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Figuur voorpagina
Troldhaugen, het buitenhuis van Edvard Grieg langs 
de Nordåsvannet baai bij Bergen. Het huis van Grieg 
en bezocht door Röntgen en Wagenaar.
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Voorwoord

Het was vorig jaar in de zomer, al zeilend op de Waddenzee in combinatie met concerten geven op de 
eilanden, dat ik nadacht over Nederlandse componisten die componeren met de inspiratie vanuit het 
landschap. Tegelijkertijd maakt een ander orkest ook een tournee langs de wadden met een compositie 
van Johan Wagenaar ‘De Schipbreuk’. Een passend stuk voor op de wadden. Via een ander studentenor-
kest, het Nesko, kwam mij ter ore dat Julius Röntgen meerdere 'oubollige' liederen had geschreven over 
het Nederlands landschap. Na verder onderzoek naar deze twee componisten kwam ik erachter dat beide 
waren geïnspireerd door het landschap en ook langere tijd buiten in de natuur leefden op één vaste plek. 

Met deze gedachte in het achterhoofd begon ik mijn scriptie. Ik leerde dat het landschap sterk veranderde 
eind 19e eeuw en begin 20e eeuw, een tijd waarin deze twee componisten leefden op vaste plekken. Deze 
tijd waarin op internationale schaal grootschalige veranderingen plaatsvonden, heeft mij altijd geïnteres-
seerd. Toevallig was het meeste onderzoek over landschap in combinatie met muziek al gedaan bij Edvard 
Grieg en was deze zeer goed bevriend met Julius Röntgen. Ik heb een half jaar in Noorwegen gestudeerd, 
in Bergen, en maakte kennis met de geboorteplek van Grieg.  Dat bracht mij tot het besluit om deze drie 
componisten te vergelijken in hoe ze het landschap ervaarden en hoe ze hierin geïnspireerd raakten. Voor 
de Nederlandse componisten is dit niet eerder gedaan. Hiermee geeft mijn scriptie nieuw materiaal met 
een nieuwe invalshoek.

Voor dit onderzoek heb ik veel rondgevraagd, werd ik geïnspireerd door anderen, en werd ik goed bege-
leid. Ten eerste wil ik Theo Spek enorm bedanken. Hij gaf me de vrijheid, vertrouwen en begeleiding om 
dit onderzoek goed te structureren en uit te voeren. Zijn kennis over het landschap heeft mij geïnspireerd.
Daarnaast bedank ik Jonathan Hicks voor zijn adviezen in de musicologie en cultuurgeschiedenis. Hij heeft 
mij hierin verder geholpen dmet een genuanceerd betoog een nuanceerde betoog waardoor het musi-
cologisch aspect ook een plek krijgt in dit werk. Zijn commentaar maar ook zijn gesprekken online waren 
zeer verhelderend en gaven mij het vertrouwen in mijn onderzoek om verder te gaan.1  Voor het theore-
tisch aspect heb ik uitvoerig en op een fijne manier contact gehad via de mail gehad met Rik Peters, mijn 
voormalige docent bij mijn bachelor, die aangaf wat wel en niet empirisch methodologisch handig kan 
zijn voor mijn onderzoek. Muziek is en blijft lastig in het onderzoek: Bij muziekinterpretatie ligt speculatie 
altijd op de loer omdat muziek een niet referentiële taal is.

Toch is het mij gelukt om concrete aanwijzingen te vinden in een theoretisch kader. Dankzij Philomeen 
Lelieveldt kon ik goed terecht bij het Nederlands Muziek Instituut (NMI) en heb ik daar onderzoek gedaan 
naar met name Wagenaar, waarover weinig is geschreven. Daarnaast bedank ik de conservator van Trold-
haugen, Monica Jangaard, die me rondleidde en mij extra informatie gaf over Grieg. Ook bedank ik Helge 
Jensen voor de meer lokale geschiedenis waarin Grieg is opgegroeid met daarbij ook interessant beeldma-
teriaal. Daarnaast bedank ik Michael Jones voor het geven van meer informatie over de geschiedenis over 
migratie in Noorwegen. Ook bedank ik de familie Wagenaar voor het leveren van foto’s en informatie. Tot 
slot wil ik ook mijn oude studiemaatje Simone van der Molen, die werkt bij het Instituut voor Beeld en 
Geluid, bedanken voor de hulp.

1 In English: I also thank Jonathan Hicks for his advice in musicology and cultural history. He has helped me further in this for a 
nuanced argument in which the musicological aspect really says something. His comments as well as his conversations online were 
very enlightening and gave me confidence in my research to move forward.
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Voor de redactionele verbeteringen wil ik nogmaals Theo, maar ook mijn vriendin Emma Körnmann be-
danken. Daarnaast kon Emma mij fijn helpen met mijn studiereis naar Noorwegen. Het was heel fijn om 
bij mijn Noorse vriend en mede-cellist Casper Sekkelsten te verblijven en nog meer te proeven van de 
Noorse cultuur en Noorse (jazz)muziek.2 Hierin wil ook mijn ouders en Tessa Körnmann bedanken in de 
hulp hierin. Als dyslecticus maak ik nog wel eens kronkelende zinnen en dimt dit mijn vertrouwen, echter 
is het mij hierdoor toch gelukt om zoveel tekst goed inhoudelijk op te zetten en hierdoor een steentje bij 
te dragen aan de wetenschap, hier ben ik trots op. Daarnaast kreeg ik fijne hulp van Hannah ter Steege 
voor het maken van kaartjen via Qgis. Tot slot werkte ik goed en fijn samen met Laura Ietswaart waarin ik 
vooral door haar de data kon analyseren in hoeverre migratie een rol speelde bij Grieg.

Gelukkig heb ik de muziek van alle drie de componisten in levende lijve gehoord. Ik speelde nog vorige 
week op de wadden Grieg. Ik speelde met vrienden van het USC in Utrecht een stuk van Wagenaar vorige 
maand in Tivoli en heb ik in een strijktrio met Gerard Wiarda en Ming San Ma een compositie kunnen 
spelen van Röntgen. Mede door dit trio ben ik ook geïnspireerd geraakt om muziek met het landschap te 
combineren en mocht ik van Gerard Wiarda boeken over Grieg lenen.

Het begin van de industrialisatie veroorzaakte diepe veranderingen. Van veenontginning tot uitbouwen 
van steden die de Nederlandse componisten mogelijk ervaarden. In de tijd van Grieg gaf de industrialisatie 
grote veranderingen in het landschap door migratie, wat naar voren komt als raamwerk van deze scriptie. 
Door het ideologische nationalisme en romantiek werd dit gevoel van verandering versterkt, pas na de 
Tweede Wereldoorlog veranderden deze landschappen pas echt drastisch op een nog grotere schaal. Nu 
is het weer gewenst voor de biodiversiteit en de leefomgeving om gedeeltelijk terug te gaan naar de tijd 
van voor de Tweede Wereldoorlog. Echter keken de mensen, zoals de drie genoemde componisten, zelf 
ook met nostalgie terug naar het verleden van hun landschap, gevoed door hun eigen verleden en veran-
derende omgeving. 

Hieronder staan codes die gescaned kunnen worden met een smarfphone. Hierin is de muziek die wordt 
genoemd in de masterscriptie te horen. Niet alle muziek die is genoemd is te horen, maar dit geeft hope-
lijk een goede weergave wat de componisten creëerden.

Lieuwe Ernst Mulder 
Augustus 2022

2 In Nynorsk: Casper, tusen takk for moroa og læring om norsk kultur. Til mange flere musikalske år og gode samtaler.

Vo
or

w
oo

rd



6

Figuur betreffende pagina
De buitenplaats De Schalmei van Johan Wagenaar. 
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Samenvatting

Landschappen zijn in de beeldende kunst zeer vaak geportretteerd. Daarnaast is in deze kunsten de diepere 
betekenis van de cultuurgeschiedenis veelvuldig onderzocht. Een bekend voorbeeld is het werk van Johan 
Huizinga: Herfstij der Middeleeuwen. In een andere kunstvorm, muziek, is dit minder gedaan. Met name in 
Nederland is de invloed van cultuur op composities niet uitgebreid onderzocht. Deze masterscriptie pro-
beert een kleine bijdrage te leveren aan deze lacune. Er wordt gekeken hoe het veranderende landschap 
tussen 1850 en 1940 de nostalgie van de Nederlandse componisten Julius Röntgen en Johan Wagenaar 
oproept en hoe dit doorspeelt in hun composities. Ter vergelijking wordt tevens de, al meer uitvoerig on-
derzochte, Noorse componist Edvard Grieg aangehaald. Hierin zal het theoretisch kader van de nostalgie 
van Svetlana Boym als basis worden gebruikt.

