boissevains - 
atypisch.53   
 Het staat vast dat spraakmakende, invloedrijke rooms-
katholieken als Alphons Diepenbrock, Henri Viotta en Willem 
Mengelberg geen deel hebben uitgemaakt van Röntgens vrienden- en 
kennissenkring.54 Mogelijk is de afstand die Röntgen tot hen voelde - 
en omgekeerd - deels te verklaren uit het moeilijk onder woorden te 
brengen onbegrip en ongemak dat katholieken en niet-katholieken 
jegens elkaar koesteren. Röntgen was niet geporteerd van de 
componist Diepenbrock. Het enige werk dat hij van hem bewonderde 
was zijn Te Deum - toch een zeer katholiek werk - en die waardering 
heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. Meer dan 
Diepenbrock was Mengelberg in zijn optreden een man van theater en 
roomse sier, evenals Franz Liszt.55 De Röntgens - Mien voorop - 
hebben zich enorm gestoord aan dit ‘parfum’.56 Mengelberg, de vurige 
vereerder van Maria, die na de Eerste Wereldoorlog naast zijn chalet in 
Zuort (Unterengadin) in Zwitserland uit dankbaarheid een kapel liet 
bouwen. Deze wereld stond mijlenver af van het sobere universum van 
de Röntgens.  
 Het was in 1922 en ook in Zwitserland dat Röntgen inspiratie 
opdeed voor zijn eerste en tevens laatste katholieke compositie; de 
componist was toen 67 jaar oud!57 Hiervoor bleek dat Röntgen altijd al 
geïnteresseerd was geweest in kerken, dominees en pastoors, zolang 
er maar gemusiceerd kon worden of over muziek gepraat. In augustus 
1922 verbleven de Röntgens een paar weken in Bauen, een dorpje bij 
het Vierwoudstedenmeer.58 De pastoor van de katholieke kerk, een 
                                                             
53                                                                             Over het netwerk van rooms-katholieken in Amsterdam in de 
periode 1850-1900: Vis, Onder Uw Bescherming, 58-82. 
54                                                                              Meurs, Wagner in Nederland, 245 e.v. Hiermee is natuurlijk niet 
gezegd dat de katholieken een gesloten bolwerk vormden.   
55                                                                      Zie hiervoor 132 en 133. 
56                                                                      Zie hiervoor 402, 419-422. 
57                                                                          Hier kan worden afgezien van de opdrachtwerken (‘Kyrie’, 
‘Sanctus’ en ‘Benedictus’) die Röntgen voor de lessen van E.F. Richter componeerde, waarschijnlijk 
zonder een uitvoering binnen een katholieke liturgie voor ogen. Zie hiervoor 145. 
58                                                                             Na een tournee met de Amsterdamse Koninklijke 
Mannenzangvereeniging Apollo (dirigent Fred Roeske) in juni in Zürich en Interlaken. Zie de 
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groot muziekliefhebber, liet Röntgen, die zich - gewoontegetrouw bij 
dominees en pastoors op binnen- en buitenlandse reizen - kort na 
aankomst bij hem had gemeld, een paar gregoriaanse missen zien die 
de componist buitengewoon interesseerden. Röntgen liet toen ook zijn 
oog vallen op het orgel in de kerk... Uit een brief aan Johannes 
Messchaert blijkt hoe doortastend en tegelijk weinig dogmatisch hij was 
en hoe voortreffelijk hij zich kon schikken in de katholieke liturgie: 
'Sonntags fungierte ich als Organist und bin überhaupt in solcher 
katholischen Stimmung daß ich eine ganze A-Cappella-Messe 
geschrieben habe mit einem gregorianischen Sanctus und einer 
großen Fuge “cum spiritu sancto”.’59 De mis is gedagtekend 19 
augustus 1922. Het 'Sanctus' ('Con molta devozione') en het 
'Benedictus' (‘Molto tranquillo’) vallen op door de ingetogen 
gregorianiserende soli aan het begin. De meeste miscomponisten 
nemen in een 'Sanctus' - en dan vooral bij ‘Hosanna in excelsis’ - de 
gelegenheid te baat uitbundig te schrijven. Zo niet Röntgen. Hij 
verantwoordt zich in de partituur: 'Die gregorianische Melodie des 
Sanctus und Benedictus ist einer Messe entnommen aus dem Kloster 
Sankt Gallen, welche Ekkehard IV dem Mönche Tuotilo (ungefähr 800 
n. C.) zuschreibt.' (zie voorbeelden 11a en 11b) Wat Röntgen in 
Bauen precies onder ogen heeft gehad is niet duidelijk. Originele 
handschriften uit Sankt Gallen waren het zeker niet, want die werden 
en worden bewaard in de Stiftsbibliothek Sankt Gallen.60 Röntgen heeft 
waarschijnlijk uitgaven van handschriften gezien en dan is het niet 
onmogelijk dat de pastoor hem die delen van de Paléographie 
Musicale heeft getoond die waren gewijd aan Sankt Gallen.61 De 
componist zou het dan wel moeilijk hebben gehad, want het betreft hier 
facsimile-edities (met inleiding) van vroeg-middeleeuwse handschriften 
                                                                                                                                                                                          
condoleance van het koor d.d. 15 september 1932: Tinte, Coll. Röntgen. Condoleancebrieven MR, 
september 1932. 
59                                                                           Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 
niet gedateerd [circa 20 augustus 1922]. Dit is overigens de enige vermelding van het gregoriaans 
in Röntgens brieven en composities. In de ‘Bauener kwartetten’ gebruikt Röntgen dezelfde 
gregoriaanse motieven. Zie: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 224 
(kwartet in es, 31 juli 1922), nr. 225 (kwartet in Es, 6 augustus 1922), nr. 418 (Messe, 19 augustus 
1922) en nr. 47 (pianosonate in a, 20 augustus 1922).   
60              Vriendelijke mededeling dr. Karl Schmuki, Stiftsbibliothek Sankt Gallen. Dr. Ike de 
Loos (Utrecht) heeft deze alinea van commentaar voorzien, waarvoor mijn dank.  
61              Tot 1920 verschenen in de reeks twee delen gewijd aan Sankt Gallen: Le Codex 
339 de la Bibliothèque de Saint-Gall. Paléographie Musicale I,1. Solesmes, 1889; L’Antiphonaire de 
Hartker. Paléographie Musicale II, 1. Solesmes, 1900.  



                                                                                                                                               5 
 

 

512 

en uit niets blijkt dat hij in staat was adiastematische neumen te lezen. 
Met het beroemde boek van de benedictijn Anselm Schubiger (1858) 
over de componisten van het middeleeuwse Sankt Gallen, met in het 
tweede deel volop notenvoorbeelden in moderne kwadraatnotatie, zou 
hij ongetwijfeld beter uit de voeten hebben gekund.62 Misschien had de 
pastoor daarvan een exemplaar. Uit het commentaar in de partituur 
van zijn Messe blijkt dat Röntgen de kloosterklok had horen luiden, 
maar niet wist waar de klepel hing. Tuotilo (circa 850-circa 920) heeft 
namelijk nooit een mis gecomponeerd; gregoriaanse missen - als één 
geheel gecomponeerd - bestonden niet in de vroege middeleeuwen. Er 
waren wel misformulieren (voor Kerstmis, Pasen enzovoort) maar die 
kunnen niet worden toegeschreven aan één componist. Van Tuotilo’s 
hand zijn alleen tropen bekend, gezangen die dienden als poëtische 
toevoegingen bij misgezangen (meestal de ‘Introitus’). De door 
Röntgen genoemde Ekkehard IV, ook een monnik van Sankt Gallen 
maar dan uit de eerste helft van de 11de eeuw, prijst Tuotilo in zijn 
Casus Sancti Galli om zijn tropen en melodieën, maar laat zich niet uit 
over missen. Röntgen zal derhalve een misgezang voor zich hebben 
gehad waaraan de naam Tuotilo was verbonden, hij moet vervolgens 
hebben gemeend dat hij met een mis van doen had en heeft tenslotte 
het gezang dat zijn aandacht trok gebruikt voor het ‘Sanctus’ en 
‘Benedictus’ van zijn Bauener Messe. Dat zijn informatie zó gebrekkig 
was of Röntgen zelf zó slordig, is op zijn minst merkwaardig.63 

Messchaert heeft op 22 augustus, enkele weken voor zijn dood, het 
resultaat van Röntgens inspiratie nog tot zich kunnen nemen. In zijn 
woning in Zürich zong hij de mis door, in aanwezigheid van de 
componist.  

Of de Bauener Messe ooit in een katholieke liturgie heeft 
geklonken, is niet bekend. Ook is niet gebleken dat de mannen en 
jongens van het Thomaner Chor in Leipzig het stuk ooit in studie 
hebben genomen. Thomascantor Karl Straube sloeg de mis hoog aan 
en noemde de compositie 'überragend'.64 Bij Breitkopf und Härtel 
werden de partijen gedrukt en die zijn tot op de dag van vandaag in de 
                                                             
62              Anselm Schubiger, Die Sängerschule St. Gallens vom achten bis zwölften 
Jahrhundert. Ein Beitrag zur Gesangsgeschichte des Mittelalters. Einsiedeln, 1858.  
63                    Die Musik in Geschichte und Gegenwart (1949-1987), in: Digitale Bibliothek 60 
(Berlin, 2005). Zoeken op: Sankt Gallen. Röntgens ‘Sanctus’-thema proberen terug te vinden  in de 
gezangen uit Sankt Gallen staat gelijk aan het zoeken naar een speld in een hooiberg.      
64                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van KS aan JR, 14 december 1923.  
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bibliotheek van de Thomasschule bewaard gebleven. Echter, zonder 
enig spoor van gebruik.       
 
 
'Die Musik, das ist meine Religion.'  
 
Volgens Julius Röntgen js. (1945), zoon van de cellist Edvard Frants 
Röntgen, heeft zijn vader ooit gezegd: 'De muziek, dat is mijn geloof.'65 
Edvard Röntgen moet dit heel diep zo hebben ervaren. De gedachte en 
formulering echter had hij niet van een vreemde. In zijn dagboek 
noteerde dezelfde Edvard op 8 augustus 1923 dat zijn vader 
Beethovens laatste pianosonate (opus 111) speelde en na het laatste 
akkoord plechtig zei: 'Das ist meine Religion!’66 Ook anderen hebben 
deze overtuiging in Röntgen herkend. De violist Alexander Schmuller, 
collega en vriend sinds 1914, schreef op 13 september 1932 in De 
Telegraaf over de 'natuurmusicus' en 'pantheïstisch muzikant' Röntgen: 
'Zijn wereld was de religie van de muziek en zijn godsdienst was het 
componeeren.'67 

In zijn brieven aan de componist Gerard von Brucken Fock 
(1859-1935) uit 1915 laat Röntgen zien waar hij in religiosis staat. Hij 
voelde zich gedwongen zich tegenover Fock uit te spreken, niet alleen 
omdat hij diens religieuze opvattingen niet deelde, maar ook omdat hij 
ze veel te ver vond gaan. Fock, evenals Röntgen gevormd in de Duitse 
traditie en net als hij een 'Brahmsianer', hield zich voortdurend bezig 
met godsdienstige vraagstukken; hij was gevoelig voor allerlei soorten 
religieuze vervoering.68 De rentenier Fock woonde in de jaren 1888-
1891 in Amsterdam en leidde daar het zangkoor van de remonstrantse 
gemeente. In het voetspoor van de sociale utopist Frederik van Eeden 
(1860-1932) wilde hij gaan werken en beproefde hij in Zeeland - 
tevergeefs - zijn geluk als landarbeider.69 Tussen 1892 en 1895 sloot 
                                                             
65                          Vriendelijke mededeling J. Röntgen, Tinte. 
66                          Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard Frants Röntgen, 8 augustus 1923. ‘De mijne 
ook!' schreef Edvard achter dit citaat. 
67                                                     Schmullers 'In memoriam Julius Röntgen' verscheen in De Telegraaf van 
13 september 1932. Het werd opnieuw opgenomen in: Schmuller, Over Muziek en musici, 160-163.   
68                                                             Zie zijn biografie door Jan ten Bokum in: Hiu en Van der Klis (red.), 
Het Honderd Componisten Boek, 89-91. 
69                                                      Uit de biografie van Frederik van Eeden door Jan Fontijn (Tweespalt en 
Trots verbrijzeld) blijkt niet dat Van Eeden en Von Brucken Fock elkaar hebben gekend.  
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hij zich in Parijs aan bij het Leger des Heils en componeerde en 
harmoniseerde heilsliederen. Vanaf 1899 leidde hij - opnieuw in 
Amsterdam - het koor van de Vrije Evangelische Gemeente. Mede op 
aansporing van Julius Röntgen met wie hij bevriend was geraakt, ging 
hij zich toeleggen op het componeren van groter werk. In 1906 
voltooide hij het oratorium de Wederkomst van Christus of het 
naderend Rijk Gods. Deze thematiek zou hem tot zijn dood blijven 
bezighouden. 

Röntgen had veel respect voor de componist Von Brucken 
Fock.70 Begin 1901 leerde hij zijn pianowerken kennen en maakte hij 
Edvard Grieg deelgenoot van zijn enthousiasme: 'Es ist echte 
Klaviermusik, sehr fein und distinguiert.'71 In juni 1903 speelde 
Röntgen op Troldhaugen Focks Preludes: 'Sie gefielen 
außerordentlich, wie hätte ich gewünscht, daß er dabei gewesen wäre! 
Wir haben so viel über ihn gesprochen und Grieg versteht ihn so 
ganz.'72 Fock moet in deze jaren bij Röntgens intimi hebben gehoord. 
Aan Röntgens huldeboek van 1905 droeg hij een aquarel van een 
Hollands polderlandschapje bij.73  In 1906 overwogen de Röntgens 
naast het huis van de Von Brucken Focks in Aerdenhout een huis te 
laten bouwen. De plannen waren al in een vergevorderd stadium. 
Waarschijnlijk hebben ze er mede door de strenge en kritische reactie 
van Grieg van afgezien.74 Fock bracht dat jaar de zomer door op 
Fuglsang, met de Röntgens.    
 Van een later verblijf op Fuglsang van Fock is niets bekend. Wel 
zeker heeft de vriendschap van de twee mannen stormen getrotseerd 
en deze uiteindelijk niet doorstaan. Begin 1915 toonde Fock zich in een 
                                                             
70                                                    Tussen mei 1879 en begin 1881 figureert in Röntgens dagboekjes een zeer 
trouwe leerling Fock: de Wagneriaan Emile von Brucken Fock (1857-1944), Geerts oudere broer. 
Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboeken nrs. 9 en 10. Zie zijn biografie door Jeroen van Gessel in: Hiu 
en Van der Klis (red.), Het Honderd Componisten Boek, 86-88. Ook: Meurs, Wagner in Nederland, 
295-296. Dat ook Geert von Brucken Fock in diezelfde periode wat van Röntgen heeft 
meegekregen, blijkt wel uit zijn reactie opde uitgave van het boekBrieven van Julius Röntgen : 'Veel 
uit de jaren 78-91 bijvoorbeeld heb ik om zoo te zeggen bijgewoond en mede beleefd.' Tinte, Coll. 
Röntgen. Dossier reacties Brieven van Julius Röntgen. 
71                                                        Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 14 
maart 1901. 
72                                                                Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 102. 
73                                                                Amsterdam, Familiearchief Röntgen. 
74                                                             Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
438-439. Zie over het huis in Aerdenhout en Griegs reactie op de plannen hierna 607 en 608. 
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brief aan Röntgen bereid Jezus' kruisweg tot het uiterste te volgen en 
zo een volkomen reiniging te ondergaan. Fock was overigens in dezen 
niet uniek, ook Frederik van Eeden legde zich in dezelfde jaren toe op 
de ‘Imitatio Christi’. Röntgen kon er niets mee; hij had Fock al eerder 
geschreven dat hij diens geloof 'troosteloos' vond en zelf niet in Jezus, 
maar hooguit in diens leer geloofde. Fock was sceptisch: 'Maar sta me 
toe dat ik je zeg: alleen als die in een Matthäus-Passion of Béatitudes 
enz. enz. tot uitdrukking komt, maar in je leven en de praktijk pas je zijn 
leer niet toe en staat daar vijandig tegenover!' Röntgen reageerde dat 
het een waan was 'onze hoop te bouwen op iets wat niet van deze 
wereld is’. Fock hield vol: 'Bach of Beethoven kan ons niet redden, 
alleen Christus.'75 De componisten bleven weliswaar contact houden, 
maar de enorme afstand was scherp onder woorden gebracht.  

Röntgen speelde niettemin Focks Préludes met plezier, nam er 
zelfs enkele op een pianolarol op76 en heeft in 1918 zelfs 4 Praeludien 
und Fugen voor orkest gecomponeerd op de naam G.H.G.B.F. Dat 
werk was bedoeld om Fock te laten zien hoe je een fuga moest maken; 
Fock had er zelf ook een op zijn eigen naam geprobeerd maar was 
helemaal vastgelopen.77 Von Brucken Fock is na 1924 eenmaal op 
Gaudeamus geweest. Het was slechts een kort bezoekje, omdat 
Röntgen geen tijd voor hem had.78 

Röntgen en Von Brucken Fock hadden vanaf het midden van de 
jaren tien meer met elkaar gemeen dan ze wisten. In een brief van 27 
december 1919 liet Von Brucken Fock Röntgen weten dat hij kort 
tevoren geestelijke liederen met en zonder begeleiding had 
gecomponeerd. Julius Röntgen had in precies dezelfde periode 16 
Geistliche Lieder gecomponeerd, in opdracht van de Nederlandsche 
Protestanten Bond en werd daarvoor 'sehr gut honoriert'.79 
   

                                                             
75                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van GvBF aan JR, 17 
februari 1915. De brieven van JR zijn niet bewaard gebleven in het archief Fock, maar de inhoud 
kan uit de reacties van Fock worden herleid. In het archief G.H. von Brucken Fock (Den Haag, NMI) 
bleef slechts Röntgens brief van 15 juni 1902 bewaard.                                                                    
76                                        Amsterdam, Coll. Pianolamuseum.  
77                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van GvBF aan JR, 23 mei 1918; Den 
Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 283. 
78                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van GvBF aan JR,  6 januari 1930. 
79                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van GvBF aan JR,  27 december 
1919. Zie ook: Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 21 januari 1920. 
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De alledagkerk van een muzikale dominee 
 
Röntgen mag dan in de loop der jaren de kerk van zijn jeugd zijn 
ontgroeid en op een gegeven moment - in ieder geval vanaf het 
moment dat hij in Amsterdam woonde - ook niet meer hebben 
gepraktiseerd, hij was gevormd in de christelijke traditie en heeft 
daarvan zijn hele leven profijt gehad. Röntgen kende de bijbel als zijn 
broekzak en zolang als er in de kerk muziek kon worden gemaakt, was 
hij van de partij. Bovendien bleek hij wel degelijk gevoelig voor religie 
en de bijbehorende rituelen en symbolen. Hij was, zoals een predikant 
het bij zijn overlijden in 1932 uitdrukte, 'geen kerkelijk, maar wel een 
eerbiedig, ootmoedig man’. Het hoge niveau waarop Röntgen zich in 
de bijbelstudie heeft bewogen blijkt uit het gemak waarmee hij 
passages uit verschillende bijbelboeken met elkaar verbond. Het bleek 
opnieuw eind 1931 in zijn samenwerking met de in zijn dagen 
beroemde oud-testamenticus en hebraïcus Karl Budde (1850-1935), 
emeritus-hoogleraar van de universiteit van Marburg. Röntgen heeft 
met hem het plan uitgewerkt dat hij bijna een halve eeuw eerder met 
Loman had opgevat, namelijk het Hooglied op muziek te zetten.80  Dit 
resulteerde in 1931 in een van zijn laatste grote werken: Sulamith voor 
sopraan, tenor, vrouwenkoor en orkest.81 Budde heeft halverwege 
september 1931 een weekje op Gaudeamus gelogeerd.82   
 
Door zijn huwelijk met Amanda Maier, die kerkelijk gebonden was 
(luthers), verkeerde Röntgen tot 1894 regelmatig in het gezelschap van 
predikanten. In zijn huwelijk met Abrahamine des Amorie van der 
Hoeven vanaf 1897 werd dat allemaal anders. Als jonge vrouw van 
twintig was Mien er nog van overtuigd dat de muziek - en vooral die 
van Brahms - haar rechtstreeks tot God voerde. Sterker, God wás 
muziek.83 In de jaren negentig echter heeft Mien zichzelf - in de 
woorden van haar kleindochter Annemarie - van de religie afgedacht 

                                                             
80                                           Tinte, Coll. Röntgen. JR  Dagboek nr.12, 26 augustus 1884: ‘Bei Loman 
Sulamith besprochen.’ 
81                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 528. 
82                                            Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda voor 1931: 13-18 september.  
83                                          Tinte, Coll. Röntgen. Okergeel boekje van MR met aantekeningen in 
potlood uit 1889 en 1890. 
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en God en de muziek ontkoppeld.84 Al vóór haar huwelijk speelde de 
Allerhoogste voor haar geen rol meer en van de kerk en haar 
gezagsdragers wilde zij niets meer weten.  

Mien was op volwassen leeftijd allergisch voor elke vorm van 
opgelegde godsdienstigheid en vroomheid. Voor 28 november 1918 
had het confessioneel-liberale kabinet Ruys de Beerenbrouck voor alle 
kerken en synagogen in Nederland een algemene biddag of bidstond 
afgekondigd om stil te staan bij het einde van de Wereldoorlog en - wat 
betreft Nederland - de mobilisatie. Het hele openbare leven was die 
dag ontwricht; alle winkels waren gesloten en de straten uitgestorven. 
Mien schreef haar zuster Bessie ferm: 'Wij bidden niet mee.'85 Echte 
Röntgens baden niet, maar er waren natuurlijk situaties dat er geen 
ontkomen aan was. In augustus 1927 reisden Julius en Mien met de 
boot naar Amerika. Dagenlang was er niets dan het uitgestrekte water 
en de eindeloze verveling en ergernis over alles en iedereen. Aan 
boord was er af en toe een ‘English Service’. Röntgen ging er heen om 
te 'luisteren'; voor Mien was dit ondenkbaar.86 
 
Het gebruik van bijbelse teksten is voor een agnostisch en zelfs een 
atheïstisch componist niet ongebruikelijk. Dat was het ook voor Julius 
Röntgen; de bijbel was en bleef een van zijn meest geliefde 
tekstleveranciers. Van componeren voor de kerk was bij hem echter 
nooit sprake geweest. Daarin kwam halverwege 1915 verandering.  

Door de Eerste Wereldoorlog konden de Röntgens ‘s zomers niet 
meer naar hun geliefde vakantieoord Fuglsang in Denemarken en 
moesten ze voorlopig genoegen nemen met vakanties in eigen land. 
Vanaf de lente van 1915 kwamen ze in Schoorl en leerden daar ds. 
A.J.P. Boeke (1874-1957) kennen. Het was Boeke, sinds 1913 
predikant van de vrijzinnige gemeente van Schoorl, Groet en Camp, 
die in het hervormde kerkje van Schoorl (aan de voet van de duinen) 
de eerste alledagkerk in Nederland leidde en die 'via 
middagpauzediensten vermoeide harten een sfeer van rust wilde 
schenken, waardoor Gods Geest liefde tot de Schepper en de 
                                                             
84                                           Telefonisch interview met A. de Boer-Röntgen (Amsterdam), 8 mei 2005. 
85                                                                         Diezelfde dag werd het partijcongres van de SDAP gehouden en 
deed ook Wilhelm II afstand van de Duitse troon. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan 
BT, 28 november 1918. 
86                                                                           Tinte, Coll. Röntgen. Brief van MR aan Edvard Röntgen, 21 
augustus 1927. 
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medemens kon stimuleren.'87 Muziek was een belangrijk element in 
Boekes liturgieën. Röntgen heeft tot in 1932 regelmatig met hem 
contact gehad.  

De muzikale dominee met de prachtige zangstem was een neefje 
van Röntgens oude, trouwe leerling Marie Oort (1859-1938).88 Mogelijk 
hebben Röntgen en Boeke elkaar via haar leren kennen. Dan heeft 
juffrouw Oort haar pianoleraar misschien ook de weg naar Schoorl 
gewezen. Boeke kwam vaak bij zijn tante (‘Tante Ie’) en zou bij haar 
begrafenis getuigen dat hij van haar meer had geleerd dan van menig 
hoogleraar.89 Tante Ie bewoonde het grote huis van de familie Oort op 
de Oudegracht in Alkmaar. Ze gaf er ensemblelessen aan amateurs. 
Buiten de deur begeleidde ze koren en professionele solisten.90   

Het is ook denkbaar dat Röntgen zelf, op zijn fiets Schoorl 
verkennend, bij de pastorie van ds. Boeke heeft aangeklopt met de 
vraag of hij in de kerk orgel mocht spelen. Later zullen ze dan hebben 
ontdekt dat ze beiden Marie Oort kenden. In zijn zakagenda voor 1915 
prijkt op 9 mei - zijn 60ste verjaardag! - voor het eerst ‘Schoorl’. Boeke 
moet op een gegeven moment Röntgen hebben gevraagd om een 
muzikale bijdrage voor zijn liturgie. Reeds op 22 augustus 1915 zong 
het Schoorlse vrouwenkoor ‘De Duinstem’ een driestemmige 
bewerking van Psalm 68 van Röntgens hand op de Algemeen 
                                                             
87                                                                   Zie: www.alledagkerk.nl en aldaar onder 70-jarig jubileum (17 
januari 2007). De stichting Alle-Dag-kerk in Amsterdam werd opgericht in 1932 door ds. A.J.P. 
Boeke. Gaandeweg mondden de activiteiten uit in wekelijkse middagpauzediensten op woensdag in 
de Engelse Hervormde Kerk aan het Begijnhof. Zie ook: [Rudolf Boeke],  Motieven van het 
Godsdienstig Ontmoetingswerk. Uit het leven van ds. A.J.P. Boeke (z.p. 1949). Aanwezig in de 
bibliotheek van het RHC te Alkmaar.  
88                                                             Marie Oort had les vanaf 12 januari 1906, eens in de maand, en 
heeft altijd contact gehouden met de Röntgens, ook na de dood van Julius. In een brief van 31 
januari 1935 aan Mien (naar aanleiding van Brieven van Julius Röntgen) schrijft zij dat de dagen in 
herinnering kwamen dat zij terugkwam van les, 'vol bewondering over de heerlijke sfeer, waarin ik 
weer een paar uur had mogen doorbrengen. De geestdriftige ijver die deze brieven weergeven, uitte 
zich destijds evengoed in een gewoon gesprek bij het lesgeven, wat mij altijd zoo innig blij en 
opgewekt stemde’. Tinte, Coll. Röntgen. Dossier reacties Brieven van Julius Röntgen.  
89                                                              Niet gedateerd krantenknipsel uit de Alkmaarsche Courant [1938]. 
Collectie Philip Boeke, Amsterdam 
90                                                           Een van de zangers die zij bij concerten van de Alkmaarse afdeling 
van Toonkunst had leren kennen was Laurens Bogtman. Vriendelijke mededeling Tine Boeke-
Kramer (1919), weduwe van Pieter Boeke, schoondochter van ds. A.J.P. Boeke. Alle kinderen uit 
het gezin Boeke-Oort waren overigens enthousiaste amateurmuzikanten en tante Ie zal het samen 
musiceren alleen maar hebben opgewekt. Geen van de neven en nichten die haar nog hebben 
gekend, heeft haar ooit horen spelen, maar het moet indrukwekkend zijn geweest. Vriendelijke 
mededeling Filip Boeke (Amsterdam). 
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Godsdienstige Openluchtsamenkomst (hagepreek) te Schoorl.91 (zie 
voorbeeld 12) Het stencil verwijst voor de melodie naar de 
Evangelische Gezangen en liederen in de bundel Godsdienstige 
Liederen van de Nederlandsche Protestanten Bond (NPB). Hier voor 
het eerst kan Röntgens naam in verband worden gebracht met de 
NPB. Overigens is het aardig dat op de gemeenteavond van 13 
februari 1917 in Koedijk, noordelijk van Alkmaar, liederen werd 
gezongen van Catharina van Rennes en het Pinksterlied van Geert von 
Brucken Fock.  
 Op de hagepreek van 11 augustus 1918 - Röntgen was opnieuw 
in Schoorl - voerde niet alleen Jo Boeke het woord, maar ook zijn 
jongste broer Kees Boeke (1884-1966), zendeling van de Society of 
friends uit Syrië. Kees had als anti-oorlogsactivist kort tevoren 
Birmingham moeten verlaten en was zelfs Engeland was uitgezet. Met 
onder meer de leuze 'De Duitsers zijn onze broeders en wij mogen niet 
de wapens tegen hen opnemen' had hij zich onmogelijk gemaakt.92 
Röntgen heeft hiervoor vermoedelijk sympathie kunnen opbrengen. Hij 
zou Kees Boeke vanaf 1924 in Bilthoven beter leren kennen en met 
hem samenwerken, maar dat zal straks nog blijken. 
 De samenwerking met Jo Boeke kwam in 1924, vooral na 
Röntgens pensionering, in een stroomversnelling. De oude componist 
met het jonge hart componeerde dat het een lieve lust was. Voor de 
internationale vredesweek van augustus 1924 maakte Röntgen een 
lied op een tekst van Boeke ('Weer mag augustus zijn luister 
vertoonen, mogen de volk'ren in schijnvrede wonen, godsdienst 
geboeid zijn in sleurslavernij, menigten vragen naar brood slechts en 
spelen, and'ren in weelde zich arm'lijk vervelen. 't Blijft immers alhier 
een wanmaatschappij.'). Al met al, een treffend voorbeeld van wat men 
noemt ‘gemeenschapszang als ideologisch bindmiddel’.93   
 
 
Geestelijke Kinderliedjes 
 
                                                             
91                                                            Veel gegevens over ds. Boeke zijn afkomstig uit drie zwarte, kleine 
ordners met materiaal (stencils en ander drukwerk) afkomstig uit zijn gemeenten Noordwijkerhout 
en Schoorl. Vriendelijke dank aan Filip Boeke (Amsterdam), jongste zoon van ds. J. Boeke. 
92                                                                      Boeke-Cadbury, Het leven van Kees Boeke, 47-55.  
93                                                                           Vos, ‘Gemeenschapszang’, in: Grijp e.a. (ed.), Een 
muziekgeschiedenis, 582-589. 
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Eerder in 1924 was van Jo Boeke en Julius Röntgen het Adventslied (4 
juli) tot stand gekomen en hadden zij gewerkt aan de Geestelijke 
Kinderliedjes.94 De teksten van de Geestelijke Kinderliedjes zijn 
genomen uit Boekes Algemeen Godsdienstige Keurbundel.95 Deze 
bundel bevat slechts teksten, geen muziek. Van de in totaal 74 liederen 
in Boekes bundel hadden er 17 een melodie van Röntgen en daarmee 
had hij veruit het grootste aandeel gehad. Andere melodieën zijn 
genomen uit In de Kerstdagen van Catharina van Rennes en de 
kerstcyclus Christuskind van Hendrik C. van Oort, hoofdleraar zang 
aan het Amsterdamsch Conservatorium. Daarnaast is geput uit de 
bundel Liederen en Geschriften uit Bilthoven (Kees Boeke) en de 
liederenbundels van de Nederlandsche Protestanten Bond. Röntgens 
liederen zijn evenals de liederen van de andere contribuanten bestemd 
voor winter, Advent en Kerstmis.  

Onder de Geestelijke Kinderliedjes zijn behalve een paar oud-
Nederlandse teksten ook versen die mogelijk door Boeke zelf zijn 
geschreven. Röntgen voorzag enkele klassiekers als 'De herdertjes 
lagen bij nachte' en andere liederen van nieuwe melodieën, niet 
gehinderd door het gewicht van de traditie. Röntgens ‘Herdertjes’ lijkt in 
niets op de zoetvloeiende, bij de zinseinden licht melismatische 
melodie (waarschijnlijk 17de of 18de eeuws) die de gebroeders J.A. en 
L.J. Alberdingk Thijm in 1852 in hun Oude en nieuwe kerstliederen 
hadden opgenomen. Röntgen moet de melodie hebben gekend; hij 
was en is zeer geliefd in de katholieke én de protestantse kerken. 
Röntgens zetting is syllabisch, melodisch simpel maar door het spel 
met majeur en mineur prikkelend. Ritmisch is het lied weliswaar wat 
eenvormig (door de steeds herhaalde dactylus) maar niettemin 
opgewekt.96 (zie voorbeelden 13a en 13b) Röntgen schreef in totaal 
drie bundeltjes Geestelijke Kinderliedjes, met in totaal twintig liedjes, 
en voltooide dit werk in Bilthoven op 26 juli 1924. Met het Adventslied 
vormen de Kinderliedjes de eerste oogst van de nieuwe werkomgeving 
Bilthoven. Op 28 juli stuurde hij de schriftjes naar Boekes pastorie in 
                                                             
94                                                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen.  Catalogus composities JR, nrs. A. 
20 en 343 (A, B en C). 
95                                                                           Alkmaar, RHC bibliotheek. 
96                    J.A. en L.J. Lamberdingk Thijm, Oude en nieuwe 
kerstliederen. Amsterdam, 1852. Overigens is van de melodie van vóór 1852 niets bekend. Mogelijk 
werd ze in stijl gecomponeerd door Lambert Alberdingk Thijm. Zie hiervoor ook: Michiel van der 
Plas, Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver (Baarn, 1995), 194-197. 



                                                                                                                                               5 
 

 

521 

Schoorl.97 De dominee schreef de liedjes in oktober en november af en 
retourneerde twee van de drie cahiers.98 

 Op 26 november 1924 schreef Julius aan Mien: 'Brief von Boeke 
über die Geistliche Lieder, die er gedrückt haben will.'99 Van een 
uitgave is het nooit gekomen en buiten Schoorl, waar de liederen in 
Boekes kerk op stencil rouleerden, hebben ze geen repertoire 
gemaakt. Jammer, want het zijn zonder uitzondering sterke liederen. 
Sommige in sfeer verwant aan de Weihnachtslieder (opus 8, 1856) van 
Peter Cornelius.100 Het was een speciaal talent van Julius Röntgen een 
eenvoudige toets te kunnen treffen. 
 Röntgen heeft Boeke ook canons geleverd. In Tien eenvoudige 
kanons voor 'n Christ-verwante Kanon-kring 'Cantemus Domino' (1948) 
is van Röntgen de vierstemmige canon 'Wir bauen an dir' (Rilke) 
opgenomen; in het bundeltje Achttien Kanons voor huisgezinnen, 
christen-gemeenten-kringen, conferenties en andere algemeen 
godsdienstige ontmoetings-gelegenheden de canon 'Drei Könige 
sahen einen Stern'.101 Deze compositie werd opgenomen in de tweede 
druk van Der Kanon (1937) van Fritz Jöde. 
 
   
De protestantse vrijzinnigheid 
 
De Nederlandsche Protestanten Bond (NPB) is hiervoor al 
verschillende keren de revue gepasseerd. Voor de Vervolgbundel 
(1920) van de NPB kreeg Julius Röntgen de opdracht een groot aantal 
nieuwe liederen te componeren. Het was voor hem geen liefdewerk, 
maar goed betaald opdrachtwerk. Die opdracht zal kort vóór 1920 zijn 
geformuleerd en de verantwoordelijken moeten hebben geweten wat 
                                                             
97                                                                          Op de rug van deel III zijn nog de restanten van postzegels en een 
poststempel zichtbaar.  
98                                                                          Niet deel II (gedateerd Bilthoven 25 juli 1924). Op 17 mei 2005 
werd deze vergissing goedgemaakt. Uit het archief van de Amsterdamse dirigent J.D. Boeke (1921-
1993), neef van dominee Boeke, werden Röntgens cahier II en de drie cahiers met afschriften van 
ds. A.J.P. Boeke, geschonken aan het NMI.  
99                                                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan MR, 26 
november 1924. 
100                                                                           In zijn ‘Drie Koon'gen’ (zie voorbeeld 14) vinden we slechts een 
enkele vage reminiscentie aan het origineel van Peter Cornelius’ ‘Drei Kön’ge’. 
101                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs. 
509 (‘Drei Könige’, 3-stemmig) en 452 (‘Wir bauen’, 4-stemmig).    
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ze van Röntgen konden verwachten.102 Hij werkte snel, was vertrouwd 
met het oude Nederlandse liedrepertoire en kende de mogelijkheden 
van de menselijke stem als geen ander. Nooit is gebleken hoe het 
contact tussen Röntgen en de NPB tot stand is gekomen. Het is niet 
onmogelijk dat ds. Boeke van Schoorl een rol heeft gespeeld. Een 
predikant als ds. J.J. Thomson die teksten leverde voor de NPB en lid 
was van het Convent van voorgangers van dezelfde Bond kwam 
regelmatig bij Boeke preken.103   

De Nederlandsche Protestanten Bond (NPB) was in 1870 in het 
leven geroepen door een aantal vrijzinnig hervormde Friese 
predikanten.104 Feitelijk was de oprichting van de Bond een reactie op 
de oprichting van de Confessionele Vereeniging (1864) door 
predikanten en gelovigen die zich keerden tegen het modernisme. 
Door de opkomst van de orthodoxie in de Hervormde Kerk voelden de 
modernen zich gedrongen zich te organiseren. De NPB bestond uit 
kerkelijken en buitenkerkelijken en formuleerde haar doelstelling in 
1872 als een overkoepeling van allen ‘die willen samenwerken om de 
vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven te bevorderen, zoo binnen 
de kring der kerkgenootschappen als daarbuiten’. Binnen de Bond 
bestonden twee stromingen: a) diegenen die zich beschouwden als de 
vrijzinnige kerk van de toekomst en b) het anti-confessioneel front dat 
binnen de kerken het vrijzinnige geluid wilde laten horen. De NPB - een 
forum zonder kerkelijk stempel - organiseerde bijeenkomsten, lezingen 
en godsdienstonderwijs in vrijzinnige geest. De NPB waaierde dra uit 
over het hele land en kreeg een flinke aanhang; aan de vooravond van 
de Eerste Wereldoorlog waren er meer dna 20.000 leden. Röntgens 
mentor Loman was vele jaren voorzitter en nauw betrokken bij de 
totstandkoming van de Gezangbundel (1882), waaraan hij zelf drie 
liederen heeft bijgedragen. Deze bundel was in een mum van tijd in 

                                                             
102                                                                            Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief JR aan JM, 21 
januari 1920. Röntgen schreef Messchaert dat hij 16 liederen had gecomponeerd. 
103                                                                 Voorwoord van de Liederenbundel van de NPB. Amsterdam, 1944. 
104                                                                              Over de organisatie van de vrijzinnigheid en de toegenomen 
orthodoxie: Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, 663-669. Over de NPB, de 
Vrije Gemeente en Röntgens aandeel in de Vervolgbundel: A. le Coq, Wat 'vlied' of 'bezwijk'. Het 
vrijzinnige kerklied in Nederland 1870-1973. Kampen 2005. Zie over de Vrije Gemeente: E.H. 
Cossee, ‘De stichting van de Vrije Gemeente’, in: Snel en Vis (red.), En God bleef toch in Mokum, 
99-117.    
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vrijwel alle remonstrantse (immers ook radicaal vrijzinnig) en 
doopsgezinde gemeenten in gebruik.  

De NPB was de enige religieuze instantie die in 1877 de 
afscheiding van de volgelingen van de modernistische 
predikantenbroers Petrus en Philip Hugenholtz en de oprichting - in 
Amsterdam - van de Vrije Gemeente verwelkomde. De Vrije Gemeente 
was evenals de NPB ontstaan in kringen van vrijzinnige predikanten. 
Meer dan de NPB had de Vrije Gemeente affiniteit met universele 
religie. Het christendom en het evangelie golden niet langer als 
absolute waarheden. Op samenkomsten stond het gastsprekers uit 
remonstrantse, doopsgezinde en lutherse hoek vrij toespraken te 
houden. Behalve de radicaal Loman kreeg ook Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis het woord; in 1879 had hij zijn lutherse bediening 
neergelegd om zich te wijden aan de socialistische beweging. Röntgen 
was overigens op 2 mei 1880 aanwezig bij de inwijding van het nieuwe 
verenigingsgebouw van de Vrije Gemeente aan de Weteringschans.  

Behalve de driedelige cantate Gamelang van Daniël de Lange 
beluisterde hij toen ook een redevoering in drie delen van ds. Philip 
Hugenholtz.105    
 
In 1920 verscheen de Vervolgbundel van de Godsdienstige Liederen 
uitgegeven door en voor rekening van den Nederlandschen 
Protestanten Bond.106 In het ‘Voorbericht’ bracht de Commissie voor 
de liederenbundels Julius Röntgen als eerste dank omdat hij van de 
103 nieuwe liederen er 21 had voorzien van een nieuwe, 
oorspronkelijke melodie. Röntgens aandeel, apart gedrukt onder de 
titel Godsdienstige Liederen voor ééne stem met Pianobegeleiding 
(opus 66), is wel te beschouwen als een tribuut aan A.D. Loman. Het 
was immers Loman geweest die de eerste NPB-bundel, de 
Godsdienstige Liederen (1882), had helpen samenstellen, als 
‘koraalboek voor kerken, zalen en huiskamers’.107 De liederen uit de 
Vervolgbundel zijn verdeeld over drie afdelingen: 1) gemoedsleven, 2) 

                                                             
105                                                                          Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek, 2 mei 1880. 
106                                                                       De bundel werd uitgegeven door de Evangelische Gezangen-
compagnie met vestigingen in Amsterdam, Haarlem en Groningen.  
107                                                                      De eerste bundel werd achtmaal herdrukt; de tweede bundel was 
niet bedoeld als vervanging maar als aanvulling. Zie: ‘Voorrede’ van de Liederenbundel van de 
NPB. Amsterdam, 1944.   
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gemeenteleven en 3) samenleving. Niet voor niets had men Röntgen 
de opdracht gegeven. Zijn grote ervaring met Nederlandse volksmuziek 
en - in het voetspoor van Loman en Van Riemsdijk - het oude 
Nederlandse lied gaven hem binnen componerend Nederland een 
enorme voorsprong. Röntgens gezangen zijn misschien niet allemaal 
even makkelijk, onder meer door hun wisselend metrum en de 
veelvuldige mineur- en majeurwisselingen, ze zijn wel van hoge 
kwaliteit. Zeven van Röntgens liederen werden opgenomen in de 
Liederenbundel van de NPB van 1944 en twee vonden hun weg naar 
het Liedboek voor de kerken (Den Haag, 1973).108   

Röntgen had liederen gecomponeerd op teksten van onder 
anderen Cornelis des Amorie van der Hoeven (een jong gestorven oom 
van zijn vrouw), Jan Luyken, Jacqueline van der Waals (1868-1922), 
Joost van den Vondel, Guido Gezelle (‘Het leven is een krijgsbanier, 
door goede en kwade dagen, gescheurd, gevlekt, ontvallen schier, 
kloekmoedig voorwaarts dragen.’) en Allard Pierson. Het is al met al 
een bont gezelschap van katholieken, hervormden, vrijzinnigen en 
vrijdenkers. Jezus wordt slechts in twee van Röntgens liederen 
bezongen. In 'Aan Jezus' beschrijft Allard Pierson wat Jezus nog voor 
hem betekent: 'Wat Gij ook in d'aardsche woning Sterfelijke oogen zijt 
geweest, Heros, Wijze of Isrel's koning, Thans regeert Uw geest.'  

Op 25 oktober 1920 werd in de Pieterskerk te Utrecht het 
vijftigjarig bestaan van de NPB gevierd en bij die gelegenheid nam 
men ook de nieuwe liedbundel in gebruik. Röntgen zelf begeleidde op 
het orgel de gemeente in 'D'Almachtige is mijn Herder en Geleide', een 
gedicht in vier coupletten van Joost van den Vondel naar Psalm 23. 
Röntgens melodie bekent nauwelijks kleur en blijft zweven tussen F en 
de parallel d; het slotakkoord brengt de verlossing. (zie voorbeeld 15b; 
in F) Deze onbestemdheid doet echter geen afbreuk aan de 
zeggingskracht. Ruim 85 jaar later geldt het Vondellied als een 
‘klassieker’ en wordt het nog altijd in de verschillende protestantse 
kerken gezongen! (zie voorbeelden 15a en 15c; beide in Es) Na 

                                                             
108                                                            Het gaat hier om de gezangen 13A (‘D’Almachtige is mijn Herder 
en Geleide’) en 469 (‘Het leven is een krijgsbanier’). Overigens is gezang 109 (‘Hark the sound of 
holy voices’) gebouwd op ‘In Babilone’. In de gezangenbundel van de United Reformed Churches 
prijkt boven deze melodie de aantekening: ‘Dutch traditional melody selected by Julius Röntgen 
(1855-1932)’.  In het Liedboek ontbreekt deze toevoeging. Rapport Deputaten Kerkmuziek van de 
Generale Synode van de Gereformeerde kerken in Nederland. Amersfoort, 2005. Bijlage II a 
(‘Kerkmuziek’). Toelichting op liederen uit het Liedboek voor de kerken (oktober 2004), p. 8. 
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afloop van de première demonstreerde een gelegenheidskoor zes 
andere liederen van Röntgen uit de nieuwe bundel.109 De jaren daarna 
kwam er nog een vervolg: in 1921 verscheen bij de Evangelische 
gezangencompagnie 24 vierstemmige zettingen (koor a capella) en het 
jaar daarop het Koraalboek, behoorende bij den Vervolgbundel van de 
Godsdienstige Liederen ('Inhoudende 60 Voor- en Tusschenspelen 
respectievelijk Naspelen gecomponeerd door Julius Röntgen').  

Röntgen heeft voor de compositie van zijn godsdienstige liederen 
inspiratie kunnen opdoen bij de religieuze liederen van zijn vriend de 
Deense componist Carl Nielsen en vooral de Salmer og aandelige 
Sange (waaronder de 52 Psalmmelodieën uit 1915).110 Al deze 
gezangen waren nieuw gecomponeerd, eenstemmig en - in Nielsens 
woorden - eenvoudig, rein en klaar, anders dan de zo gecompliceerde, 
moderne liederen; zelfs een kind zou ze zonder moeite kunnen 
zingen.111 Zoals Röntgen 4 november 1920 over zijn kerkliederen 
schreef aan de Deense musicoloog Angul Hammerick: 'einstimmig 
erfunden, später vierstimmig bearbeitet'.112 De commissie voor bijbels 
en liederenbundels van de NPB was zeer gelukkig met het resultaat. In 
1932 schreef de vrijzinnig lutherse predikant H.A. van Bakel, de 
voorzitter van de commissie die Röntgen in 1920 bij zijn werk voor de 
vervolgbundel van nabij had leren kennen, in het maandelijkse orgaan 
van de NPB een 'In Memoriam', waarin hij de overledene eerlijk 
typeerde: 'Röntgen was geen kerkelijk, maar wel een eerbiedig, 
ootmoedig man’.113  
 Röntgen mag dan niet kerkelijk zijn geweest - en Van Bakel 
bedoelde ongetwijfeld ‘niet kerks’ (Röntgen was immers geen 
                                                             
109                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D4. Maandschrift van de Nederlandsche 
Protestanten Bond, september 1932.  
110                                                          FS 83. Volgens de telling van de catalogus van Nielsens werken 
door Dan Fog en Torben Schousboe (1965). Gecompileerd door de Nielsenbiograaf Andrew 
Jackson en te raadplegen op: http://classical.net/music/comp.lst/nielsen.html (23 januari 2007) 
111                                                          Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van CN aan JR, 16 
december 1909 en 4 mei 1915: Nielsen was aangemoedigd door een dominee om psalmen te 
schrijven. Het valt samen met de eerste bundel Danske Viser. Röntgen schrijft op 29 februari 1916: 
'Das sind echte Volkslieder, so daß man darüber ganz vergißt, das sie “gemacht” sind. Ich 
bewunderere sehr, wie Du den Volkston überall getroffen hast.'  
112                                                       Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 
229. 
113                                                                        Maandschrift van de Nederlandsche Protestanten Bond, 
september 1932. Zie ook zijn condoleancebrief van 15 september 1932: Tinte, Coll. Röntgen. 
Condoleancebrieven aan MR, september 1932. 
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kerkganger) of ‘niet gebonden aan enig kerkgenootschap’ - hij was wat 
betreft het Nederlands vrijzinnig protestantisme geheel bij de tijd. In zijn 
eerste zomer op Gaudeamus (juli 1925) heeft Röntgen een 
opmerkelijke activiteit aan den dag gelegd als liedcomponist van de 
Nederlandse protestantse vrijzinnigheid. In zijn 9 Liederen voor koor 
met pianobegeleiding heeft Röntgen teksten opgenomen van de 
bekende radiopredikant Everhard Spelberg (1898-1968): 'De werkers' 
en 'Groei'.114 In Röntgens album Liederen voor den Vrijzinnig-
Christelijken Jongerenbond vindt men teksten van ook een andere 
radiodominee: Jan Jac. Thomson (1882-1961). Thomson was een van 
de eerste Nederlandse Woodbrookers die dwars door de scheidslijnen 
van de religies operereerde en grote sympathie had voor de 
bolsjewistische revolutie; zijn avondsluitingen voor de V.P.R.O. waren 
geliefd.115 Ook op teksten van de esoterische dichteres Antoinette 
Schottelius-de Ridder (Tony de Ridder, 1886-1971) en ds. Duco Aris 
Vorster (1880-1953), ook een Woodbrooker, heeft Röntgen liederen 
gecomponeerd.116 Vorster, van 1924 tot zijn emeritaat predikant in 
Arnhem, schreef in de jaren dertig de eerste vrijzinnig protestantse 
geloofsbelijdenis of geloofsverklaring ('God en de ziel'). In Röntgens 
reeds genoemde bundel voor koor met pianobegeleiding is van hem de 
volgende tekst opgenomen: 'Laat mijn hart verzinken in den droom. 
Laat mijn oogen blinken van den schroom, als ik, Vader, nader koom' 
waar mijn ziel mag drinken uit Uw levensstroom.'117 De sfeer van deze 
tekst is verwant aan de mystiek die Röntgen zelf - blijkens zijn laatste 

                                                             
114                                                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
470. Zie ook de nrs. 471-474 (in totaal 16 liederen uit de periode 16-24 juli 1925). Spelberg was in 
1926 medeoprichter van de Vrijzinnig Protestantsche Radio-Omroep (V.P.R.O.), die in 1930 een 
definitieve plaats in de ether zou krijgen. Hij was de eerste redacteur van het radioblad Vrije 
Geluiden. Voor Spelbergs biografie in het Biografisch Woordenboek van Nederland door H.W.A. 
Joosten : www.inghist.nl en daar zoeken onder Spelberg (19 januari 2007). Spelberg was predikant 
in Egmond a/d Hoef en Nijmegen en kwam pas halverwege de jaren dertig in Bilthoven wonen.   
115                                                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 508 
(14 liederen uit de periode - hoofdzakelijk - 3-15 juli 1925; dus voorafgaand aan de nrs. 470-474). In 
1933 werd Thomson voorganger van de afdelingen Baarn en Bilthoven van de NPB.  
116                                                                        De Woodbrookers waren oorspronkelijk een opwekkingsbeweging 
binnen de Quakers (Birmingham). De beweging waaide over naar Nederland. 
117                                                 Zie ook: J.A. Vorster, Protestantse Nederlandse Mystiek. 
Amsterdam, 1948. Ds. Marjolein Werkhoven (Parkstraatgemeente, Arnhem), die een proefschrift 
over Vorster voorbereidt, deelde mij een en ander over hem mee. 
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woorden gedicteerd vanaf het sterfbed (september 1932) - 
omarmde.118   
 Op een aangrenzend terrein, dat van de ziekenverpleging en 
volksopvoeding, opereert Röntgen in een niet-kerkelijk, meer 
humanistisch licht. Op 1 september 1925 werden op het 
jubileumcongres van het toen 25-jarige Groene Kruis te Utrecht de 
Groene-Kruisliederen (Groene-Kruiscantate) van Julius Röntgen 
uitgevoerd, een werk voor koor, soliste en piano.119 Johannes Röntgen 
dirigeerde een gelegenheidskoor, zijn vrouw Julia nam de solo's voor 
haar rekening en Julius Röntgen sr. begeleidde aan de piano.120 Het 
gaat ook hier ongetwijfeld om een opdrachtwerk. De componist heeft 
met zijn liederen een bijdrage willen leveren aan het feest van een hem 
sympathieke organisatie. De algemene kruisvereniging stelde zich 
immers de neutrale 'huiselijke en aanverwante ziekenverpleging en 
hygiënische volksopvoeding' ten doel. 
 De weerklank en het succes van de genoemde inspanningen is 
nauwelijks meetbaar. Röntgen componeerde wel, dat was geen 
probleem, maar voerde men zijn werken ook uit? De bundels met 
liederen werden nooit gedrukt. Het ontbreken van gedrukte partituren 
sluit echter het gebruik van de liederen in de gemeenten of op 
godsdienstige avonden niet uit. Ds. Boeke maakte omstreeks 1915 al 
gebruik van stencils met daarop uitgeschreven liederen en zettingen 
van Röntgen; ook anderen zullen dat hebben gedaan en stencils 
hebben nu eenmaal geen lang leven. De Groene-Kruiscantate was een 
gelegenheidsproduct. Ook hiervan bleven de partituur en de partijen 
niet bewaard. De rechtstreekse radio-uitzending moet echter velen 
hebben bereikt.121   
 Met hoeveel inlevingsvermogen, liefde en plezier Röntgen ook 
voor de verschillende geledingen binnen de protestantse vrijzinnigheid 
heeft gecomponeerd, hij had voor zichzelf een grens getrokken. Nooit 

                                                             
118                                                    Zie hierna 567-569. 
119                                        Vermeld in o.a. Het Vaderland, 7 en 20 augustus 1925 
(beide avondeditie). 
120                                                     Het is niet bekend waar de partituur is gebleven. 
121                                                                          De radio-uitzending werd aangekondigd in: Het Centrum, 31 
augustus 1925. 1925 was trouwens heel vroeg voor een radio-emissie: in 1924 was de Hilversumse 
Draadloze Omroep opgericht en de NCRV was vanaf 1924 de eerste gebruiker. Jos van der Lans 
en Herman Vuijsje, Lage landen - Hoge sprongen. Nederland in beweging, 1898-1998 (Wormer, 
1998), 91. 
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heeft hij zich daadwerkelijk bij een groep aangesloten; daarvoor was hij 
te onafhankelijk, te veel een vrijdenker, te veel een kosmopoliet.   
     
 
George van Heukelom   
 
Julius Röntgen moet de in Bilthoven woonachtige architect George van 
Heukelom (1870-1952) goed hebben gekend.122 Van Heukelom was 
gehuwd met de pianiste-componiste Henriëtte van de Brandeler (1884-
1985), een oudleerling van het Amsterdamsch Conservatorium. De 
Van Heukeloms bewoonden reeds vóór 1920 villa Woudzang aan de 
Schubertlaan in de nieuwe wijk Oosterpark te Bilthoven. Zij waren het 
middelpunt van een vrijzinnig protestantse kring en hadden hun huis 
opengesteld voor het 'vrije woord’: predikanten, dichters, filosofen en 
kunstenaars kwamen op vaste tijden op Woudzang bijeen. Deze 
bijeenkomsten werden opgeluisterd met muziek. Na enkele jaren zag 
de kring om naar een grotere ruimte en gedacht werd aan nieuwbouw. 
Op 12 maart 1923 werd de Vereeniging Vrijzinnig Godsdienstige 
Gemeenschap van Bilthoven (Afdeeling van den Nederlandschen 
Protestanten Bond) in het leven geroepen en kwamen de eerste 
plannen voor een kapel op tafel. Van Heukelom tekende het ontwerp 
voor een kapel aan de Bachlaan.123   

De Woudkapel in Bilthoven werd een thuis voor vele gezindten, 
overigens tot op de dag van vandaag. Bij de bouw had men als 
algemeen doel geformuleerd: 'Verbreiding van het vrijzinnig 
godsdienstig gedachtegoed.'124 Röntgen frequenteerde de kapel 
wanneer het hem uitkwam en was al spoedig een van de vaste 
gebruikers. Verschillende malen heeft hij er met zijn muzikale zoons, 
Julius jr. en Edvard, concerten gegeven.125 

                                                             
122                                                                          Voor Van Heukeloms biografie in het Biografisch Woordenboek 
van Nederland door J.G. Roding : www.inghist.nl en daar zoeken onder Heukelom (19 januari 
2007). Jkvr. Henriette van den Brandeler studeerde in Amsterdam compositie bij Zweers. Haar 
biografie in Onze Musici. 
123                                                                         www.historischekringdebilt.nl. Aldaar veel gegevens over de 
Woudkapel onder ‘Bebouwing’ (19 januari 2007).  
124                                                                      Zie daarover: www.woudkapel.nl (19 januari 2007). 
125                                                                           Zo blijkt uit de dagboeken van Edvard Frants Röntgen. 
Bijvoorbeeld 27 september 1925 (JR met Röntgentrio), 5 februari (JR met schoondochter Julia) en 5 
april 1926 (JR met Julius jr. en Julia). Tinte, Coll. Röntgen. 
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De families Van Heukelom en Röntgen hadden een goede band. 
Henriëtte van den Brandeler schreef op 15 september 1932 een 
condoleancebrief, waaruit een grote vertrouwdheid en betrokkenheid 
tussen beide families blijkt. In vrijzinnige geest wenste zij Mien toe: 
'Moge U zich […] geholpen en gesterkt gevoelen door een hoogere 
macht om deze smart te dragen.'126    
 
 
Kees Boeke 
 
Dat Kees Boeke (1884-1966), broer van ds. Boeke van Schoorl en 
sinds 1918 zelf woonachtig in Bilthoven, het pad van Röntgen zou 
kruisen, lag voor de hand.127 Röntgens oeuvrelijst vermeldt reeds op 3 
januari 1924 een canon voor sopraan en tenor: Kinderliedje van Kees 
Boeke.128 Kees Boeke was een geboren en getogen Alkmaarder, de 
jongste telg uit een gezin van zes kinderen. Zijn vader, dr. J.D. Boeke 
(1842-1902), was rector van de Rijks Hoogere Burgerschool - een 
bekend agnosticus in zijn dagen - en zijn moeder Nelly Boeke-Oort 
(1850-1932), een dochter van de hervormde predikant A.J.P. Oort.129 
Twee oudere broers van Kees waren predikant: Jo (1874) en Dionijs 
(1881). Moeder Boekes jongste zuster was, zoals reeds gezien, 
Röntgens trouwe leerling Marie Oort. Zij kreeg les sinds begin 1906 en 
het is goed denkbaar dat Röntgen via haar al ver vóór 1920 over Kees 
en Jo heeft gehoord en hen ook heeft ontmoet.  

Kees maakte in 1909 in Engeland kennis met de Quakers en 
ontmoette in die kringen Beatrice Cadbury, een dochter van de mede-
eigenaar van de bekende chocoladefabriek. Met haar trad hij eind 1911 
in het huwelijk. De Quakers zijn ondogmatisch en gericht op praktische 

                                                             
126                                                                        Tinte, Coll. Röntgen. Condoleancebrieven aan MR, september 
1932. 
127                                                                           Voor Boekes biografie in het Biografisch Woordenboek van 
Nederland door H.W. von der Dunk : www.inghist.nl en daar zoeken onder Boeke (19 januari 2007).  
De inventaris van het archief Boeke, gedeponeerd op het IISG te Amsterdam, eveneens op internet 
te raadplegen, bevat een gedegen inleiding.  
128                                                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
426c. De compositie zelf is niet bewaard gebleven. 
129                                                                          Boeke-Cadbury, Leven van Kees Boeke, 7-14. Ook Kees’ moeder, 
Nelly Boeke-Oort, was een Röntgenapostel. Op 19 mei 1930 gaf zij bij haar thuis ter ere van Julius' 
75ste verjaardag een huisconcert met zijn kamermuziek. Zie: Tinte, Coll. Röntgen. MR Agenda voor 
1930, 19 mei. 
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evangelisatie. Kees, die al eerder een technische studie in Delft had 
afgerond, werd zich bewust van zijn roeping en liet zich in Birmingham 
omscholen tot zendeling. Als zodanig was hij in 1911 en 1912 actief in 
Syrië. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven hij en zijn vrouw in 
Engeland en belandden wegens hun openlijke anti-oorlogsactiviteiten 
in de gevangenis. Nog tijdens de oorlog werden ze gedwongen 
Engeland te verlaten en trokken ze tijdelijk in bij moeder Boeke in 
Alkmaar. Kennemerland leek echter voor evangelisatie weinig geschikt; 
een plaats midden in het land zou de voorkeur verdienen. Kees heeft 
op rationele gronden voor Bilthoven gekozen; met lineaal en passer zat 
hij gebogen over de kaart van Nederland en kwam precies daar 
terecht.130 Dat de gelijkgestemde George van Heukelom, ook een oud-
student van Delft, ook in Bilthoven woonde, zou puur toeval zijn 
geweest.    

Boekes 'Boschhuis' aan de Nicolaas Beetslaan was binnen de 
kortste keren het brandpunt van Quakermeetings. Met ds. J.B.Th. 
Hugenholtz, een telg uit de familie die spraakmakende predikanten aan 
de Vrije Gemeente had geleverd, stichtte Kees Boeke De 
Broederschap in Christus. Als grote inspiratiebron diende Jezus’ 
Bergrede. Als pacifist en lid van de vredesbeweging predikte Boeke 
een geweldloze maatschappij. Als anarchist weigerde hij het 
staatsgezag te erkennen en heeft hij lang alle voordelen van de staat 
van de hand gewezen: hij maakte geen gebruik van het openbaar 
vervoer, postzegels en dergelijke voorzieningen.  

Boeke is vooral bekend geworden als onderwijshervormer. Zijn 
verrichtingen op onderwijsgebied vloeiden noodzakelijk voort uit zijn 
weigering zich aan het staatsgezag te onderwerpen. In 1925 bepaalde 
een nieuwe wet dat het schoolgeld voortaan niet meer rechtstreeks 
aan de school moest worden betaald maar door de belastingdienst 
geïnd zou worden. Dat ging de anarchist Boeke te ver; de 
defensiebelasting werd immers door dezelfde dienst geïnd. Hij nam zijn 
kinderen van de Bilthovense montessorischool en begon met hen en 
de kinderen van geestverwanten op 6 januari 1926 een eigen school 
die later uitgroeide tot De Werkplaats Kindergemeenschap (aan de 

                                                             
130                                                                          Vriendelijke mededeling Candia Boeke (1925), jongste dochter van 
Kees Boeke (Havelte). 
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Van der Helstlaan).131 Deze democratie in het klein, die Boeke 
‘sociocratie’ noemde, verwierp het klassikale systeem en de eenzijdige 
aandacht op de intellectuele vorming. Het onderwijs werd aangepast 
aan de individuele en collectieve behoeften en in die zin was de 
Werkplaats een echte gemeenschap. Naast aandacht voor de 
intellectuele ontwikkeling was er ook aandacht voor de artistieke, 
ambachtelijke en sociale ontwikkeling. Boeke, zelf van huis uit een 
voortreffelijk musicus en handig dirigent, ruimde veel plaats in voor 
muziek. Van hem is bekend dat hij Bachs Kunst der Fuge van woorden 
had voorzien en deze uitvoerde met zijn leerlingen. In 1929 nam de 
Werkplaats een eigen gebouw met twee woonhuizen naar ontwerp van 
Frants Röntgen in gebruik. Dit Gebouw voor 
Gemeenschapsontwikkeling heeft men tot in 1947 gebruikt.   

De Röntgens en Boekes gingen al snel vriendschappelijk met 
elkaar om en dat is tot Miens overlijden in 1940 zo gebleven.132 De 
hartelijke brieven van Kees en Betty na het overlijden van Julius 
spreken voor zichzelf. Kees hoorde met zijn vrouw tot de meest 
enthousiaste deelnemers van Röntgens muziekanalysecursussen op 
Gaudeamus. Betty Boeke liet in haar condoleance weten dat ze er 
enorm veel van had opgestoken. De Boekes kwamen regelmatig ook 
voor de gezelligheid langs bij de Röntgens. Dat de 23 jaar oude Frants 
de opdracht kreeg het gebouw van de Werkplaats te ontwerpen geeft 
wel aan dat het vertrouwen groot was.133 Ook Mien heeft in het 
voorjaar van 1933 verschillende analysecursussen gegeven, nu bij de 
Boekes aan huis; de vreugde was van korte duur, waarschijnlijk omdat 
zij het alleen niet kon bolwerken. Tot in 1936 heeft zij Kees Boeke 
regelmatig begeleid in verband met concerten bij hem thuis of op de 
Werkplaats en hem bovendien pianoles gegeven. 

 
Dat Röntgen niet zonder meer onder de indruk was van Quakers en 
pacifisten en graag zijn zelfstandigheid behield, mag blijken uit het 

                                                             
131                                                                        Op www.historischekringdebilt.nl is van alles te vinden over het 
oorspronkelijke gebouw van de Werkplaats (17 januari 2007). 
132                                                                          Zo blijkt uit de agenda’s van Mien. Tinte, Coll. Röntgen. MR 
Agenda’s voor 1933-1939. 
133                                                                           Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard Frants Röntgen: op 6 
oktober 1927 kwam Kees Boeke op Gaudeamus met Frants de nieuwbouw bespreken. Op 13 juli 
1927 had Frants al van mevrouw Kerdijk-de Monchy de opdracht gekregen om voor haar en 
Boekes familie een dubbel arbeiderswoonhuis te bouwen. 
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volgende verhaal. In augustus 1923 waren de Röntgens voor het eerst 
sinds 1914 weer op hun geliefde Fuglsang (Denemarken) en daar 
logeerde toen ook Mathilde Vrede (1864-?), een Finse pacifiste die 
veel voor de krijgsgevangenen van de Eerste Wereldoorlog had 
gedaan en die evenals Kees Boeke in Engeland voor de Quakers 
voordrachten had gehouden. In 1919 had zij gesproken op de 
vredesconferentie van Boeke in Bilthoven. Mien noemde haar 
‘hysterisch’ en ‘vreselijk godsdienstig’ en merkte op dat zij voortdurend 
schermde met ‘Mijn Vader in de hemel’ en ‘Gods wil’. De profetesse 
oefende ook op Fuglsang ‘kolossale invloed’ uit, vooral op gevoelige 
zielen. Julius zou het dikwijls met Vrede aan de stok hebben gehad en 
haar vaak ‘schaak-mat’ hebben gezet.134   

      
 
Spirituals en Carols 
 
Bij zijn bezoek aan de Verenigde Staten (16 augustus-17 oktober 
1927) heeft de altijd jeugdige Röntgen zijn horizon aanzienlijk 
verbreed. Hoewel hij op het Amsterdamsch Conservatorium al in 
aanraking was gekomen met jazz, althans met collega's en leerlingen 
die daarmee experimenteerden (onder anderen Leo Smit), leerde hij de 
jazz pas goed kennen in het land van herkomst. Zonder een neger te 
hebben ontmoet maakte hij ook kennis met de zwarte spiritualiteit. 
Röntgens Negro Folk Songs (1927) bevatten enkele bekende 
spirituals, voorzien van uiterst terughoudende pianobegeleidingen.135 
Zo volgt de begeleiding in ‘Go down, Moses’ de melodie grotendeels in 
unisono; alleen in het couplet is er wat tweestemmigheid door een klein 
herhaald motief dat ‘ma people’ echoot. (zie voorbeeld 16, maten 10 
en 11, en 14 en 15) Hoe karig het ook is, het heeft wel effect. Op de 
eerste analysemiddag na zijn Amerikareis gaven Kees en Betty Boeke 
als ervaringsdeskundigen een ‘neger spiritual’ [sic!] ten beste.136 Onder 
dezelfde inspiratie kwamen in 1928 gereed de Christmas Carol, een 

                                                             
134                                                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 2 augustus 
1923. 
135                                                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs. 
373 en 374.  
136                                                                         Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard Frants Röntgen,   4 
november 1927. 
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anthem op een tekst van F. Chesterton en de Twenty Sacred Songs.137 
In die laatste verzameling zijn ook oude carols opgenomen (onder 
meer ‘Lullay my liking’ en ‘Adam lay abounden’). Niet voor niets heeft 
Röntgen hetzelfde jaar meegewerkt aan The Oxford Book of Carols 
(1928) van zijn collega Ralph Vaughan Williams. Daarvoor arrangeerde 
hij twee melodieën: het Hollandse 'Een kind geboren in Bethlehem' en 
het Vlaamse 'Er is een kindeke geboren op aard'; zijn zwager, Robert 
Trevelyan, zorgde voor de vertalingen.138   
 
 
‘Gaudeamus’ in perspectief 
 
Op 9 februari 1924 tekende Edvard Frants in zijn dagboek aan: 'Naam 
nieuwe huis [in Bilthoven] Gaudeamus'. Kort daarop schreef Mien haar 
zuster Bessie: ''t Huis zal Gaudeamus heeten, bedacht door Julius, 
vind je het geen prachtnaam?' Gaudeamus was een naam met diepte; 
de naam zelf was een programma. Op 9 mei 1925 was Röntgen 70 
jaar geworden en op 17 mei noteerde hij met forse letters in zijn 
agenda 'Gaudeamus!'139   

Gaudeamus was Röntgens levensmotto en met deze naam voor 
zijn huis heeft de componist de wereld zijn diepste overtuiging laten 
zien. In blijdschap en vrolijkheid deed Röntgen niet onder voor de held 
van zijn opera De lachende Cavalier (1916), Elbert van Unia. In de 
woorden van de librettist J.D.C. van Dokkum was Elberts levensmotto: 
‘Vrolijkheid in kracht tot daden. Blijheid is de weg tot God. Jubilate! 
Jubilate! Houd door allen nacht en strijd brandend ‘t licht der 
vroolijkheid!’140 Levensmoed, vrolijkheid en vreugde in en om de arbeid 
waren diep in Röntgen verankerd.  

                                                             
137                                                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 511 
(tussen 18 april en 15 mei 1928).  
138                                                                         Percy Dearmer, R. Vaughan Williams, Martin Shaw, The Oxford 
Book of Carols (Oxford, 1928, 30), xx-xxi (‘Acknowledgements’) en nrs. 73 en 74.   
139                                                                       Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard Frants Röntgen, 9 februari 
1924; Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief MR aan BT [niet gedateerd], na de brief van 12 juli 
1924; Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda voor 1925, 17 mei 1925.  
140                                                       Het Vaderland, 1 februari, 1932 avondeditie; Gaudeamus had wat 
dat betreft eigenlijk net zo goed Jubilate kunnen heten! Op 26 juli 1901 schreef Röntgen aan de 
Deense musicoloog dr. Angul Hammerick (1848-1931) dat hij na een periode van zware 
lichamelijke inspanning in de natuur weer fris aan het werk kon: 'Denn diesmal heißt es in Fuglsang: 
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De dirigent Peter van Anrooy (1879-1954), die de componist 
dertig jaar van nabij heeft gekend, schreef in 1935 aan Mien Röntgen 
naar aanleiding van haar zojuist verschenen boek Brieven van Julius 
Röntgen: 'Bij geen enkel ander mensch heb ik de gave om zich boven 
het kleine en alledaagsche te kunnen verheffen zoo sterk aangetroffen. 
Alle miskenning en leed, neen, ze hebben de kern van zijn gelukkig 
leven niet kunnen beschadigen.'141 In zijn condoleance van 13 
september 1932 had hij hetzelfde als volgt uitgedrukt: ‘Maar laat ik niet 
bitter worden, want dat was hij juist nooit, en dat was misschien het 
allerhoogste in hem.’142 De violist en dirigent Alex Schmuller, naaste 
collega van Röntgen sinds 1914, karakteriseerde de componist in zijn 
'In memoriam Julius Röntgen (13 september 1932)' eenvoudig maar 
treffend: 'Hij was een gelukkig mensch en bezat het talent voor het 
geluk.'143 Daniël de Lange jr. schreef in zijn condoleance van 15 
september 1932: ‘Alleen reeds het feit dat hij op zijn 70ste jaar zijn 
nieuwe huis “Gaudeamus” heeft durven noemen, getuigt van een blijde 
geest vol vertrouwen in de toekomst der menschheid, en dat is ook wat 
voor mij, naast zijn bijzondere talenten, in zijn karakter het meest op 
den voorgrond sprong, de stoere, blijde werkkracht en het vertrouwen 
in het leven. Daardoor heeft hij altijd opengestaan voor nieuwe 
stroomingen en daardoor is zijn geest nooit verstard of verouderd. 
“Beatus ille”.’144   

In de eerste plaats is ‘Gaudeamus’ een verwijzing naar het 
studentenlied 'Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus ('Laten we dus 
vrolijk zijn zolang we jong zijn'). Brahms had mede op dit oude lied zijn 
Akademische Festouverture (opus 80, 1879) gecomponeerd.145  Ook in 
de familie werd rechtstreeks het verband gelegd met het lied. Johanna 
Röntgen, de jongere zuster van de componist, had voor de opening 
                                                                                                                                                                                          
Laboremus!' Zijn brief van 4 mei 1919 aan Hammerick besloot hij met 'Vivat labor!' Röntgen-des 
Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 215, 228. 
141                                                            Tinte, Coll. Röntgen. Dossier reacties op het boek Brieven 
van Julius Röntgen. 
142                                                            Tinte, Coll. Röntgen. Condoleancebrieven aan MR, 
september 1932. 
143                                                                         Schmuller, Over Muziek en musici, 160-163. Vooral 162.  
144                                                              Tinte, Coll. Röntgen. Condoleancebrieven aan MR, september 
1932. 
145                                                    In het Tweede vioolconcert (mei-juni 1902) citeert Röntgen de melodie op 
de dag (12 juni 1902) dat zijn zoon Edvard Frants werd geboren. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, 
Catalogus composities, nr. 262.  