Na een inleiding begint dit onderzoek met een algemeen hoofdstuk over landschappelijke veranderingen 
in Europa in het algemeen met een focus op Nederland en Noorwegen. In het tweede hoofdstuk zullen 
belangrijke veranderingen van het Noorse landschap vanuit Griegs perspectief worden bekeken. Migratie 
van de plattelandsbevolking is een belangrijk thema. Het theoretisch kader van Daniel Grimley (die zich 
eveneens baseert op Svetlana Boym) is gericht op landschap en muziek, en speelt hierin een grote rol. 
Hierna volgt een biografisch hoofdstuk over Röntgen, waarmee de context van het internationale netwerk 
van componisten en andere musici onder de aandacht wordt gebracht. Ook hier zal Daniel Grimley’s theo-
retisch kader op het leven van Röntgen geprojecteerd worden. Dit zal ook in hoofdstuk vijf gebeuren voor 
componist Johan Wagenaar.

Alle drie de componisten woonden langdurig op één plaats, waardoor het mogelijk is geweest verande-
ringen in het omliggende landschap waar te nemen. Deze veranderingen riepen een gevoel van nostalgie 
op. In de conclusie tracht ik te beschrijven wat landschappelijke veranderingen en nostalgie voor invloed 
hadden op de componisten en wat dit zegt over hun kijk op de eigen leefwereld.

Summary

Landscapes have been portrayed in the visual arts many times. In addition, the deeper meaning of cultural 
history has been extensively researched in these art forms. A well-known example is the work of Johan Hu-
izinga: Autumntide of the Middle Ages. In another art form, music, this analysis has been done less. In The 
Netherlands in particular, the influence of culture on compositions has not been widely researched. This 
master’s thesis tries to make a small contribution to this lacuna. It examines how the changing landscape 
between 1850 and 1940 evokes the nostalgia of the Dutch composers Julius Röntgen and Johan Wagenaar 
and how this is reflected in their compositions. For comparison, the Norwegian composer Edvard Grieg, 
who has already been researched more extensively, is also discussed. Svetlana Boym’s theoretical frame-
work on nostalgia will be used as a base for this thesis.

After an introduction, this research starts with a general chapter on landscape changes in Europe with a 
focus on The Netherlands and Norway. In the second chapter, important changes in the Norwegian land-
scape will be examined from Grieg’s perspective. Migration of the rural population is an important theme. 
The theoretical framework of Daniel Grimley (which is also based on Svetlana Boym) focuses on landscape 
and music and will play a major role in this. This is followed by a biographical chapter on Röntgen, which 
highlights the context of the international network of composers and other musicians. Here too, Daniel 
Grimley’s theoretical framework will also be projected on Röntgen’s life. This will also happen in chapter 
five for Wagenaar.

All composers have lived in one place for a longer period of time, which made it possible for them to ob-
serve changes in the surrounding landscape. These changes evoked the feeling of nostalgia. In the conclu-
sion I will attempt to describe in what way landscape changes and nostalgia influenced the composers and 
their view on their environment.
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Figuur betreffende pagina
Nikolai Astrup, March Atmosphere at Jølstravatnet, 1908.
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1.1
Röntgen kijkt met een telescoop naar het 
landschap (links), Frants Beyer (midden) en 
Grieg zit (rechts) op løvstakken.

Inleiding en onderzoeksopzet

I
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1.1 Aanleiding

De wereld van de muziek staat bekend om zijn 
internationale karakter en het vele reizen. Zowel 
popmuzikanten als orkesten treden op verschil-
lende podia. Dit is net zo het geval geweest in het 
verleden; de troubadours zijn hier een goed voor-
beeld van, als wandelende muzikanten trokken 
zij al in de middeleeuwen door heel Europa.1 Een 
inkijkje in brieven van Jean Malherbe (1741-1800) 
laat zien dat ook in de 18e eeuw vele muzikanten 
die in Nederland werkten veel moesten reizen en 
bovendien vaak zelf uit het buitenland kwamen.2

  
In de 19e eeuw lijkt dit internationale aspect met 
de komst van het nationalisme steeds minder te 
worden. De componisten wilden typische aspecten 
van hun eigen land uit laten beelden via de mu-
ziek. Landschappen werden een belangrijk roman-
tisch concept waarin zintuiglijke ervaring centraal 
stond.3 Een zeer bekend voorbeeld hierin is het 
klassieke stuk “An der schönen blauen Donau” van 
Johan Straus II (1825-1899) dat gaat over de rivier 
de Donau. Met de verbetering van de mobiliteit 
door betere wegen, treinen en betere vaarwegen 
konden steeds meer mensen zich identificeren 
met ver weg gelegen oorden. Ze konden verder het 
landschap inreizen en de natuur ter plaatse leren 
waarderen.4

  
De grote katalysator van verandering was de Indus-
triële Revolutie. Dezelfde landschappen waarmee 
men zich identificeerde, veranderden, elk land op 
eigen tempo. Zo begon deze in 1760 als eerste in 
Groot-Brittannië en in Nederland pas vanaf 1850. 
Ook de mate van landschappelijke verandering 
verschilde. Zo veranderde in Nederland het land-
schap compleet, terwijl in landen zoals Noorwegen 
de natuur lastiger kon worden omgezet in cultuur-
landschappen. Ondanks deze verschillende land-
schapsdynamiek bleef het contact tussen de com-
ponisten bestaan en oversteeg de uitwisseling van 
cultuur in bepaalde mate de industriële revolutie.5 

1 Jean Malherbe, Christina van Steensel en Anje Dik, ‘Het is of ik met mijn lieve sprak’: de briefwisseling tussen Jean Malherbe        
en Christina van Steensel, 1782-1800, (Hilversum: Verloren, 1994). 
2 Malherbe, van Steensel en Dik, ‘Het is of ik met mijn lieve sprak’.
3  Philip Vilas Bohlman, The Music of European Nationalism : Cultural Identity and Modern History, (Santa Barbara, Calif.: Abc-
Clio, 2004), 40-44.
4 Auke van der Woud, Een nieuwe wereld: het ontstaan van het moderne Nederland, (Amsterdam: Bakker, 2006), 187.
5 Tad Szulc, Chopin in Paris: The Life and Times of the Romantic Composer, (New York: Da Capo Press, Cop, 2000).
6 Núria Perpinya, Ruins, Nostalgia and Ugliness Five Romantic Perceptions of the Middle Ages and a Spoonful of Game of Thrones 
and Avant-Garde Oddity, (Berlin Logos Verlag, 2014).
7 Annika Lindskog, “Composing Landscapes: Musical Memories from Nineteenth-Century Norwegian Mountain-Scapes,” Land-
scape History 34, no. 2 (October 2013): 43–60, https://doi.org/10.1080/01433768.2013.855395.
8 Jurjen Vis, Gaudeamus, het leven van Julius Röntgen (1855-1932) Componist en musicus, (Zwolle, Waanders Uitgevers, 2007), 
380.
9 Johannes Wagenaar en Jaap van Benthem, Johan Wagenaar (1862-1941) Leven en Werk van een veelzijdig kunstenaar (Zut-
phen: Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, 2004), 40-42.

      
Zowel in de toenmalige architectuur, beeldende 
kunst als muziek was nostalgie een belangrijke in-
spiratiebron voor kunstuitingen. In niet geïndustri-
aliseerde gebieden, zoals de afgelegen agrarische 
of natuurlijke landschappen, was er de gedachte 
dat er nog tal van sporen van volksverhalen, oude 
taal of gewoontes uit de middeleeuwen zijn over-
gebleven, die inspireerden tot gebruik in de (schil-
der)kunst.6 Tijdens deze zoektocht inspireerden 
componisten en kunstenaars onderling elkaar. Ed-
vard Grieg zag zichzelf met zijn muziek als een ver-
tolker van volksverhalen en ging hiervoor vaak de 
natuur en het landschap in met andere componis-
ten op zoek naar materiaal voor zijn nostalgische 
productie van muziek. De Nederlandse componist 
Julius Röntgen vergezelde Grieg meerdere keren in 
Noorwegen. Grieg bezocht eveneens het duinen-
landschap waarin Röntgen altijd meewandelde. 
Wat ze tegenkwamen verwerkten ze soms ook in 
hun muziek, waarbij de nostalgie naar het verleden 
herhaaldelijk naar voren komt.7  Daarnaast ging 
Röntgen veel het heidelandschap in om inspiratie 
op te doen voor zijn composities.8  Een vriend (en 
collega) van Röntgen, componist Johan Wagenaar, 
staat er ook om bekend dat het landschap hem 
inspireerde voor “de productie” van zijn composi-
ties.9

  
Er is al veel onderzoek gedaan naar het reizen en 
het internationale karakter dat het leven en werk 
van muzikanten en componisten had. Ook hoe 
beeldend kunstenaars erop uit trokken met hun 
schilderspalet en tubes (industriële) verf geïnspi-
reerd raakten door de landschap en natuur is al 
veelvuldig onderzocht. Daarnaast kwam in de 19e 
eeuw een internationale beweging van kunste-
naars op die zich graag permanent wilden vestigen 
in de natuur. Gustav Mahler componeerde bijvoor-
beeld vooral in componeerhuizen in de Oosten-
rijkse Alpen, schrijver Henry David Thoreau spen-
deerde een jaar alleen bij een natuurlijke vijver 
(Walden Pond) en filosoof Martin Heidegger trok 
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zich terug in het Zwarte Woud. Dit deden Röntgen 
en Wagenaar ook in Nederland. Met een vesti-
ging op een vaste plek voor een langere periode 
van jaren is er ook een kans dat de kunstenaars 
en componisten veranderingen zagen in het land-
schap. Een vergelijking tussen beweegredenen van 
componisten om zich te vestigen in de natuur of 
een rustiger landschap is nog weinig gedaan. Door 
een door industrie volledig veranderend landschap 
zoals in Nederland zou ook een nostalgie naar ver-
dwijnende oude landschappen zijn ontstaan in de 
20e eeuw: veel sporen van landschappen uit de 
17e eeuw verdwenen  rond 1850 tot 1940, precies 
in de tijd dat Röntgen en Wagenaar leefden waar-
van bekend is dat ze geïnspireerd waren door het 
landschap.10   

Een vergelijking van deze kruisbestuiving tussen 
enerzijds de focus van de componisten Grieg, Rönt-
gen en Wagenaar op het lokale met hun eigen lo-
kale leefomgeving en anderzijds de internationale 
leefstijl van de componisten die werd blootgesteld 
aan de veranderingen door de industriële revolu-
tie lijkt mij een fascinerende invalshoek voor een 
diepgravend onderzoek. 

1.2 Stand van het onderzoek

Groot-Brittannië is een voorloper binnen het on-
derzoek hoe het landschap invloed zou hebben 
op muziekstukken. De neiging om vooral in visuele 
termen te denken – met name in de bestudering 
van het landschap in de schilderkunst - heeft geleid 
tot een verwaarlozing van andere even belangrijke 
manieren om met het landschap om te bestude-
ren. Daarom werd in 2012 hiervoor een congres 
georganiseerd waarbij er een onderzoeksnetwerk 
is opgestart geleid door hoogleraar Musicologie 
in Oxford Daniel Grimley. Hoe de fysieke aard van 
composities van landschappen naar voren komen 
in de muziek is een lang pijnpunt in de musicologie. 
Hierbij is voorzichtigheid van belang: muziek van 
deze aard is altijd een gefabriceerde resonantie, 
een truc vanuit het muzikale vak, dat een subjec-
tief beeld weergeeft. Echter kan muziek over land-
schappen ook worden gezien als een representatie-
ve constructie, net als een schilderij en een boek, 

10 Van der Woud, Een nieuwe wereld, 327.
11 Jonathan Hicks, Michael Uy, and Carina Venter, “Introduction,” Journal of Musicology 33, no. 1 (January 1, 2016): 1–10, https://
doi.org/10.1525/jm.2016.33.1.1, 1-5; Jane F. Fulcher, Introduction: Defining the New Cultural History of Music, Its Origins, Method-
ologies, and Lines of Inquiry (Oxford University Press, 2011), 2-3.
12 Hicks, “Introduction,” 9; Daniel M Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, (Woodbridge; Rochester, Ny: 
Boydell Press, 2006); 42-43.
13 Stephen Downes recensie van Grieg, Music, Landscape and Norwegian Identity, door Daniel Grimley, Music & Letters 89, no. 
3 (2008), 439-440.
14 Annika Lindskog, “Composing Landscapes: Musical Memories from Nineteenth-Century Norwegian Mountain-Scapes,”, 56-57, 
https://doi.org/10.1080/01433768.2013.855395.
15 Edvard Grieg, Finn Benestad, en William Halverson, Letters to Colleagues and Friends (Columbus, Ohio: Peer Gynt Press, 2000).

dat de gevoelens van de wereld (uit het verleden) 
weerspiegeld en construeert.11  Vanuit dit idee zijn 
al verschillende onderzoeken gedaan waarin een 
relatie wordt gezocht tussen landschap en compo-
sitie. Daniel Grimley heeft via een muzikale ana-
lyse een muziekstuk over de Noorse bergen van 
Frederick Delius onderzocht. Hij concludeert in zijn 
artikel dat Delius met zijn compositie een repre-
sentatie van Noorwegen in die tijd weerspiegelde, 
waarin het werd verkocht als een pittoreske plek 
voor rondtochten en recreatie.12  Grimley heeft 
daarvoor ook  onderzoek gedaan naar Grieg en 
heeft zijn oeuvre muzikaal als ook (hermeneutisch) 
biografisch geanalyseerd. Hij kwam erachter dat 
het muzikale oeuvre van Grieg niet louter pittoresk 
is, maar een combinatie  van nostalgie, effect van 
afstand en gebaseerd op ideologische fenomenen. 
Hij deed dat door het folkloristisch materiaal dat 
Grieg gebruikte goed in de tijd en plaats te zet-
ten.13  Door zowel het diepgravend theoretisch on-
derzoek naar Grieg door Grimley alsook dat Grieg 
zeer goed bevriend was met Röntgen en hem ook 
beïnvloedde, is deze componist meegenomen 
naast Wagenaar en Röntgen. Daarnaast laat het 
de internationale wereld van de componisten zien. 
Annika Lindskog gaat via een muzikale analyse nog 
dieper in op zowel Grieg als  Röntgen hoe een reis 
door Jotenheimen (Noorwegen) in 1886 bij beide 
componisten gezien kan worden als een nostalgi-
sche, en daarmee gedeeltelijk subjectieve, reactie, 
maar welke ook gedeeltelijk past in een collectief 
(geschied) verhaal. In Jotenheim hoorden zowel 
Grieg als Röntgen een lied van een schaapsherder-
in (saeter) en beide hebben dit later in hun com-
posities beschreven als een landschappelijk aspect 
waarvan ze wisten dat het zou verdwijnen (zie voor 
meer detail hoofdstuk 4).14  Zowel Lindskog als 
Grimley bouwen voort op het theoretische kader 
nostalgie van Svetlana Boym. Dit wordt ook de ba-
sis is van deze scriptie beschreven in de paragraaf 
Theoretische kader.    

Van de drie componisten Grieg, Röntgen en Wa-
genaar is er biografisch  het meest geschreven 
over Grieg door Finn Benestad (1929-2012) waar-
bij ook Grieg’s (internationale) correspondentie is 
beschreven.15  Muziekhistoricus Jurjen Vis (1958-
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2019) heeft Röntgen zijn leven, brieven en muziek 
uitvoerig onderzocht en beschreven in een zeer uit-
gebreide biografie uit 2007.16  In 2004 is er ook een 
biografie uitgebracht van Johan Wagenaar, maar 
behalve in dit werk is deze componist nog nauwe-
lijks onderzocht. Voor Wagenaar is voor deze scrip-
tie hierom uitvoerig archiefonderzoek gedaan. 
 