                                                                                                                                               5 
 

 

535 

van Gaudeamus een lang gedicht gewrocht op de melodie 
'Gaudeamus igitur'.146 Röntgen bleef zelf ook niet achter. Op 25 juni 
1925 schreef hij zijn vriend Donald Tovey: 'Und wann singst Du mit uns 
Gaudeamus mit?'147   

Wat betreft het vrolijk en jong zijn van Röntgen: de componist is 
eigenlijk altijd een 'iuvenis' geweest en… gebleven. Het was Johannes 
Brahms die in februari 1896 tegenover Clara Schumann de loftrompet 
stak op de 'jonge Röntgen', die toen overigens de veertig al was 
gepasseerd: 'Er ist ein Kind geblieben, so unschuldig, rein, offen, 
enthousiastisch […].'148 Eerder had Elisabeth von Herzogenberg 
tegenover Brahms de 26-jarige Julius 'das liebe, gute Weltkind' 
genoemd.149 In 1889 schreef zij aan Joseph Joachim over Röntgen: 'Ist 
er nicht ein reizendes Gemisch von Kind und Mann, von ernster 
männlicher Tüchtigkeit und von kindlichster Harmlosigkeit und 
Genußfähigkeit?'150  

Röntgen zou op twee jaar na de leeftijd van de sterksten 
bereiken, maar hoe oud hij ook werd, steeds bewonderde men in hem 
zijn jeugd. Röntgens jeugd kwam vooral tot uiting in zijn enorme 
energie tot componeren en het verrichten van allerlei andere 
werkzaamheden. De violist Carl Flesch schreef hem op 13 september 
1930: 'Ihr Leben, Ihre Frische und Produktivität sind beneidenswert. 
Sie haben die ewige Jugend als Göttergeschenk erhalten.'151 Na 
Röntgens overlijden in september 1932 schreef Flesch aan Mien: 'Er 
hatte das Glück ewig jung zu bleiben und vor seinem Tode nicht zu 
altern.'152 Ook Röntgen zelf heeft zich zijn hele leven een jonge man 
gevoeld. In een brief aan Johanna Messchaert-Alma van 11 mei 1928 
bedankt hij haar voor de gelukwens bij zijn 73ste verjaardag. Voor zijn 
gevoel was het echter 'in motu contrario zijn 37ste geweest!' Peter van 
                                                             
146                                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 12 mei 1925. 
147                                                      Edinburgh, University library. Coll. Tovey. Brief van JR aan DT, 25 juni 
1925. Hier wel te verstaan als: wanneer kom je ons opzoeken? 
148                                                        Litzmann (ed.), Schumann-Brahms Briefe, 616, 617 (nr. 752). 
149                                                     Kalbeck (ed.), Brahms-Von Herzogenberg Briefwechsel, 28-29 oktober 
1881. 
150                                                       Moser (ed.), Briefe Joachim III, 12 januari 1889. 
151                                                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van CF aan JR, 13 
september 1930. 
152                                                                         Tinte, Coll. Röntgen. Condoleancebrieven aan MR, september 
1932. 
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Anrooy had in 1925 Röntgens handschrift aan een grafoloog laten zien 
en die stond geheel perplex. Hij zag het schrift van een reeds bejaarde 
man, maar 'met trekken van een zóó sterke vitaliteit als slechts met 
een jong mensch in zijn “Sturm- und Drangperiode” te rijmen valt.'153   

Deze uitleg van 'Gaudeamus', de vreugde over en de trots op de 
eeuwige jeugd, is als enige te simpel. In ‘Gaudeamus’ klinkt minstens 
ook door het Engelse adagium 'Count your blessings'. Ondanks alles, 
ondanks alle verdriet, tegenslagen en frustraties, die er in het leven 
van Röntgen óók zijn geweest, was er reden tot dankbaarheid. Mien 
Röntgen schreef aan het einde van haar brievenboek niet voor niets: 
'En zoo eindigde een gelukkig leven - gelukkig vooral, doordat hij de 
gave bezat, zich boven het kleine en alledaagsche te kunnen 
verheffen. In alles onbaatzuchtig en met voornamen kunstzin heeft hij 
zijn levensbaan bewandeld, ieder die met hem in kontakt kwam 
bezielend door zijn warmen zich steeds gevenden kunstenaarsziel.'154    
 Opvallend is dat bij Röntgen het 'Gaudeamus', het vrolijk zijn, 
steeds is gekoppeld aan het vermogen om te kunnen werken en met 
werken is dan vooral componeren bedoeld. Net als bij de held van De 
Lachende Cavalier, Elbert van Unia, gold voor Röntgen ‘Vrolijkheid in 
kracht tot daden’. Voor Röntgen bestond er geen vreugde zonder 
werken en omgekeerd. Alleen de 'volle Arbeit' opende voor hem de 
weg naar het geluk. Uit de correspondentie met Edvard Grieg blijken 
voor Röntgen 'Leistungsfähigkeit' en 'Fleißigkeit' dé graadmeters voor 
zijn welbevinden. Tevredenheid over het kunnen werken en trots op het 
resultaat van de arbeid waren voor hem niet meer dan normaal. Een 
enkele keer citeert hij in dit verband G.E. Lessing (1729-1781): 'Seines 
Fleißes darf jederman sich rühmen.'155 Werken kon ook verdriet doen 
vergeten. Op 14 mei 1895, nog geen jaar na de dood van zijn vrouw 
Amanda, schreef Röntgen zijn neef Paul Klengel: 'Arbeit ist ein Glück, 
im Leiden der einzige Trost.'156  

                                                             
153                                                                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van PvA aan JR, [voorjaar] 
1925. 
154                                                                        Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 263. 
155                                                                         Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 9, 26 september 1879; 
Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief JR aan JM, 15 februari 1919. 
156                                                                         Leipzig, Universitätsbibliothek. Sondersammlungen 20 (Taut). Brief 
van JR aan PK, 14 mei 1895. 
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In een brief aan Percy Grainger van 21 september 1916 heeft 
Röntgen een en ander fraai verwoord: 'Und daß Sie [Grainger] in voller 
Tätigkeit sind und nicht einmal Holidays haben, ist auch schön, denn 
man ist doch am Glücklichsten wenn man in voller Arbeit ist, 
besonders, wenn - wie bei Ihnen - der Erfolg damit verbunden ist'.157 
Op 10 juli 1919 schreef Röntgen aan Grainger over de oorlogsjaren, 
die hem niet alleen financieel hadden getroffen, maar ook emotioneel 
zwaar hadden aangetast: 'Wir haben viel gelitten'. Desondanks 
beschouwde hij zichzelf als een gelukkig mens: 'Ich habe in den letzten 
Jahren mehr als je componiert und in der Arbeit meinen Trost 
gesucht.'158 En blijkbaar ook gevonden! In een brief aan Angul 
Hammerick van 4 november 1920 keert deze gedachte terug: 'Also die 
Arbeit ruht nicht und das ist das größte Glück in dieser Zeit, wo man 
soviel entbehren muß!'159 Hetzelfde thema komt naar voren in een brief 
aan Johannes Messchaert van 15 februari 1919, waarin Röntgen 
schrijft over het verdriet dat hem bevangt als hij denkt aan Duitsland: 
'Wenn ich am Arbeiten bin, vergesse ich alles und "bin fröhlich in 
meiner Arbeit".'160 Een half woord was hier genoeg; ettelijke malen had 
hij met Messchaert Brahms' Vier ernste Gesänge (1896) uitgevoerd. 
De kern van het eerste lied (‘Denn es gehet dem Menschen wie dem 
Vieh’), een fragment uit het bijbelboek Prediker, ligt besloten in de zin: 
'Darum sahe ich, daß nichts bessers ist, denn daß der Mensch fröhlich 
sei in seiner Arbeit, denn das ist sein Teil.'161   

Op 1 april 1924 schreef Röntgen aan Percy Grainger over zijn 
nieuwe huis: 'Es soll Gaudeamus heißen - wir hoffen daß es den 
Namen rechtfertigen wird.'162 Deze verwachting is niet beschaamd, 
                                                             
157                                                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan PG, 21 
september 1916 (kopie gevoegd bij de brieven van Grainger aan  Röntgen). 
158                                                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan PG, 10 juli 1919 
(kopie gevoegd bij de brieven van Grainger aan Röntgen). In de eerste dagen van de grote oorlog 
schreef hij aan Carl Nielsen: ‘Ich habe hier viel gearbeitet, das ist eine Art Betäubung.’  
Kopenhagen, Kongelige Bibliotek, Carl Nielsen Arkivet, Brief van JR aan CN, 27 augustus 1914. In 
kopie aanwezig in Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. 
159                                                                         Röntgen-des Amorie van der  Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 229. 
160                                                                         Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 
15 februari 1919. 
161                                                                         Prediker 3: 22. 
162                                                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan PG, 1 april 1924 
(kopie gevoegd bij de brieven van Grainger aan  Röntgen).  
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want meer dan honderd composities, groot en klein, zouden er het licht 
zien. Op 4 januari 1929 bevestigde Röntgen zijn jonge vriend: 
'Gaudeamus ist ein guter Statt zum Komponieren.'163 Carl Flesch 
begreep als geen ander waar het Röntgen om ging. Op 15 januari 
1931 schreef hij in zijn bedankbriefje voor Röntgens Griegbiografie: 
'Wievieles hat sich seither verändert, nur Sie nicht, der in alter Frische 
immer weiter wirkt und ein leuchtendes Beispiel dafür ist, wie das 
eigentliche Geheimnis nicht zu altern, darin besteht, zu arbeiten.'164 
Nina Grieg bracht op 8 december 1931 hetzelfde licht maar trefzeker 
onder woorden: 'Wie freue ich mich immer wenn ich von Dir höre, 
lieber Freund, daß Du fortwährend so frisch arbeitest und dabei so 
fröhlich bist.'165     
 
 
'Sentendo nuova forza' 
 
Julius Röntgen kon zo lang werken als hij van lijf en leden gezond was. 
Wanneer echter de balans tussen lichaam en geest was verstoord, 
was er weinig tot niets van hem te verwachten. Opnieuw is het Peter 
van Anrooy die het mooi onder woorden bracht in zijn condoleance bij 
Röntgens overlijden: ‘Sprak men niet steeds van den 
“onverwoestelijken Röntgen” die alle jongeren beschaamde?’166 Nog 
tot in het voorjaar van 1932 heeft Röntgen met onstuimige energie 
gecomponeerd. De serie pianosonates, die in de maanden februari en 
maart ontstond, getuigt van de kinderlijke vreugde van de componist in 
het volle bezit van zijn geestelijke vermogens. Onder elke partituur 
noteerde Röntgen trots hoe weinig tijd hij nodig had gehad: 'in einem 
Nachmittag geschrieben'; 'in einem Tag geschrieben'; 'in einem 
Vormittag geschrieben' enzovoort.167   
                                                             
163                                                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan PG, 4 januari 
1929 (kopie gevoegd bij de brieven van Grainger aan  Röntgen).  
164                                                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van CF aan JR, 15 januari 
1931.  
165                                                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van NG aan JR, 8 december 
1931.  
166                                                                         Tinte, Coll. Röntgen. Condoleancebrieven aan MR, september 
1932. 
167                                                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs. 
68-78. 
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 Tijdens zijn laatste Engelandreis (9-27 juni) was Röntgen door 
ziekte niet in staat te componeren. Daarna was er een korte en naar 
zou blijken hevige, laatste opleving. Op 5 juli noteerde de componist op 
de partituur van zijn laatste werk, het pianokwintet in G: 'Sentendo 
nuova forza' (nieuwe kracht voelende).168 Een prachtig motto dat hij 
ontleende aan het opschrift boven het derde deel van Beethovens 
strijkkwartet opus 132 in a.169 Al eerder duikt het adagium op in 
Röntgens brieven. Reeds op 7 juli 1905 schreef hij zijn vriend 
Hammerick dat hij hoopte dat hij een periode van depressie achter zich 
kon laten: 'Hoffentlich kann ich von mir auch bald sagen: "Sentendo 
nuova forza"!’170 Op 19 augustus 1920 schreef hij zijn vriend 
Messchaert, die zojuist een periode van ziekte achter de rug had: 
'Mögest Du Dein neues Lebensjahr anfangen “sentendo nuova forza” 
wie in den Beethovenschen Dankgesang eines Genesenden an die 
Gottheit.' Messchaert schreef hem terug dat dat inderdaad het geval 
was: 'Het smaakt me weer kostelijk.'171 In de zomer van 1922 schreef 
Röntgen aan de zanger dat hij zojuist twee strijkkwartetten had 
geschreven, een in es-moll ('in Gichtstimmung') en een in Es-Dur 
('Sentendo nuova forza'): een jichterig mineur en een vitaal majeur 
recht tegenover elkaar.172   

Uit het gebruik van Beethovens motto voor zijn pianokwintet blijkt 
dat Röntgen aan het begin van de zomer van 1932 heeft gevreesd dat 
zijn befaamde 'Leistungsfähigkeit' niet meer zou terugkeren. Deze 
                                                             
168                                                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
248. 
169                                                                         In een ‘Konversationsschrift’ van mei of juni 1824 noteerde de van 
ziekte herstellende Beethoven: 'Dankhymne eines Kranken an Gott bei seiner Genesung. Gefühl 
neuer Kraft und wiedererwachtes Gefühl.' In gewijzigde vorm zou dit de titel worden van het derde 
deel van het strijkkwartet nr. 15: ‘Heiliger Dankgesang eines Genesenden an die Gottheit, in der 
lydischen Tonart.’ 
170                                                                         Röntgen-des Amorie van der  Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 216. 
171                                                                         Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 
19 augustus 1920; Röntgen-des Amorie van der  Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 210.  
172                                                                         Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 
niet gedateerd [zomer 1920]. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs. 224 
en 225. ‘Sentendo nuova forza’ is ook de titel van het jubileumboekje verschenen aan de vooravond 
van het Röntgenjaar 2005. Volgens redacteur Theo Muller (p. 16) was ‘Sentendo nuova forza’  
Röntgens levensmotto en volgens Jurriaan Röntgen en opnieuw Muller (p. 5) stond het ‘symbool 
voor zijn optimistische levensvisie’. Uit de hiervoor aangehaalde citaten echter blijkt dat Röntgen 
zelf Beethovens motto veel eenvoudiger heeft opgevat. Niet ‘Sentendo nuova forza’ was zijn 
levensmotto maar ‘Gaudeamus’.     
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zwakte had hij ervaren als het begin van het einde. Groot was dan ook 
zijn vreugde dat zijn creatieve vermogens bewaard waren gebleven. 
Een dankzegging waard; niet minder en niet meer. Het is dus niet zo 
dat hij met Beethovens motto tot uitdrukking heeft willen brengen dat 
hij van gene zijde van het bestaan nieuwe krachten voelde gloren en 
derhalve op deze manier een soort doodsverlangen of 
eeuwigheidsverlangen onder woorden bracht. In de agenda van Mien 
luidt het omstreeks 5 juli 1932 verschillende dagen achtereen: 'Julius 
erg goed'.173 Toen het opnieuw slechter met Röntgen ging, bleek de 
inspiratiebron volledig opgedroogd. Mien schreef Percy Grainger na 
het overlijden van haar man hoe het was gegaan: 'In July he felt better 
and immediately composed a pianoquintet, a very vivid, splendid work. 
But some time later he got ill again and he never heard this 
composition and even lost all energy to compose and said: “Mir fällt gar 
nichts mehr ein!”’174  
      
 
Griegs unitarisme 
 
Grieg en Röntgen - zij moeten ook in dit kader nog eenmaal samen 
worden genoemd - zijn allebei opgegroeid aan de protestantse zijde 
van de christelijke traditie en beiden hebben zich van het geloof van 
hun jeugd losgemaakt.175 Grieg groeide op in de lutherse staatskerk 
die van heel Noorwegen en Zweden bezit had genomen. Van 
moederszijde stamde hij uit een oud predikantengeslacht en als 12-
jarige was hij vastbesloten zich voor te bereiden op een geestelijk 
ambt. Röntgen groeide op in een 'reformiert' milieu, in een klein, elitair 
kerkgenootschap. Bij Grieg ging de losmaking van het geloof van zijn 
jeugd gepaard met hevige worstelingen, omstreeks zijn veertigste; bij 
Röntgen is het proces van ‘vrijmaking’ heel geleidelijk verlopen. 
Eigenlijk kreeg Röntgen de gereedschappen om zich los te maken al 
op jonge leeftijd aangereikt.  
 Grieg was religieus zeer gevoelig, maar koesterde al vroeg - 
allergisch voor autoritaire gezagsdragers als hij was - een stevige 
                                                             
173                                                                         Tinte, Coll. Röntgen. MR Agenda voor 1932. 
174                                                                          Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan PG, 13 oktober 
1932 (kopie gevoegd bij de brieven van Grainger aan Röntgen). 
175                                                                          Reisaus, ‘Griegs religiöse Weltsicht’, 111-134. 
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aversie voor en wantrouwen jegens kerkelijke functionarissen. Na 1875 
brak hij na een geloofscrisis met de dogmatiek van de christelijke kerk, 
met name de goddelijkheid van Jezus Christus. In zijn religie was er 
voor Gods Zoon sindsdien geen plaats meer; Jezus was voor hem een 
wonderbaarlijke ziener, niet meer en ook niet minder. Bij bezoeken aan 
Londen en Birmingham in 1888 kwam hij in aanraking met de Unitarian 
Church en vatte sympathie op voor de leer van de ene, ongedeelde 
God. De unitariërs zijn vrij van dogma's en belijden de vrijheid van 
geest. Zij beschouwen de bijbel niet als Gods woord maar als een 
inspirerend boek; een boek vol mythen, geschreven door mensen. 
Grieg noemde zichzelf vanaf 1888 unitariër en bleef de unitarische 
overtuiging tot zijn dood trouw. Kort voor zijn overlijden vetelde hij zijn 
biograaf Henry Finck dat hij geloofde in één God: ‘Het geloof in een 
drievuldige God en in een zoon die de vader gelijk is? Uitgesloten!’ De 
ene God had volgens Grieg iets goeds voor met elke mens persoonlijk 
en iets van Gods liefde was in ieder aanwezig, bij de mens Jezus zelfs 
in overvloed. Wat betreft het leven na de dood geloofde Grieg in de 
onsterflijkheid van de ziel. Hij was echter geen pantheïst; natuur en 
God waren voor hem uiteindelijk niet identiek. 

In Griegs muziek heeft het unitarisme geen sporen nagelaten. 
Wel heeft Grieg in 1891 met Björnson gewerkt aan het oratorium Fred 
(Vrede), naar zijn eigen zeggen een 'requiem zonder dogmatiek'. De 
compositie is echter nooit voltooid; Grieg kon onvoldoende inspiratie uit 
Björnsons tekst putten en zijn lichamelijke krachten lieten hem in de 
steek. Fritz/Frederick Delius heeft in zekere zin de belofte ingelost met 
zijn ‘heidens requiem’ van 14 jaar later: Mass of Life (1905). Delius 
schreef Grieg dat ook hij zich verder had verwijderd van God en Jezus. 
In 1903 liet hij Grieg weten dat hij was getrouwd, uiteraard niet voor de 
kerk. Grieg schreef hem terug dat een huwelijk zonder predikant 
uiteindelijk idealistischer was dan een kerkelijk huwelijk. Bovendien 
was het goedkoper!176  
  In de briefwisseling tussen Röntgen en Grieg spelen religieuze 
opvattingen en gevoelens op het eerste gezicht geen rol. Nergens zijn 
er verwijzingen naar God, het instituut kerk of religieuze tradities. Op 
een dieper niveau is religie wel degelijk aanwezig. Grieg heeft zijn 
opvattingen over troost, genade en genezing, kernbegrippen in de 
christelijke leer, fraai onder woorden gebracht in een brief van 4 
                                                             
176                                                                           Carley (ed.), Grieg and Delius, 176-179. 
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augustus 1888. Hij schreef Röntgen naar aanleiding van het overlijden 
van diens moeder: 'Aber - an einen Trost, von welchem Sie bis jetzt nur 
in Theorie wissen, dürfen Sie freudig glauben: Das dieselbe Natur, die 
so schwer verwundet, auch die Mittel zur Heilung besitzt und diese 
wunderbare Heilung niemandem versagt. Jetzt werden Sie dieses 
kaum noch fassen können. Aber es ist Gott sei Dank so. Ich weiß es 
aus Erfahrung.' Voor Grieg was het dus de natuur die de genadegave 
van de heling bezit en haar de mens aanreikt. En het was vooral de 
Noorse natuur die de verwonde ziel oorspronkelijke energie kon 
bieden. Al met al behoorlijk pantheïstisch.177   
 Kort na het overlijden van Amanda schreef Grieg aan Röntgen - 
opnieuw - dat de natuur het grootste verdriet zou kunnen verzachten, 
maar - zo voegde hij toe - ‘Es wird die Zeit kommen, wo Du für Sie ein 
schönes Requiem schreiben wirst - es wird Dein bestes Werk werden! 
- Vorläufig gibt es aber noch keinen Akkord, der die Leere um Dich 
ausdrücken kann.’178 Ongetwijfeld bedoelde Grieg hier niet het soort 
Requiem dat hem zelf voor ogen had gestaan bij zijn ‘Requiem zonder 
dogmatiek’, maar een groots werk in de stijl van Ein Deutsches 
Requiem.179 Hiervoor zouden dan niet de gezangen uit de katholieke 
dodenmis worden gebruikt, maar teksten uit het Oude en Nieuwe 
Testament. Dat mocht hij toch van een Brahmsianer als Röntgen 
verwachten.     

Röntgen en Grieg schreven elkaar weliswaar niet over hun 
religieuze opvattingen, maar zullen er op hun wandelingen ongetwijfeld 
over hebben gesproken. Gevoelig voor riten en 'sacramenten' was 
Grieg zeker. Dat blijkt onder meer uit zijn optreden in Turtegrö in juli 
1891. Röntgen schreef later in zijn Erinnerungen: 'Und mit einem 
Rumtoddy tranken Frants Beyer und ich Bruderschaft, während Grieg 
segnend die Hände über uns ausstreckte.'180 Röntgen heeft zich 

                                                             
177                                                                         Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
4 augustus 1888. Reisaus, zie hiervoor noot 175, zet Grieg wel terecht niet als pantheïst neer. 
Daarvoor was zijn geloof te persoonlijk. Uit het briefcitaat blijkt echter dat Grieg ook pantheïstische 
trekken had.  
178                                                                         Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
27 juni 1894. 
179                                                                         Carley (ed.), Grieg and Delius, 110, 111. 
180                                                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos 2584: Edvard Grieg. 
Erinnerungen und Briefe, 83. De vertaling in Röntgen, Grieg, 35, doet afbreuk aan het origineel.  
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waarschijnlijk moeiteloos kunnen verenigen met Griegs pantheïsme, 
Griegs unitarisme was hem mogelijk nog te christelijk.  
 
 
De oceaan van licht 
 
Een bijzonder en tevens bijzonder intiem document is de ‘Gedachte 
van Julius Röntgen kort voor zijn heengaan’ (september 1932).181 In 
deze tekst geeft Röntgen voor het eerst en laatst zijn diepste religieuze 
opvattingen prijs: ‘Laat dit mijn afscheidswoord zijn, als ik van hier ga: 
dat wat ik gezien heb onovertrefbaar is. Ik heb de verborgen honing 
van den lotus geproefd, die zich ontplooit op den oceaan van licht, en 
dus ben ik gezegend – dit zij mijn afscheidswoord. In dit speelvertrek 
van oneindige vormen heb ik mijn spel gehad, en hier heb ik Hem 
opgemerkt die geen vorm heeft; en als hier het einde komt – laat het 
komen! – dit zij mijn afscheidswoord.’  
 Prachtige woorden en heel diepzinnig, maar zo fraai gestileerd 
dat ze argwaan wekken. Althans, argwaan over de herkomst. Het is zo 
goed als uitgesloten dat deze woorden in deze gedaante origineel in de 
bijna stervende Röntgen zouden zijn opgeweld. De argwaan bleek 
terecht want Röntgens afscheidsgedachte is tot op de komma ontleend 
aan de vertaling van Frederik van Eeden van de Gitanjali van de 
Indiase dichter en mysticus Rabindranath Tagore (1861-1941): de Wij-
zangen (1913).182 Röntgens ijverig noterende zoons echter hebben 
gemeend dat het hun vaders eigen woorden waren. Op zichzelf blijkt 
uit het citaat Röntgens fenomenale helderheid tot het einde toe. Het is 
bovendien heel symbolisch dat geleende woorden Röntgens leven 
besloten: de thematiek van eigen en niet-eigen, origineel en 
waarachtig, hebben zo zijn leven, denken en voelen tot op het 

                                                             
181                                                                        De componist moet de Nederlandse tekst kort vóór 10 september 
vanaf zijn ziekbed hebben gedicteerd. De tekst is bewaard op twee handgeschreven kaartjes, 
inhoudelijk identiek, een van Edvard (Tinte, Coll. Röntgen) en een van Frants of Joachim 
(Amsterdam, Familiearchief Röntgen). Voorstelbaar is dat Röntgen kenbaar maakte dat hij voor het 
intreden van de grote stilte nog iets wezenlijks wilde zeggen en de twee aanwezige zoons daarop 
een stukje papier pakten en zijn woorden noteerden.   
182                                                                     Geciteerd in De Boeddhistische Christus van de gereformeerde 
predikant Klaas Schilder (1890-1952), oorspronkelijk afgedrukt in De Reformatie 5 (1924-1925). Zie 
voor hem ook: www.neocalvinsime.nl (19 januari 2007); Rabindranath Tagore, Wij-zangen in de 
ertaling uit het Engels door Frederik van Eeden. Amsterdam, 1913. Over Van Eeden en Tagore: 
Fontijn, Trots verbrijzeld, 312-316, 433 en 484.  
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alllerlaatst bepaald. Echter, hoevelen stierven en sterven niet met de 
gebeden van de kerk of bijbelcitaten op de lippen. Geen reden dus 
Röntgen te desavoueren. Röntgen was een wijs man: hij bediende 
zich, bijna op het moment van het grote afscheid, van een tekst die het 
zuiverst uitdrukte wat hij ten diepste voelde; hij had het zelf niet beter 
kunnen zeggen. En als hij dit al had gekund, ontbrak hem daarvoor de 
kracht.183 Als de 'Gedachte' ons iets leert over Röntgens religiositeit, is 
het wel dat Röntgen ver verwijderd was geraakt niet alleen van het 
christendom, maar ook van de christelijke vrijzinnigheid. Hij was een 
veel bredere wereldbeschouwing toegedaan.  
 Uit het feit dat Tagore de woordvoerder was van zijn laatste op 
schrift gestelde gedachte valt op te maken dat Röntgen enigermate 
vertrouwd moet zijn geweest met zijn gedachtegoed en zich 
aangetrokken heeft gevoeld tot de theosofie.184 Maar voorzichtigheid is 
geboden: ook katholieken als Hendrik Andriessen dweepten met 
Tagores Wij-zangen. Het aantrekkelijke van de theosofie is dat het 
elementen uit verschillende godsdiensten met elkaar verbindt; het 
mystiek-pantheïsme van hindoeïsme en boeddhisme zijn erin 
verstrengeld met christelijke elementen. Voor Röntgens expliciet 
theosofische gerichtheid bestaan geen harde bewijzen.185 
Lidmaatschap van een loge van de Theosofische Vereeniging of het 
Theosofisch Genootschap - in Amsterdam waren er respectievelijk 
zeven van het een en vijf van het ander, in Bilthoven één - past niet in 
                                                             
183                                                                        Mutatis mutandis geldt dit natuurlijk ook voor Röntgens muziek. 
Iets vergelijkbaars ziet men overigens bij de hoogbejaarde Igor Stravinski (1882-1971) die in 1968 
nog een laatste gedachte in muziek wilde uitdrukken maar daartoe de kracht niet meer bezat; hij 
nam zijn toevlucht tot twee geestelijke liederen uit het Spanisches Liedbuch van Hugo Wolf. 
'Stravinsky made this instrumentation because he wanted to say something about death and felt 
that he could not compose anything of his own.' White, Stravinsky, 551.  
184                                                                    Röntgen was niet uniek. Op 
http://tagore.lindosblog.com/settings.html (19 januari 2007) een overzicht van maar liefst 302 
componisten die muziek componeerden op teksten van of onder de inspiratie van teksten van 
Tagore. Hier interessant: Hendrik Andriessen (Wij-zangen), André Caplet, Alfredo Casella ('L'adieu 
à la vie'), Bertha Frensel Wegener-Koopman, Jan van Gilse (Gitanjali), Willem de Haan, Anton van 
der Horst (Gitanjali Suite), Albert de Klerk, Karel Mengelberg, Darius Milhaud, Daniel Ruyneman 
(Wij-zangen), Arnold Schönberg, Bernhard van den Sigtenhorst Meyer en Bernard Zweers (Wij-
zangen) . 
185                                                                  Rabindranath Tagore bezocht Nederland in september 1920. Op 
23 en 24 september hield hij een besloten én een openbaar toegankelijke voordracht in het gebouw 
van de Vrije Gemeente en op 27 september een voordracht in de aula van de Universiteit van 
Amsterdam. Helaas ontbreekt in de Coll. Röntgen te Tinte Röntgens agenda voor 1920. Zie 
hiervoor: Het Vaderland,  21 september 1920 avondeditie;Het Vaderland, 24 september 1920 
avondeditie; Het Vaderland, 28 september 1920 ochtendeditie. 
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het beeld van de ‘niet-kerkse’ Röntgen; hooguit kwam hij als 
belangstellende buitenstaander luisteren.186  
 Opmerkelijk is het verschil in dezen tussen Röntgen en zijn 
goede collega aan het Amsterdamsch Conservatorium Daniël de 
Lange. De Lange had altijd al interesse in het Oosten, maar 
ontwikkelde pas na 1910 zijn grote belangstelling voor de theosofie. Na 
zijn pensionering (1913) vestigde hij zich in het wereldcentrum van het 
Theosofisch Genootschap te Point Loma (Californië).187  Verschillende 
Bilthovenaren hadden in de jaren twintig sympathie voor Azië, de 
theosofie en het hindoeïsme. Onder hen was Kees Boeke de 
bekendste.      
 
 
De andere Röntgens en Julius’ nakomelingen 
 
Johanna Röntgen, die enkele jaren voor haar vader Engelbert Röntgen 
heeft gezorgd en altijd ongetrouwd is gebleven, was niet zo maar 
godsdienstig, maar piëtistisch vroom. Mien schrijft voor in haar Brieven 
van Julius Röntgen (1934) dat er na de dood van vader Röntgen 
(1897) jarenlang wekelijks brieven zijn gewisseld tussen Julius en 
Johanna. Daarin behandelde hij met haar 'interessante vraagstukken 
over politiek, literatuur en godsdienst'. Op Johanna's verzoek zijn deze 
brieven verbrand, vermoedelijk al vóór haar overlijden.188 De 
honderden brieven zouden ons van alles hebben kunnen meedelen 
over Julius' politieke, artistieke en religieuze opvattingen. Zijn frisse 
nuchterheid zou daarbij wel interessanter zijn geweest dan de vrome 
bevindelijkheid van zijn zuster. Uit Julius’ brieven aan vrienden is 
bekend dat hij zich soms stoorde aan Johanna’s simpelheid. In alles 
zag zij de hand van God en zo beschouwde zij het uitbreken van de 
                                                             
186                                                                       Die mogelijke belangstelling van Röntgen liet in ieder geval geen 
sporen na in de administratie. Vriendelijke mededeling Wies Kuiper, voorzitter van de Theosofische 
Vereniging, die voor mij de archieven van de loges Amsterdam en Bilthoven heeft nagezocht op 
Röntgen. Enkele jaren na de dood van de oprichtster Madame Helena P. Blavatsky (1831-1891) 
spliste de oorspronkelijke Theosofical Society (1875) zich in een Vereeniging en een Genootschap 
(Point Loma). Vriendelijke mededeling Joke Vermeulen, bibliothecaris van het Theosofisch 
Genootschap, Den Haag.  
187                                                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. In de brieven van De Lange aan 
Röntgen komen geen theosofische onderwerpen aan de orde. 
188                                                                         Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, niet genummerde titelloze pagina voorin het boek. 
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Wereldoorlog als Gods straf.189  Ook van Röntgens jongste zus, Line, 
die met de beeldhouwer Arthur Trebst was getrouwd, is bekend dat ze 
gelovig en godsdienstig was en dat ook altijd is gebleven.190     
 Misschien was het te danken aan de invloed van Johanna 
Röntgen, die regelmatig overkwam om haar broer de weduwnaar te 
helpen, dat Julius jr. op tijd zijn belijdenis heeft gedaan. Het gebeurde 
op 28 maart 1897, een paar weken voor Julius Röntgen sr. en Mien 
des Amorie van der Hoeven liefde voor elkaar opvatten. Julius Röntgen 
jr. sloeg zijn vleugels uit en zijn huwelijk met de Noorse Margareth 
Otter, dochter van de zeer godsdienstige rector van de school van 
Moss, werd op 18 juni 1910 gesloten in de kerk van Moss. Julius jr. 
werd ingebed in de religieuze tradities van zijn schoonfamilie en dat gaf 
nieuwe impulsen aan zijn eigen religiositeit en die van zijn nageslacht. 
In zijn Herinneringen (1947) zou hij schrijven: ‘Ons lot ligt niet in onze 
hand. Het wordt door de Voorzienigheid geleid en bepaald.’191 De 
oudste dochter van Julius en Margareth, Agnes Thiadens-Röntgen 
(1911-2002), werd in New York gedoopt door een Noorse dominee. 
Terug in Nederland zat ze aanvankelijk op catechisatie in Utrecht; later 
kon ze hiervoor terecht in de Woudkapel in Bilthoven. In 1929 deed ze 
belijdenis in de lutherse Noorse Zeemanskerk te Rotterdam. Agnes 
beklaagde zich in haar memoires (1985) over de familie van 
vaderszijde: 'In de familie Röntgen werd nauwelijks aandacht besteed 
aan dit gebeuren van de aanneming; men was verlegen en 
bewonderde [slechts] de sieraden, die gezonden waren.'192  
 Abrahamine des Amorie van der Hoeven was een kleindochter 
van de beroemde remonstrantse predikant Abraham des Amorie van 
der Hoeven (1798-1855). Deze Abraham bleef evenals zijn 
gelijknamige zoon, ook predikant, de orthodoxie trouw. Dat is 
opmerkelijk omdat het modernisme, zeker ook in remonstrantse 
kringen, reeds voor het midden van de 19de eeuw breed ingang vond. 
Ook Mien van der Hoeven was, getuige haar inschrijving op de 

                                                             
189                                                                         Zie hiervoor  478. 
190                                                                          Vriendelijke mededeling J. Röntgen, Tinte. 
191                                                                        Herinneringen Julius Röntgen jr., 20. 
192                                                                           Herinneringen Agnes Thiadens-Röntgen, 34. Julius Röntgens 
oudste kleinkind was tot op hoge leeftijd actief in de kerkeraad van haar protestantse gemeente en 
deelneemster aan bijbelgroepjes. Vriendelijke mededeling van haar dochter Mac Thiadens 
(Amsterdam). 
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gezinskaart van de Röntgens, remonstrant.193 Toen zij eenmaal de 
volwassen leeftijd had bereikt, draaide zij de kerk en de dienaren van 
het goddelijk woord de rug toe. Van kerkbezoek van Mien, anders dan 
op muzikale of kunsthistorische gronden, is niets bekend. De 
kleinkinderen die haar nog hebben gekend, herinneren zich haar als 
anti-kerks.194   

De huwelijksviering van Mien en Julius in 1897 was een louter 
burgerlijke aangelegenheid, er kwam geen kerk aan te pas, laat staan 
een dominee. De toespraak van Miens oom, staatsraad Paul Hubrecht, 
werd gevolgd door Beethovens An die ferne Geliebte door Johannes 
Messchaert met bruidegom Röntgen aan de piano en daarmee was het 
ritueel afgesloten.195 Geen van de vijf kinderen uit Röntgens tweede 
huwelijk werd gedoopt, geen van hen legde belijdenis af of trad toe tot 
een kerkgenootschap. Op de gezinskaart van de Röntgens staat achter 
de inschrijving van de kinderen steeds vermeld: ‘geen religie’.196 Het 
anti-kerkse van de Röntgens lijkt met de jaren alleen maar te zijn 
toegenomen, overigens bij Mien sterker dan bij Julius. Toen Wilhelmina 
Stockschen (1927) in de ogen van haar op Gaudeamus inwonende 
ouders oud genoeg was om naar zondagschool te gaan, liet Mien 
Röntgen weten dat ze erop tegen was. Mien is wel een keer met haar 
'aangenomen pleegkleinkind' naar een kerstspel in de Woudkapel 
gegaan, maar dat was een hoge uitzondering. Met Kerstmis lazen de 
Röntgens zelfs het kerstverhaal niet voor.197    

De pianist Johannes Röntgen (1898-1969), sinds het midden van 
de jaren twintig actief als dirigent van verschillende Toonkunstkoren 
(Baarn, Zeist en Alkmaar), heeft van 1937 tot zijn overlijden het koor 
van de Vrije Gemeente te Amsterdam gedirigeerd en daarmee trad hij 
letterlijk en figuurlijk in de voetsporen van zijn vader. Immers, in het 
gebouw waar de Vrije Gemeente vergaderde (aan de Weteringschans 
te Amsterdam) had ooit professor Loman zijn geruchtmakende 
voordracht over het oudste christendom gehouden, Julius Röntgen had 

                                                             
193                                            Gemeentearchief Amsterdam, Gezinskaart J.E. Röntgen. 
194                                            Telefonisch interview met A. de Boer-Röntgen (Amsterdam), 8 mei 2005. 
195                                           Tinte, Coll. Röntgen. MR Dagboekje huwelijksreis 1897; Hoorn, Westfries 
Archief, Arch. Messchaert. Brief JR aan JM, 6 december 1920.  
196                                           Alleen bij Amanda jr. (1899-1904) had de ambtenaar aanvankelijk ‘N.H.’ 
ingevuld, maar dit werd doorgestreept. 
197                                         Interview met W. Stockschen (Utrecht), 18 december 2002.  
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er concerten gegeven, met en zonder Brahms, en op zondagen 
kwamen er sinds jaar en dag de leden van de Nederlandsche 
Protestanten Bond en andere vrijzinnigen, onorthodoxen en 
ondogmatici samen. De Vrije Gemeente was een gemeente die zich 
niet liet inperken door kerkelijke belijdenissen en dogma's en in die zin 
was ze veel ouder dan de kerken van Rome en Dordrecht: ‘Altijd zijn ze 
er geweest, de religieuze individualisten, die beseften, dat de enkeling 
in het uitgangspunt van zijn godsdienstig leven alléén staat; dat dit 
leven spontaan in de ziel op- en openbloeit en niet uit de aanvaarding 
van een leer, maar uit direct contact van de enkeling met God. [...] De 
hoogheid van de menselijke bestemming verbiedt ons om de religieuze 
ervaring te binden aan de bedding van een bestaande godsdienst (ook 
al is deze godsdienst het christendom).’198 Een van de consequenties 
was dat de Vrije Gemeente niet steunde op het Nieuwe Testament en 
Jezus Christus liet voor wie hij was: een inspirerende mens. In 
Nederland was er lang maar één Vrije Gemeente, die van Amsterdam, 
en die is nooit boven de 2000 leden uitgekomen.  

Johannes Röntgen leidde jaarlijks in het gebouw van de Vrije 
Gemeente Bachs Johannes-Passion en zijn broer Edvard bespeelde 
dan de cello. In 1952 becomponeerde Johannes het Gebed van 
Franciscus van Assisi (‘Het Zonnelied’). Ook zijn vrouw Julia sloot zich 
aan bij de Vrije Gemeente. Bij het 75-jarig bestaan in 1952 bracht zij 
onder woorden wat haar zo aantrok: ‘De wijze waarop hier gesproken, 
gezongen en het orgel bespeeld wordt, geeft mij juist de grootste 
innerlijke voldoening en ik voel me er thuis. Ja, ik zou niet weten waar 
ik me op religieus gebied meer “thuis” zou voelen, dan juist dáár.’199 

Frants Edvard Röntgen noteerde tegen het einde van zijn leven in 
het boekje ‘Overdenkingen’ de volgende overwegingen, waarin ook de 
vrijzinnige stem van zijn vader doorklinkt: ‘Wij hebben ons een God 
geschapen. Jezus, onvertroebeld, zien als een groot mens, een grote 
prediker. Niks toevoegen.’ En een andere gedachte: ‘God = code voor 
het begrip goed.’200   

                                                             
198                                                                           Nieuwe Stemmen uit de Vrije Gemeente 1877-1952. 35ste 
jaargang, november 1952 (no. 9, Jubileumnummer ).  
199                                                                         Nieuwe Stemmen uit de Vrije Gemeente 1877-1952.  
200                                                                         Amsterdam, Familiearchief Röntgen. F.E. Röntgen, 
Overdenkingen, 3 , 12.  
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De kleinkinderen van Julius en Mien hebben respect voor de 
religieuze opvattingen van hun ouders en grootouders. Julius Röntgen 
js., de zoon van Edvard Frants, was halverwege de jaren zestig een 
keer op de maaltijd bij een achterneef Trebst ergens in Oost-Duitsland 
en bij hem werd met gebed geopend. Julius kreeg al snel de 
‘Gretchenfrage’ uit Faust toegespeeld: ‘Nun sag, wie hast Du’s mit der 
Religion?’ Uit het voor Trebst onbevredigende antwoord dat bij de 
jongen opborrelde, bleek de inmiddels onoverbrugbare afstand tussen 
de verschillende takken van de familie.201   

 
 
Samenvatting 
 
Julius Röntgen was dooplid van de ‘Reformierte Kirche’, een klein 
kerkgenootschap waar het modernisme na 1850 wortel had geschoten. 
Op 2 april 1871 deed hij zijn belijdenis. Van enige kerkelijke 
betrokkenheid was echter noch voor noch na die datum sprake. In 
Amsterdam (vanaf 1878) werd Röntgen opgenomen in de kring van 
prof. dr. A.D. Loman, een van de voormannen van de modernistische, 
radicale theologie. Bij de lutheraan Loman had de historische Jezus 
reeds vroeg plaats gemaakt voor een zedelijk-religieus, humanistisch 
beginsel. Terwijl Röntgens eerste vrouw, de lutherse Amanda Maier, 
meelevend kerklid was geweest, was zijn tweede vrouw, de 
remonstrantse Mien des Amorie van der Hoeven, fel anti-kerks. Na 
1910 krijgt Röntgens religiositeit in de confrontaties met zijn vriend 
Geert von Brucken Fock meer profiel. Jezus’ leer zou aanvaardbaar 
zijn, maar zijn veronderstelde positie als Gods zoon niet. De navolging 
van Christus, zoals ook Fock beproefde, vond Röntgen ‘troosteloos’.  

Als kerkmusicus heeft Röntgen zijn sporen verdiend. Vanaf het 
midden van de jaren tien heeft hij een substantiële bijdrage geleverd 
aan het kerklied van de vrijzinnig protestanten. Voor de Vervolgbundel 
van de Nederlandsche Protestanten Bond (1920) componeerde hij een 
groot aantal nieuwe liederen. Voor en met dominee Jo Boeke van de 
Alledagkerk in Schoorl schreef hij in 1924 de Geestelijke Kinderliedjes. 
Röntgen heeft in 1924 zijn diepste overtuiging samengevat in de naam 
van zijn nieuwgebouwde huis in Bilthoven: ‘Gaudeamus’. Enerzijds 
verwijst deze naam naar het gelijknamige studentenlied, een loflied op 
                                                             
201                                                                           Vriendelijke mededeling J. Röntgen, Tinte. 
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de jeugd, anderzijds is er een bijbelse connotatie. Voor Röntgen kan de 
mens alleen vrolijk zijn in zijn arbeid; dat is alles wat hij heeft 
(Prediker). Vanaf zijn sterfbed citeerde Röntgen uit de Gitanjali van de 
Bengaalse schrijver, dichter en wijsgeer Rabindranath Tagore. De 
vrijzinnigheid was bij hem tot op het laatst levend gebleven.   
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XIII 
Apostel van Edvard Grieg 
1907-1931  
 

      
Julius Röntgen was een van de beste vrienden van Edvard Grieg en hij 
kon het bovendien goed vinden met Griegs echtgenote Nina. In haar 
bewonderde hij de ideale interprete van Griegs liedkunst. In de 
vriendschap tussen de twee mannen, die zoals hiervoor is gebleken 
teruggaat tot Kerstmis 1883, werden weldra ook de vrouwen 
betrokken. In de briefwisseling tussen Julius en Edvard ging Nina op 
een gegeven moment meeschrijven, met Julius én met zijn vrouwen 
(achtereenvolgens Amanda en Mien). Het zelfstandige contact tussen 
Julius en Nina kreeg pas vorm na het overlijden van Edvard (4 
september 1907).1    

Röntgen kon Griegs uitvaart en crematie op 9 september 
onmogelijk bijwonen, maar door de brieven en krantenknipsels die 
Frants Beyer hem stuurde was hij op de hoogte van wat er precies was 
gebeurd. Samen met Mien schreef hij Nina op 13 september een 
condoleancebrief, waarin hij haar uitnodigde naar Amsterdam te   
komen: ‘Es ist auch so egoistisch zu klagen, wenn ich an Dich denke, 
Du Arme, für die ja das Leben zu Ende ist!’ Mien kwam met nauwelijks 
opwekkender woorden: ‘Wie stehst Du nun arbeitslos im Leben da, 
ohne deinen Edvard, den Du nicht mehr versorgen kannst! Wie 
zwecklos wird dann das Leben.’2 Op 21 september liet Nina van zich 
horen: ‘Lieber, lieber Röntgen, wie wünsche ich daß ich Dir mit Worten 
sagen könnte wie wundervoll deine Liebe auf mich wirkt und wie 
unendlich dankbar ich Dir und Mien bin, mir in meinem traurigen 
Zustand wirklich bei Euch haben zu wollen.’3   

Tussen half september 1907 en half augustus 1908 hebben 
Julius en Nina elkaar veel geschreven, soms zelfs tweemaal per week. 
De zaken die hen in die periode bezighielden waren Edvards muzikale 

                                                             
1                                   Zie over de communicatiegemeenschap van de Griegs en de Röntgens hiervoor 57 
en 58. 
2                                             Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van MR en JR aan NG, 
13 september 1907. 
3                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van NG aan JR, 21 september 1907. 
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nalatenschap en zijn biografie. Dat zullen we hierna nog zien.4 Vanaf 
midden 1908 nam de frequentie van de briefwisseling af. Het was niet 
meer dan logisch, want de meest urgente zaken waren afgehandeld. 
De briefwisseling beperkte zich sindsdien tot ongeveer zes keer per 
jaar over en weer: in ieder geval met de wederzijdse verjaardagen 
(Julius op 9 mei en Nina op 24 november), Griegs verjaardag (15 juni) 
en de jaarwisseling. Terwijl Röntgen naar het zich laat aanzien alle 
brieven en kaarten van Nina heeft bewaard, zijn de meeste van zijn 
brieven verloren gegaan. Van na 1912 zijn er in het 
correspondentiearchief van Nina Grieg geen brieven of kaarten van 
Röntgen meer aanwezig, terwijl er toch vele tientallen moeten zijn 
geweest.  
 Röntgen leefde met de herinneringen aan zijn vriend Grieg, 
overdag en ‘s nachts. Jaarlijks vroeg hij aan Nina om op Edvards 
verjaardag in zijn naam een groet te brengen bij het graf in de rots 
beneden op Troldhaugen (‘am stillen Ort’).5 Die verjaardag viel 
overigens samen met de sterfdag van Amanda Maier (15 juni 1894) en 
dat gaf de herdenking een speciale lading. Op 12 juni 1911 schreef 
Röntgen aan Nina: ‘Am 15ten Juni ist es Amanda’s Todestag – das ist 
nun schon 18 Jahre her. Und diese Nacht habe ich so merkwürdig 
lebendig von beiden geträumt - es war wie ein wirkliches 
Zusammensein. Das tue ich so oft.’6   

 Pas eind november 1912 was Nina in staat in te gaan op de 
uitnodiging van vijf jaar eerder.7 Met haar zusje Tonny logeerde zij toen 
een paar dagen bij de Röntgens op de Van Eeghenstraat. Willem 
Mengelberg dirigeerde een concert met werken van Grieg en Nina was 
erbij. De jaren nadien verliep het contact tussen Nina en de Röntgens 
per post. Van reizen was voor de weduwe Grieg die leed aan ischias 
en jicht geen sprake meer. Toen zij tachtig werd (24 november 1925) 

                                                             
4                                            Zie hiervoor ook: Vis, ‘Griegs Mappen’, 170-180.  
5                                             Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brieven van JR aan NG, 12 
juni 1911 en 12 juni 1912.  
6                                             Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van JR aan NG, 12 juni 
1911. Amanda was toen overigens 17 jaar eerder overleden. 
7                                   Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van JR aan NG, 7 augustus 
1912; Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van NG aan JR (klad), 27 november 1912. 
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vierden de Röntgens in Kopenhagen het feest mee.8 Op 4 december 
1928 schreef Nina aan Julius en Mien die opnieuw naar het noorden 
wilden reizen: ‘Schön daß Ihr nach Kopenhagen kommt, dann können 
wir vielleicht doch noch einmal auf wiedersehen sagen.’9 Dat zou 
inderdaad gebeuren, op 31 januari en 2 februari 1929.10   
 
 
Griegs mappen 
 
Onmiddellijk na de dood van Edvard Grieg heeft Nina Grieg besloten 
haast te maken met de afwikkeling van de muzikale nalatenschap van 
haar man. Zijn naaste vrienden moesten maar beoordelen welke van 
de nagelaten werken in aanmerking kwamen voor uitgave. Op 6 
oktober 1907 schreef ze aan Henri Hinrichsen (1868-1942), sinds 1900 
eigenaar van Edition Peters (Leipzig) en in die hoedanigheid uitgever 
van Grieg: ‘Ich finde ein Musiker der Grieg nahe stand – vielleicht 
Röntgen oder Halvorsen – muß sich alles was da ist ansehen und als 
Musiker darüber urteilen.’11 Of Hinrichsen de weduwe Grieg iets heeft 
kunnen aanbevelen in dezen is niet bekend. Het zou hoe dan ook te 
laat zijn geweest, want Röntgen had reeds sinds een paar weken alle 
nagelaten werken van Grieg bij zich in Amsterdam. 

Op 22 oktober 1907 liet Nina aan Hinrichsen weten dat Röntgen 
medio september met Pablo Casals drie concerten in Kopenhagen had 
gegeven.12 Na afloop van een van de concerten had Nina met Röntgen 
de drie mappen met Griegs schetsen en niet-gepubliceerde werken 
vluchtig doorgenomen. Daarop had hij alles meegenomen naar huis en 
daarmee was feitelijk over de afwikkeling van Griegs muzikale 
nalatenschap beslist. Nina gaf tegenover Hinrichsen hoog op over 
                                                             
8                                 Dit blijkt uit de lezing van Mien over Grieg (Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, 
D 73B) Verschillende keren heeft Mien gedurende de jaren dertig haar Griegvoordracht gehouden, 
met solistische bijdragen van haar schoondochter de zangeres Julia Fentener van Vlissingen.  
9                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van NG aan JR, 4 december 1928. 
10                               Tinte, Coll. Röntgen. MR Agenda voor1929. 
11                                Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Edition Peters, inv. nr. 1184, 6 oktober 
1907. In het correspondentiearchief van Röntgen (Den Haag,  NMI) zijn geen brieven van 
Hinrichsen bewaard gebleven. Ik sluit niet uit dat Röntgen de brieven die er zeker zijn geweest of 
zelf heeft vernietigd of dat Mien dit na zijn dood heeft gedaan.   
12                               Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Edition Peters, inv. nr. 1184, 22 
oktober 1907. In Röntgens agenda: 10, 14 en 17 september 1907. Tinte. Coll. Röntgen. JR Agenda 
voor 1907. 
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Röntgen: ‘Er ist absolut derjenige der mit der größten Liebe, Pietät und 
Sachverständnis über alles was er finden möchte urteilen wird.’13 Op 
24 oktober betuigde Röntgen Nina zijn dank: ‘Nochmals dank ich Dir 
daß Du mir die Sachen anvertraut hast! Die Beschäftigung damit ist mir 
unbeschreiblich lieb und teuer.’ Nina antwoordde hem met kerende 
post: ‘Danke Dir tausendmal für Deine treue liebevolle Arbeit im 
Dienste Edvards.’14   
 De volgorde waarin de muziekbladen en fragmenten zich in 
september-oktober 1907 in de drie omslagen bevonden was nogal 
chaotisch.15 Het is niet uitgesloten dat Nina Grieg de oorspronkelijke 
volgorde van de muziekbladen - voor zover er een ordening is geweest 
- voor ze de mappen overdroeg aan Röntgen al had verstoord. Met 
andere woorden, dat zij zelf de zaken eerst had doorgenomen en 
misschien al aan het ordenen was geslagen. Echter, de weduwe had 
wel iets anders aan het hoofd en niet voor niets vroeg zij Röntgen het 
materiaal door te nemen en te beoordelen. Als Nina de zaken netjes 
had willen aanleveren, had ze wel bij elkaar gelegd wat bij elkaar 
hoorde en dat was, zo blijkt uit Röntgens beschrijving, niet gebeurd. 
Röntgen maakte lijstjes van wat hij in de mappen aantrof en hield wel 
de volgorde aan van de fragmenten, schetsen en voltooide stukken.16 
Hij begon met wat bovenop lag en heeft de stapels systematisch 
doorgewerkt.    

In ‘Edvard Grieg’s Musikalischer Nachlaß’ dat hij naar aanleiding 
van zijn werk voor het tijdschrift Die Musik had geschreven, beschrijft 
Röntgen wat hij in de drie mappen had aangetroffen.17  Volgens hem 
‘führte [Grieg] diese Mappen stets auf seinen Reisen mit sich, und die 
                                                             
13                                   Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Edition Peters, inv. nr. 1184. Brief van NG 
aan HH, 22 oktober 1907. 
14                                       Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van JR aan NG, 24 
oktober 1907; Den Haag,  NMI, Arch. Röntgen. Brief van NG aan JR, 26 oktober 1907. 
15                                   Vis, ‘Griegs Mappen’, 176-180.  De chaos in de mappen geeft mogelijk enig zicht in 
de keuken van Edvard Grieg. 
16                                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos 2584. De nooit eerder beschreven 
lijstjes worden bewaard in het blauwe schriftje in de map met batikomslag waarin zich ook de drie 
delen Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe bevinden.   
17                                          Die Musik 7 (1907), nr. 5 (december), 288-300. Op 30 oktober 1907 had 
Röntgen Nina zijn manuscript voor het artikel toegestuurd: ‘Hier ist meine Arbeit über Edvards 
Nachlaß. Bitte, sage mir Dein Urteil und sei sehr streng: als Schriftsteller mache ich nicht die 
geringsten Ansprüche.’ Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van JR aan NG, 30 
oktobber 1907. 
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Skizzen zeigen deutlich, daß er sich oft und aufs Neue damit 
beschäftigt hat.’ Hij was veel waardevols tegengekomen dat - helaas - 
nooit had vruchtgedragen. ‘Nur wenig ganz Vollendetes, das zur 
Herausgabe geeignet ist, findet sich vor. Und wenn die Versuchung 
auch groß ist, von den nicht vollendeten Werken Verschiedenis zu 
veröffentlichen, so gebietet doch die Pietät gegen den Meister, der 
selbst von größten Selbstkritik erfüllt war, nicht weniger streng zu sein, 
als er selbst.’ Wat betreft het eerste deel van het Pianokwintet (tot aan 
de reprise) kon Röntgen weinig meer dan constateren dat er 
reminiscenties aan het Pianoconcert waren.18 Hij had zelfs schetsen 
voor een Tweede pianoconcert gevonden.19 De eerste twee delen van 
het Tweede strijkkwartet daarentegen waren volgens hem geheel 
voldragen en uit deze stukken bleek dit opus zelfs het absolute 
tegendeel van het Eerste strijkkwartet (opus 20).20 De laatste twee 
delen waren helaas te onuitgewerkt om te publiceren. Ook de 
‘Triosatz’, een aantal liederen en drie pianocomposities waren volgens 
Röntgen de moeite waard.21    

Op 24 oktober liet Röntgen Nina Grieg weten wat zijns inziens in 
aanmerking kwam voor publicatie: de nagelaten liederen (5 liederen uit 
1865-67 en 6 uit 1880-1905) en de ‘Triosatz’ (een ‘Andante’ voor piano 
viool en cello uit 1878, ‘ein herrliches Stück und ganz in Ordnung’). Wat 
betreft de laatste twee delen van het onvoltooide strijkkwartet merkte 
hij op: ‘Überall sind Stellen die Edvard verändert haben würde. Er gibt 
einige Anweisungen dafür, die aber nicht genügend sind um sie in 
seinem Sinne auszuführen. Ich bin deshalb vorläufig nicht dafür, die 
Sätze zu veröffentlichen und könnte keine Verantwortung dafür 
nehmen. Sonst sind nur Skizzen vorhanden, darunter freilich 
merkwürdige und schöne Sachen. Ich muß sie noch mehr studieren, 
ehe ich mehr darüber sagen kann.’22   

                                                             
18                                   CW 162. 
19                                   CW 142. 
20                                   CW 146 (Tweede strijkkwartet). 
21                                     In 1962 hebben de drie Röntgenzoons verenigd in het Röntgentrio - 
Johannes, Edvard en Joachim - het triodeel (‘Andante’) als een eerbewijs aan hun vader en Grieg 
gespeeld op Troldhaugen. Joachim Röntgen, Muziek, 69. CW 137 (pianotrio), CW 100 en 101 
(liederen) en CW 154 (drie pianostukken).  
22                                   Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van JR aan NG, 24 oktober 
1907. 
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 Op 3 november schreef Nina aan Röntgen dat ze gelukkig was 
met zijn werk en zijn artikel voor Die Musik: ‘Kein Mensch in der Welt 
hatte Edvards Nachlaß mit so zarten Händen berührt und niemand so 
sympatisch und so ganz in seinem Geiste darüber schreiben können.’ 
Röntgen antwoordde haar: ‘Wenn ich einmal die Briefe herausgebe 
und Erinnerungen dazu schreibe, soll es aber aus einem anderen Tone 
gehen!’23   
 De werkzaamheden vorderden gestaag. Inmiddels had Röntgen 
ook drie pianostukken getranscribeerd: ‘Dansen gaar’, ‘Tusseslåt’ en 
‘Hvide Skyer’ (‘Sturmwolken’). Dat laatste werk was echter moeilijk te 
ontcijferen en Röntgen had veel losse maten en zelfs hele passages 
moeten bijcomponeren om er een zelfstandige compositie van te 
maken. Op 15 november stelde hij Hinrichsen voor in Berlijn een 
concert te geven met Griegs nagelaten werken. De meesterviolist Carl 
Flesch zou zijn medewerking al hebben toegezegd. Het ging Röntgen 
om de eerste twee delen van het Tweede strijkkwartet, de elf liederen, 
het triodeel en de pianostukken.24 Een dag eerder had hij Nina al laten 
weten zelf het concert aan de piano te willen begeleiden: ‘Mir wäre es 
die größte Freude, der Erste zu sein der die nachgelassene Werke zur 
Aufführung brächte!’25 Hinrichsen echter zag niets in het concert en 
zelfs een bijdrage van Flesch kon hem niet over de streep trekken. 
Röntgen probeerde het daarop in Kopenhagen en de uitgever Wilhelm 
Hansen bood zijn diensten aan. Het concert zou plaatsvinden op 22 
januari 1908.26 Hinrichsen zal verbaasd hebben opgekeken van de zo 
soepele verplaatsing van Berlijn naar Kopenhagen. Hoe dan ook, hij 
wilde liever geen materiaal uit handen geven. Weinig vleiend had Nina 
Grieg zich tegenover Röntgen al over hem uitgelaten: ‘Herr Hinrichsen 
[...] sitzt wie ein Adler auf seine Beute lauernd.’27    
 
                                                             
23                                   Den Haag,  NMI, Arch. Röntgen Brief van NG aan JR, 3 november 1907; Bergen, 
Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van JR aan NG, 6 november 1907. 
24                                    Leipzig, Sachsisches Staatsarchiv, Arch. Peters 739. Brief van JR aan HH,15 
november 1907.  
25                                  Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van JR aan NG, 14 november 
1907; Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Peters, inv. nr. 739. Brief van JR aan HH, 15 
november 1907 
26                                   Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv, Arch. Peters 739. Brieven van JR aan HH, 20 
november 1907 en 23 januari 1908. 
27                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van NG aan JR, 16 november 1907. 
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Griegs Tweede strijkkwartet 
 
Op 12 november schreef een overgelukkige Röntgen uit Amsterdam: 
‘Ich schreibe jetzt die zwei Quartettsätze aus, und habe die größte 
Freude daran. Ich habe alles entziffren können, und glaube doch, daß 
wir die Sätze veröffentlichen, sie sind gar so schön.’ Op zondagavond 
17 november was het raak: ‘Gestern Abend hattest Du bei uns sein 
sollen! Wir haben das Quartett gespielt. Es war mir ein eigentümliches 
Gefühl, zu denken, daß es nun zum ersten Mal erklang und daß 
Edvard es nie selbst gehört hat. Und wie schön klang es, trotz der 
unvollkommenen ersten Leseprobe. Alles ist so recht quartettmäßig. 
Ein Paar kleine technische Veränderungen werde ich in der Weise 
hinzufügen, daß man sie sogleich als Zusätze erkennt. Nun sollst Du 
aber unsere Besetzung hören. Die war originell: Harold Bauer, der 
große Klavierspieler, hatte die 1ste Violine und spielte wirklich sehr gut. 
Casals spielte 2e Violine und hielt sie wie ein Cello zwischen den 
Beinen, ich Bratsche und Frau Casals – ausgezeichnet – Cello, alle 
vier mit der größten Begeisterung dabei, meine Frau als einziges 
Publikum! Ich bin jetzt überzeugt daß das Quartett gedrückt werden 
muß; Edvard würde es ganz gewiß herausgegeben haben, wenn die 
beiden letzten Sätze fertig geworden wären. Die lassen sich aber nicht 
entziffern, allenfalls das ‘Adagio’, das ‘Finale’ ist überhaupt nur ein 
kleines Stück skizziert. […] Dazu aber, fühle ich, habe ich nicht das 
Recht.’28  
 Nina had op 26 oktober nog aan Röntgen geschreven dat hij er 
goed aan deed van het kwartet af te blijven. Maar haar steun en 
toeverlaat was nu zó verliefd geworden op de muziek en vond de 
eerste twee delen zó geniaal, dat zij haar verzet opgaf. Nina toonde 
zich enthousiast over de uitvoering en vooral over de curieuze 
bezetting, maar plaatste op 20 november toch een terechte 
kanttekening: haar man zou als alle vier delen van het kwartet klaar 
zouden zijn geweest, de eerste delen nog eens aan een revisie hebben 
onderworpen.29   
                                                             
28                                     Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brieven van JR aan NG, 12 
en 18 november 1907.  
29                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van NG aan JR, 26 oktober en 20 
november 1907.  
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Dat het kwartet van zijn grote vriend Grieg onvoltooid was 
gebleven, was voor Röntgen onverdraaglijk. Zijn onvrede hierover 
woog uiteindelijk zwaarder dan het ethische bezwaar te sleutelen aan 
andermans onvolkomen en wellicht ook onvoldragen composities. In 
het voorjaar van 1908 heeft Röntgen zich over zijn aanvankelijke huiver 
en bezwaren heengezet en de laatste twee delen van het kwartet 
alsnog uitgewerkt. Op 12 mei was zijn restauratie- en 
reconstructiewerk gereed en vier dagen later berichtte Röntgen 
Hinrichsen dat hij de twee laatste delen van Griegs kwartet had 
voltooid.30   

Het is niet onmogelijk dat Hinrichsen een en ander ter 
kennisgeving heeft aangenomen; hij heeft de uitwerking niet bij 
Röntgen opgevraagd en was niet eens benieuwd naar het resultaat. In 
deze mogelijke botheid speelde wellicht enige irritatie mee. Op 12 juni 
1908 deelde Hinrichsen Nina Grieg naar aanleiding van Röntgens werk 
onder discretie mee: ‘Daß meine sämtlichen musikalischen Mitarbeiter 
die Röntgensche Bearbeitung der Skizzen des ersten Klavierstückes 
‘Sturmwolken’ [Hvide Skyer] getadelt haben. Es sei viel zu lang und 
nicht im Sinne Griegs vollendet. Das läßt sich aber jetzt nicht mehr 
ändern, da Röntgen es sehr übelnehmen würde und auch nicht zu 
Kürzungen zu bestimmen wäre. Er ist ein guter Klavierspieler, aber 
kein Komponist.’31  
 Röntgen liet Hinrichsen op 16 mei weten dat hij zijn ‘voltooiing’ 
ook aan Nina Grieg zou voorleggen. Drie dagen later al probeerde hij 
Hinrichsen ervan te overtuigen dat hij het kwartet alleen voor zijn eigen 
plezier had uitgewerkt en niet met het oog op een uitgave. Misschien 
had Hinrichsen hem toch geantwoord en hem laten weten dat de 
voltooiing niet was afgesproken en, wat Nina Grieg er ook van mocht 
denken, hij zich als uitgever tot niets verplicht voelde.  

Een pianoversie van de twee laatste delen ging op 10 juni naar 
Troldhaugen. Op 16 juni schreef Nina aan Röntgen dat ze alles had 
doorgespeeld: ‘Was soll ich sagen! Was hast Du da wieder für ein 
Freundenstück getan! Wie spricht doch alles von deiner Liebe zu ihm, 
eine Liebe die wahrlich von seiner Seite eben so warm war, das sagen 
                                                             
30                                          Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Edition Peters, inv. nr. 739. 
Brieven van JR aan HH, 16 mei 1908 en 19 mei 1908. 
31                                       Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Edition Peters, inv. nr. 1184. Brief 
van HH aan NG, 12 juni 1908 (Klad achtergebleven bij HH).  
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die Briefe deutlich genug. Wäre ich nur ein Bißchen Musiker dann wäre 
es viel leichter zu sagen was ich meine. Wie es ist, kann ich Dir nur 
von Herzen danken. Es ist sehr viel von Edvard darin, ich meine seine 
ganze Art und Weise, und die Motive hat er ja auch selbst erfunden. 
Ich finde die beiden Sätze sehr schön, besonders das zweite Thema 
im ‘Adagio’. Auch der Schluß kommt so wunderbar versöhnend und 
mild mit dem Hauptmotiv so wie Du es gemacht hast. [Der] Letzte Satz 
ist ja so ganz und gar Edvard was dort von ihm ist, denn in diesem 
Stück hast Du ja sehr viel zu komponieren müssen. Wie hast Du es 
aber schön und feinsinnig gemacht, und wenn es auch nach Röntgen 
klingt, das schadet nicht, denn in unsre Herzen, die die Stücke hören 
werden, stehen ja die Namen zusammengeschrieben. […] So wie es 
ist, habe ich das Gefühl daß sie die beiden Erste würdig zur Seite 
stehen, nicht wahr?’32  

De weduwe Grieg liet haar waardering blijken voor de 
onverwachte, imposante vriendendienst, maar tegelijkertijd klonk in 
haar woorden bezorgdheid door. Voor Julius’ ingrijpen in het kwartet 
gold feitelijk hetzelfde bezwaar als ook zij al eerder tegenover zijn 
uitwerking van ‘Hvide Skyer’ had geuit: het bevatte veel noten van 
Röntgen en het klonk meer naar hem dan naar Grieg.33 Begin 
augustus vroeg Nina aan Julius om de uitgewerkte partituur zodat 
Johan Halvorsen het met zijn kwartet in de Kamermusikforeningen in 
Bergen zou kunnen spelen. Röntgen antwoordde dat hij huiverig stond 
tegenover een uitvoering; Edvard zou niet gewild hebben dat de laatste 
delen zo de wereld ingingen. Nina wilde er niet van horen. Dan had hij 
er maar van moeten afblijven!34   

Uit haar brief van 4 oktober blijkt dat Nina’s twijfels zwaarder 
waren gaan wegen. Zozeer zelfs dat zij overwoog uitvoeringen te 
                                                             
32                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van NG aan JR,16 juni 1908. 
33                                        Op 5 december 1907 schreef Nina: ‘Hvide Skyer ist kein Grieg, wenigstens 
nicht von letzter Zeit. Es steht 1891 darauf, es klingt ob es älter wäre. Es ist wohl mehr Röntgen als 
Grieg, nicht?’ Op 7 december vervolgde ze: ‘Du haltest, scheint es, ‘Hvide Skyer’ am liebsten von 
den drei Klavierstücken? Er wirkt auf mich etwas fremd, weil ich Edvard darin nicht finden kann.’ 
Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van NG aan JR, 5 december 1907. Over ‘Tusseslåt’ merkte 
Johannes Röntgen op: ‘Ik herinner me dat hij dit stukje aan ons voorspeelde. Een echte Griegse 
koboldextract, zoals mijn vader dit stukje noemde.’ Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. B 32. 
 
34                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van NG aan JR, 19 augustus 1908: 
‘Dann hättest Du sie ruhig liegen lassen’. De brief van Röntgen is verloren gegaan maar de inhoud 
kan worden afgeleid uit de brief van Nina Grieg. 
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verbieden: ‘Ich weiß, ja, Ihr [Beyer en Röntgen] werdet eben so wenig 
wie ich gegen Edvards Wunsch handeln. Wenn ich entscheiden soll, 
fühle ich es aber beängstigend wenn ich daran denke, er hätte 
vielleicht lieber gehabt daß diese unfertige Skizzen nie ans Licht 
gebracht werden sollten. Sei mir nicht böse, lieber, lieber Freund, ich 
bin eine so ängstliche, unbestimmte, unselbständige Natur. Wie gesagt 
aber: wenn Du und Frants einig seid dann in Gottes Namen!’ Met het 
voorstel van Johan Halvorsen was voorlopig de koude uit de lucht. Op 
8 oktober schreef Nina aan Röntgen: ‘Halvorsen meint auch wir 
können das ganze Quartett ganz ruhig spielen lassen, der Welt nicht 
berauben [von] was Schönes noch von Edvard existiert und es wird ja 
nicht gedrückt, sondern viel mehr bezeichnet was von ihm und was von 
Dir ist.’35  

Terwijl Röntgen heel voorzichtig was met Nina Grieg, had hij 
Hinrichsen reeds op 16 augustus overmoedig laten weten dat één dag 
eerder alle vier delen van het kwartet door een ensemble op Fuglsang 
was gespeeld, uiteraard met veel succes en tot groot enthousiasme 
van het publiek. In het najaar zou het kwartet door het Kneiselkwartet 
in Amerika worden gespeeld en naderhand ook in Kopenhagen gaan, 
dit alles met toestemming van Nina Grieg en Griegs vrienden. Röntgen 
verzweeg dat de tweede violist van het Kneiselkwartet sinds de zomer 
van 1907 niemand anders was dan zijn zoon Julius!36 Met een beroep 
op de vrienden van Grieg liep Röntgen overigens flink op de zaken 
vooruit en ook Nina Grieg had haar ‘nihil obstat’ nog helemaal niet 
gegeven! Duidelijk is dat Röntgen de uitgever aan zijn kant wilde 
krijgen. Hinrichsen echter, die ook met Nina Grieg van gedachten had 
gewisseld, liet zich door Röntgen niet imponeren en publiceerde alleen 
de eerste twee delen van het kwartet.   
                                                             
35                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van NG aan JR, 4 en 8 oktober 
1908. Carl Nielsen die begin 1909 de laatste twee delen hoorde, vond het ‘Andante’ (deel III) 
‘wunderschön, das ‘Finale’ dagegen etwas unbedeutend.’ Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van 
NG aan JR, 2 februari 1909. Ook in later jaren bleef Nina meeleven met de uitvoeringen van alle 
vier delen van het kwartet. Zelf heeft zij nog bemiddeld voor een uitvoering door het 
Brodskykwartet. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, c 258-003 (ongedateerd). In januari 1911 zou een 
kwartet uit Brussel in Kopenhagen het voltooide kwartet spelen.  
36                                         Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Edition Peters, inv. nr. 739. 
Brieven van JR aan HH, 16 augustus en 14 oktober 1908. Uit de brief aan Angul Hammerick van 24 
maart 1909 blijkt weer eens Röntgens ‘Überschwenglichkeit’: 'Grieg's Quartett hat in Amerika 
glänzenden Erfolg gehabt, ganz besonders die beiden letzten Sätze.' Röntgen-des Amorie van der 
Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 218 (datering abusievelijk 1907); Herinneringen Julius 
Röntgen jr., 16-19. 
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 Röntgen heeft Hinrichsens terughoudendheid niet goed willen of 
kunnen duiden en bleef maar bij hem aankloppen. Op 14 oktober 1908 
bood hij hem een in de zomer voltooide vioolsonate ‘In Erinnerung an 
Edvard Grieg’ aan; nog dezelfde maand zouden Carl Flesch en 
Röntgen de première verzorgen. Publicatie in het fonds van Peters – 
immers Griegs uitgever - zou Röntgen bijzonder op prijs stellen, maar 
hij wilde Hinrichsen niet onder druk zetten.37 Dat zou deze ook zeker 
niet toelaten en de sonate verscheen niet bij Peters (noch bij een 
andere uitgeverij), de bijdrage van Flesch ten spijt. Nina liet Röntgen 
wél haar sympathie blijken, viel Hinrichsen voor de vorm een beetje af 
en schreef haar Nederlandse vriend met Kerstmis: ‘Ich freue mich auf 
Deine von Herrn Hinrichsen nicht angenommene Geigensonate!’38  
 Nina Grieg moest laveren tussen twee voor haar belangrijke 
mannen, Hinrichsen en Röntgen, maar heeft zich uiteindelijk niet echt 
sterk willen of kunnen maken voor Röntgens muziek. Haar positie was 
begrijpelijk: ze was te zeer afhankelijk van Hinrichsens voortgaande 
financiële steun om wat de muziek van haar man betreft een 
onafhankelijke koers te varen.39 Het is echter ook niet onmogelijk dat 
ook zij haar twijfels had bij de componist Röntgen.40 
 Röntgen heeft de uitwerking van de laatste twee delen van 
Griegs Tweede strijkkwartet altijd onder zich gehouden. De partituur 
kwam na zijn dood in het bezit van zijn zoon de cellist Edvard Frants 
Röntgen en belandde jaren na diens overlijden (1969) in het Haags 
Gemeente Museum.41 Op de voorzijde had Röntgen geschreven: 
                                                             
37                                   Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Edition Peters, inv. nr. 739. Brief van JR 
aan HH, 14 oktober 1908.  
38                                   Den Haag,  NMI, Arch. Röntgen. Brief van NG aan JR, 25 december 1908. 
39                                     Lawford, Edition Peters, 66-74. 
40                                         Nina zou zich naderhand tegenover de bijna veertig jaar jongere Percy 
Grainger  negatief hebben uitgelaten over Röntgens composities. Lionel Carley, ‘Grainger’s 
promotion of Grieg’, in: Jangaard (ed.), Edvard Grieg i kulturbyen. Troldhaugens skriftserie 2000 
(Troldhaugen, 2000) 173-176 en vooral 176. Grainger relativeert dit wel en typeert Nina Grieg in zijn 
herinneringen als een ‘born little actress’ (met haar poeslieve lachje en haar onschuldige 
babystemmetje). Zie ook hiervoor 456-458. 
41                                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. B3. Ongetwijfeld heeft Röntgen zijn 
uitwerking in later jaren wel eens met zijn zoons gespeeld. Opmerkelijk is wel dat het Tweede 
kwartet in de jaren tachtig en negentig door verschillende kwartetten is gespeeld, zowel in de versie 
van Röntgen, als in Griegs versie met zelfs de onaffe delen 3 en 4. De consequentie daarvan is wel 
dat het ‘Adagio’ na maat 76 afbreekt en in de ‘Finale’ de textuur van de laatste bladzijde naar het 
einde toe steeds dunner wordt en het werk in maat 131 abrupt afbreekt met de eerste viool solo. Zie 
de cd Grieg, Strykekvartetter (first edition). Chilingarian String Quartet. Edvard Grieg Museum. 
Troldhaugen. Trold 11.       
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‘Adagio und Allegro giocoso zum unvollendeten Streichquartett von 
Edvard Grieg. Nach Skizzen ausgearbeitet von Julius Röntgen. Mai 
1908’ en op de laatste pagina had hij na de dubbele streep gekrabbeld: 
‘12 Mai 1908’. Het ‘Adagio’ zou Röntgen minder problemen hebben 
gegeven dan het ‘Allegro’. Daarvoor had hij gebruik gemaakt van 
ongebruikte schetsen van Griegs Eerste strijkkwartet, waardoor beide 
werken aan elkaar werden gekoppeld.42 Het is niet waarschijnlijk dat 
Grieg dit zou hebben kunnen billijken; de strijkkwartetten zijn immers 
zo verschillend van karakter.43   
 Röntgen heeft later verzwegen dat hij het Tweede strijkkwartet 
had voltooid; alsof hij er niet voor durfde uit te komen. De slotalinea 
van zijn Grieg (1930) luidt: ‘Van nagelatene door mij uitgegeven 
werken zijn de volgende verschenen: Drei Pianostücke (Nr. 1 hiervan 
is de machtige “Sturmwolken”); twee bundels liederen en twee deelen 
van een Strijkkwartet in F-majeur - een vriendelijk werk van geheel 
andere stemming dan het groote g-mineur Kwartet. De slotdeelen 
ervan waren alleen in schets voorhanden.’44   
 Ongetwijfeld was de reactie van Hinrichsen van 22 jaar eerder 
hard aangekomen. Nina Grieg en de gasten op Fuglsang mochten dan 
aanvankelijk hun sympathie voor Röntgens werk hebben laten blijken, 
Edition Peters toonde geen belangstelling en ging dus ook niet over tot 
publicatie. Röntgen heeft waarschijnlijk ook de reactie van Nina Grieg 
niet kunnen vergeten. Nina was na Röntgens werkzaamheden en 
vooral de ontvangst daarvan ernstig gaan twijfelen over de zin van de 
hele onderneming. Omstreeks de jaarwisseling van 1908/1909 
kwamen de eerste commentaren van pers en vakgenoten op Griegs 
nagelaten werken los. Men zou het erover eens zijn dat geen van de 
composities de echte Grieg ook maar benaderde. Op 27 januari 1909 
schreef Nina aan Röntgen dat ze spijt had. Hadden ze het maar nooit 
gedaan en gewoon alles op Troldhaugen laten liggen: ‘Ich fühle es wie 
eine Sünde gegen ihm der selbst so gewissenhaft war.’ Röntgen 
toonde zich nuchter, alsof hij een harde huid had ontwikkeld voor 
                                                                                                                                                                                          
 
42                                     Aldus Theo Muller (‘Grieg: Complete String Quartets’) in zijn toelichting bij 
de uitvoering door het Raphael Quartet (1993). Edvard Grieg. Chamber Music (complete). Brillant 
Classics 92176. 
43                               Zie hiervoor Nina Griegs opmerking over Griegs revisies van reeds 
gecomponeerde delen 583. 
44                                   Röntgen, Grieg, 128. 
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negatieve kritiek en antwoordde Nina dat haar opmerkingen ‘keinen 
Eindruck’ op hem hadden gemaakt.45 Hiermee was andermaal een 
hoofdstuk in het boek van Röntgen en Grieg gesloten. Een 
onbevredigender resultaat was nauwelijks denkbaar.  
 