Een naslagwerk over hoe het landschap verander-
de op Europees niveau is er niet. Per land is er ech-
ter al wel veel geschreven waarin ook vergelijkin-
gen worden gemaakt met andere landen om het 
eigen land goed in context te plaatsen. Historicus 
Auke van der Woud schreef onder andere over de 
landschappelijke en culturele verandering in Ne-
derland tussen 1850 en 1940. Daarnaast schreef 
Jan Bieleman nog specifieker hoe naar veranderin-
gen in de landbouw waaronder tussen 1850-1950. 
De context van Grieg over Noorwegen haal ik uit 
verschillende wetenschappelijke artikelen uit bun-
dels of tijdschriften met datasets. Deze datasets 
heb ik gebruikt voor onderzoek in hoeverre Grieg 
in gebieden wandelden waar veel veranderingen 
plaatsvonden.
 
1.3 Probleemveld

Wat betreft de relatie tussen het oeuvre van Wa-
genaar en het landschap is nog niets geschreven in 
de wetenschap. Ondanks dat hij een kleiner oeuvre 
heeft dan Grieg en Röntgen, wordt in zijn biogra-
fie expliciet benoemd dat het landschap belangrijk 
was voor Wagenaar. Voor Röntgen mist er nog  on-
derzoek naar hoe hij keek naar het Nederlandse 
landschap. Hoewel Jurjen Vis een zeer uitgebreide 
biografie/dissertatie heeft geschreven over Rönt-
gen mist dit werk een theoretisch kader. Er  is wel 
zeer uitvoerig geschreven over hoe Grieg keek naar 
het Noorse landschap en wel in een theoretisch 
kader. Dit theoretische kader neem ik over en pas 
ik toe op Röntgen en Wagenaar. Daarnaast is een 
vergelijking van hoe de verschillende componisten 
zichzelf zagen in het veranderende landschap door 
industriële ontwikkelingen echter nog niet eerder 
gedaan, ondanks het vele beschikbare archief- en 
briefmateriaal alsook de literatuur.

Daarnaast is er geen vergelijking gemaakt tussen 
componisten die uiteindelijk een vaste plek had-
den om te  componeren. Met een vaste plek kan 
iemand meer ervaren hoe het landschap verander-
de, wat invloed kan hebben gehad op composities. 
Het is echter een bekend probleem  om te proberen 
te bewijzen op welke manier een componist is beïn-

16 Paul van Reijen, “Gaudeamus: een ‘gemankeerde’ componistenbiografie van Julius Röntgen*,” recensie van Het leven van 
Julius Röntgen (1855-1932) Componist en musicus, Jurjen Vis, Maandblad voor de kennis van Amsterdam, 96-1 (2009).
17 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 436.

vloed en hoe dit zich uit in de muziek. Door niet al-
leen op de musicologie te focussen, maar ook meer 
biografische aspecten (standplaatsgebondenheid 
en omgeving) en de jarenlange fysieke verblijfplaats 
van de componist (waardoor de componisten het 
landschap zien veranderen) mee te nemen en te 
vergelijken is hierin wel onderzoek mogelijk. Hier-
door hebben de hoofdstukken over Grieg, Röntgen 
en Wagenaar een biografische component waarbij 
met het theoretische kader en de vergelijking ver-
nieuwend is. Met het theoretische kader van nostal-
gie is de standplaatsgebondenheid goed te onder-
zoeken. Het perspectief op hoe deze componisten 
reageerden op onontkoombare verandering in het 
landschap via brieven en de muziek kan nog breder 
worden onderzocht. Hierin is een bredere kijk op de 
laat 19e-eeuwse en vroeg 20e-eeuwse tijdgeest en 
de sociale netwerken en economische geschiedenis 
van die tijd van groot belang, omdat ze wellicht een 
culturele en sociaal-economische context en stand-
plaatsgebondenheid bieden voor de cultuuruitin-
gen van de individuele componisten.   
      
Röntgen zag het onder de aandacht brengen van 
vergeten nationale schatten als zijn belangrijkste 
taak maar wordt zijn muziek volgens Jurjen Vis af-
gedaan als ‘oudbollig’.17  Toch kan het oeuvre van 
Röntgen en Wagenaar ook gezien worden als een 
nostalgisch gestuurd geheel dat zeker niet alleen 
gestoeld is op nationalisme. In de tijd dat Wage-
naar en Röntgen leefden, veranderde het land-
schap van Nederland immers drastisch. Een 17e– 
en 18e-eeuws landschap veranderde in korte tijd 
in een modern industrieel landschap (zie paragraaf 
2.1) dat in allerlei opzichten productiever en doel-
matiger was voor een sterk groeiende bevolking. 
Onderzoek van hoe schrijvers of kunstenaars op 
deze veranderingen reageerden is al eerder ge-
daan, maar voor componisten is dit (door de eer-
der genoemde beroemde moeilijkheid) minder. Een 
duidelijke lacune is het thema van de nostalgie bij 
Röntgen en Wagenaar, veroorzaakt door een ver-
anderend landschap. Deze lacune tracht ik in deze 
scriptie te vullen. 
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1.4 De onderzoeksvragen

Vanuit het probleemveld volgt de centrale vraag in 
dit onderzoek: Had het veranderende landschap in 
deze eigen lokale (leef)omgeving van de compo-
nisten Grieg, Röntgen en Wagenaar, tussen 1850-
1940, invloed op hun nostalgie, te herkennen in 
hun brieven en muziek?
Voor de hoofdvraag zijn deze deelvragen die ik wil 
onderzoeken van belang:
1. Welke hoofdlijnen zijn te vinden in de veran-
dering van het landschap in zowel Noorwegen als in 
Nederland tussen 1850 en 1940?
2. Werden Grieg, Röntgen en Wagenaar beïn-
vloed door andere componisten in hun muziek over 
landschappen en natuur?
3. Welke invloed hadden moderniseringsproces-
sen zoals de industrialisatie, verstedelijking en toe-
genomen mobiliteit op de thematiek en de com-
posities van de drie componisten ten aanzien van 
natuur en landschap?
4. Maakt het eigenaarschap van een buitenver-
blijf een verschil in de manier waarop de componis-
ten componeerden?
5. Was er een verschil in componeren vóór- en 
nadat deze componisten een buitenverblijf in de 
natuur bemachtigden? 
6. Speelde nostalgie over verdwenen of verande-
rende natuur en landschap een rol in hun composi-
ties?

1.5 Theoretisch kader

In deze masterscriptie is de term nostalgie een 
kernbegrip van het theoretische kader en bouwt 
het voort op dezelfde werkwijze als Grimley en 
Linkskog die zich basseerden op de defenitie van 
Svetalan Boym:

‘Nostalgia (from nostos – return home, and algia – 
longing) is a longing for a home that no longer exists 
or has never existed. Nostalgia is a sentiment of 
loss and displacement, but it is also a romance with 
one’s own fantasy. Nostalgic love can only survive 
in a long-distance relationship. A cinematic image 
of nostalgia is a double exposure, or a superimposi-
tion of two images – of home and abroad, past and 
present, dram and everyday life. The moment we 
try and force into a sinlge image, it breaks the frame 
or burns the surface.’18 

Belangrijk om hier te vermelden is dat nostalgie 
volgens Boym zich op twee manieren uit, door het 
verdwijnen van iets, of door iets dat nooit heeft be-
staan maar is versterkt door iemands romantische 
fantasie. Nostalgie kan ook alleen ontstaan in een 

18 Svetlana Boym, The Future of Nostalgia, (New York: Basic Books, 2001), xiii.

lange termijn relatie, bijvoorbeeld als iemand gedu-
rende lange tijd op één plek een buitenhuis heeft, 
of als iemand ver weg is van zijn thuis. 

Hierdoor richt de scriptie biografisch op zowel het 
verblijf van de componisten als hun reizen. Door 
welke gebieden werden ze geïnspireerd en werd 
het gebied rondom hun vaste verblijf ook veran-
derd, waardoor de componisten een gevoel kregen 
van verlies en ‘displacement’. Landschappen wor-
den ook dubbelzijdig gezien: het is in het verleden 
gemaakt maar is te zien in het heden. Daarnaast is 
nostalgie een verschijning die zich vormt door niet 
alleen het individu, maar ook het collectief, geba-
seerd op het samenkomen en tradities. Ook het 
waarnemen is hierin collectief met gezamenlijke 
bergwandelingen. Dit zegt iets over de tijdsgeest en 
het denken van de componisten zelf. Het landschap 
is zelf ook collectief en persoonlijk: het baseert zich 
op generiek gedefinieerde samenkomsten en tradi-
ties, maar wordt ook op geconstrueerde wijze indi-
vidueel gewaardeerd.

Deze benadering wordt getoetst op de drie com-
ponisten. Grieg is hierin een literatuurstudie ge-
baseerd op Grimley. Grimley beargumenteerd met 
Boym dat Grieg juist het landschap gebruikte voor 
het opwekken van nostalgische en nationalistische 
doeleinden in zijn muziek (meer hierover zie 3.2). 
Grimley’s theoretische kader gebruik ik ook voor 
Röntgen en Wagenaar wat nog niet is gedaan. Hier-
door vergelijk ik Grieg met Röntgen en Wagenaar 
in samenhang met het landschap. Daarnaast kijk 
ik nog meer wat er veranderd in het landschap en 
of dit Grieg heeft beïnvloed via nieuwe datasets. Ik 
doe dit op dezelfde manier bij Röntgen en Wage-
naar; ik kijk zowel wat ze individueel ervaarden in 
het landschap zowel biografisch als in de muziek, 
als ook collectief (met gezamenlijke bergwandelin-
gen en brieven) of dit iets zegt over hoe de com-
ponisten keken naar het veranderende landschap 
tussen 1850-1940.
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1.6 Afbakening van het onderzoek

In de onderzoeksmethode van Boym speelt de 
ideologische context (waaronder nationalisme) een 
minder grote rol. Dit bakent het onderzoek meer af. 
Toch moet de ideologische context wel gedeelte-
lijk mee worden genomen. Dit is goed beschreven 
door Marita Mathijsen in het boek Historiezucht 
(zie 2.1).  Daarnaast ligt de nadruk van deze scrip-
tie op plekken waar zowel Grieg, Röntgen als Wa-
genaar langere tijd verbleven zoals op een buiten-
verblijf in de natuur (respectievelijk Troldhaugen, 
Gaudeamus en De Schalmei) en hiermee het ver-
anderend landschap konden waarnemen. Met dit 
onderzoek focus ik meer op de situatie waarin de 
componist componeert, hierdoor wordt het meer 
biografisch, dan de onderwerpen van de composi-
ties. Een aanpak die dit project eerder onderdeel 
van landschaps- dan van musicologisch onderzoek 
maakt. De onderwerpen waarover de componisten 
schreven komen alleen aan bod wanneer er ook in 
de literatuur naar verwezen wordt of dit zeer duide-
lijk naar voren komt in teksten van de muziek. Deze 
scriptie behandeld per componist één of een paar 
muziekstukken met over een landschappelijk the-
ma op musicologische wijze. Hiermee kan al wor-
den voldaan aan de vraagstelling in samenhang met 
brieven en standplaatsgebondenheid. Hierin krijg ik 
hulp van musicoloog Jonathan Hicks. 

1.7 Methodologie

Ik zoek naar aanwijsbare materiële bewijzen voor 
de nostalgie naar het verleden, samenhangend met 
de literatuur van Auke van der Woud, Grimley en 
Mathijsen over het sterk veranderende landschap 
van de moderne tijd. Door nostalgie te betrekken 
bij het onderzoek wil ik achterhalen hoe de compo-
nisten terugdachten aan landschapselementen uit 
het verleden. Kwam dit naar voren in hun muziek? 
Hadden ze het hierover in hun correspondenties? 
Hierdoor baseert deze scriptie zich op hoe de com-
ponisten hun ‘veranderende landschap’ ervaarden 
in de periode 1850-1940 en of ze dit ook ervaarden.
Gaandeweg in de scriptie wordt er steeds gebruik 
gemaakt van primaire bronnen. Met dank aan de 
vele onderzoeken over Röntgen en met name  over 
Grieg baseer ik me daarnaast zeker ook op secun-
daire literatuur, maar dan wel herbeschouwd van-
uit de nieuwe theoretische blik van de nostalgie uit 
Boyms these, waarop ik ook mijn literatuur selec-
teer. Er is voor Röntgen en vooral voor Wagenaar 
minder bekend over hun kijk op het Nederlandse 
landschap. Het Nederlands Muziek Instituut (NMI) 
helpt mij met het doorzoeken van het archief van 
Röntgen en Wagenaar.

Het is van belang te weten wat voor ontwikkelingen 
er landschappelijk speelden voordat ik de reizen en 
woonplaatsen van de componisten beschrijf. In het 
volgende hoofdstuk zal ik dit zowel internationaal, 
nationaal voor Nederland en Noorwegen, alsook lo-
kaal voor de buitenverblijven van de componisten 
beschrijven. Daarnaast zal ik kijken naar contem-
poraine recensies van klassieke stukken waarin het 
landschap wordt weergegeven. Gebaseerd op zo-
wel de musicologische literatuur als literatuur over 
de omgeving kijk ik naar bepaalde muziekstukken 
en pas ik dit toe op de tijd waarin dit werd geschre-
ven en hoe de componist dacht in die tijd over zijn 
(landschappelijke) omgeving waarin hij het compo-
neerde.       
 
Naast foto’s wordt er ook veldonderzoek gedaan 
naar de buitenverblijven (Troldhaugen, Gaudeamus 
en De Schalmei) van alle drie de componisten. 
Troldhaugen is tegenwoordig een museum, en 
Gaudeamus is ook vanuit een stichting beheerd en 
toegankelijk. De Schalmei is gesloopt, maar de om-
geving is nog intact en de informatie over de om-
geving en het oude huis kreeg ik van de eigenaren. 
Van belang is ook hoe de omgeving er vroeger uit-
zag vanuit cartografisch onderzoek. Via het kadaster 
zoek ik dit uit voor Nederland en kan ik bovendien 
vinden wanneer de Nederlandse buitenverblijven 
zijn gebouwd. Door onderzoek te doen naar Grieg 
krijgt dit onderzoek een internationaal karakter, 
wat voorts ook blijkt uit de vele briefwisselingen 
tussen Grieg en Röntgen. Die kunnen wellicht ook 
iets zeggen over hun landschapsbeleving.  

Zoals eerder beschreven baseer ik me gaandeweg 
steeds meer op primaire bronnen, maar begint 
de scriptie met secundaire bronnen en literatuur. 
Hoofdstuk twee baseert zich volledig op secundaire 
bronnen waarin globaal wordt beschreven hoe in 
internationale context landschap veranderen, de 
Noorse landschappen veranderen alsook Neder-
landse landschappen veranderen tussen 1850 en 
1940. Daarnaast beschrijf ik hoe deze veranderende 
landschappen invloed hadden op de tijdsgeest over 
(en in) het landschap die ook weer verschillende 
omwentelingen had. Dit hoofdstuk geeft een con-
text waarin de drie componisten Grieg, Wagenaar 
en Röntgen leefden en is hun tijdsgeest ook beter 
te plaatsen alsook verklaard dit meer hun agency. 
Hoofdstuk drie is vooral biografisch en richt zich op 
Grieg, diens netwerk, ontwikkeling van zijn muziek-
stijl als ook het landschap waardoor hij geïnspireerd 
raakt. Zijn zoektocht naar inspiratie voor zijn muziek 
beschrijf ik aan de hand van zijn specifieke oeuvre 
op dit terrein, bijvoorbeeld folklorische muziek ge-
baseerd op zijn wandeltochten. Daarnaast beschrijf 
ik of Grieg merkte dat ook het Noorse landschap 
veranderde door middel van data over migratie of 
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dat bepaalde tradities zouden gaan verdwijnen en 
dat hij hier juist daarom extra naar op zoek was. Het 
hoofdstuk is als een chronologische reis naar plek-
ken waar Grieg heeft gecomponeerd in samenhang 
met het landschap (of juist niet, zoals in steden 
waarin hij mogelijk ongelukkig zou zijn) en focus ik 
me ook hier vooral op secundaire literatuur maar 
ook probeer op primaire bronnen zoals brieven. 