  
Griegs biografie 
 
Ook wat betreft de levensbeschrijving van Grieg hebben de 
verschillende partijen de zaken onmiddellijk na Griegs dood 
voortvarend willen aanpakken Nu waren er tijdens het leven van de 
componist al verschillende biografische werken aan hem gewijd. 
Daarvan is Edvard Grieg (1906) van Henry Theophilus Finck (1854-
1926) wel het bekendste. De Amerikaan Finck had van 1900 tot 1907 
met Grieg gecorrespondeerd en kon dus uit de eerste hand van alles 
over hem meedelen.46       
 Henri Hinrichsen gaf in oktober 1907 de Noorse publicist en 
componist Gerhard Rosenkrone Schjelderup (1859-1933) de opdracht 
voor een biografie van Grieg. Op advies van Hinrichsen benaderde 
Schjelderup verschillende vrienden en bekenden van Grieg om 
dagboeken en brieven als bronnenmateriaal voor zijn boek af te staan. 
Daarmee zou zijn biografie ongetwijfeld op een persoonlijker en hoger 
niveau komen te staan dan het werk van Finck. Schjelderup, evenals 
Grieg afkomstig uit Bergen maar sinds jaren woonachtig in Dresden, 
zou het boek schrijven met Walter Niemann (1876-1953).47 
Schjelderup had overigens veel langer dan Finck met Grieg 
gecorrespondeerd en wellicht ook zoveel langer diens vertrouwen 
genoten.48 Bovendien was in 1903 van zijn hand al een boek over 
Grieg verschenen: Edvard Grieg og hans Vaerker. De duur van het 
contact en de omvang van de briefwisseling waren echter geen 
garantie voor de kwaliteit en de diepgang. Edvard Grieg zou 
                                                             
45                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van NG aan JR, 27 januari 1909 
en 2 februari 1909. 
46                                   Finck, Edvard Grieg; Idem, Grieg and his music. 
47                                   Schjelderup, Edvard Grieg og hans Vaerker; Idem, ‘Grieg und sein Einfluss auf die 
Entwicklung der Musik’, in: Die Musik (32) 1932; Idem en Walter Niemann, Edvard Grieg. 
Biographie und Würdigung seiner Werke. 
48                                        In de Griegsamlingen van de Offentlige Bibliotek van Bergen wordt een 
groot aantal brieven van hem aan Grieg bewaard uit de periode 1886-1907.  
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Schjelderups boek volgens Nina ‘ein dummes Buch’ hebben gevonden. 
Met het werk van Finck echter was hij destijds zeer ingenomen.49   

Nina Grieg zal vermoedelijk haar redenen hebben gehad om 
Schjelderup niet te mogen en hem op een afstand te willen houden. In 
de eerste plaats beriep ze zich op haar overleden echtgenoot; hij zou 
Schjelderup nooit als biograaf hebben gewild. Zij had zelf Schjelderup 
door de jaren heen leren kennen als weinig ‘fein, verstehend und 
taktvoll’.50 Ongetwijfeld was Edvards liaison in 1883 met Leis 
Schjelderup – een zuster van de biograaf – ook niet bevorderlijk voor 
de appreciatie.51 Schjelderup wist mogelijk meer van het moeizame 
huwelijk van de Griegs dan Nina lief was. Kort na het overlijden van 
Grieg had Schjelderup zijn visitekaartje afgegeven. Reeds in oktober 
1907 publiceerde hij in Die Musik ‘Edvard Grieg †’.52 In dat artikel 
getuigde hij niet alleen van zijn grote bewondering voor Grieg, maar gaf 
hij ook aan waar zijns inziens de grenzen en tekorten van zijn kunst 
lagen. Schjelderups taalgebruik is beeldend en stoer, de auteur blijkt 
echter niet voorzichtig, weinig piëteitsvol en laat zich verleiden tot 
grove simplificaties. Daar waar Röntgen Grieg altijd op een voetstuk 
had geplaatst, waagde Schjelderup zich al kort na het overlijden van de 
meester aan vergaande interpretaties van de persoon Grieg. Dat Nina 
de publicatie heeft gekend en deze haar onwelgevallig is geweest, is 
voorstelbaar.53   
                                                             
49                                          Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief NG aan JR, 25 juni 1930. 
50                                 Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Edition Peters, inv. nr. 1184. Brief van NG 
aan HH, 22 oktober 1907. 
51                                       Zie over haar: Benestad en Schjelderup Ebbe, Edvard Grieg. The man and 
the artist, 250-255. 
52                                          Die Musik (7) 1907, oktober I, 38-42.  
53                                   Nina Grieg en Röntgen verwijzen in hun onderlinge correspondentie en de brieven 
met Hinrichsen nergens naar Schjelderups obituarium. Röntgen, die zelf ook schreef voor Die 
Musik, heeft de tekst ongetwijfeld gelezen. Enkele opvallende passages uit Schjelderups artikel: 
‘Diese fanatische, fast dämonische Liebe zur Heimat ist die Stärke, aber auch die Begrenzung 
Griegs’ (38); ‘Hier begegnet uns Grieg, der Sänger des intimen Lebens, der Liebe und der rüstigen 
Gesundheit einfacher Menschen’ (p. 39); ‘Diese heroische Beschränkung zog seinem Schaffen 
engere Grenzen, als die durch seine Natur bedingten. Doch hat er durch dies etwas einseitige 
Betonen des Nationalen der Welt deutlich gezeigt, daß es eine eigenartige norwegische Kunst gibt’. 
‘Als echter Lyriker nahm er das ihm Verwandte der norwegischen Volksseele in sich auf, während 
er an anderen Schätzen, die auch reiche Entwicklungsmöglichkeiten in sich tragen, vorüberging’  
(41); ‘Seine Kunst ist farbenreich, unruhig, wechselnd, stürmisch, zart und schroff zugleich, warm 
und doch kühl wie ein Gletscherhauch, idyllisch und leidenschaftlich, kühn und eng begrenzt’; 
‘Griegs äußeres Leben war außerordentlich einfach und arm an Erlebnissen. In seinem Inneren 
fand er seine wahre Welt; er blieb trotz seiner vielen gesellschaftlichen Talente immer ein einsamer, 
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Kort en goed, Röntgen en Nina weigerden de door Hinrichsen 
gevraagde medewerking; zij zouden Schjelderup geen materiaal 
afstaan. Nina liet Hinrichsen op 22 oktober weten: ‘Wir bedauern alle 
daß Sie es ihn übertragen haben von Grieg zu schreiben. Er ist 
sicherlich nicht der Mann um das fein, verstehend und taktvoll zu tun. 
Finck wäre der Mann gewesen.’54 Aan Röntgen schreef zij dat 
Hinrichsen maar niet kon begrijpen waarom Griegs naasten hem toch 
zo onvriendelijk bejegenden.55   

Röntgen had inmiddels zijn eigen koers uitgezet. Anderhalve 
maand na het overlijden van Grieg, op 24 oktober, schreef hij aan 
Nina: ‘Wie ich Dir schon sagte, werde ich meine Briefe später selbst 
herausgeben, mit Erinnerungen dabei. Wir wollen diese Arbeit 
zusammen machen, wenn Du einmal zu uns kommst.’56 Dit was wel 
het vervolg op zijn brief van 13 september, waarin hij Nina naar 
Amsterdam had uitgenodigd (‘Dann wollen wir in alten, herrlichen 
Erinnerungen leben und wollen zusammen seine Briefe lesen. Welch 
einen Schatz bewahre ich in ihnen seit Edvards ersten Amsterdamer 
Besuch.’)57 Begin november schreef Röntgen de weduwe Grieg dat het 
gezamenlijke werkstuk geen gewone biografie zou worden, ‘Aber ein 
voller Ausdruck von dem was Edvard als Mensch gewesen ist. Man 
sollte ihn als solchen aber so kennen und verehren, wie seine Musik. 
Wir wollen es versuchen und nächsten Sommer viel darüber reden. 
Hätte ich nur mehr Schreibtalent! Aber seine Briefe sollen reden und 
zeigen, wie groß und reich er war an Herz und Geist.’58  
 Nina vond dat Röntgen het boek alleen moest schrijven. Op 8 
november berichtte zij hem dat ook Frants Beyer met enthousiasme 
                                                                                                                                                                                          
nach innen gekehrter Träumer, der sich am wohlsten fühlte, wenn er ungestört stille Gespräche mit 
seinen geliebten Berggeistern führen konnte. Er war kein großer, tiefer Denker - für die Philosophie 
hatte er keinen Sinn - er war vor allem Gefühls- und Phantasiemensch. Er war eine Herrennatur, die 
nicht leicht Widerspruch vertrug, heftig und leidenschaftlich in seinem Zorn, aber desto zarter und 
liebevoller, wenn er Unrecht erkannte. [...] Darum schwieg er manchmal lange und stürzte sich 
blindlings in überanstrengende Konzertunternehmungen, um seine innere Unruhe und Verzweiflung 
zu betäuben’ (42).  
54                                          Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Edition Peters, inv. nr. 1184. Brief 
van NG aan HH,  22 oktober 1907. 
55                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van NG aan JR, 26 oktober 1907. 
56                                   Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van JR aan NG, 24 oktober 
1907.  
57                              Zie hiervoor 576. 
58                                   Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van JR aan NG, 10 november 
1907. 
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had kennisgenomen van zijn Griegopstel voor Die Musik: ‘Er spricht 
meine Gedanken in Worten aus: Du bist der Mann der Edvards 
Biographie schreiben muß! Ich wünsche daß Du und Frants – ich wage 
nicht von mir zu sprechen, bin ja auch zu alt – so lange am Leben 
bleiben müßt, daß Ihr Edvard dies Liebeswerk der Nachwelt übergeben 
könntet.’59 Op 20 november stelde Röntgen Hinrichsen op de hoogte 
van zijn voornemen zijn herinneringen aan Grieg uit te geven: ‘Dies 
geschieht auf besonderen Wunsch von Frau Nina Grieg,’60 Een 
consequentie daarvan was dat hij geen materiaal aan ‘vreemden’ zou 
afstaan. Hetzelfde gold voor Nina Grieg en Frants Beyer die aan 
Röntgens boek zouden meewerken. Nina schreef Hinrichsen op 26 
november wat de drie voor hadden met hun boek over Grieg: ‘Ihn die 
Menschen [zu] zeigen so wie er war, menschlich und künstlerisch, und 
dann auch seine Briefe von ihm reden zu lassen. Eine Biographie 
würde das nicht werden, sondern Erinnerungen oder dergleichen.’61  
 Röntgen heeft het overleg met Hinrichsen niet afgewacht en was 
meer leistungsfähig dan nooit tevoren. Op 29 februari 1908 berichtte hij 
de uitgever dat hij zijn Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe snel 
dacht af te hebben; hij zou hem het manuscript zo spoedig mogelijk 
toesturen.62 Uit een brief aan de Deense musicoloog Angul Hammerick 
van 22 maart blijkt dat het boek al bijna klaar was en er reeds 400 
pagina's waren geschreven.63 Op 14 april 1908 ten slotte berichtte 
Röntgen Hinrichsen dat hij klaar was.64     
 Röntgen heeft zijn Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe op 
schrift gesteld in drie cahiers met zwarte, harde kaft. In een blauw 
schriftje dat samen met de cahiers in een grote gebatikte portefeuille 
wordt bewaard, had Röntgen tevoren zijn herinneringen aan Grieg 
genoteerd.65 Met dit schriftje en de originelen van Griegs brieven naast 
                                                             
59                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van NG aan JR, 8 november 1907. 
60                                   Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Edition Peters, inv. nr. 739. Brief van JR 
aan HH, 20 november 1907. 
61                                        Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Edition Peters, inv. nr. 1184. Brief 
van NG aan HH, 26 november 1907. 
62                                   Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Edition Peters, inv. nr. 739. Brief van JR 
aan HH, 29 februari 1908. 
63                                   Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 219. 
64                                   Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Edition Peters, inv. nr. 739. Brief van JR 
aan HH, 14 april 1908. 
65                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos 2584. 
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zich heeft hij in het voorjaar van 1908 zijn manuscript vormgegeven. 
Het was een enorm werk, muziekillustraties werden apart ingeplakt en 
Mien schreef mee om het werk op tijd af te krijgen. Röntgen heeft de 
voltooide cahiers uiteraard eerst naar Nina Grieg gestuurd. Op 31 mei 
had zij het eerste deel gelezen en toonde zich onder de indruk. Ook 
Frants Beyer las mee. Nadat het driedelige manuscript was 
teruggekeerd naar Amsterdam, stuurde Röntgen het eind juli naar 
Leipzig. Half augustus werd duidelijk dat Hinrichsen niets voelde voor 
de uitgave.66 Röntgen was diep teleurgesteld want hij had zijn boek 
graag bij Griegs uitgeverij willen uitbrengen. Nina Grieg noemde het 
‘unbegreiflich’ en bestookte Hinrichsen op 14 september: ‘Daß Sie die 
Niemann-Schjelderup Biographie herausgeben und Griegs Briefe an 
Röntgen nicht, ist mir ein Rätsel.’67 De uitgever deed echter wat hem 
goed leek. Kort daarop verscheen Schjelderups en Niemanns Edvard 
Grieg. Biographie und Würdigung seiner Werke.  

Welke redenen kan Hinrichsen hebben gehad Röntgens 
manuscript af te wijzen? In de eerste plaats had hij al vroeg de 
opdracht voor Griegs biografie aan Schjelderup gegeven en zat hij vast 
aan die toezegging; vervolgens zal hij hebben gemeend dat twee 
Griegboeken tegelijkertijd bij Edition Peters te veel van het goede was. 
Griegs brieven aan Röntgen zouden mogelijk de interesse voor de 
biografie doen verminderen. Blijkbaar had Hinrichsen ook liever een 
biografie dan een brievenboek in zijn fonds. Er waren mogelijk ook 
persoonlijke redenen: zijn irritatie over Röntgen die hem in februari al 
het manuscript had toegezegd en dit pas eind juli toestuurde en 
misschien ook de ervaringen die zijn uitgeverij met Röntgen sinds het 
najaar van 1907 had opgedaan. Men had nooit eerder met Röntgen te 
maken gehad - hij was immers een componist uit de stal van Breitkopf 
und Härtel! - en ervoer hem als een moeilijke man. Hij nam zijn heilige 
taak weliswaar zeer serieus, maar ervoer zelfs het geringste 
commentaar als een belediging van zijn vriend Grieg.68      

                                                             
66                                   Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Edition Peters, inv. nr. 739. Brieven van 
JR aan HH, 30 juli en 16 augustus 1908. 
67                                    Den Haag,  NMI, Arch. Röntgen. Brief NG aan JR, 20 augustus 1908; Leipzig, 
Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Edition Peters, inv. nr. 1184. Brief van NG aan HH, 14 september 
1908. 
68                                   De irritaties blijken uit zijn brief van 12 juni 1908 aan Nina Grieg. Leipzig, 
Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Edition Peters, inv. nr. 1184. 
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Op aanraden van Hinrichsen, maar zonder zijn bemiddeling, 
bood Röntgen zijn manuscript in Leipzig aan bij een boekenuitgeverij. 
Welke is niet bekend. Het manuscript werd echter zonder motivatie 
afgewezen en geretourneerd. In Röntgens brief aan Hinrichsen van 14 
oktober 1908 klinken tegelijk pijn en dédain door: ‘Ich werde die Sache 
nun vorläufig ruhen lassen, da es mir widerstrebt die mir so teueren 
Briefe des Meisters weiteren Ablehnungen auszusetzen.’69 Een 
afwijzing van Röntgen was een afwijzing van Grieg!   
 
 
Griegs brieven aan Frants Beyer en de bemiddeling van Percy 
Grainger 
 
De oorspronkelijke plannen van Nina Grieg, Frants Beyer en Julius 
Röntgen gezamenlijk een boek te maken, konden door het overlijden 
van Beyer in 1918 niet meer worden verwezenlijkt. Door het optreden 
van de weduwe Beyer nadien verdween de laatste hoop op een 
gezamenlijke uitgave van tafel. Frants was overigens al langer niet 
meer in staat geweest te werken: in 1913 was hij getroffen door een 
hersenbloeding en halfzijdig verlamd geraakt. Reeds in de jaren 
daarvoor werd hij volgens Nina Grieg in steeds sterkere mate 
gedomineerd door zijn vrouw Marie. De ooit zo warme vriendschap met 
de Beyers was volledig bekoeld.70   
 Begin 1923 vatte Marie Beyer het plan op de brieven van Edvard 
Grieg aan haar man in boekvorm te publiceren. Nina toonde zich 
ongerust en ongelukkig: allerlei details over de moeilijke perioden in 
haar huwelijk met Edvard - de mannen hadden er veel over 
geschreven - zouden op straat komen te liggen. Nina liet Marie Beyer 
weten dat ze het manuscript van tevoren wilde lezen en passages 
wilde schrappen, maar stuitte bij haar op een muur; Nina mocht de 
brieven pas lezen als ze gedrukt waren. Nina’s bezorgdheid was 
overigens niet geheel ongegrond. Vóór 1913 had zij al eens moeten 

                                                             
69                                       Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Edition Peters, inv. nr. 739. Brief 
van JR aan HH, 14 oktober 1908. 
70                                  Den Haag, Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van NG aan JR, 18 september 
1911 en 2 juli 1913. 
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meemaken dat Frants op een avondje met vrienden brieven van Grieg 
had voorgelezen. Dat was erg pijnlijk geweest.71   
 Nina had nu haar hoop gevestigd op Röntgen en meende dat hij 
wel zou kunnen verhinderen dat de Beyerbrieven het licht zouden zien. 
Edvard zou de publicatie nooit hebben gewild en dat ‘gegeven’ alleen 
al zou hem toch moeten aanspreken. Marie zou de originele brieven 
aan Nina moeten verkopen en in ieder geval met de publicatie moeten 
wachten tot na haar dood.72 De trouwe Röntgen heeft geprobeerd de 
weduwe Beyer op andere gedachten te brengen, maar zijn actie leidde 
tot grote irritatie. Marie stoorde zich verschrikkelijk aan Nina. Alleen al 
de suggestie dat zij geld nodig zou hebben en daarom wel zou willen 
afzien van de uitgave, was beledigend. Griegs brieven waren wat haar 
betreft ‘nicht für Geld zu haben’.73 Marie wilde haar eigen monument 
voor Grieg oprichten en dat begreep Nina blijkbaar niet.74 Met het 
verschijnen van de Breve fra Edvard Grieg til Frants Beyer halverwege 
1923 was de breuk tussen Nina Grieg en Marie Beyer een feit.75 Nina 
liet Julius weten dat ze voortaan alleen op hem was aangewezen: ‘Du 
bist der Einzige, zu wem ich Vertrauen habe wann es sich von 
irgendwas mit Edvard handelt.’76           
 
Beyers Griegbrieven hadden nu een lezerspubliek, maar de brieven 
van Grieg aan Röntgen waren alleen in kleine kring bekend. Röntgens 
cahiers gingen sinds de zomer van 1908 rond in de kring van vrienden 
en collega's. Verschillende Griegliefhebbers mochten op aanvraag 
Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe lenen. In 1910 las Johannes 
Messchaert het manuscript. Dat hij een van de eersten was, lag voor 
de hand: hij had immers in 1884 als eerste met Röntgen Grieg in 

                                                             
71                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief NG aan JR, 23 maart 1923. 
72                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief NG aan JR, 26 maart 1923. 
73                            Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief NG aan JR, 19 april 1923. 
74                             Toenaderingspogingen van de kant van Marie Beyer (Den Haag, NMI, Arch. 
Röntgen. Brieven NG aan JR, 30 november 1923, 4 augustus 1925 en 7 mei 1929) liepen op niets 
uit. Nina vond dat zij Marie niets had aangedaan en dus ook niet haar excuses hoefde aan te 
bieden. Kort voor  Marie Beyer in het voorjaar van 1929 overleed, waren de verhoudingen met Nina 
enigszins hersteld. 
75                         Marie Beyer (ed.), Breve fra Edvard Grieg til Frants Beyer 1872-1907. Oslo, 1923. 
76                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Niet gedateerde brief van NG aan JR, C258-007 
[na april 1923].  
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Noorwegen bezocht.77 In 1919 las ook H.J. de Marez Oyens de cahiers 
en hij toonde zich onder de indruk van de uitwisseling tussen de twee 
'hoogstaande geesten'. Röntgen zou bovendien de Noorse natuur met 
een onweerstaanbare charme hebben beschreven. Op 18 juli 1925 liet 
Röntgens oude vriend Richard van Rees weten dat de lectuur hem 
zeer had ontroerd.78  
 De Australische pianist en componist Percy Grainger heeft in de 
jaren 1910-1912 verschillende keren bij de Röntgens gelogeerd en zal 
toen als ‘Griegs laatste vriend’ ook Röntgens manuscript hebben 
gelezen.79 Eind 1921 genoot hij opnieuw de gastvrijheid van de 
Röntgens.80 Bij een bezoek aan Oslo halverwege 1923, kreeg Grainger 
van de weduwe Beyer een exemplaar van haar pas verschenen 
brievenboek en vernam toen dat ook Röntgen voornemens zou zijn zijn 
Griegcorrespondentie uit te geven. Daarop bood Grainger Röntgen aan 
bij te dragen in de kosten van de uitgave. Dan zou de ‘tieftankbarer 
Freund’ eindelijk eens wat kunnen terugdoen voor Grieg en Röntgen, 
die hem destijds zo geweldig hadden geholpen.81  
 Gesteund door Graingers genereuze aanbod durfde Röntgen de 
vastgelopen onderhandelingen met Edition Peters na vijftien jaar te 
heropenen. Op 13 juni 1923 benaderde hij Henri Hinrichsen met het 
oog op de publicatie en interessant is zijn motivatie: kort geleden 
waren Griegs brieven aan Beyer verschenen en deze zouden zo’n 
succes hebben dat liefhebbers van Griegs muziek er bij hem op 
hadden aangedrongen dat hij nu ook zijn brieven het licht zou doen 
zien.82 Röntgen zweeg uiteraard over Percy Grainger en zijn aanbod.  

                                                             
77                           Hoorn, Westfries Archief. Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 9 juni 1910. 
Röntgen verzoekt hier Messchaert de ‘Griegbrieven’ terug te sturen. 
78                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van HJdMO aan JR, [?] 1919; Den Haag, 
NMI, Arch. Röntgen. Brief van RvR aan JR, 18 juli 1925.  De Marez Oyens had de cahiers 
overigens van de violist Alexander Schmuller gekregen, zonder dat Röntgen hiervan op de hoogte 
was. Op zijn beurt gaf hij ze door aan de bankier Albert Andriesse, een goede vriend van de 
Röntgens. 
79                       Over Percy Grainger hiervoor 456-462. Over Graingers pogingen bij te dragen aan 
de uitgave van Griegs brieven aan Röntgen vinden we niets in de Graingerbiografie van Bird. 
80                         Brieven van JR, 251. In oktober 1921 was Grainger in ieder geval in Amsterdam. 
81                      Den Haag, NMI. Brieven van PG aan JR, 14 augustus 1923, 18 maart 1924 en 6 
oktober 1925.  
82                         Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Edition Peters, inv. nr. 739. Brief van JR 
aan HH, 13 juni 1923. 
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 Hinrichsen antwoordde Röntgen begin september dat hij de 
uitgave niet aandurfde. Een dergelijk project was financieel volstrekt 
onverantwoord. Bovendien had hij - afgezien van de Griegbiografie van 
Schjelderup en Niemann - geen boeken in zijn fonds; Röntgen moest 
het maar proberen bij Breitkopf.83  Ook deze moeite had Röntgen zich 
kunnen besparen. Op 11 oktober berichtte hij Grainger dat beide 
uitgevers (Peters én Breitkopf) waren teruggeschrokken voor de hoge 
drukkosten. En dat terwijl Röntgen de uitgevers had laten weten af te 
zien van een auteurshonorarium; de uitgave was voor hem immers een 
‘Ehrensache’. Röntgen wilde niet dat Grainger en hij zouden opdraaien 
voor de drukkosten; het was beter te wachten.84 Grainger heeft 
Röntgens principiële houding niet kunnen duiden en heeft naderhand 
verschillende keren zijn aanbod herhaald.85 Nina Grieg was er al 
helemaal van uitgegaan dat Grainger Röntgens uitgave mogelijk zou 
maken en had Röntgen haar fiat gegeven. Toen hij haar had gevraagd 
hoe zij dacht over een uitgave, wierp ze geen drempel op: ‘Nein lieber 
Freund, meinetwegen sollst Du auf keiner Bedingung Deine Briefe und 
Erinnerungen zurückhalten.’86   
 
 
Kruseman en Grieg 
 
Zes jaar lang heerste een absolute stilte wat betreft de uitgave van 
Röntgens Griegbrieven. In 1930 werd in korte tijd veel vooruitgang 
geboekt. Röntgen moet de weduwe Grieg naar aanleiding van Griegs 
87ste geboortedag (15 juni 1930) hebben geschreven dat er eindelijk 
schot zat in de uitgave van zijn boek.87 Hij schreef aan Grainger dat de 
Haagse uitgever Kruseman het werk bij hem had besteld; hij hoefde 
dus als auteur niets te investeren en ook niet bij anderen om steun aan 
te kloppen.88  Röntgen vroeg Nina Grieg alleen een exemplaar van 
                                                             
83                                   Leipzig, Sächsisches Staatsarchiv. Arch. Edition Peters, inv. nr. 739. Brieven van Jr 
aan HH, 13 januari 1923,  3 september 1923. 
84                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan PG, 11 oktober 1923 (kopie 
gevoegd bij de brieven van PG aan JR). 
85                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van PG aan JR, 18 maart 1924 en 16 
oktober 1925.  
86                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van NG aan JR, 2 juni 1924. 
87                                       De brief is niet bewaard gebleven. 
88                                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan PG, 5 juli 1930.  
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Schjelderups eerste Griegmonografie (1903); dat kon hij bij het 
schrijven ongetwijfeld goed gebruiken.89 Op 25 juni antwoordde hem 
een dankbare Nina: ‘Du verstehst daß mein Herz warm wird bei dem 
Gedanke daß Du [cursivering van Nina Grieg, JV] eine Griegbiographie 
schreiben wird. Ich will sehen ob ich hier in Bergen Schjelderups Buch 
finden kann, und [es] Dich schicken. Doch ist das eigentlich ganz 
gleich, weil das ein dummes Buch ist, was Edvard selbst auch 
gefunden hat. Fincks dagegen ist ausgezeichnet.’90 Vóór midden 
september 1930 had Röntgen zijn werkzaamheden afgerond. Hij stelde 
Nina van het heugelijke feit op de hoogte en zij antwoordde hem vol 
bewondering: ‘Du hast Deine geistige Kraft so frisch bewahrt als wärest 
Du ein Jüngling.’91   

In de herfst van 1930 verscheen Röntgens Grieg als deel XIX van 
de reeks ‘Beroemde Musici’ van uitgeverij J. Philip Kruseman.92Het 
was een serie waarin behalve grote klassieken ook modernen als 
Debussy, Richard Strauss, Mahler, ‘Moderne Fransche musici’ en 
‘Moderne Nederlandsche componisten’ een plaats hadden.93 De 
weduwe Grieg was lovend over het resultaat: ‘Edvard als Mensch und 
Künstler konnte niemals in bessern und liebern Händen kommen als in 
den Deinen. […] Wie schön ist das Buch ausgestaltet und die Bilder so 
gelungen!’94 Röntgens boek bestaat uit vier delen: allereerst een 
inleiding over het Noorse karakter van Griegs muziek met aansluitend 
het verhaal van het leven van de componist tot ongeveer 1872 (in welk 
jaar Röntgen Griegs muziek leerde kennen). In dit eerste deel wordt 
tegen het einde uitgebreid verslag gedaan van het bezoek aan Liszt in 
1870; het tweede deel bestaat uit de ‘Herinneringen en Brieven’, het 
derde deel bevat ‘Edvard Grieg’s Werken’ (de lijst met composities 
verschenen bij Edition Peters) en het vierde deel ten slotte (‘Werken 
van Edvard Grieg’) is een bespreking van Griegs oeuvre in vogelvlucht: 
de werken voor piano, voor zang, voor kamermuziek en voor orkest. 
                                                             
89                                     Het spreekt overigens boekdelen dat Röntgen Schjelderups Griegbiografie 
(1903) in 1930 nog altijd niet had! 
90                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief NG aan JR, 25 juni 1930. 
 
91                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief NG aan JR, 16 september 1930. 
92                                      In Miens agenda op 11 september 1930: ‘Kruseman’. Tinte, Coll. Röntgen. MR 
Agenda voor 1930. 
93                                      Flaptekst van de omslag van Röntgens Grieg. 
94                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief NG aan JR, 2 december 1930. 
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De delen 1 en 4 zijn speciaal voor de nieuwe uitgave geschreven; voor 
deel 2 is Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe (1908) vertaald; 
Griegs brieven worden geciteerd in de oorspronkelijke taal.  

De bewondering van Nina Grieg voor de prestatie van de 75-
jarige Röntgen was op zijn plaats en welverdiend, maar het eigenlijke 
werk was natuurlijk al in 1907 en 1908 gedaan. Had Nina dat niet 
gezien?95 Ten opzichte van de Erinnerungen und Briefe is de uitgave 
van 1930 fors gekortwiekt: Griegs brieven werden niet alle en 
bovendien niet integraal opgenomen. Vermoedelijk heeft Röntgen, wijs 
geworden door Nina’s reactie op de publicatie van de Beyerbrieven, de 
weduwe Grieg niet willen prikkelen en censuur toegepast. 
Verschillende brieven werden in het origineel van 1908 doorgestreept. 
Het is vervolgens te betreuren dat uit de verbindende teksten – de 
Erinnerungen – van alles is weggelaten. Zo missen we in het boek van 
1930 niet alleen enkele prachtige natuur- en reisbeschrijvingen, maar 
ook aardige impressies van de Scandinavische sociëteit in Leipzig (de 
Skandinaviske Selskap), een verslag van de ontmoetingen met 
Brahms en enkele persoonlijke ontboezemingen van Röntgen.96 Mien 
Röntgen heeft haar man bij de uitgave van het boek geholpen, zoals ze 
dat ook in het voorjaar van 1908 bij het afschrijven van het manuscript 
had gedaan; ze zal bovendien Julius’ vertalingen hebben gecorrigeerd. 
Niet voor niets schreef immers Nina de Röntgens op 2 december 1930: 
‘Ich bringe Euch beiden meinen warmsten, innigsten Dank, denn Ihr 
habt ja beide darauf gearbeitet.’97 De persreacties op het boek waren 
gunstig en ook de ‘Griegforschung’ reageerde met instemming. Nog 44 
jaar later loofde Griegbiograaf John Horton Röntgens boek als een 
‘levendig’ stuk werk. Horton lauwerde Röntgen als ‘one of Grieg’s 
firmest friends and most faithful biographers’.98  

                                                             
95                                Nina kon geen Nederlands lezen, maar had wel de structuur van het 
manuscript van 1908 in het boek van 1930 kunnen herkennen. 
96                                  Niet eerder is de link gelegd tussen Röntgens ‘biografie’ van 1930 en zijn cahiers 
van 1908, helaas ook niet door de bezorgers van de ‘Briefwechsel’ (1997). Benestad en De Vries 
Stavland zagen daardoor vier brieven en een telegram van Grieg over het hoofd: 10 augustus 1891, 
17 juli 1892, 20 mei 1897 (aan de Tiefenthals maar betreffende Röntgen), 17 april 1906 (telegram) 
en 11 mei 1906. Ook missen we één brief van Röntgen die wel in Mien Röntgens Brieven van Julius 
Röntgen (1934) voorkomt: die van 22 november 1906.  
97                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van NG aan JR, 2 december 1930. 
98                                       Horton, Grieg, 63. 
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 Een laatste ‘Liebeswerk’ van Röntgen voor Grieg waren zijn twee 
voordrachten voor de Volksuniversiteit te Den Haag op 5 en 12 oktober 
1931.99 Nina Grieg was verrast toen ze ervan hoorde: 'Wie hübsch daß 
Du mit Deinen Griegvorträgen so durchgeschlagen hast!’ Er had ook 
muziek geklonken en waarschijnlijk had Röntgen die zelf gespeeld: ‘Mit 
Solveigs Wiegenlied einen so starcken Eindruck zu machen, läßt viel 
sagen.'100 Juist op dit lied was Röntgen bijzonder gesteld; hij had 
bepaald dat het zou moeten klinken bij zijn begrafenis.101  
 
 
Twee zusters 
 
Mien en Nina bleven met elkaar in contact en uiteraard waren hun 
betreurde echtgenoten in hun brieven steeds aanwezig. Op 17 
september 1932 condoleerde Nina Mien in het Noors (!) met het 
overlijden van ‘die frisse stralende Röntgen [...] Toen ik het hoorde, 
ging ik naar de stad [Kopenhagen JV] en hoorde daar het Boedapester 
Kwartet Edvards Strijkkwartet spelen. Alsof het een groet was van die 
twee die elkaar zo na stonden in het leven. […] God zegene hem om 
zijn kunst en wat hij voor de mensen heeft betekend.’102           

Mien heeft in haar boek Brieven van Julius Röntgen (1934) 
behalve Röntgens brieven aan anderen maar liefst 74 brieven van 
Röntgen aan Grieg opgenomen en daarmee het verzuim goedgemaakt 
dat in Röntgens Grieg alleen Griegs brieven aan Röntgen waren 
opgenomen. Ze had Nina gevraagd haar de originelen tijdelijk af te 
staan. Op 23 januari 1934 reageerde Nina - nog altijd huiverig maar 
bereid tot een vriendendienst: ‘Daß Du die Briefe zwischen Röntgen 
und Grieg veröffentlichen willst, verstehe ich eben nicht, weil sie ja 
privat gedacht sind. Das wird aber Deine Sache, eine Andere ist es 
daß ich ganz ruhig auf Dich bauen kann und deshalb reiche ich Dir in 
Liebe und Treue meine Hand!’103 Nina heeft nog kennis kunnen nemen 
van het resultaat en was er zeer verguld mee. Aan het slot van haar 
                                                             
99                                   Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda voor 1931, 5 en 12 oktober.  
100                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van NG aan JR, 8 december 1931. ‘Solveigs 
Wiegenlied’ (opus 23, nr. 3) moet niet worden verward  met ‘Solveigs Lied’ (opus 23, nr. 2). Hier is 
gevolgd de uitgave van Edition Peters Drei Lieder aus Peer Gynt (1874-1875).  
101                                   Zie hierna 694. 
102                                  Tinte, Coll. Röntgen. Condoleancebrieven aan MR, september 1932. 
103                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van NG aan MR, 23 januari 1934. 
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brief van 16 december 1934, één jaar voor haar overlijden, noemt ze 
Mien liefdevol haar ‘zuster’.104  

 
 
Samenvatting 
 
Na de dood van Edvard Grieg (4 september 1907) was Julius Röntgen 
zijn ijverigste apostel. Nog in 1907 beoordeelde Röntgen op verzoek 
van Griegs weduwe, Nina Grieg, drie mappen met schetsen en 
voltooide en onvoltooide composities. Hij heeft daaruit vrijwel 
onmiddellijk verschillende werken (liederen en kamermuziek) in druk 
laten uitgeven. Ook heeft Röntgen zelf enkele van Griegs composities 
voltooid waarvan de schetsen in een vergevorderd stadium waren. Van 
het Tweede strijkkwartet konden alleen de delen I en II op eigen benen 
staan. Röntgen heeft zich niet bedwongen en de delen III en IV in 
Griegs geest voltooid. Het resultaat was echter teveel Röntgen en te 
weinig Grieg; Nina Grieg heeft hem dit niet in dank afgenomen. Reeds 
einde 1907 had Röntgen ook besloten zijn eigen Griegbiografie te 
schrijven - op basis van de brieven die hij sinds 1883 van Grieg had 
gekregen en deze aangevuld met zijn eigen herinneringen - en niet 
mee te werken met de Griegbiografie van Schjelderup en Niemann (in 
opdracht van Edition Peters). In de lente van 1908 was Röntgens 
Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe gereed, maar Edition Peters 
wilde het niet uitgeven. Nina Grieg bleef zich bemoeien met de 
schriftelijke nalatenschap van haar man. Zo wilde zij in 1923 de uitgave 
van Griegs brieven aan Frants Beyer autoriseren. De weduwe Beyer 
stond haar dit echter niet toe en een verwijdering was het gevolg; 
Röntgen heeft getracht Nina Grieg in deze kwestie te adviseren. Juist 
naar aanleiding van de uitgave van de Beyerbrieven bood Percy 
Grainger Röntgen aan zijn brievenuitgave financieel mogelijk te maken. 
Röntgen wilde Nina Grieg niet schofferen en wachtte rustig af. In 1930 
verscheen - met fiat van Nina - Röntgens langverwachte 
Griegbiografie. In Grieg was het manuscript van 1907-1908 vrijwel 
integraal opgenomen. In zijn laatste levensjaar heeft Röntgen voor de 
Haagse volksuniversiteit nog verschillende lezingen over Grieg 
gegeven. In 1934 verschenen in de door Mien Röntgen geredigeerde 
Brieven van Julius Röntgen ook Röntgens brieven aan Grieg. Pas in 
                                                             
104                             Tinte, Coll. Röntgen, Dossier Brievenboek (NG aan MR, 16 december 1934). 
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1997 verscheen de integrale ‘Briefwechsel’ met alle toen bekende 
brieven van Grieg en Röntgen. 
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XIV 
Stadsleven en landleven 
 
Mien des Amorie van der Hoeven heeft bij haar huwelijk met Julius 
Röntgen op 8 juli 1897 onmiddellijk kunnen beschikken over het 
kapitaal dat haar uit de erfenis van haar overleden ouders toekwam.1 
Daardoor werd ook Röntgens financiële situatie comfortabeler en 
waarschijnlijk veel rooskleuriger dan ze lang was geweest. Hoewel 
Röntgen allesbehalve armlastig was, groeide bij hem de bomen niet tot 
in de hemel. Hij had zich weliswaar altijd enige luxe kunnen 
permitteren (bijvoorbeeld kindermeisjes en vakanties), maar zijn 
huisvesting was hoogst eenvoudig. Uit het feit dat Edvard Grieg hem in 
het voorjaar van 1897 onaangekondigd een nieuwe Bechsteinvleugel 
cadeau deed, spreekt wel dat Grieg had geconstateerd dat Röntgen 
een nieuw en beter instrument nodig had en daarvoor blijkbaar zelf de 
middelen niet kon opbrengen.2 Extreem hoge uitgaven vanaf het 
midden van de jaren tachtig zoals die voor de behandelingen van zijn 
eerste vrouw, Amanda Maier, moeten Röntgens financiële reserves 
enorm hebben aangeslagen. Vóór 1891 hebben vrienden hem 
regelmatig geld toegestopt, zodat hij onder meer Amanda’s kuren in 
Davos en vervolgens haar verblijf aan de Franse Rivièra kon betalen.3 
Zelfs Amanda’s grafsteen was ‘von Freunden errichtet’.4 Röntgens al 
dan niet geringe financiële zorgen waren sinds zijn nieuwe verbintenis 
verleden tijd. Reeds midden 1897 ging het echtpaar Röntgen-des 
Amorie van der Hoeven op zoek naar een ruimer huis. Het verliet de 
‘bescheiden bovenwoning’ Van Baerlestraat 13 iii en in oktober betrok 
het de grote huurwoning Sarphatikade 13; volgens Röntgen 'ein sehr 
schönes Haus'.5   

                                                             
1                       Over de jonggestorven ouders van Mien des Amorie van der Hoeven hiervoor 314-
315. 
2                           Röntgen, Grieg, 65. Foutieve datering (1906) bij Joachim Röntgen, Muziek is mijn 
leven, 10.  
3                           Herinneringen Julius Röntgen jr., 7. Van enig kapitaal van Amanda Maier blijkt 
niets. Zij kwam uit een eenvoudige familie, maar had wel kunnen studeren in Stockholm en Leipzig.  
4                        Het graf is nog altijd aanwezig op het oudste deel van de begraafplaats Zorgvlied. 
5                        Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 16 september 
1897. De karakterisering ‘bescheiden bovenwoning’ is van A.D. Loman in diens ‘Ter 
nagedachtenis’. 
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 Het huis aan de Sarphatikade was een beganegrondwoning, 
recht tegenover het Amstelhotel aan de Amstel, met een bescheiden 
tuin aan de achterzijde: 'Wir haben viel Platz darin und vor allem ein 
gutes Logierzimmer.'6 Edvard en Nina Grieg hebben rond de 
jaarwisseling van 1897-1898 twee weken dankbaar gebruik gemaakt 
van de uitnodiging. Grieg - inmiddels weer ‘terug’ in Leipzig - schreef 
en zong op 7 januari 1898 op de melodie van zijn toen al onsterfelijke 
lied ‘Jeg elsker Dig’: 'Ich liebe dich Sarphatikade dreizehn’.7  

 
 
Van Eeghenstraat 77 
 
De kinderen uit het eerste gezin Röntgen begonnen hun vleugels uit te 
slaan, terwijl een nieuwe generatie Röntgens zich aandiende. Julius jr. 
verhuisde in november 1898 eerst naar Leipzig en vervolgens naar 
Berlijn, om zich voor zijn vioolstudie te bekwamen bij Joseph Joachim. 
Af en aan was hij in Amsterdam, waar hij ook nog zijn dienstplicht 
vervulde.8 Engelbert bleef bij zijn vader en tweede moeder wonen tot 
hij in september 1905 bij Julius Klengel in Leipzig cello ging studeren.9   
 Mien was begin 1898 voor het eerst in verwachting en op 30 
september werd haar oudste zoon, Johannes, geboren. Reeds op 8 
december 1899 volgde de geboorte van het tweede kind: Amanda. De 
Röntgens wilden het niet bij deze twee laten en daarom alleen al kon 
de bewoning aan de Sarphatikade niet lang meer duren. Op 15 maart 
1900 berichtte Röntgen aan Grieg: 'Im Oktober beziehen wir unser 
neues Haus am Vondelpark, zu dessen Kauf wir uns schnell 
entschlossen haben. Es liegt in einer Gegend, die sehr vorwärts geht, 
so daß es auch eine sichere Kapitalanlage ist, außerdem hat es den 
Vorzug eines Gartens und der schönen Lage direkt am 
 

                                                             
6              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 16 september 1897. 
7            Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel,  217. Overigens moet 
de brief van Röntgen aan Grieg van 2 januari 1898 worden gedateerd op 21 januari 1898. 
8           Herinneringen van Julius Röntgen jr., 10, 11. 
9         Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 2 oktober 1898; 21 
september 1905; Herinneringen Julius Röntgen jr., 10-11. Volgens Mien aan haar zuster Bessie 
(Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 8 februari 1905) had Engelbert weinig 
‘leerlust’ en was hij ‘een merkwaardig warhoofd’.  
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Vondelpark.'10 De Röntgens keerden met hun nieuwe huis min of meer 
terug naar de plaats waar Julius in februari 1878 was begonnen en 
naar de plek waar hij veertien jaar met Amanda Maier had gewoond.11 

Het huis in de Van Eeghenstraat lag op slechts een steenworp afstand 
van de Van Baerlestraat. 
 Van Eeghenstraat 77 was een enorm pand. Mien gaf er op 10 
december 1910 aan de familievriendin Gjendine Slaalien een 
beschrijving van: het huis had vier verdiepingen en per etage waren er 
twee zeer ruime kamers. Boven de kelder met de voorraadkamers 
bevonden zich de werkkamer van Julius, de eetkamer en de keuken, 
daarboven waren de muziekzaal en de woonkamer, daarboven de 
slaapkamers en de badkamer en ten slotte, op zolder, de kamers van 
de werkmeisjes en de gastenverblijven. ‘s Zomers kon men in de tuin 
eten.12 Uit dezelfde brief blijkt dat de familie Röntgen-des Amorie van 
der Hoeven een grote staat voerde: er waren twee inwonende meisjes, 
een voor de keuken en een voor de verzorging van de kamers en de 
bedden. Drie keer per week kwam er een hulp aan huis en was er een 
juffrouw die hielp met de kinderen. Voor het poetsen van de schoenen 
en het sjouwen van de kolen kwamen aparte knechten aan huis. Als de 
Röntgens prominente musici ontvingen, werd na het musiceren 
gesoupeerd. Dan kwam de schoenenpoetser - voor de gelegenheid 
uitgerust met witte handschoenen - de gasten halen en bracht hen 
naar de eetkamer beneden.13 Mevrouw Röntgen stond aan het hoofd 
van de huishouding en hield streng toezicht op de dagelijkse gang van 
zaken. Zo nodig strafte zij de inwonende ‘meiden’ met ‘hevige standjes’ 
en opsluiting; ‘aartsbedriegers en dieven’ werden zonder pardon 
ontslagen.14   

                                                             
10           Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 8 december 1899. 
11         Althans, Julius had in 1878 precies aan de andere kant van het Vondelpark gewoond, op de 
Vondelkade. Zie hiervoor 239. De naam Vondelkade maakte later weer plaats voor de 
oorspronkelijke naam Overtoom. Julius woonde ter hoogte van de latere Hollandse manege. 
Overigens woonde architect van de manege die ook het Concertgebouw had ontworpen, A.L. van 
Gendt, op Vondelkade 79. Hij was dus Röntgens buurman. 
12       Møller, Gjendine, 36-38. Het is typerend voor Mien dat zij een dergelijke beschrijving gaf 
aan een vrouw die zelf een eenvoudig boerenhuisje in het Noorse Jotunheim bewoonde. 
13         Joachim Röntgen, Muziek is mijn leven, 10-11. 
14                                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 9 november 
1900. Vanaf 1920 zou Mien zelf het huishouden zijn gaan doen, werd alle personeel ontslagen en 
kregen ook de jongens die nog thuis woonden taken. Joachim Röntgen, Muziek is mijn leven, 11. 
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 Met alle musicerende familieleden tegelijkertijd aan het werk leek 
huize Röntgen wel een conservatorium. Mien gaf haar zuster Bessie 
op 23 december 1915 een levendige impressie: ‘Uit alle kamers komen 
muziekgeluiden. Boven wat vroeger speelkamer was en nu 
logeerkamer (oftewel Engelberts logies) celloklanken of gebonk van 
componisteninspiraties op ‘t oude Zweedsche tafelklavier dat daar 
weer staat. Dan vanuit Johannes’ kamer (de kleine vóór naast onze 
slaapkamer) pianostudeerklanken of harmoniebasuitwerkgeprobeer of 
paukengeroffel of dunne half valsche vioolkrasjes!! Dan komt de 
muziekkamer met mijn gestudeer of Edvards toontjes op de cello of 
Joachims muggenklankjes op de viool, dan eindelijk beneden Frants’ 
zijn langzaam tobberig pianogestudeer of leerlingengebroddel of - last 
but not least - Julius’ zijn volle klanken. Ziedaar een 
Röntgenconcert!!’15   
 Ondanks de ruimte, de luxe en het dagelijks musiceren is het 
leven aan de Van Eeghenstraat niet altijd even makkelijk geweest. 
Röntgen kon zich slecht herstellen van zijn Toonkunstdebacle (juni 
1898). Jarenlang heeft hij er last van gehad; hij voelde zich terzijde 
gesteld en niet serieus genomen, was vaak depressief en soms 
maanden achtereen ‘nicht leistungsfähig’. Dagelijks werd hij eraan 
herinnerd, al was het alleen maar omdat Mengelberg slechts een paar 
huizen verderop in de Van Eeghenstraat woonde. Het jonge gezin 
breidde ondertussen verder uit. Op 12 juni 1902 werd het derde kind, 
Edvard Frants, geboren. De kleine Amanda overleed op 19 maart 1904 
aan een longontsteking, terwijl Mien zwanger was van Frants Edvard, 
die op 28 april werd geboren. Met de geboorte van Joachim op 27 
oktober 1906 was het gezin Röntgen compleet. Julius en Mien hadden 
met hun vier jongens en de twee jongens uit het eerste huwelijk het 
jongenssextet voltallig.16 Het overlijden van de kleine Amanda had 
Julius en Mien hevig aangegrepen en Julius in een depressie gestort. 
Met Kerstmis 1904 zorgden Julius jr. en Engelbert voor vrolijkheid en 

                                                                                                                                                                                          
Echter uit Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 20 september 1920, blijkt dat de 
Röntgens alleen op zondag ‘meidenloos’ waren. Dan aten ze in een restaurant. 
15                          Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 23 december 1915.  
16                               Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 450  

Overigens is Röntgens brie  aan Grieg van 28 oktober 1906 verloren gegaan  Zie ook  Joachim Röntgen, Muziek is mijn leven, 7  Daaruit blijkt dat de naam ‘ ine  slaat 

op de voltooiing van Röntgens Vierde pianoconcert   



                                                        
 
 

 

581 

zetten ze als een stel jonge honden het huis op stelten. Volgens Mien 
aan haar zus: ‘Wat goed is voor Julius en mij, twee oudjes.’17   

  
 
Aerdenhout 
 
Het drukke Amsterdam inwisselen voor een mooi, rustig plekje op het 
land was een regelmatig terugkerende gedachte, zowel bij Julius als bij 
Mien. Op 10 juni 1906 liet Röntgen aan Grieg weten dat zich een reële 
kans voordeed in Aerdenhout. Aan dezelfde weg als waar Geert von 
Brucken Fock woonde, zelfs naast Focks huis, was een groot terrein te 
koop. Daar zou vrij eenvoudig nieuwbouw kunnen worden gerealiseerd 
en reeds halverwege 1907 zou het mogelijk zijn er te gaan wonen; een 
architect was al benaderd. Het enige nadeel was het reizen naar 
Amsterdam.18 Uit een brief van Mien aan Grieg van diezelfde dag blijkt 
dat Mien al veel verder was. Rond het toekomstige Röntgenhuis - een 
villa met centrale verwarming en alles gelijkvloers - lag een terrein van 
5000 vierkante meter. Er was ruimte genoeg voor een 
'Componierhäuschen mitten im Wald'.19 De vergelijking met 
Troldhaugen, waar de Griegs naast hun vrienden Frants en Marie 
Beyer woonden en ook een componeerhuisje hadden, dringt zich 
onweerstaanbaar op. Mogelijk speelde bij Julius Röntgen ook een 
sentimentele reden mee. Zandvoort lag heel dichtbij en dat oord was 
hem al veertig jaar enorm dierbaar. Op 9 juni 1866 had de toen 11-
jarige Röntgen daar met Abraham Loman voor het eerst de Noordzee 
gezien. Een kistje met zand van het Zandvoortse strand had jarenlang 
zijn schrijftafel in Leipzig gesierd.20 Hoe vaak had hij sinds 1878 niet 
tussen Zandvoort, Bloemendaal en IJmuiden door de duinen 

                                                             
17                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 23 
december 1904. Over zijn ‘Von Zeit zu Zeit mich heimsuchende Nervenzustand’ schreef Röntgen in 
zijn eerste brief aan Carl Nielsen. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan CN, 5 
december 1904.  
18                                     Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 10 juni 1906  

19                                     Bergen, Offentlige Bibliotek, Griegsamlingen. Brief van MR aan EG, 10 juni 
1906.   
20                            Aldus Simon van Milligen in: ‘Muziekkroniek. Julius Röntgen 1878-1903’,  
in: Algemeen Handelsblad, 5 februari 1903. 
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gewandeld. Met een eigen huis in Aerdenhout leken oude dromen 
werkelijkheid te worden.21    
 Als het niet de kosten zijn geweest, dan waren het misschien 
Griegs nuchtere en verstandige woorden die de Röntgens ertoe 
hebben gezet hun plan op te geven.22 Grieg schreef zijn vriend op 7 juli 
1905: 'Die Sache sah sehr verlockend aus. Deine Verhältnisse aber 
und Brucken Focks sind nicht dieselben. Wenn man sich, wie er, der 
ländlichen Ruhe einigermaßen hingeben kann, dann ist dieselbe ein 
Segen. Umgekehrt aber, wenn man wie Du ein reges Künstlerleben 
führt und sehr oft in die Stadt muß, dann würdest Du an Zeit und im 
Winter vielleicht auch an Gesundheit so viel einbüßen, daß Du Dich 
1000 Mal nach Van Eeghenstraat zurücksehnen würdest. Nein, sei 
froh, daß Du eine so wunderbare Heimlichkeit errungen hast. […] Die 
Zeit mag ja einmal kommen, wo die ländliche Zurückgezogenheit mehr 
für sich hat, als jetzt.'          

Grieg had verstandig gesproken. Röntgens positie op het 
Amsterdamsch Conservatorium zou hem inderdaad aan Amsterdam 
blijven binden; zeker nadat hij er vanaf september 1913 directeur was 
geworden. Na zijn pensionering medio 1924 zou Röntgen met gerust 
hart de stad de rug toekeren en verruilen voor de provincie. Een huis in 
Aerdenhout was toen geen optie meer. In 1912 had Von Brucken Fock 
die plaats verlaten, hij was naar Parijs verhuisd en begonnen aan een 
nieuwe odyssee die hem uiteindelijk naar Laren en Katwijk zou voeren. 
De vriendschap met Fock gaf bovendien geen aanleiding meer elkaars 
nabuurschap na te streven.23 In 1923 leek Schoorl de Röntgens de 
beste kansen te bieden voor hun nieuwe huis.  
 
 
Schoorl 
                                                             
21                              Op Nieuwjaarsdag 1884 heeft Röntgen samen met Grieg in de duinen 
tussen Zandvoort en IJmuiden gewandeld. Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 11, 1 januari 1884. 
In maart 1897 hebben de vrienden dit met een groter gezelschap herhaald en bij die gelegenheid is 
toen ook een foto genomen.  In de duinen heeft Röntgen zich dicht bij Grieg gevoeld. De Noor 
ervoer in dit landschap het Norwegische Fjeld. Zie: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos 2584. 
Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe, 13. 
22                                              De werkelijke reden blijkt niet. Uit Griegs brief van 7 juli blijkt dat de 
Röntgens zelf ook al het plan hadden laten varen. Daaruit volgt dan wel dat er een brief van de 
Röntgens van na 10 juni verloren is gegaan. Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen 
Briefwechsel, 7 juli 1906. 
23                          Over de gespannen verhouding met Fock vanaf 1915, hiervoor 537-539. 
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Vóór 1914 waren de keren dat Röntgen boven het Noordzeekanaal 
was geweest op de vingers van één hand te tellen. Hij had in zijn 
eerste dagen in Amsterdam al eens Alkmaar bezocht. Daar woonde tot 
1879 een jongere zus van zijn vader, tante Caroline de Beer-Röntgen. 
Röntgen had Alkmaar in zijn hart gesloten: 'Reitzendes, echt 
holländisches Städchen mit wunderschönen Markplatzen, Straßen, 
Grachten, Kirchen.'24 Op 29 december 1884 bezocht hij voor het eerst 
de duinstreek ten westen van Alkmaar en wandelde van Bergen via 
Egmond naar Castricum. Edvard Grieg kreeg een ansichtkaart uit 
Bergen!25   

 De jaren daarna liet Röntgen het ruige en wijd-eenzame 
landschap van Noorwegen en Denemarken prevaleren boven het 
sappige Nederlandse polderland met zijn helmbegroeide duinen. 
Hoewel hij in de zomer van 1884 al in Noorwegen was geweest, heeft 
pas de Jotunheimreis met Grieg en Beyer in juli en augustus 1891 hem 
tot het noorden bekeerd; hij zou er in de zomers van 1892, 1893 en 
1895 voor vakantie terugkeren. In Noorwegen heeft de onverschrokken 
bergwandelaar Röntgen zich werkelijk thuis gevoeld. Overigens had hij 
op 26 juli 1891 in het Noorse Lofthus de Deense grootgrondbezitter 
Vigo de Neergaard en zijn aantrekkelijke, jonge echtgenote de 
zangeres Bodil Hartmann (1867-1959) , een dochter van de Deense 
componist Emil Hartmann (1836-1898), leren kennen. Zij nodigden 
hem uit om het volgende jaar - 1892 - met zijn gezin bij hen te komen 
en op hun slot Fuglsang (op de oostkust van Lolland) muziek te 
maken, onder elkaar en voor gasten.26 Tussen 1892 en 1914 zijn de 
Röntgens vrijwel elke zomer een paar weken op Fuglsang geweest en 
hebben ze daar met elkaar en met anderen het kamermuziekrepertoire 
tot in alle uithoeken verkend en uitbundig van het lieve leven 

                                                             
24                            Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 4 januari 1878. 
25                              Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 29 december 1884. De kaart aan Grieg is 
niet bewaard gebleven. Tante Caroline De Beer-Röntgen was in 1879, na het overlijden van haar 
man, Izaak de Beer, naar Bloemendaal verhuisd. Alkmaar, RHC, Kadaster Alkmaar. 
26                               De chronologie blijkt uit de combinatie van het overzicht van de kosten, opgetekend 
in Röntgens ‘Rotes Notitzbuch’ (Tinte, Coll. Röntgen) en Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe 
(Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos 2584. Zie ook: www.fuglsang-musik.dk (18 januari 2007). 
Voorts: Julius Röntgen jr., ‘Musiklivet om Sommeren paa Fuglsang’, in: Bodil Neergaard. Hendes 
slaegt og virke skildret af familie og venner i anledning af hendes 80-aars dag. (zp, 1947), 127-136. 
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genoten.27 In zijn Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe noemt 
Röntgen Fuglsang zijn ‘zweite Heimat’.28 Hij zal dit zo hebben ervaren 
wegens het voor hem ideaal samengaan van cultuur, muziek, 
familieplezier, vriendschap, sportiviteit en natuur.  
 In de zomer van 1896 had Röntgen in verband met de ziekte en 
het overlijden van zijn vriend de cellist Henri Bosmans zijn vakanties 
naar Noorwegen en Fuglsang afgezegd en logeerde hij met zijn 
jongens een paar weken op het landgoed Rooswijk bij Wijk aan Zee. 
Het leek aanvankelijk zuur maar het bleek een openbaring! Röntgen 
had in het boswachtershuis een 'Stube' tot zijn beschikking. Aan Grieg 
schreef hij enthousiast over dit componeerhuisje: 'Es ist eine zweite 
Auflage der Hardangerhütte, ins Holländische übersetzt! Wenn Ihr im 
Winter kommt, müßt Ihr es sehen - es wäre ganz etwas für Dich zum 
stillen Arbeiten. Ringsherum hohe Bäume, herrliche Luft - von der 
nahen See [sic!] - tiefste Einsamkeit und Stille.' Het componeerhuisje 
zou nog jaren door zijn hoofd spoken; als hij dat toch eens voor 
zichzelf zou kunnen realiseren!29  
 Pas vanaf 1915 hebben de Röntgens het Noorderkwartier echt 
leren kennen, te voet door de duinen en op de fiets door de polders. 
Toen zij eind augustus 1914 door het uitbreken van de oorlog langer 
dan hun lief was in Denemarken waren blijven steken, was het hun 
duidelijk dat Fuglsang voorlopig geen haalbare bestemming meer 
was.30 In mei 1915 verbleven ze in een pension in Schoorl en de 
daaropvolgende zomer brachten ze door in een pension in het 
nabijgelegen Bergen-Binnen. De zomer van 1917 werd en famille - 
samen met Julius jr. en zijn gezin - doorgebracht in Villa Brigitta in 
                                                             
27                                    Jurriaan Röntgen, ‘De zomers op Fuglsang’, in: Muller en Röntgen, Sentendo 
nuova forza, 30-31. Ook Edvard en Nina Grieg sloten vriendschap met de De Neergaards. Kerstmis 
1899 brachten zij op Fuglsang door. (Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen 
Briefwechsel, 267). In later jaren waren de Griegs vaak met de De Neergaards samen in 
Kopenhagen.  
28                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos 2584: Edvard Grieg. Erinnerungen und 
Briefe, 76. 
29                                        Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 17 
augustus 1896. In oktober 1898 deed een ‘sehr verlockendes Gartenhäuschen’  in Ede als zodanig 
dienst. Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 2 oktober 1898. 
30                                        Pas in 1923 kwamen ze er weer terug. Joachim Röntgen, Muziek is mijn 
leven, 18. Aan Carl Nielsen schreef Röntgen over de reis: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van 
JR aan CN, 27 augustus 1914. Percy Grainger hoorde ook van de moeizame tocht: Den Haag, NMI, 
Arch. Röntgen. Brief van PG aan JR, 25 oktober 1914.   
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Catrijp, een gehucht ten noorden van Schoorl, onder Groet. Bij het 
‘boerenpension’ was ook een schuurtje met een piano en dat maakte 
het verblijf voor Röntgen extra aantrekkelijk.  
 Hoe de band met Schoorl en Bergen precies tot stand is 
gekomen, is niet duidelijk. Er zijn twee aanknopingspunten. De 
Amsterdamse acteur, regisseur en toneeldirecteur Willem Cornelis 
Royaards (1867-1929) had vóór de Röntgens gebruik gemaakt van het 
Schoorlse huisje.31 Röntgen had Royaards leren kennen bij de 
Amsterdamse uitvoering van zijn opera Agnete (20 januari 1914) en 
het is niet onmogelijk dat de theaterman hem attent heeft gemaakt op 
het buitenverblijf.32  Het is ook denkbaar dat  Röntgen op Catrijp was 
geattendeerd door zijn Alkmaarse leerlinge Marie Oort, die sinds 1906 
pianoles van hem had. Haar neef ds. A.J.P. Boeke, die in een vorig 
hoofdstuk uitgebreid aan de orde is gekomen, was sinds 1913 
predikant van Schoorl, Groet en Camperduin. Boeke wist misschien 
van de logeermogelijkheden in Catrijp.33        

In Catrijp heeft Röntgen uitbundig gebloeid. Aan Johanna 
Messchaert-Alma - al sinds jaren met haar man woonachtig in Berlijn - 
schreef hij op 8 augustus 1917: 'Wij hebben het hier ideaal - een huisje 
geheel voor ons, in de heerlijkste duinstreek, geheel eenzaam, elken 
dag zeebad, fietstochten en daarbij wordt zéér veel muziekpapier 
volgeschreven: dus een leven geheel naar mijn zin.'34 Ook aan het 
polderland ten noordoosten van Schoorl haalde Röntgen zijn hart op. 
Op 10 augustus 1917 schreef hij bijna verliefd aan Messchaert, die in 
Hoorn was geboren: 'Wie schön ist doch diese Heimat: ich verstehe 
jetzt Deine Schwärmerei für “de Beemster” und “de Streek”, wo ich fast 
täglich mit dem Fahrrad neue Schönheiten entdecke: so ein “Polder” 
mit den grünen Wiesen, den “Boerenhofsteden”, den Kühen und 
Schafen und darüber das Sonnenlicht und die unbeschreibliche 
Beleuchtung, die es nur in Holland gibt - ja, das ist herrlich! Ich habe 
eine ganze Sonate und zehn Klavierstücke darüber geschrieben, wo 
                                                             
31                                      Zo blijkt uit het Aantekeningenboekje van Frants Edvard Röntgen. 
Amsterdam, Familiearchief Röntgen. Over Royaards: Wennekes, Paleis voor Volksvlijt, 247, 248. 
32                                     Amsterdam, Familiearchief Röntgen. Aantekeningenboekje van Frants 
Edvard Röntgen, 60-61. 
33                                       Zie hiervoor 541 en 542. 
34                                              Hoorn, Westfries Archief, Coll. Messchaert. Brief van JR aan JMA, 8 
augustus 1917. 
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außer “Poldern” auch noch viel Dünen und See [sic!] vorkommt: alles 
dies genießen wir hier in vollen Zügen!'35  Julius jr. herinnerde zich in 
1947 over de vakantie van 1918: ‘We speelden in Catrijp ook kwartet, 
mijn vader alt, Joachim [op dat moment 11 jaar oud! JV], Edvard en ik; 
we zaten toen op een weiland achter het huis en speelden de meeste 
van Haydns kwartetten, terwijl de boeren uit de omtrek stonden te 
luisteren.’36   

In 1919 waren de Röntgens voor het laatst in Catrijp. In juli en 
augustus 1920 kwam Schiermonnikoog als vakantiebestemming in 
beeld. Het was daar veel goedkoper en nog wel zo mooi als in Schoorl. 
Voor de Röntgens, die financieel zwaar waren getroffen door de oorlog 
en de crisis nadien, was dat niet onbelangrijk. Nederlands kleinste 
bewoonde waddeneiland was toen - anders dan nu - zeer lastig te 
bereiken. Het gaf Röntgen de gewenste eenzaamheid voor zijn werk. 
Aanvankelijk huurden de Röntgens op Schiermonnikoog een huisje, 
maar in later jaren verbleven ze ook in Hotel Van der Werff, waar op 
een gegeven moment het dagelijks musiceren de familie gratis kost en 
onderdak garandeerde.37  Op 19 augustus 1920 getuigde Röntgen in 
een brief aan Messchaert van zijn grote liefde voor het eiland. Hij wilde 
zelfs niet uitsluiten dat hij er zich ooit zou gaan vestigen: 'Wenn's in 
Amsterdam nicht mehr geht, beschließe ich meine Tage als 
Schiermonnikooger Bürger!'38 

 
 
Bouwplannen voor… 
 

                                                             
35                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 39 (Catrijper Suite) 
en nr. 140 (Catrijper Sonate). Hoorn, Westfries Archief, Coll. Messchaert. Brief van JR aan JM, 10 
augustus 1917. Reeds op 8 maart 1885 was Röntgen met zijn vrienden Van Delden en Jan Loman 
een dagje naar Hoorn geweest. Nadat ze de stad hadden bekeken liepen ze door de Streek naar 
Enkhuizen, 'fortwährend durch reiche Dörfer.' Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 8 maart 
1885. 
36                                          Herinneringen Julius Röntgen jr., 33; Joachim Röntgen, Muziek is mijn 
leven, 18. Soortgelijke taferelen herhaalden zich later op Schiermonnikoog. 
37                                        Joachim Röntgen, Muziek is mijn leven, 13. 
38                                          Hoorn, Westfries Archief, Coll. Messchaert. Brief van JR aan JM, 19 
augustus 1920. In de zomers van 1924 en 1925 trad Röntgen er op met zijn zoon Joachim, de 
violist, ten bate van liefdadige doelen. Na het concert van 18 juli 1924 hield Röntgen in hotel Van 
der Werff een lofrede op ‘ons geliefde eilandje’. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan 
MR, 18 juli 1924.  
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Begin 1921 was Röntgens 16-jarige zoon Frants druk bezig de droom 
van zijn ouders vorm te geven. Op 5 april schreef Röntgen aan 
Messchaert: ‘Unser Frants, der Architect, macht schon alle mögliche 
Baupläne für die zukünftige Villa auf dem Lande.' Dat Röntgen binnen 
afzienbare tijd Amsterdam zou gaan verlaten, was een gegeven 
waaraan niet viel te tornen; de belastingen waren er zo hoog geworden 
dat hij ze bijna niet meer kon betalen.39 Ook Julius jr. was er financieel 
enorm op vooruitgegaan toen hij het 'schreckliche Rotterdam' had 
verruild voor het betaalbare Bilthoven.40 Datzelfde zou voor Julius sr. 
en Mien ook gelden. Waar echter hun ‘Villa auf dem Lande’ zou komen 
te staan, wist Röntgen nog niet.  

Ondanks de verknochtheid aan Schiermonnikoog was de 
gehechtheid aan Schoorl gebleven. Op 16 september 1923 noteerde 
Edvard Frants in zijn dagboek dat de Röntgens voor het eerst sinds 
vier jaar weer in Schoorl waren geweest en er alle 'oude, lieve plekjes' 
hadden opgezocht. De inspiratie voor grote projecten begon te 
stromen.41  Twee weken later schreef Mien haar zuster Bessie: 'We zijn 
vervuld van onze toekomstige plannen. We willen dezen winter ons 
huis verkoopen en gaan bouwen in de buurt van Schoorl en den 
volgenden zomer voorgoed Amsterdam verlaten. Frants zal 't huis 
ontwerpen. Gisteren heeft Julius een mooi stuk grond gezien dicht bij 
de duinen (een hectare ongeveer!).'42 Overigens een enorme 
verantwoordelijkheid die Julius en Mien hun 19-jarige zoon in handen 
hadden gegeven. Enerzijds getuigt het van hun blinde vertrouwen in 
zijn kunnen, anderzijds toch ook van naïviteit ten aanzien van wat er 
allemaal bij zo’n onderneming komt kijken. Volgens zijn zoon Jurriaan 
mag het een wonder heten dat Frants Röntgen niet is bezweken onder 
de druk.43   

Joachim Röntgen (1906-1989), de jongste Röntgentelg, 
herinnerde zich later dat het eerste ontwerp van de latere Bilthovense 
villa Gaudeamus (1924-1925) 'zich met een hoog dak aanpaste aan de 
                                                             
39                         Hoorn, Westfries Archief, Coll. Messchaert. Brief van JR aan JM, 5 april 
1921: ‘die Steuern sind beinahe nicht mehr zu bezahlen!’  
40                                        Hoorn, Westfries Archief, Coll. Messchaert. Brief van JR aan JM, 5 april 
1921. 
41                                           Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard Frants, 16 september 1923.  
42                                          Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 28 september 1923. 
43                                           Mededeling Jurriaan Röntgen (Amsterdam). 
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steile duinrand bij Catrijp’.44  Het was niet de bedoeling van de architect 
om vanuit het nieuwe huis over de duinen heen te kijken, maar, met het 
oog op de naastgelegen zandhellingen, harmonie in het ontwerp te 
brengen. Het huis leunde als het ware tegen de duinrand aan.      

Om onbekende redenen kwam in oktober 1923 het plan voor 
Schoorl te vervallen. Edvard Frants noteerde op 26 oktober in zijn 
dagboek: 'Bouwplannen, niet meer voor Schoorl, maar voor Bilthoven!' 
Bilthoven had blijkbaar de sterkste papieren. De Röntgens kenden de 
plaats sinds jaar en dag. Reeds in 1919 zouden ze, dankzij de 
Concertgebouwbestuurder Johan Rahusen, er hun oog op hebben 
laten vallen.45    

Het is gissen naar de redenen waarom de Röntgens Schoorl 
hebben opgegeven en de voorkeur hebben gegeven aan Bilthoven, 
maar hun beslissing is navoelbaar. Hoe geweldig de natuur er ook is, 
en hoe stimulerend ook de aanwezigheid van de - vooral beeldend - 
kunstenaars in de dorpen Bergen en Schoorl, het isolement van 
Schoorl was natuurlijk niet gering. Schoorl en al helemaal Catrijp waren 
nietige vlekjes aan de rand van de beschaafde wereld. Catrijp lag niet 
aan het spoor; er liep weliswaar een tramlijntje vanuit Alkmaar en 
Bergen, maar de reis erheen was zeer omslachtig en - zeker voor 
mensen op leeftijd - vermoeiend. Röntgen wilde natuurlijk in eerste 
instantie een rustige plaats om te componeren, maar wilde toch ook 
iets opbouwen met anderen, bijvoorbeeld door lezingen, cursussen en 
concerten; hij had een publiek nodig, geïnteresseerden op zijn minst. 
De meest nabijgelegen stad was Alkmaar, maar daar was het culturele 
leven in die dagen nog provinciaals beperkt.46 Bilthoven was dus wel 
een verstandiger keuze. Het dorp lag midden in het land, er stopte een 
trein - op het eerste station na Utrecht richting Baarn - en het lag in de 
nabijheid van Utrecht, Baarn en Amersfoort. De aanwezigheid van 

                                                             
44                                            A. Gut, Frants Edvard Röntgen. Het vooroorlogse oeuvre van een 
veelzijdig architect. Doctoraalscriptie Universiteit Leiden, 1997. Amsterdam, Familiearchief Röntgen. 
45                                Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard Frants Röntgen, 26 oktober 1923: 'door 
Rahusen zijn we in 1919 aan Bilthoven gekomen.’ Over de relatie tussen Rahusen, Röntgen en 
Bilthoven is niets bekend. In Röntgens agenda van 1919 is het enige dat daar op wijst: 22 mei 
'Fietstour Baarn'. Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda voor 1919.  
46                          Zie mijn bijdrage over de kunsten in de periode 1798-2005 in de 
stadsgeschiedenis van Alkmaar (te verschijnen in 2007).  
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Julius jr. en zijn gezin was mogelijk een extra factor voor de Röntgens 
om voor Bilthoven te besluiten.47  

 
 
Bilthoven 
 
Bilthoven was in het eerste kwart van de 20ste eeuw nog grotendeels 
woest en ledig en bestond, behalve een kleine, losse woonkern rond 
de halteplaats De Bilt-Station, vooral uit zandverstuivingen, bossen en 
heide. Na 1910 was ten noorden van het station de ontwikkeling 
gestart van drie nieuwe villaparken: Drakesteyn, Oosterpark en 
Ridderoord. De grond in Bilthoven was heel betaalbaar. Uit de 
Herinneringen van Agnes Thiadens-Röntgen (1911-2002) blijkt dat de 
'Amsterdammers' in 1919 al eens een korte vakantie in Bilthoven 
hadden doorgebracht. ‘Daar ontstond het idee dat "bestemama" [Mien] 
een huisje voor ons zou laten bouwen op de hei bij het Biltse Meertje.' 
In september 1920 was het zover en betrokken Julius jr., zijn vrouw 
Margaret en hun drie kinderen (Agnes, Frithjof en Ingrid) een 
'snoeperig huisje' aan de Ten Kaatelaan; ze noemden het Solhaug.48  

Een lap grond ernaast deed dienst als groententuin. Zo kreeg Julius jr. 
eerder deel aan het buitenleven dan zijn vader. Julius sr. en Mien 
waren sinds 1920 regelmatige gasten in Bilthoven; op 8 juli 1922 
vierden ze bij de ‘Solhaugers’ zelfs hun zilveren huwelijksfeest. Ze 
konden het nu werkelijk Ibsen nazeggen: Das Fest auf Solhaug.49   

Nog voor op 19 november 1923 het huis aan de Van 
Eeghenstraat was verkocht, had het plan-Bilthoven vaste vorm 
aangenomen. In december werd in Bilthoven grond aangekocht en op 
21 december lieten Julius en Mien in Utrecht én Bilthoven de akte voor 
de notaris passeren.50  Eind maart 1924 kwam Frants Röntgen met een 
verbeterd ontwerp en zijn tweede bestek was realistischer dan het 
eerste. Het Technisch Bouwbureau Van Hoenink en Gartier verleende 

                                                             
47                           Zie hiervoor het hoofdstuk over de religie in het bijzonder de paragrafen 
over de NPB, Van Heukelom en Boeke, 545-556. 
48                           Herinneringen Agnes Thiadens-Röntgen. Mien was vanaf dat moment de 
'huurbazinne' van Julius jr. 
49                       Herinneringen Julius Röntgen jr., 35. Gildet på Solhaug (‘Das Fest auf 
Solhaug’) toneelstuk in drie bedrijven van Henrik Ibsen (1856). 
50                                        Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard Frants Röntgen, 21 december 1923.  
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bijstand. De bouw van Gaudeamus op de Ridderoordlaan (vanaf 1925: 
Gerard Doulaan)51 en de inrichting van de tuin eromheen begon na 1 
juli 1924. Van Eeghenstraat 77 had ƒ 38.000,- opgebracht en van dat 
geld - geheel uit het kapitaal van Mien - kon Gaudeamus worden 
bekostigd.52 Edvard Frants schatte halverwege 1924 dat de aanleg-, 
ontwikkel- en bouwkosten in totaal circa ƒ 35.000,- zouden bedragen.53  

Bij de ontruiming van hun Amsterdamse huis, eind juni 1924, 
hebben de Röntgens een paar dagen gelogeerd in een pension in de 
Tesselschadestraat. Op 28 juni stond Van Eeghenstraat 77 leeg; alles 
was kaal en hol en de hele familie nam gezamenlijk afscheid door nog 
één keer van boven naar beneden af te dalen. Het vertrek kostte de 
Röntgens weinig moeite. Mien schreef haar zuster: 'Wij verheugden 
ons ook zóó op 't buitenhuis, dat we daardoor heel gemakkelijk dit 
konden verlaten.'54  De 29ste juni noteerde Julius in de partituur van 
zijn Morgenstern-liederen: 'Letzter Ton in der Van Eeghenstraat'.55 Hij 
kon het componeren en het spelen niet laten, zelfs niet in het geheel 
onttakelde huis; de drie vleugels werden op 30 juni tijdelijk elders 
opgeslagen.  