In hoofdstuk vier doe ik precies hetzelfde als in 
hoofdstuk drie maar dan over Röntgen in vooral 
Nederland. Ook neem ik zijn vele reizen naar De-
nemarken en Noorwegen hierin mee. Daarnaast fo-
cus ik me meer op het veranderende Nederlandse 
landschap en hoe dit invloed had op Röntgen. Zijn 
muziek is bekend om zijn folklorische liederen over 
boeren gemeenschappen als kamermuziek, waarbij 
hij zeer is geïnspireerd door Grieg. Nog meer dan bij 
Grieg ga ik me richten op primaire bronnen, aanwe-
zig in het NMI, maar gebruik ik ook nog grotendeels 
secundaire literatuur van Jurjen Vis. 

Voor hoofdstuk vijf, over Wagenaar, focus ik me 
vooral op primaire bronnen waarin ik, net als 
hoofdstuk drie en vier, dit hoofdstuk als een chro-
nologische reis ga weergeven. Ik probeer dit ook te 
doen op de manier hoe Jurjen Vis zijn autobiografie 
van Röntgen heeft geschreven: niet teveel muzie-
kanalyse, maar meer de focus op het leven van de 
componist in samenhang met zijn muziek.19  Daar-
naast bekijk ik hoe het veranderende landschap in-
vloed heeft op Wagenaar maar ook hoe zijn, weer 
andere netwerk dan die van Grieg en Röntgen, hem 
(gedeeltelijk) beïnvloedde. 

In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk zes, maak ik 
een onderlinge vergelijking over landschapsbele-
ving en doorwerking daarvan in de muziek tussen 
de drie componisten in samenhang met de theo-
retische kader. Daarnaast plaats ik de muziek van 
de drie componisten in muziek uit de 19e eeuw die 
ook over landschappen gaat. Tot slot volgt een syn-
these en een conclusie vanuit de eerder benoemde 
vraagstelling over de rol van nostalgie en of het ei-
genaarschap van een plek of huis invloed had op de 
oeuvre van de componisten.

19 Jurjen Vis, “Alleen bij absolute onvermijdelijkheid, over muzieknoten en muziekanalyse in de componistenbiografie,” Bio-
grafie Bulletin, (november 2008), 8.
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De veranderende tijdsgeest en 

landschappen tussen 1850-1940

Figuur 2.1
Johan Wagenaar en met een hegeschaar bij zijn 
fruitbomen aan het tuinieren, jaren ‘30 te Almen.
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2.1 Veranderende internationale ont-
wikkelingen in het landschap

Vanaf midden 18e eeuw groeide in heel Europa 
de bevolkingsgroei waarbij de ene land eerder 
was dan de andere. Nederland was hierin één 
van de laatste, maar wel het snelst in die tijd: de 
bevolking verdrievoudigde tussen 1850-1940 
(waarin deze groei per regio enorm verschil-
de). Hoewel veranderingen in het landschap er 
altijd zijn geweest, dit verliep over meerdere 
generaties, ging dit vanaf 1850 op een grotere 
schaal en in een stroomversnelling.1   
     
Rond 1850 werd de landbouw nog gedaan door 
dier- en menskracht, daarna raakte deze steeds 
meer in de greep van grootschalige industrië-
le veranderingen. Ossen werden overal in Eu-
ropa definitief vervangen door paarden, ploe-
gen waren niet langer van hout, maar volledig 
van metaal en het vee werd maximaal gebruikt 
voor het verhogen van de gewasopbrengsten 
op het land.2  Toch groeide de bevolking sneller 
dan dat er werk was en was er hierdoor spra-
ke van armoede en lage lonen. De groei van 
de Europese bevolking hing niet altijd samen 
met de industriële revolutie: naast Engeland 
hadden niet-geïndustrialiseerde landen als Ier-
land, Zweden en Noorwegen ook een snelle 
bevolkingsgroei vanaf het midden van de 18e 
eeuw en aan het begin van de 19e eeuw. Deze 
landen kenden weinig steden die de industrië-
le innovatie aanjoegen. De landbouw was, bij-
voorbeeld in Noorwegen, niet gespecialiseerd, 
maar gericht op een zeer brede bedrijfsvoering 
met tal van producten. Een landbouwgezin 
produceerde gedeeltelijk zelfvoorzienend en 
gedeeltelijk voor de markt, een teken van risi-
cospreiding.3 
      
Met de groei van de bevolking in de 18e eeuw 
groeide ook het aantal kleine boeren, vooral in 
gebieden waar gebruik werd gemaakt van ge-
meenschappelijke gronden (commons). Ook 
werd waar mogelijk natuur omgezet in akker-
bouwgrond. Op grote schaal wisselden boeren 

1 Jan Bieleman, Boeren in Nederland: Geschiedenis Van De Landbouw 1500-2000, (Amsterdam: Boom, 2008), 271.
2 David Grigg, “The Industrial Revolution and Land Transformation” red. M. G. Wolman, F. G. A. Fournier, Land Transformation in 
Agriculture, (Chichester, John Wiley and Sons, 1987), 101.
3  Grigg, “The Industrial Revolution and Land Transformation” 90, 84; Ragnhild Hutchison, 2014. “An Industrious Revolution in 
Norway?,” Scandinavian Journal of History 39, no. 1, (2014), 20, doi:10.1080/03468755.2013.847486.
4 Bieleman, Boeren in Nederland, 277- 293.
5 Grigg, “The Industrial Revolution and Land Transformation,” 93-97.

hun zaden en voedsel voor hun vee vanaf 1850 
langzaam in voor producten van de maakin-
dustrie. Vanaf 1840 kwamen vanuit deze in-
dustrie meer ijzeren ploegen, boren, maaiers, 
stoommachines, vanaf 1870 ook maaidorsers 
en liften en vanaf 1890 melkmachines en trac-
toren. De Verenigde Staten waren grotendeels 
leidend in deze innovaties, wat niet vreemd 
was. Anders dan in Europa was daar juist een 
tekort aan mensen die konden werken op het 
platteland. Met de steeds betere stoomboten 
emigreerden mensen uit Ierland of Noorwe-
gen, gebieden waar het steeds lastiger werd 
om traditioneel te boeren, naar de Verenigde 
Staten. Met de spoorwegen in de Verenigde 
Staten kon vanaf 1820 graan beter worden 
getransporteerd en konden mensen beter ge-
bruik maken van de grote stukken nieuw ont-
gonnen land. Met de komst van koelingen in 
stoomschepen vanaf 1870 destabiliseerde dit 
de graanmarkt nog meer, zodat de Verenigde 
Staten goedkoop bulk graan getransporteerd 
konden worden naar Europa waardoor de prij-
zen voor landbouwproducten enorm daalden. 
Dit leidde tot nog grotere verliezen door on-
gelijke concurrentie bij kleine boeren, met als 
gevolg dat meer mensen uit Europa naar de 
Verenigde Staten migreerden waaronder lan-
darbeiders die moeilijk konden rondkomen. Dit 
proces was het moeilijkst voor kleine boeren in 
de jaren ’20 van de twintigste eeuw waarin ze 
niet mee konden concurreren in de intensive-
ringsgolf.4

Precies rond deze tijd tussen 1850 en 1930 was 
er ook sprake van vrijhandel. Dit begon en ein-
digde in Groot- Brittannië (die ermee begonnen 
door de gouden standaard los te laten, waarna 
andere landen volgden, uit protectionisme) 
waardoor de concurrentie tussen kleine boe-
ren en de industriële boeren in de Verenigde 
Staten extra groot was.5 De groei van mensen 
die gedwongen moesten werken als landarbei-
der in de landbouw aan het begin van de 19e 
eeuw en de uittocht van deze mensen naar de 
Verenigde Staten had zeker een impact op het 
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landschap. Natuur, zoals hoogveen of grote 
stukken bos werden steeds meer verwoest om 
te gebruiken voor landbouw enerzijds, maar 
anderzijds, vanaf 1850, waren er ook steeds 
meer verlaten boerderijen. Dit wakkerde het 
idee aan dat tradities steeds meer dreigden te 
verdwijnen zoals in Noorwegen.6   
     
Vanuit de sterk op rationaliteit gerichte Ver-
lichting was het idee dat de mens met ‘het in 
cultuur brengen’ van land zich kon verbeteren. 
Maar met de Romantiek kwam er steeds meer 
het idee dat natuur en het middeleeuwse ver-
leden bewaard moest blijven. Een van de te be-
waren aspecten was het idee om oude landelij-
ke tradities te behouden – vaak zelfs stammend 
uit de middeleeuwen - die verloren dreigden te 
gaan als gevolg van een sterk industrialiseren-
de landbouw (zie verder hierover over Neder-
land 2.5). In de volgende paragraaf ga ik hierin 
dieper op in voor Noorwegen. 