Op 1 juli 1924 schreef Röntgen in zijn agenda 'Bilthoven' en 
daarna bleef het bij hem Bilthoven.56 Julius en Mien namen met Frants 
hun intrek in Hotel De Leyen (hoek Soestdijkse Straatweg-
Gezichtslaan). Edvard had inmiddels een kamer in Den Haag en 
Joachim studeerde bij Bram Eldering in Keulen. Vanuit het hotel kon de 
bouw worden begeleid. Mien schreef aan Bessie dat ze elke middag in 
haar hangmat op 'ons terrein' lag, waar ijverig werd gebouwd. Er waren 
inmiddels zoveel bomen gekapt dat de heide in zicht kwam. Op 16 
september 1924 legde Frithjof Röntgen, de zoon van Julius jr. en 
Margaret, de eerste steen. Het is overigens opmerkelijk dat het 
oorspronkelijke ontwerp voor Catrijp integraal was overgeplaatst naar 
Bilthoven. Het hoogoplopende, steile zadeldak, dat de harmonie met 

                                                             
51                                          www.historischekringdebilt.nl, aldaar onder ‘Kaarten’ en ‘Bebouwing’ (18 
januari 2007). De Ridderboschlaan was een bospad naar de Ridderoordse Bossen en werd pas in 
1925 geasfalteerd en herdoopt in Gerard Doulaan. 
52                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 12 juli 1924. 
53                                          Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard Frants Röntgen, 16 mei 1924. 
54                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 12 juli 1924. 
55                                           Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 340. 
56                          Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda voor 1924. 
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het naastgelegen duin had moeten garanderen, torende nu uit boven 
de Ridderoordse dennen. Begin november noteerde Edvard: 
'Rietbedekking Gaudeamus zeer gevorderd.'57  Omstreeks het einde 
van het jaar kon men van onder tot boven door de bouw lopen. Op 31 
december waren alle Röntgens, voor zover aanwezig, om twaalf uur 
met warme punchbowl verzameld in de toekomstige woning.58 

 Nadat er op 6 januari 1925 in Hotel De Leyen brand was 
uitgebroken, hebben Julius, Mien en Frants de laatste drie maanden 
van de bouw in Hotel Regina moeten bivakkeren.59 Op 3 april reden de 
verhuiswagens voor en werd eindelijk het nieuwe huis ingericht. Vier 
dagen later kon er voor het eerst op Gaudeamus worden gegeten en 
geslapen.60 Na de zomervakantie vond de officiële inwijding plaats en 
ook de twee in het buitenland verblijvende zoons - Engelbert (New 
York) en Joachim (Keulen) - waren overgekomen. Op 3 september 
speelden de vijf musicerende Röntgenzoons buiten op het terras het 
Strijkkwintet van Schubert.61   

De Röntgens hadden bij Gaudeamus geen componeerhuisje. 
Wat Edvard Grieg in de Hardanger en op Troldhaugen wél had gehad, 
ging uiteindelijk aan Röntgens neus voorbij, ondanks zijn vaste 
voornemen gedurende zoveel jaren zelf ooit ook zo’n huisje te hebben. 
Hij hoefde er niet rouwig om te zijn; hij was inmiddels de zeventig 
gepasseerd en Edvard Grieg had aan zijn beide huisjes jicht 
overgehouden. Het tuinhuisje van Gaudeamus dat bekend staat als het 
componeerhuisje is nooit als zodanig bedoeld geweest.62 Het was het 
atelier waarin Frants Edvard zijn gereedschappen bewaarde. Om te 
componeren had Röntgen trouwens helemaal geen huisje nodig; hij 
                                                             
57                          Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard Frants Röntgen, 1-2 november 
1924. 
58                               Edinburgh, University Library. Coll. Donald Tovey. Brief van BT aan DT, 5 
januari 1925. 
59                       Herinneringen Agnes Thiadens-Röntgen; 18, 19. 
60                        Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard Frants Röntgen, 6 januari en 3 en 7 
april 1925. 
61                        Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard Frants Röntgen, 3 september1925 
62                        Zie: www.waltermaashuis.nl. (18 januari 2007); Alice Gut, ‘Openstaande 
vleugel?, in: Muller en Röntgen (red.), Sentendo nuova forza, 60. Het huisje werd door Julius 
Röntgen en door Walter Maas het tuinhuisje genoemd en kreeg de naam componeerhuisje pas 
vanaf de jaren negentig.  Verschillende componisten hebben er gewoond en gewerkt: onder 
anderen Henk Stam, John Cage, Enrique Raxach en Bouke Feleus. Vriendelijke mededeling 
Marjolein van Ruiten (Walter Maashuis, Bilthoven), 6 juli 2006.  
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kon het altijd en overal, hoewel hij in april 1925 toch had moeten 
toegeven dat het werken hem de maanden daarvoor zonder vleugel 
zwaar was gevallen: ‘Anders grijp je soms even een accoord, hè?’63 In 
Gaudeamus schreef en werkte hij zijn ideeën uit in zijn studeerkamer, 
met de ‘werkvleugel’ naast zich. Om de inspiratie te laten stromen, ging 
hij naar buiten, het heidepad op; alleen, met Mien of met de 
dwergpincher Hansi: ‘Neuriënd en zacht zingend wandelde hij zo zijn 
ommetje en componeerde verder.’ Steevast tooide de pijprokende 
Röntgen zich voortaan met een takje dopheide in het knoopsgat: ‘O, 
mijn ideaal in de natuur te wonen… eindelijk bereikt! Hier heb ik tijd en 
“Anregung” [...] Ik lééf hier, in de natuur. Die inspireert. Ik ga in de hei 
liggen, de berken kijken mij aan, God’s hemel boven me.’64       

 
 
Samenvatting 
 
Hoewel de Röntgens in Amsterdam vanaf 1897 riante huizen in mooie 
buurten hebben bewoond, verlangden ze al vroeg naar het buitenleven. 
Reeds in 1906 overwogen ze een landhuis met componeerhuisje in 
Aerdenhout te laten bouwen. Het ging niet door, vooral ook omdat 
Röntgen nog teveel aan Amsterdam was gebonden. Voorlopig 
beperkten de Röntgens het buitenleven tot de vakanties. Van 1892 tot 
1914 brachten ze de zomers door op het buitenverblijf Fuglsang op 
Lolland (Denemarken). Door de Eerste Wereldoorlog hiervan 
afgesneden vonden ze rust en ontspanning in eigen land, in de 
duinstreek bij Alkmaar. Ze verbleven in Bergen, Schoorl en Catrijp en 
tenslottte - vanaf 1920 - op Schiermonnikoog. Reeds in 1923 - één jaar 
voor Röntgens pensioen - lag een ontwerp van de hand van Röntgens 
‘architectenzoon’ Frants Edvard voor een buitenhuis in Schoorl gereed. 
Villa Gaudeamus verrees echter in 1924-1925 in het landelijke 
Bilthoven.   
   
 
 

           
                                                             
63                            De Haagsche Post, 25 april 1925. 
64                              Herinneringen Agnes Thiadens-Röntgen, 20; De Haagsche Post, 25 april 
1925. 
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XV 
Gouden jaren op Gaudeamus 
1924-1932 
 
Met ingang van 1 september 1924 was Julius Röntgen officieel geen 
directeur meer van het Amsterdamsch Conservatorium, ‘wegens 
vestiging elders metterwoon’.1 Eind juni 1924, bij het einde van het 
cursusjaar, had Röntgen afscheid genomen en zag hij, de bijna 70-
jarige, zijn lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Het sterke 
verlangen naar het buitenleven maakte het vertrek uit Amsterdam 
mogelijk en makkelijk. Zonder hartzeer heeft Röntgen de grote stad de 
rug toegekeerd. Op 27 juni 1927 schreef hij Johanna Messchaert-
Alma, de weduwe van zijn vriend Messchaert: 'Ja, het landleven is toch 
het eenig ware en ik heb nog geen dag naar Amsterdam 
terugverlangd.'2    
 Componeren kwam nu op de eerste plaats; Röntgen zou alleen 
tot halverwege 1926 nog wekelijks in Amsterdam een paar lessen 
geven. In het reeds vaker aangehaalde interview met de Haagsche 
Post  (april 1925) zei hij daarover: 'Al die jaren in Amsterdam kon ik 
alleen maar 's avonds voor mezelf werken. Nu reis ik maar enkele 
dagen heen en weer om mijn lessen bij te houden.'3 Als hoofdleraar 
piano en bijvakleraar ensemblespel begeleidde hij nog enkele 
leerlingen die zich op het eindexamen voorbereidden. Op 11 juni 1926 
gaf hij zijn laatste les op het Conservatorium en vanaf dat moment had 
de inmiddels 71-jarige de handen echt vrij.4  
 
 
I 
De Stockschens en de Abassen 
 

                                                             
1                                                                       Het Vaderland, 30 november 1923 avondeditie. In dit 
bericht is sprake van de voorgenomen vestiging elders metterwoon en met het oog daarop het 
aangevraagde ontslag.  
2                                                                                Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JMA, 
27 juni 1927. 
3                                                                                De Haagsche Post, 25 april 1925.  
4                                                                             Algemeen Handelsblad, 9 mei 1925; Hoorn, Westfries 
Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JMA, 12 juni 1926. 
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Het waren zeven vette jaren op Gaudeamus. Mien voerde opnieuw een 
grote staat, zoals ze sinds 1920 in Amsterdam niet meer gewend was 
geweest. Volgens haar oudste kleindochter, Annemarie Röntgen, was 
dit een van haar grootste talenten: ‘Omama kon heel goed een 
huishouden organiseren.’5   
 Ruim voor ze op Gaudeamus kwamen wonen, hadden de 
Röntgens een advertentie geplaatst voor een inwonend echtpaar voor 
de keuken en de tuin. Arie (1899-1967) en Coba (1902-1984) 
Stockschen-van Doornik uit Utrecht meldden zich aan, werden 
aangenomen en al een dag na de oplevering van het huis - 3 april 
1925 - trokken zij er als eersten in. Arie had eerder op een fabriek 
gewerkt, Coba was dienstbode geweest; ze waren in 1924 getrouwd 
maar hadden door de woningnood nog geen huis kunnen vinden. Met 
de betrekking op Gaudeamus waren ze uit de brand. De Stockschens 
bewoonden in het huis de grote ruimte boven onder het dak en in de 
tuin, achter het kippenhok, hadden ze een zitje. Arie diende 's avonds 
het eten op, in een rood-wit jasje. Zelfs als mevrouw Röntgen de 
maaltijd alleen gebruikte, kwam hij in actie. De Stockschens hadden 
een dag- en nachttaak; regelmatig moest Arie 's nachts opdraven: 
mevrouw Röntgen was bang voor dieven en om het minste of geringste 
sloeg ze alarm. Een paar keer per jaar kreeg het echtpaar een dagje 
vrij. Tot in oktober 1940 - Mien Röntgen was in augustus 1940 
overleden - hebben de Stockschens op Gaudeamus gewoond. Later 
beschouwden ze de periode 1925-1940 als de mooiste jaren van hun 
leven.   

Gebruikelijk voor dit soort betrekkingen waren ‘echtelieden 
zonder kinderen tot hun last’. Arie en Coba waren nog kinderloos toen 
ze in 1925 in dienst traden, maar kregen twee jaar later een dochtertje: 
Willemien. De Röntgens waren op het kleine meisje al even gek als de 
eigen ouders. Voor Mientje waren de jaren op Gaudeamus als een 
sprookje. Zij sliep aanvankelijk in een kamertje tussen de keuken en de 
studeerkamer van ‘opapa Röntgen’, in de wieg waarin alle 
Röntgenkinderen hadden gelegen. Trots werd Willemientje aan de 
gasten getoond; ze heeft met haar natte broek nog bij Pablo Casals op 
schoot gezeten. Het meisje at vaak samen met meneer en mevrouw 
Röntgen, terwijl haar eigen vader en moeder in de keuken moesten 
                                                             
5                                                                                Telefonisch interview met A. de Boer-Röntgen (Amsterdam), 8 mei 
2005. 
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blijven. Met de kleindochters, Annemarie en Marie-Louise (de kinderen 
van Johannes en Julia), die elke vakantie in Bilthoven kwamen 
logeren, werd een sterke band opgebouwd en deze duurt voort tot op 
de dag van vandaag. Gasten mochten hun waardering voor het 
personeel laten blijken en hen wat geld toestoppen. Dat konden ze 
deponeren in het dienstbodenpotje in de eetkamer. Catharina van 
Rennes, die een keer heerlijk bij de Röntgens had gegeten, 
deponeerde na afloop van de maaltijd in het potje één cent en zei met 
een breed gebaar tegen Arie: 'Dat is voor jou, brave borst!'6    
 
De Röntgens bleven hun oude vrienden trouw, maar hebben in 
Bilthoven en omgeving met groot gemak nieuwe vriendschappen 
gesloten. Sommigen van de oude vrienden hadden evenals zij 
Amsterdam verlaten en woonden in de buurt. De agenda’s van 
Röntgen en zijn vrouw van na 1925 noemen: Emmy Seelig, Claire 
Pollones (dochter van het echtpaar Pollones), de echtparen 
Labouchère, Van Rees, Van der Bilt, Den Tex (de oude buren uit de 
Van Eeghenstraat), Leonhardt (Laren), Patijn (Baarn), Kees en Betty 
Boeke (Bilthoven), juffrouw Oort (Alkmaar) en vooral de schaak- en 
muziekvrienden Jacques en Bé Abas (Bilthoven).7 In Bilthoven was 
niet heel veel te beleven, maar er waren wel een paar interessante 
kringen: de protestantse vrijzinnigheid had zich verzameld in en om de 
Woudkapel en het huis van het echtpaar Van Heukelom-Van den 
Brandeler.8 Dan was er ook de Kunstkring of Kunstgroep Bilthoven, 
waar ook muziek werd gemaakt. Röntgen was van deze groep 
voorzitter en ten slotte - aan het einde van zijn leven - ere-voorzitter.9 
Voorts was er een leeskring (bij de deelnemers thuis) en vanaf najaar 
1925 de analysecursussen op Gaudeamus. Ook in de Werkplaats van 
Kees Boeke waren soms concerten, voordrachten en cursussen.  
 Met de Kunstgroep Bilthoven had Röntgen al contact vóór januari 
1923. Deze kring had in 1922 het initiatief genomen voor een nationale 
collecte voor noodlijdende beeldende kunstenaars en musici. In 
                                                             
6                                                                             Interview met W. Stockschen (Utrecht), 18 december 2002. 
7                                                                                Zie hiervoor: Tinte, Coll. Röntgen. Agenda’s van JR en MR 1924-
1939. 
8                                                                                Zie hiervoorΩΩΩ 
9                                                                             Zo blijkt uit het briefpapier van de Kunstkring. Tinte, Coll. 
Röntgen. Condoleancebrieven aan MR, september 1932. 
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februari 1923 zouden overal collectes worden gehouden en deze 
werden begeleid door zang en carillonspel. Röntgen had hiervoor het 
gedicht ‘De torens zingen!’ (Annie Salomons) op muziek gezet voor 
vierstemmig koor en klokken.10     
 Jacques Abas (1892-1944) en zijn echtgenote Bertha (Bé) 
Nolthenius (1889-1988), dochter van de Utrechtse muziekcriticus Hugo 
Nolthenius, waren de meest nabije, nieuwe vrienden van de laatste 
jaren.11  Bé was een voortreffelijk pianiste; ze had vóór de Eerste 
Wereldoorlog gestudeerd aan het Amsterdamsch Conservatorium bij 
De Pauw en Röntgen (ensembleklas). Nog vóór 1914 nam ze in 
Londen een paar lessen bij Percy Grainger.12 Bé Abas gaf regelmatig 
kleine concerten, in de late jaren twintig ook in Bilthoven. Mien mocht 
haar graag; Bé zou als pianiste ‘een ijverige werkster’ zijn, maar was 
niet sterk in het ‘elegische' repertoire.13 Jacques, geboren uit een 
Amsterdams-joodse familie, was zelf ook pianist maar kon van de 
muziek niet leven.14 Hij werd exportleider bij Inventum in Bilthoven, een 
bedrijf sinds 1908 gespecialiseerd in boilers en andere 
warmteapparaten. In 1927 vestigden de Abassen zich op Van 
Goyenlaan 16. Al snel bleken er genoeg raakvlakken met de Röntgens: 
schaken, muziek en literatuur. Op 21 juni 1927 tekende Mien Röntgen 
voor het eerst in haar agenda aan: ‘'s avonds Abas'.15 Daarna was er 
geregeld over en weer bezoek en dat werd steeds frequenter. Elke 
week was er wel een moment waarop muziek werd gemaakt. Jacques 
                                                             
10                                                              Het Centrum, 24 januari 1923. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. 
Catalogus composities JR, nr. 481 (Zeist, 1 januari 1923).  
11                                                                 Erik Abas (Bilthoven) heeft mij op 28 januari 2003 een en ander 
over zijn ouders kunnen meedelen.  
12                                                               Over de leerjaren van Bé Nolthenius aan het Amsterdamsch 
Conservatorium hiervoor ΩΩΩΩ. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan PG, 8 juni 
1936. Bé Nolthenius zal onder de indruk zijn geweest van de verschillende concerten van Grainger 
in Amsterdam sinds het voorjaar van 1910. Zij is overigens niet in Amsterdam afgestudeerd. 
Dresden (red.), Gedenkboek Amsterdamsch Conservatorium. 
13                                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 10 juli 1939. 
Haar broer, Hugo Nolthenius jr., die cellist was geweest in het Concertgebouworkest, had de 
‘muziek opgegeven uit verbittering over dat lamme orkestspelen onder Mengelberg' en was oude 
talen gaan studeren. Hugo was geboren in 1892 (zie: Nederlands patriciaat 8 (1917)). Hij speelde in 
het Concertgebouworkest van 1 september 1914 tot 1 september 1920. Van Royen e.a. (red.),  
Historie en Kroniek II, 245.   
14                                                             Over Jacques Abas: www.joodsmonument.nl (18 januari 2007). Hij 
werd op 10 oktober 1944 door de nazi's vermoord in Auschwitz, 52 jaar oud. Voor andere muzikale 
Abassen in Amsterdam: Vis, Silhouetten, 259-263. 
15                                                                 Tinte, Coll. Röntgen. MR Agenda voor 1927, 21 juni. 
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kwam ook graag langs voor 'een schaakje' en bood zowel Julius als 
Mien geducht partij. In later jaren waren er avondjes bij de Abassen, 
waarop filosofen en schrijvers werden besproken: in 1937 en 1938 las 
Mien bij hen Hegel, Nietzsche en Vondel.16     

Bé Abas heeft haar oud-leraar regelmatig geholpen bij zijn 
analysemiddagen op Gaudeamus. Haar zoon Erik Abas (1922-2004) 
herinnerde zich dat ze daar de orkestpartij speelde van Beethovens 
Derde pianoconcert (opus 37). Francks Variations Symphoniques 
(FWV 46) speelden Bé en Jacques een keer samen. Na afloop van 
een van de middagen kreeg Bé als dank van Röntgen een broche 
gemaakt van een ‘Brahms-munt’. Brahms had omstreeks 1880 bij een 
bezoek aan Amsterdam een keer in het wilde weg munten in het rond 
gestrooid in de gang van zijn hotel. Röntgen had er toen wat 
bedremmeld bij gestaan, maar toch zoveel mogelijk munten opgeraapt 
en als relikwieën bewaard. Leuke cadeautjes voor later.17  
 
 
II 
Cursussen, voordrachten en lessen 
 
Julius Röntgen had het landleven niet geambieerd om op adem te 
komen of om op zijn lauweren te gaan rusten. Geluk ging voor hem 
samen met werken en behalve componeren en zelf musiceren wilde hij 
ook blijven lesgeven. Met een folder wierf hij in september 1925 
publiek voor de analysecursussen in de muziekkamer van 
Gaudeamus. In de cursussen ging het om 'Meesterwerken - Ontleding  
- Voordracht'.18 Hier was Röntgen in zijn element en kon hij als docent, 
componist en pianist 'Alle details van een werk eruit halen en zingend 
en spelend belichten.'19 Bij pianoconcerten nam Röntgen zelf de 
solopartij voor zijn rekening en deed Mien de orkestpartij. Ook andere 
familieleden (Julius jr., Johannes en Julia en Edvard) en jonge 
vrienden (Bé Abas en George van Renesse) kwamen helpen. De 
cursussen waren in de wintermaanden (oktober-april), eens in de twee 

                                                             
16                                                                      Tinte, Coll. Röntgen. MR Agenda voor 1937 en 1938 passim. 
17                                                                            Interview met Erik Abas (Bilthoven), 28 januari 2003. Zie ook: 
Muller en Röntgen (red.), Sentendo nuova forza, 59. 
18                                                                        Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D63. 
19                                                                            Herinneringen Agnes Thiadens-Röntgen, p. 19. 
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weken op vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur. De prijs voor een hele 
cyclus bedroeg 30 gulden per persoon. Bij een behoorlijke opkomst 
was dat financieel niet onaantrekkelijk.   

Spoedig na het begin ging ook een avondcursus van start 
waardoor belangstellenden, die zich overdag niet vrij konden maken, 
de gelegenheid hadden om aan te schuiven. De eerste cursus van 16 
oktober 1925 trok 25 betalende bezoekers en dit aantal nam gedurig 
toe.20 Gemiddeld waren er per seizoen tussen de 30 en 40 
deelnemers, overwegend vrouwen uit Bilthoven, Baarn en Zeist.21 
Onder hen waren behalve de dames Van Heukelom-Van den 
Brandeler22, Kerdijk-de Monchy, Van der Bilt-Vernée en Den Tex ook 
Kees Boeke en zijn vrouw Betty.23 Betty Boeke-Cadbury schreef Mien 
na de dood van Röntgen: 'Ik houd veel van muziek, maar was weinig 
ontwikkeld op dat gebied, en de analyseavonden en middagen hebben 
me zóó veel gegeven - ik heb altijd genoten daarvan.'24 Kleindochter 
Agnes Röntgen was ook steeds van de partij. Voor de cursus 1929-
1930 had zich de latere muziekpublicist Wouter Paap (1908-1981) uit 
Utrecht aangemeld.  

Van alles kwam in Röntgens analysecursussen aan bod: oud en 
nieuw, opera, oratorium, requiems, orkestmuziek, liederen, 
kamermuziek en pianomuziek. Per keer stonden een of twee grote 
composities op het programma. Het waren werken waarop Röntgen 
zeer gesteld was of waarvan hij het grote belang inzag. Op de cursus 
van 12 december 1930 stond Wagners Parsifal centraal. Röntgen heeft 
natuurlijk Wagners meesterschap erkend, maar bleef zijn reserves 
houden ten aanzien van zijn muziek. Bachs Magnificat (BWV 243), 

                                                             
20                                                                      Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard Röntgen, 16 oktober 1925.  
21                                                                          Tinte, Coll. Röntgen. ‘Muziekanalysecursussen van Julius Röntgen. 
Begonnen oktober 1925.’ Zwart gekartonneerd cahier. Daarin behalve de behandelde composities 
ook de namen van de deelnemers.  
22                                                                           Henriëtte van den Brandeler (1884-1957), leerlinge van Bernard 
Zweers, was pianiste en componiste. In 1912 klonk er werk van haar hand op het Tweede 
Nederlandsch Muziekfeest.  
23                                                                            Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard Röntgen, 16 april 1927; Den 
Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van GvBF aan JR, 6 januari 1930: 'en heb je nog Kees Boeke 
onder je toehoorders? Ik heb hem eens bezocht, voor jaren, een sympathieke man, al ben ik [het] 
niet met al zijn sociale ideeën van destijds eens. Maar hij heeft heel wat voor zijn overtuigingen over 
gehad.'  
24                                                                 Tinte, Coll. Röntgen. Condoleancebrieven aan MR (september 
1932). 
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Matthäus-Passion (BWV 244) en Weihnachtsoratorium (BWV 248) en 
Francks Symfonie (FWV 48) en Variations Symphoniques (FWV 46) 
waren vertrouwd en geliefd terrein. Aan de hand van Pelléas et 
Melisande heeft Röntgen getracht Debussy’s oeuvre te doorgronden. 
Beethoven was de meest geprogrammeerde componist, met zijn 
pianosonates, de Eroïca, het Tripelconcert, de Missa Solemnis, het 
Derde pianoconcert en de Negende Symfonie. Van Brahms' gingen 
Nänie en Ein Deutsches Requiem, van Tsjaikovski de Zesde symfonie 
(‘Pathétique’, opus 74) en van Bruckner de Vierde (‘Der Romantische’). 
Van Richard Strauss stond Der Rosenkavalier op het programma. 
Mahlers symfonieën nrs. 2 en 4 werden al in de eerste seizoenen 
behandeld.25  

Uit de programmering van zijn analysecursussen is eenvoudig 
Röntgens canon te destilleren: de klassieken (Bach tot en met 
Brahms), Bizet en Franck, Verdi, de nieuwe Duitsers (Richard Strauss, 
Mahler en Reger) en de modernen: Debussy, Ravel, Gershwin, 
Stravinski, Hindemith en Pijper. Zelfs Wagner (Parsifal) en Berlioz 
(Damnation de Faust) kwamen aan bod. De grote afwezige voor de 
19de eeuw was Franz Liszt; voor de 20ste eeuw was dat Arnold 
Schönberg.  
 
 
Röntgen en de modernen 
 
In de jaren twintig heeft Röntgen zijn tot dan toe overwegend klassieke 
oriëntatie - en dan is bedoeld Duits 19de-eeuws (Beethoven-Schubert-
Mendelssohn-Schumann-Brahms) - bijgesteld. Nu was hij omstreeks 
de eeuwwende in zijn samenwerkingen met de zanger Johannes 
Messchaert en de violist Bram Eldering al doorgedrongen in de 
oeuvres van Richard Strauss, Wolf, Oskar Posa, Debussy en Mahler. 
De laatste jaren van zijn leven echter betrad Röntgen werkelijk nieuw 
land. Dat dat zou zijn gekomen door de confrontatie met zijn cursisten 
                                                             
25                                                                   Tinte, Coll. Röntgen. ‘Muziek Analyse-cursussen van Julius 
Röntgen. Begonnen october 1925.’ Zwart gekartonneerd cahier. Ook uit de agenda's van Julius en 
Mien zijn de data en de behandelde werken te herleiden. Wat betreft Beethovens Derde 
pianoconcert lijkt het niet onmogelijk dat er een relatie bestond met Röntgens eigen 
concertprogramma. Hij behandelde dan die werken die hij op dat moment voor uitvoeringen 
instudeerde. Op 25 december 1925 voerde hij met het Residentieorkest onder leiding van Peter van 
Anrooy in Den Haag Beethovense Derde pianoconcert uit. Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda voor 
1925, 25 december.  
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is niet erg waarschijnlijk. Röntgen voerde bij de analysecursussen 
vermoedelijk als enige het woord en de deelnemers zullen er dankbaar 
en onder de indruk het zwijgen toe hebben gedaan.  
 Uit de onderwerpen van Röntgens cursussen blijkt zijn 
ontwikkeling. In het dossier Niederländische Tonkunst, met daarin een 
ontwerp voor een van zijn eerste cursussen, noemt Röntgen als 
belangrijkste moderne Nederlandse componisten nog Zweers (Derde 
symfonie ‘Aan mijn Vaderland’), Diepenbrock (Te Deum), Dopper 
(‘Orkestwerken’), Schäfer (‘Kamermuziek’), Gerard von Brucken Fock 
(‘Pianowerken’) en Wagenaar (‘Parodistische opera's’).26 Jongere 
componisten ontbreken geheel. Kort na 1925 echter was - ook voor 
Röntgen - Willem Pijper het nieuwe Nederlandse boegbeeld. In 1930 
noemde Röntgen hem in een interview met de NRC zelfs bij de grote 
drie van de moderne muziek (samen met Hindemith en Stravinski).27 
De drie modernen kwamen in de cursus van 1929/30 herhaaldelijk aan 
bod. Ook zogenaamd lichtere kost zette Röntgen op zijn 
analysemiddagen aan zijn cursisten voor. Gershwin en jazz had hij in 
de zomer van 1927 in de Verenigde Staten leren kennen en 
onmiddellijk na thuiskomst presenteerde hij zijn bevindingen.   
 Met het voorgaande in tegenspraak is een opmerking van 
Constant van Wessem in een artikel in De Groene Amsterdammer ter 
gelegenheid van Röntgens 70ste verjaardag (1925). De jubilaris zou in 
het Concertgebouw vaak zijn afkeer hebben getoond voor 
'nieuwigheid'. Van Wessem haakte hier aan bij een recensie van zijn 
voorganger bij De Amsterdammer, Matthijs Vermeulen, van een 
concert op 1 maart 1914 door Claude Debussy in de Grote Zaal van 
het Amsterdamse Concertgebouw: ‘Was er trouwens niet protest 
genoeg in de zaal? Op twintig meter afstand van de componist, die 
dirigeerde, op de voorste rijen van het podium, zat de monumentale en 
liefelijke Julius Röntgen sr., directeur van het Amsterdamsch 
Conservatorium, officieel vertegenwoordiger der Hollandsche muziek, 
zwijgende grimassen te maken. Grenzeloze onhoffelijkheid.’28 
Vermeulen had in zijn verbetenheid op de persoon Röntgen en zijn 
                                                             
26                                                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, D63-65. 
27                                                                   NRC, 7 mei 1930 avondeditie (‘Feuilleton’).  
28                                                                    De Amsterdammer, 8 maart 1914. De Groene Amsterdammer, 15 
mei 1925 (‘Muziek in de hoofdstad’). De Amsterdammer heette sinds 14 maart 1925 De Groene 
Amsterdammer.  
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muziek een nerveuze tic van Röntgen, die de componist via zijn 
moeder van zijn grootvader Moritz Klengel had geërfd, geïnterpreteerd 
als gebaar van afkeuring. Van Wessem heeft deze bok van Vermeulen 
na elf jaar kritiekloos van stal gehaald en zo - geheel ten onrechte - het 
stereotiep van Röntgen de reactionair nieuw leven ingeblazen. 
Röntgen had juist grote bewondering voor Debussy. Halverwege de 
jaren twintig was hij ook in de ban geraakt van de tonale modernen. 
Zijn enige voorbehoud in de muziek gold de atonaliteit, hoewel die wél 
zijn interesse had.29     
 
 
Van Wagner tot Debussy 
 
De moderne muziek heeft in Röntgens leven en in zijn muziek 
geleidelijk bestaansrecht verworven. Het zaad van de nieuwe dag viel 
bij hem niet op rotsgrond. Dit is opmerkelijk zeker als men bedenkt dat 
er vanuit het ouderlijk huis in Leipzig nog heel lang druk op hem werd 
uitgeoefend om de klassieke traditie trouw te blijven. Begin 1895 had 
Engelbert Röntgen zijn toen bijna 40-jarige zoon nog streng 
toegesproken: ‘Weiche nicht ab vom Pfade der Tugend!’30 Blijkbaar 
vreesde Engelbert bij zijn zoon een te grote ontvankelijkheid.  
 Röntgen bleef min of meer loyaal aan de traditie. Hij hield 
Wagner en vooral Liszt grotendeels buiten de deur, ook om zijn vader 
niet te ontrieven. Hij merkte daarover in 1925 op: ‘Als een gehoorzame 
zoon ben ik nooit naar Bayreuth getogen; zou mijn vader zéér hebben 
gegriefd, als ik Wagner had ontmoet.’31 Dat heeft Röntgen er overigens 
niet van weerhouden in Amsterdam en elders wél muziekdrama’s van 

                                                             
29                                                                      Over de nerveuze tics van Moritz Klengel, zijn dochter en 
kleinzoon: Mundus (ed.) Alfred Richter, 239: ‘Diese seelische Erregung und vielfach außer in 
körperlichen Bewegungen auch im Gesichtsausdruck sich widerspiegelnde nervöse Disposition war 
auch seiner Tochter und seinem Enkel Julius eigen. Bei ersterer äußerten sich sogar diese, man 
möchte beinahe sagen: Gesichtskonvulsionen sehr stark, dagegen scheint Julius sie später 
überwunden zu haben.’ 
30                                                                            Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 147. 
31                                                                   De Haagsche Post, 25 april 1925. Engelbert Röntgen heeft als lid 
van het Gewandhausorchester verschillende keren Wagners Ring des Nibelungen en andere 
muziekdrama’s van Wagner moeten meespelen. Zie hiervoorΩΩΩΩ 



                                                                                                                                                                                        
8 
 

 

602 

Wagner te bezoeken.32 Begin januari 1883 beleefde in het Paleis voor 
Volksvlijt Der Ring des Nibelungen zijn Nederlandse première. Röntgen 
tekende het aan in zijn agenda en er is geen reden aan te nemen dat 
hij niet aanwezig zou zijn geweest.33 In de dagen van Wagners dood, 
ruim een maand later, noteerde hij alle details van het overlijden en de 
uitvaart en daaruit blijkt op zijn minst zijn fascinatie. Die deelde hij 
overigens met zeer veel anderen.34 In het seizoen 1886/87 woonde 
Röntgen de vier ‘Wagnerconcerten’ van de Wagnervereniging in Felix 
Meritis bij.35 Op 13 januari 1888 hoorde hij in de Stadsschouwburg het 
eerste deel van Parsifal. Begin 1897 bezocht hij Die Walküre, nadat hij 
voor ƒ 12,50 - voor die tijd een enorm bedrag - een kaartje had weten 
te bemachtigen. Aan Mien van der Hoeven schreef hij: ‘Was würde der 
Papa sagen! “Lieber Sohn, wie hast Du Dich verändert.” Bitte, erzählen 
Sie es ihm lieber gar nicht!!’36   
 Hoewel Röntgen zich nooit echt op zijn gemak zou voelen bij 
Wagner, heeft hij zich niet totaal afgesloten voor diens muziek, ook niet 
als uitvoerend musicus. Op 20 januari 1888 had hij op een 
Philharmonisch Concert in Felix Meritis een nog weinig karakteristiek 
jeugdwerk van Wagner uitgevoerd: de Symfonie in C (1832).37 In het 
seizoen 1897/98 brachten Röntgen en Messchaert twee van Wagners 
vijf Wesendoncklieder (1857-1858) en daarmee was het nieuwe land 
betreden.38 De criticus Hugo Nolthenius heeft dit met instemming 
begroet. Bij Röntgens 25-jarig jubileum in Amsterdam (februari 1903) 
schreef hij dat Röntgen ‘destijds geen geheim had gemaakt van zijn 
                                                             
32                                                         Bank en Van Buuren, Hoogtij van Burgerlijke Cultuur, 534-538 
(‘Wagner-Vereeniging’) 
33                                                                        Het was een productie van het door heel Europa reizend Richard-
Wagnertheater van Angelo Neumann (1838-1910). Zie hierover: Meurs, Wagner in Nederland, 150; 
Wennekes, Paleis voor Volksvlijt, 213-221. Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 2 (Rheingold), 
3 (Walküre) en 6 januari  (Götterdämmerung)1883. Op 14 januari had hij zelfs een ontmoeting met 
de leiding van het Wagnertheater. Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 14 januari 1883. 
34                                                                          Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 10, 14 en 18 februari 1883. 
Röntgen was zelf op de dag van Wagners overlijden op weg naar Leipzig.  
35                                                                          Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 12, 22 oktober en 17 
december 1886; JR Dagboek nr. 13, 4 maart en 29 april 1887. Zie ook: Meurs, Wagner in 
Nederland, 190. 
36                                                                       Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan MdAvdH, 9 
januari 1897. 
37                                                                 Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 13, 20 januari 1888. 
38                                                                    Zie hiervoorΩΩΩΩ 
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afkeer van de groote genieën der moderne kunst. [...] Voor Wagner 
noch Liszt gevoelde hij iets, een lacune die zijn opvoeding in het stijf 
conservatieve Leipzig wel veroorzaakt had. Het pleit voor onzen 
kunstenaar dat hij zich boven de domme vooroordeelen heeft weten te 
verheffen. Al werd hij nooit wat men noemt modern; voor de gekheden, 
waartoe de anti-modernen zijn vervallen, heeft Röntgen zich weten te 
vrijwaren. Een kunstenaar van zijn gehalte moet ook - het spreekt wel 
van zelf - de grootheid der modernen apprecieeren, al zouden zij hem 
niet in alles sympathiek zijn.’39    
 Röntgen stond open voor de meest uiteenlopende, nieuwe 
muziekinvloeden, maar hij zou ze inderdaad niet alle omarmen. Reeds 
in 1886 had hij zich persoonlijk ingespannen voor de muziek van de 
nieuwe Russische school en op 21 januari 1887 in Felix Meritis een 
concert gedirigeerd met werken van Alexander Borodin en César Cui. 
Borodin heeft hem per brief bedankt voor zijn ‘freundliches Verhalten 
zu der Jungrussischen-Schule überhaupt und für die Ehre die Sie 
meinen Werken und mir persönlich erweisen’. Röntgens directie zou 
‘meisterhaft’ en ‘geistreich’ zijn geweest.40 Op 19 mei 1887 schreef 
Röntgen aan Grieg over de muziek van de jonge Russen: ‘Es ist 
wirklich eine Welt von Musik und zum großen Teil eine neue Welt, in 
die man da hineinblickt.’41 Nieuw aan de Russische muziek was wel 
dat de componisten van het zogenoemde ‘Machtige Hoopje’ (o.a. 
Borodin, Cui en Moessorgsky) ‘amateurs’ waren, althans niet 
academisch geschoold, en zich niet gebonden achtten aan de 
conventionele harmonieleer. In plaats daarvan deden ze hun inspiratie 
op in - vooral - de Russische volksmuziek. Die interesse moet Röntgen 
sympathiek zijn geweest.   
 Kort na 1890 kwam Röntgen in de ban van de Belgische 
Fransman César Franck (1822-1890). Franck heeft Liszts en Wagners 
chromatiek op persoonlijke wijze verwerkt en door zijn ‘moduler 
toujours’ ontstaat in zijn composities soms een bijna zwevende 
tonaliteit. Karakteristiek voor hem is het werken met melodische en 
ritmische cellen. Franck hanteerde het cyclische principe en een 
                                                             
39                                                                          Weekblad voor Muziek 10 (1903), 7 februari. 
40                                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van AB aan JR, 7 februari 
1887. 
41                                                                     Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
19 mei 1887. 
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gevolg daarvan is dat de verschillende delen van een compositie zijn 
gebouwd op één en hetzelfde motief. Met enige regelmaat heeft 
Röntgen muziek van Franck uitgevoerd; als pianist het pianokwintet 
(FWV 7) en de sonate voor viool en piano (FWV 8) en als dirigent 
groter werk. Toen hij in het voorjaar van 1895 het oratorium Les 
Béatitudes (FWV 53) dirigeerde, liet hij Grieg weten: ‘Es ist ein 
Meisterwerk in Erfindung und Arbeit, - man weiß nicht was man mehr 
bewundern soll, die Schönheit der Musik oder die Meisterhaftigkeit des 
Könnens.’42 In een brief van hetzelfde jaar aan zijn vriend Theodor 
Wilhelm Engelmann vergeleek hij Franck met Liszt, wat in het nadeel 
van de laatste uitviel: ‘Bei Franck finde ich eben sehr viel Inspiration 
und echtes musikalisches Gefühl.’43    
 Röntgen was zich ervan bewust dat zijn vrienden Clara 
Schumann, Joseph Joachim en Heinrich von Herzogenberg Francks 
muziek niet zouden kunnen appreciëren en zelfs zouden afwijzen. 
Brahms zou haar mogelijk wél kunnen waarderen. Von Herzogenberg 
noemde Francks muziek inderdaad ‘Chinesisch’.44 Edvard Grieg bleek 
weinig gecharmeerd van het cyclische principe. Toen hij Röntgens 
Derde cellosonate in g (1905) leerde kennen, schreef hij zijn vriend: 
‘Du lieber Gott: die Einheit eines Stücks liegt doch nicht in dem immer 
und immer benutzten Motiv sondern in der Erfindungswelt. Wenn die 
Erfindung Logik hat und natürlich fließt, dann ist die Einheit da, sonst 
niemals und wenn man nichts als dasselbe Motiv 100 Seiten lang 
hörte. Du bist so glücklich wie möglich davon gekommen. Ich hoffe 
aber, daß diese neue Mode Dir nicht zur Gewohnheit wird!’45 Röntgen 
heeft inderdaad zijn sonate gebouwd op één en hetzelfde motief (zie 
voorbeeld 17, deel I maten 2 en 3) maar is niet zijn eigen gevangene 
geworden. Hij varieert het en past het soms melodisch (deel III, maat 
1) of ritmisch aan (deel II, maten 80-84). Ook transposities, modulaties 
(deel I, maten 6 en 7) en reducties (deel III, maat 7) en ritmische 
verkleiningen (deel III, maat 36) komen voor; verschillende keren geeft 
                                                             
42                                                                     Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
13 maart 1895. 
43                                                                      Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 148. 
44                                                                  Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 146-147. 
45                                                           Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
27 januari 1906. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 162 
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hij alleen de kop (deel III, maat 1) of slechts de staart (deel III, maat 
38).  
 Eind februari 1895 discussieerde Röntgen met zijn vriend 
Theodor Engelmann die zich negatief had uitgelaten ‘über die neuesten 
Componisten’. Röntgen wilde niet ‘das viele Häßliche und Falsche’ in 
bescherming nemen, maar was ervan overtuigd, ‘daß die Musik sich 
gerade in harmonischer, oder wenn Sie wollen, disharmonischer 
Beziehung weiter entwickeln wird, und das Viele, was uns jetzt als 
Disharmonie vorkommt, später dasselbe Recht bekommen wird, als 
das Neue, das jeder große Meister gebracht hat und das im Anfang 
stets denselben Widerspruch gefunden hat. [...] Aber einen Strich 
durch alles Neue machen, das kann ich nicht und daß mich eine Seite 
von Franck mehr interessiert als ein mir eben zugeschicktes Chorwerk 
von Bernard Scholtz (jetzt werde ich aber sehr persönlich) welches 
allerdings keine harmonische oder sonstige Extravaganz enthält - das 
kann ich nicht leugnen!’46 Röntgen koesterde voor het nieuwe 
componeren een fascinatie op afstand. Hij keek ernaar, zag van 
sommige ontwikkelingen het belang, maar had er uiteindelijk zelf geen 
deel aan. 
 Röntgen was in staat de muziekhistorische betekenis van zelfs 
de muziek die hem het meest na aan het hart lag te relativeren. Zo 
erkende hij dat het niet Brahms was geweest maar Wagner die de 
poort naar de nieuwe tijd had geopend. Op 22 december 1906 schreef 
hij aan Grieg: ‘Wenn Joachim neulich ausgesprochen hat, daß die drei 
größten Componisten Bach, Mozart und - Brahms sind, so kann ich 
nicht mit und sage, daß der entscheidende Schritt weiter durch 
Beethoven und durch Wagner getan ist. Wenn mir auch persönlich 
[die] Brahms’sche Musik näher als [die] Wagnersche steht.’47   
 Over Hugo Wolf was Röntgen ambivalent. Hij was weliswaar 
onder de indruk van zijn ‘ganz herrliche’ liederen (‘Es sind wundervolle 
Sachen darunter’), maar miste bij hem toch de melodische inspiratie.48 
                                                             
46                                                                                  Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van 
Julius Röntgen, 146-147. 
47                                                                              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
22 december 1906. Overigens had Joseph Joachim enkele jaren eerder laten blijken dat ook de 
muziek van Röntgen hem te modern was. Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen 
Briefwechsel, 10 juli 1903. 
48                                                                              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
14 juli en 9 november 1898  
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Zo schreef hij op 22 oktober 1899 aan Grieg dat Messchaert enkele 
van Griegs Haugtussa-liederen zou gaan zingen, ‘außerdem eine 
Reihe Lieder von dem neu-entdeckten Wiener Componist Posa. Du 
mußt sie kennenlernen [...] Ich stelle sie über Hugo Wolf; es ist mehr 
gesunde, echte Musik darin.’49 Röntgen stelde Posa ook boven 
Richard Strauss en vond daarin Grieg aan zijn zijde.50 Grieg 
beoordeelde Strauss als ‘ein Mozart-Beethoven-Bach-Wagner-
vernichtender Genius‘; hij noemde zijn muziek ‘technische Phantasie’ 
en laakte haar ‘Melodielosigkeit’.51 Na 1900 leerde Röntgen 
composities van Max Reger kennen en prees ze om hun ‘moderne 
Bach’sche Technik’.52 Regers strijkkwartet (opus 74) maakte op hem 
een enorme indruk - ‘Es ist vielleicht das interessanteste und 
komplizierteste Quartet was geschrieben ist’ - en hij was getroffen door 
de ‘durchaus neue Harmonik’. Maar wat hij erin miste - evenals in de 
liederen van Wolf - was melodische inspiratie: ‘Stände seine 
melodische Erfindung auf der gleichen Höhe [als de harmonische], 
dann blieb nichts zu wünschen.’53 Grieg stond afwijzend tegenover dit 
soort muziek: ‘Ich habe immer Polyphonie als Mittel, nicht als Zweck 
aufgefaßt.’ Om met lengte en complexiteit te imponeren vond de Noor 
goedkoop.54 Röntgen bond iets in, maar hield voet bij stuk: ‘Was Du 
über Reger sagst, ist mir aus der Seele gesprochen! Mein Standpunkt 
ist nur der, mich vor nichts Neuem zu verschließen. Und es ist etwas in 
Reger was mir trotz aller Kompliziertheit, sympatischer ist, als die 

                                                             
49                                                                                      Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen 
Briefwechsel, 22 oktober 1899. Oscar C. Posa (1873-1951) was een componist in de omgeving van 
Schönberg. Zie over hem en de brieven van Posa en Röntgen: Wolfgang Behrens, ‘”...Dieses Jahr 
war nicht verloren” Die “Vereinigung Schaffender Tonkünstler in Wien’ und ein nicht von Schönberg 
verfasstes Memorandum’, in: Günther Wagner (ed.), Jahrbuch des Staatlichen Instituts für 
Musikforschung Preussischer Kulturbesitz 2003 (Stuttgart-Weimar, 2003), 249-264. 
50                                                                                     Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen 
Briefwechsel, 13 augustus 1901.  
51                                                                                      Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen 
Briefwechsel, 6 januari 1902, 6 februari en 7 mei 1907. 
52                                                                                      Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen 
Briefwechsel, 21 september 1905.   
53                                                                              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
17 januari 1906. 
54                                                                              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
21 januari 1906. 



                                                                                                                                                                                        
8 
 

 

607 

Richard Strauss-Schule. Er will nur mit rein musikalischen Mitteln 
wirken.’55  
 Over Debussy’s Prélude à l’Après-Midi d’un Faune (1892) 
oordeelde Grieg positief: ‘Extravagante Musik aber sehr talentvoll und 
für mich 10 mal mehr sympatisch als der neudeutsche Plumpudding!’ 
Röntgen had de Prélude reeds eind 1904 gehoord en de 
‘merkwürdigen Klangsinn’ had hem bijzonder getroffen. Hij had echter 
meer interesse voor Debussy’s Strijkkwartet (opus 10, 1892). Dat hoeft 
niet te verbazen, omdat juist dit werk van alle composities van Debussy 
het meest aardt naar Franck.56 Enkele jaren later liet Röntgen 
doorschemeren dat hij niet heel erg op de moderne Franse muziek was 
gesteld. Eind 1911 schreef hij zijn vrouw naar aanleiding van een 
concert met een symfonie van Sigismund von Hausegger (1872-1948): 
‘Natürlich höchst modern, aber wenigstens nicht neufranzösisch. Mehr 
Strauss, aber ohne seine Sentimentalität.’57     
  
 
Eigen experimenten 
 
Uiteindelijk is Röntgen niet slechts als criticaster aan de kant blijven 
toekijken. In 1911 heeft hij, voor zover bekend voor het eerst, ook zelf 
geëxperimenteerd en toen geen procédé van iemand anders beproefd 
maar een techniek die hij zelf zou hebben ontwikkeld. Op 11 juni 1911 
schreef hij zijn collega Daniël de Lange dat hij een 'zeer 
gecompliceerde' Passacaglia und Fuge voor piano had geschreven, 
gebaseerd op een ‘nieuwe' toonladder die was 'gecombineerd uit hele 
en halve tonen': cis, dis, e, fis, g, a, bes, c.58 (zie voorbeeld 18) Het 

                                                             
55                                                                                  Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen 
Briefwechsel, 24 januari 1906.  
56                                                                              Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen Briefwechsel, 
6 en 11 februari 1907. De Prélude werd voor het eerst door het Concertgebouworkest gespeeld op 
7 december 1904. Van Royen e.a. (red.), Historie en Kroniek I, 112. Een analyse van het  kwartet 
van Debussy van Harry Halbreich in: Edward Lockspeiser, Debussy sa vie et sa pensée (Paris, 
1980), 613-617.    
57                                                          Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan MR, 23 
november 1911. Röntgen maakt niet duidelijk wat hij met ‘neufranzösisch’ bedoelt. Hij kende  
muziek van Fauré, Debussy en Ravel en had in 1907 in Parijs ook Jean Huré ontmoet. 
58                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Dan. de Lange. Brief van JR aan 
DdL, 11 juni 1911. Het gaat hier om de Passacaglia und Fuge in fis: Den Haag, NMI, Arch. 
Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 27. Volgens Röntgens agenda voor 1911 werd de 
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was weliswaar een intellectuele exercitie, maar Röntgen wilde 
tegelijkertijd zijn eigen, warme muzikantenhart trouw blijven. Aan Nina 
Grieg beschreef hij een dag later de Passacaglia als ‘Sehr komplex - 
aber Musik’. Dat betekent dat voor Röntgen, ondanks de complexe 
techniek die hij had toegepast, de welluidendheid op de eerste plaats 
bleef komen.59 Op zichzelf is het opmerkelijk dat de begin- en eindtoon 
van Röntgens toonladder niet gelijk zijn, waarmee hij zich onderscheidt 
van de grote- en kleine-tertstoonladders en de hele- toonstoonladder. 
Op 19 november 1916 schreef hij zijn vriend de pianist en musicoloog 
Donald Tovey dat hij drie kleine sonates voor piano had geschreven, 'in 
denen ich die möglichste Komprimierung der Form versucht habe, zum 
Beispiel bei der Rekapitulation erstes und zweites Thema gleich 
zusammen zu bringen und dergleichen Notenpapierersparnisse.'60 
Daarbij moet worden opgemerkt dat Röntgen bijvoorbeeld in Sonatine 
III het eerste en het tweede thema -  in de expositie in respectievelijk F 
en D - in de reprise gelijktijdig in A laat terugkeren. (zie voorbeeld 19, 
maten 1-3, 10 en 11, en 35 en 36) Wat er ook van zij, ook deze 
versobering en verdichting maakten deel uit van het intellectuele spel. 
Dat Röntgen er plezier in had om de grenzen op te zoeken, mag blijken 
uit zijn brief aan Johannes Messchaert van begin 1920: ‘In den letzten 
Tagen 6 Canons auch für Frauenstimmen mit allen möglichen 
kontrapunktischen Chikanen.’61 Röntgen bleef echter de 
welluidendheid trouw; het ‘niets ontziende contrapunt’ was hem 
uiteindelijk vreemd.62       

Inmiddels had Röntgen veel nieuwe muziek leren kennen. 
Behalve de reeds genoemde samenwerking met Messchaert was ook 
de ontmoeting met Percy Grainger in de zomer van 1907 vruchtbaar. 
Grainger had op Troldhaugen voor Grieg en Röntgen muziek van 
Debussy (L'isle joyeuse), Ravel (Jeux d'eau), Albeniz en Granados 
gespeeld die tot dan toe buiten hun gezichtsveld hadden gelegen. Ook 
                                                                                                                                                                                          
Passacaglia gecomponeerd tussen 2 juni en 6 juni.  De laatste pagina van de brief aan De Lange is 
afgedrukt in: Jan de Boer, 'Julius Röntgen', 84.  
59                                                                             Bergen, Offentlige bibliotek, Griegsamlingen. Brief van JR aan NG, 
12 juni 1911. 
60                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 35. 
61                                                          Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR 
aan JM, 21 januari 1920; Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs. 499 en 
500. 
62                                                               De Leeuw, Muziek van de Twintigste eeuw, 74, 75. 
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van Griegs Slåtter (opus 72) die Grainger als eerste speelde ging op 
Röntgen een onweerstaanbare bekoring uit. Het was deze nieuwe 
Grieg die enkele jaren later ook Béla Bartók niet onberoerd zou laten.63   

Stravinski en de Nederlandse, Duitse en Franse modernen 
maakten bij Röntgen pas laat hun opwachting, na het midden van de 
jaren twintig. Als directeur van het grootste conservatorium van het 
land en als gecommitteerde bij eindexamens elders heeft Röntgen veel 
moderne muziek tot zich kunnen nemen, van eigen en andermans 
leerlingen. Van Leo Smit (1900-1943) bijvoorbeeld, een 
compositieleerling van Zweers en Dresden, ging op 29 juni 1923 Het 
Voorspel voor De vertraagde film in première. Volgens Röntgen - in het 
Jaarverslag - een 'zeer moeilijk orkestwerk' dat 'bijzonder succes' had 
en derhalve gebisseerd moest worden. Röntgens woorden zijn 
opmerkelijk te meer daar verschillende critici het werk onmiddellijk 
hadden neergesabeld als ‘gewild modern’.64 Ook Röntgens 
musicerende zoons in Nederland, Amerika, Duitsland en Zwitserland - 
Julius, Engelbert, Johannes, Edvard en Joachim - kwamen regelmatig 
met nieuwe muziek naar huis. Julius jr. bijvoorbeeld speelde in het 
Hollandsch Strijkkwartet strijkkwartetten van Willem Pijper. 
Ongetwijfeld zijn door deze impulsen Röntgens ogen geopend of 
verder opengegaan voor de moderne muziek.65    

Röntgen heeft in de jaren twintig enkele malen bitonaal 
gecomponeerd, althans dit naar zijn eigen zeggen geprobeerd. Hiervan 
getuigen onder meer de openingsmaten van deel III (‘Allegro molto’) 
van de Sonate voor altviool en piano (1924)66 (zie voorbeeld 20, maten 
1-8) en het gehele ‘Allegro passionato’ uit de Sonate in twee delen voor 
viool en piano (1926)67 In dat laatste geval hebben de viool en de piano 
consequent eigen voortekens. (zie voorbeeld 21). Ook de hoekdelen 
van de Bitonale Symfonie (1930) zijn bitonaal.68 (zie voorbeeld 22) Aan 
Donald Tovey schreef Röntgen op 27 augustus 1930 over de zes 
                                                             
63                                                                           Benestad en Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, 366-370. 
64                                                                    Vis, Silhouetten, 161-164. 
65                                                                           Joachim Röntgen, Muziek is mijn leven, 31-34. 
66                                                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
158. 
67                                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 146 
(deel II). 
68                                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
300. 
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symfonieën die hij dat jaar achter elkaar had gecomponeerd: 'Sogar 
eine Bitonale habe ich versucht.' Uit die formulering blijkt wel dat hij 
zichzelf versteld had doen staan, maar tegelijkertijd niet helemaal 
zeker was van zijn zaak. Aan de violist Alexander Schmuller beschreef 
hij de symfonie als 'ultra-modern'.69 Röntgens verrichtingen trokken ook 
de aandacht van andere collega's. In Het muziekleven in Nederland 
sinds 1880 schreef Sem Dresden dat Röntgen even makkelijk een 
‘bitonale etude' als een passacaglia in de stijl van Bach 
componeerde.70 Schmuller karakteriseerde Röntgen na diens overlijden 
als volgt: 'Hij componeerde ook bitonaal en toonde de grootste 
belangstelling voor de radicaalste, modernste componisten. Niet omdat 
deze moderne richting de zijne was, maar omdat hij vertrouwen 
koesterde in het wezen der muziek en haar ontwikkeling, omdat hij 
geloofde in de toonkunst.'71  

Schmuller begreep maar al te goed dat de ‘moderne richting’ niet 
die van Röntgen was. Röntgens bitonale excercities zijn voorzichtige 
verkenningen van een meer dan gemiddeld geïnteresseerde 
buitenstaander. Niet meer en niet minder. In de hoekdelen van de 
Bitonale symfonie worden akkoorden van weliswaar ver van elkaar 
verwijderde toonsoorten (in de harpen Es en E, in de celli As en in de 
hoorns a, maten 1-4) naast elkaar geplaatst, maar blijven confrontaties 
uit; de akkoorden klinken nooit tegelijkertijd. Röntgen houdt alle 
mogelijke bitterheid van bitonaliteit buiten de deur.72 (zie voorbeeld 22)  
 
 
Schönberg 
 
Op 19 maart 1912 schreef Nina Grieg aan Röntgen: 'Hast Du 
Klavierstücke von Schönberg gehört und findest Du es nicht 
Wahnsinn? […] Musikfuturisten!'73 De weduwe Grieg moet hebben 
                                                             
69                                                                          Schmuller, ‘In memoriam’, 162. 
70                                                                   Dresden verwijst hier naar de laatste Etude van de 25 Etudes 
(Techniek en voordracht, opus 67) die Röntgen zelf ‘atonaal’ noemde. Dresden, Muziekleven, 72. 
71                                                                    Schmuller, ‘In memoriam’.  
72                                                               Voor een opname van de symfonie door het Noord Nederlands 
Orkest onder leiding van Hans Leenders: Julius Röntgen. 150th anniversary edition. Orchestral 
Music. Cobra Records 2005. Cobra 0017.   
73                                                                          Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van NG aan JR, 19 
maart 1912. 
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gedoeld op Schönbergs Drei Klavierstücke opus 11 (1909) of zijn 
Sechs kleine Klavierstücke opus 19 (1911). Zij hoorde hiermee 
overigens tot de eersten die de pianomuziek van Arnold Schönberg 
(1874-1951) tot zich hadden genomen. Ongetwijfeld dacht Nina Grieg 
in haar negatieve oordeel Röntgen aan haar zijde te hebben. Helaas is 
zijn reactie niet bekend. Ook vóór 1920 zijn geen getuigenissen van 
Röntgen over Schönberg overgeleverd.74 Dat hij negatief moet zijn 
geweest, blijkt wel uit zijn brief aan Johannes Messchaert van 22 
september 1920: 'Diesen Winter werden wir Arnold Schönberg in 
Amsterdam bekommen. Kennst Du seine Musik - oder besser seine 
Musikverneinung?'75   
 Röntgen ging bij het uitspreken van zijn opinies nooit over één 
nacht ijs. Hij zal halverwege de jaren tien de muziek van Schönberg 
ongetwijfeld hebben gehoord en hij moet al veel eerder op de hoogte 
zijn geweest van zijn bestaan, onder meer via zijn Weense vriend 
Oscar C. Posa, die in de jaren 1904-1907 met Schönberg had 
gecorrespondeerd.76 Röntgens zoon Johannes, die in 1918 op het 
Amsterdamsch Conservatorium het einddiploma piano behaalde, 
herinnerde zich in 1934 over zijn leertijd: 'De kennismaking met het 
werk van Mahler, Schönberg en de nieuwere Fransche richting, de 
begintijd van allerlei experimenten, die natuurlijk door ons besproken 
en bestreden werden, beïnvloedden ons werk in niet geringe mate.'77 
Daaruit mag blijken dat Schönberg op het Amsterdamsch 
Conservatorium halverwege de jaren tien geen onbekende was en dus 
ook de directeur van het instituut zich wel eens in zijn muziek zal 
hebben verdiept. Röntgen stond, zelfs in zijn ‘conservatisme’, 
principieel open voor het onbekende en het nieuwe. Daarover zei hij in 
1925: ‘Ik wil luisteren en leeren kennen; daarna oordeelen. 

                                                             
74                                                                              Op 2 juli 1913 wenste zij Röntgen geluk met zijn opera Agneta: 
'Kenne ich Dich aber recht, wirst Du doch nicht mit einer futuristischen Feder malen.' Den Haag, 
NMI, Arch. Röntgen. Brief van NG aan JR, 2 juli 1913. 
75                                                                              Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 
22 september 1920. 
76                                                                               In het Schönbergarchief (Los Angeles) worden verschillende van 
zijn brieven bewaard: www.usc.edu/libraries/archives/schoenberg/ (18 januari 2007). 
77                                                                                 Johannes Röntgen in: Dresden (red.), Gedenkboek 
Conservatorium, 48. 
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Conservatisme dat afwijst zonder kennis, is het ellendigste wat 
bestaat.’78       

Nu was Röntgen niet alleen maar negatief over Schönbergs 
muziek, hij was er ook door gefascineerd. Van Röntgens hand is, uit 
1920 en dus ruim voor zijn eigen bitonale experimenten, één atonale 
compositie bekend. Althans, Röntgen noemt het werk zelf atonaal. Het 
betreft de laatste Studie van zijn Techniek en voordracht. 25 Studies 
voor klavier (1920, opus 67), die werden opgedragen aan de beroemde 
pianist-componist Ferruccio Busoni (1866-1924).79 In het voorwoord 
schrijft Röntgen: 'In de eraan toegevoegde 25e - atonale - Studie 
worden de twaalf chromatische tonen in opvolging van heele tonen 
gebruikt als ondergrond voor verschillende thematische, rhythmische 
en harmonische combinaties, die geen bepaalde tonaliteit hebben.'  

In een brief aan Carl Nielsen van 23 december 1920 noemt 
Röntgen de bewuste etude 'eine "Atonale" à la Schönberg'. Prompt 
ontving hij een bezorgde reactie van zijn Deense collega, die zich 
schamper uitliet over Schönbergs 'kinderachtige 

                                                             
78                                                                        De Haagsche Post, 25 april 1925. 
79                                                                          In een brief aan Johannes Messchaert van 19 augustus 1920 
schrijft Röntgen over het werk aan de ‘24 Klavieretuden die mir bestellt worden sind.’  (Hoorn, 
Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 19 augustus 1920). Uit de enige brief 
van Ferruccio Busoni aan Röntgen (Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van FB aan JR (16 juli 
1920)) blijkt overigens niet dat de opdracht van Busoni kwam. Hij was aangenaam verrast: ‘Gewiß 
betrachte ich es als eine Ehrung, eine persönliche Freude, ihre Werke meinen Namen angefügt zu 
wissen. Haben Sie innigen Dank.’ Van Busoni is verder geen reactie bekend op de compositie en 
de publicatie van de Studies. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat hij Röntgens Studies ooit heeft 
gespeeld. Overigens blijkt uit het eerste citaat dat Röntgen aanvankelijk 24 Studies zou 
componeren (in alle majeur- en mineurtoonsoorten) en pas later de 'atonale' nr. 25 heeft 
toegevoegd. Het feit dat Busoni met Schönberg verkeerde, intensief met hem over de atonaliteit 
heeft gecorrespondeerd en zelf het experiment ook niet schuwde, heeft Röntgen mogelijk tot zijn 
atonaliteit geïnspireerd. Mogelijk kwam de opdracht voor de Studies van de uitgever, S.L. van Looy, 
te Amsterdam. De dikdoenerige opdracht op de omslagen van de drie delen (‘In honorem Dr. 
Ferruccio Busoni’) doet wat potsierlijk aan. Was het om de verkoop te bevorderen? Busoni, een van 
de grootste pianisten van zijn generatie en een van de machtigste Lisztspelers ooit, wat moest hij 
met Röntgen en wat moest Röntgen met hem? Was het contact gelegd via Röntgens én Busoni’s 
vriend Percy Grainger, die zelf nog les had gehad van Busoni? Overigens waren Röntgen en 
Busoni ook beiden bevriend met Grieg. Ook zullen zij weet hebben gehad van elkaars 
Bachuitgaven: Busoni voor Breitkopf en Röntgen voor Universal. Zie over Busoni: Harold 
Schonberg, The great pianists (Londen, 1965) 327, 345-354.  Het feit dat Röntgen composities 
heeft opgedragen aan Friedrich Lamond, Ignaz Friedman én Ferruccio Busoni hangt mogelijk 
samen met hun op treden als jurylid op Prix-examens op het Amsterdamsch Conservatorium in de 
jaren 1917 en 1918.    
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experimenten’.80Röntgen stelde ten tijde van de publicatie, december 
1921, ook zijn vriend Donald Tovey op de hoogte van de Studies: 'Über 
die letzte Studie wirst Du Dich amusieren: sie ist "atonal", über die 12 
Töne in Ganztonfolge geschrieben, in allen möglichen und 
"unmöglichen" Kombinationen.'  

In het vervolg van zijn brief aan Tovey liet Röntgen zich in zijn 
kaarten kijken: 'Eigentlich ist es viel leichter so etwas sogenanntes 
"Modernes" zu konstruieren, als ehrliche "unmoderne" Musik zu 
erfinden!'81 Hieruit blijkt Röntgens hiërarchie: Schönbergs atonaliteit 
was voor hem ‘zogenaamd modern’, zijn eigen muziek daarentegen 
‘eerlijk onmodern’. Interessant is de tegenstelling tussen 'konstruieren', 
een begrip dat hij negatief duidt, en 'erfinden' dat hij een positieve 
lading geeft. 'Konstruktion' is voor hem het louter intellectuele spel, het 
bouwen om te bouwen, terwijl bij de 'Erfindung', de ‘inventio’, intellect 
en muzikale inspiratie hand in hand gaan; alleen daar toont zich de 
ware meester. Hieruit volgt wel dat volgens Röntgen bij atonaliteit geen 
‘Erfindung’ kwam kijken.   

Röntgen had al eerder onder woorden gebracht wat hij verstond 
onder ‘Erfindung’. In een brief aan Theodor Wilhelm Engelmann uit 
1895 hekelde hij Liszts gebrek aan ‘Erfindung': ‘Bei Liszt fehlt mir 
beinahe noch mehr die Erfindung als die Form. Auch bei Wagner finde 
ich das die schwächste Seite, wenn er auch mehr Musik zu geben hat 
als Liszt.’ Dan waren er ook composities waarvan hij moest vaststellen 
dat ze formeel geheel volgens de regelen der kunst waren geschreven, 
maar dat toch 'die echte musikalische Erfindung, der warme 
musikalische Herzschlag' ontbraken.82 Uit dat laatste blijkt dat voor 
                                                             
80                                                                 Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan CN, 23 
december 1920; Brief van CN aan JR, 3 januari 1921: ‘Den Schønberg’ske illigitimitet kan maaske 
more Børn, men ikke en taenkende, voksen Mand. Jeg har nylig gennemset paany hans 3 
Klaverstykker op. 11 og finder dem meget barnlige i Princip erne (bestandig-overspaendte Octaver, 
smaa Scundsammenstød o.s.v.)  og dumme i Udførelsen.’ 
81                                                                  Edinburgh, University library, Coll. Tovey, Brief van JR aan DT, 22 
december 1921. Eenzelfde argument brengt Röntgen in stelling op 3 juli 1927 als hij Tovey schrijft 
over zijn voltooiing van Schuberts ‘Onvoltooide symfonie’ ter gelegenheid van Schuberts 100ste 
sterfdag: 'Man braucht dann wenigstens nicht atonal oder pluritonal zu componieren, was freilich 
leichter ist als "Schubertisch" zu schreiben.' Edinburgh, University Library, Coll. Tovey, Brief van JR 
aan DT, 3 juli 1927. Op 13 augustus 1927 speelde Röntgen de twee laatste delen van Schuberts 
symfonie op de piano voor aan zijn zoon Edvard. Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard Frants 
Röntgen, 13 augustus 1927. 
82                                                                          Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 148.  
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Röntgen de echte, muzikale inventie en de warme, muzikale hartenklop 
op gelijke hoogte stonden.  

Reeds op 8 juli 1916 bracht Röntgen in een discussie met 
Johannes Messchaert over eigenheid en originaliteit zijn eigen 
‘Ehrlichkeit’ in stelling tegen het ‘moderne’ en ‘originelle’ van sommige 
componerende tijdgenoten. Zijn eigen composities zouden met 
'äußerste eigene Empfindung’ zijn geschreven. Dat gold zeker niet voor 
een zekere ‘sehr originelle’ componist die pas nadat hij een 'ganz 
natürliche' partituur had gecomponeerd, kruisen, mollen en ritmische 
verfijningen aanbracht. Van dat soort ‘moderne, originelle' componeren 
moest hij niets hebben.83 Aan het slot van zijn epistel aan Messchaert 
citeerde Röntgen in extenso de brief die Grieg hem op 3 mei 1904 had 
geschreven. Daarin had de Noorse componist de ‘Wahrheit der 
Empfindung’ laten prevaleren boven de ‘sogenannte Originalität’ en 
‘sogenannte Neuheit’; die waren niet het belangrijkste.84  

Röntgen liet in 1920 zonder bezwaar voor Schönberg gelden wat 
hij een kwart eeuw eerder over Liszt en Wagner had gedebiteerd. De 
woorden die Grieg op 3 mei 1904 had gebezigd leefden voort in zijn 
eigen begrippen. Griegs ‘Wahrheit’ had zijn vertaling gevonden in 
Röntgens ‘Ehrlichkeit’. Met zijn uitleg van ‘Erfindung’ en ‘Empfindung’ 
toonde Röntgen zich onvervalst ‘Leipzigerisch’. Reeds omstreeks 1850 
was in de ‘Strijd van de romantici’, waarin Leipzig (de erfgenamen van 
Mendelssohns classicisme) tegenover Weimar (Liszt en zijn 
volgelingen) stond, veel gedebatteerd over de verhouding van absolute 
muziek en programmamuziek. Welke soort was dominant en wat was 
er belangrijker, de vorm of de inhoud? De behoudenden spraken zich 
uit voor de vorm, de Liszt- en Wagneradepten voor de inhoud. Het was 
de criticus Eduard Hanslick (1825-1904) die met zijn Vom Musikalisch-
Schönen (1854) de discussie op een hoger plan tilde. Hij propageerde 
de autonomie van de muziek; muziek drukte niet anders uit dan muziek 
en had derhalve genoeg aan zichzelf: ‘Der Inhalt der Musik sind tönend 
bewegte Formen.’ In de tweede druk (1858) van zijn pamflet opende 

                                                             
83                                                                           Hoorn, Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 
8 juli 1916. Helaas is niet bekend welke componist Röntgen hier bedoelde. 
84                                          Benestad en De Vries Stavland (ed.), Grieg-Röntgen 
Briefwechsel, 3 mei 1904. 
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Hanslick de aanval op Franz Liszt en zijn programmatische 
symfonische gedichten.85   

Hanslick maakte overigens aan het begin van zijn betoog 
onderscheid tussen ‘Empfindung’ en ‘Gefühl’, begrippen die naar zijn 
mening al te vaak met elkaar werden verward. ‘Empfindung’ was voor 
hem de waarneming met de zintuigen, ‘Gefühl’ de bewustwording van 
een bepaalde zielstoestand. ‘Empfindung’ stond derhalve aan de basis 
van ‘Gefühl’. Volgens Hanslick noemde veel oudere literatuur datgene 
‘Empfindung’ wat in zijn dagen gold als ‘Gefühl’. Daarbij verwees hij 
naar de filosoof G.W.F. Hegel (1770-1831) en zijn school die een 
onderscheid maakten tussen ‘innere und äußere Empfindungen’, wat 
inmiddels door onderzoek van fysiologen zou zijn achterhaald.86 
Röntgen en Grieg zullen zich van dit alles niet bewust zijn geweest; zij 
hanteerden de Hegeliaanse notie van ‘Empfindung’.            

 
Terug naar Schönberg en Röntgens atonale Studie. Röntgen zou in 
april 1925 in het interview met de Haagsche Post publiekelijk de staf 
breken over Schönberg ('Ik vind hem leelijk, verschrikkelijk.').87 Omdat 
hij zich echter tegelijkertijd fel afkeerde van ‘conservatisme dat afwijst 
zonder kennis’, mogen we aannemen dat hij wist waarover hij sprak en 
hij derhalve op zijn minst enige kennis moet hebben gehad van de 
atonaliteit. Dat zal in 1920, ten tijde van de compositie van de atonale 
Studie, ook al het geval zijn geweest: Röntgen hoorde als 
concertbezoeker en als directeur van het Conservatorium veel muziek 
voorbij komen, ook die van Schönberg, en hij kon als componist en 
uitvoerend musicus goed beoordelen wat er in die muziek gebeurde. 
 Van Schönbergs atonale composities heeft Röntgen in ieder 
geval de Fünf Orchesterstücke (opus 16, 1909) en Pierrot Lunaire 
(opus 21, 1912) gekend. Schönberg had zelf de Fünf Orchesterstücke 
op 12 maart 1914 in Amsterdam gedirigeerd. Twee van de vijf stukken 
werden herhaald in maart 1920, opnieuw onder leiding van de 
                                                             
85                                          Walker, Franz Liszt. The Weimar Years, 360-363. 
86                                         Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen, 4, 10-12. 
87                                                                  De Haagsche Post, 25 april 1925. Reeds in 1924 had hij zijn vrouw 
geschreven dat Schönbergs muziek hem wezensvreemd en zelfs 'ein Greuel' was. Den Haag, NMI, 
Arch. Röntgen. Brief van JR aan MR: C223-010 [niet gedateerd, maar moet gezien de uitvoering 
van Stravinski’s Pianoconcert op 20 november 1924 zijn 19 november 1924]. Vijf jaar later drukte 
Röntgen zich in mildere bewoordingen uit: 'En toch moet ik van de ultra-moderne muziek, die zich in 
atonaliteit uit, niets hebben.' De Haagsche Post, 10 mei 1930. 
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componist. Röntgen was bij beide concerten aanwezig. Begin 
december 1922 waren hij en zijn vrouw samen met Sem Dresden en 
zijn echtgenote te gast op een soirée in Blaricum ten huize van Charles 
Boissevain. Schönberg bracht daar met zijn ‘Weener troep' de Pierrot 
Lunaire. Erika Stiedry-Wagner, die de Pierrot op 9 december in de 
kleine zaal van het Concertgebouw zou uitvoeren, nam de 
‘Sprechstimme’ voor haar rekening. Mien Röntgen schreef enkele 
dagen later aan haar zuster: 'Je hebt geen idee van zulke gekke 
muziek, net kattegemiauw, geen enkele consonanz en dan op die 
maanzieke tekst!'88 Het is niet onwaarschijnlijk dat zij hier ook de tolk 
was van de gevoelens van haar man. Van Schönbergs gebonden 
atonale of dodekafonische werken (vanaf de ‘Walzer’ uit de Fünf 
Klavierstücke (opus 23, nr. 5, 1920-1923)) heeft Röntgen vermoedelijk 
nooit één noot tot zich genomen.89 Maar dat is een latere geschiedenis. 
 Als we ervan uitgaan dat Röntgen in 1920 enige kennis heeft 
gehad van de atonaliteit, maar weinig meer had gehoord dan enkele 
pianowerken en de Fünf Orchesterstücke van Schönberg, dan is het 
nog niet zo vreemd dat de door hem dat jaar gecomponeerde Studie, 
die hij zelf atonaal noemde, nauwelijks daarvoor kan doorgaan. 
Hoezeer hij er ook zijn best op had gedaan - dat mogen we toch 
aannemen - echt atonaal kon hij niet schrijven; daarvoor voelde hij te 
veel zwaartekracht. Hoewel de compositie hier en daar atonaal 
aandoet, frappeert ze juist door zwevende tonaliteit en vooral 
modaliteit, dit laatste door het gebruik van de hele-toonstoonladder. 
Dezelfde stijgende (c, d, e, fis, gis, ais) en dalende (b, a, g, f, es, des) 
toonreeksen die in de eerste episode worden geëxposeerd, keren al 
dan niet gemanipuleerd (door fragmentering, transposities en 
ritmisering) maar steeds herkenbaar terug in de episodes II, III, V, X, 
XII, XIII, XIV, XV en XVII. Er is ook een duidelijke cadenswerking. Van 
de zeventien episodes vertrekken er acht vanuit C en deze toon klinkt 
herhaaldelijk als finalis. In de episodes I, II, III en XV wordt de Des in 
de bas verschillende keren naar de ‘tonica’ C toegezogen; in de 
episodes XII en XIII bereiden de nieuwe grondtonen Fis en F - als het 
ware als tussendominant en subdominant - de terugkeer naar C in XIV 
                                                             
88                                                                Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, C 237 - 279 
[? december 1922].  
89                                                              Over zwevende tonaliteit en vrije en gebonden atonaliteit: De 
Leeuw, Muziek van de Twintigste eeuw, 7, 8, 136-166. 
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en XV voor.90 (zie voorbeeld 23; nota bene: Röntgen noteerde geen 
maatstrepen, alleen een dubbele streep aan het einde!)    

 
Röntgen was overigens niet de enige die zich omstreeks 1925 negatief 
uitliet over Schönbergs atonaliteit. Diepenbrock had reeds in 1915 
Schönbergs manier van componeren gelaakt en de componist 
aangeduid als de 'prins der Kakophonikers'.91 Componerende en 
schrijvende jongeren als Matthijs Vermeulen en Willem Pijper waren al 
even afwijzend, maar kwamen in ieder geval met argumenten. 
Vermeulen had in 1914 Schönbergs cerebrale kunst gekarakteriseerd 
als 'fragmenten, brokjes van hooguit anderhalve maat, formule, 
figuratie en harmonie’.' De 'Nurklang' beloofde 'geen andere toekomst 
dan die van Schönberg’. In 1920 was hij genuanceerder en prees hij de 
ingenieuze techniek, maar hield vol: Schönbergs muziek was meer 
voor de ogen dan voor de oren bestemd.92 Willem Pijper noemde in 
1926 en 1928 Schönbergs atonaliteit 'louter destructief' en het 
klankresultaat 'hypothetische abstracta'. Schönberg had sloperswerk 
verricht en de gastvrije herberg 'In den suyveren Drieklank' in puin 
geslagen: 'Wanneer echter de timmerlieden en metselaars komen, 
mogen de sloopers gaan. En Schoenberg heeft niet getoond dat hij 
eenig spoor van aanleg voor op-bouwer zou bezitten.' Technisch 
gesproken echter beschouwde Pijper Pierrot Lunaire als 'het zuiverst-
geslaagde werk van den Oostenrijker' en noemde deze compositie een 
'opmerkelijke nieuwe manifestatie'.93 Ook de pianist Willem Andriessen 
ervoer Schönbergs muziek als abstract, als het respectabel werk van 
een zeer bijzonder man, maar uiteindelijk toch als 'tragische curiositeit': 
'De Klavierstücke opus 11 heb ik gekocht in 1912. Het is nu 
vierenveertig jaar later, maar zij doen mij nu evenmin iets als toen ik ze 
zolang geleden leerde kennen.'94 Zijn broer Hendrik Andriessen - ook 
een leerling van het Amsterdamsch Conservatorium onder het 
                                                             
90                                                                         Een echo van Röntgens fascinatie klinkt door in de woorden van 
zijn zoon, de componist en pianist Johannes Röntgen (1960), die toegaf dat hij zelf ook wel eens 
atonaal schreef, maar de atonaliteit toch eerder interessant vond dan dat ze hem uit het hart was 
gegrepen. Amsterdam, Familiearchief Röntgen. Johannes Röntgen. Toespraak voor de 
Hilversumse Rotary, 29 december 1960. 
91                                                                  Zwart, Mengelberg, 235. 
92                                                                     Braas, Door het geweld van zijn verlangen, 82, 200, 201 
93                                                                 Pijper, Quintencirkel, 32; Pijper, Stemvork 13, 16, 17, 48. 
94                                                                     Willem Andriessen, 100 opstellen over muziek, dl. 2, 60, 61. 
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directoraat van Röntgen - schreef een paar jaar eerder: 'Ik kan niet 
getuigen dat ik ooit maar twee noten van Schönberg heb liefgehad, 
maar ik beken dat de practische studie van zijn systeem mij 
voortdurend boeit, al blijft het dan een laboratoriumstudie.'95 

Opmerkelijk is de soevereine houding van Willem Mengelberg die 
Schönberg, ondanks alle kritiek die er op hem was, verschillende keren 
naar Amsterdam heeft gehaald. Naar aanleiding van een uitvoering 
van Pierrot Lunaire in 1913 noemde Mengelberg de componist een 
genie.96   
 
 
Stravinski, Hindemith en Pijper 
 
In een interview met de NRC van voorjaar 1930 vertelde de bijna 75-
jarige Röntgen dat hij de afgelopen winter op zijn analysecursussen 
ook Stravinski, Hindemith en Pijper had behandeld, 'naar mijn mening 
de groote figuren van dezen tijd’.97 Voor de moderne tonalen was 
Röntgen steeds meer sympathie gaan voelen.  
 Röntgen moet het aanvankelijk met de muziek van Igor Stravinski 
(1882-1971) even moeilijk hebben gehad als met die van Schönberg. 
Eén dag voor de Russische balling in Amsterdam met Mengelberg zijn 
Concerto voor piano en blaasorkest (W 52) zou spelen (20 november 
1924), wond Röntgen zich in een brief aan zijn vrouw op over de 
'moderne, unconventionelle, sogenannte Musik' en noemde als 
voorbeeld Stravinski's Strijkkwartet (W 25, Drie stukken voor 
Strijkkwartet, 1914). Ondanks zijn scepsis was Röntgen wel van plan 
Stravinski's optreden bij te wonen.98   

Vijf jaar later - en waarschijnlijk eerder - was Röntgen in staat 
Stravinski's grootheid te erkennen. Eind 1929 behandelde hij op zijn 
analysecursus de Sacre du Printemps (W 21, 1913) en de Pianosonate 

                                                             
95                                                                      Hendrik Andriessen, Muziek en muzikaliteit, 114. 
96                                                                         Zwart, Mengelberg, 234-237. 
97                                                                     NRC, 7 mei 1930 avondeditie. 
98                                                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan MR, 19 
november 1924: 'Vielleicht höre ich es mir an. Bottenheim schickte uns eine Einladung zu einem ‘at 
home’ bei sich zu Ehren Stravinskis, den er überall als seinen intimen Freund ausposaunt.' Edvard 
Röntgen schreef op 5 januari 1927 in zijn dagboek over een uitvoering door Marcelle Meyer van het 
'beestachtig leelijke Stravinski Pianoconcert van 1924’. Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard 
Röntgen.  
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(W 53, 1924).99 Stravinski's Sacre en Ravels La Valse stonden op 1 
november 1929 op het programma. Het is voorstelbaar dat de 
neoclassicist Stravinski (na 1920) die Röntgen had leren waarderen, 
voor hem de eerder versperde weg naar de expressionist Stravinski 
heeft geopend. Zijn zoons zullen hem daarbij hebben geholpen. 
Edvard Röntgen speelde bijvoorbeeld op 5 september 1928 met het 
Residentieorkest onder Stravinski's leiding een heel Stravinski-
programma: het Concerto voor piano, L’Oiseau de feu (W 16, 1909-
1910), Feu d'artifice (W 13, 1908) en Petroesjka (W18, 1910-1911). 
'Hoogst belangrijk', noteerde de cellist die dag in zijn dagboek.100 
Uiteindelijk zal Röntgen sr. in Stravinski ook de belangstelling voor de 
volksmuziek en de hang naar de muziek van vóór 1800 hebben 
kunnen waarderen.   

 
Ook Paul Hindemith kreeg op Röntgens analysemiddagen en -avonden 
zijn deel. De in Frankfurt am Main geboren Hindemith (1895-1963) was 
een van de bijzondere bloemen die in het zwaar gehavende Duitsland 
van na de Eerste Wereldoorlog waren opgebloeid. Hij stond 
aanvankelijk sterk onder de invloed van Brahms en Reger. Hindemith 
had zich als componist voorgenomen terug te keren tot de absolute 
muziek en daarmee nam hij afstand van de programmatische muziek 
van Richard Strauss. Dat zal Röntgen die niet erg op Strauss’ muziek 
gesteld was in hem hebben kunnen waarderen.101 Als eerste violist 
maakte Hindemith deel uit van het kwartet van zijn leraar Adolf Rebner. 
Het Rebnerkwartet trad op 11 april 1921 op in Amsterdam en speelde 
toen ook Hindemiths Kwartet in f (opus 10, 1918). Van 1922 tot 1929 
was Hindemith altist in het door hemzelf opgerichte Amarkwartet en 
ging met dat gezelschap in december 1923 op tournee door de grote 
Nederlandse steden. Drie dagen speelden de leden van het 
Amarkwartet in de Grote Zaal van het Concertgebouw, waar ze 

                                                             
99                                                                        Zo blijkt uit de agenda voor 1929. Volgens de opgave in het cahier 
Muziekanalysecursussen kwam echter alleen de sonate aan bod. Tinte, Coll. Röntgen. Ongetwijfeld 
had hij dit stuk gehoord op het solistenexamen van Tom Schults op 29 mei 1926. Vis, Silhouetten, 
77. 
100                                                                   Tinte, Coll. Röntgen. Edvard Röntgen Dagboek, 5 september 1928. 
101                                                                  Hindemith speelde in 1915 als violist mee in het orkest van de 
Frankfurter Museumgesellschaft dat door Willem Mengelberg werd geleid en ontwikkelde in die 
periode een stevige aversie tegen de Amsterdamse dirigent en diens eindeloos lange gepraat op 
repetities. Skelton (ed.), Hindemith Selected Letters, 11. 
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behalve de klassieken ook Reger en Hindemith vertolkten.102 Röntgen 
en zijn zoons waren aanwezig. Johannes Röntgen schreef Donald 
Tovey op 14 december 1923 dat hij de Amars Hindemiths ‘geniale’ 
kwartet opus 16 had horen uitvoeren; de componist zou zelf prachtig 
altviool hebben gespeeld. Johannes Röntgen was korte tijd later 
betrokken bij een concert waar muziek van zijn vader met die van 
Hindemith werd gecombineerd: op 8 januari 1924 gingen in het 
Gewandhaus te Leipzig van Röntgen liederen uit de ‘Perzische Divan’ 
in première; na de pauze klonk een kwartet van Hindemith.103 
Johannes begeleidde de liederencyclus en schreef na afloop over het 
kwartet aan Tovey: 'Ein wirklich sehr begabtes Werk, hochmodern aber 
voll Inhalt.’104 

Hindemith zal al vroeg de aandacht van Röntgen hebben 
getrokken. Röntgen was zeer begaan met het Duitse lot en vroeg zich 
bezorgd af of Duitsland ooit de rampzalige gevolgen van de oorlog te 
boven zou komen en ook in cultureel opzicht weer een bloei zou 
meemaken. Hindemith moet voor hem het bewijs zijn geweest dat dat 
inderdaad mogelijk was. Röntgen heeft overigens alleen composities 
van de 'wilde' Hindemith gekend (vanaf 1915) en niet van de 
neoclassicist Hindemith (na 1930). Op 31 januari 1930 vergeleek 
Röntgen op de analysemiddag een strijkkwartet van Hindemith met 
een kwartet van Beethoven.105 

De violist Jo Juda (1909-1985) geeft in zijn Herinneringen een 
opmerkelijk staaltje van de geestelijke lenigheid van de toen 75-jarige 
Julius Röntgen. Op 26 mei 1930 moest Juda op het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag voorspelen voor een studiebeurs. 
Behalve Sem Dresden, Johan Wagenaar en Sam Swaab was ook 
Röntgen aanwezig: 'De oude Röntgen ging meteen voor de piano zitten 
                                                             
102                                                                 NRC, 15 december 1923 avondeditie; Skelton (ed.), Hindemith 
Selected Letters, 24, 29, 49, 50. 
103                                                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
382. 
104                                                                      Edinburgh, University Libary, Coll. Tovey. Brieven van Johannes 
Röntgen aan DT, 14 december 1923 en 19 januari 1924. 
105                                                                     Niet bekend is welke strijkkwartetten werden vergeleken. 
Beschikbaar waren toen van Hindemith de nrs. 1 (opus 10, 1919), 2 (opus 16, 1921), 3 (opus 22, 
1922) en 4 (opus 32, 1923). Strijkkwartet nr. 0 (opus 2, 1915) was toen nog niet beschikbaar. Met 
zijn Tweede kwartet opus 16 - uitgevoerd op het Donaueschingen Festival, 1 augustus 1921 - had 
Hindemith internationaal de aandacht op zich gevestigd. Skelton (ed.), Hindemith Selected Letters, 
27. 
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fantaseren. Het leek alsof hij even vergat waar hij zich bevond. 
Plotseling, midden in een thema gaf hij een keiharde A. Hij wendde 
zich met een weer tot de werkelijkheid teruggekeerde blik tot mij: "Nah, 
was schpeelt u?" - Het Paganinaconcert "Vindt u das so moi?" - Ik kan 
ook wat anders spelen. "Nah, begint u maar mit Paganini." Hij draaide 
zich lachend naar Sam Swaab: "Den Paganini finden die Herren Geiger 
immer noch interessant, nicht wahr, mainheer Konzertmeister?" […] De 
heren lieten me het eerste deel van het concert spelen tot voor het 
recitatief. "Moi, moi", zei Röntgen en sloeg ongeduldig de muziek dicht, 
"Noe aber was anders." Hij stond op, zocht in mijn stapeltje muziek dat 
op de staart van de vleugel lag en haalde er de solosonate opus 32, nr. 
1, van Hindemith uit. "Ah wirklich, das ist interessant." De andere 
juryleden schaarden zich rond de muziek die Röntgen voor zich op 
tafel had gelegd. Geen van hen kende dit werk dat toen pas was 
uitgekomen.'106  

 
Van Willem Pijper (1894-1947) waren op de analysecursussen van het 
seizoen 1927-1928 de Sonatines voor piano nrs. 2 en 3 aan bod 
gekomen. Deze stukken uit 1925 waren in 1926 in druk verschenen en 
al gespeeld door leerlingen van het Amsterdamsch Conservatorium.107  

Röntgen kende Pijper als recensent en had hem vanaf 
september 1925 als collega op het Amsterdamsch Conservatorium van 
nabij leren kennen. Verschillende keren was reeds op concerten werk 
van Röntgen geprogrammeerd naast dat van Pijper; liederen, 
kamermuziek en orkestmuziek.108 Hendrik Andriessen had reeds begin 
1924 een programma gespeeld met bewerkingen van Oud-
Nederlandse liederen van onder anderen Röntgen en Pijper.109 Dat 
was een terrein waarop Röntgen en Pijper zich beiden met vrucht en 
succes bewogen.110    

Pijper was van zijn kant ook gesteld op Röntgen en zijn muziek. 
In verschillende besprekingen heeft hij blijk gegeven van zijn 
waardering, overigens zonder de door hem gesignaleerde beperkingen 
                                                             
106                                                              Juda, De zon stond nog laag, 211. Alle imitaties van het Nederduits 
van Röntgen zijn gehandhaafd. 
107                                                                         Vis, Silhouetten, 77.  
108                                                        Zie hiervoorΩΩΩΩ 
109                                                                       Op de Coul en Samama (red.), Duizend kleuren van muziek, 70. 
110                                                              Arthur van Dijk: ‘Willem Pijper’, in: Hiu en Van der Klis (red.), 
Honderd Componisten Boek, 269-272. 
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van Röntgens kunst te verbloemen. De blinde Röntgenhaat, die 
voortdurend doorklinkt in de geschriften van Matthijs Vermeulen, heeft 
van Pijper nooit bezit genomen, terwijl hij toch in vileine scherpte voor 
Vermeulen niet onderdeed. Begin 1918 schreef de toen 23-jarige 
Willem Pijper over Röntgen: '[Hij] is de meest muzikale mens die ik ooit 
ontmoet heb - zó als een wiskunstenaar in cijfers denkt, zó denkt de 
musicus Röntgen in tonen. […] Onze kunst is voor hem niet slechts 
een levensbehoefte, zoals voor het beste deel der “gewone” musici - 
de muziek is voor hem alles.’111 Naar aanleiding van Röntgens bij 
Seyffardt uitgegeven vrouwenkoren schreef Pijper in 1927: 'Het 
handwerk componeren heeft voor Röntgen geen geheimen: canons, 
interessante imitaties, omkeringen vindt men overal. En altijd 
spelenderwijs. Wij zullen naar nooit gehoorde accenten bij Röntgen 
tevergeefs zoeken, maar wij behoeven ook nooit bang te zijn over een 
niet geslaagde opzet te struikelen.'112 
 
 
Gershwin, jazz en spirituals  
 
De reis naar Amerika (16 augustus-18 oktober 1927) heeft voor 
Röntgen nieuwe horizonten geopend. Het moet voor de cursisten van 4 
november 1927 een grote verrassing zijn geweest dat zij na alle 
klassieke werken van de analysemiddagen tot dan toe opeens jazz en 
Gershwins Rhapsody in blue kregen voorgeschoteld. Edvard Röntgen 
noteerde in zijn dagboek: 'Papa speelde, analyseerde de Blue 
Rhapsody en daarna draaide hij de Victor Record […] die hij had 
meegebracht op een door Spruyt geleende grammofoon. […] Ook de 
Boekes gaven een Neger Spiritual [sic!] ten beste.'113  
 De Rhapsody in blue had sinds de première in februari 1924 veel 
harten van luisteraars en pennen van recensenten in beweging 
gebracht.114 Niet de minsten hadden Gershwin om zijn Rhapsody in 
                                                             
111                                                                                    Utrechtsch Dagblad, 11 februari 1918. Met dank aan 
Arthur van Dijk (Amsterdam). 
112                                                                                  De Muziek ( juli 1927): ‘Muziekbesprekingen Nieuwe 
Nederlandse muziek’. Pijper besprak hier de de opusnrs. 73, 74, 80, 83, 84 en 90: vrouwenkoren 
met pianobegeleiding verschenen bij Seyffardt. Met dank aan Arthur van Dijk (Amsterdam). 
113                                                                                  Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard Röntgen, sept. 
1927- mei 1928. De Haagsche Post, 10 mei 1930. 
114                                                               Ewen, George Gershwin, 75-85. 
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hun hart gesloten: Stravinski, Ravel, Rachmaninov en… Schönberg. In 
Nederland bestond er tot in 1926 in de pers weinig aandacht voor jazz, 
maar dat veranderde in juni van dat jaar toen het orkest van Paul 
Whiteman ('The King of jazz') de Rhapsody in Scheveningen (Kurhaus) 
en Amsterdam (Concertgebouw) bracht.115 De meningen waren 
verdeeld; de veelal traditioneel ingestelde muziekrecensenten waren 
geschokt, maar de meeste toehoorders - onder wie Willem Mengelberg 
- waren enthousiast. Edvard Röntgen was er zelf op 22 juni 1926 in 
Scheveningen bij. Enerzijds sprak hij van 'reuzenjazz', anderzijds 
noemde hij Gershwins Rhapsody 'onbeduidend muzikaal'.116 De band 
van Whiteman was overigens geheel blank, speelde geen originele 
jazz, maar vooral commerciële dance music en symfonische 
jazzbewerkingen van populair repertoire.  
 Röntgen was er in 1926 niet bij geweest en had zich geen 
mening kunnen vormen. Hij hoorde de Rhapsody voor het eerst op 16 
september 1927 in het dorpje Kingstown (bij Woodstock) van een 
grammofoonplaat, gaf zich onmiddellijk helemaal gewonnen voor deze 
'zeer aantrekkelijke muziek' en schafte nog dezelfde dag de 
grammofoonplaat aan en in oktober in New York de partituur.117 De 
Rhapsody werd onderworpen aan een grondige analyse; de cursisten 
zouden er nog hun voordeel mee kunnen doen.  

Röntgen vertelde in mei 1930 aan de Haagsche Post dat hij voor 
het eerst jazz had gehoord op de boot naar New York: 'Daar waren 
Amerikaansche studenten op, die een band hadden gevormd. Ik werd 
onmiddellijk door de eigenaardige charmes van deze kunst getroffen.' 
De band was geen samengeraapt gezelschap. Mien schreef haar 
zoons op 21 augustus 1927 dat een groepje studenten van de 
universiteit van Massachusetts op deze manier hun overtocht 
verdienden: 'Ze bespelen banjo, saxofoon, trompet en slagwerk en 
meestal improviseeren ze muzikaal en eigenaardig de begeleidingen, 

                                                             
115                                                              Wouters, Ongewenschte muziek, 13-18; Vis, Silhouetten, 105-108 
116                                                                       Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard Röntgen, 22 juni 1926. In 
een marginale potloodaantekening haast hij zich dit te nuanceren: 'ben later wel van meening 
veranderd!] 
117                                                                        De Haagsche Post, 10 mei 1930. De uitvoering met Gershwin aan 
de piano begeleid door Whiteman en zijn orkest die bij Victor was verschenen. Röntgens partituur 
met analyse in potlood bevindt zich in de collectie A. de Boer-Röntgen (Amsterdam). 
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maar toch lijkend op een koor schreeuwende katten.'118 Het is niet 
uitgesloten dat Röntgen pas in de zomer van 1927 voor het eerst in 
aanraking is gekomen met jazz. Deze muziek werd op het 
Amsterdamsch Conservatorium niet gespeeld, laat staan er gedoceerd 
- Sem Dresden was daar in ieder geval mordicus tegen119 - en was ook 
niet in de concertzalen te beluisteren. De heersende opinie ten aanzien 
van jazz, ook onder de spraakmakende jongeren, was negatief. In 
1926 en 1927 had Matthijs Vermeulen de jazz gekarakteriseerd als 
'oud vuil, samengeraapt op alle belten van voor den oorlog' en in dat 
harde oordeel bijval gekregen van Willem Pijper. Röntgens 
generatiegenoot en vriend Johan Wagenaar had zich nooit verdiept in 
jazz, omdat de 'daarin heersende geest' hem 'in het geheel' niet 
aantrok.120  

Zo niet Julius Röntgen. Op de heenweg naar Amerika had hij 
plezier in en met de jonge studenten en stelde zich open voor hun 
cultuur en muziek. De jazzplaten die Engelbert in zijn huisje in 
Woodstock had, hebben de ervaring alleen maar verdiept. Wat 
Gershwin betreft, ongetwijfeld had Engelbert George Gershwin de 
Rhapsody zelf horen spelen en zijn vader op zijn spoor gezet. Op 13 
september noteerde Mien in haar dagboekje: 'Jazz records laten 
spelen. Prachtig!'121 Edvard Röntgen heeft genoteerd welke platen zijn 
vader had meegenomen naar huis: Memphis Shake (door de Memphis 
Dixieland Jug Blowers), de Birth of the Blues en Countess Maritza - 
Fox Trot (beide door Paul Whiteman en zijn orkest), Deep Henderson - 
Foxtrot, Ace in the Hole-Foxtrot en Doctor Jazz-stomp.122  

De hiervoorgenoemde muziek is witte jazz. Ook de zwarte 
muziek is niet aan Röntgen voorbijgegaan. Hij leerde spirituals kennen 
door naar platen te luisteren en in de ontmoeting met vrienden van 
Engelbert. Na een gezellig avondje op 21 september met de - blanke - 
Chichesters noteerde Mien: 'Veel muziek. Zij voorgespeeld, niet erg 
                                                             
118                                                                         In een brief aan haar zoons in Edvards dagboek. Tinte, Coll. 
Röntgen. Dagboek Edvard Röntgen.   
119                                                                  Vis, Silhouetten, 107. 
120                                                                         Voor een overzicht: Wouters, Ongewenschte muziek, 11-61 
('Amerikaanse amusementsmuziek in Nederland, 1920-1940'). 
121                                                                 Tinte, Coll. Röntgen. MR Reisdagboekje New York 1927, 13 
september. 
122                                                                         Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek Edvard Röntgen III (september 
1927-mei 1928) op een los, ingevoegd vel. 
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mooi, hij mooi gezongen. Nigger melodies.'123 Terug in New York bood 
uitgever Shirmer Röntgen de gelegenheid spirituals uit originele 
bronnen te bestuderen.  

Nog in Woodstock en midden op de Atlantische oceaan, op de 
terugweg naar Nederland, heeft Röntgen zijn krachten beproefd op de 
spirituals. Onder zijn Negro Folks Songs (Spirituals and Work- and 
Playsongs) bevinden zich een paar ingetogen arrangementen van 
bekende liederen als 'Go down, Moses'.124 Röntgen arrangeerde zeer 
voorzichtig, met heel veel respect, alsof hij bang was om dit pure 
materiaal kapot te maken. (zie voorbeeld 16) Edvard noteerde op 20 
oktober: 'Pappa veel negerliederverzamelingen [sic!] meegebracht.' 
Ook voor verschillende  instrumentale composities heeft Röntgen 
spirituals gebruikt. Zo schreef hij voor Engelbert zijn Zwei Rhapsodien 
über amerikanische Negro Songs voor cellosolo (23 en 27 oktober 
1927). Ook in de Fantasie voor cellosolo heeft hij spirituals verwerkt.125       

Na zijn Amerikareis stond Röntgen in vuur en vlam voor 
spirituals, jazz en nieuwe Amerikaanse muziek. Er is bij hem geen 
spoor van angst voor de dreigende veramerikanisering van Europa. 
Tegen de medewerker van de Haagsche Post, die hij in de dagen van 
zijn 75ste verjaardag een rondleiding gaf door Gaudeamus, zei hij 
uitgelaten: ‘Is dit [huis] niet in jazz-stijl gebouwd? […] U moet weten, 
dat ik van jazz houd […] Deze voor mij zeer aantrekkelijke muziek [heb 
ik] leren kennen in Amerika. […] Ik dweep met Gershwin.'126   

Röntgens jazzliefde is pas goed opgevlamd nadat zijn zoon 
Engelbert hem er in 1927, tijdens het lange verblijf in de Verenigde 
Staten, mee in aanraking had gebracht. Dat Engelbert de aangever 
was hoeft niet te verbazen: hij was de meest losse van de zes 
Röntgenzoons, de bon vivant, de charmante flirt, de grapjas van de 
familie. Engelbert woonde al tien jaar in New York en was wat betreft 
jazz en lichte muziek door de wol geverfd: in 1917 en 1918 had hij in 

                                                             
123                                                                    Tinte, Coll. Röntgen, MR Reisdagboekje New York 1927, 
21 september. 
124                                                                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 374. Zie ook nr. 373.      
125                                                                                Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nrs. 124 en 125. De Haagsche Post, 10 mei 1930. De Fantasie is niet opgenomen in enige 
werkenlijst. 
126                                                                             De Haagsche Post, 10 mei 1930.  
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een militaire band aan het front in Frankrijk gespeeld, nota bene op zijn 
tweede instrument, de klarinet.127      
 
 
Laatste cursussen en lezingen  
 
Röntgen heeft met zijn analysecursussen precies zes seizoenen 
volgemaakt. Op de laatste cursusmiddag (10 april 1931) stond zijn 
eigen muziek centraal, alsof hij had voorvoeld dat deze middag de 
laatste keer was. Die laatste les behandelde hij composities waaruit 
mocht blijken dat hij allesbehalve een verstokte 19de-eeuwer was. Aan 
de orde kwamen de Bitonale Symphonie (1930)128, de 
Tempestsymphonie (1931)129 en de Azzopardi Studien voor piano 
(opus 59, 1913). Reeds in dat laatste werk - Praeludien durch alle 
Tonarten, Fuge und Walzer über einen Canto Fermo von Azzopardi - 
had Röntgen de randen van de tonaliteit al verkend.130   
 Vanaf najaar 1931 gaf Röntgen geen cursussen meer, maar hield 
hij nog wel lezingen. Voor de volksuniversiteit van Den Haag verzorgde 
hij in oktober twee voordrachten over Grieg en twee over Brahms. Aan 
Donald Tovey, die zich in 1930 zo had ingespannen voor Röntgens 
eredoctoraat, schreef hij voorjaar 1931: 'Seit ich den Doktortitel habe, 
scheine ich universitätsfähig zu sein.'131 Röntgen moet in deze 
maanden al minder energiek zijn geweest dan voorheen, maar de 
lezingen lijken niet al te veel van zijn krachten te hebben gevergd; met 
Grieg en Brahms bevond hij zich op vertrouwd terrein. Vrienden en 
kennissen verbaasden zich ondertussen over zijn vitaliteit. Op 18 

                                                             
127                                                                                  Sem Dresden heeft Röntgens jazzliefde niet meer gevolgd, 
getuige zijn opmerking in zijn necrologie voor Röntgen in De Muziek VII (oct. 1932, afl. 1), 3: 'Hij 
bezweek niet voor het gevlei der dansende en jazzende muzieknimfen en -saters van onzen, wel 
schralen tijd.'  
128                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 300. 
129                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 289. 
130                                                                    Het gaat hier om Francesco Azzopardi (1748-1809), 
dirigent van het koor van de kathedraal van Malta. Hoe Röntgen aan een thema van hem kwam, is 
onbekend.  
131                                                                    Edinburgh, University Library, Coll. Tovey. Ongedateerde 
brief van JR aan DT [april-mei 1931]. Röntgen spreekt van colleges op de universiteit maar 
verzwijgt dat het hier gaat om de volksuniversiteit.   
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februari 1932 hield Röntgen zijn laatste lezing, in Bilthoven, over het 
Oud-Hollandse lied.132 Met zijn voordrachten heeft hij nog eenmaal 
gepresenteerd wat hem het meest dierbaar was: Grieg, Brahms en het 
Nederlandse volkslied. 
 
 
Lessen op Boekes Werkplaats 
 
Röntgen had in zijn laatste jaren niet alleen volwassenen maar ook 
kinderen onder zijn gehoor en dat was echt iets nieuws. Vanaf januari 
1926 was Kees Boeke in Bilthoven zijn eigen, lagere en middelbare 
school begonnen. De school was een uitvloeisel van Boekes pacifisme 
en - in het verlengde daarvan - zijn weigering gebruik te maken van 
staatsinstellingen. Boeke redeneerde daarbij als volgt: schoolgeld werd 
door de belastingen geïnd en dat geld werd ook gebruikt om 
staatsinstellingen, waaronder het leger, in stand te houden. Boeke had 
zijn kinderen derhalve van school genomen en gaf ze zelf les; 
geestverwanten sloten zich bij hem aan. Aanvankelijk waren de lessen 
bij Boeke thuis, later in een apart gebouw. De Werkplaats, zo heette de 
school, was letterlijk een plaats waar iedereen ‘werkte’: leerlingen 
waren ‘werkers’ en docenten ‘medewerkers’. De geest van de school 
en het onderwijs was anti-autoritair en experimenteel. Kees Boeke was 
van dit alles de inspirator en drijvende kracht. Hij was ook voortdurend 
met teksten en muziek bezig; hij dichtte en componeerde dat het een 
lieve lust was.  
 Volgens Candia Boeke (geboren 1925), dochter van Kees Boeke 
en Betty Boeke-Cadbury, heeft ook Julius Röntgen korte tijd 
lesgegeven op de Werkplaats, vanaf 1929. In het schoolgebouw dus 
dat zijn zoon Frants had ontworpen. Dat gegeven alleen al moet voor 
Röntgen een grote toegevoegde waarde hebben gehad. Het tekent de 
openheid van medewerker Röntgen dat hij bereid was Kees Boeke te 
helpen. Hij gaf zijn lessen gratis; het kon ook moeilijk anders want de 
Boekes weigerden tot in het begin van de jaren dertig geld te gebruiken 
- ook dat was een staatsinstellling - en hadden Röntgen behalve hun 
vriendschap en sympathie weinig te bieden  

                                                             
132                                                                             Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda voor 1932, 18 februari. 
Het podium is onbekend, misschien was het op Gaudeamus. 
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 Röntgens uren waren 's middags. Candia Boeke herinnert zich 
dat ‘die lieve, oude man met die mooie witte krulletjes en dat gouden 
brilletje’ uitlegde hoe een symfonie in elkaar zat. Hij ging aan de piano 
zitten en de kinderen moesten de thema's die hij voorspeelde 
nazingen. Röntgen heeft voor de Werkplaats ook een Suite voor 
strijkers gecomponeerd: ‘Pastorale’, ‘Scherzino’, ‘Treurliedje’ en 
‘Finale’. Het was de bedoeling dat alle kinderen konden meespelen; 
het was muziek voor alle niveaus. Wanneer de Suite in première is 
gegaan is niet bekend. Mogelijk op 10 januari 1932. Röntgen schreef 
die dag in zijn agenda: 'Boeke-voorstelling'.133 

Mien Röntgen heeft na het overlijden van haar man (13 
september 1932) enkele jaren in zijn geest doorgewerkt.134 In het 
voorjaar van 1933 pakte zij de draad van de analysecursussen weer 
op: Boeke bood haar onderdak en Mien gaf de cursussen op de 
Werkplaats. Vaak heeft zij ook Boeke op de piano begeleid of 
anderszins muzikaal ondersteund.          
  
 
III 
Componeren 
 
Twee portretten uit 1925 en 1931 tonen Julius Röntgen in een 
identieke, voor hem zeer karakteristieke pose: zittend, het hoofd naar 
voren gebogen, de ogen door de dikke bril gericht op het tafelblad, een 
smeulende pijp in de linkerhand, in de rechterhand een pen waarmee 
noten aan muziekpapier worden toevertrouwd. Röntgen is op beide 
portretten niet bezig met componeren, dat deed hij in zijn hoofd en 
soms vluchtig met potloodkrabbels, maar met het in inkt uitschrijven 
van reeds gecomponeerde muziek. Op de veelkleurige pasteltekening 

                                                             
133                                                                        Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda voor 1932, 10 januari. In maart 
2003 heeft het stuk voor het eerst weer geklonken in de Woudkapel én in de Werkplaats. Kort 
tevoren was het teruggevonden in een nog niet-overgedragen dossier uit het archief van Kees 
Boeke. Vriendelijke mededeling Candia Boeke, Havelte. 
134                                                            Tinte, Coll. Röntgen, MR Agenda’s voor de jaren 1932-1939. 
Samen met haar schoondochter - Julia Fentener van Vlissingen, de vrouw van de pianist Johannes 
Röntgen - heeft Mien ook op verschillende plaatsen lezingen over Grieg gehouden; Julia zong dan 
liederen, Mien vertelde haar verhaal en begeleidde Julia vervolgens aan de piano. Ze heeft dit voor 
het laatst gedaan op 7 april 1940, in het toen nog ongehavende Rotterdam. Den Haag, NMI, Arch. 
Röntgen. D 73B; Amsterdam, Familiearchief Röntgen, ongedateerde teksten over Edvard Grieg 
[‘Lezing Grieg. Rotterdam’]. 
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van Peter Martinus Dillen (1890-1985) die Röntgen op zijn 70ste 
verjaardag van Mien had gekregen, oogt de componist ontspannen, 
rustig en tevreden.135 Op de zwart-wit potloodtekening van Jan Boon 
(1882-1975) uit oktober 1931 is Röntgen meer geconcentreerd en oogt 
zijn schrijven driftiger.136 In de jaren tussen 1925 en 1931 is de 
componist zich er meer en meer van bewust geworden dat de hem 
toebedeelde tijd beperkt was; haast was geboden.  

Gewoonlijk vond voorafgaand aan het uitschrijven van 
composities het compositieproces plaats. In menig Röntgenpartituur 
zijn er vluchtige potloodschetsjes en krabbels die konden leiden tot 
composities. Ook achter in sommige agenda’s kan men deze driftige 
aantekeningen vinden.137 Het kon natuurlijk gebeuren dat de 
componist wel eens geen potlood en papier of een notitieboekje bij zich 
had. Hij moest dan proberen te memoriseren. Hierbij waren het innerlijk 
zingen en - meestal - neuriën belangrijk. Sommige journalisten hebben 
zich vrolijk gemaakt over de ‘eeuwig neuriënde Röntgen’.138 Bij het 
interview voor de Haagsche Post in april 1925 welde er in hem opeens 
‘een kort, spontaan gezangetje’ op; ‘Plots brak het af, uit hoffelijkheid 
tegenover de gast.’139 Bij de kleinkinderen en achterkleinkinderen is 
het adagium ‘Nicht singen!’ blijven voortleven: ‘Grootvader had altijd 
muziek in het hoofd en als er één mocht zingen dan was hij het. 
Andermans gezang bracht hem alleen maar in de war.’140   

Benno Andriesse (1908-2005), zoon van de Amsterdamse 
bankier Albert Andriesse (een vriend van de Röntgens), heeft als 
jongen van zestien in het najaar van 1924 een keer bij de Röntgens 
gelogeerd. Ze woonden toen nog niet op Gaudeamus maar verbleven 
tijdelijk in Hotel De Leyen.141 Samen met de bijna 70-jarige Röntgen 
                                                             
135                                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 12 
mei 1925. De tekening bevindt zich in het Familiearchief Röntgen te Amsterdam. 
136                                                                     Collectie Conservatorium van Amsterdam. 
137                                                               Voorbeelden: Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda voor 1906 
(achterzijde titelpagina); JR Agenda voor 1925 (achterin verschillende pagina’s). 
138                                                                  Het Vaderland, 9 mei 1925 avondeditie (‘Herinnering aan 
een liederenavond in Hoorn’). 
139                                                                  De Haagsche Post, 25 april 1925. 
140                                                                            Dit citaat dank ik aan Marie Louise Röntgen (Amsterdam), tweede 
dochter van Johannes Röntgen en Julia Fentener van Vlissingen.  
141                                                                                  Interview met Benno Andriesse. Hilversum, 9 februari 
2005. 
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maakte Benno een herfstwandeling over de heide. Het was al laat, het 
was stil, de natuur was in zichzelf gekeerd, de kleuren van de bladeren 
waren zacht en teer en het licht was heel intens. Röntgen begon op 
een gegeven moment zacht voor zich uit te neuriën en sneller te lopen; 
hij had muziek in het hoofd en wilde deze zo snel mogelijk opschrijven. 
Dus: gauw op huis aan. Het neuriën werd luider en luider en het lopen 
ging steeds sneller, het werd op een gegeven moment bijna hollen en 
de jongen had de grootste moeite de oude man bij te houden. Na 
aankomst in het hotel zette Röntgen zich aan de piano en toen barstte 
voor Benno - muzikaal gezien dan - de hel los; het meest 
verschrikkelijke onweer dat hij zich had kunnen voorstellen: 'Het was 
verschrikkelijk, niets van die prachtige herfstsferen was erin te 
herkennen.'142   

 
De laatste acht jaar van Röntgens leven waren in compositorisch 
opzicht bijzonder vruchtbaar. Rondom het vertrek uit Amsterdam 
schreef de componist twee pianotrio's die met hun titel een 
commentaar lijken te geven op de grote verandering in Röntgens 
leven: nr. 7 is getiteld 'Post tenebras lux' en nr. 8 
'Gaudeamus'.143Röntgen moet hebben geweten dat het adagium 'Post 
tenebras lux' (na de duisternis het licht) het motto was van de 
Geneefse Reformatie.144  Niet zonder reden heeft Röntgen deze diepte 
in zijn compositie gelegd. Wel zeker heeft hij na zijn laatste, moeizame 
jaren in Amsterdam gehoopt op verlichting en - zo mogelijk - een eigen 
renaissance. Met 'Gaudeamus' (Laten we ons verheugen) gaf hij 
feitelijk het antwoord: hij had de juiste keuze gemaakt en het licht 
gezien.  

Voorlopig moest Röntgen nog geduld betrachten. De eerste 
negen maanden na 1 juli 1924 konden de Röntgens nog niet terecht in 
                                                             
142                                                                                   Vergelijkbare beschrijving in: Joachim Röntgen, Muziek is 
mijn leven, 13. 
143                                                                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nrs. 205 en 206. Volgens de opgave in het Dagboek van Edvard Frants Röntgen (Tinte. Coll. 
Röntgen) werd ‘Post tenebras lux’ voor het eerst gespeeld op 23 maart 1924 en ‘Gaudeamus’ op 26 
april 1924.  
144                                                                              De woorden zijn aangebracht op het Monument voor de 
Reformatie in Genève. Bij Luther vindt de mens zijn rechtvaardiging alleen in de Genade (‘Gratia’), 
het Geloof (‘Fides’) en de Schrift (‘Scriptura’): het is Christus die het licht van Pasen brengt. Na de 
duistere, bijgelovige Middeleeuwen - althans, in de ogen van de mensen van de nieuwe tijd - bracht 
ook de Reformatie het licht. 
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hun nieuwe huis. Gaudeamus was in aanbouw en pas vanaf december 
1924 winterdicht. Ze namen daarom hun intrek in Hotel de Leyen aan 
de Soestdijkse Straatweg. Hoewel Röntgen die eerste tijd verstoken is 
geweest van een huiselijke haard, en in zijn appartement waarschijnlijk 
genoegen moest nemen met een huurpiano, heeft hij kans gezien 
verschillende composities te maken. De twintig Geestelijke 
Kinderliedjes kwamen tot stand eind juli 1924 en horen bij de eerste 
oogst van Bilthoven. Het is misschien weinig ambitieus repertoire, 
maar wel effectief en melodisch puur.145      

Ook de Festmarsch für's Bilthovener Fanfarekorps kwam in 1924 
gereed.146 Röntgen heeft haast gemaakt met het stuk en het bracht 
hem ongetwijfeld de sympathie van de plaatselijke bevolking. Er was 
een componist in Bilthoven neergestreken en de Bilthovenaren zouden 
het weten! Niet alleen het Bilthovens Fanfarekorps bracht muzikanten 
bij elkaar, ook het Bilthovens Vrouwenkoor. Vermoedelijk was het niet 
veel meer dan een theekrans van min of meer chique dames; Mien 
Röntgen begeleidde hen op de piano. Röntgens werkenlijst vermeldt 
vanaf 1926 verschillende begeleide en onbegeleide composities voor 
vrouwenkoor. Voor Röntgen was er wat betreft het componeren voor 
vrouwenkoor veel continuïteit. Tot 1925 had hij immers regelmatig 
gecomponeerd voor het (vrouwen)koor van het Amsterdamsch 
Conservatorium. Bij het 10-jarig bestaan van het Bilthovens 
Vrouwenkoor op 12 maart 1932 zongen de dames Röntgens Aus den 
Sprüchen Salomons voor vrouwenkoor en piano, een bewerking van 
een compositie voor gemengd koor uit 1929. Mien hield het hierna voor 
gezien; de zingende dames hadden voor haar te weinig niveau.147 

Kamermuziek bleef Röntgen bezighouden. Alle strijkkwartetten, 
trio's met en zonder piano werden geschreven met uitvoering in de 
kring van het eigen gezin voor ogen. Eigenlijk was Röntgen nooit 
anders gewend geweest. Reeds vroeger in Leipzig was er het dagelijks 
quatre-mains spelen met mamma en verschillende keren per week 
kwartet of pianokwintet met vader Engelbert, Onkel Julius en de neven 
Paul en Julius Klengel. In Amsterdam was met Amanda en de vrienden 
                                                             
145                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 343. Zie ook hiervoorΩΩΩΩ 
146                                                                             Alleen genoemd in: Röntgen-des Amorie van der Hoeven 
(ed.), Brieven van Julius Röntgen, 273. 
147                                                                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 459. Amsterdam, amiliearchie  Röntgen  Brie  van MR aan Joachim Röntgen, 20 ebruari 1932  
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Kees en Johanna Scheffer en Willem Kes kamermuziek ook dagelijks 
plezier. Behalve werken voor quatre-mains en twee piano's gingen er 
ook sonaten voor cello of viool en piano. Met Mien speelde Julius 
dagelijks quatre-mains en werken voor twee piano's, met zijn 
musicerende zoons daarbij waren allerlei andere combinaties mogelijk. 
Op de buitenwacht heeft al dit musiceren een enorme indruk gemaakt. 
Donald Tovey verbond aan de magie van 'Röntgenheim' de 
aanwezigheid van de vaardig musicerende zoons die alles wat hun 
vader componeerde meteen konden uitvoeren.    

Op 28 juli 1925 kreeg Edvard Röntgen van zijn vader een kaartje: 
'Ich habe eine Sonate fur Violin und Cello gemacht, beinahe fertig 
damit. […] Hoffentlich können wir … bald einmal spielen. Das heißt Du 
und Joachim. Adio!'148 Vanaf 1925 schreef Röntgen zes strijktrio's voor 
Edvard en Joachim; hij nam dan zelf als 'Bratschist' de alt voor zijn 
rekening.149 Op 20 juli 1927 berichtte Röntgen Donald Tovey dat al zijn 
zoons op Gaudeamus samen waren. Daarom was er de zondag 
daarna een matinee, 'mit first performance von zwei neuen Quartetten 
und einem Doppelconcert.'150 Met Kerstmis 1929 had Röntgen zijn zes 
jongens opnieuw tegelijkertijd thuis en toen werden twee nieuwe 
strijkkwartetten 'geuraufführt'.151   

Van de musicerende zoons woonde na het vertrek van Edvard 
naar Den Haag en Joachim eerst naar Keulen (1924) en later naar 
Winterthur (1928) alleen Julius jr. nog in de buurt. Met hem werden 
regelmatig nieuwe composities voor viool of altviool en piano 
uitgeprobeerd. Edvard kwam in de vakanties 'thuis' en nam dan ook 
wel eens musici uit het Residentieorkest mee. Zo kwam de violist 
Willem Brederode een keer langs op Gaudeamus en maakte daar mee 
dat de oude Röntgen zojuist een strijkkwartet had voltooid: 'Kiender, 
een nieuw kwartet, ies nog nat, maar spelen wij dat.' [sic!] Zo gezegd 

                                                             
148                                                                             Tinte, Coll. Röntgen. Kaartje van JR aan Edvard Röntgen, 
28 juli 1925; Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 183.  
149                                                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs 
195-200; Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan PG, 20 augustus 1936: ‘Mein Mann war 
ganz glücklich über Joachim und componierte viele Streichtrios für ihn und seinen Bruder Edvard 
die er dann als Bratschist in jeder freien Stunde [...] mit ihnen spielte.’ 
150                                                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nrs. 229-230 (kwartetten nrs. 17 en 18) en nr. 270 (Konzert für Violine, Violoncell und Orchester) 
151                                                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nrs. 232-233 (kwartetten nrs. 20 en 21). 
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zo gedaan. Röntgen, met slordige witte haren, opgetrokken broek en 
hoge schoenen met stropjes speelde altviool: ‘Onder het spel trilt de 
onafscheidelijke kromme pijp van de componist op het bovenblad van 
de alt, hetgeen het timbre min of meer eigenaardig maakt. Wij hooren 
een zuchtenden en steunenden altist, die verre van zuiver speelt, die 
verkeerde vingerzettingen neemt en deze fouten via glissandi moet 
herstellen. [Na de laatste noten] horen wij van achter den altlessenaar 
een oude stem die vol humoristische trots zegt: “So spielt man 
Bratsche.” Na afloop van het musiceren werd het instrument door zijn 
zoons gereinigd van tabak en asch en weer zorgvuldig opgeborgen. 
Vreemden lachten om dit alles; ingewijden wisten dat dit zoo 
hoorde.’152       

Ook andere collega's uit het Residentieorkest maakten hun 
opwachting in Bilthoven. Onder hen de hoboïst Jaap Stotijn (1892-
1970), die op 12 december 1927 samen met de pianist Bernhard van 
den Sigtenhorst Meyer op een avond van het Algemeen Nederlandsch 
Verbond (afdeling Gooi) in het Hof van Holland Hilversum Röntgens 
Eerste hobosonate uitvoerde.153 Röntgen moet de uitvoering met 
welgevallen hebben beluisterd. Op 31 oktober 1928 noteerde Edvard in 
zijn dagboek dat Jaap Stotijn met ‘pappa’ in Studio Rijken op het 
Noordeinde in Den Haag Röntgens Tweede hobosonate speelde. Deze 
compositie is opgedragen aan Stotijn en uit dat gebaar spreekt wel de 
waardering voor de mooie vertolking van de Eerste hobosonate een 
jaar eerder.154  

Na zijn Amerikareis, vanaf oktober 1927 dus, heeft Röntgen 
meegedongen met verschillende prijsvragen. Al veel vaker had hij met 
dit bijltje gehakt. In zijn oeuvrelijst zijn de prijsvragen - doorgaans - te 
herkennen aan een motto; op geen van de bewaard gebleven 
partituren prijkt zijn naam; mededinging was anoniem. Al in 1909 en 
                                                             
152                                                                                 ‘Het Zulukwartet’, in: Vrije Geluiden. Orgaan van de 
vrijzinnig protestantschen radio-omroep, november 1946; Het Vaderland, 29 juli 1961. 
153                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 176; Amsterdam, Familiearchief Röntgen, Programma’s en programmaboekjes. Deze sonate (30 
januari-3 februari 1918) was opgedragen aan de hoboïst D.P.W. van Emmerik die in de jaren tien 
meespeelde in het Hollandsch Sextet. Bij de première op 12 december 1918 had de recensent van 
de NRC geschreven: ‘Röntgen behoort tot de Leipziger school, maar versmaadt moderne 
harmonieën niet, al maakt hij daarvan bescheiden gebruik.’ NRC, 13 december 1918 avondeditie. 
154                                                                             Tinte, Coll. Röntgen. Dagboek van Edvard Frants Röntgen, 
31 oktober 1928. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. A11. Het afschrift 
is gedateerd: 28 oktober 1928. De originele partituur bevindt zich in de collectie Stotijn Amstelveen.  
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1913 waren, in Duitsland en in Amerika, enkele van Röntgens 
pianowerken en liederen bekroond.155 Ongetwijfeld heeft zijn zoon 
Engelbert hem in 1927 verdere adressen gegeven en erop 
aangedrongen dat hij werk zou insturen. Röntgen zelf wist maar al te 
goed hoe lucratief prijsvragen konden zijn. De Amerikaanse bedragen 
overtroffen de Europese verre en de Röntgens konden het geld goed 
gebruiken; het leven op Gaudeamus was duur. In maart 1928 werden 
Röntgens Four Fancies (opus 92) én de Metamorphoses (opus 93) 
voor mannenkoor bekroond in de wedstrijd die voor 1927 was 
uitgeschreven door de Associated Glee Clubs.156 Uit maar liefst 277 
inzendingen won Röntgen zowel de eerste als de tweede prijs: de 
gouden én de zilveren medaille én 500 dollar; de werken werden 
uitgegeven bij Schirmer in New York.  

Tezelfder tijd kreeg Röntgen een prijs van de Dean Philips 
Foundation te Chicago voor zijn Christmas Carol. Anthem for mixed 
voices and piano (G.K. Chesterton).157 Onder dezelfde inspiratie 
ontstonden in april en mei 1928 de 20 Sacred Songs, waaronder 
carols, voor vierstemmig koor en voorzien van eenvoudige piano- of 
orgelbegeleiding.158 Ook in 1928 dong hij met de Serenade voor fluit, 
hobo, clarinet, hoorn en fagot - vergeefs - mee in de competitie 
uitgeschreven door Elisabeth Sprague Coolidge. Ook het ‘Scherzo’ 
voor een identieke bezetting droeg hij aan deze Amerikaanse mecenas 
op.159  

Niet alleen van juryleden, ook van collega’s kreeg Röntgen 
waardering. De mooist getoonzette felicitatie is wel de brief van 
Catharina van Rennes naar aanleiding van Röntgens 70ste verjaardag 

                                                             
155                                                                                   Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van 
Julius Röntgen, 218, 219, 223  n 1907 was zijn trio in Parijs bekroond met een eerste prijs uit 61 inzendingen    

156                                                                                  Röntgen had de dichter Robert Haven Schauffler ontmoet 
op de boot naar Amerika.  
157                                                                               Het Vaderland, 21 maart 1928 avondeditie. In een brief 
aan Johanna Messchaert-Alma beweerde Röntgen dat er 450 inzendingen waren. Hoorn, Westfries 
Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JMA, 11 mei 1928. Zie ook de brief aan Percy Grainger 
4 januari 1929. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van JR aan PG, 4 januari 1929. De partituur is 
niet aanwezig in het Röntgenarchief, maar wel in de bibliotheek van het Conservatorium van 
Amsterdam.  
158                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 511. 
159                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nrs. 250 en 251. 
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en de publicatie van het duet ‘Maagdeke mei’ (mei 1925): ‘Maar dit is 
het; héélemaal! Kranig en vol poëzie - net ‘n bloeiende 
kersenboogaard - zoo fijn en geurig. En zooiets te kunnen uiten op z’n 
70sten jaar... daar neem ik mijn bril voor af! En dat is, alsof een ridder 
z’n zwaard overhandigt. Want zonder bril ben ik niets dan ‘n 
onbeholpen oude juffrouw. En dat voel ik me ook tegenover U altijd: 
wat ‘n gave hebt ge toch, op elk gebied van compositie! En dat ge dit 
fijne genre ook al “in uw ransel” hebt, ‘t is haast ongelooflijk! Julius, 
gezegend zijt ge onder de mannen.’160  
 
 
Filmmuziek 
 
In Bilthoven ontstonden ook de begeleidende muziek (voor piano) bij 
twee geluidloze films van Dirk Jan van der Ven (1891-1973): Muziek 
voor den Oogstfilm (1926)161 en Muziek voor den Zuiderzeefilm 
(1928).162 Reeds in Amsterdam had Röntgen muziek gecomponeerd 
voor Van der Vens Lentefilm (1921) (voluit: Neerland’s Volksleven in 
de lente)163 en zijn Zomerfilm (1923).164 Het was de folklorist Van der 
Ven, in 1912 een van oprichters van de vereniging ‘Het Nederlandsch 
Openluchtmuseum’ en sinds 1913 een verwoed Scandinaviëreiziger, 
die in maart 1921 het plan had opgevat om de verdwijnende 
Nederlandse volkscultuur vast te leggen op film, op wetenschappelijke 
wijze en met artistieke inslag.165  
 Van der Ven wilde met de Lentefilm een documentaire hoofdfilm 
produceren. Voor hem moest de film een opvoedkundige waarde 
hebben en ‘verheffend werken op de volksontwikkeling en het 

                                                             
160                                                                                 Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van 
Julius Röntgen, 252. 
161                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 54. 
162                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 61. 
163                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 45. 
164                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 50. 
165                                                                           De Jong, Dirigenten van de herinnering, 463 e.v. 
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vaderlandsche bewustzijn.’166 Van der Vens hoge wetenschappelijke 
en filmografische pretenties waren van meet af aan niet onomstreden 
en de kritiek op zijn werk is feitelijk nooit verstomd. Theodore van 
Houten betitelde Van der Vens producten in 2004 nog als ‘quasi-
documentaires’.167 Om het artistieke niveau van de films te garanderen 
moest de begeleidende muziek in orde zijn. Eind mei 1921 benaderde 
de producent, NV Filmfabriek Polygoon te Haarlem, Julius Röntgen om 
Van der Vens film muzikaal te illustreren met ‘oude zangwijzen, 
dansmelodiën, kinderliedjes en schuttersmarschen’. Van der Ven was 
bij Röntgen aan het goede adres. In zijn eigen woorden: ‘Door zijn 
enthousiaste medewerking verkreeg ik de zekerheid, dat bij het 
projecteeren op het doek van echt-vaderlandsche tafereelen ook 
inderdaad Nederlandsche muziek ten gehoore zou worden gebracht, 
waardoor tevens het muziek-historische karakter van deze 
volkscultureele film zou kunnen worden aangetoond.’168 Röntgen 
meende dat hij met dit werk een bijdrage kon leveren aan het doen 
losspringen van de verzande Hollandse muziekstroom en zei daarover: 
‘Als mijn voornaamste opgave [voel ik]; het populair maken van de niet-
gekende, nationale schatten; alles wat Holland aan oude liederen en 
muzikale folklore bezit. Daarom geef ik me zoo met vol hart aan die 
film. Ze moet invloed uitoefenen, kunstenaars inspireeren tot 
scheppen, met de oude schatten tot basis, en naar hun eigen, jongen 
geest.’169  
 Wat betreft Van der Vens eersteling, de tweeënhalf uur durende 
Lentefilm, deze bestond volgens een krantenverslag uit vijf delen en 
Röntgen had voor elke ‘afdeeling’ een eigen voorspel 
gecomponeerd.170 Tijdens de filmbeelden las dan de breedsprakige 
Van der Ven zijn folkloristische toelichtingen voor. Röntgens muziek 

                                                             
166                                                                          De Jong, Dirigenten van de herinnering, 463. 
167                                                                             Theodore van Houten, ‘De drie jaargetijden. Julius 
Röntgen als filmcomponist’, in: Muller en Röntgen (red.), Sentendo nuova forza, 53-56. 
168                                                                             Tinte, Coll. Röntgen. Condoleancebrieven aan MR 
(september 1932). 
169                                                                             De Haagsche Post, 25 april 1925. 
170                                                                                Het Vaderland, 29 oktober 1921 avondeditie. Uit de 
partituur (Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 45) blijkt echter dat de 
componist regelmatig zaken heeft veranderd; menig passage is doorgestreept. Bij verschillende 
onderdelen schreef hij dat hij direct moest beginnen als de titel op het doek stond. Het slottafereel is 
genummerd ‘23’ en draagt de titel ‘De vogels in de duinen van Schiermonnikoog’.   



                                                                                                                                                                                        
8 
 

 

637 

zou in deze optiek niet gelijk met de bewegende filmbeelden hebben 
geklonken maar eraan vooraf zijn gegaan. Zijn bijdrage werd in de 
advertenties niettemin omschreven als ‘muzikale illustratie’. De 
componist heeft geprobeerd iets van de geest en de sfeer van de 
filmbeelden en de daarop getoonde gebruiken in zijn muziek te vatten. 
Het moet allemaal erg geestig en levendig zijn geweest. De avonden 
duurden gewoonlijk lang, waren geanimeerd en er werd flink gelachen 
over wat werd getoond en verklankt. In de latere films van Van der Ven 
werden bewegende beelden wél door Röntgens muziek begeleid. De 
recensent van Het Centrum spreekt in 1928 van ‘begeleiding van de 
verschillende tafereelen met heel mooie muziek’.171 De Zomerfilm 
bijvoorbeeld begint met een ‘Bloemenouverture’ en daar ziet men Van 
der Ven en Röntgen samen bij een gondelvaart langs de bloeiende 
rhododendronvelden in Aalsmeer. In de beschrijving van Van der Ven: 
‘Nu zet ook de muziek in, juichend en jubelend, overtuigend in breede  
accoorden en uitbundig jolijt, dat het zomer wordt.’172      
 Röntgen bewandelt in zijn filmmuzieken het pad van de 
Boerenliedjes en Contradansen, dat hij reeds enkele decennia eerder 
met succes had betreden. Hij putte voor de Oogstfilm (1926) uit 
bloemlezingen van Jaap Kunst (Noord-Nederlandsche Volksliederen, 
1918) en Florimond van Duyse (Het oude Nederlandsche Lied, 1903) 
en zocht ook zelf met Van der Ven naar onbekende schatten. Van der 
Ven stelde het later voor alsof hij het was geweest die Röntgen het 
materiaal had aangereikt: ‘Maar zijn werk zal blijven leven, niet het 
minst ook in de composities, welke hij op de vaak zoo simpele 
motieven, die ik hem gaf, creëerde.’173 Op 25 oktober 1926 toonde 
Röntgen zich met betrekking tot de toen drie voltooide films het meest 
tevreden over de Oogstfilm: ‘De meest Einheitliche, als in een goed 
symphoniedeel is alles uit twee motieven ontwikkeld en 
doorgevoerd.’174     

                                                             
171                                                                              Het Centrum, 16 oktober 1928. 
172                                                                                        Oud Nuus. Uitgave van de Stichting Oud Aalsmeer, nr. 129 
(december 2002), 7-8. Aldaar een fragment uit Van der Vens ‘Een woord vooraf’ bij de Zomerfilm.  
173                                                                                        Tinte, Coll. Röntgen. Condoleancebrieven aan MR 
(september 1932). 
174                                                                         Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van 
Julius Röntgen, 255.  
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 Het Nederlandse publiek heeft Van der Vens films met Röntgens 
muziek onmiddellijk in het hart gesloten. Ook de critici waren 
enthousiast. In Het Vaderland schreef Wouter Hutschenruyter naar 
aanleiding van de eerste vertoning van de Lentefilm op 14 oktober 
1921 over Röntgens muziek: ‘Door en door knap, nobel-melodieus, 
volkomen toepasselijk en vol van dat enthousiast-meesleepende dat 
den man en zijn werk steeds gekenmerkt heeft. Door ‘t componeeren 
van deze filmmuziek heeft Röntgen zich een nieuwe verdienste 
verworven, hij heeft bewezen, dat ook hier, wanneer naar ‘t beste 
gestreefd wordt, artistiek werk kan worden geleverd.’175 P. van 
Westrheene schreef in Het Centrum dat Röntgen zich nog ijveriger en 
veelzijdiger dan Grieg en Brahms op het nationale melodieënbezit had 
beijverd ‘en elke zetting is [...] een stukje Röntgen.’176 Herman Rutters, 
die zich eind 1917 nog laatdunkend over de componist en pianist 
Röntgen had uitgelaten, roemde jaren later Röntgens liefde en fijne zin 
voor folklore, in het bijzonder die van Nederland: ‘Indien het waar 
mocht zijn dat er werkelijk nationale toonkunst uit de nationale folklore 
kan ontstaan en indien daartoe onze folklore voldoende bevruchtende 
kracht heeft, dan zou wellicht geen ander dan Röntgen een 
Nederlandse toonkunst hebben kunnen scheppen.’177 Van der Ven 
noemde in een opstel naar aanleiding van Röntgens 70ste verjaardag 
de componist zelfs ‘de meest Nederlandsche van alle Nederlandsche 
componisten’. Niemand was zó thuis in de schat van de oud-
Nederlandse liederen als Röntgen; niemand had in uitgaven en op 
concerten zó de oude Nederlandse muziek gepropageerd als hij.178      
 De première van de Lentefilm, onder auspiciën van de Haagse 
Volksuniversiteit, had plaatsgevonden in de Familiebioscoop te Den 
Haag. Vanaf 1922 heeft Röntgen kriskras door Nederland zijn 
begeleidingen en muzikale illustraties van de films van Van der Ven ten 
beste gegeven. Doorgaans gebeurde dit op eenvoudige piano’s en 
vaak in slecht geoutilleerde zaaltjes, van Haarlem tot Hengelo, van 
Groningen tot Oosterbeek, van Middelburg tot Helmond. Er waren ook 
                                                             
175                                                                          Het Vaderland, 29 oktober 1921 avondeditie. 
176                                                                  Het Centrum, 15 mei 1925. 
177                                                                   Rutters negatieve recensie was verschenen in Het Algemeen 
Handelsblad, 24 december 1917. Zie hiervoorΩΩΩ. Het citaat is afkomstig uit Rutters’ lemma 
‘Julius Röntgen’, in: G. van Ravenzwaaij (red.), Muzikale Ommegang (Amsterdam, 1948), 740.    
178                                                                         Ons Eigen Tijdschrift 4 (1925), 197. 
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besloten voorstellingen voor al dan niet geleerde genootschappen en 
verenigingen, volksuniversiteiten en kringen van werklozen. Volgens 
Van der Ven, begin mei 1925, waren er tot dat jaar zeker 50 
voorstellingen geweest van de Lentefilm én de Zomerfilm. Van der Ven 
schetste toen ook hoe Röntgen tijdens de voorstellingen zijn pijpje 
bleef roken - niettegenstaande het rookverbod in de zalen - en de 
kringelende rook van onder uit de bak langzaam over het filmdoek 
kroop.179  
 In de grote steden met de grote zalen - en ook meestal een 
goede vleugel - ontving Röntgen voor zijn begeleiding meestal 
honderdvijftig gulden; in steden met kleine zaaltjes was het doorgaans 
honderd gulden, plus reis- en verblijfkosten want dezelfde dag nog 
terugreizen was ondenkbaar.180 In het najaar van 1924 en 1925 waren 
Van der Ven en Röntgen veel op pad met de Zomerfilm, vaak dagen 
achtereen en dat was behoorlijk lucratief. In de late jaren twintig nam 
de intensiteit van de gezamenlijke tournees af; het moet voor de 
bejaarde componist op een gegeven moment te zwaar zijn geweest 
steeds weer op te draven. Van der Ven liet dan ook Röngtens muziek 
regelmatig door anderen spelen.181 Röntgen heeft voor het laatst een 
film begeleid op 29 december 1931, de Zuiderzeefilm in Den Haag. 
Voor zover bekend was dat tevens zijn laatste optreden buitenshuis 
voor publiek.  
 Ook buiten de landsgrenzen hadden Van der Ven en Röntgen 
succes met de films. In verschillende Duitse, Deense en Belgische 
steden zijn de films vertoond.182 Pogingen om de films mét de muziek 
op te voeren in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn om 
financiële redenen gestrand.183  Een uitvoering in Edinburgh van de 

                                                             
179                                                                    Ons Eigen Tijdschrift 4 (1925), 199. 
180                                                                 Zo blijkt uit Röntgens agenda’s uit de periode 1921-1930. Tinte, 
Coll. Röntgen. 
181                                                     In dit verband wordt de Arnhemse pianist Gerard Dekker 
genoemd. Symphonia 15, nr. 10 (1932), 183. 
182                                                                                  Het Centrum, 21 december 1923 (uitvoering te Antwerpen 
en sprake van Keulen en Praag). Vervolgens waren er uitvoeringen in Hannover (9 april 1927,  
Oogstfilm). Brussel (20 december 1927, Oogstfilm), Berlijn (11 februari 1928, Oogstfilm), Brussel 
(30 april 1928, Oogstfilm), Kopenhagen (31 januari en 1 februari 1929).   
183                                                                  Edinburgh, University Library, Coll. Tovey. Brief van JR 
aan DT, 24 december 1927.  
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orkestsuite Uit Neerlands Volksleven (1929),184 gebaseerd op taferelen 
uit de Oogstfilm en de Zuiderzeefilm, op 12 december 1929 werd op 
het laatste moment afgelast.185 Alleen de muzikale hoogtepunten uit de 
Lentefilm verschenen in druk; het materiaal voor de andere films bleef 
in manuscript.186  
 Röntgens fimmuziek is niet alleen ontstaan achter de piano maar 
ook gedacht voor de piano. Alle muziek was uitgeschreven zodat niet 
alleen Röntgen haar kon spelen maar ook vervangers.187 De dansen 
die Röntgen had bewerkt voor de Lentefilm verschenen in 1923 als 
deel 40 van de Werken van de Vereeniging voor Nederlandsche 
Muziekgeschiedenis. In diezelfde serie waren sedert 1897 vijf bundels 
Oud-Hollandsche Boerenliedjes en Contradansen verschenen, bewerkt 
door Röntgen voor viool met pianobegeleiding. Van de Lentefilm 
bestaan ook bewerkingen voor pianotrio en orkest. In trioformatie 
hebben Röntgen en zijn zoons Joachim en Edvard de Lentefilm 
verschillende keren begeleid.  
 Voor Röntgens filmcomposities geldt hetzelfde als voor zijn 
Boerenliedjes en Contradansen: het is vakkundig geharmoniseerde 
muziek, makkelijk om te spelen en dus voor amateurs leuk om aan te 
werken. Röntgen speelt in zijn filmmuziek, lliedjes en dansen geen 
hoge troeven uit en is niet heel sterk of dwingend aanwezig. Grieg, 
Ravel, Respighi, Poulenc en Pijper - om slechts enkele illustere 
collega’s te noemen - brengen in vergelijkbare composities meestal wél 
                                                             
184                                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 288. 
185                                                                                    Wel is van Röntgen de Suite Oud Nederland voor orkest 
(1906) begin 1927 in Minneapolis en in maart 1928 in Edinburgh gespeeld: The Scotsman, 30 
maart 1928. Voor 12 december 1929 was in Edinburgh de uitvoering van de Suite Neerlands 
Volksleven voorgenomen. De drie delen van de Suite zijn: ‘Oogstkermis te Laag-Keppel’, ‘Het 
drakenspel te Beezel’ en ‘De Opperid te Terschelling’. Op 19 april 1929 schreef Röntgen aan Van 
der Ven: ‘alles zeer uitgewerkt. Maar de filmmuziek vormt de grondslag en zonder u had ik het nooit 
geschreven.’  De Suite werd niet in Edinburgh gespeeld en op het laatst vervangen door de Zesde 
symfonie van Tsjaikovski. Edinburgh, University Library, Coll. Tovey, Concertprogramma’s Reid 
Orchestra, december 1929.  
186                                                                             Delen van de Lentefilm verschenen bij Alsbach (1923): ‘De 
Cramignon’, ‘Marsch van de Schutterij op het Kasteel Wijlre’, ‘Boerencarré’, ook genaamd ‘Mie 
Katoen’ en ‘Geldersche Dansen’ (‘Driekusman’, ‘Ik en mien Meken noar Hoksbarge goat’ en ‘Riepe-
Riepe Garste’).  In Ons eigen tijdschrift (Uitgegeven door Van Houten chocoladefabrieken te 
Weesp, 4, 1925) vindt men nog  ‘De vogelarij op Schiermonnikoog’ (115-116) en ‘Paaschzang bij 
het Vlöggelen in Ootmarsum’ (149). 
187                                                                  In dit verband wordt de Arnhemse pianist Gerard Dekker 
genoemd. Symphonia 15, nr. 10 (1932), 183. 
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een persoonlijke toets aan. Met één harmonische wending of een 
kleine ingreep in de melodie zetten ze alle muziek die zij onder handen 
hebben - ook volksliederen en volksmuziek - naar hun hand.188 
Röntgen doet dit niet, waarschijnlijk omdat hij dat ook niet ambieerde. 
Het was hem - zoals hij vertelde in de Haagsche Post - erom te doen 
Nederlands oude volksmuziek ‘toegankelijk’ te maken.189 Niet meer en 
niet minder. Van der Ven schreef Mien Röntgen op 13 september 
1932: ‘Ik weet het mevrouw, uw man heeft grootscher werken 
gecomponeerd dan de folkloristische Lente-, Zomer-, Oogst- en 
Zuiderzeefilms, maar ik geloof niet, dat hij in het scheppen en vertolken 
van ander werk zich meer heeft verheugd.’190            
 
 
Symfonieën tot 1929 
 
Voor de symfonicus Röntgen, en dan vooral de componist van 
symfonieën, waren de jaren in Bilthoven de vruchtbaarste van zijn 
leven. De laatste symfonie die hij nog in Amsterdam had 
gecomponeerd was de Derde symfonie (1910) geweest.191 Dit 
vierdelige werk dat stevig klinkt naar Schumann, Brahms en Dvorák, is 
driemaal gespeeld in het Concertgebouw, door het 
Concertgebouworkest.192   
 Röntgen heeft deze Derde symfonie niet onmiddellijk laten volgen 
door meer symfonieën. Ongetwijfeld was de belangrijkste reden voor 
het uitblijven van nieuwe werken zijn gebrek aan tijd. Hij was een druk 
bezet man en alleen in de avonduren kon hij componeren. Het is echter 
ook niet onmogelijk dat er bij Röntgen een te zwaar gewicht, een te 
grote druk was komen te liggen op de symfoniecompositie. Na 1877 

                                                             
188                                                                  Enkele voorbeelden uit vele. Edvard Grieg: 25 
norwegische Volksweisen und Tänze (opus 17), 19 norwegische Volksweisen (opus 66), Slåtter 
(opus 72); Maurice Ravel: Cinq mélodies populaires Grèques, Trois mélodies Hébraïques; Ottorino 
Respighi: Antiche Danze ed Arie; Francis Poulenc: Suite Française, Huit Chansons Polonaises; 
Willem Pijper: Noëls de France en Oud-Hollandsche liederen. 
189                                                                  De Haagsche Post, 25 april 1925. 
190                                                                  Tinte, Coll. Röntgen. Condoleancebrieven aan MR 
(september 1932). 
191                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 294. 
192                                                                  Zie hiervoorΩΩΩ 
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had hij zich niet meer aan het genre gewaagd, mogelijk uit 
teleurstelling over het klinkende resultaat van zijn Tweede symfonie op 
4 januari 1877.193 Nadien had hij voor orkest slechts kleiner werk 
gecomponeerd: de Ballade (opus 36), de Jotunheimsuite (beide 1892), 
Een Liedje van de zee en de grote, vierdelige Serenade (beide 1902), 
de Oud-Nederlandsche Dansen (opus 46) en de Suite Oud-Nederland 
(1907).194 Uit het gegeven dat Röntgen zijn Derde symfonie in 1911 
presenteerde als zijn Eerste symfonie blijkt wel dat hij zich van zijn 
jeugdwerken had gedistantieerd. Mogelijk hebben negatieve recensies 
van verschillende critici na de première van de Derde de componist 
opnieuw onzeker gemaakt.195 Wat hiervan ook zij, met zijn Derde 
symfonie had Röntgen zijn symfonieader nog altijd niet aangestoten. 
 In contrast tot de lichte, vierdelige Sinfonietta humoristica 
(november 1922),196 staan de eerste twee Bilthovense symfonieën, 
beide voor solisten, koor en orkest: symfonie 'Der Schnitter Tod' (30 
mei 1926)197 en symfonie 'Rijck God wie sal ic claghen' (5 december 
1928).198 Röntgen heeft met deze werken waarschijnlijk meegedongen 
in prijsvragen.199 Of hij ze ook daadwerkelijk heeft ingestuurd, is niet 
bekend. De originele, uitgewerkte orkestpartituren worden in het 
Tovey-archief (Edinburgh) bewaard en daaruit blijkt wel dat Röntgen 
zijn vriend Tovey heeft willen interesseren om de symfonieën uit te 
voeren of dat hij via hem heeft meegedongen. Op de partituur van 
'Rijck God' zijn op de achterzijde correctiestrookjes met flarden 
gedrukte Engelse tekst geplakt en daaruit zou kunnen blijken dat 
Röntgen midden december 1929, toen hij bij Tovey in Edinburgh 
logeerde, nog aan het stuk heeft gewerkt. In beide symfonieën 
                                                             
193                                                                  Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboek nr. 8, 4 januari 1877.  
194                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nrs. 292, 291, 276, 278. 
195                                                                                      Zie hiervoorΩΩΩΩ 
196                                                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
285.  
197                                                                  Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
295; Edinburgh, University Library, TM78Rön-22. Sc. No. 1350 Tovey Coll.  
198                                                                 Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
311; Edinburgh, University Library, TM78Rön-22. Sc. No. 1352 Tovey Coll. 
199                                                                         Dit blijkt uit de partituren, bewaard in de Toveycollectie van de 
University Library te Edinburgh. Van ‘Der Schnitter’ was van de laatste pagina de ondertekening 
weggeknipt, van de al evenzeer anonieme ‘Rijck God’ wordt in een cartouche op de voorpagina de 
eerste regel als motto vermeld.     
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wisselen orkestrale passages en koordelen elkaar af. In de 
koorgedeelten vindt men zowel eenvoudige contrapuntische passages 
als homofone zettingen van het oorspronkelijke liedmateriaal.  