Een ander aspect van de Verlichting aan het 
eind van de 18e eeuw was dat men de natuur 
en de werking daarvan (natuurwetenschap) 
steeds meer ging waarderen: vanuit de we-
tenschap ging men bijvoorbeeld op onderzoek 
in de Alpen, of zoals Von Humboldt naar de 
bergen en oerwouden van Zuid-Amerika. Dit 
leidde tot een sterke herwaardering van de na-
tuur en ook tot het idee dat mensen niet op 
konden tegen de grootse natuur. Toch speelt 
hier een groter debat en is er geen consensus 
in wanneer de Romantiek begon en wanneer 
deze eindigde. Dit verschilde per land waarbij 
geïndustrialiseerde landen (Groot-Brittannië) 
eerder begonnen dan landen die later indus-
trialiseerden (zoals Noorwegen). Vanuit de 
Verenigde Staten kwam ook het idee om actief 
vanuit de staat de natuur te beschermen door 
middel van National Parks. Europeanen merk-
ten al in de 18e eeuw dat ontbossing en dam-
men leidden tot erosie, overstromingen en la-
wines. George Perkins Marsh (politicus en een 
van de eerste milieubeschermers) wees hier 

6 Bieleman, Boeren in Nederland, 291.
7 David Lowenthal, “Natural and Cultural Heritage,” International Journal of Heritage Studies 11, no. 1 (2005), 83.
8 Van der Woud, Een nieuwe wereld, 188, 323; Auke van der Woud, Het Landschap, de mensen: Nederland 1850-1940, (Amster-
dam: Prometheus, 2020), 104.
9 Thomas Reinertsen Berg, Wereldtheater: de geschiedenis van de cartografie, vertaald door: Neeltje Wiersma. (Amsterdam: 
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2018), 205.
10 Grigg, “The Industrial Revolution and Land Transformation,” 93-95.
11 Van der Woud, Het Landschap, de mensen, 121.

ook op en kwam met concrete maatregelen in 
1840 om bodemerosie tegen te gaan. Met zijn 
publicatie Man and Nature in 1864 benoemde 
hij dat de achteruitgang van natuur al begon bij 
de Romeinen en dat de mens moet oppassen 
dat de wereldbol niet wordt gereduceerd tot 
de onvruchtbaarheid van de maan. Maar met 
Man and Nature werd de mens in de Verenigde 
Staten (als opkomende industriële macht) nog 
minder gezien als een verbeteraar, maar eerder 
als een vernietiger van de natuur.7  

Door treinen, stoomboten en betere wegen 
ontstond een verhoogde mobiliteit. Dit resul-
teerde internationaal tot het meer appreciëren 
van zowel natuurlandschappen als (later ook) 
cultuurlandschappen. De burgerij kon op een 
vrije dag met een treinkaartje het landschap 
ontdekken. Dit werd zowel in Nederland als in 
andere Europese landen vanuit de staat finan-
cieel gepromoot. Ook werden er verenigingen 
opgericht voor fietsen of autorijden: allemaal 
om de schilderachtige interessante steden, 
dorpen en landschappen te bekijken en te be-
wonderen.8  Kaarten met de routes waar men-
sen in de natuur konden lopen gaven ook een 
extra opleving van toerisme. Vooral in Noorwe-
gen (een land dat laat gekarteerd is) was dit van 
belang. Het gebruik van kaarten werd in 1868 
met de oprichting van Den Norske Turistforn-
ing en de verbeterde drukpers aangewakkerd.9  
Met de verhoogde mobiliteit, het minderen-
de werk op het platteland door industrialise-
ring alsook de aantrekkingskracht van de stad 
werden verschillende landen op verschillende 
momenten tussen 1850-1940 geürbaniseerd.10  
Dit had grote gevolgen voor het denken van de 
stedelingen zelf: het denken van de stedelingen 
met weinig sociale banden en hun consumen-
tisme kwam steeds meer naar het platteland 
enerzijds en anderzijds hadden stedelingen het 
gevoel dat hiermee ook kennis (heemkunde) 
verloren zou gaan.11  Daarnaast werd het druk-
ker in de stad en vluchtten vanaf 1850 steeds 
meer stedelingen naar een buitenverblijf op 
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het platteland.12  

Zowel vanuit deze buitenverblijven als op reis 
ervoeren mensen het idee dat de natuurlijke 
landschappen en later de cultuurlandschappen 
en de cultuur daarin ging verdwijnen: een sti-
mulans voor gevoelens van nostalgie. Daarom 
moest dit beschermd worden zowel materieel 
als cultureel.13  Dit werd versterkt door het na-
tionalisme en door de industriële revolutie in 
verschillende (westerse) landen.

2.2 Een andere tijdsgeest met betrek-
king tot natuur en landschap in Noor-
wegen 

Noorse geschiedschrijving
Het gevoel van nostalgie over verdwenen land-
schappen en te beschermen cultuur nam in het 
19e-eeuwse Noorwegen een bijzondere plaats 
in. De bescherming van de natuur en landschap 
was in dat land onderheving aan nationalisme. 
Tot 1905 was Noorwegen geen onafhankelijk 
land, maar was het onderdeel van Zweden. Als 
voorbode van een claim op onafhankelijkheid 
kwam er een nationale creatieve kracht vrij om 
te laten zien dat de Noren in feite een eigen 
natie waren. Maar omdat de middenklasse van 
Noorwegen te klein was (ze vertrokken naar 
Denemarken) voor een ideologische basis, 
werden de wortels van de Noorse identiteit 
gezocht bij de middeleeuwse Vikingen uit een 
periode waarin boeren en hun land nog een 
belangrijke rol hadden in het proces van natie-
vorming, met idealen als vrijheid en democra-
tie.14        
  
Historici zagen in de 19e eeuw een strijd in 
Noorwegen tussen enerzijds de (Noorse) mo-
narchie en de boeren, en anderzijds de Deense 
en Zweedse aristocratie en de geestelijkheid 
waarin deze strijd uiteindelijk werd gewon-
nen door de aristocratie. Dit was in lijn met 

12 Van der Woud, Een nieuwe wereld, 185-187.
13 F. Koster, Natuurbescherming in Nederland, (Haarlem, De erven F Bohn N.v. 1938).
14 Helge Salvesen, “The Historian as Architect of Nations: A Historiographical Analysis of the Norwegian Peasantry as Carrier 
of National Ideology and Identity in the Medieval and Early Modern Period”, in Peasants, Lords, and State: Comparing Peasant 
Conditions in Scandinavia and the Eastern Alpine Region, 1000-1750, red. Tore versen, John Ragnar Myking, enStefan Sonderegger, 
205, 219.
15 Salvesen, “The Historian as Architect of Nations”, 209.
16 Salvesen, “The Historian as Architect of Nations”, 216.
17 Salvesen, “The Historian as Architect of Nations”, 214.
18 Oddbjorn Knutsen, The Nordig models in political science, challenged but still viable?, (Oslo, Fagbokforlaget, January, 2017), 30.