'Der Schnitter Tod' - een lied ontleend aan Des Knaben 
Wunderhorn - werd omstreeks het midden van de 19de eeuw 
verschillende keren bewerkt, door onder anderen Mendelssohn, 
Schumann en Brahms.200 Hoofdpersoon in de tekst is de man met de 
zeis, de Snijder of Maaier Dood, voor wie geen bloem, geen levend 
wezen, veilig is. Aan het einde van elk couplet klinkt dan ook de 
waarschuwing: 'Hüte dich, schönes Blümelein!' Toch is het juist de 
Dood die onmisbaar is, omdat hij de stervelingen laat bloeien in de 
bloementuin van de hemel. Daarom klinkt aan het einde van het laatste 
couplet: 'Freu dich, schönes Blümelein!' Aan het begin van het eerste 
deel spelen de trompet en de trombone een 'altenglische Hymne'; deze 
cantus firmus, die verderop terugkeert, heeft geen enkele relatie met 
de dansante melodie van 'Der Schnitter Tod' die aan het einde van het 
derde deel wordt geïntroduceerd. (zie voorbeeld 24a) De gehele laatste 
episode van de symfonie is gebouwd op het genoemde 
Wunderhornlied. (zie voorbeeld 24b)      

Nu had Röntgen zich al eerder met 'Der Schnitter Tod' 
beziggehouden. In het voorjaar van 1919 hadden studenten van de 
Universiteit van Berlijn bij een herdenkingsdienst in de Dom van Berlijn 
voor hun in de oorlog gevallen kameraden Röntgens koorwerk 'Es ist 
ein Schnitter der heißt Tod' gezongen. Het publiek was aangedaan en 
dat is voorstelbaar: de oorlog was nog maar een paar maanden achter 
de rug en de spanning was nog niet geweken. In Berlijn leefde men 
onder de staat van beleg; sinds januari 1919 hadden de 
Spartacusopstand en de liquidaties door benden en executies door het 
leger de stad zwaar getekend. In een dankbrief hadden de ruim 100 
jonge zangers Röntgen laten weten: 'Ihr außerordentlich schönes Werk 
hat uns tief ergriffen.'201 In 1923 nam Röntgen het achtstemmige 
koorwerk op in zijn Sechs geistliche Chöre a cappella (Altdeutsche 
Lieder) onder de titel 'Der Tod als Schnitter'.202  
                                                             
200                                                                 Door Brahms opgenomen in zijn Deutsche Volkslieder (nr. 13) als 
een eenvoudige, homofone zetting voor gemengd koor 
201                                                                          Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MF aan JR, 24 mei 1919.  
202                                                                          Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
504, nr. 6. Een ander lied in deze verzameling - 'Der grimmig Tod' - is gebouwd op de melodie van 
'Aus tiefer Not'. Deze melodie verwerkte Röntgen in 1925 in zijn Bußcantate. Röntgens 4-stemmige 
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Ook voor zijn symfonie 'Rijck God, wie sal ic claghen' greep 
Röntgen terug op eigen, ouder materiaal. Het slot van de symfonie 
echoot een driestemmig vrouwenkoortje uit 1917.203 De tekst is echter 
beperkter. Het gedicht heeft slechts één strofe en de componist laat 
deze steeds terugkeren: 

  
Rijck God, wie sal ic claghen  
dat heymelic lijden mijn.  
Dat ik alleen moet dragen; 
sceyden is mijn hertepijn.  
Zo vaer ic over die heyde,  
mijn hert is mij doorwont.  

 
 
Symfonieën 1930-1932 
 
Vanaf februari 1930 nam de symfoniecompositie bij Röntgen een hoge 
vlucht en met de Zevende symfonie ('To the University of Edinburgh') 
begon de inspiratie werkelijk te stromen.204 Wat in de periode 1871-
1875, in 1910 en aan het einde van de jaren twintig niet was gelukt, 
zette nu door. Het piano-uittreksel van de nieuwe symfonie was klaar 
op 9 februari, de orkestpartituur kwam gereed op 11 maart.205 Op 16 
                                                                                                                                                                                          
zetting van ‘Der Schnitter’ (1915) verscheen in: Dietrich Knobe (red.), Volksliederbuch für 
gemischten Chor. Leipzig.  
203                                                                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
399. Het basismateriaal van beide melodieën is min o  meer gelijk  de twee coupletten van het vrouwenkoortje tellen echter elk acht regels in plaats van zes (het 

koor in de sym onie)  De tekst van het vrouwenkoortje  is nagenoeg identiek aan ‘Rijck God wie sal ick claghen  uit het Aemstelredams Amoreus Lietboeck (1589)    

 

Rijck God wie sal ick claghen, 

Mijnen druck en mijn verdriet 

Hier en is niemant ten daghen, 

Die my ook bystant biet 

Dies lijdt mijn herte rouwe 

En daer toe groote pijn 

Lie  die ick v ontrouwe, 

So ware de schulden mijn  

  

204                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 297. 
205                                                                                     A.F. Bax in noemt in de tentoonstellingscatalogus (‘Grepen 
uit de Muziekbibliotheek. Julius Röntgen en zijn vriendenkring’, Haags Gemeentemuseum, 29 april-
31 augustus 1969) onder  nr. 3: ‘Doctor-Symphonie’. In een brief aan Wouter Hutschenruyter van 2 
juni 1930 schrijft Röntgen over de uitvoering van zijn Doctor-Symphonie’. Den Haag, NMI, Arch. 
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februari kreeg Röntgen het bericht dat de universiteit van Edinburgh 
hem - op voorspraak van professor Tovey - een eredoctoraat had 
verleend en dat was voor hem reden de nieuwe symfonie op te dragen 
aan die universiteit. Het is echter denkbaar dat Tovey en zijn orkest 
(het Reid Orchestra) voortdurend in Röntgens gedachten waren en 
hem indirect al tot de compositie hadden aangezet.  
 Röntgen was vanaf de zomer van 1929 bezig met de 
voorbereiding van de première - in Edinburgh - van zijn nieuwe     
orkestsuite Uit Neerlands Volksleven, een orkestrale compilatie van 
zijn filmmuzieken.206 Het orkestmateriaal was na 16 oktober in 
Edinburgh keurig afgeschreven, alles was gereed voor de uitvoering, 
maar de beloofde première op 12 december vond om onbekende 
redenen geen doorgang.207 Röntgen was echter van 8 tot 12 december 
wél in Edinburgh. Was de bijna 75-jarige voor niets naar Schotland 
gekomen? Wat er ook van zij, Tovey nodigde hem ter plekke uit om 
nog hetzelfde seizoen zijn nieuwe, Vijfde pianoconcert met het Reid 
Orchestra te komen spelen.208 Het was niet tegen dovemansoren 
gezegd, maar Röntgen wilde liever een ander werk spelen en 
onmiddellijk na thuiskomst - half december 1929 - componeerde hij 
voor Tovey twee nieuwe, kleine pianoconcerten (de nrs. 6 en 7).209 
Deze zouden samen, als één geheel, in het voorjaar van 1930 in 
première gaan. Voor Röntgen waren de omstandigheden in Edinburgh 
bijzonder gunstig.            

Het verblijf in Engeland en Schotland (vanaf half maart 1930), de 
verlening van het eredoctoraat (27 maart) en de concerten, huldigingen 
en familiefeesten nadien (april en mei) hebben Röntgen volop in beslag 

                                                                                                                                                                                          
Hutschenruyter. Brief van JR aan WH, 2 juni 1930. Zo ook in de brief van 26 augustus 1930 aan 
Van der Ven. Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 258. Deze 
aanduiding heeft gezorgd voor niets dan verwarring.             
206                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 288 (april-juni 1929). 
207                                                                  Edinburgh, University Library, Coll. Tovey. Brief van JR 
aan DT, 16 oktober 1929.  
208                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 259. 
209                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 260. Edinburgh, University Library. Coll. Tovey, TM78 Rön-21. Edinburgh, University Library, 
Coll. Tovey. Brief van JR aan DT, 17 december 1929: 'Sehr gern werde ich das neue Concert 
spielen, aber - seitdem sind noch zwei dazugekommen und nun wollte ich dich fragen ob ich 
vielleicht zwei spielen könnte.'  
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genomen. Begin mei pakte de inmiddels 75-jarige de draad van het 
begin van het jaar weer op en stroomde de inspiratie voor groot 
symfonisch werk als nooit tevoren. Tot eind december 1930 
ontstonden maar liefst acht symfonieën. Aan Tovey schreef Röntgen 
eind augustus 1930: 'Ist es nicht eine Art Rekord 6 Symphonien 
hintereinander geschrieben zu haben?' Daarbij doelde hij op zijn 
symfonieën nrs. 7-12, die hij in de lente en zomer van dat jaar aan het 
papier had toevertrouwd.210   

Joseph Haydn was met zijn maar liefst 108 symfonieën voor 
Röntgen een bron van inspiratie. Bij de aanbieding van de Edinburgh-
symfonie op 27 maart 1930 had de componist al expliciet verwezen 
naar zijn voorbeeld.211 Haydn had immers een symfonie voor Oxford 
gecomponeerd (H1, nr. 92) toen een van de Colleges in die stad hem 
in 1791 een eredoctoraat had verleend. Vervolgens is Röntgens 
Wirbelsymphonie (nr. 11) met gedurende het eerste deel een orgelpunt 
op G, een knipoog naar Haydns ‘Symphonie mit dem Paukenwirbel' 
(H1, nr. 103): evenals Haydn opent Röntgen zijn symfonie met een 
paukenroffel.212 In 1931 ontstonden nog eens acht symfonieën en in de 
eerste maanden van 1932 nog twee. De gunstige vooruitzichten op een 
uitvoering - in Edinburgh en Den Haag/Scheveningen - moeten 
Röntgens creativiteit verder hebben geprikkeld.   

 
Röntgen schreef in de hiervoor reeds aangehaalde brief aan Tovey van 
27 augustus 1930 over zijn nieuwe symfonieën: 'Es sind alle einsätzige 
Stücke, jedes dauert ungefähr 15-20 Minuten.' Die eendeligheid geldt 
overigens niet voor de Edinburgh-symfonie, die uit vier delen bestaat, 
maar wél voor de overige symfonieën waarin andere, meer flexibele 
vormschema's worden gehanteerd. Deze symfonieën bestaan feitelijk 
uit kleine, naadloos in elkaar overlopende delen.213 
                                                             
210                                                                             Edinburgh, University Library. Coll. Tovey. Brief van JR 
aan DT, 27 augustus 1930; Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR. 
Achtereenvolgens de nrs. 297, 312, 300, 298, 299 en 301. 
211                                                                             Röntgen zelf noemt Haydns voorbeeld ook in het interview 
in de NRC van 7 mei 1930 avondeditie. De uitgewerkte partituur bevindt zich in: Edinburgh, 
University Library. Coll. Tovey. P 10754. TM78 Rön-22. Eerste versie voor 2 piano’s: Den Haag, 
NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 297. 
212                                                                             Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 299 (4 oktober 1930). 
213                                                                                  Zie hierover dirigent Hans Leenders in: Muller en Röntgen 
(red.), Sentendo nuova forza,  67. 
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 De bezettingen van Röntgens achttien late symfonieën zijn 
onderling zeer verschillend: aan symfonie nr. 8 werkt in het slotdeel 
een sopraansoliste mee; aan het einde van symfonie nr. 12 neemt een 
orgel ('Volles Werk') de melodie 'In Babylone' voor zijn rekening (zie 
voorbeeld 25); symfonie nr. 17 maakt voor het slotkoor gebruik van een 
gemengd koor en een knapenkoor; in de finale van symfonie nr. 20 
('Prooemion') zingt een mannenkoor.214  

 Bij vijf van de in totaal 24 Röntgensymfonieën is het slotdeel 
gebaseerd op bestaand liedmateriaal: 'Der Schnitter Tod' (nr. 5), 'Rijck 
God wie sal ic claghen' (nr. 6), 'Gjendines Koelok' (nr. 8) en 'In 
Babylone' (nr. 12). Het slot van de Dertiende symfonie is - volgens het 
opschrift van Röntgen - een 'Finale over alle eentjes [sic!] zwemmen in 
het water': na de expositie van het thema in mineur breekt naar het 
einde een stralende majeurversie door.215 Het gebruik van bestaande 
melodieën, zeker de genoemde modale en tonale melodieën, legt 
echter grote beperkingen op aan melodische en harmonische taal die 
kan worden gebezigd. 

Verschillende symfonieën weerspiegelen Röntgens fascinatie 
voor het moderne componeren, de atonaliteit inbegrepen. Terwijl 
Röntgen zich naar aanleiding van het werk van eigentijdse 
componisten verschillende keren negatief had uitgelaten over het 
'Konstruieren’ en dit had gecontrasteerd met zijn eigen ‘ehrliche 
Erfindung', bleek hij wel degelijk gevoelig voor het plezier van het 
bouwen om het bouwen. Daarvan een paar voorbeelden. In deel I van 
symfonie nr. 21 (‘Moderato’) introduceren de derde celli en de 
contrabassen een thema van ruim drie maten dat de overige strijkers - 
succesievelijk de celli, altviolen en 1ste en 2de violen - van hen  
overnemen (maten 1-13). Hoewel de componist a als toonsoort noteert 
en het eerste thema in de expositie laat lopen van a tot A (maten 1-4), 
is de tonaliteit in het eerste lid van de zin (maten 1 en 2) nauwelijks 

                                                             
214                                                               Achtereenvolgens in deze alinea: Den Haag, NMI, Arch. 
Röntgen. Catalogus composities JR, nrs. 312, 301, 526, 313.   
215                                                                                 Achtereenvolgens in deze alinea: Den Haag, NMI, Arch. 
Röntgen. Catalogus composities JR, nrs, 295, 311, 312, 301, 296. In het Klarinettrio in Es (Den 
Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 212) wordt niet, zoals wel is gedacht, de 
melodie van ‘Alle eendjes’ in het middendeel gebruikt. In het Trio speelt de altviool in mineur de 
aanhef van 'Zagen, zagen wiedewiedewagen, Jan kwam thuis om een boterham te vragen'. 
Volgens Röntgen ging het hier om een oude Zweedse melodie! 
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vast te stellen.216 (zie voorbeeld 26) Dieper in vreemd land reikend 
maar nog altijd voorzichtig is symfonie nr. 9 (‘Bitonale Symphonie’). 
Deze is echter alleen in de hoekdelen bitonaal, zij het weinig 
confronterend; conflicten blijven uit.217 (zie voorbeeld 22) De 
‘Wirbelsymphonie’ (nr. 11) is een minstens even gedurfde 
onderneming, aangezien het gehele eerste deel op één toon (G) - door 
pauken en contrabassen aangehouden - is gebouwd.218 (zie voorbeeld 
27) Hoogtepunt van Röntgens 'Konstruieren' is ongetwijfeld de 
Symphonie über B.A.C.H. (nr. 19), waar het basisgegeven (bes-a-c-b; 
ook gespiegeld, in de kreeft en in de gespiegelde kreeft) zó wordt 
uitgebreid dat als vanzelf ‘atonale’ melodielijnen ontstaan.219 Na een 
'Allegretto grazioso' keert het thema B.A.C.H. in het laatste deel 
(‘Moderato’) als ‘Fuge’ - dat wil zeggen fugatisch verwerkt - terug. (zie 
voorbeelden 28a en 28b) Met deze symfonie houdt Röntgen zich op in 
de omgeving van de door hem hevig bewonderde organist-componist 
en Bach-apostel Max Reger. Overigens is het opvallend dat de 
componist in zijn laatste twee symfonieën (voorjaar 1932) het 
‘Konstruieren’ en het pionieren in vreemd land achter zich heeft gelaten 
en de veilige bedding van het midden-19de-eeuwse classicisme 
verkiest.220 Het was voor Röntgen een terug naar af, zoals overigens 
ook in andere werken uit zijn laatste periode.   

Uit Röntgens agenda's blijkt dat de symfonieën doorgaans in 
twee dagen tijd ontstonden: de ene dag werd een symfonie 
'angefangen' en reeds de volgende dag 'fertig gemacht'. De eerste 
voorlopige versies waren voor twee piano's. De pianopartituren zijn hier 
en daar met potlood voorzien van instrumentatieaanwijzingen; meestal 
kwam binnen een maand de orkestpartituur gereed, soms eerder.221 
                                                             
216                                                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 305. 
217                                                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 300. De bitonale symfonie ontstond gedurende een vierdaags bezoek aan Alkmaar. Daar 
bezochten de Röntgens de kaasmarkt en vanuit de stad ook Jacques Abas in Camperduin.  
218                                                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 299. 
219                                                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 306. 
220                                                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nrs. 308 en 309. 
221                                                                    Uit Röntgens brief aan Tovey van  27 augustus 1930 (Edinburgh. 
University Library, Coll. Tovey) blijkt dat de zes symfonieën die hij dat jaar had gecomponeerd (nrs. 
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Röntgen heeft niet al zijn symfonieën namen gegeven, naderhand 
heeft zijn vrouw in enkele gevallen titels op de partituren geschreven, 
overigens niet steeds correct.222 De namen van twee symfonieën 
verwijzen naar Röntgens eigen actualiteit: 'Edinburgh' (nr. 7, 11 maart 
1930) en 'Winterthur' (nr. 14, 30 december 1930). Het was de 
universiteit van Edinburgh die Röntgen een eredoctoraat had 
verleend.223 Winterthur was de Zwitserse stad waar Joachim Röntgen 
sinds juli 1928 als concertmeester van het Musikkollegium werkte en in 
april 1930 in het huwelijk was getreden; Kerstmis en Oud en Nieuw 
brachten Julius en Mien dat jaar bij Joachim en zijn vrouw Annemarie 
door.  

Het vijfdelige werk 'Aus Shakespeare's Sturm', in correspondentie 
aangeduid als de Tempestsymfonie (nr. 16, 21 april 1931), verwijst 
naar The Tempest van William Shakespeare.224 Röntgen ging hier 
zelfs programmatisch te werk, in die zin dat hij verschillende karakters 
uit het toneelstuk in muziek heeft proberen te vangen. Het stuk bestaat 
uit de volgende delen: ‘Prospero’ [de magiër, vroeger hertog van 
Milaan], ‘Caliban’ [Prospero's woeste slaaf] ('Feroce'), ‘Miranda’ 
[Prospero's 15-jarige dochter] ('Tranquilo et teneramente'), ‘Ariël’ 
[poëtische luchtgeest] ('Con moto e sempre molto leggiero') en een 
‘Epiloog’ (door Prospero). Röntgen maakte in juni 1932, tijdens zijn 
verblijf bij de Trevelyans, een piano-uittreksel van het stuk en speelde 
het op 11 juni voor aan zijn zwager, Robert Trevelyan (1872-1951).    

                                                                                                                                                                                          
7-12) 'vorläufig' voor twee piano's waren geschreven. Reeds op 2 oktober bericht hij zijn vriend: 
'Meine sechs Symphonien sind jetzt in Partitur geschrieben.' Dat was niet helemaal waar: de Elfde 
symfonie draagt immers de datering 4 oktober 1930 en de Twaalfde is gedagtekend 9 oktober 
1930. 
222                                                                    Bij voorbeeld op de kaft van 'Spielt auf', die voor een prijsvraag 
werd ingestuurd, schreef Mien 'Walzersymphonie'. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus 
composities JR, nr. 310. De Walzersymfonie echter is nr. 10 (Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. 
Catalogus composities JR, nr. 298), waar in de finale een eerste versie van de wals van 'Spielt auf' 
voorkomt. 
223                                                                       Op 27 februari 1930 schreef Röntgen aan Tovey over 'eine soeben 
vollendete Symphonie' (Edinburgh. University Library, Coll. Tovey. Brief van JR aan DT). Op de 
voorzijde van de kladpartituur, in potlood, in het handschrift van Mien: 'Deze Symfonie is niet in 
partituur voor orkest bestaande.' Dat was inderdaad Miens bevinding in 1934, toen zij Röntgens 
partituren inventariseerde. Den Haag, NMI, Coll. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 297. In de 
University Library van Edinburgh berust het origineel van de Edinburgh-symfonie: M78. Ron-22. 
R.S.O. De Edinburgh-symfonie is overigens de Doctor-Symfonie.    
224                                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
289. 
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Shakespeare had met symfonie nr. 16 zijn deel gehad, Goethe 
kwam aan de beurt met de symfonieën nr. 17 en nr. 20.225 De 
vierdelige symfonie nr. 17 is - in Röntgens woorden - een 'Wilhelm 
Meistergeschichte'. Gelijk hij in zijn Tempest-symfonie had gedaan, zet 
Röntgen in elk deel - in volgorde van opkomst - een karakter of episode 
uit Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre neer: de kokette 
toneelspeelster Philine ('Rasches Walzertempo') wordt gevolgd door de 
oude harpspeler (der Harfner: 'Andante sostenuto', met harp) en diens 
engelachtige, maar tragische dochter Mignon ('Lento un poco andante', 
met celesta). Aan het slot zingen een gemengd koor en een 
knapenkoor een requiem voor de overleden Mignon: 'Mignons 
Exequien'.226   

Het motto van Symfonie 'Prooemion' (nr. 20) ('Im Namen dessen 
der Sich selbst erschuf!'), is de aanhef van Goethes kosmische gedicht 
Prooemion, een pantheïstische geloofsbelijdenis die de ‘Freigeist’ 
Röntgen uit het hart moet zijn gegrepen.227 Het slotdeel van de 
vijfdelige symfonie is voor vierstemmig mannenkoor. Dit koor heeft, 
behalve de tekst, niets uit te staan met het in 1930 geschreven 
mannenkoor Prooemion.228  

 
Prooemion 
 
Im Namen dessen der Sich selbst erschuf! 
Von Ewigkeit in schaffendem Beruf; 
In Seinem Namen der den Glauben schafft, 
Vertrauen, Liebe, Tätigkeit und Kraft; 
In Jenes Namen, der, so oft genannt, 

                                                             
225                                                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nrs. 526 en 313. 
226                                                                            Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Catalogus composities JR, nr. 
526. Een losse Mignons Exequien aldaar onder nr. 475. Edinburgh, University Library, Coll. Tovey. 
Niet gedateerde brief JR aan DT (mei 1931). De tekst is ontleend aan het 8ste hoofdstuk van het 
8ste boek van Wilhelms Meisters Lehrjahre. Robert Schumann schreef al in 1852 een Requiem für 
Mignon; Theodore Streicher (1874-1940) componeerde in 1907 Mignons Exequien aus Goethes 
Wilhelm Meister voor koor, kinderkoor en orkest.   
227                                                               Den Haag, NMI, Arch. Röntgen, Catalogus composities JR, 
nr. 313.  
228                                                                      Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 
nr. 409. Ook dat werd voor een prijsvraag geschreven: 'Attention of Judge of price song'. Het motto 
van de op plaatsen 7-stemmige compositie luidt: 'Gott und Welt' 
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Dem Wesen nach blieb immer unbekannt: 
      

So weit das Ohr, so weit das Auge reicht 
Du findest nur Bekanntes das Ihm gleicht, 
Und deines Geistes höchster Feuerflug 
Hat schon am Gleichnis, hat am Bild genug; 
Es zieht dich an, es reißt dich heiter fort, 
Und wo du wandelst schmückt sich Weg und Ort: 
Du zählst nicht mehr, berechnest keine Zeit, 
Und jeder Schritt ist Unermeßlichkeit. 
 
Was wär' ein Gott, der nur von außen stieße, 
Im Kreis das All am Finger laufen ließe! 
Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, 
Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen, 
So daß was in Ihm lebt und webt und ist, 
Nie Seine Kraft, nie Seinen Geist vermißt. 

                             
Im Innern ist ein Universum auch; 
Daher der Völker löblicher Gebrauch 
Daß jeglicher das Beste was er kennt, 
Er Gott, ja seinen Gott benennt, 
Ihm Himmel und Erden übergibt, 
Ihn fürchtet, und wo möglich liebt.     

 
 
Autobiografische gegevens liggen ten grondslag aan Röntgens Achtste 
symfonie: Noorwegen, Grieg en - vooral - Gjendine. In deze symfonie 
vindt men geen thema's en personen uit de wereldliteratuur, maar een 
episode uit Röntgens eigen geschiedenis en de componist ontleende 
zijn citaten aan de Noorse volksmuziek.229 Tijdens het componeren 
van deze symfonie legde Röntgen de laatste hand aan zijn biografie 
van Edvard Grieg die in het najaar van 1930 zou verschijnen.230 De 
uitgewerkte orkestpartituur was gereed op 8 mei 1930, de vooravond 
van zijn 75ste verjaardag! Met dit stuk heeft de componist precies zijn 
eigen driekwart eeuw volgemaakt. In de laatste episode van de 
                                                             
229                                                              Zie hiervoorΩΩΩ 
230                                                              Zie hiervoor ΩΩΩΩ 
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symfonie zingt een sopraan als in een vocalise vanuit de verte een 
koeroep, een 'lok', verschillende keren en steeds zachter. Het is 
dezelfde roep als in Griegs 19 norwegische Volksweisen (opus 66, nr. 
8) en Röntgens Jotunheimsuite. Als het ware Röntgens laatste groet 
aan Gjendine, wier gezang verwaait in de wind…231 (zie voorbeelden 
29, 7c en 7d) Het is niet onmogelijk dat Röntgen zich hier heeft laten 
inspireren door de Derde symfonie (‘Sinfonia espansiva’, opus 27) van 
zijn vriend Carl Nielsen, waarvoor hij zich in 1912 (voor de 
Amsterdamse uitvoering) zo had ingespannen. In het tweede deel 
(‘Andante pastorale’) zingen daar een sopraan en tenor in vocalise.  
 Voor de première van zijn Achtste symfonie heeft Röntgen zelf 
zijn best gedaan. Het werk werd, met de uitvoering in zicht, 
opgedragen aan Carl Schuricht (1880-1967).232 Tussen 1930 en 1939 
was Schuricht leider van de zomerconcerten van het Residentieorkest 
in het Kurhaus te Scheveningen. Het is niet onmogelijk dat Edvard 
Röntgen, cellist in het orkest, Schuricht attent heeft gemaakt op zijn 
componerende vader en ook het eerste contact tussen de twee heeft 
gelegd. Bij de lunch van Schuricht en Röntgen in het Oranjehotel in 
Den Haag (10 juli 1930) moet de chemie goed zijn geweest. Criticus A. 
de Wal noemde de symfonie een dag na de première ‘een knap, eerlijk 
eerbied-afdwingend stuk hartemuziek en hersenreflex. Mogelijk voor 
den schrijver van dieper beteekenis dan voor den hoorder van 
meesleepende kracht.’ Na afloop werd Röntgen door de uitvoerenden, 
Schuricht voorop, hartelijk gehuldigd.233    

 
 

Doctor h.c. Julius Röntgen 
 
Mogelijk heeft half februari 1930 het nieuws dat de universiteit van 
Edinburgh hem een eredoctoraat had verleend Röntgen totaal verrast. 
Het was professor Donald Francis Tovey (1875-1940) die hiertoe het 
initiatief had genomen.  

                                                             
231                                                                 Gjendine zou in 1931 zestig jaar oud worden.  
232                                                                       De titelpagina van de partituur vermeldt: 'Herrn 
Generalmusikdirektor Carl Schuricht zugeeignet, Scheveningen 6.9.1931'. Schuricht was 
Generalmusikdirector van het Stedelijk Symfonieorkest van Wiesbaden (van 1923 tot 1944). 
233                                                                      Het Vaderland, 7 september 1931 avondeditie. 
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 Röntgen was sinds 1909 ‘specially close’ met Tovey.234 De 
mannen koesterden voor elkaar een hevige adoratie: Röntgen 
bewonderde in Tovey de pianist, de analyticus en de wetenschapper. 
Hij speelde als een der eersten Bachs Goldberg-Variationen (BWV 
988) op concerten en gaf in de eerste decennia van de 20ste eeuw 
recitalseries met alle 31 pianosonates van Beethoven. Dat had 
Röntgen, toch zelf ook een echte Beethovenpianist, nooit gedaan. 
Tovey zou over diezelfde Beethovensonates een tot op heden 
gezaghebbend boek schrijven: A Companion to Beethoven’s 
Pianoforte Sonatas (1931). Tovey van zijn kant vereerde in Röntgen de 
immer productieve componist en de ‘Nur-Musiker’. Steevast opende hij 
zijn brieven aan Röntgen met 'Lieber Saxogen', 'Liebster Sachs' of 
zelfs 'Lieber Johann Sebastian Sachs'.235 Behalve naar Johann 
Sebastian Bach verwees hij daarmee naar Hans Sachs (1496-1576), 
de meest productieve liedcomponist die ooit in Duitsland had geleefd, 
de hoofdpersoon bovendien in Wagners muziekdrama Die 
Meistersinger von Nürnberg. 

236 In zijn necrologie voor Röntgen in The 
Times, getuigde Tovey van zijn grenzeloze bewondering: 'It is a fact 
that Röntgen's compositions, published and unpublished, cover the 
whole range of music in every art form, that they all show consummate 
mastery in every aspect of technique; that even in the most facile there 
is beauty and wit, and that each series of works culminates in 
something that has the uniqueness of a living masterpiece.'237 
 Tovey voerde al vroeg werken van Röntgen uit: zo speelde hij in 
1910 in en zelfs ver buiten Europa - in Canada - samen met Casals de 
Vijfde cellosonate (opus 56) en vanaf 1913 voerde hij regelmatig de 

                                                             
234                                                              Tilmouth (ed.), Donald Francis Tovey. The Classics of Music, 309. 
Röntgen heeft Tovey leren kennen via zijn zwager en schoonzus Robert en Elizabeth Trevelyan-
des Amorie van der Hoeven, vrienden van Tovey. 'Bessie', de zus van Mien Röntgen, was in 1900 
met Robert Trevelyan getrouwd. Tovey introduceerde zichzelf bij Röntgen met een hilarische 
Händelpastiche: 'The cat and the fiddle'. Dagboek Edvard Röntgen, 17 april 1924. Robert Trevelyan 
(1872-1951) raakte bevriend met Tovey in 1905. Hij schreef het libretto voor diens opera The bride 
of Dionysos (1907-1916). De brieven van Tovey aan de Trevelyans worden bewaard in Trinity 
College Library Cambridge (UK). 
235                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van DT aan JR. 
236                                                               Uit Tovey’s necrologie (The Times, 19 september 1932): ‘Nobody 
could see him in contact with younger musicians without thinking of Wagner's Hans Sachs.’ Zie 
hierna bijlage ΩΩΩΩΩ 
237                                                                    The Times, 19 september 1932. Zie hierna bijlageΩΩΩΩ. 
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aan hem opgedragen Azzopardi-Studien (opus 59) uit.238 Voor de Reid 
Historical Concerts in het seizoen 1921-1922 had Tovey Röntgens Trio 
voor fluit, hobo en fagot (opus 86) geprogrammeerd. Reeds eind 1922 
klonk in Edinburgh Röntgens Concert voor viool, altviool, cello en 
strijkorkest (1922) op een Reid Concert.239 Röntgen heeft zich ook voor 
Tovey beijverd: in zijn ensembleklas op het Amsterdamsch 
Conservatorium speelden leerlingen Tovey’s composities en op 15 
april 1924 mocht hij er optreden als jurylid op het examen voor de Prix 
d’Excellence van Jan de Boer.240 Na Röntgens pensionering verdiepte 
zich de vriendschap: in 1927 logeerde Tovey enkele dagen op 
Gaudeamus en in 1928 en 1929 brachten de Röntgens tegenbezoeken 
aan Edinburgh.  

Röntgen schreef in december 1929 voor Tovey twee 
pianoconcerten (de nrs. 6 en 7). Samen zouden ze deze werken op 20 
maart 1930 in de Usher Hall in Edinburgh in première brengen. Het 
was met dit concert voor de deur dat Tovey, sinds 1914 de bekleder 
van de Reid Chair of Music aan de universiteit van Edinburgh en aldaar 
decaan van de ‘faculty of music’, zijn vriend Röntgen wilde 
verrassen.241 Tovey zal afgezien van de meer officiële redenen - hierna 
- ook particuliere redenen hebben gehad om Röntgen in het zonnetje te 
zetten: het eredoctoraat was een verlaat bedankje voor de steun - de 
aanbevelingsbrief - die Röntgen hem had gegeven toen hij in 1914 
kandidaat was voor de opvolging van Frederick Niecks (1845-1924) 
voor de Reid Chair of Music.242 Tovey zou ook als componist veel van 
Röntgen hebben geleerd.243 Ten slotte, de geleerde was nooit 
                                                             
238                                                                    Edinburgh, University Library, Sc. No. 1347, Tovey Coll. TM78Rön-
5. Aldaar Röntgens opdracht: ‘an Donald Tovey in amicitia ostinata'. 
239                                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
271. 
240                                                                Edinburgh, University Library, Coll. Tovey. Brief van JR aan DT, 18 
februari 1924. Zie hiervoorΩΩΩΩ 
241                                                                      The Reid Chair of Music was ten gevolge van een testamentaire 
beschikking van John Reid (1721-1807) in 1839 ingesteld aan de universiteit. Een illustere 
voorganger van Tovey was Herbert Oakeley, die de Reid Chair of Music bekleedde van 1865 tot 
1891. Tovey bekleedde de leerstoel van 1914 tot zijn dood in 1940. In 1894 werd aan de universiteit 
een ‘faculty of music’ opgericht. Hieraan verbonden waren de ‘Reid-professor’ en ten hoogste drie 
andere professoren (Turner, History, 291 e.v.).    
242                                                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT,  27 juli 
1914. 
243                                                                                 Edinburgh, University Library, Coll. Tovey. Brief van DT 
aan Sophie Weise, april 1913. 
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vergeten dat Röntgen hem, zelfs onder de zwaarste druk, niet had 
laten vallen in het conflict met Pablo Casals, halverwege 1912.244 Met 
een eredoctoraat kon Röntgen zich voegen in het illustere gezelschap 
van zijn overleden vrienden: Johannes Brahms (Breslau), Joseph 
Joachim (Cambridge) en Edvard Grieg (Oxford).   
 Tovey moest voor de verlening van het eredoctoraat uiteraard de 
senaat van de universiteit kunnen overtuigen. Op 13 februari 1930 nam 
dit hoge lichaam in een speciale zitting een 'reasoned report' van de 
muziekfaculteit met betrekking tot de twee eredoctoraten in 
behandeling.245 Tovey beval aan de hoge waardigheid te verlenen aan 
professor William Whitaker, hoogleraar musicologie aan de universiteit 
van Glasgow, en 'Julius Röntgen, the eminent Dutch composer and 
conductor’. Hij noemde Röntgen in zijn rapport 'The doyen of musicians 
in Holland'. Röntgen was volgens hem 'our last and closest link with the 
great music of the days of Wagner and Brahms'. In hem zou de 
universiteit een voorbije generatie grote klassieke componisten kunnen 
eren. Röntgen stond volgens Tovey als componist ‘at the height of his 
power and activity. [...] There are more powerful styles; there is none in 
which sweetness and light are more utterly beyond danger of a 
sentimental taint. There are musical ideas that evidently raise deeper 
issues: there is no higher mastery than that which produces Röntgen’s 
apparently facile results.’ De Senaat stemde in. Röntgen, die 
ongetwijfeld zou hebben opgekeken van de kwalificaties 'conductor' en 
‘doyen’ en de verwijzing naar Wagner, vernam het heugelijke bericht 
op 16 februari; de secretaris van de universiteit stuurde hem een dag 
later de schriftelijke bevestiging. De ontroerde, aanstaande doctor 
honoris causa stuurde per kerende post een ‘Letter of acceptance’ en 
liet weten dat hij graag de promotieplechtigheid wilde bijwonen.246   

Op 27 februari bedankte Röntgen ook Tovey; hij hoopte dat hij bij 
de ceremonie geen Engelse rede hoefde te houden: 'Ich würde sofort 
degradiert werden.'247 Röntgen en Whitaker waren overigens niet de 
                                                             
244                                                               Zie hiervoorΩΩΩ 

245                                                                                   Edinburgh, University Library. INI/ADS/Sec/A; University 
Secretary, 1833-1987; Misc./honorary graduations (1) (1920-49); Minutes of a meeting of the 
Senatus Academicus, 13 februari 1930. De ‘Special Meeting’ was om 17.00 uur.    

246                                                               Edinburgh, University Library. Honorary doctorates. Letters 
of Acceptance, 1930. 
247                                                               Edinburgh, University Library, Coll. Tovey. Brief van JR 
aan DT, 27 februari 1930. 
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eersten die een eredoctoraat in de muziek van Edinburgh kregen. De 
universiteit van Edinburgh, met haar stichtingsdatum 1582 een van de 
jongere universiteiten van Groot Brittannië, had jaarlijks een groot 
aantal eredoctores.248 In 1927 werden maar liefst 39 eredoctoraten 
verleend, in 1928 21, het jaar daarop 19 en in 1930 25. De lijst van 
eredoctores - beschikbaar vanaf 1889 - vermeldt voornamelijk 
promoties in de rechten en de godgeleerdheid. Incidenteel werden 
eredoctoraten in de muziek verleend: Röntgen was sinds 1889 de elfde 
eredoctor in de muziek. Van zijn voorgangers moeten worden 
genoemd Herbert Oakeley (1899) en de theoloog, medicus en musicus 
(organist) Albert Schweitzer (1929). De laatste ontving op één dag 
zelfs twee eredoctoraten, een in de godgeleerdheid en een in de 
muziek.249 Gustav Holst echter had in 1924 voor een eredoctoraat 
bedankt, ‘as is my custom with honorary doctorates’.250  

    
Van 14 maart tot 1 april 1930 verbleven de Röntgens in Engeland en 
Schotland. Op 17 maart ontmoetten ze in Londen Ralph Vaughan 
Williams (1872-1958), evenals Tovey een goede vriend van de 
Trevelyans, en reisden de volgende dag per trein door naar Edinburgh. 
Voor het concert waarop Röntgen zou optreden was niet de Edinburgh-
symfonie geprogrammeerd - die moest nog officieel aan de Senaat 
worden aangeboden - maar wel, volgens afspraak, de twee aan Tovey 
opgedragen ‘Concertsteaks’. Deze concerten hadden uiteindelijk het 
grote voordeel dat het publiek de aanstaande doctor ook als uitvoerend 
musicus aan het werk kon zien en horen. Bij Tovey thuis werd de 
partituur doorgenomen. Op 20 maart was 's morgens in de Usher Hall 
de eerste repetitie met het Reid Orchestra. Het commentaar van Mien 
laat aan duidelijkheid weinig te wensen over: 'Julius erg in spanning 
[…] Toen nog in de artist room tot 12 uur moeten wachten - vreeselijk. 
Toen ongelukkige repetitie, slecht begeleid, Tovey ongeduldig en 
wanhopend. Ten slotte ging alles toch.' 's Avonds was het concert: 
'Julius tamelijk geagiteerd.' Voor de pauze dirigeerde Tovey Bruckners 
                                                             
248                                                               A. Logan Turner, History of the University of Edinburgh 
1883-1933. Edinburgh, 1933. Aldaar Hoofdstuk VIII: ‘The faculty of Music’ (284-301). 
249                                                                       De lijsten kan men raadplegen op de website van de 
University of Edinburgh (www.ed.ac.uk; 18 januari 2007). In 1933 volgde overigens de dirigent 
Adrian Boult en in 1934 verwierven Adolf Busch, Fritz Busch en Pablo Casals de doctorshoed. 
250                                                                                 Edinburgh, University Library, Coll. Tovey. Brief van 
Gustav Holst aan DT, 20 februari 1924. Gustav Holst (1874-1934).  
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Vierde symfonie, daarna kwam Röntgen met de twee pianoconcertjes 
en na de pauze klonken Elgars Enigma Variations (opus 36).251 Mien 
rapporteerde ‘s avonds in gebruikelijk staccato: 'Brilliant gegaan, groot 
succes, vijf keer teruggeroepen.'252 The Scotsman noemde Röntgen 
'conciseness itself' en zijn pianistiek 'remarkably effective'; hij had de 
concerten met 'abounding vigour' uitgevoerd en zelfs nog een toegift 
gespeeld.253   

 Op donderdag 27 maart dromden reeds vroeg in de morgen 
studenten en hun familieleden samen in de Upper Library (Playfair 
Library Hall) in het oude hoofdgebouw van de universiteit. Vooraan in 
de statige zaal zaten de 40 studenten die hun ‘doctorate’, ‘masters’ of 
‘bachelors’ hadden behaald. Precies om tien uur schreden de vice-
kanselier en de senaat de zaal binnen, gevolgd door de twee 
eredoctores Whitaker en Röntgen, gekleed in scharlakerode toga’s. Na 
het plechtige openingsgebed door de decaan van de faculteit der 
godgeleerdheid stak Tovey een korte maar krachtige redevoering op 
Röntgen af, waarin hij onder meer gewag maakte van diens unieke 
positie in de muziekgeschiedenis: ‘To those who have the good fortune 
to come within Röntgen’s sphere of influence, there is no breach of 
continuity between the present and the great past in which his friends 
Joachim and Brahms accomplished their work. [...] No man living is a 
more radiant source of inspiration to all musicians, young or 
experienced.’ Nadat Röntgen de zwarte doctorsbaret en het applaus 
van de studenten in ontvangst had genomen, beklom hij het podium en 
nam hij plaats aan de rechterzijde van de vice-kanselier.254 ‘s Middags, 
tijdens de lunch in het hoofdgebouw, offreerde hij 'with a few humorous 
words what he called his “degree exercise” - a bulky manuscript, upon 
which he had been incomfortably perched for more than one hour. It 

                                                             
251                                                                                Edinburgh, University Library, Coll. Tovey. Brief van JR 
aan DT, 17 december 1929. Röntgen had Bruckners Vierde symfonie al op de analysecursus 
behandeld en zijn oordeel over het laatste deel was: 'sehr dumm'. 
252                                                               Tinte, Coll. Röntgen. MR Reisdagboekje Edinburgh-
Winterthur 1930. 
253                                                               The Scotsman, 21 maart 1930. 
254                                                                            Edinburgh, University Library, University of Edinburgh, Senatus 
Academicus signed minutes, vol. 5 (1928-1932), 315-319. Graduation Ceremonial, 27 iii 1930. 9.45 
a.m. Upper Library, 10. a.m; Van Hoek, Man en macht, 155-157; Tinte, Colll. Röntgen. 
Reisdagboekje MR Edinburgh en Winterthur 1930.  
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was dedicated to the Reid Orchestra and entitled Edinburgh 
Symphony.'255  
 
Röntgen en Tovey zouden na maart 1930 nog één keer samen zijn. 
Eind augustus hetzelfde jaar kregen de plannen voor het voorgenomen 
concert in Edinburgh vorm. Tovey had Röntgen half februari de 
uitvoering van de 'Doktorarbeit' immers in het vooruitzicht gesteld. Op 4 
december 1930 ging de Edinburgh-symfonie in de Usher Hall in 
première. The Scotsman schreef een dag later dat ‘Röntgen has 
become very popular with the audience at the Reid Concerts' en dat de 
ontvangst 'most enthusiastic' was geweest.256 Verder dan herhalen wat 
Tovey in zijn programmatoelichting had geschreven kwam de 
recensent niet: 'well defined themes', 'clear and connected musical 
thinking', 'orchestral treatment always fine'. De Britse dagen werden 
besloten in Londen waar de Röntgens lunchten met Gustav Holst en - 
opnieuw - Vaughan Williams ontmoetten. 

Röntgen moet ervan overtuigd zijn geweest dat zijn werk in 
Edinburgh én met Tovey én met musici uit diens omgeving toekomst 
had. In dat licht moet de compositie worden gezien die op 12 en 13 
januari 1931 gereed kwam: het Vijfde vioolconcert. Röntgen droeg het 
werk op aan Jelly d’Arányi (1895-1966). Deze Hongaarse violiste had 
op hetzelfde concert als waarop Röntgens Edinburgh-symfonie in 
première was gegaan het vioolconcert in D van Mozart (KV 218) en het 
aan haar opgedragen vioolconcert (Concerto Accademico, 1925) van 
Vaughan Williams gespeeld. Dat Röntgen de violiste bij die 
gelegenheid mogelijk een concert in het vooruitzicht heeft gesteld, is 
voorstelbaar. Van D’Arányi’s reactie op de opdracht en het werk en 
een uitvoering door haar is niets bekend.257 Röntgen zinspeelt zelf op 
                                                             
255                                                                                  Grierson, Donald Tovey, 256; de uitgewerkte 
orkestpartituur van de symfonie wordt bewaard in de Edinburgh University Library. Het Reid 
Orchestra was feitelijk het orkest van de universiteit, hetgeen mag blijken uit het stempel voor in de 
partituur: 'Reid Orchestra. Edinburgh University'. 
256                                                                                 The Scotsman, 5 december 1930. In een brief van 8 
januari 1931 aan Van der Ven verbasterde Röntgen dit als volgt: ‘Ik werd genoemd “The most 
popular modern composer in Edinburgh”.’ Hieruit blijkt maar weer eens Röntgens neiging de zaken 
fraaier voor te stellen dan ze waren. Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 258. 
257                                                                               De uitgewerkte orkestpartituur is voorhanden, echter geen 
partijen. Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 265. Joachim Röntgen 
heeft het stuk op 13 september 1942 bij de tiende jaardag van het overlijden van zijn vader met het 
Concertgebouworkest o.l.v. Eduard van Beinum uitgevoerd. Brieven van Jelly  d’Arányi ontbreken in 
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de uitvoering van een nieuwe compositie van zijn hand in Edinburgh - 
en hij bedoelt dan ongetwijfeld het nieuwe vioolconcert - in een brief 
aan D.J. van der Ven van 8 januari 1931: ‘Spoedig zal ik weer een 
nieuw werk aldaar uitvoeren.’258 Het is er niet meer van gekomen.          
 
 
IV 
Het laatste jaar 
 
Makkelijk is Röntgens laatste winter (1931-1932) niet geweest. Hij was 
vaak neerslachtig en at maanden achtereen vrijwel uitsluitend vruchten 
om zijn constipatie te bestrijden. Achteraf bleek dit dieet averechts te 
hebben gewerkt. Later interpreteerde men zijn 'gedeprimeerde 
toestand' als het gevolg van een tekort aan goed en voedzaam 
voedsel. Twee dagen na zijn overlijden schreef Mien haar zuster dat ze 
de laatste twee jaar van Julius' leven veel had geleden 'onder zijn 
verandering en zieke toestand’.259  

Hoe miserabel Röntgen zich ook van tijd tot mag hebben 
gevoeld, hij heeft van begin januari tot half juli 1932 nog als een 
bezetene gewerkt. Zo ontstonden het oratorium Sulamith voor sopraan, 
tenor, vrouwenkoor en orkest (opgedragen aan de hebraïcus Karl 
Budde met wie hij de tekst had vastgesteld), twee symfonieën, vijf 
pianotrio's, dertien pianosonates en nog wat kleiner, los werk.260  Wat 
de pianotrio's betreft, Röntgen had zijn laatste trio's gecomponeerd in 
1924, in de dagen van zijn verhuizing van Amsterdam naar Bilthoven 
('Post tenebras lux' en ‘Gaudeamus’) en sindsdien het genre gelaten 
voor wat het was. Zijn laatste drie pianotrio's ontstonden in mei en juni 
1932. Mien vond voor haar 62ste verjaardag (19 februari 1932) op de 
                                                                                                                                                                                          
het Röntgenarchief. Julius Röntgen kende in 1931 Jelly d’Arányi en haar zuster Adila Fachiri, 
overigens nichtjes van Joseph Joachim, minstens 20 jaar. Van 1911 dateert een foto van een 
samenzijn in het huis van Robert Trevelyan met daarop het echtpaar Trevelyan-des Amorie van der 
Hoeven, Donald Tovey, Pablo Casals, Sophie Weisse, de gezusters d’Arányi en het echtpaar 
Röntgen-des Amorie van der Hoeven. Ravel droeg zijn Zigane aan Jelly op, Bartok twee sonates 
voor viool en piano.   
258                                                                        Röntgen-de Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van 
Julius Röntgen, 258-259. 
259                                                                     Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van MR aan BT, 
29 juni en 15 september 1932. 
260                                                                   Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs. 
528, 308, 309, 207-211, 68-78.  
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cadeautafel twee nieuwe pianosonates en de Variationen über eine 
norwegische Volksweise in een bewerking voor twee piano’s.261 In de 
maanden februari en maart ontstonden dertien pianosonates, die met 
de twee sonates van 1931 een imposante serie vormen. Het werk eiste 
wel zijn tol. Mien noteerde op 9 april in haar agenda: 'Julius 
doodmoe'.262        

Röntgens agenda voor 1932 toont binnen welk tijdsbestek de 
laatste composities tot stand zijn gekomen.263 Symfonie nr. 23 werd 
'angefangen' op 2 januari en was reeds op 4 januari 'fertig'. Weliswaar 
in piano-uittreksel met hier en daar orkestratieaanwijzingen, en dus 
geen volledig uitgeschreven orkestpartituur, maar even goed een 
ongelooflijk knappe prestatie. Op 18 januari was de orkestpartituur 
klaar. Van symfonie nr. 24 die hij op 26 maart was begonnen én had 
voltooid, was de uitgewerkte partituur gereed op 18 april. Tussendoor 
had hij Beethovens pianosonate nr. 27 (opus 101) bewerkt voor 
strijkkwartet. Aan Tovey schreef hij: 'Es ging sehr gut. Besonders die 
Fuge macht sich gut.'264  

Röntgens laatste serie pianosonates ontstond binnen een kort 
tijdsbestek; het was een zaak van slechts enkele weken, van 30 januari 
tot 20 maart 1932.265 De energieuitbarsting doet denken aan de 
koortsachtige roes waarin Franz Schubert en Hugo Wolf hun 
liederencycli op papier uitstortten. De partituren wijzen uit dat de 
composities binnen een mum van tijd tot stand zijn gekomen. In alle 
gevallen gaat het om sonates van enige omvang, drie- tot vierdelig, 
minimaal een kwartier in duur. Onder bijvoorbeeld de sonate in gis (29 
februari, 11 bladzijden) schreef de componist: 'In einem Nachmittag 
geschrieben'.266 Onder andere sonates krabbelde hij: 'In einem Tag 
geschrieben' of 'In einem Vormittag geschrieben'. Wilde hij zichzelf 
bewijzen, zichzelf ervan overtuigen dat hij ondanks toenemende 
                                                             
261                                                                             Amsterdam, Familiearchief Röntgen. Brief van MR aan Joachim 
Röntgen, 20 februari 1932. Bedoelde sonates zijn de ‘Zwei Sonaten (zum 19ten Februar 1932)’.  
Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 69 en nr. 290. 
262                                                                    Tinte, Coll. Röntgen. MR Agenda voor 1932, 9 april. 
263                                                                    Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda voor 1932. 
264                                                                     Edinburgh, University Library, Coll. Tovey. Brief van JR aan DT, 13 
juni 1932. Uit deze laatste brief aan zijn vriend blijkt dat Tovey tegelijkertijd Haydntrio’s bewerkte.     
265                                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs. 
68-78. 
266                                                              Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, 72. 
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moeheid en fysieke klachten nog tot alles in staat was? Dat hij een 
jongeling in de geest was gebleven? Niet eerder had hij composities op 
deze manier ondertekend. Al met al doen de toevoegingen geforceerd 
aan. 

Genoemde pianosonates zijn geschreven met inkt en het papier 
vertoont niet de geringste sporen van een eerste stadium in potlood. 
Het is niet waarschijnlijk dat er schetsen zijn geweest; alleen al om 
dergelijke partituren uit te schrijven moet de componist een dagdeel of 
meer nodig hebben gehad. Eens te meer blijkt dat Röntgen, ook op 
hoge leeftijd, met ongelooflijke snelheid kon werken (en heel netjes). 
Vervolgens, dat de composities in zijn hoofd blijkbaar al geheel waren 
uitgekristalliseerd. De componist laat overigens in de sonates het 
experimenteren (bitonaal of atonaal 'konstruieren') geheel achterwege. 
De stukken zijn gecomponeerd in een stijl die doet denken aan de 
pianocomposities van de late Brahms. Daarmee voelde Röntgen zich 
het meest verwant.   

Zoals reeds is gebleken kreeg Röntgen extra impulsen bij het 
componeren als de vooruitzichten op uitvoering gunstig waren. Dat 
gold voor de koorwerken, de religieuze muziek, de symfonieën en ook 
de kamermuziek. Welke aanleidingen er in 1932 zijn geweest voor het 
componeren van pianosonates blijkt niet. Was het het contact met de 
jonge meesterpianist George van Renesse of het pianospelen met 
Mien dat Röntgen had bewogen? Waren de sonates bedoeld voor het 
eigen plezier en eigen gebruik en moeten de reeks misschien worden 
geïnterpreteerd als een groot en langgerekt ‘Abschied vom Klavier’? 
Zou Röntgen dan toch ten diepste hebben beseft én aanvaard dat zijn 
dagen waren geteld?    

Op 18 april 1932 schreef Mien aan Bessie: 'Nu logeren Joachim 
en Annemarie bij ons [14 april-1 mei], erg vrolijk en innig gezellig. We 
maken erg veel muziek, zelfs Julius heeft de Bratsche weer voor den 
dag gehaald.'267 Dat was blijkbaar enige tijd geleden; Röntgen had het 
zo druk gehad dat de altviool er bij was ingeschoten. Nog dezelfde 
week en de week daarna was Röntgen gecommitteerde bij de 
eindexamens van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag; daar 

                                                             
267                                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 18 april 
1932. 
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was hij voor het laatst samen met zijn vriend Johan Wagenaar.268 Met 
zijn Elegische Suite zette Röntgen op 21 april definitief de streep onder 
zijn piano-oeuvre.269 Drie dagen later noteerde Mien 'Julius erg moe en 
geconstipeerd', maar een dag later was het alweer 'Julius erg 
opgewekt'.270 Dit soort aantekeningen had Mien vóór 1932 nooit 
gemaakt. Al met al was de oude vanzelfsprekendheid van Röntgens 
grote ‘Leistungsfähigkeit’ en goede humeur verdwenen.    

Pablo Casals kwam langs op 16 mei, tweede pinksterdag. Mien 
had Casals geschreven dat het niet goed ging met zijn oude vriend en 
hij haast moest maken als hij hem nog wilde zien. Het weerzien na al 
die jaren was - in de woorden van Mien - ‘zoo touchant en 
aangrijpend’. Op het perron van station Bilthoven vielen de twee elkaar 
in de armen, tot ontroering van de toevallige omstanders. Casals was 
diep getroffen door Röntgens verzwakte toestand, maar 's middags in 
de muziekkamer leek de energie bij Röntgen weer als vanouds te 
stromen. De twee hadden precies één dag en moesten dus hun tijd 
samen uitbuiten. Mien gaf Joachim een verslag heet van de naald: 'Het 
leven concentreerde zich in een extract van musiceeren en 
Gedankenaustausch […] En papa!… ineens verjongd en onvermoeid! 't 
Is als een opwekkende medicijn, zoals papa vroeger voor Grieg 
was.'271 's Avonds kwam Julius jr. langs en speelden de drie een 
Strijktrio en het nieuwe Pianotrio in e dat op 8 mei was voltooid.272 
Casals kreeg als cadeautje de Variationen über ein Alt-englisches 
Volkslied een werk dat op 20 februari 1932 was ontstaan. Casals heeft 
in de jaren na Röntgens overlijden de variaties overal gespeeld.273  

Een reactie op Casals' bezoek was het opleven van Röntgens 
inspiratie en zijn compositie van de Pianotrio’s in Es en in g.274 Daarna 

                                                             
268                                                                  Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda voor 1932 en MR Agenda voor 
1932, 22, 25 en 28 april. 
269                                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 79. 
270                                                                    Tinte, Coll. Röntgen. MR Agenda voor 1932, 24 en 25 april. 
271                                                                     Amsterdam, Familiearchief Röntgen. Brief van MR aan Joachim 
Röntgen, 17 mei 1932. 
272                                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
209. 
273                                                                          Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 23 maart 
1934; Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 175. 
274                                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nrs. 
210 (21 mei) en 211 (1 juni). 
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bleven in Röntgens agenda de bladzijden leeg, overigens allerminst 
een indicatie voor een onbezorgde tijd of een ‘dolce far niente’. Bij het 
bezoek van Casals waren zowaar plannen voor de nabije toekomst 
gemaakt, in het bijzonder voor een tournee in oktober naar Barcelona. 
Julius zou daar met een orkest onder Casals' leiding een van zijn 
pianoconcerten spelen. Casals geloofde er eigenlijk niet in, maar had 
niet gedurfd Röntgen tegen zichzelf in bescherming te nemen. Op 21 
juni schreef hij Donald Tovey: 'J'ai vu Julius Röntgen à Bilthoven - il 
était temps! J'ai été très impressionné à tout point de vue - impossible 
de m'étendre par écrit à son sujet - mais en concret j'ai emporté 
l'impression qu'il ne vit que pour et à cause de sa musique - c'est 
admirable et aussi très mélancolique! Il m'a écrit prévenir à Barcelona 
jouer un de ces concertos - crois tu qu'il est en état d'une telle fatigue - 
bien entendu qu'il m'a été impossible de lui dire qu'il ne devrait pas 
faire un tel effort - d'une autre coté il est également impossible de lui 
dire d'attendre des meilleures occasions, car dans son état on ne peut 
guère attendre - cher Julius!'275  
 
 
Ziekte en laatste opleving 
 
Van 23 mei tot 4 juni logeerde Bessie Trevelyan op Gaudeamus en bij 
haar vertrek nodigde zij de Röntgens uit voor een tegenbezoek en dat 
werd prompt en gretig aangenomen. Röntgen verheugde zich enorm 
op een verblijf in het land dat hem zo lief was geworden. Wellicht heeft 
hij gevoeld dat het wel eens voor het laatst zou kunnen zijn.  
 Tijdens zijn laatste reis naar Engeland (9-26 juni) kwamen 
Röntgens grenzen in zicht. De eerste dagen op The Shiffolds in 
Dorking (ten zuidwesten van Londen) waren redelijk onbezorgd.276 Op 
11 juni speelde Julius 's morgens de Trevelyans nog zijn Tempest-
symfonie voor. De 13de had hij opeens geen honger meer en 
verschrikkelijke last van zijn maag. Aan Tovey schreef hij niettemin 
diezelfde dag: 'Wir haben hier herrliche Tage und ich ruhe mich 

                                                             
275                                                                          Edinburgh, University Library, Coll. Tovey. Brief van PC aan DT, 21 
juni 1932. 
276                                                                    Voor het hiernavolgende: Tinte, Coll. Röntgen. MR Agenda voor 
1932, 9-26 juni. 
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gründlich aus, einmal ohne Gebrauch von Notenpapier.'277  Dat laatste 
was voor zijn doen wel heel opmerkelijk. De 16de noteerde Mien: 
'Julius misselijk en down'. Een dag later was er lichte verbetering; 
vroeg naar bed en veel slapen bleken heilzaam. 'Nog niet gerookt' 
noteerde Mien de 18de en ook dat was voor Röntgen ongewoon. 
Immers, als hij zich goed voelde, rookte hij steevast zijn pijpje.278 De 
20ste voelde hij zich veel beter en werd er zowaar weer wat 
gecomponeerd en voorgespeeld, zelfs voor de huisarts die langskwam. 
Onmiddellijk daarna keerden Röntgens constipatie en de 
maagklachten terug. Op 23 juni krabbelde Mien in haar agenda: 'Iets 
minder misselijk maar niet gerookt.' De dagen daarna werd er weer 
goed gegeten, gerust, gelopen en zelfs ook gerookt, maar elke 
inspanning was nog te veel. Röntgen was steeds ‘erg moe’ en ‘erg 
down’.  

De arts meende dat de Röntgens, ondanks alles, de zeereis 
konden wagen en daarom gingen Julius en Mien op 26 juni bij rustige 
zee terug naar huis. Eenmaal in Bilthoven werd de moeheid 
overwonnen. Röntgen kreeg een opleving en ging zelfs weer 
componeren. Op 29 juni luidde het in Miens agenda kort en goed: 
'Vanmorgen werkte hij weer met lust.' Op 1 juli kwamen de Abassen 
langs voor een ‘schaakje’ en ook dat verzette de zinnen.279 De energie 
en inspiratie waren weer terug en dat was een enorme opluchting. 
Röntgen had immers na de moeizame lente en het verblijf in Engeland 
gevreesd dat zijn dagen waren geteld. Dat was hem nooit eerder 
overkomen.  

De laatste aantekening in Röntgens agenda - dinsdag 5 juli 1932 
- luidt: 'Quintett G-Dur'.280 Dit Tweede pianokwintet droeg het motto dat 
                                                             
277                                                                   Edinburgh, University Library, Coll. Tovey. Brief van JR aan DT, 13 
juni 1932.  
278                                                                         In de familie Röntgen ging het grapje: 'Hoe is het met de patiënt? 
Heel goed, hij rookt weer!' Of in Röntgens eigen woorden, als hij over zichzelf sprak: 'Der alte 
Frosch raucht wieder.' Eind 1924 schreef hij aan zijn zoon Edvard: 'Ich war ein paar Tage sehr 
erkältet, “Jetzt raucht er wieder, Gott sei Dank”.' Tinte, Coll. Röntgen. Brief van JR aan Edvard 
Röntgen, 11 november 1924. Overigens is dit een citaat van Wilhelm Busch (Münchener 
Bilderbogen, nr. 325): ‘Drei Wochen war der Frosch so krank! Jetzt raucht er wieder. Gott sei Dank!’ 
Röntgen schreef Messchaert op 11 februari 1922 toen zijn hele familie ziek te bed lag: 'Ich glaube 
daß meine Tabakspfeife eine wunderbare Wirkung hat und mich vor allen Griepbacillen [sic!] 
behütet. Und dabei schmeckt sie mir so gut und die Noten schreiben sich so leicht dabei!!' Hoorn, 
Westfries Archief, Arch. Messchaert. Brief van JR aan JM, 11 februari 1922. 
279                                                                    Tinte, Coll. Röntgen. MR Agenda voor 1932, 29 juni en 1 juli 1932. 
280                                                                    Tinte, Coll. Röntgen. JR Agenda voor 1932, 5 juli 1932. 
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Beethoven boven het derde deel van zijn Zestiende strijkkwartet (opus 
132, 1825) had genoteerd: 'Sentendo nuova forza' (nieuwe kracht 
voelende).281 De componist zou het werk nooit horen, het ging pas na 
zijn dood in première.282 Alle musicerende zoons hadden een 
dankbare partij in het kwintet gekregen: Julius junior, Engelbert, 
Johannes, Edvard en Joachim. Gezien Röntgens levenslange liefde 
voor de cello wekt het geen verbazing dat de cello het leeuwendeel 
was toebedeeld. Het is treffend dat Röntgen in de compositie die zijn 
laatste werk was, terugkeerde naar het Leipzig van zijn jeugd. Het 
Tweede pianokwintet ademt een vóór-Brahmsiaanse geest; het is 
lichte, veerkrachtige muziek, nauw verwant aan de kamermuziek van 
Mendelssohn.283 Het kwintet was Röntgens laatste geste: dit was de 
muziek die hem het meest na aan het hart lag; nu geen experimenten 
meer, maar terug naar de kern van de ‘ehrliche, unmoderne Musik’.284     

Het componeren leek weer probleemloos te gaan. Op 6 én 7 juli 
noteerde Mien: ‘Julius erg goed’.285 Zij vond het kennelijk verstandig 
elke dag iets op te schrijven over de toestand van haar man en dat 
alleen al tekent haar zorg; dat Röntgen zich goed voelde was niet meer 
vanzelfsprekend. Na zijn Tweede pianokwintet maakte hij nog een 
begin met het kopiëren van de partituur van zijn opera De lachende 
Cavalier, maar midden in dat werk verliet hem opeens alle energie. 
Aan componeren viel al helemaal niet meer te denken. Tegen Mien liet 
hij zich veelbetekenend ontvallen: 'Mir fällt gar nichts mehr ein!'286 
Julius Röntgen was klaar. Hij had gecomponeerd zo lang als het dag 
was en hij zich goed voelde en kón werken. Die tijd was nu voorbij. 
Röntgen zou de aarde verlaten niet zoals veel andere componisten met 
een overmaat aan muziek in het hoofd; zijn kelk was leeg, zijn bron tot 
op de bodem uitgeschept. Hij was letterlijk en figuurlijk uitgeput.  
                                                             
281                                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
248. 
282                                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 4 oktober 
1932. 
283                                                                    Dit was overigens ook al het geval geweest in het Strijksextet 
(1931). Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 252 (23 september 1931) 
284                                                                    Edinburgh, University library, Coll. Tovey, Brief van JR aan DT, 22 
december 1921.  
285                                                                    Tinte, Coll. Röntgen. MR Agenda voor 1932, 6 en 7 juli. 
286                                                                Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan PG, 13 
december 1932. 
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Op weg naar het einde 
 
De moeheid, misselijkheid en duizeligheid die hem in juni in Engeland 
voor het eerst hadden overvallen, keerden eind juli in volle hevigheid 
terug en de honger verdween zo goed als geheel.287 Op 3 augustus 
kwamen op Miens aandringen dr. De Klein en de eigen huisarts dr. 
Van Dam langs om Röntgen te onderzoeken; ze besloten dat hij ter 
observatie in het ziekenhuis moest worden opgenomen. De Klein en 
Van Dam verhulden tegenover Mien niet dat een prostaatoperatie 
onvermijdelijk was; tegenover de patiënt echter werd daarover in alle 
talen gezwegen. Omdat zijn blaas te gespannen was, werd eerst vocht 
afgetapt. Daarna was het bij Röntgen opnieuw ‘moe en moedeloos’. 
Diezelfde dag nam hij overigens de Spaanse tournee voor oktober aan. 
Het Vaderland kwam op 4 augustus zelfs met een klein berichtje: 'Dr. 
Röntgen naar Barcelona.'288   

Op 4 augustus werd Röntgen ‘s morgens met de auto naar 
Utrecht gebracht en opgenomen in het Diakonessenhuis.289 Vanaf zijn 
hooggelegen kamer (nr. 8) had hij een mooi uitzicht over de weilanden 
bij Bunnik. Het inbrengen van een catheter diezelfde dag mislukte. 
Röntgen was geen klager, maar naar zijn eigen zeggen was de ingreep 
'eine Hölle' geweest. De volgende dag werd onder narcose en nu met 
succes een nieuw catheter geplaatst en ook bloed afgenomen. 
Röntgens toestand was bevredigend, maar zijn matheid en 
lusteloosheid hielden aan. Mien was ondertussen voorbereid op het 
ergste. Engelbert kreeg op 9 augustus een telegram met een 
ondubbelzinnige boodschap: 'Overkomen!'.  

Op 12 augustus beoordeelde dr. De Klein Röntgens situatie als 
gunstig en droeg hij zijn patiënt over aan dr. Klinkenberg. 'Goddank!' 
noteerde Mien in haar agenda. Röntgens toestand verbeterde 
langzaam; met voorzichtig eten en rustig aan doen hield hij kleine 
                                                             
287                                                                    Voor het hiernavolgende is gebruik gemaakt van Mien Röntgens 
agenda voor 1932 en de briefkaarten die Mien van dag tot dag schreef aan haar zus Bessie. Met 
dank aan mevr. drs. Gerda Barents-Vermeer (Wassenaar), arts, die met mij Röntgens 
ziektegeschiedenis heeft geanalyseerd. 
288                                                                  Het Vaderland, 4 augustus 1932 avondeditie. 
289                                                                     Patiëntendossiers uit de jaren dertig zijn niet bewaard gebleven. 
Vriendelijke mededeling medisch archief Diakonessenhuis Utrecht.  
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hoeveelheden voedsel binnen. Op 26 augustus noteerde Mien: ‘Julius 
heel goed en opgewekt. ‘s Avonds ook.' Hoewel de patiënt soms moest 
overgeven, was het algemene beeld toch gunstig. De laatste dag van 
augustus kwam dr. Klinkenberg bij Röntgen langs en liet hij voor het 
eerst iets doorschemeren van wat hem te wachten stond. Pas op 6 
september werd de operatie aangekondigd en wel voor twee dagen 
later. Röntgens hart was sterk genoeg, het moest kunnen. Duidelijk 
was voor Röntgen zelf dat 'die Sache nicht vom Fleck ging', maar de 
optimistische Klinkenberg had laten weten dat hij uitging van een 
algehele genezing. Er was geen weg terug. Dr. De Klein hield Röntgen 
voor dat hij zonder operatie invalide zou worden. De patiënt 
antwoordde monter: 'Ja, immer mit so einem Trommelstöckschen 
herum zu laufen, da würde ich nie mehr auftreten können.' De Klein 
reageerde daarop: 'Nee, dat is onmogelijk', waarop Röntgen 
riposteerde: 'Ja, das würde also meine ganze Karriere verderben.' Het 
lijkt met enige ironie gebracht, maar Röntgen was er werkelijk van 
overtuigd dat hij nog zou spelen. Mien schreef op 13 oktober aan Percy 
Grainger dat Julius het vaste vertrouwen had gehad dat hij in oktober 
naar Barcelona zou gaan. De tournee zou zelfs zijn enige motivatie zijn 
geweest de operatie te ondergaan.290 Aan Bessie schreef ze diezelfde 
dag: 'Hij was onbewust van de ernst van zijn toestand, geloven wij!'291   

Op de dag van de operatie was er 's morgens al goed nieuws: 
'operatie geslaagd'. De prostaat bleek echter 'uiterst groot en wat 
gecompliceerd vastgegroeid'. Röntgen ontwaakte snel uit zijn narcose 
en 's middags sprak hij al met Engelbert, die meteen na ontvangst van 
het telegram van Mien was overgekomen. Twee dagen later keerde het 
tij en ging het opeens veel slechter: de misselijkheid nam toe en 
Röntgen kreeg last van de hik. Op 11 september was er zo weinig 
hoop dat Mien dag en nacht in het ziekenhuis verbleef. De twaalfde 
verslechterde de toestand verder en hielden de nieren op met 
functioneren. Johannes' dochter Annemarie bezocht haar grootvader in 
die laatste dagen: 'Opapa had altijd zo'n gezellig dik buikje, maar daar 
was niets meer van over. Hij was een klein, oud, breekbaar mannetje 

                                                             
290                                                                         Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan PG, 13 oktober 
1932. 
291                                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 13 
september 1932. 
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geworden.'292 Engelbert, Julius jr. en Margaret (en hun kinderen) waren 
de laatsten die vader bezochten. De anderen waren in het ziekenhuis, 
maar wilden de stervende niet belasten met hun aanwezigheid.  

Op dinsdagmorgen 13 september gleed Julius Röntgen in alle 
vroegte, om kwart over twee, zonder enige strijd, langzaam weg uit het 
leven. Tot een uur voor zijn overlijden was hij nog bij volle bewustzijn 
en geen klacht kwam over zijn lippen.293 Mien, haar zes zoons en drie 
schoondochters kwamen net te laat; de zuster had hun niet op tijd 
kunnen waarschuwen. Tot vier uur ‘s morgens stonden ze in stilte 
samen rondom het bed met de dierbare overledene en zagen 'hoe 
steeds mooier en vergeestelijkter zijn uitdrukking op het doode gelaat 
werd’. Edvard Röntgen schreef later aan Carl Schuricht: ‘Es machte mir 
sozusagen fast einen Eindruck alsob Klänge und Harmonien aus ihm 
strömten.'294  

Mien ging de volgende ochtend terug naar Bilthoven om er orde 
op zaken te stellen. De dagen na het overlijden was de familie op 
Gaudeamus en kwamen vrienden langs. Het was allemaal goed, er 
werd veel muziek gemaakt en veel gelachen. Mien schreef haar zuster: 
'De familie is zo onder [de] invloed van Julius zijn stralend vroolijke 
geest dat wij nooit gedrukt zijn. […] Julius' grapjes en 
eigenaardigheden kwamen telkens in de herinnering. Alles was zonnig 
en goed.' Overigens was al in augustus Röntgens hondje Hansi zwaar 
ziek geworden en invalide geraakt.295 Onmiddellijk nadat Röntgen was 
overleden, had de dierenarts het beest een spuitje gegeven; dit had 
men het baasje willen besparen. Bij sommige familieleden kwam het 
verdriet om vaders dood bij het vernemen van het bericht van de dood 
van Hansi pas goed los. Honderden brieven kwamen onmiddellijk na 
                                                             
292                                                                    Telefonisch interview met A. de Boer-Röntgen (Amsterdam), 8 mei 
2005. 
293                                                                    Edvard Röntgen (‘E.F.R.’), ‘In memoriam dr. Julius Röntgen’, in: 
Symphonia 15 (1932, nr. 10), 186. 
294                                                                      Tinte, Coll. Röntgen. Brief (klad) van Edvard Röntgen aan Carl 
Schuricht, 15 september 1932.  
295                                                               Geboren eind 1926. De opvolger van Hansi I die op 18 april 1925 
was gekocht en al op 20 maart 1927 was doodgereden. Tinte, Coll. Röntgen, Dagboek van Edvard 
Röntgen. Het is overigens een aardig staaltje van de humor van Röntgen dat het hondje was 
genoemd naar neef Hans Trebst die in dezelfde periode onverkwikkelijke, veeleisende brieven naar 
zijn oom Julius schreef. Het hondje luisterde tenminste als je hem tot de orde riep! Van sonate nr. 9 
voor cello en piano is het derde deel opgedragen aan de nagedachtenis van Hansi. Tinte, Coll. 
Röntgen. Brieven van Hans Trebst aan JR.  
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Röntgens overlijden binnen en een groot aantal daarvan werd 
onmiddellijk beantwoord. De correspondentie van Mien en haar zuster 
nam een hoge vlucht. Miens humor was weldadig. Haar langste epistel 
aan Bessie besloot ze met een knipoog naar Wilhelm Busch: 'Nun 
kann der Frosch nie mehr rauchen.'296  

De kist met Röntgens stoffelijk overschot werd direct vanuit het 
mortuarium van het Diakonessenhuis naar de begraafplaats in 
Amsterdam vervoerd; de overledene werd niet meer thuis of elders 
opgebaard. Mien was in alle verdriet voortvarend en nuchter en hoefde 
niet meer naast het lichaam te zitten. Het afscheid was mooi geweest 
en het was goed zo. De kinderen hadden nu de volle aandacht nodig 
en er moest van alles worden geregeld. Engelbert en Joachim moesten 
immers weer terug naar huis, naar New York en Winterthur. De avond 
na de begrafenis was gereserveerd voor de verdeling van 'intieme 
zaken'. De nieuwe inrichting van het huis stond onmiddellijk na 
Röntgens overlijden al op de agenda. Op 15 september schreef Mien 
aan Bessie: 'Ik wil van Julius' kamer mijn zitkamer maken, ik wil 't zoo 
gauw mogelijk veranderen, anders wordt het te moeilijk.'297   

     
 
Het afscheid 
 
Op vrijdagmiddag 16 september was het afscheid op de begraafplaats 
Zorgvlied aan de Amsteldijk in Amsterdam.298De familie wilde 
aanvankelijk geen bloemen en het afscheid moest zo sober mogelijk 
worden gehouden, maar daar was geen denken aan. Dat was al 
enkele dagen eerder gebleken; alleen al de aandacht in de pers was 
overweldigend. Sem Dresden bood de familie zijn diensten aan en 
heeft als ceremoniemeester alles in goede banen geleid. Een grote 
schare vrienden, collega's, bestuurders en belangstellenden had zich 
de dag van de begrafenis verzameld op de begraafplaats, onder hen 
vertegenwoordigers van de minister van Onderwijs, afgevaardigden 
van Toonkunst, het Amsterdamsch Conservatorium en de andere 
                                                             
296                                                                Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brieven van MR aan BT, 13 en 15  
september 1932. Zie hiervoorΩΩΩ 
297                                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 15  
september 1932. 
298                                                                          Algemeen Handelsblad, 16 september 1932 avondeditie. 
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conservatoria in het land, het Muziek-Lyceum en de Koninklijke 
Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging. Ook de concertmeesters 
van het Concertgebouworkest waren aanwezig. Opvallend was de 
krans 'in gele rozen met een gekroonde W van den gewezen keizer 
van Duitschland en van prinses Hermine'. Namens de keizer was uit 
Doorn majoor Von Insemann aanwezig. Voor wie het nog wist: hier 
werd een Duitser en nog wel een vriend van de keizer ten grave 
gedragen. Stralend afwezig was de kleine, grote man van het 
Concertgebouworkest, overigens tot opluchting van Mien Röntgen. Op 
de dag van Röntgens overlijden had zij haar zuster al geschreven: 
'Goddank is […] Mengelberg in Zwitserland.'    

August Sträter, voorzitter van het bestuur van het Amsterdamsch 
Conservatorium, sprak in de aula als eerste en getuigde van zijn diepe 
dankbaarheid 'voor den scheppenden kunstenaar en zijn groot oeuvre, 
voor den uitvoerenden kunstenaar, die met zijn overtuigd 
hartstochtelijke spel ons meegenomen heeft naar het rijk der 
verbeelding, voor den leeraar en den paedagoog, voor den mensch 
Röntgen met zijn groote gulle vriendschap’. Namens Toonkunst voerde 
Jhr. mr. dr. E.A. van Beresteijn het woord. Ook Dresden sprak, hij 
bracht hulde aan zijn voorganger en loofde diens enorme werkkracht: 
'Zijn leven was arbeid.' Röntgen was een voorbeeld voor alle jongeren. 
Namens het Concertgebouwbestuur voerde H. de Booy het woord. Van 
de oude vrienden sprak H. Patijn en van de jongere garde een diep 
bewogen Peter van Anrooy: 'Uw werk zal voor u getuigen, uw geheele 
leven zal voor u getuigen. Bij u waren kunstenaar en mensch tot één 
hooger geheel vereenigd. Een lichtende kracht is Röntgen voor het 
muziekleven geweest. Er ist gestorben, aber er lebet noch…' 
Vertegenwoordigers van het Residentieorkest en het Haagse 
Strijkkwartet kregen als laatsten het woord en ten slotte dankten 
Herman des Amorie van der Hoeven en Julius jr. namens de familie 
voor de belangstelling.        

Leerlingen en oud-leerlingen van de koorklas zongen hierna 
onder leiding van Dresden vanaf de galerij 'Ihr habt nun Traurigkeit' uit 
Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms, met de sopraan Jo 
Vincent als soliste en George van Renesse aan de vleugel. Jo Vincent 
besloot met ‘Solveigs Wiegenlied’ van Edvard Grieg. Mien vertolkte in 
een brief aan haar zuster de gevoelens van veel aanwezigen: 'De 
muziek was zóó ontroerend goed en in de juiste stemming.' Röntgen 
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had overigens zelf deze stukken uitgekozen; Mien had George reeds 
lang van tevoren gevraagd.299   

Voor de goede verstaander kwam veel samen in de muziek: 
Duitsland, Brahms, het Oude en Nieuwe Testament, Noorwegen en 
Grieg: de grote pijlers onder Röntgens leven. Uit de keuze voor 
‘Solveigs Wiegenlied’ en Brahms’ bijbels troostlied blijkt in de eerste 
plaats Röntgens diepe vriendschap en verwantschap met Grieg en 
Brahms. Röntgen gaf vervolgens met deze werken over de dood heen 
zijn dierbaren en alle aanwezigen nog eenmaal zijn visie op leven, 
liefde, afscheid en dood. Niemand beter dan hijzelf heeft de boodschap 
van ‘Solveigs Wiegenlied’ verklaard. In ‘Edvard Grieg’s Musikalischer 
Nachlass’ (1907) had hij geschreven: ‘Solveigs Wiegenlied wird 
gewönlich als eine Art “Berceuse” aufgefaßt; man denkt dabei an die 
Mutter die ihr Kind in den Schlaf singt und ahnt nicht, daß es den Tod 
Peer Gynts bedeutet, den er am Ende seines abenteuerlichen Lebens 
in den Armen der Jugendgeliebten [Solveig] findet, die ihm treu 
geblieben ist und durch die er – wie Faust durch Gretchen – endlich 
erlöst wird. Dies drückt Solveigs Wiegenlied auf wunderbare Weise 
auf.’300 Solveigs liefde is sterker dan Peer Gynts schuld en zonden en 
hiermee houdt zij hem uit de klauwen van zijn belagers. Solveig zingt 
haar wiegelied voor Peer alsof hij het leven nog voor zich heeft.301 
Mien schreef twee dagen later aan Bessie: 'Julius hield het meest van 
dit lied en speelde het [zelf altijd] zóó innig mooi.'302  

                                                             
299                                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 18  
september 1932. 
300                                                               Die Musik 7 (1907), nr. 5 (december), 288-300. In het bijzonder 
300. 
301                                                                 ‘Schlaf, du teuerster Knabe mein! 
Ich will wiegen mein Kind und wachen.  
Still mir im Schoße hat’s gelauscht dem Sang, 
mit mir hat gespielt es all sein Lebtage lang.  
An seiner Mutter Brust mag gern es sein 
all sein Lebtage lang, Gott segne es fein!  
An meinem Herzen laß ich’s gerne ruhn 
all sein Lebtage lang; so müd ist es nun. 
Schlaf, du teuerster Knabe mein! Schlaf! Schlaf! 
Ich will wiegen mein Kind und wachen. Schlaf! Schlaf! 
Ich will wiegen mein Kind und wachen, schlaf, du teuerster Knabe mein!’ 
302                                                                    Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Brief van MR aan BT, 18  
september 1932. 
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In het vijfde deel van Brahms' Requiem wordt een klein fragment 
uit het evangelie van Johannes verbonden met regels uit het boek van 
de profeet Jesaja en Wijsheid van Jezus Sirach. Brahms had het stuk 
oorspronkelijk geschreven voor zijn overleden moeder en het pas in 
tweede instantie opgenomen in zijn Deutsches Requiem: ‘Ihr habt nun 
Traurigkeit; aber ich will euch wieder sehen und euer Herz soll sich 
freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Ich will euch 
trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Sehet mich an: ich habe eine 
kleine Zeit Mühe und Arbeit gehabt und habe großen Trost funden.’303   

Zo overheersten ook op Röntgens afscheid geloof, hoop en liefde 
en vooral de grootste van die drie, de liefde. Na de laatste klanken 
werden de deuren van de aula geopend en begaf de stoet zich door de 
stralende nazomerzon op weg naar het graf. Daar werd Julius Röntgen 
bijgezet en verenigd met zijn grote Amanda én zijn kleine Amanda. 
Voor hem en zijn nabestaanden gold nu in het bijzonder het diepe 
geheim dat men nog altijd op het graf kan lezen: ‘Die Liebe höret 
nimmer auf.’304      

 
 
Samenvatting 
 
Röntgens laatste zeven jaren, de periode 1925-1932, waren vette 
jaren. Eindelijk kon hij doen wat hij het liefste deed en dat was 
componeren. Tussen oktober 1925 en april 1931 gaf Röntgen in de 
muziekkamer van villa Gaudeamus bovendien tweewekelijkse 
analysecursussen. Daarin behandelde hij hoogtepunten uit de 
muziekgeschiedenis vanaf de barok tot en met het 20ste-eeuwse neo-
classicisme, Gershwin (Rhapsody in blue) en de jazz. Röntgen gaf 
voortdurend blijk van zijn belangstelling én kennis van het eigentijdse 
componeren. De bitonaliteit van Stravinski, Hindemith en Pijper waren 
hem vertrouwd en hij had hij zich ook verdiept in de atonaliteit van 
Schönberg. In de jaren tien had hij zelf al eens geëxperimenteerd met 
een ‘complexe, nieuwe toonladder’; in de jaren twintig waagde hij zich 
aan de bitonaliteit. Reeds in 1920 had hij een grotendeels atonale 
                                                             
303                                                                    Achtereenvolgens: Johannes 16: 22, Jesaja 66: 13 en Jezus 
Sirach 15: 35. 
304                                                                   I Corinthe 13: 8: ‘Die Liebe höret nimmer auf, so doch die 
Weissagungen und Sprachen und die Erkenntnisse aufhören werden.’ Mien Röntgen, overleden op 
16 augustus 1940, werd op 19 augustus 1940 in het graf bijgezet.  
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compostie gewrocht. Hoe interessant Röntgen de moderne muziek ook 
vond, ze was niet de muziek van zijn richting. Hij verkoos zijn ‘eigen 
eerlijke, onmoderne muziek’, die met ‘diep gevoel’ en hartebloed was 
geschreven, boven de ‘intellectuele constructies’ van veel ‘zogenaamd 
moderne’, ‘zogenaamd originele’ en ‘zogenaamd nieuwe’ componisten. 
In deze formuleringen klinken de woorden uit Griegs brief van 3 mei 
1904 door.  
 Als componist was Röntgen op Gaudeamus bijzonder vruchtbaar: 
hij schreef liedjes, liederen, koorliederen, motetten, pianosonates, 
altviool- en cellosonates, strijktrio’s, -kwartetten en -sextetten, 
pianotrio’s, -kwartetten en -kwintetten, werken voor blazers, 
pianoconcerten, vioolconcerten, een celloconcert en maar liefst twintig 
symfonieën. Nog enkele malen trad Röntgen als pianosolist met orkest 
op. Veel genoegen beleefde hij aan het spelen van eigen bewerkingen 
van volksliederen en volksmuziekmotieven bij de folkloristische films 
van D.J. van der Ven: achtereenvolgens de Lentefilm, de Zomerfilm, de 
Oogstfilm en de Zuiderzeeflim. Van midden oktober 1921 tot eind 
december 1931 heeft Röntgen overal in het land en verschillende 
keren ook in het buitenland zijn begeleidende muzieken gespeeld. Met 
zijn filmmuziek beoogde hij hetzelfde als eerder met zijn Oud-
Hollandsche Boerenliedjes en Contradansen en soortgelijke werken: 
verborgen nationale schatten onder de aandacht brengen en zo 
teruggeven aan het volk. Dat bij Röntgen na 1929 de inspiratie voor 
symfonieën begon te stromen en bleef vloeien kan mede worden 
verklaard uit het gegeven dat hem uitvoeringen van enkele van deze 
werken in het vooruitzicht waren gesteld. Twee symfonieën werden 
nog bij zijn leven gespeeld, een in Scheveningen en een in Edinburgh. 
Röntgen droeg zijn Edinburgh-symfonie op aan de universiteit van 
Edinburgh als dank voor het hem verleende eredoctoraat (27 maart 
1930). In zijn lofrede noemde professor Donald Francis Tovey Röntgen 
de laatste representant van de componistengeneratie die met Brahms 
en Wagner profiel had gekregen.  
 Halverwege 1932 was Röntgen vaak moe en lusteloos. Na de 
compositie van zijn Tweede pianokwintet (‘Sentendo nuova forza’, 5 juli 
1932) had de inspiratie hem totaal verlaten. Op 4 augustus werd hij 
met ernstige klachten, naar later bleek wegens prostaatkanker, 
opgenomen in het Diakonessenhuis in Utrecht. Hij overleed daar op 13 
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september 1932. Op zijn begrafenis klonk muziek van Brahms en 
Grieg.                    
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XVI 
Conclusie 
 
Julius Röntgen was in de ogen van sommige tijdgenoten, die hem als 
kind hadden zien en horen musiceren, een wonderkind. In het interview 
in de Haagsche Post van 25 april 1925 (ter gelegenheid van zijn 70ste 
verjaardag) beweerde Röntgen dat hij daarvan nooit last had gehad; 
zijn ouders waren - ‘goddank’ - verstandig met hem omgegaan.1 Dat 
was overigens niet helemaal het geval: zijn moeder, Pauline Klengel, 
liet hem al vroeg in allerlei al dan niet besloten kringen voorspelen. 
Röntgen oogstte met zijn pianospel en composities niets dan 
bewondering en lof. Zijn vader, Engelbert Röntgen, wilde echter dat de 
jongen lang kind zou blijven, schermde hem af en verbood zijn vrouw 
met hem in de openbaarheid te treden. Met Julius’ tiende verjaardag 
was naar zijn vaders oordeel de tijd gekomen dat hij les zou krijgen. 
Daardoor zouden zijn reeds uitzonderlijke begaafdheid en 
vaardigheden op een steviger basis rusten. Engelbert stippelde een 
curriculum voor zijn zoon uit waardoor vrijwel zeker zou zijn dat hij zich 
te zijner tijd - als volleerd ,componist - zou voegen in het idioom van de 
Leipziger Schule. Julius’ leertijd bij leraren van het Conservatorium der 
Musik (achtereenvolgens Hauptmann, Plaidy, Reinecke en Richter) 
verliep zonder enige rimpeling en de meesten hielden het 
correctiepotlood op zak. Men kon de jongen nooit op één fout 
betrappen; alles was er bij hem al en het was allemaal even goed. 
Sommigen zagen in Röntgen de nieuwe Mendelssohn. In 1869 
voorspelde de violist Joseph Joachim dat de toen 14-jarige ooit tot de 
grote meesters zou worden gerekend.  
 Niet iedereen was steeds even enthousiast over Röntgen en 
sommigen hebben hem dan ook het vuur na aan de schenen gelegd. 
Dit gebeurde toen hij zijn kinderjaren achter zich had gelaten en als 
jonge musicus zijn vleugels ging uitslaan. Franz Liszt vond de fuga die 
‘der kleine Wundermann’ hem in 1870 in Weimar voorspeelde op 
onderdelen erg saai en voorspelbaar en liet dat ook duidelijk blijken. 
Röntgen had na afloop van zijn ontmoeting met Liszt en ook in later 
jaren geen goed woord over voor de ‘Ungeheuere’ en zijn muziek. De 
zanger Julius Stockhausen, die met Röntgen in 1873 en 1874 twee 
concertreizen heeft gemaakt, liet zich na afloop van de tweede tournee 
                                                             
1   Zie hiervoor 97. 
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kritisch uit over Röntgens composities én zijn pianotechniek. Röntgen 
en Stockhausen hebben nadien nooit meer samengewerkt. Franz 
Lachner heeft Röntgen in 1875 eindeloos aan zijn Tweede symfonie 
laten schaven. Noch de compositie, noch de instrumentatie 
vermochten Lachner te boeien en zelfs na herhaalde revisies bleef het 
werkstuk onbevredigend. Dit soort weerstand had Röntgen niet eerder 
ervaren. Pas in 1910 - 35 jaar later - zou hij zich weer wagen aan de 
compositie van een symfonie.   
 Röntgen lijkt in zijn jonge jaren vrijwel geen weerstand te hebben 
opgeroepen; hij heeft ook nauwelijks tegenslagen hoeven incasseren. 
Het ziet er echter naar uit dat hij de kritiek die hij dan wél heeft 
gekregen niet of nauwelijks serieus heeft genomen. In later jaren heeft 
hij de weinige lastige ervaringen uit zijn leerjaren voorgesteld als 
successen. Uit het levensverhaal van Röntgens grote vriend Edvard 
Grieg mag blijken hoezeer een componist kan worden gevormd en 
vooral gescherpt door negatieve ervaringen. Dit was bij Röntgen niet 
het geval. Hij was het type ‘deïstische kunstenaar’ en bovendien erg 
snel tevreden: niet of nauwelijks geïnteresseerd in het resultaat van 
zijn arbeid trok hij zijn handen vrijwel onmiddellijk af van een zojuist 
voltooid werk; hij was alweer bezig met het volgende. Röntgen 
componeerde met het grootste gemak. Daarbij werd hij niet gedreven 
door geldingsdrang. Componeren was voor hem een innerlijke 
noodzaak; hij kon niet anders.       
 
Hoewel hij al in 1869 kennis had gemaakt met Ein Deutsches 
Requiem, leerde Röntgen het oeuvre van Johannes Brahms pas in 
1874 beter kennen. Het was in de muziek van Brahms dat hij zijn 
meest vanzelfsprekende voorbeeld en model vond. Brahms, Clara 
Schumann, Joseph Joachim en Heinrich en Elisabeth von 
Herzogenberg volgden Röntgens ontwikkeling met interesse en plezier 
en beschouwden de jongeman als een van hen. Tegen het einde van 
de jaren zeventig moesten zij echter onder ogen zien dat Röntgen te 
vaak reeds betreden paden bewandelde. In het laatste kwart van de 
eeuw karakteriseerden verschillende critici Röntgen als een epigoon, 
echter zonder dit woord in de mond te nemen. Zij noemden hem een 
componist ‘die Brahms tot zijn belangrijkste voorbeeld en model had 
uitverkoren’ of ‘die men zou kunnen verwijten dat hij al te opvallend 
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tegen Brahms aanleunde’. In 1884 veegde zelfs Edvard Grieg zijn 
vriend Röntgen op één hoop met de ‘Brahmsianer’.2   
 Hoe ervoer Röntgen zelf zijn afhankelijkheid van Brahms?  
Allereerst was hij een groot bewonderaar en liefhebber van Brahms’ 
muziek. Hij moet echter hebben gemeend dat zij beiden in dezelfde 
vijver visten. Het spreekt immers boekdelen dat hij in 1878 meende 
Brahms in zijn Tweede symfonie te kunnen betrappen op plagiaat. 
Hoewel de overeenkomsten tussen Brahms’ openingsmaten en de 
aanhef van Röntgens Serenade voor blazers (1877) volstrekt 
onbeduidend zijn, moet het Röntgen tevreden hebben gestemd dat - 
althans naar zijn mening - de rollen nu eens waren omgedraaid. Tot in 
zijn laatste composities, bijvoorbeeld de pianosonates en het Tweede 
pianokwintet (1932), is Röntgen schatplichtig aan de melodiek, 
harmoniek, klank en gestiek van Mendelssohn, Schumann en bovenal 
Brahms. Ook voor componisten als Cesar Franck en Max Reger, die 
aanvankelijk in een verwant maar later wezenlijk ander idioom 
componeerden, toonde hij zich na 1890 zeer ontvankelijk.  
 Edvard Grieg heeft het ‘probleem’ van zijn vriend Röntgen 
haarfijn aangevoeld. Nu had Grieg makkelijk praten want hij was zelf 
als componist heel eigen en altijd en overal onvervreemdbaar zichzelf. 
Röntgen had al als knaap in Grieg de originaliteit van zijn ideeën 
bewonderd. Met instemming zou hij in dit verband in zijn Griegbiografie 
(1930) Frederick Niecks citeren: ‘Vorm kan geleerd worden, maar het 
scheppen van frissche, nieuwe ideeën niet; het is een gave van den 
hemel, hetgeen genie van talent onderscheidt.’3  Röntgen wist van 
zichzelf dat hij dit genie niet bezat. Op 3 mei 1904 hield Grieg hem 
voor dat naar zijn mening in goede muziek uiteindelijk niet de 
zogenaamde originaliteit of zogenaamde nieuwheid het belangrijkste 
waren, maar de waarachtigheid van het gevoel. En die waarachtigheid 
had volgens Grieg Röntgens mooie, vreugdevolle en ongekunstelde 
muziek in ruime mate. Röntgen was erg gelukkig met deze woorden en 
heeft ze naderhand nog vaak aangehaald en zelfs in stelling gebracht. 
Zo karakteriseerde hij in de jaren twintig zijn eigen muziek 
verschillende keren als ‘eerlijk onmodern’ en als de vrucht van 
‘diepgevoelde, warme emotie en inspiratie’. Hij contrasteerde haar met 
de ‘constructies’ van ‘zogenaamd nieuwe’, ‘zogenaamd moderne’ en 
                                                             
2    Zie voor de citaten hiervoor 177-188. 
3    Röntgen, Grieg, 124. 
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‘zogenaamd originele’ componisten. Hieruit blijkt wel dat Röntgen 
uiteindelijk zichzelf als mens en als componist heeft aanvaard. Zijn 
muziek mocht dan niet origineel of nieuw zijn, ze was eerlijk en oprecht 
en daar ging het om. Het was Edvard Grieg die hem tot dit inzicht had 
gebracht. Röntgens ‘liefdesdiensten’ aan Grieg na 1907 - de uitgave 
van zijn nagelaten werken, de voltooiing van zijn Tweede strijkkwartet, 
de Griegbiografie en de Grieglezingen - krijgen tegen deze achtergrond 
reliëf.  
 Met zijn opmerkelijke, zij het voorzichtige experimenten met 
moderne muziek wilde Röntgen in de jaren tien en twintig de wereld 
laten zien dat moderne muziek - bitonaal én atonaal - geen geheimen 
voor hem had. Daaruit zou men dan kunnen opmaken dat het 
componeren van ‘eerlijke, onmoderne muziek’ zijn eigen, vrije keuze 
was. Als hij had gewild, had ook hij nieuw, modern en origineel kunnen 
schrijven. Hij kende daarvoor naar zijn eigen zeggen de moderne 
recepten goed genoeg. Hij deed het alleen niet omdat hij zichzelf trouw 
wilde blijven. Om zijn apologie kracht bij te zetten reduceerde Röntgen 
in zijn brieven aan zijn vrienden en collega’s Johannes Messchaert, 
Carl Nielsen en Donald Francis Tovey (1916, 1920, 1921 en 1927) 
moderne muziek tot een karikatuur. Dat is daarom merkwaardig omdat 
in de tweede helft van de jaren twintig zijn belangstelling en waardering 
voor de muziek van Stravinski,  Hindemith en Pijper oprecht waren. 
Ook voor de muziek van Gershwin en de jazz - beide leerde hij in 1927 
kennen - legde hij een groot enthousiasme aan den dag .        
 
Als pianist en begeleider is Röntgen in zijn repertoirekeuze grotendeels 
trouw gebleven aan het classicisme dat hij van huis uit had 
meegekregen (Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, 
Brahms). In zijn samenwerkingen met zangers en instrumentalisten 
heeft hij echter ook nieuw repertoire verkend (Wagner, Mahler, Wolf, 
Richard Strauss). Röntgen heeft als musicus vooral als 
pianobegeleider en in die laatste kwaliteit vooral als partner van de 
bariton Johannes Messchaert triomfen gevierd. Verschillenden 
karakteriseerden zijn spel als hartstochtelijk, expressief, grillig en 
onrustig. Sommigen stoorden zich aan zijn hevigheid en noemden hem 
zelfs grof. Als dirigent heeft Röntgen tussen 1884 en 1898 de 
Amsterdamse koren Excelsior en Toonkunst geleid. Het lag evenwel 
niet in zijn aard grote groepen te beheersen en zijn wil op te leggen. 
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Zijn weinig dwingende en niet erg precieze manier van dirigeren 
maakte geen indruk. Als pedagoog heeft Röntgen weliswaar de 
pianoklassen van eerst de Muziekschool en later het Conservatorium 
op een hoger niveau getild en op behoorlijke hoogte gehouden, maar 
als zodanig toch nauwelijks naam gemaakt. Dat zal voor een deel zijn 
eigen schuld zijn geweest: componeren en zelf musiceren deed hij 
liever dan lesgeven.  
 
Zo kalm, vredig en harmonisch het persoonlijk leven van Julius 
Röntgen in het algemeen is verlopen, zo wisselend en moeizaam was 
zijn carrière. Röntgen was na zijn komst naar Amsterdam (1878) op 
verschillende terreinen actief. Vanaf 1878 was hij werkzaam als 
hoofdleraar piano op de Muziekschool. Daarnaast had hij een groot 
aantal privéleerlingen en speelde hij als pianobegeleider steevast op 
huisconcerten van de coterie van Toonkunstbestuurders. In 1883-1884 
was hij mede-oprichter van het Amsterdamsch Conservatorium, waar 
hij de pianoklas en de ensembleklas heeft geleid. Van meet af aan had 
hij in Amsterdam zijn eigen concertserie: de Soirées voor 
Kamermuziek in Felix Meritis. Tussen 1884 en 1886 was hij dirigent 
van Excelsior en van 1886 tot 1898 dirigent van Toonkunst. Hij trad na 
de opening van het Concertgebouw (april 1888) regelmatig op in 
Amsterdams nieuwe muziektempel, niet alleen met het Toonkunstkoor, 
maar ook met het Concertgebouworkest en kleine instrumentale en 
vocale ensembles. Willem Kes, vanaf medio 1888 chefdirigent van het 
Concertgebouworkest, vroeg hem regelmatig als pianosolist. Elk 
seizoen kreeg Röntgen wel de kans nieuw, eigen werk te presenteren. 
Verschillende grote composities van zijn hand kwamen in het 
Concertgebouw tot klinken. Kortom, Röntgen deed veel en was overal 
te vinden. Niet voor niets noemde men hem ‘Omnipotens Julius 
Röntgen’.4   
 Halverwege 1898 maakte de 27-jarige Willem Mengelberg, die in 
1895 als de nieuwe chefdirigent voor het Concertgebouworkest was 
aangetreden, de 43-jarige Röntgen het Toonkunstkoor afhandig. 
Daarmee kwam Röntgens dirigentencarrière bruusk ten einde. Röntgen 
reageerde als verlamd; hij was voorbijgestreefd en als musicus en 
componist buitenspel gezet. Slechts zelden werd hij na 1898 nog als 
pianosolist gevraagd en zijn composities werden in het Concertgebouw 
                                                             
4    Zie hiervoor 384. 
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bijna niet meer uitgevoerd. Hij was lange tijd ten prooi aan depressies 
en er kwam ten gevolge van zijn verminderde ‘Leistungsfähigkeit’ nog 
maar weinig uit zijn handen. Röntgen heeft vóór en in 1898 niet 
getoond dat hij onder ogen kon zien dat hij niet werkelijk almachtig was 
en zijn vaardigheden tekort schoten. Als dirigent was hij een self made 
man; nooit had hij zich laten coachen, ook niet toen de kritische, en 
negatieve persreacties aanhielden en zelfs niet toen het verzet binnen 
Toonkunst tegen zijn directeurschap scherpe contouren kreeg. Na 
twaalf jaar Toonkunst waren er van dirigent Röntgen geen wonderen 
meer te verwachten. Het was eerder een wonder dat hij zich zo lang in 
deze positie had kunnen handhaven.  
 Na 1898 profileerde Röntgen zich als kamermuziekspeler. Het 
was min of meer noodgedwongen, maar zijn nieuwe samenwerkingen 
met onder anderen Pablo Casals en Carl Flesch hebben hem afleiding, 
nieuwe zin, vervulling en vreugde geschonken. Met Messchaert was hij 
in diezelfde periode vaak op tournee, in en buiten Nederland. Casals 
en Flesch hechtten bijzonder aan Röntgens vriendschap maar waren 
hem als musici ‘überlegen’. Uiteindelijk lieten zij de samenwerkingen 
met collega’s van gelijk niveau prevaleren. Röntgen roeide verder met 
de riemen die hij had en heeft er het beste van gemaakt. Tussen 1913 
en 1920 vormde hij met zijn oudste zoons, Julius jr. en Engelbert, het 
Röntgentrio. Later trad hij incidenteel nog wel eens op met de 
musicerende zoons uit zijn tweede huwelijk. De huiselijke 
muziekbeoefening heeft hem in zijn laatste jaren de meeste 
bevrediging geschonken.       
 In 1907 had Röntgen overwogen Amsterdam te verlaten en zich 
met zijn vrouw en kinderen te vestigen in Kopenhagen. Hij was in 
Amsterdam op een artistiek dood spoor beland en voelde zich 
‘künstlerisch sehr isoliert’.5 Verschillende goede vrienden en collega’s 
waren overleden of naar elders vertrokken (Eldering, Messchaert en 
Flesch) en nog altijd voelde hij zich met lege handen aan de kant 
staan. Nielsen ontried het hem; in Kopenhagen waren de 
omstandigheden nauwelijks beter dan in Amsterdam. Na 1910 leek het 
tij te keren. Röntgen zelf, zijn dierbaren en zijn vrienden hebben zijn 
twee gastdirecties bij het Concertgebouworkest (2 en 12 maart 1911) 
opgevat als eerherstel. Na jaren van terzijdestelling zou hem eindelijk 
recht zijn gedaan. Het zogenaamde eerherstel bleef zonder grote 
                                                             
5    Zie hiervoor 455 en 456. 
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consequenties voor de musicus Röntgen; hij heeft naderhand zelfs niet 
meer gedirigeerd. Wel heeft zijn come back zijn zelfvertrouwen 
aanzienlijk versterkt. Dat blijkt onder meer uit het gegeven dat hij in 
dezelfde periode voor zijn vrienden Percy Grainger en Carl Nielsen 
gastoptredens in Amsterdam in het Concertgebouw en met het 
Concertgebouworkest heeft geregeld. Röntgen telde naar zijn eigen 
overtuiging weer mee. Op het Nederlandsch Muziekfeest van 1912 en 
in de jaren daarna werden regelmatig composities van zijn hand 
uitgevoerd, door Mengelberg - sinds 1912 naar zijn eigen zeggen zelfs 
zijn ‘großer Freund’ - en anderen. Röntgen hoorde voortaan bij de 
gerespecteerde Nederlandse componisten. Als zodanig heeft men hem 
verschillende keren geëerd, onder meer bij het 40-jarig bestaan van 
het Concertgebouw en Concertgebouworkest in 1928.  
 Een laatste krachtige impuls voor Röntgens carrière was zijn 
benoeming tot directeur van het Amsterdamsch Conservatorium. 
Röntgen was in 1913 van de oprichters als enige overgebleven, 
althans in Amsterdam. Na de directeurschappen van Frans Coenen 
(1884-1894) en Daniël de Lange (1894-1913) was het nu zijn beurt. 
Röntgen heeft het directoraat langer uitgeoefend dan hem zelf 
oorspronkelijk voor ogen had gestaan, tot aan het einde van het 
cursusjaar 1923/24. Onder Röntgen maakte het instituut een gezonde 
ontwikkeling door. Zo weinig markant als in de jaren 1884-1926 
Röntgens optreden was als aanvoerder van de pianoklas en de 
ensembleklas, zo succesvol was zijn directeurschap. Sem Dresden 
heeft op het fundament dat Röntgen mede had gelegd en verstevigd 
kunnen voortbouwen.                       
 
Na zijn overlijden in september 1932 hebben verschillende musici én 
critici opgemerkt dat Julius Röntgen groot onrecht was aangedaan. Hij 
had als componist een imposant oeuvre nagelaten en men zou hem in 
deze kwaliteit nooit serieus hebben genomen. Kortom, men had 
tegenover hem wel wat goed te maken. Hoewel Röntgen inderdaad 
gevoelig is geweest voor waardering en niet naliet zijn manier van 
componeren tegenover anderen te rechtvaardigen, zou hij zelf niet al te 
zwaar hebben getild aan wat anderen beschouwden als miskenning. 
Zijn motivatie om te componeren was niet of nauwelijks afhankelijk van 
externe stimuli als concerten of musici die zich over zijn composities 
ontfermden. Voor hem speelde andermans waardering ten diepste 
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geen rol. Röntgen componeerde omdat hij niet anders kon en wilde. 
Dat zijn werk maar weinig werd uitgevoerd, heeft hem niet verbitterd; 
het was niet zijn zorg en niet zijn probleem. Na zijn dood getuigden 
sommigen van zijn vrienden bewonderend dat kwaad en bitterheid 
geen vat op hem hadden gekregen en dat daarvoor toch reden genoeg 
zou zijn geweest. Daarbij doelden zij op Röntgens jarenlange 
terzijdestelling als componist, dirigent en pianist. Nog afgezien van het 
feit dat Röntgen ook in de herfst van zijn leven het genoegen heeft 
mogen smaken dat hij werd uitgevoerd en zelfs zijn apostelen had, het 
lag niet in zijn aard zich tekort gedaan te voelen. Hij was gezegend met 
een irenisch en conciliant karakter. Velen voelden zich tot hem 
aangetrokken en genoten zijn vriendschap. Niet voor niets had hij in 
1924 zijn nieuwe huis Gaudeamus genoemd: ‘Laten we ons 
verheugen’. Die aansporing was het programma van zijn leven.    
 
Al tijdens het leven van Julius Röntgen onderscheidde men twee 
hoofdstromen in Röntgens werk: enerzijds de Duits-romantische onder 
de invloed van Johannes Brahms en anderzijds de Nederlandse die tot 
uiting kwam in de bewerkingen van Nederlandse volksmuziek. Deze 
twee elementen, het Duitse en het Nederlandse, zouden in Röntgen en 
in zijn muziek met elkaar om voorrang hebben gestreden.  
 In 1948 merkte de muziekcriticus Herman Rutters over Röntgen 
en zijn kunst op: ‘Indien het waar mocht zijn dat er werkelijk nationale 
toonkunst uit de nationale folklore kan ontstaan en indien daartoe onze 
folklore voldoende bevruchtende kracht heeft, dan zou wellicht geen 
ander dan Röntgen een Nederlandse toonkunst hebben kunnen 
scheppen.’6 Of een nationale toonkunst werkelijk zou kunnen opbloeien 
uit de nationale folklore en de Nederlandse folklore daarvoor ook 
krachtig genóeg zou zijn, liet Rutters wijselijk in het midden. Het stond 
voor hem hoe dan ook vast dat Julius Röntgen niet de schepper was 
geweest van een Nederlandse toonkunst. Dat Röntgen deze zou 
hebben kunnen realiseren als de voorwaarden vervuld waren geweest, 
leek evenmin waarschijnlijk. Ook Rutters moest echter toegeven dat 
geen Nederlands componist zoveel Nederlandse liedjes, dansen en 
andere volksmuziek had bewerkt en uitgegeven als juist Julius 
Röntgen. Een echo van het citaat van Rutters, maar scherper dan het 
                                                             
6          Rutters, ‘Julius Röntgen’, in: G. van Ravenzwaaij (red.), Muzikale Ommegang (Amsterdam, 
1948), 740.  
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origineel, is te beluisteren in het oordeel van de Utrechtse hoogleraar 
musicologie Eduard Reeser. Hij prees Röntgen om zijn zuiver gevoel 
en begrip voor een Nederlands klankidioom. Daarmee zou deze ‘halve 
Duitser’ veel meer hebben bijgedragen aan een ‘werkelijk “nationaal” te 
noemen repertoire van Nederlandse muziek dan vele Nederlanders 
van geboorte die - ofschoon met meer oorspronkelijkheid begaafd - de 
bestanddelen van hun compositiestijl uitsluitend buiten de grenzen 
hebben gezocht.’7   

 Over het Duitse en het Nederlandse in Julius Röntgen valt wel 
een en ander op te merken. Allereerst doet men Röntgen onrecht door 
hem te beschouwen als een halve Duitser. Zijn vader Engelbert was 
een halve Duitser geweest, Julius was dat zeker niet. Hij was geboren 
in Leipzig en had daar de eerste 22 jaren van zijn leven gewoond, 
gestudeerd en gewerkt. Hij was er geboren én getogen. Zijn vader was 
sinds het begin van zijn eigen conservatoriumjaren (vanaf 1848) tot 
aan zijn dood in 1897 geheel op Duitsland gericht en gezien de 
dominantie van moeder Pauline Klengel en haar inheems-Saksische 
familie in de opvoeding kunnen we veilig aannemen dat het Duitse in 
Julius Röntgen zo goed als geheel de boventoon heeft gevoerd. De 
prikkels die uit Nederland kwamen waren te gering en zwak om indruk 
te maken. Met hoofd, hart en tong bleef Röntgen zijn leven lang innig 
verbonden met zijn vaderland. Hij was een volbloed Duitser, op het 
zeer nationalistische af, zoals bleek tijdens de Frans-Duitse oorlog 
(1870) en tijdens en na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Zijn 
brede blik en zijn kosmopolitisme stelden hem echter in staat zich ook 
open te stellen voor andere invloeden en andere culturen.   
 Röntgens 54-jarige verblijf in Nederland vanaf 1878 heeft het 
latent aanwezige Nederlandse element in zijn persoon aanzienlijk 
versterkt. Vooral zijn tweede huwelijk met Mien des Amorie van der 
Hoeven in 1897 was daarin van groot belang. Omdat echter het Duitse 
in Röntgen sterk aanwezig bleef, riepen zijn persoon en manier van 
doen zowel vertedering als weerstand op bij sommige Nederlanders. 
Het laatste was het geval onder meer bij zijn benoeming tot 
muziekdirecteur van Toonkunst in 1886 (‘Geschikte Nederlandse 
kandidaten door een Duitser gepasseerd!’) en zijn aanstelling tot 
directeur van het Amsterdamsch Conservatorium in 1913.8 Nog in 1924 
                                                             
7          Reeser, Nederlandse muziek, 192. 
8     Zie hiervoor 221-225. 
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klaagde de componist Bernard Zweers dat het conservatorium van 
Neerlands hoofdstad werd geleid door een Duitse directeur.9  

 De verdiensten van de Duitser Röngten als musicus, pedagoog 
en bestuurder voor de ontwikkeling van het Nederlandse muziekleven 
zijn groot en hebben hem verzekerd van een plaats in de Nederlandse 
muziekgeschiedenis. Ook als componist is Röntgen door zijn talloze 
bewerkingen en uitgaven van Nederlandse volksmuziek niet weg te 
denken uit de Nederlandse muziek van de 19de en 20ste eeuw. 
Tijdens zijn leven golden zijn uitgaven van oude Nederlandse 
volksmuziek, zijn door het volkslied geïnspireerde liederen en zijn 
begeleidingen bij de folkloristische films van D.J. van der Ven als het 
meest karakteristieke en beste deel van zijn kunst. Röntgen zelf 
beschouwde het onder de aandacht brengen van vergeten nationale 
schatten als zijn belangrijkste taak. Naar moderne maatstaven 
gemeten voldoen Röntgens uitgaven van volksmuziek niet aan de 
eisen die aan edities worden gesteld. Röntgens uitgaven zijn bestemd 
voor een groot publiek, wetenschappelijke verantwoording ontbreekt, 
varianten worden niet gegeven, onzekere lezingen niet benoemd, en 
de bewerker houdt in de uitwerking van de begeleidingen onvoldoende 
rekening met wat de oorspronkelijke melodie het beste zou hebben 
verdragen. Röntgens uitgaven zijn alleen nog van belang voor de 
receptiegeschiedenis van de volksmuziek. Eenzelfde ‘bezwaar’ geldt 
ook voor volkslied- en volksmuziekbewerkingen en -uitgaven van 
andere 19de-eeuwse componisten, onder wie Brahms en Grieg. Maar 
daar waar Brahms’ en Griegs volksmuziekzettingen onvervreemdbaar 
en hoogst ‘eigendommelijk’ zijn en in hun oeuvre een belangrijke plaats 
innemen, zo ontberen Röntgens Oud-Hollandsche Boerenliedjes en 
Contradansen en andere, soortgelijke composities een persoonlijk 
stempel. Röntgens bewerkingen zijn vriendelijke muzieken, vaardige 
harmonisaties, maar niet eigen. Voor het Nederlandse deel van 
Röntgens oeuvre bestaat tegenwoordig nauwelijks nog belangstelling. 
Sterker, het wordt afgedaan als ‘oubollig’.10   
 
                                                             
9     Zie hiervoor 279. 
10          Zo Theo Muller in zijn ‘Wat is originaliteit’ in: Muller en Röntgen (red.), Sentendo, 15-23. 
Overigens is hier de niet meer te keren betekenisverschuiving van ‘oubollig’ opvallend. 
Oorspronkelijk was de betekenis positief: boertig, koddig, grappig en komiek. Tegenwoordig wordt 
oubollig nog bijna uitsluitend in negatieve zin gebruikt met betekenissen als uit de tijd, kneuterig, 
ouderwets en verouderd.  
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Sinds de jaren negentig van de 20ste eeuw is er nieuwe belangstelling 
en waardering voor het Duits-romantische deel van het oeuvre van 
Röntgen en dan vooral voor zijn kamermuziek, orkestmuziek, 
soloconcerten en koormuziek. Ook composities die nooit eerder de 
aandacht hebben getrokken, worden met interesse en soms 
enthousiasme ontvangen. Bij de voorbereidingen voor de herdenking 
van Röntgens 150ste geboortejaar (2005), die kort voor de 
millenniumwende van start gingen, hebben verschillende 
Röntgenapostelen elkaar gevonden en de handen ineengeslagen. De 
chemie tussen musici, muziekwetenschappers, archivarissen, 
bibliothecarissen, muziekuitgevers en cd-producenten was en is nog 
altijd gelukkig. Het epigonisme van Röntgen vormt geen beletsel zich 
met hem bezig te houden. Men erkent breed het hoge niveau van zijn 
composities en neemt de beperkingen ervan voor lief.  
 Een epigoon wordt tegenwoordig niet meer louter negatief gezien 
als ‘slaafse navolger’. Een positiever benadering van een epigoon als 
‘bevestiger’ van een componist of stijl lijkt terrein te hebben gewonnen. 
Een bevestiger geeft niet alleen een duidelijker beeld van datgene wat 
of diegene die hij bevestigt, hij geeft mede vorm aan de omgeving, het 
landschap, waarin een meer opvallende persoon of krachtiger 
fenomeen dan hijzelf zich kan manifesteren. Ook op zichzelf is een 
bevestiger getuige van een stijl en een periode en kan hij op zijn eigen 
merites worden beoordeeld en genoten.  
 Van verschillende Röntgenwerken zou men kunnen opmerken 
dat ze zo uit de pen van Mendelssohn, Schumann, Brahms of zelfs 
Reger zouden kunnen zijn gevloeid. Het is dan altijd goed te bedenken 
dat het composities betreft die deze meesters niet hebben geschreven.  
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Tijdlijn 
 
1855, 9 mei, geboorte Julius Röntgen 
1855, 10 juni, doop in de Reformierte Kirche te Leipzig  
1857, 30 januari, geboorte Johanna Röntgen 
1858, voorjaar, prof. dr. A.D. Loman bezoekt de Röntgens op 
Lehmannsgarten, Leipzig 
1860, 11 april, geboorte Caroline Röntgen 
1862, 5 november, eerste vioolles van vader Engelbert Röntgen 
1864, februari, eerste compositie: ‘Kleines Stück für 2 Violinen in G-
Dur’ 
1865, 27 februari, componiste-pianiste Clara Schumann-Wieck bezoekt 
de Röntgens op Lehmannsgarten 
1865, mei, componeert ‘Allegro vivace’ opgedragen aan Ignaz 
Moscheles 
1865, mei, eerste theorieles van Moritz Hauptmann 
1866, mei-juni, reis met ouders door Nederland 
1866, 9 juni, ziet in Zandvoort voor het eerst de Noordzee 
1866, 10 juni, ontmoet Loman in Amsterdam 
1868, 3 januari, overlijden Hauptmann 
1868, januari, concerten met cellist Emil Hegar 
1868, 21 mei, eerste pianoles van Louis Plaidy 
1868, 21 juni, speelt met Joseph Joachim en Ferdinand David trio 
1869, 18 februari, aanwezig bij première van Brahms’ Ein Deutsches 
Requiem in Leipzig 
1869, 7 maart, speelt 1ste viool in kamermuziekversie van Ein 
Deutsches Requiem  
1869, 22 mei, Engelbert Röntgen en Joseph Joachim spelen Duet van 
JR voor viool en altviool op het Rheinisches Musikfest te Düsseldorf. 
Ontmoet Herbert Oakeley  
1869, 20 oktober, speelt voor Moscheles 
1870, mei, orgellessen van Heinrich Klesse; componeert preludes en 
fuga's voor orgel 
1870, 31 mei, laatste les van Plaidy 
1870, 26 juni, speelt voor Franz Liszt in Weimar 
1870, 3 juli, tweede en laatste ontmoeting met Liszt in Leipzig 
1870, juli-september, Frans-Duitse Oorlog 
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1870, 1 september, Slag bij Sedan en aansluitend capitulatie Franse 
leger 
1870, 14 september, overlijden grootvader Moritz Klengel 
1870, 2 november, Schumann-Wieck bezoekt de Röntgens op 
Lehmannsgarten 
1871, 2 april, belijdenis in de Reformierte Kirche te Leipzig 
1871, 22 mei, eerste les van Carl Reinecke (piano, compositie, 
instrumentatie, theorie)  
1871, 16 juni, aanwezig bij overwinningsparade in Berlijn 
1871, 18 december, laatste les van Reinecke 
1872, 21 februari, ontmoet Franz Lachner  
1872, 22 februari, Duitse première (Gewandhaus Leipzig) van het 
pianoconcert van Edvard Grieg 
1872, maart-mei, componeert Eerste symfonie 
1872, 2 juli, eerste les van Lachner (compositie, instrumentatie, 
theorie) in München 
1872, 16 september, laatste les van Lachner 
1872, september-oktober, componeert Eerste cellosonate, opgedragen 
aan Hegar 
1872, oktober, proefdrukken eerste opusnummers bij Breitkopf & Härtel 
1873, 14 januari, bij oom Julius Klengel vertaling van Electra van 
Sophocles vanuit het Grieks in het Latijn 
1873, 5 februari, eerste les van Ernst Friedrich Richter (theorie) 
1873, juni-augustus, ontmoet Wera Jacowleff in Gotha; Schwarzberger 
Partie 
1873, 12 september, voor het eerst met Amanda Maier gemusiceerd 
1873, 16 september, laatste les van oom Julius  
1873, 17 oktober, laatste les van Richter 
1873, 25 oktober, eerste tournee met zanger Julius Stockhausen 
1874, 9 januari, Eerste pianoconcert op een Philharmonisches Concert 
in Hamburg  
1874, 30 januari, Johannes Brahms bezoekt de Röntgens op 
Lehmannsgarten 
1874, 6 februari, speelt Brahms eigen composities voor  
1874, februari-maart, tweede tournee met Stockhausen 
1874, 15 april, ontmoet Heinrich von Herzogenberg  
1874, vanaf april, bijlessen wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, 
Engels en Frans 
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1874, 21 september, Freiwilligenexamen 
1875, januari-maart, componeert Tweede symfonie 
1875, 27 februari, ontmoet Edvard Grieg op de Skandinaviske Selskap 
in Leipzig  
1876, januari, begin vriendschap met echtpaar Von Herzogenberg-Von 
Stockhausen 
1876, 18 april, voert met Thomaner Brahms’ Liebesliederwalzer uit                    
1876, 6 juni, bekent liefde aan Amanda Maier  
1876, 2 september, broederschap met dichter Siegfried Lipiner 
1876, 30 september, vrijstelling militaire dienstplicht wegens 
bijziendheid 
1876, 28 oktober, samengespeeld met violist Pablo de Sarasate 
1877, 18 januari, Eerste symfonie van Brahms in Leipzig  
1877, 26 april, broederschap met Von Herzogenberg 
1877, 12 september, ontmoet componiste Ethel Smyth 
1877, 7 november, brief van Loman naar aanleiding van het overlijden 
pianoleraar Louis Coenen 
1877, 27 december, naar Amsterdam 
1877, 29 december, proefspel voor N.G. Pierson 
1878, 10 en 11 januari, Tweede symfonie van Brahms in Leipzig  
1878, 18 januari, hoofdleraar piano op de Muziekschool van de 
Afdeling Amsterdam van de Maatschappij tot bevordering der 
Toonkunst 
1878, 4 februari, eerste lessen; Tweede symfonie van Brahms in 
Amsterdam; ontmoet Sillem, Kes, Hol, Verhulst, Engelmann en Van 
Riemsdijk. Begin vriendschap met Sillem, Kes, Engelmann  
1878, 7 februari, betrekt woning op Vondelkade 77, Amsterdam 
1878, maart, begin vriendschap met Kees en Johanna Scheffer 
1878, 22 november, eerste Soirée voor Kamermuziek in Felix Meritis 
1878, 14 december, eerste examen op de Muziekschool 
1879, 1 januari, vioolconcert van Brahms door Joachim en Brahms in 
Leipzig in première gebracht 
1879, 25 juni, 25-jarig huwelijk vader en moeder; verloving met 
Amanda Maier 
1879, 7 september en 10 oktober, Toonkunst neemt de Soirées voor 
Kamermuziek in Felix Meritis onder haar hoede 
1879, 31 oktober, begin vriendschap met cellist Henri Bosmans 
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1879, 7-8 november, vioolconcert en Eerste vioolsonate van Brahms 
voor het eerst gespeeld met Coenen en Kes 
1879, 28 november, overlijden oom Julius  
1879, 11 december, broederschap met violist-dirigent Willem Kes 
1880, 1 juni, verhuizing naar Van Baerlestraat 13, Amsterdam 
1880, 28 juli, huwelijk Julius Röntgen en Amanda Maier in de lutherse 
kerk te Landskrona 
1881, 20 mei, geboorte Julius Röntgen jr. 
1881, 3 december, eerste optreden met zanger Johannes Messchaert 
1883, 2 februari, speelt Brahms’ Tweede pianoconcert 
1883, 1 juli, eerste vergadering over Amsterdamsch Conservatorium 
1883, 4 september, Amsterdamsch Conservatorium onder de vleugels 
van Toonkunst 
1883, 14 oktober, studeert cellosonate Grieg met Scheffer 
1883, 13 december, speelt continuo in Bachs Matthäus-Passion o.l.v. 
Johannes Verhulst 
1883-1884, 21 december-15 januari, Grieg logeert bij Röntgen  
1884, 27 februari, speelt onder Brahms’ leiding diens Tweede 
pianoconcert 
1884, 4 april, dirigent van Excelsior 
1884, juli, vakantiereis met Messchaert naar Noorwegen; bezoekt 
Grieg 
1884, 15 september, Amsterdamsch Conservatorium van start 
1884, 17 december, eerste uitvoering Ein Deutsches Requiem met 
Excelsior 
1885, 11 maart-1 april, tournee Anton Rubinstein in Nederland 
1885, 17 november, Brahms voor het laatst in Nederland 
1886, 28 januari, speelt Brahms’ Tweede pianoconcert in neue 
Gewandhaus Leipzig 
1886, 24 maart, eerste maal in Londen 
1886, eind juni, Verhulst ontslagen in Den Haag; Verhulst neemt zelf 
ontslag in Amsterdam 
1886, 2 juli, Röntgen muziekdirecteur Afdeling Amsterdam van de 
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst 
1886, 12 augustus, geboorte Engelbert Röntgen jr. 
1886, 10 december, eerste Philharmonische concert in Felix Meritis 
1888, 13 april, laatste Philharmonische concert in Felix Meritis  
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1888, 21 april, eerste concert met Toonkunst in nieuwe 
Concertgebouw: Beethovens Missa Solemnis 
1888, 25 juli, overlijden Pauline Röntgen-Klengel 
1888, augustus, benoeming Kes tot dirigent Concertgebouworkest 
1888, najaar-voorjaar 1889, Amanda’s kuren in Davos en Nice 
1889, 9 februari, eerste Messchaert-Röntgenavond 
1891, 25 april 1891, dirigeert voor het eerst Bachs Matthäus-Passion 
1891, 17 augustus, broederschap met Grieg en Frants Beyer in 
Jotunheim  
1891, 20 augustus, ontmoet Gjendine bij Turtegrö 
1891, 30 november, eerste les aan Mien des Amorie van der Hoeven 
1891, 19 december, dirigeert eerste uitvoering in Nederland Bachs 
Hohe Messe 1892, Ballade über ein Norwegisches Volkslied 
opgedragen aan Brahms 
1892, Aus Jotunheim opgedragen aan Grieg 
1892, zomer, eerste verblijf op Fuglsang 
1894, 17 februari, eerste Röntgenavond Grote Zaal Concertgebouw 
1894, 15 juni, overlijden Amanda 
1895, zomer, benoeming Willem Mengelberg tot dirigent 
Concertgebouworkest 
1895, zomer, huwelijksaanzoek aan Gjendine 
1895, 24 oktober, afscheid Kes 
1896, mei-augustus, ziekte en overlijden Bosmans 
1897, 26 januari, laatste ontmoeting met Brahms in Wenen 
1897, februari-maart, bezoek van de Griegs aan Röntgen 
1897, 3 april, overlijden Brahms 
1897, 27 april, verloving met Mien   
1897, 8 juli, huwelijk met Mien in Ede 
1897, juli-augustus, huwelijksreis Noorwegen 
1897, september, verhuizing naar Sarphatikade 13, Amsterdam 
1897, 30 oktober, eerste Amsterdamse uitvoering van Brahms’ Vier 
ernste Gesänge met Messchaert in Concertgebouw 
1897, 12 december, overlijden Engelbert Röntgen sr. 
1897-1898, omstreeks jaarwisseling logeren de Griegs bij de Röntgens 
1898, 2-4 april, driedaagse Brahmsherdenking Amsterdam 
1898, 15 juni, neemt ontslag als dirigent van Toonkunst 
1898, 1 september, Mengelberg dirigent van Toonkunst 
1898, 30 september, geboorte Johannes Röntgen 
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1899, 8 april, eerste Matthäus-Passion van Toonkunst onder 
Mengelberg 
1899, 8 december, geboorte Amanda Röntgen  
1900, oktober, verhuizing naar Van Eeghenstraat 77, Amsterdam 
1902, 28 januari, Eerste celloconcert in Gewandhaus. Solist: Julius 
Klengel 
1902, 22 februari, 25-jarig jubileum Messchaert 
1902, 12 juni, geboorte Edvard Frants Röntgen 
1902, 4 november, Vierde pianoconcert van Beethoven in Wenen 
1902, 18 november, eerste ontmoeting met cellist Pablo Casals 
1903, 7 februari, 25-jarig jubileum Toonkunst. Feestconcert met eigen 
werken Grote Zaal Concertgebouw Amsterdam 
1903, september, aanstelling violist Carl Flesch Amsterdamsch 
Conservatorium 
1903, 31 oktober, Flesch speelt voor het eerst op een Soirée voor 
Kamermuziek 
1904, 19 maart, overlijden Amanda Röntgen  
1904, 28 april, geboorte van Frants Edvard Röntgen 
1904, 3 mei, brief van Grieg over ‘Originalität und Wahrheit’ 
1904, zomer, Fuglsang, begin vriendschap met Carl Nielsen 
1905, 9 mei, Huldigingsboek Julius Röntgen 50 jaar  
1905, september, componeert Eerste cellosonate voor Casals in serie 
van drie 
1905, december, concerten met Casals 
1906, 20 april-10 mei, bezoek van de Griegs aan de Röntgens; 
concerten 
1906, 21 april, laatste Soirée voor Kamermuziek  
1906, 30 april, met Grieg bij Mengelberg 
1906, juni, bouwplannen villa in Aerdenhout 
1906, 15 oktober, eerste Flesch-Röntgenavond Kleine Zaal 
Concertgebouw 
1906, 27 oktober, geboorte Joachim Röntgen 
1907, 25 februari, Flesch-Röntgenavond met medewerking van Casals 
1907, 28 februari-8 maart, drie concerten in Oslo met Grieg 
1907, 17-23 april, eerste maal in Parijs; concerten met Casals 
1907, 21-27 juli, laatste maal samen met Grieg in Troldhaugen, 
ontmoet Percy Grainger 
1907, 4 september, overlijden van Grieg 
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1907, medio oktober, drie concerten met Casals in Kopenhagen; 
ontvangt van Nina Grieg drie mappen met composities en schetsen 
van Grieg; beheert Griegs muzikale nalatenschap 
1908, 22 januari, concert in Kopenhagen met nagelaten werken van 
Grieg 
1908, 14 april, Edvard Grieg. Erinnerungen und Briefe (manuscript) 
1908, april, concerten met Casals in Barcelona 
1908, 12 mei, voltooit Tweede strijkkwartet van Grieg 
1908, september, Flesch vestigt zich in Berlijn 
1910, 17 april, eerste concert Grainger in Amsterdam op instigatie JR 
1911, 2 maart, dirigeert [Derde] Symfonie in Concertgebouw 
1911, 12 maart, dirigeert Tweede celloconcert in Concertgebouw. 
Solist: Casals  
1912, 28 april, Nielsen dirigeert in Amsterdam zijn Derde symfonie op 
instigatie JR  
1912, 29 april, overlijden J.A. Sillem 
1912, 29 juni, Mengelberg dirigeert [Derde] Symfonie op Nederlandsch 
Muziekfeest 
1912, eind november, Nina Grieg logeert bij de Röntgens 
1913, 26 april, speelt Vierde pianoconcert Beethoven onder 
Mengelberg t.g.v. 25-jarig bestaan Concertgebouw  
1913, 21 mei-4 juli, benoeming directeur Amsterdamsch 
Conservatorium 
1913, voorjaar-zomer, eerste optredens Röntgentrio, Denemarken, 
vanaf 2 maart 
1914, januari, drie uitvoeringen opera Agnete (1912) in Amsterdam, 
Den Haag, Rotterdam 
1914, augustus, uitbreken Eerste Wereldoorlog 
1914, augustus, aanstelling violist Alexander Schmuller Amsterdamsch 
Conservatorium 
1914, 25 september, componeert motet Wider den Krieg 
1915, 9 mei, eerste vakantie in Bergen en Schoorl; ontmoet ds. A.J.P. 
(Jo) Boeke 
1916, juni-juli, treffen met Messchaert over de Chinesische Lieder 
1916, 13 november, laatste concert met Messchaert, in Wenen 
1917, juli, verzorgt uitgave van de Briefwechsel van Brahms en 
Theodor Wilhelm Engelmann 
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1917, 23 december, speelt voor de laatste maal Brahms’ Tweede 
pianoconcert, onder Mengelberg 
1918, 11 augustus, ontmoet vredesactivist Kees Boeke 
1918, november, einde Eerste Wereldoorlog 
1919, juni, Karl Straube jurylid Prix d’Excellence Amsterdamsch 
Conservatorium 
1919, 30 december, naturalisatie bij Koninklijk Besluit  
1920, 10 januari, Verdrag van Versailles in werking  
1920, 6-21 mei, Mahlerfeest Amsterdam 
1920, 27 juli, laatste optreden Röntgentrio 
1920, juli en augustus, eerste vakantie op Schiermonnikoog 
1920, 3 oktober, voor het eerst met Max Friedländer in Doorn bij keizer 
Wilhelm II 
1920, 9 oktober, componeert motet Wider den Frieden 
1920, 25 oktober, Godsdienstige Liederen opus 66 in gebruik genomen 
door Nederlandsche Protestantenbond 
1921, 27 februari, Konzertstück Schumann met Karl Muck. JR dirigeert 
Concertgebouworkest in eigen werken 
1921, 14 oktober, eerste vertoning van de Lentefilm in Den Haag 
1921, najaar, 12-jarige pianist George van Renesse woont bij de 
Röntgens in huis 
1922, 22 augustus, laatste ontmoeting met Messchaert 
1922, 10 september, overlijden van Messchaert 
1923, voorjaar, Tripelconcert (1922) door Reid Orchestra o.l.v. Donald 
Tovey in Edinburgh 
1923, 6 juli, motetten in Thomaskirche Leipzig met het Thomaner Chor 
o.l.v. Karl Straube 
1923, eind september, bouwplannen voor villa in Schoorl 
1923, eind oktober, bouwplannen voor villa in Bilthoven 
1924, juni, teruggetreden als directeur Conservatorium 
1924, 29 juni, laatste schetsen op de Van Eeghenstraat 
1924, 1 juli, verhuizing naar Bilthoven; tijdelijk: Hotel de Leyen 
1924, juli, Geestelijke kinderliedjes met ds. Boeke 
1924, 16 september, eerste steenlegging villa Gaudeamus, ‘opus 1’ 
van architect Frants Röntgen 
1925, 3 april, verhuizing naar Gaudeamus  
1925, 22 mei, Röntgenavond Kleine Zaal Concertgebouw 
1925, 1 september, Groene-Kruiscantate uitgezonden voor de radio 
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1925, 16 oktober, eerste analysecursus op Gaudeamus  
1925, 24 november, viering 80ste verjaardag Nina Grieg in 
Kopenhagen 
1926, 11 juni, laatste les pianoafdeling Amsterdamsch Conservatorium 
1927, juni 1927, begin vriendschap met Jacques en Bé Abas-
Nolthenius 
1927, 17 augustus-18 oktober, reis naar Noord-Amerika 
1927, 16 september, idolaat van Gershwins Rhapsody in Blue 
1928, 12 april, feestconcert 40-jarig bestaan Concertgebouw 
1928, 19 oktober, première van tweede opera De Lachende Cavalier 
(1916); uitgezonden voor de radio 
1928, 31 december, variaties over ‘In Babylone’ opgedragen aan 
keizer Wilhelm II 
1929, ingebruikname van de Werkplaats van Kees Boeke, een ontwerp 
van Frants Röntgen 
1929, 31 januari en 2 februari, laatste ontmoeting met Nina Grieg 
Kopenhagen  
1930, 20 maart, speelt première pianoconcerten nrs. 6 en 7 met Reid 
Orchestra o.l.v. Tovey in Edinburgh 
1930, 27 maart, eredoctoraat universiteit van Edinburgh 
1930, 10 april, huldiging Concertgebouw. Speelt pianoconcerten nrs. 6 
en 7 met Concertgebouworkest o.l.v. Mengelberg 
1930, 10 mei, laatste optreden met Vierde pianoconcert van Beethoven 
met Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Schmuller 
1930, 19 mei, Röntgenavond Kleine Zaal Concertgebouw 
1930, eind november, Grieg (Kruseman, Den Haag) 
1930, 4 december, première Edinburgh-symfonie door Reid Orchestra 
o.l.v. Tovey in Edinburgh 
1931, begin januari, laatste bezoek aan Leipzig. Ontmoet Line Röntgen 
en Paul en Julius Klengel 
1931, 10 april, laatste analysecursus op Gaudeamus  
1931, 6 september, première Achtste symfonie door Residentieorkest 
o.l.v. Carl Schuricht in Scheveningen  
1931, 6 oktober, opening nieuwbouw Amsterdamsch Conservatorium, 
Bachstraat Amsterdam 
1931, oktober, lezingen volksuniversiteit Den Haag over Grieg en 
Brahms  
1931, 29 december, begeleidt laatste maal Zuiderzeefilm, in Den Haag 
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1932, februari-maart, componeert serie pianosonates 
1932, 18 april, voltooit laatste symfonie (nr. 24) 
1932, 16-17 mei, bezoek Casals in Bilthoven 
1932, 9-28 juni, voor het laatst bij de Trevelyans in Engeland 
1932, 5 juli, componeert laatste werk: pianokwintet 'Sentendo nuova 
forza'  
1932, 4 augustus, opgenomen in Diakonessenhuis in Utrecht 
1932, 13 september, overlijden Julius Röntgen  
1932, 16 september, begrafenis op Zorgvlied Amsterdam 
1932, 22 september, Röntgenherdenking Grote Zaal Concertgebouw 
1932, 21 oktober, Röntgenherdenking Amsterdamsch Conservatorium 
1933, januari, het dr. Julius Röntgenfonds (opgericht december 1932) 
overgedragen aan het Amsterdamsch Conservatorium  
1934, september, overdracht Archief Röntgen aan Haags 
Gemeentemuseum  
1934, december, Brieven van Julius Röntgen (Paris, Amsterdam) 
1940, 16 augustus, overlijden Mien Röntgen 
1940, oktober, aanvulling op Röntgenarchief 
1942, 13 september, herdenking 10-jarig overlijden Concertgebouw 
1947, 13 september, herdenking 15-jarig overlijden; concerten 
Bilthovense Muziekweek; kort daarop naam Röntgen aangebracht in 
cartouche balkon van Grote Zaal Concertgebouw Amsterdam 
1955, 18 mei, herdenking 100 jaar Julius Röntgen: concert door o.m. 
Röntgentrio en Röntgenkwartet in Haags Gemeentemuseum   
1969, april-augustus, tentoonstelling in Haags Gemeentemuseum: 
’Julius Röntgen en zijn vrienden’ 
1982, 26 september, herdenking 50-jarig overlijden: concert door o.m. 
Röntgenkwartet in Haags Gemeentemuseum 
1997, Edvard Grieg und Julius Röntgen: Briefwechsel 1883-1907 
(KVNM, Amsterdam)  
1999, najaar, oprichting Julius Röntgen Stichting 
2004, december, Sentendo nuova forza, Julius Röntgen 1855-2005 
(Delft) 
2005, 150 jaar Julius Röntgen (1855-2005); concerten in Amsterdam, 
Den Haag, Bilthoven, Tilburg en Utrecht 
2005, 27 oktober, symposium: Julius Röntgen, internationaal musicus. 
Nederlands Muziekinstituut, Den Haag  
2007, Gaudeamus (Waanders, Zwolle) 
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Bijlage 1 
 
Uitvoeringen van het koor van de Afdeling Amsterdam van de 
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst onder leiding van Julius 
Röntgen, 1886-1898. Tot april 1888 in het gebouw van de Vrije 
Gemeente of de Stadsschouwburg, daarna in het Concertgebouw 
 
1886/87 
10 en 22 december (I) 
Händel, Josua 
 
30 maart (II) 
Brahms, Ein Deutsches Requiem 
 
1887/88 
16 en 17 december 1887 (I) 
Schumann, Das Paradies und die Peri  
Schumann, Manfred 
 
? 
Berlioz, Requiem (II) 
Genoemd in een brief aan Heinrich von Herzogenberg van 26 mei 
1887. De uitvoering kon niet worden achterhaald. Röntgen-des Amorie 
van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius Röntgen, 127.  
 
21 april 1888 
Beethoven, Missa Solemnis (III) 
 
1888/89  
24 november 1888 (I) 
Röntgen, Gebet   
Rubinstein, Sulamith  
 
23 februari 1889 (II) 
Bach, Ich hatte viel Bekummernis 
Brahms, Gesang der Parzen 
Schumann, Szenen aus Goethes Faust 
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4 maart (III) 
Schumann, Manfred 
 
1889/90 
7december 1889 (I)  
Händel, Der Messias 
 
15 maart (II) 
Rubinstein, Das verlorende Paradies  
 
19 april (III) 
Beethoven Die ruinen van Athen 
Brahms, Nänie  
Röntgen, Sturmesmythe  
 
1890/91 
13 december 1890 (I) 
Händel, Caecilien Ode  
Mendelssohn, Loreley  
Brahms, Altrhapsodie 
Beethoven, Chorfantasie  
 
20 februari 1891 (II) 
Röntgen, Klänge aus dem Orient 
Kes, Ballade der Taucher (o.l.v. Kes)  
 
25 april 1891 (III)  
Bach, Matthäus-Passion (Kes: vioolsolo) 
 
1891/92 
19 december 1891 (I)  
Bach, Hohe Messe (Eerste uitvoering in Nederland)  
 
9 april 1892 (II)  
Edgar Tinel, Franciscus   
 
1892/93 
26 november 1892 (I) 
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Schumann, Das Paradies und die Peri 
 
18 februari 1893 (II) 
Händel, Krönungs-Anthems  
Bach, Ich will den Kreuzstab gerne tragen  
Brahms, Ein Deutsches Requiem 
 
29 april 1893 (III) 
Mendelssohn, Elias 
 
 
1893/94 
16 december 1893 (I) 
Bach, Hohe Messe  
 
17 februari 1894 (II)  
Röntgenavond: 
Gebet 
Sturmesmythe 
 
14 april 1894 (III) 
Haydn, Die Schöpfung 
 
1894/95 
27 november 1894 (I) 
Mendelssohn, Paulus  
 
19 februari 1895 (II) 
Franck, Les Béatitudes   
 
6 april (III) 
Bach, Matthäus-Passion 
 
1895/96 
14 december 1895 (I)  
Von Herzogenberg, Messe  
Beethoven, Negende symfonie 
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1 februari 1896 (II) 
Brahms, Schicksalslied  
Schumann, Manfred 
 
18 april 1896 (III)  
Franck, Les Béatitudes 
 
1896/97 
19 december 1896 (I) 
Beethoven, Missa Solemnis (I) 
 
13 februari 1897 (II)  
Griegavond:  
Vor der Klosterpforte  
Olaf Trygvason  
 
24 april 1897 (III)  
Verdi, Requiem 
Beethoven, Chorphantasie 
 
1897/98 
18 december 1897 (I) 
Händel, Israel in Ägypten 
 
2-4 april 1898 (II) 
Driedaagse Brahmsherdenking: 
Alt-Rhapsodie 
Triumphlied  
Ein Deutsches Requiem 
 
 
[Bronnen: Tinte, Coll. Röntgen. JR Dagboeken; Amsterdam, GAA, 
Jaarverslagen Afdeling Amsterdam van de Maatschappij tot 
bevordering der Toonkunst; Bottenheim, Geschiedenis van het 
Concertgebouw; Van Royen e.a. (red.), Historie en kroniek] 
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Bijlage 2 
 
Onbekende brieven van Edvard Grieg en Julius Röntgen 
 
N.B. Onderstaande brieven komen niet voor in Benestad en De Vries 
Stavland (ed.), Edvard Grieg und Julius Röntgen. Briefwechsel, 1883-
1907. De transcripties en verbindende teksten zijn van de hand van 
Julius Röntgen en genomen uit zijn Edvard Grieg. Erinnerungen und 
Briefe [1908]. 
 
I 
[77] 
Griegs kamen für einige Tage nach Lofthus und wir machten mehrere 
Ausflüge zusammen. Und dann wurde eine Reise in Jotunheim 
geplant; Grieg, Frants Beyer und ich sollten uns dort treffen. Der 
folgende Brief bezieht sich darauf. Er ist geschrieben nach einem 
gemeinsamen Ausflug von Lofthus nach Odele, wo Griegs 
zurückblieben. 
 
Odde, Montag Abend [10 augustus 1891], 
 
Lieber Röntgen! 
Schändliches Pech! Ich habe auf dieser Tour meinen Magen gründlich 
ruiniert und kam gestern Abend als Patient hier an, wo ich vorläufig zu 
bleiben gezwungen bin. Hoffentlich werde ich Donnerstag fortreisen 
können. Ich muß froh sein, wenn ich, statt nach Jotunheim, nicht 
sogleich nach Hause gehen muß. Das Schiff von Laerdal nach 
Skjolden geht aber Sonnabend früh 7 Uhr. Um das zu erreichen, muß 
ich Donnerstag früh 6 Uhr von hier, Ankunft Lofthus 7 1/2 Uhr, Ankunft 
Eide 9 Uhr. Von hier gehe ich weiter nach Voss, wo meine Gesundheit 
entscheiden muß ob ich nach Bergen gehe oder [78] nach Jotunheim. 
Ich fühle mich aber heute so schlecht, daß ich gar keinen Mut auf 
irgend Etwas habe. Wie können Sie froh sein, daß Sie gesund sind und 
im Voraus alles berechnen können. […] Entschuldigen Sie diesen 
idiotischen Brief und seien Sie alle herzlich gegrüßt von meiner Frau 
und von dem Ihrigen Edvard Grieg. 
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Am Donnerstag früh kam Grieg, glücklicherweise wieder ganz frisch 
und reiselustig, nach Lofthus und ich Schloß mich ihm an zu der 
Jotunheimreise. 
 
II 
[los blad bij half juli 1892] 
 
Er war krank und konnte keinen Besuch empfangen. Folgenden Brief 
diktierte er seiner Frau und schloß einen Brief für mich an Björnson bei, 
den ich besuchen wollte. 
 
Troldhaugen, 17. Juli 1892, 
 
Lieber Röntgen! 
Leider muß meine Frau für mich diesen Brief schreiben, denn: "Ich 
liege und besitze" [Wagner, Siegfried], nicht etwa das Rheingold, 
sondern - einen darmkatarrh, welcher mich jetzt schon längere Zeit ans 
Lager fesselt. Seit den 11ten Juni war ich immer unwohl und jetzt darf 
ich - um den Artzt zu zitieren - erst in 14 Tagen von Besserung reden! 
Du siehst also, lieber Freund, daß es für mich diesmal wahrscheinlich 
kein Jotunheim geben wird und daß wir uns also - dank dem dummen 
Rundreisebillet! - diesen Sommer nicht sehen werden. Es ist hart, aber 
- es muß sein. Gewiß hast Du deine norwegische Fahrt ausgezeichnet 
geplant. Könnte ich nur mit nach dem Geirangerfjord sein! Bitte, laß mir 
mit einigen Worten wissen, wann Du in Gjendesheim einzutreffen 
gedenkst. Vielleicht geschieht ein Wunder, wer weiß? Jedenfalls 
geschieht das Wunderbare, daß Du sehr wahrscheinlich Frants Beyer 
dort treffen wirst. 
 Von Björnson wirst Du hoffentlich freude haben. Er ist voller 
Frische, Feuer, Originalität und wird Dich gewaltig imponieren. […] 
Sein Deutsch ist zwar schlecht, aber verständlich. Von Aufdringlichkeit 
keine Rede. Er empfängt sehr gerne Ausländer und er ist die 
personifizierte Gastfreundschaft.  
 Nun lebe wohl und trinke in Jotunheim einen 'Skål' für Deinen 
Pech-Freund Edvard Grieg.  
 Bitte schließe Björnsons Brief bevor Du ihn abgibst. 
 
III en IV 
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[193] 
Im April [1897] verlobte ich mich mit Abrahamine des Amorie van der 
Hoeven. Grieg hatte sie am letzten Abend in Amsterdam bei mir 
gesehen, ahnte aber nichts von der nahe bevorstehenden Verlobung. 
Er schrieb mir etwas ärgerlich-humoristisch darüber. 'Ich war ein 
Esel…' so fing sein mir leider abhanden gekommener Brief an. Über 
dasselbe Thema schrieb er an Tiefenthals [Nanny en Benno 
Tiefenthal]: 
 
Troldhaugen, 20. Mai 1897, 
Liebes Ehepaar Tiefenthal!! 
 
Welche Freude, bei unserer Rückkehr nach der Heimat vor einigen 
Tagen, unter den Briefen auch so herzliche Grüße von Ihnen zu 
erhalten! Unseren besten Dank dafür! Und dann mache ich gleich Ihre 
Worte, lieber Herr Tiefenthal, zu den Meinen: 'Wir hatten auf ein 
baldiges Wiedersehen gehofft - in gamle Norge - doch die Verliebung 
und Verlobung' etc. etc. etc. Ja, es giebt wahrhaftig Nichts in der Welt, 
welches alle vernünftige Pläne so total durchkreuzt wie Verliebung, 
Verlobung und 'Vergiftung' (norwegisches Wortspiel für heiraten!). 
Hoffentlich ist die Vergiftung nicht lebensgefährlich, sondern läßt sich 
mit Musik kurieren. Dazu gehören aber 2 Flügel auf jeden Zimmer in 
der Van Baerlestraat! Ich komme bald, um dieses schöne Idee zu 
verwirklichen helfen. Ich sehe im Geiste, wie die ganze 2-klavierige 
Literatur in 4 Tagen und Nächten durchgespielt ist und dann? Dann 
wird von dem 'vergifteten' Patienten sofort eine Neue komponiert! - Ja, 
liebe Freunde, Ihnen darf ich es anvertrauen, daß meine Freude über 
das Glück des lieben Freundes Röntgen eine mit Egoismus sehr 
Vermischte ist. Und der Egoismus - ich muß es gestehen! - freut sich 
nicht zu sehr. Ich brauche Ihnen wohl meine diesbezüglichen 
Gedanken nicht auseinander zu setzen. Hoffen wir, daß sein warmes 
Herz groß genug ist, um immer noch, wie früher, auch für uns, seine 
Freunde, zu schlagen! Aber bitte, haben Sie Acht! Sollte die 
'Vergiftung' bedenklich werden, dann sorgen Sie ja für Gegengift, ehe 
es zu spät wird. Denn wir wollen ihn nicht verlieren! Das sei 
geschworen! Es vergeht kein Tag, wo wir nicht über das schöne 
Holländische Märchen sprechen! Und dann ganz besonders über 
Euch, Ihr lieben Menschen! Ich bin jetzt schon so alt geworden, daß 
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eine intense Freude zu den Seltenheiten gehört. Eine solche werde ich 
aber empfinden, wenn ich einmal, hoffentlich recht bald, so glücklich 
sein werde, Euch hier bei mir zu sehen! 
 Bitte, teilen Sie mir ja so bald wie möglich den Hochzeitstag von 
Röntgen (und den Ort der Trauung) mit.  
 Tausend herzlichen Grüße Beiden! Ihr freundschaftlich ergebener 
Edvard Grieg. 
 
Zu meiner Freude höre ich, daß 'Babel' geschrieben hat. Wir werden 
jetzt bald zusammen in dem schönen Moselwein auf Ihrem Wohl 
anstoßen!' 
 
V 
[396-397] 
 
Röntgen stuurde in 1904 aan Grieg een foto van Edvard Frantz die in 
1902 was geboren. ‘Grieg schickte die seinige zurück mit den Worten: 
'Meinem jungen kleinen Freund Edvard mit herzlichen Gruß von 
seinem zwar alten, aber auch kleinen Edvard Grieg.' 
 
 
VI 
 [440] 
Ich bekam noch eine Postkarte vom 17ten April [1906] aus Leipzig, die 
mir Griegs Ankunft bestätigte und die mit den Worten schließt: 
 
'Bitte mit einem Patienten - denn das bin ich, wenn die Nächte, wie 
jetzt schlecht sind - nachsichtig zu sein! Auf frohes Wiedersehen!' 
 
Am 20ten April Abends kamen Griegs wohlbehalten in Amsterdam an, 
zugleich mit unseren Dänischen Freunden Neergaards, den 
Norwegischen Pianisten Frithjof Gröndahl und dessen Freunde Vogt 
Fischer aus Christiania. Ein paar Tage später kamen noch Ninas 
Schwester, Tonny Hagerup, und Edvards Schwester Elisabeth, die 
auch bei uns wohnten. Wir verlebten herrliche Tage zusammen!     
 
VII 
[443] 
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Ein Telegramm meldete uns den glücklichen Ablauf und gleich nach 
der Ankunft in Londen [11 mei 1906] bekamen wir einen Doppelbrief: 
Nina fing an und Edvard fuhr fort: 
 
Das Telegramm wird Euch schon gesagt haben, daß die Reise gut 
ging. Erst war das Meer ein Bißchen Max Reger, was aber nicht lange 
dauerte. Und dann hatte Johannes Wolff eine wunderbare Kabine für 
uns genommen, wo er uns mit Beefsteak, Kalbskotellet, Rothwein und 
Champagner so vollpropfte, daß wir zuletzt im Schlummer versanken, 
während dessen das Meer sich sehr beruhigte und zuletzt gab es kein 
Reger mehr sondern nur Beethoven. Jetzt erst sehe ich ein, daß ich in 
den letzten Tagen bei Euch gar nicht mich selbst war aus lauter 
Nervosität vor der Seefahrt. Ich war langweilig und "diffizil". Verzeihe! 
Ein anderes Mal nehme ich Calais-Dover. Unser Wirt [Mr. Speyer] 
empfing uns an Victoria Station […] Gestern Abend bei unser Ankunft 
[444] lagen, ich glaube 50 Briefe da mit Einladungen und 
Aufforderungen aller Art, welche mich so nervös machten, daß der 
Schlaf sehr darunter litt. Heute habe ich aber die besten Absichten, das 
Karlbader Rezept zu folgen: "Mensch ärgere Dich nicht!" Das Hotel wo 
wir wohnen, ist so fein, daß wir eigentlich unwürdig sind, es zu 
betreten. Es gibt außer Salon und Schlafzimmer auch Dienerzimmer 
und Badezimmer. Morgen Nachmittag ziehen wir aber zu Speyers, 
Grosvenor Street 46. Amsterdam und ganz besonders Van 
Eeghenstraat 77 kommt mir jetzt vor wie ein idealer Ruheort für Seele 
und Körper, wonach ich mich riesig zurück sehne! Wie seid Ihr doch 
gut, nachsichtig und selbstvergessend gewesen! Nie würde ich es 
vergessen können! Nur die altmodische Eigenschaft: Dankbarkeit 
besitze ich und die werde ich behalten, so lange ich noch atme. […] 
Und nun lebe wohl! Tausend und aber tausend Grüße an [445] Euch 
alle! Euer dankbarer und getreuer Edvard Grieg. 
 
[Bron: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Doos 2584: Edvard Grieg. 
Erinnerungen und Briefe (1908)] 
 
VII 
Julius Röntgen aan Edvard Grieg.  
 
Amsterdam, 22 November 1906, 



                                                                      
 

 

707 

 
[...] So gerne zeigte ich Dir ein neues viersätziges Orchesterstück, das 
ich in den letzten Wochen gemacht habe. [Suite Oud-Nederland] Es ist 
auch wieder ‘alt-Niederländisch’, d.h. alt-Niederländische Motive sind 
darin benutzt. Der letzte Satz ist eine sehr contrapunktische Arbeit über 
das älteste Niederländische Lied, das Halewijn-Lied, das schon im 14. 
Jahrhundert bekannt war. Es Ließ sich viel daraus machen. Vorläufig 
habe ich es für 2 Klaviere aufgeschrieben und gleich mit meiner Frau 
gespielt. Ich war einige Tage in Düsseldorf um die Salome von R. 
Strauß zu hören. Ein ausgezeichneter junger Dirigent, Fröhlich heißt er 
(und ist er), steht an der Spitze des Theaters; ich habe Aida und Fidelio 
ganz vortrefflich unter ihn gehört - Hast Du gelesen dasz nächstens 
Brahms’ Briefwechsel mit [Von] Herzogenbergs erscheint? Ich darf Dir 
das auch wohl als Weihnachtgabe schicken? [...] 
 
[Bron: Röntgen-des Amorie van der Hoeven (ed.), Brieven van Julius 
Röntgen, 193.   
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Bijlage 3 
 
Tovey's Reasoned report, Laudatio (1930), Condoleancebrief en 
Obituary (1932) 
 
I  
Reasoned report of the faculty of Music  
 
Opgesteld door prof. dr. Donald Tovey voor de ‘Special meeting’ van 
de Senatus Academicus van de universiteit van Edinburgh, 13 februari 
1930 17.00 uur. Aanwezig: 42 hoogleraren en 8 lectoren.  
 
For Graduation on 27th March 1930. [in potlood geschreven]  
 
HONORARY DOCTORATE OF MUSIC 
Direktor-Emeritus [sic!] Julius Röntgen is producing an important new 
work at the last concert of the Reid Orchestra this season, on the 20th 
of March. This gives an excellent opportunity for honouring a man who, 
besides being the doyen of musicians in Holland, is our last and closest 
link with the great music of the days of Wagner and Brahms. As a 
composer Röntgen is now at the height of his power and activity. He is 
famous throughout the world for his delightful transcriptions of Dutch 
folk tunes; where his style is evidently that of a great master far above 
all temptation to let his own wit interfere with the nature of his subject. 
His own compositions represent every art form, and their style is the 
man himself to an extent in which that adage is rarely proved. There 
are more powerful styles; there is none in which sweetness and light 
are more utterly beyond danger of a sentimental taint. There are 
musical ideas that evidently raise deeper issues: there is no higher 
mastery than that which produces Röntgen's apparently facile results. 
At the age of seventy-four Röntgen plays the pianoforte with all the 
accuracy of his youth, and is thus able to express without mannerism 
all that he has learnt in a life spent among great artists and enjoyed 
with a temper incapable of jealousy. In his attitude towards recent 
musical developments he shows the advantages of age without what 
are commonly supposed to be its prejudices. It is the young artist who 
cannot be expected to have Röntgen's capacity for ignoring his own 
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taste and dealing with strange things entirely according to the sincerity 
of the artist and the relation of means to ends.’ 
 
[Bron: INI/ADS/SEC/A University Secretary (central filing), 1833-1987. 
Misc./ honorary graduations (1) (1920-1949). Zie ook: Minutes of a 
Meeting of the Senatus Academicus, 13th of February 1930] 
 
II 
Tovey's laudatio op Julius Röntgen op de Graduation Ceremonial 
van 27 maart 1930 
 
‘Professor Julius Röntgen carries into the second quarter of this 
century the great musical traditions of the 2nd half of the 19th century. 
To those who have the good fortune to come within Röntgen's sphere 
of influence, there is no breach of continuity between the present and 
the great past in which his friends Joachim and Brahms accomplished 
their work. Professor Röntgen, in his 75th year, is now at the height of 
his power as a composer, and has played two of his latest and finest 
works at our last Reid Concert. No man living is a more radiant source 
of inspiration to all musicians, young or experienced, who have the 
good fortune to know him.’ 
 
 
[Bron: University of Edinburgh. Senatus Academicus signed minutes 
vol. 5. 1928-1932, 315-319: ‘Graduation Ceremonial, 27th of March 
1930’] 
 
 
III  
Condoleancebrief van Donald Francis Tovey 
 
September 17. 1932 
 
Dear Friend, 
 Many thanks for your beautiful letter to my wife. Your English is 
so much better than my German that I shall selfishly write in English 
now, except where I find a natural German expression. I can’t write 
much now; - as you know, I find letters difficult at any time. What I need 
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is conversation; - at such times as this a good deal of silent 
conversation. 
 I spent your sacred Friday trying to write something for The 
Times, which they promise to print on Monday. Poor stuff, I fear, but 
certainly nothing that isn’t true and a certain number of things you may 
recognize as coming of my own experience. Es wird vielleicht kalt und 
vorsichtig, doch indiskret erscheinen; aber ich habe viel darüber 
geweint. 
 I don’t know any experience which either at the moment or in 
retrospect seems to me more himmlisch than my visits to 
Röntgenheim. They began many years ago, but I find that time does 
nothing to make the memory of the earliest of them dimmer than the 
latest. What happened on each occasion I may not remember; it is a 
dream of Stimmung from which there’s no awakening, for it is part of 
one’s-self.  
 Love to all from yours affectionately, 
 Donald Francis Tovey 
 
[Bron: Tinte, Coll. Röntgen. Condoleancebrieven aan MR, september 
1932. Nota bene: cursiveringen van Tovey, JV]      
 
 
IV 
Obituary van Donald Francis Tovey voor Julius Röntgen 
 
Julius Röntgen: A Great Musical Tradition 
Julius Röntgen (whose death was announced in The Times last week) 
was the intimate friend of Grieg, Joachim, and Brahms, and the son 
and father of a Bach-like family of musicians carrying their musical 
tradition troughout the nineteenth century to the present generation. To 
those who have come into his sphere of influence he will remain rather 
as an inspiration for the future than as a link with the past. Nobody 
could see him in contact with younger musicians without thinking of 
Wagner’s Hans Sachs; and only the overwhelming greatness and 
richness of Bach’s art could inhibit a comparison between it and 
Röntgen’s enormous facility and industry as a composer. 
 Even this inhibition may be carried to far; for before we decide 
that it is foolish to compare Röntgen to that most stupendous of 
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musicians, let us realize the sober fact that not a single of Bach’s own 
pupils and friends would have thought it more than a pious and 
paradoxical dream to suppose that their master would in the course of 
centuries prove to be the master of all musicians. It is a fact that 
Röntgen's compositions, published and unpublished, cover the whole 
range of music in every art-form, that they all show consummate 
mastery in every aspect of technique, that even in the most facile there 
is beauty and wit and that each series of works culminates in 
something that has the uniqueness of a living masterpiece. 
 To those who do not know or have not the patience to sift them, 
this statement must remain a bare assertion. One’s convictions about 
such music may be passionate and personal, but this does not make 
bare assertion of them more acceptable, and the proof of them is a 
matter of searching analysis that carries still less conviction. 
Fortunately the world is more tolerant of bare assertion as to the 
personal qualities of one’s friends. It thinks itself more familiar with life 
than with art, and regards words as a sufficiently precise means of 
expression. And yet to an audience capable of appreciating pure 
musical values, a good performance of Röntgens B minor Violoncello 
Sonate would bear out Mendelssohn’s conviction that music is far more 
definite in its meaning than words. Unless perhaps in its fantastic 
Scherzo, this music would not convey the beloved grotesque form of 
the master, inexhaustible subject for kindly caricature, playing his 
pianoforte part with magnificent tone and rhythm, and comically 
illustrating every point with wallowing dramatic gesture while the ash at 
the end of the great cigar miraculously preserved its direction toward 
the pole star. On the contrary, the sight of Röntgen soon became the 
symbol of his music. It was like a child’s dream of a good magician; an 
experience infinitely interesting and amusing and conducive to good 
manners. Jealousy, intrigue, and malice did not enter into his world; 
they could achieve no more than to thrust him aside and prevent the 
recognition of his worth. 
 Generosity is not so rare among artists as we are apt to suppose. 
But its impulses may be fatally checked by the conviction that artistic 
defects are immoral. Röntgen had the blessing of forming his youthful 
impressions after this conviction had already begun to reveal its 
mischief in the history of nineteenth-century music. Thus, being a 
Miltonic puritan by nature and upbringing, he could be trusted by his 
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parents at the age of 15 to visit the Archimage himself in his enchanted 
castle at Weimar, with the certainty that his disgust at the atmosphere 
of the incense-wafting Lisztioner would protect him from any harm that 
might come from the kindness of Liszt himself. 
 And so Röntgen automatically imitated Liszt in his generosity and 
unselfishness only. There was nothing easygoing in his judgement; and 
his deeper aversions were not so much keen as annihilating. He could 
be drastically outspoken about passages he disliked in works otherwise 
admirable; for instance, he could hardly forgive the composer for the 
‘unfriendliness’ of some of the new material in the second version of 
Brahms B major Trio, Op. 8. His independence and sincerity were 
adamantine. But he never held another position than that of Hans 
Sachs as to new works and new styles; nor did questions as to 
antecedents delay him for a moment from taking new things on their 
own terms. He would always assume that the artist was sincere; an 
assumption more annihilating to humbug than any intentional 
exposure. Thus real humbugs knew better than to come into his field; 
and his self-deceived humbugs (who are always sincere) could get 
from him some health-giving hint as to where their education had been 
neglected. 
 One longs for a writer who could do justice to the last phase of 
this artist’s life; that peaceful unfinished eighth decade in the house 
named ‘Gaudeamus’ at Bilthoven, the Opus 1 of his architect son; the 
presence or frequent visists of the younger generation and the 
grandchildren; and the glorious family music-makings ranging from the 
duet playing of Mr and Mrs Röntgen, mostly by heart on two 
pianofortes, to the reading of the last new string quartet, led by the 
composer, who had recently revived his violin-playing for the purpose. 
The present writer has no power to describe these things; and even the 
most casehardened and masterly describer needs to get his distance 
from sacred memories before they can become marketable. Moreover, 
Röntgen was master of the whole range of humour from pathos to 
uproarious high spirits. He would never knowingly hurt the feelings of a 
speaker whom occasion drove to orate in his honour. But the true 
humorist remains majestic, while those who cannot forget themselves 
feel ridiculous in the attempt to praise him. 
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[Bron: The Times, 19 september 1932. Nota bene: cursiveringen van 
Tovey, JV] 
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Bijlage 4 
 
De symfonieën van Julius Röntgen  
 
Symfonie nr. 1 in G (januari-februari 1872), CJR opus 48 
Symfonie nr. 2 in f /A (december 1874-maart  

1875; omgewerkt oktober-december 1875; sindsdien:  
Symfonie in A), CJR opus 67 

Symfonie nr. 3 in c (30 september 1910), CCJR 294 
Symfonie nr. 4 'Sinfonietta humoristica' (24 november 1922),  
 CCJR 285  
Symfonie nr. 5 in a ‘Der Schnitter Tod’ (30 mei 1926), CCJR 295 
Symfonie nr. 6 ‘Rijck God, wie sal ic claghen’ (5 december 1928),    
  
 CCJR 311 
Symfonie nr. 7 in f ‘Edinburgh’ (11 maart 1930), CCJR 297 
Symfonie nr. 8 in cis (8 mei 1930), CCJR 312 
Symfonie nr. 9 ‘De Bitonale’ (8 september 1930), CCJR 300 
Symfonie nr. 10-a in D 'Walzersymphonie' (17 september 1930),  
 CCJR 298 
Symfonie nr. 10-b 'Spielt auf!' (ongedateerd), CCJR 310 
Symfonie nr. 11 in g ‘Wirbelsymphonie’ (4 oktober 1930), CCJR 299 
Symfonie nr. 12 in C 'In Babylone’ (9 oktober 1930), CCJR 301 
Symfonie nr. 13 in a ‘Alle eentjes zwemmen in het water’  

(29 november 1930), CCJR 296 
Symfonie nr. 14 in D ‘Winthertur’ (30 december 1930), CCJR 302 
Symfonie nr. 15 in fis (27 februari 1931), CCJR 303 
Symfonie nr. 16 'Tempest’ (21 april 1931), CCJR 289 
Symfonie nr. 17 'Wilhelm Meister’ (5 mei 1931), CCJR 526 
Symfonie nr. 18 in A (28 mei 1931), CCJR 304 
Symfonie nr. 19 über B.A.C.H. (1 september 1931), CCJR 306 
Symfonie nr. 20 in c 'Prooemion'. Mit Schlußchor über  

Goethe’s Prooemion (‘Im Namen Dessen der sich selbst    
 erschuf’) (19 september 1931), CCJR 313 
Symfonie nr. 21 in a (26 september 1931), CCJR 305 
Symfonie nr. 22 in Fis (22 oktober 1931), CCJR 307 
Symfonie nr. 23 in c (18 januari 1932), CCJR 308 
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Symfonie nr. 24 in E (18 april 1932), CCJR 309 
 
CJR - Compositionen van Julius Röntgen  
CCJR - Catalogus van composities in het archief Julius Röntgen 
[Bron: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. D 81] Met dank aan John Smit, 
Hilversum. 
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Bijlage 5 
 
Sprekende Portretten. Julius Röntgen. 
Door W. van Itallie-van Embden 
 
In Utrecht’s dennebosschen. Teer groen doorglanzen de lente-blaadjes 
der loofboomen het donkere naaldhout. De vogels geven een gratis 
volksconcert voor maar een héél klein publiek. 
 Waar de bosschen zich openen op een wijd stuk hei - als 
lichtdragende wachters staan in het gelid de witte berken - een heel 
apart-gebouwde woning; geweldig hoog het spits-oploopende 
stroodak, met waarlijk nog een huis er onder. Het lijkt wel een vleugel-
piano met omhoog-geheven klep; de ronde achterbouw zal later de 
muziekzaal blijken te zijn. Natuurlijk heet het: “Gaudeamus”! maar de 
naam is op de pas twee dagen betrokken woning nog niet zichtbaar 
aangebracht. Het dienstmeisje kent hem niet. Zoo’n Latijnsche klank-
formatie ligt niet dadelijk mondklaar. 
 
“Het is hier al genoeglijk in de kamer hè? Mijn vrouw heeft wonderen 
verricht. Kijk eens dat uitzicht “op de hai”! hier kun je moeziek maken.” 
- Een niet twijfelachtig Duitsch accent; de ooren, die alle muziek-
klanken scherp opvangen en gaaf weergeven, blijken voor taal-
nuances niet uiterst gevoelig te zijn.  
 Een kort, breed-gebouwde man. Onmiddellijk geplant op den 
stevigen romp staat het massieve hoofd, door een half-krans van 
kruivende, zilveren haren omgolfd. Wijd uiteen liggen de oogen; breed 
vleugelt de neus, ruim beweegt, binnen de gladgeschoren wangen de 
sterke èn gevoelige mond. Een open, aanpakkende natuur; een stoere 
drang naar werk en daad. 



                                                                      
 

 

717 

 Hij zoekt een passend gesprek-begin: “Hebt u de film al gezien 
van Van der Ven, den grooten folklorist? Dat wordt een nationaal epos; 
alle oude zeden en gebruiken geeft ze weer, natuurgetrouw. U kunt 
niet begrijpen wat nog is bewaard gebleven, soms zelfs uit vóór-
Christelijke tijden. Ik maak de muziek er bij, haalde oude wijzen op, die 
bezig zijn te verdwijnen. Had ook niet gedacht dat ik op mijn ouden dag 
nog film-explicateur worden zou! Moet ik u van me zelf vertellen? Ik 
weet niet veel. Mag ik een pijpje stoppen, dan valt me wel wat in.” 
 Het eerste pijpje gaat den mondhoek in; het zal het laatste niet 
zijn! Rooken schijnt, meer nog dan tabaks-genot, een pleizierige, 
houdinggevende bezigheid. 
 “Mijn vader was Hollander; ik ben een Duitscher... maar ‘erzogen’ 
met Deventerkoek, èn rookvleesch, èn Leidsche kaas! Ja! Vader 
woonde in Deventer, zou schilder worden. Ach, de muziek trok hem 
zoo sterk. Ds. Lohman, later professor in Amsterdam, moedigde zijn 
roeping aan. Vader ging naar Leipzig, naar Mendelssohn! Eerst als 
leerling; toen als hoogleraar aan het Conservatorium, en violist in het 
Gewandhausorkest.” 
 “Was uw grootvader ook musicus?” Een kinderlijk-vergenoegde 
lach: “Likeurstoker! Toen ik als jongen van elf jaar bij hem logeerde 
was mijn grootste pleizier te helpen in het vak, al was ik niet dáárvoor 
op reis gegaan; ik speelde op een muziekfeest in Bonn; componeerde 
al. Mijn moeder? Groote pianiste, dochter van den Musiker Klängele.” 
 “U hebt dus die begaafdheid van twee zijden geërfd.” 
 “Moeder en grootvader Klängele hebben me alles geleerd: piano 
en viool; ik speel nòg graag alt, dat lieflijk instrument. Moeder’s broer 
heeft me wetenschapelijk gevormd; ook Latijn en Grieksch leerde hij 
me.” 
 “Na het afloopen van de school?” 
 “Ik ben nooit schoolgegaan. Zóó bleef meer tijd voor muziek-
studeeren.” 
 “Zag uw familie gauw uw muzikale begaafdheid?” 
 “Ik had een “wonderkind” kunnen worden, als mijn ouders, 
Goddank, niet zoo verstandig waren geweest. Ik speelde toch al met 
tien jaar in het Gewandhaus, eigen composities nog wel.” - Op ééns 
boos; driftig streek de hand over den kalen schedel-: “Ik vind het 
afschuwelijk over mezelf te spreken. Ik ben het niet gewend; doe het 
liever over anderen.” 
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 “Dat móógt u ook. Zoo lang als u wilt. Ga nu nog éven door. Dus 
u hadt het geluk niet te worden geëxploiteerd als wonderkind.” 
 “Mijn eerste concertreis maakte ik pas toen ik achttien jaar was; 
ik woonde toen bij Lachner in München. Daar heb ik véél geleerd. Die 
had nog - plechtig als een gebed - Bééthoven gekend; en Schubert 
intiem. Een machtige persoonlijkheid. Een anti-Wagneriaan van volle 
kracht; kwam daardoor in conflict met Bülow, toen die Tristan 
opvoerde. Uit die tijd dateert al mijn kennismaking met Brahms, reisde 
naar München om Lévy te ontmoeten. Kregen ruzie: één vóór, één 
tegen Wagner.” 
 “Moet je daar bepaald ruzie om krijgen?” 
 De plaisante lach: “Toen wel! Ook mijn ouders waren fel anti-
Wagner; als een gehoorzame zoon ben ik nooit naar Baireuth getogen; 
zou mijn vader zéér hebben gegriefd, als ik Wagner had ontmoet.” 
 “Mijn hemel! Wat zagen ze dan in hem?” 
 “Een soort duivel; een diabolisch muziek-verderver. Enfin, nu 
noemen we dat rustig: hij was niet klassiek!” 
 “Zoo’n titanische strijd om een jong genie wordt nu niet meer 
gestreden.”  
 “Om Schönberg een beetje. Ik vind hem leelijk, verschrikkelijk. 
De oude generatie houdt altijd het nieuwe tegen. Maar... ik wil luisteren 
en leeren kennen; daarna oordeelen. Conservatisme, dat afwijst 
zonder kennis, is het ellendigste wat bestaat.” 
 “In muziek alleen?” 
 “In alles. Ja, in alles.” 
 “Wel, hoe lukte uw eerste concertreis?” 
 “Ik maakte haar met Stockhausen, den grooten liederen-zanger. 
Daardoor heb ik later op Messchaert kunnen inwerken: ik heb hem den 
schat van de Duitsche liederen-litteratuur leeren ontdekken. 
Messchaert, ziet u, wou oorspronkelijk opera-zanger worden.” 
 Een kort, spontaan, gezangetje. Plots brak het af, uit hoffelijkheid 
tegenover de gast. - “Ik heb veel gespeeld thuis, in Duitschland bedoel 
ik, en in Oostenrijk.” 
 “En toch is u niet thuis gebleven?” 
 “Toen ik ruim twintig was, schreef Prof. Lohman: “Kom naar 
Amsterdam.” Louis Coenen was gestorven. Ik moest proefspelen. Ik 
was al verloofd, en ik verlangde naar een zelfstandige positie. Boven 
mijn schrijftafel hangt het portret van mijn eerste vrouw, een groot 
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talent. Ze gaf me twee zoons. We trouwden in ‘80. Eens kijken of ik u 
niet verkeerds zeg.” - Eerbiedig werd één der trouwringen van den 
vinger geschoven -: “Ja, in ‘80. Helaas, veertien jaar later verloor ik 
mijn lieve vrouw. Ze was zoo bemind in Amsterdam. Wie kwamen al 
niet bij ons aan huis! Grieg, Brahms, Clara Schumann, Rubinstein, 
Joachim. Een rijk muzikaal leven.” 
 Een nieuw pijpje werd gestopt. De rook woei naar de bezoekster 
toe. Met schuldige stem: “Och, mevrouw: ik ben onbescheiden. Zal ik 
uitscheiden?” 
 “Willen we een raam openzetten?” 
 Verheugd om die uitkomst: “Ja, laten we dat doen.” - Een kort 
gezangetje, dadelijk afgeknapt -: “Wat wilt u nu weten? Wel, we 
hebben in Amsterdam het Conservatorium opgericht. De Lange nam 
het initiatief, noodigde Frans Coenen, Messchaert en mij uit om mee te 
doen. We begonnen met veertig leerlingen; nu hebben we er viermaal 
zoo veel.” 
 “En konden er nog veel meer hebben.” 
 “juist. We houden tegen; stellen zware eischen, om alleen de 
besten af te leveren. Weet u wie Messchaert heeft gevormd? Aaltje 
Noordewier, Tilly Koenen, Julia Culp, Zalsman. Och, als je ook 
Messchaert tot leeraar hebt!” 
 “Het werd een groote vriendschap tusschen u beiden?” 
 “Het was een schoon samengaan. Een van de twee 
hoogtepunten van mijn leven. We musiceerden dag en nacht; namen 
de heele litteratuur door. En toen begonnen we te trekken door Europa. 
Heerlijke tijd! We begrépen elkaar; we groeiden tot een éénheid.” 
 De twee handen, spontaan, zochten elkander: grepen vást; 
stevigden het vervluchtigend woord tot plastisch symbool. 
 “Uw tweede hoogtepunt? Brahms?” 
 “Met hem geen vriendschap. Ik was te jong. Hij de groote 
Meester bóven mij.” - De arm, uitgestrekt omhoog, gaf den afstand 
aan. - Met verheerlijkte stem: Grieg werd mijn vriend; iederen winter 
logeerde hij bij mij; iederen zomer ik bij hem in Noorwegen. En dan de 
bergen in, volksliederen verzamelen. Dát gaf me de ingeving, om 
hetzelfde voor Holland te doen.” 
 “Denkt u dat Grieg blijft leven?” 
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 “Ja! hij bracht een nieuw type: de Noorsche muziek. Hij is, na 
Schubert, de grootste liederen-componist. Daarin het minst bekend, en 
juist daarin het grootst.” 
 “U hertrouwde?” 
 “Met een leerlinge van me. Ik kreeg nóg vier zoons. Alle zes zijn 
ze muzikaal, en ook allen, op één na, ‘Musiker’ van beroep.” 
 We werden gestoord; de behanger moest noodzakelijk bezig zijn. 
We verloren er niet bij: we togen naar de muziekzaal. Door haar 
ganschen muurcirkel braken de aanééngesloten, lage ramen, haalden 
het volledig panorambeeld van bosch en hei en tuin glorieus naar 
binnen. 
 “Dat is verrukkelijk!” 
 “O, mijn ideaal in de natuur te wonen... eindelijk bereikt! Hier heb 
ik tijd en ‘Anregung’. Ik ben vlijtig van aard, heb veel gecomponeerd, 
mijn leven lang. Juist vandaag een achtstemmige Boete-cantate 
afgesloten op Oud-Testamentischen text - past op de toestanden in 
Duitschland -. Twee weken heb ik eraan gewerkt. Lijkt u dat kort? Maar 
het staat toch klaar in je hóófd, vóór je gaat opschrijven. Vermoeiend 
was het wel dit keer, want ik had geen piano, door de verhuizing. 
Anders grijp je soms even een accoord, hè?” 
 “In deze zaal staat een mooie vleugel.” 
 “Er komt er nog een bij, voor samenspel.” 
 “Ook in uw werkkamer is er een.” 
 In volle verbazing: “Maar mevrouw, dat is toch een wérk-vleugel! 
Al die jaren in Amsterdam kon ik alleen maar ‘s avonds voor me zelf 
werken. Nu reis ik maar enkele dagen heen en weer om mijn lessen bij 
te houden. Ik lééf hier, in de natuur. Die inspireert. Ik ga in de hei 
liggen, de berken kijken me aan, God’s hemel bóven me.” 
 “Wat voelt u zelf als uw voornaamste werk? 
 “Als mijn voornaamste opgave: het populair maken van niet-
gekende, nationale schatten; alles wat Holland aan oude liederen en 
muzikale folklore bezit. Daarom geef ik me zoo met vol hart aan die fil. 
Ze moét invloed uitoefenen, kunstenaars inspireeren tot scheppen, met 
de oude schatten tot basis, en naar hun eigen, jongen geest. Is het niet 
droevig, dat er geen Hollandsche muziek-kunst bestaat? En toch heeft 
Holland zoo sterk: een eigen nationaal karakter.” 
 “Dat zich uitspreekt in zijn schilderkunst.” 
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 “En zich kán uitspreken in muziek, zoo goed als het Noorsche, 
het Russische. Holland is eenig in zijn “lente”, zijn drastischen boert! 
Daar zit toch rás in.” 
 “Misschien bezit Holland geen muzikaal scheppingsvermogen.” 
 “Zoo? En dan in de 15de en 16de eeuw zijn over-schoone vocale 
scheppingen, die tot voorbeeld voorbeeld werden voor andere landen? 
Stamt ook Beethoven niet uit Hollandsch bloed? De groote 
muziekstroom vaart óók door Holland heen. Hij is verzand; hij kan weer 
losspringen.” 
 “Hoe mooi dat juist ú, een Duitscher, ons daarin helpt!” 
 “Het is mijn schoonste perspectief! Ik weet, dat in uw volk de 
muzikale aanleg lééft.” 
 “Geef me een portret van u mee naar huis.” 
 “Dat bezit ik niet.” 
 “Dat is toch onmogelijk. U zult zich vergissen.” 
 “Wacht eens: in het programma van het Concertgebouw. Van 
Milligen schreef er een stukje bij; kijk, hij noemt me ‘een romanticus 
met hart en ziel’.” 
 “Waarom?” 
 “Dat moet Van Milligen u uitleggen!” 
 “U schreef ook een opera.” 
 “Agneta. Daar dweep ik niet mee. De opgegeven text, een 
prijsvraag, was niet naar mijn smaak... wat al te romantisch! Ik heb een 
nieuwe opera voltooid, daar houd ik van: “De lachende Kavalier”, een 
Frans-Hals-natuur: speelt in dien tijd. Dát werk én mijn Geuzenliederen 
liggen mij het naast aan het hart.” 
 “Kennen veel menschen ál uw composities?” 
 “Ik ken ze zelf niet. Ik begon al met mijn zevende jaar.” 
 “Kent u het aantal pijpjes, dat u rookt?” 
 De plaisante lach. “Als u mijn composities telt, zal ik mijn pijpjes 
tellen. En als het publiek zooveel pleizier heeft in het één, als ik in het 
ander... kunnen we samen tevreden zijn!” 
 “Uw zeventigste verjaardag wordt een groot feest.” 
 Met een schrikje: “We blijven niet hier. Zoo feestnummer zijn is 
niets voor mij. We gaan naar den Rijn, alle kinderen en klein-kinderen. 
Dat is de mooiste feest-krans, dien je om je heen hebben kunt! - en nu 
wil ik u het bosch laten zien, en de hei, en den jongen aanplant rond 
Gaudeamus.” 
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 “Wij willen vroolijk zijn.” Ik geloof dat ik den naam, verbonden aan 
uw persoon, nu wel begrijpen ga!” 
 
 
[Bron: De Haagsche Post, 25 april 1925] 
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Bijlage 6 
 
Vragenlijst Julius Röntgen (december 2002) 
 
Deze lijst diende als basis voor interviews met: 
Annemarie de Boer-Röntgen (Amsterdam, vanaf januari 2003) 
Julius Röntgen js. (Tinte, vanaf december 2002) 
Jurriaan Röntgen (Amsterdam, december 2002) 
Marie-Louise Röntgen (Amsterdam, december 2002) 
Wilhelmina Stockschen (Utrecht, december 2002) 
Fridtjof Thiadens (Weener, februari 2003) 
 
Vooraf 
Wie van de familie heeft hem nog gekend? 
Wie kent de familietraditie/verhalen het beste? 
 
1) De Duitser 
Röntgen Duitser van geboorte en ‘Hollander van zijn geloof’?  
Golden de Röntgens in Leipzig als Duits of Nederlands? 
Was de familie goed geïntegreerd in Duitsland? 
Bleef Duitsland/ Leipzig Julius’ thuis/vaderland? 
Hoe vaak ging Röntgen naar Duitsland? 
Had hij wel eens heimwee naar Duitsland? 
Is Nederland werkelijk zijn tweede vaderland geworden? 
Professor Loman – Wat was precies de relatie? 
Had Röntgen Duitse gewoonten?  
Was hij Duits in zijn manier van doen? 
Sprak hij Duits met zijn vrouw, kinderen en leerlingen? 
Hij sprak Nederlands met accent. Hoe dan? 
Dacht hij ook in het Duits? 
Waren er mensen die hem meden wegens zijn Duitse afkomst? 
Wat was zijn reactie op het Duitse optreden rondom en in de Eerste 
Wereldoorlog? 
Waar stond hij op de lijn Duitsland – Frankrijk? 
De naturalisatie in 1919 – was dat symbolisch? 
Is de band met Duitsland zwakker geworden door de jaren? 
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2) Karakter  
Goed - slecht? 
Gezellig - onderhoudend? 
Humor - gekkigheid - streken? 
Humeur - knorrig? 
Lief - warm - aandacht - empathie? 
Vormelijk - afstandelijk?  
Zakelijk - financieel inzicht? 
Slim - sluw - doortrapt? 
Ironisch - cynisch? 
Egoïstisch - geheime agenda? 
Matig - onmatig? 
Zuinig - bourgondisch? 
Sociaal - makkelijk in de omgang?  
Gevoelig voor gezag – of juist rebels? 
Snel te imponeren - zelf uit op imponeren? 
Familieman? 
Als echtgenoot: trouw - ontrouw? 
Als vader: streng - mild? 
Vader voor zoons - lievelingskinderen? 
Kinderen 1ste en 2de huwelijk; maakte dat verschil? 
Hoe was hij als grootvader? 
Hoe was hij als vriend (Grieg, Brahms etc.)? 
Hoe was hij met Nina Grieg na de dood van Edvard? 
Hoe was hij als collega? 
Hoe was hij met leerlingen? 
Anekdotes uit de privé-sfeer?  
 
3) Muziek en andere zaken 
Nur-musiker - was het alleen maar muziek wat de klok sloeg? 
Gebruikte hij bij het componeren de piano? 
Kon hij altijd en overal componeren? 
Muziek in relatie tot zijn echtgenotes? 
Muziek in relatie tot zijn kinderen?  
Muziek in relatie tot zijn vrienden? 
Had hij andere hobby’s? 
Wonderkind – goed stel hersenen? Hoe dan? 
Literatuur lijkt in zijn leven geen sterke drijfveer? 
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Geen Franstalige literatuur in zijn liedteksten. Waarom niet? 
Sporten? 
Andere passies? 
Wat kon hij goed?  
Andere vaardigheden (knutselen, koken, spelen…)? 
Buitenmuzikale vriendschappen? 
 
4) Levensovertuiging en religie 
1ste huwelijk en 2de huwelijk: luthers en remonstrants. Hoe stond hij 
daar tegenover?  
Bij een kerkgenootschap aangesloten? 
kerkganger/kerks? 
Was hij gelovig – hoe dan? 
Ontzag voor kerkelijk gezag? 
Kinderen gedoopt, gevormd, belijdenis? 
Kerkelijke huwelijken? 
Pacifisme? 
Wat betekende voor hem de natuur? 
Hoezo de naam Gaudeamus? 
Kerkelijke uitvaart? 
 
5) Vrouwen - mannen 
Verhouding tot zijn vader? 
Verhouding tot zijn moeder?  
Verhouding tot zijn zusters? 
Mannen - vrienden? 
Vrouwen - vriendinnen? 
Wat zag/vond hij in Amanda Maier? 
Verovering? 
Zijn grote liefde? 
Bleef Amanda bij hem een rol spelen na haar dood – zo ja, welke? 
Stond Mien nagedachtenis Amanda toe? 
Wat was Mien des Amorie van der Hoeven voor hem? 
Hoe heeft hij haar leren kennen? 
Verovering? 
Door haar in nieuw milieu beland? 
Had hij andere vrouwen? 
In hoeverre hadden vrouwen invloed op hem? 



                                                                      
 

 

726 

Was hij op zijn best met vrouwen of met mannen? 
Een vrouwenman of een mannenman? 
 
6) Fysiek 
Lichamelijk - onlichamelijk? 
Handen? 
Uitstraling? 
Vulde hij met zijn persoonlijkheid de ruimte? 
Stem? 
Oogopslag? 
Gang? 
Manier van doen? 
Kleding? 
Verfijnd - gewoontjes - slordig - smoezelig? 
Gezondheid? 
Ziekten - kwaaltjes? 
Sportief? 
Roken en drinken?  
 
7) Evaluatie van zijn leven 
Wat had hij bereikt? 
Wat had hij niet bereikt? 
Wat was er mislukt? 
Succesvol – financieel goed geboerd?  
Waarop was hij trots - waarvoor schaamde hij zich/ waarvan had hij 
last? 
Had hij frustraties qua werk - frustraties persoonlijk? 
Had hij grote vrienden? 
Had hij grote vijanden? 
Aan wie had hij een uitgesproken hekel? 
Wie had aan hem een hekel? 
Mahler - Mengelberg – Diepenbrock. Gedachten over en weer?  
Hoe dacht hij uiteindelijk over zichzelf? 
Was hij bescheiden - kon hij relativeren? 
Kon hij ook zichzelf relativeren? 
Hoe zag hij zichzelf in relatie tot Grieg en Brahms; op gelijke hoogte? 
Rekende hij zichzelf tot de groten of tot de epigonen? 
Voelde hij zich door de tijd ingehaald? 
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Toenemende Franse oriëntatie – hoe was hij daaronder? 
Hoe stond hij tegenover de opkomst van de modernen? 
Verdiepte hij zich in het moderne componeren? 
Probeerde hij bij te blijven? 
In wie van de jongere generatie had hij belangstelling/ vertrouwen/ 
plezier? 
Experimenteren met atonaliteit, bitonaliteit. Was dat van harte? 
Geloofde hij daarin? 
 
8) Traditie 
Was hij de ‘pater familias’? 
Was hij de centrale figuur in de familie? 
Hoe was dat na zijn dood? Leemte? 
Naar wie ging het archief? 
Hoe werd de inboedel verdeeld? 
Naar wie gingen de vleugels en andere instrumenten? 
Foto’s? 
Filmpjes? 
Uitspraken - bon mots? 
Anekdoten - familie en werk? 
 
9) Huis 
Inrichting? 
Muziekkamer? 
Aparte compositieruimte?  
Was de familie Röntgen een familie met geld? Eigen vermogen? 
Mooie spulletjes - antiek? 
Waren ze materialistisch? 
Luxe – weelde - overvloed? 
Kunst? 
Hingen er foto’s of schilderijen van vrienden aan de muur? 
Foto’s van familieleden? 
Hoe was de invloed van Julius op de inrichting? 
 
10) Overlijden en na zijn dood 
Was zijn ouderdom moeizaam? 
Ziekten?  
Waaraan overleden? 



                                                                      
 

 

728 

Sterfbed? 
Bewust afscheid? 
Thuis overleden? 
Kerkelijke uitvaart? 
Herdenkingen familieverband? 
Herdenkingen buiten familie? 
Waar werd hij begraven? 
Was er een leemte ontstaan na zijn dood? 
Bleef grootmoeder op Gaudeamus wonen? 
Wanneer ging ze er weg? 
Wie kwam er toen in het huis te wonen?  
Hoe ging het verder met de muzikale contacten? 
Waren de Röntgens een soort familiebedrijf die doorgingen na de dood 
van vader? 
 
11) Beeld 
Klopt het bestaande beeld van Röntgen? 
Wat heeft de geschiedboekjes niet gehaald en is toch heel belangrijk 
Correcties? 
Wat ziet U als zijn plaats? 
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Muziekvoorbeelden  
 
Voorbeeld 1, bij p. 104.  
Julius Röntgen,  
‘Glückwunsch für meinem [sic!] lieben Groszpapa zu sein em 
Geburtstage am 4ten Mai 1864.’ 
Bron: Tinte, Coll. Röntgen. Dossier oudste documenten JR.  
 
Voorbeeld 2a, bij p. 171.  
Julius Röntgen,  
Serenade voor blazers (opus 14); deel I (‘Allegro tranquillo’), maten 1-
5. 
Bron: Brooijmans, ‘Brahms in the Netherlands’, 416.  
 
Voorbeeld 2b, bij p. 171.  
Johannes Brahms,  
Symfonie nr. 2 (opus 73); deel I (‘Allegro non troppo’), maten 1-9. 
Bronnen: Brooijmans, ‘Brahms in the Netherlands’, 416; MacDonald, 
Brahms, 254. 
 
Voorbeeld 3a, bij p. 174. 
Julius Röntgen,  
Thema mit Variationen für Clavier zu vier Händen (opus 17);  
‘Thema’ (‘Andante, un poco tranquillo’) en ‘Variation 1’.  
Leipzig, Edition Breitkopf & Härtel.  
 
Voorbeeld 3b, bij p. 174.  
Johannes Brahms,  
Variationen über ein Thema von Joseph Haydn für zwei Pianoforte 
(opus 56b). ‘Variation 3’ (‘Con moto’), maten 1-20.  
Berlin, Edition Simrock. 
 
Voorbeeld 4a, bij p. 174.  
Johannes Brahms,  
Liebesliederwalzer (opus 52), nr. 11: ‘Nein, es ist nicht auszukommen 
mit den Leuten’, maten 1-14. 
Leipzig, Edition C.F. Peters.  
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Voorbeeld 4b, bij p. 174. 
Julius Röntgen, 
Pianoconcert nr. 2 (opus 18); Finale (‘Allegro con brio’), maten 1-14. 
Amsterdam, Donemus.  
 
Voorbeeld 5, bij p. 329 
Edvard Grieg,  
Vioolsonate nr. 1 (opus 8); deel I (‘Allegro con brio’), maten 1-7. 
Leipzig, Edition C.F. Peters.  
 
Voorbeeld 6, bij p. 329.  
Edvard Grieg,  
Pianosonate (opus 7); deel III (‘Menuet’), ‘Trio’ (‘A tempo’). 
Leipzig, Edition C.F. Peters. 
 
Voorbeeld 7a, bij pp. 349 en 350. 
Julius Röntgen,  
Suite Aus Jotunheim; deel III (‘Andante con moto’). 
Amsterdam, Donemus.  
 
Voorbeeld 7b, bij pp. 349 en 350.  
Edvard Grieg  
19 norwegische Volksweisen (opus 66); nr. 19: ‘Gjendines Wiegenlied’ 
(‘Allegretto semplice’). 
In: Edvard Grieg, Klavierwerke, deel III.  
Leipzig, Edition C.F. Peters. 
 
Voorbeeld 7c, bij pp. 349 en 350.  
Julius Röntgen,  
Suite Aus Jotunheim; deel V (‘Lento, con gran espressione’). 
Amsterdam, Donemus. 
 
Voorbeeld 7d, bij pp. 349 en 350. 
Edvard Grieg,  
19 norwegische Volksweisen (opus 66); nr. 8: ‘Lok’ (‘Andante’), maten 
1-5.  
In: Edvard Grieg, Klavierwerke, deel III.  
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Leipzig, Edition C.F. Peters. 
 
Voorbeeld 7e, bij pp. 349 en 350.  
Edvard Grieg, 
19 norwegische Volksweisen (opus 66); nr. 18: ‘Jeg gaar i tusend 
tanker’, (‘Adagio religioso’).  
In: Edvard Grieg, Klavierwerke, deel III.  
Leipzig, Edition C.F. Peters. 
 
Voorbeeld 8a, bij pp. 377 en 378.  
Gustav Mahler,  
Das Lied von der Erde. Eine Symphonie für eine Tenor- und eine Alt- 
oder Baritonstimme und Orchester; deel III: ‘Von der Jugend’ 
(‘Behaglich heiter’), maten 1-34. 
Klavierauszug von Rainier Riehn. 
Wien/Mainz, Universal Edition. 
 
Voorbeeld 8b, bij pp. 377 en 378    
Julius Röntgen,  
Chinesische Lieder; nr. 3: ‘Der Pavillon aus Porzellan’ (‘Zierlich’), 
maten 1-44.  
Kopenhagen, Wilhelm Hansen. 
 
Voorbeeld 9, bij pp. 487 en 488.  
Julius Röntgen,  
Musikalisches Opfer. ‘Thema’ (‘Lento e solenne’) en ‘Variation 1’ 
(‘Andante dolce’), maten 1-36. 
Bron: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
63. 
 
Voorbeeld 10, bij p. 493.  
Julius Röntgen,  
Bußcantate; deel I, maten 31-48. 
Bron: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
522 
 
Voorbeeld 11a en 11b, bij p. 535.   
Julius Röntgen,  
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Bauener Messe; ‘Sanctus’ (‘Con molto devozione’) en ‘Benedictus’ 
(‘Molto tranquillo’). 
Bron: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
418. Grafische verzorging: John Smit, Hilversum. 
 
Voorbeeld 12, bij p. 542.  
Julius Röntgen, 
Psalm 68 (zetting voor driestemmig vrouwenkoor door JR). 
Bron: Archief Boeke, Amsterdam.  
 
Voorbeeld 13a, bij p. 544.  
Julius Röntgen, 
Geestelijke Kinderliedjes; ‘De herdertjes lagen bij nachte’ (‘Rustig’), 
maten 1-12.   
Bron: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
343 C;  
 
Voorbeeld 13b 
‘De herdertjes lagen bij nachte’, in: Gezangen voor liturgie (Hilversum, 
1984), nr. 422. 
 
Voorbeeld 14, bij p. 545.   
Julius Röntgen, 
Geestelijke Kinderliedjes; ‘Epiphanias’ (‘Rustig’).  
Bron: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
343 A. 
 
Voorbeeld 15, bij p. 548.   
Julius Röntgen,  
‘D’Almachtige is mijn Herder en Geleide’ 
Bronnen:  
a) Vervolgbundel van  de Godsdienstige Liederen. Uitgegeven door en 
voor rekening van den Nederlandschen Protestantenbond (Haarlem-
Groningen, 1920), nr. 255; 
b) Godsdienstige Liederen voor ééne stem met Pianobegeleiding van 
Julius Röntgen. Opus 66. Uit den Vervolgbundel. Uitgegeven door en 
voor rekening van den Nederlandschen Protestantenbond (Zp, 1920), 
nr. 4 (‘Rustig maar niet te langzaam’);  
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c) Liedboek voor de kerken (‘s-Gravenhage-Leeuwarden, 1973), nr. 
13A.  
 
Voorbeeld 16, bij p. 557.   
Julius Röntgen, 
Negro Folk Songs; nr. 3 (‘Go down, Mozes. With broad, declamatory 
freedom and sombre dignity’)  
Bron: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
373. 
 
Voorbeeld 17, bij p. 630.   
Julius Röntgen, 
Sonate nr. 4 voor cello en piano in g. 
Amsterdam, Donemus. 
 
Voorbeeld 18, bij p. 633.   
Julius Röntgen, 
Passacaglia (‘Lento’), p. 1; Fuge (‘Allegro deciso’), pp. 12, 13.   
Bron: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
27.  
 
Voorbeeld 19, bij p. 633.   
Julius Röntgen, 
Sonatine nr. 3 voor piano (‘Moderato’), maten 1-38. 
Bron: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
35.  
 
Voorbeeld 20, bij p. 635.  
Julius Röntgen, 
Sonate voor altviool en piano (1924); deel III (‘Allegro molto’), maten 1-
18.  
Bron: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
158. Amsterdam, Donemus. 
 
Voorbeeld 21, bij p. 635.  
Julius Röntgen, 
Sonate voor viool en piano in twee delen; deel II (‘Allegro passionato’), 
maten 1-81. 
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Bron: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
146.   
 
Voorbeeld 22, bij p. 635.  
Julius Röntgen, 
Symfonie nr. 9 (de ‘Bitonale’); deel I (‘Lento e mesto’), maten 1-12.  
Bron: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
300. Grafische verzorging: John Smit, Hilversum. 
  
Voorbeeld 23, bij pp. 641 en 642.   
Julius Röntgen,  
Techniek en Voordracht. Studies voor klavier (opus 67), nr. 25  
Amsterdam, S.L. van Looy. 
 
Voorbeeld 24a, bij p. 667.   
Julius Röntgen, 
Symfonie nr. 5 (‘Der Schnitter Tod’); deel I (‘Allegro, un poco 
sostenuto’), maten 1-12. 
Introductie van de ‘altenglische Hymne’. 
Bron: Edinburgh, University Library, Tovey Collectie.   
 
Voorbeeld 24b, bij p. 667.  
Julius Röntgen, 
Symfonie nr. 5 (‘Der Schnitter Tod’), p. 54 
Introductie van de melodie ‘Es ist ein Schnitter der heißt Tod’ door de 
tenorsolist en op p. 58 dezelfde melodie gezongen door koor unisono. 
Bron: Edinburgh, University Library, Tovey Collectie.   
 
Voorbeeld 25, bij p. 670.   
Julius Röntgen, 
Symfonie nr. 12 (‘In Babylone’), de orgelinzet (‘Volles Werk’) van de 
melodie ‘In Babylone’, maten 369-372. 
Bron: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
301. Grafische verzorging: John Smit, Hilversum.  
 
Voorbeeld 26, bij p. 671.    
Julius Röntgen,  
Symfonie nr. 21 in a, deel I (‘Moderato’), maten 1-13. 
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Bron: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
305. Grafische verzorging: John Smit, Hilversum. 
 
Voorbeeld 27, bij p. 672.   
Julius Röntgen 
Symfonie nr. 11 in g (‘Wirbelsymphonie’), deel I (‘maten 
Bron: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
299 
Grafische verzorging: John Smit, Hilversum.  
 
Voorbeeld 28a, bij p. 672.   
Julius Röntgen,  
Symfonie nr. 19 (‘über B.A.C.H.’), deel I (‘Allegro’), maten 1-12. 
Bron: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
306 . 
 
Voorbeeld 28b, bij p. 672.   
Julius Röntgen,  
Symfonie nr. 19 (‘über B.A.C.H.’), p. 32, ‘Fuge’ (‘Moderato’)   
Bron: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
306.  
 
Voorbeeld 29, bij p. 675.   
Julius Röntgen,  
Symfonie nr. 8, maten 209-213 (‘Aus der Ferne’). Zie hiervoor ook 
voorbeelden 7c en 7d.  
Bron: Den Haag, NMI, Arch. Röntgen. Catalogus composities JR, nr. 
312. 
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Archieven, bibliografie en interviews 
 
Afkortingen personen: 
 
MdAvdH - Mien des Amorie van der Hoeven 
PvA - Peter van Anrooy 
AB - Alexander Borodin 
GvBF - Gerard von Brucken Fock 
PC - Pablo Casals 
CF - Carl Flesch 
MF - Max Friedländer 
PG - Percy Grainger 
EG - Edvard Grieg 
NG - Nina Grieg 
MG - Mary Grierson 
EvH - Elisabeth von Herzogenberg-von Stockhausen 
HvH - Heinrich von Herzogenberg 
HH - Henri Hinrichsen 
WK - Willem Kes 
PK - Paul Klengel 
FL - Franz Lachner 
ADL - Abraham Dirk Loman sr. 
AM - Amanda Maier 
MJdMO - M.J. de Marez Oyens 
WM - Willem Mengelberg 
RM - Rudolf Mengelberg 
JM - Johannes Messchaert 
JMA - Johanna Messchaert-Alma 
CN - Carl Nielsen 
HN - Hugo Nolthenius 
ER - Engelbert Röntgen sr. 
JR - Julius Röntgen sr. 
MR - Mien Röntgen-des Amorie van der Hoeven  
RvR - Richard van Rees 
JS - Julius Stockhausen 
KS - Karl Straube 
DT - Donald Tovey 
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BT - Bessie Trevelyan-des Amorie van der Hoeven 
RT - Robert Trevelyan 
JW - Wagenaar 
 

I 
Openbare archieven 
 
Alkmaar 
RHCA (Regionaal Historisch Centrum Alkmaar) 
 Boeke-archief 
 
Amsterdam 
Gemeente-archief Amsterdam (GAA) 
Doop-, Trouw- en Begraafregisters 
Kadaster 
Bewoningskaarten 
Gezinskaarten 
 
Archieven: 
Concertgebouw (met Concertgebouworkest); Archief 1089 
 Bestuursnotulen 
 Corr. Rudolf Mengelberg 
 Dossier 40-jarig bestaan Concertgebouw (1928) 
Liedertafel Euterpe; Archief 131 
Afdeling Amsterdam van de Maatschappij tot Bevordering der 
Toonkunst; Arch. 611. 
 Kort overzicht van den Staat der Afdeeling Amsterdam van de  
 Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (1861/62-    
 1881/82).   
 Jaarverslagen 
 Programmaboekjes 
Maatschappij Caecilia; Archief 1095 
Maatschappij Felix Meritis; Archief 59 
 Concertprogramma’s 
 
 
Archief Conservatorium van Amsterdam 
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 Jaarverslagen Amsterdamsch Conservatorium, 1884-1940 
 
Bergen (Noorwegen) 
Offentlige Bibliotek 
 Griegsamlingen 
  Correspondentie: 
  JR aan EG 
  JR aan NG 
  AM aan EG en NG 
  MR aan EG en NG 
  mr. J.A. Sillem aan EG 
  HvH aan EG 
  PK aan EG 
 
 
Edinburgh 
University Library 
 Tovey Collection 
  Correspondentie: 
  JR aan DT 
  Johannes Röntgen aan DT 
  PC aan DT 
  MG aan DT  
  DT aan MG 
  RT aan DT 
  BT aan DT 
 
Archief Reid Orchestra 
Archief Academische Senaat 
Programmaboekjes concerten DT 
The Scotsman 
 
Hoorn 
Westfries Archief 
 Archief Johannes Messchaert 
  Correspondentie: 
  JR aan JM 
  JR aan JMA 
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  MR aan JMA 
 
Leipzig 
Musikbibliothek (onderdeel Stadtbibliothek) 
 Fotoalbum Paul Klengel 
 Coll. Bernard Richter 
 Coll. Moritz Hauptmann 
Thomaner Alumnat  
 Koorbibliothek Thomaner Chor 
Universitäts Bibliothek 
 Sondersammlungen (Taut) 
  Correspondentie: 
  JR en ER aan: 
  Julius Klengel jr. 
  Adolph Klengel 
  Paul Klengel 
Stadtarchiv 
 Stadsplattegronden Leipzig 19de eeuw 
 Bürgerakten 
 Aufnahmeakten 
Hochschule für Musik; Bibliothek 
 Namenregister Conservatorium der Musik 19de eeuw 
 Lehrerzeugnisse 
Sächsisches Staatsarchiv 
 Archief Edition C.F. Peters 
  Correspondentie:  
  JR aan HH 
  NG aan HH 
 Archief Edition Breitkopf & Härtel 
  Correspondentie: 
  JR aan B&H 
  leesrapporten betr. composities JR 
  Partituren JR 
 
Stockholm 
Kungliga Biblioteket 
 Dagboeken Amanda Maier 1866, 1874-1880 [met hiaten]  
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Den Haag  
Nederlands Muziek Instituut (NMI) 
 
Coll. Toonkunst, Afdeling Amsterdam 
(Voorlopige inventarislijst door H.A. Hendriks) 
 
Archief Röntgen (Arch. 107): 
Composities 
Compositionen von Julius Röntgen (D 81) 
Edvard Grieg - Erinnerungen und Briefe (1908; Doos nr. 2584) 
Documentatie Julius Röntgen 
Knipselarchief 
Programmaboekjes 
Obituaria JR 
Objecten 
 
Correspondentie aan JR van: 
 Peter van Anrooy 
 Alexander Borodin 
 Johannes Brahms 
 G.H. von Brucken Fock 
 Pablo Casals 
 Cesar Cui 
 Alphons Diepenbrock 
 Carl Flesch 
 Max Friedländer 
 Edvard Grieg aan Julius Röntgen  
 Nina Grieg 
  NG aan Mien Röntgen 
 Percy Grainger 
  JR aan PG  
  MR aan PG  
  PG aan MR  
 Heinrich von Herzogenberg 
 Willem Kes 
 Franz Lachner 
 A.D. Loman 
 Marez Oyens 
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 Rudolf Mengelberg 
 Willem Mengelberg 
 Johannes Messchaert 
 Carl Nielsen  
  JR aan CN 
  MR aan CN 
 Hugo Nolthenius 
 N.G. Pierson 
 Richard van Rees 
 Carl Reinecke 
 Bernard Richter 
 J.C.M. van Riemsdijk 
 JR aan MR 
 MR aan Bessie Trevelyan-des Amorie van der Hoeven (BT) 
 Clara Schumann 
 Julius Stockhausen 
 Karl Straube 
 Donald Tovey 
 Robert Trevelyan 
 D.J. van der Ven 
 Joh. Wagenaar 
 
Archief Willem Mengelberg (Arch. 184) 
Archief Gerard von Brucken Fock (Arch. 30) 
Archief Wouter Hutschenruyter jr. (Arch. 74) 
 
 

II 
Particuliere archieven  
Amsterdam, Collectie J.D. Boeke  
 Liederenbundels Nederlandse Protestantenbond 
 
Amsterdam, Archief Filip Boeke  
 Collectie ds. A.J.P. Boeke 
 
Woerden, Collectie Jaap van Benthem  
 Brief van Bernard Zweers, 1924 
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Amsterdam, Familiearchief Röntgen   
 Huldigingsboek 1905: 1855 9 mai 1905 dem Freunde Julius   
 Röntgen 
 Correspondentie:  
  PC aan MR en familie 
  PG aan MR 
  MR aan kinderen 
 Archief Frants Edvard Röntgen 
 Archief Joachim Röntgen 
 Archief Johannes Röntgen 
  
Tinte, Collectie Röntgen (Archief Edvard Frants Röntgen)  
 JR Dagboeken, 1867-1888 
  1) 20 dec. 1867 - 19 okt. 1869 
  2) 20 okt. 1869 - 14 sep. 1870 
  3) 15 sep. 1870 - 26 dec. 1871 
  4) 27 dec. 1871 - 9 dec. 1872 
  5) 10 dec. 1872 - 16 jan. 1874 
  6) 17 jan. 1874 - 16 apr. 1875 
  7) 17 apr. 1875 - 30 sept. 1876 
  8) 1 okt. 1876 - 20 feb. 1879 
  9) 21 feb. 1879 - 21 dec. 1879 
  10) 22 dec. 1879 - 21 mrt. 1883  
  11) 22 mrt 1883 - 17 feb. 1884 
  12) 18 feb. 1884- 31 dec. 1886 
  13) 7 jan. 1887 - 17 feb. 1888 
 
 JR Agenda’s, 1890-1932 [met hiaten] 
 JR Notieboekje Soirées voor Kamermuziek 1878-1906 
 JR Kasboekjes en diverse losse aantekenboekjes 
 Correspondentie: 
  JR aan AM 
  JR en AM aan familie in Leipzig 
  ER aan ADL 
 Edvard Frants Röntgen Dagboeken, 1924-1928 
 Condoleances 1932 aan MR 
 Condoleances 1932 aan Edvard Frants Röntgen 
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 Dossier reacties op Brieven van Julius Röntgen (1934) 
 MR Aantekenboekjes vóór 1890 
 MR Reisdagboekjes, 1897-1932 
 MR Agenda’s, jaren twintig en dertig [met hiaten] 
    
  
Weener, Collectie Fritjof Thiadens 
 AM Dagboeken, 1866, 1875-1880 (in kopie) 
 Stammtafel Klengel door Eva Klengel 
 Herinneringen van Julius Röntgen jr. 
 Herinneringen van Agnes Thiadens-Röntgen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
Kranten 
 
Algemeen Handelsblad - www.kb.nl/kranten 
De Amsterdammer - www.groene.nl  
De Groene Amsterdammer - www.groene.nl 
Het Centrum - www.kb.nl/kranten 
Haagsche Courant 
De Haagsche Post  
NRC - www.kb.nl/kranten 
Het Parool 
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De Oprechte Haarlemsche Courant 
De Telegraaf 
De Tijd 
Het Vaderland - www.kb.nl/kranten 
Vrije Geluiden 
 
 
 

IV 
Tijdschriften 
 
De Kunst 
Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung (LAMZ) 
Die Musik 
De Muziek 
Het Muziekcollege Caecilia 
Signale für die Musikalische Welt  
Neue Zeitschrift fur Musik (NZM)  
Weekblad voor Muziek 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
Bibliografie  
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Summary 
 
Gaudeamus 
The life of Julius Röntgen (1855-1932) 
Composer and musician 
 
Julius Engelbert Röntgen (Leipzig 1855-Utrecht 1932) sprang from a 
musical background. His father, Engelbert Röntgen, born in the Dutch 
town of Deventer but hailing from a German family, was a violinist and 
concertmaster of the Gewandhausorchester; his mother, Pauline 
Röntgen-Klengel, an accomplished piano player, came of an old Saxon 
stock which for a long time had left its mark on Dresden's and Leipzig's 
music scene and was to continue to do so until well into the first half of 
the 20th century. The Klengels - in the words of Franz Liszt - were very 
much 'Leipzigerisch': true to the classicism of Mendelssohn and his 
followers and opposed to the innovations of the Neu-Deutsche Schule 
(Liszt and Wagner). These innovations concerned the content of music, 
its program, form, melody, and harmony. Initially, Julius Röntgen 
adopted all the judgements and especially prejudices of his 
surroundings; later, he would free himself from the worst conservatism.  
 In Julius' first years, grandfather Moritz Klengel and mother 
Pauline took care of the musical upbringing of the child prodigy, whose 
general education was in the hands of uncle Julius Klengel acting as a 
home tutor. Röntgen's first composition dates from February 1864. 
From 1865 onwards, the boy was given private tuition by teachers who 
also taught at the Conservatorium der Musik and were all 
representatives of the conservative Leipziger Schule: 
Moritz Hauptmann (lessons from 1865 to 1868), Louis Plaidy (1868-
1870), Carl Reinecke (1871), and Ernst Friedrich Richter (1873). The 
young Röntgen was surrounded by people who admired him. His 
teachers probably made only a slight contribution: it was all there from 
the start. Halfway through 1872, he became a pupil of the composer 
Franz Lachner (Munich) for a couple of months and for the first time 
was confronted with his limits: Röntgen did not manage to compose an 
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adequate symphony and to give it an interesting instrumentation. 
During two concert tours in 1873 and 1874, the singer Julius 
Stockhausen also offered him criticism: Röntgen had to improve his 
piano technique and should on concerts play less of his own works, 
which, although cleverly written, failed to give long-term satisfaction.  
 In the spring of 1874, Röntgen made the acquaintance of 
Johannes Brahms, the great man of the anti-Neu-Deutschen, and soon 
became one of his most faithful followers. As early as 1884, Edvard 
Grieg, whom Röntgen had got to know well around the turn of the year, 
called Röntgen a 'Brahmsianer'. In the Dutch historiography of music, 
authoritative authors look upon Röntgen as a composer who was 'the 
most strongly driven towards the manner of Brahms' (Sem Dresden) or 
as a composer 'who started from Brahms and to the last remained true 
to the latter's style' (Eduard Reeser). This warrants the conclusion that 
Röntgen is considered an epigone of Brahms - but it should be added 
here that most people are wary of using the word 'epigone'; since the 
19th century, it had acquired too heavy and too negative a connotation.  
 Even as a young composer, Röntgen had to hear - not only from 
critics but from friends and colleagues (Brahms, Grieg and Messchaert) 
as well - that he was not original enough. Early in 1874, the first 
reviews appeared in newspapers and journals, in which it was 
observed that although Röntgen's music was clearly the work of an 
able composer, it relied far too much on stronger examples. This kind 
of commentary always came as an unpleasant shock to Röntgen; his 
distinctiveness remained a raw nerve for the rest of his life. In 1916, 
referring to a 1904 letter by his friend Grieg, Röntgen pointed out to 
Messchaert that the only thing that counted in music was 'Wahrheit' 
and the 'Eigene, tiefste Empfindung'; in 1921 in a letter to his friend the 
musicologist and pianist Donald Tovey he contrasted the ‘Erfindung’ of 
his own 'ehrliche, unmoderne Musik' with the 'Konstruktion' of the 
'sogenannt originelle', ‘sogenannt neue’ or 'sogenannt moderne Musik' 
by contemporary composers.  
 From around 1890 onwards, Röntgen took a keen interest in the 
music of the new Russians (a.o. Alexander Borodin, César Cui) and 
César Franck, allowing himself to be inspired by their example. After 
1900, his horizon was broadened by the music of Claude Debussy, 
Richard Strauss, and Max Reger; after 1920, by that of Paul Hindemith, 
Igor Stravinski, Willem Pijper, and George Gershwin, and by jazz. Even 
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before 1920, Arnold Schönberg had left traces in Röntgen's work, but 
Röntgen always - and openly - distanced himself from atonality. 
Nevertheless, he was never entirely deaf to modern music: he first 
wanted to listen and experience, only to judge afterwards. In his final 
years, he even experimented with bitonality and atonality 
himself. These experiments, however, were no more than brief, 
cautious excursions which did not lead to radically new orientations. 
 As a pianist, Röntgen made a name for himself as an interpreter 
of works by Ludwig van Beethoven (the Fourth Piano Concerto and the 
Piano Sonatas Opus 81a ‘Les Adieux’ and Opus 111), Robert 
Schumann (Études Symphoniques), and Brahms (Second Piano 
Concerto). As an accompanist, he was the talk of the town with the 
singer Johannes Messchaert, with whom he gave concerts 
throughout Europe. It was with Messchaert that, starting in 1881, he 
performed the classics at the soirées for chamber music in Felix Meritis 
(Keizersgracht in Amsterdam): Beethoven's An die ferne Geliebte, 
Franz Schubert's Die schöne Müllerin and Winterreise, and 
Schumann's Liederkreis (Eichendorff) and Dichterliebe, but, shortly 
before 1900, also songs by Richard Strauss, Richard Wagner, Hugo 
Wolf, and Oskar C. Posa. The first big Messchaert-Röntgen evening 
was in the Amsterdam Concertgebouw in the autumn of 1888, and the 
last in Vienna in November 1916. Between 1903 and 1910, Röntgen 
regularly gave 'Sonateabende' in and outside Amsterdam with the 
cellist Pablo Casals and the violinist Carl Flesch. For Casals, he wrote 
three sonatas for cello and piano. Casals and Flesch valued Röntgen 
as a friend, but were his superiors as musicians. Flesch preferred the 
duo with the pianist Arthur Schnabel, and Casals the trio with the 
violinist Jacques Thibaud and pianist Alfred Cortot. From 1913 till 1920, 
Röntgen formed the Röntgen-Trio with his sons Julius jr. (violin) and 
Engelbert (cello). In the 1920s, he regularly played together with the 
sons from his second marriage: Edvard Frants (cello) and Joachim 
(violin). In the same way in which Röntgen had started making music 
as a child in the family circle, so he would end his days making music 
at home.  
 Röntgen's piano-playing provoked strong reactions: some 
reviewers praised his temperament, passion and power, others were 
irritated by the massiveness of his tone, vehemence of his moods, his 
agitation, obtrusive sentimentality, and sudden and sharp contrasts. As 
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a piano teacher (senior piano solo teacher, in addition teaching 
ensemble playing as a secondary subject, first at the school of music, 
1878-1884, and after that at the Amsterdamsch Conservatorium in the 
period 1884-1926), Röntgen must have had hunderds of students. Only 
few of them made a name for themselves. His most talented students - 
Johanna Heymann, Jeanette Belinfante, and Coenraad Bos - perfected 
their technique after their studies with others, in Amsterdam and far 
afield. Never did any young pianists from abroad come to study under 
Röntgen. From 1913 to 1924, Röntgen was principal of the 
Amsterdamsch Conservatorium, the institute whose co-founder he had 
been in 1884; it provided the last strong impetus to his career. In 
1916/17 the number of students under Röntgen's directorship 
exceeded 100 and in 1923/24 even 150; in 1931, under his successor, 
Sem Dresden (from September 1924 onwards), the Amsterdamsch 
Conservatorium moved into a new building on the Bachstraat.  
 After his retirement in 1924, Röntgen obliged audiences by 
teaching analysis courses in Bilthoven and lectures in The Hague. 
When his friends Johannes Brahms and Edvard Grieg had died, 
Röntgen did creditable work by publishing the correspondence of 
Brahms and Engelmann (1918) and Grieg's biography (1930), and 
Grieg’s posthumous compositions (1908).  
 As a conductor, Röntgen did not make any impression. It was 
only late in his career that he manifested himself as such. From 1884, 
he conducted the Amsterdam choir Excelsior (around 120 singers) and, 
in the middle of 1886, he took over from Johannes Verhulst the choir of 
the Afdeling Amsterdam van de Maatschappij tot bevordering der 
Toonkunst ('Amsterdam section of the Society for the promotion of 
Music'), which numbered around 300 singers. A storm of indignation 
broke at the time, because suitable Dutchmen like Willem Kes, Richard 
Hol, Daniël de Lange, and Henri Viotta had been passed over in favour 
of a German. Röntgen conducted the Toonkunst choir for twelve years, 
during which period he introduced, among other things, Bach's Hohe 
Messe to the Netherlands. Furthermore, he conducted works by 
Schumann (Manfred, Das Paradies und die Peri), Franck (Les 
Béatitudes), and Brahms (Ein Deutsches Requiem). The critics kept 
repeating that Röntgen lacked authority.  
 Around the middle of 1898, Willem Mengelberg, from 1895 
conductor of the Concertgebouw Orchestra and in every respect the 
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antipode of Röntgen, announced that he wanted a choir of his own for 
his concerts. A second large choir in Amsterdam, however, would 
mean the end of Röntgen's Toonkunst choir; it was an unequal fight. 
Röntgen resigned and Mengelberg was handed the Toonkunst choir on 
a plate. This virtually meant the end of Röntgen as a conductor. While 
under Willem Kes (conductor of the Concertgebouw Orchestra from 
1888 to 1895), he had had every opportunity to play and conduct his 
own work and that of others in the Concertgebouw, these opportunities 
were reduced to almost nil under Mengelberg. After 1898, Röntgen's 
depressions worsened and his much-vaunted ‘Leistungsfähigkeit’, his 
indestructible energy, often failed him for long periods of time. For 
twelve years, Röntgen's relationship with Mengelberg and 
consequently the Concertgebouw was strained. In the spring of 1911, 
however, Röntgen was given a chance to conduct his Third Symphony 
and Second Cello Concerto (dedicated to Pablo Casals) in the 
Concertgebouw. In the same period, he ensured that the 
Concertgebouw Orchestra performed works by his friends Carl Nielsen 
and Percy Grainger. After 1911, Mengelberg (at the 1912 
Nederlandsch Muziekfeest), Cornelis Dopper, and Karl Muck regularly 
conducted orchestral works by Röntgen, culminating in a concert with 
Mengelberg to honour Röntgen's 75th birthday and his honorary 
doctorate obtained from Edinburgh University on 10 April 1930. On this 
occasion Röntgen was the soloist in his Piano Concertos nrs. 6 and 7.  
 In the period 1921-1932, Röntgen was seldom heard as a soloist. 
He did, however, perform in small theatres all over the country as an 
accompanist of the folkloristic films (Lentefilm, Zomerfilm, Herfstfilm, 
and Zuiderzeefilm) of D.J. van der Ven. With his arrangements, he 
aimed to do what his friend Grieg had done earlier for Norwegian folk 
music, i.e., to give the country's own music back to the people, 
retrieving treasures that had been deemed lost. Whereas Grieg, 
however, is tangibly present in his arrangements, especially his 
harmonizations, Röntgen, although capable and subservient in his 
arrangements of the original song- and folk music material, nowhere 
explores new avenues and remains impersonal. In his lifetime, 
Röntgen was mainly known and loved for his Oud-Hollandsche 
Boerenliedjes en Contradansen, arrangements which were considered 
to be his most important contribution to Dutch music. As late as 1947, 
the distinguished Dutch critic Herman Rutters wrote: 'If it should be true 
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that national folklore can really generate national music and if our 
folklore has enough inspirational strength for this, then perhaps no 
other person than Röntgen could have created a Dutch music.'  
 Although Röntgen lived in the Netherlands from early 1878, he 
always remained a German in heart and soul. A unifying thread in his 
life was the French-German war of 1870-1871, which he had followed 
with ardent patriotism as a young man. In his great motets Wider den 
Krieg (1914) and Wider den Frieden (1920), and in his Bußcantate 
(1925) on Old-Testament texts, for example, Röntgen showed his 
sympathy for the German fate in times of war and crisis. After 1920, he 
paid regular visits to Kaiser Wilhelm II, who was interned in House 
Doorn in the Netherlands and for whom he often played his variations 
on the old Dutch song 'In Babylone'.  
 Röntgen's intellectual orientation was neither narrowly German 
nor Dutch but broadly cosmopolitan. Around 1915, he had also become 
acquainted, through the brothers Jo and Kees Boeke, with the pacifism 
and anti-militarism of the Quakers. He was already familiar with the 
modernism that after the mid-19th century had become predominant in 
protestant theology. Röntgen's familiarity was a matter of birth, but also 
due to his contacts (from 1878 onwards) with his Amsterdam mentor. 
Yhe lutheran theologian A.D. Loman, and to his work (from 1919 
onwards) for the Nederlandsche Protestantenbond ('Dutch Protestant 
Association'). At the end of his life, he evinced an affinity with 
theosophy. The name of his last house - the villa 'Gaudeamus' in 
Bilthoven - was the motto of his life: man was only happy if he could 
work. Röntgen's joy and happiness were justified, since during the last 
eight years of his life he was able to do what he liked best, i.e., 
compose. He was enormously productive. At Gaudeamus, he wrote 
more than 100 high-quality works for a variety of instrumental and 
vocal configurations. However, of the 21 symphonies he composed 
between 1926 and 1932, only two were performed during his lifetime.  
 In the seven decades that have elapsed since his death, Julius 
Röntgen's music has continued to enjoy a certain popularity, even 
though most of his oeuvre was and remains terra incognita. A little over 
100 compositions had appeared in print during Röntgen's life, 534 
works are deposited in manuscript in the Röntgen Archive in the Dutch 
Music Institute in The Hague, which also houses dozens of copies of 
compositions that have not come down to us in autograph. Many of the 
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works published before 1950 are now no longer considered to belong 
to Röntgen's finest. The Boerenliedjes en Contradansen, for example, 
are now looked upon as old-fashioned and out of date. So far, the 
identification of Röntgen's works has not been unproblematic; in fact, 
his oeuvre has never been satisfactorily listed and classified. In this 
respect, a lot of credit is still waiting to be gained. As from 2000, 
Röntgen's big chamber music and orchestral compositions are being 
fed into the computer and published with a view to performance at 
concerts and recording on CD. The foundation, in 1999, of the Julius 
Röntgen Stichting and the activities, in 2005, of Röntgen fans and 
volunteers in connection with the celebration of the 150th year of the 
composer's birth caused a strong revival of interest in Röntgen's 
person and musical legacy. 
 
Amsterdam-Limmen,  
April 2007. 
 
(Translation: dr. Pieter Nieuwint) 
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