de anti-aristocratische grondhouding in het 
Noorwegen van de 19e eeuw, met een sterke 
voorliefde voor democratie en protestantisme 
(anti Rooms-Katholieke geestelijkheid).15  Dit 
was ook in lijn met wat historici toen vonden in 
de saga’s geproduceerd door de Noorse konin-
gen in de 12e eeuw. Koningen wilden op basis 
van hun tradities en historische verhalen meer 
macht vergaren. Deze tradities die ook werden 
overgenomen door de boeren.16 Hiermee had 
de Noorse geschiedschrijving een sterk poli-
tiek-sociaal element. Om die reden hebben 
boeren in de 19e eeuw nog de oude Noorse 
cultuur en taal bewaard. Dit historisch narratief 
werd in de jaren ’90 van de 20e eeuw geleidelijk 
herzien. Het bleek bijvoorbeeld dat de Noorse 
boeren in de middeleeuwen zeker niet altijd 
vrij waren geweest.17    
De focus op natuur, platteland en boeren be-
gon in 1814 al toen de staat Noorwegen ont-
stond, toen nog wel onder een personele unie 
met Zweden. Daarvóór was Noorwegen van 
1397 tot 1814 onder gezag van Denemarken. 
Denemarken stond in 1815 aan de verliezende 
kant van Napoleon en net voor Napoleon’s ver-
lies gaf de Deense koning op 17 mei 1814 daar-
om aan Noorwegen een Noorse Constitutie 
(grondwet) waarvoor de Deense koning werd 
aangewezen als hoofd. Op 29 juli werd Noor-
wegen ingenomen door Zweden en moest de 
Zweedse koning de nieuwe constitutie accep-
teren en werd de Zweedse koning ook koning 
over Noorwegen. Noorwegen had vanaf dat 
moment in de praktijk een zelfbestuur, behalve 
dat de buitenlandse diplomatiek werd gedaan 
door Zweden.18 

Noorse kunst
Johan Cristian Dahl (1788-1857) wordt in Noor-
wegen gezien als de eerste Romantische schil-
der van het land die ook de pracht, de natuur, 
schilderde (zie figuur 2.2). Met zijn schilderijen 
werden de Noorse bergen steeds meer gezien 
iets moois en niet als iets gevaarlijks. Het be-
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lang van het schilderen van de bergen was al 
een nationalistische uiting: het land dat nog tij-
dens Dahl zijn leven over het bergachtige Noor-
wegen heerste. Denemarken, had geen grote 
bergen en was in in de schilderkunst een tegen-
reactie op Denemarken. De in de schilderkunst 
afgebeelde dramatische natuur die werd aan-
gevuld met historische motieven komt vooral 
voor in de eerste helft van de 19e eeuw. Hierna 
kwam de focus meer te liggen op de boeren en 
hun traditionele landbouw.19     
    
Nikolai Astrup (1880-1928) Astrup staat, voor-
al in noorwegen, bekend als de kunstenaar 
die het traditionele boerenleven schilderde, 
geïnspireerd door het berglandschap waar 
hij woonde. Zoals te zien op figuur 2.3 zijn de 
plattelandshuizen meer op de voorgrond en 
natuur meer op de achtergrond. Erik Werens-
kiold (1855-1938) is hierin ook bekend. Op an-
dere schilderijen komen de mensen meer naar 
voren (niet als kleine interacties in een schil-
derij) waarin ook hun tradities en/of geloof 

19 Ingvild Austad en Leif Hauge, “The “Fjordscape” of Inner Sogn, Western Norway” in red: Michael Jones and Kenneth Olwig, 
Nordic Landscapes: Region and Belonging on the Northern Edge of Europe, (Minneapolis: University Of Minnesota Press ; Chicago, 
Ill, 2008), 392.
20 “Nikolai Astrup”, (geraadpleegd op 15-1-2022), https://snl.no/Nikolai_Astrup_-_maler.

worden afgebeeld. Zijn kunst laat veel boeren 
landschappen, de natuur, maar ook tradities 
en folklore zien. Hij beschreef zichzelf als de 
‘meest plaats- en aard-gebonden schilder van 
het land’.20  Deze schilderijen geven ook weer 
hoe Noren dachten over het landschap en hoe 
dit voor hen van belang was voor hun toekom-
stige land Noorwegen. Ook de muziek die zijn 
wortels heeft in folklorische verhalen en Noor-
se geschiedenis is van belang. Rikard Nordraak 
begon met de zoektocht naar Noorse muziek 
en hij inspireerde ook Edvard Grieg. In hoofd-
stuk drie komt dit meer aan bod.   
 
Noorwegen werd vanaf het begin van de 19e 
eeuw ook ontdekt door buitenlanders en ook 
hierin is te zien dat men eerst bewondering 
had voor de natuur en later ook voor agrari-
sche landschappen. Vóór de 19e eeuw gingen 
mensen uit de aristocratie op een Grand Tour 
naar het zuiden: Italië, Frankrijk en Zwitserland 
waren de belangrijke landen tot 1790. Daarna 
werd Noorwegen steeds meer door de Britten 
als hun gelijke gezien door zijn "sublime and 
picturesque", een land waar onontgonnen na-

Figuur 2.2 
Schilderij van Johan Christian Dahl – Fra Stalheim, 1842. 
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tuur groot heerst. Daarnaast was er geen ken-
nis nodig over de klassieken uit de oudheid in 
Scandinavië en er was tot 1809 ook geen oor-
log met Napoleon, waardoor het land een oase 
van vrede en kalmte was. Begin 19e eeuw werd 
Noorwegen nog geassocieerd als een plek van 
toeristische vrijheid door de weinige monu-
menten en musea. Toeristen, en eerder we-
tenschappers, konden op zichzelf zonder gids 
(wat wel gebeurde bij de Grand Tour) Noorwe-
gen ontdekken.21  Vanaf 1830 kwamen er meer 
toeristen van aristocratische milieus: zij gingen 
vooral vissen, jagen en sporten. Dit veranderde 
geleidelijk vanaf 1850: er kwamen meer toe-
risten vanuit de middenklasse, doordat (goed-
koper) transport via stoomschepen mogelijk 
werd. Hierdoor werd de toeristische infrastruc-
tuur verbeterd. Zo werd in 1853 het eerste 
treinspoor tussen Cristiania (Oslo) en het meer 
Miösen aangelegd. Vanaf dat moment kwamen 
ook vrouwen in grotere getale met vakantie 
naar Noorwegen. Uit brieven blijkt dat voor die 

21 Benjamin Colbert en Lucy Morrison, Continental Tourism, Travel Writing, and the Consumption of Culture, 1814-1900, (Zwit-
serland, Cham: Palgrave Macmillan, Springer Nature, 2020), 201-204.
22 Colbert en Morrison, Continental Tourism, 207.
23 Colbert en Morrison, Continental Tourism, 209-210.

tijd een gebrek aan adequate accommodatie 
hiervoor de reden was, maar er was toen über-
haupt een discussie of vrouwen wel de natuur 
konden verkennen.22      
     
Vanaf de jaren 1850 kwam er juist ook de zoek-
tocht naar de geschiedenis van het “oude Noor-
wegen”, Gamle Norge als tegenreactie op de 
Britse industrialisering en technologische voor-
uitgang. Het landschap van Noorwegen werd 
vergeleken met het drukke urbane Britannië. 
Vooral vrouwelijke auteurs schrijven over ru-
rale gebeurtenissen zoals de saeters en platte-
landsdansen. Het Noorse landschap was voor 
de toeristen, en vooral Britse vrouwen, een 
tijdmachine waarin vooral de vrouwen graag 
ook zich verkleden “as a Dovre-Fjeld peasant 
for the day”.23  De rush op oud Noors zilver 
uit de 18e eeuw laat ook het gevoel zien dat 
mensen het idee hadden dat dit Gamle Norge 
zou verdwijnen. In brieven komt naar voren 
dat metaal gebaseerd op industriële productie 
steeds meer in opkomst was, zelfs in verafge-
legen gebieden in Noorwegen. Het gevoel dat 
oude tradities verdwenen was enorm merk-

Figuur 2.3 
Schilderij gemaakt door Nikolai Astrup – Soleienatt, 1915.
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baar in de brieven die vrouwen stuurden.24  Een 
ander dominante trend van de Britten was dat 
hun zoektocht naar het verleden werd voortge-
dreven door hun afkomst: de Vikingen hebben 
in de vroege en volle middeleeuwen grote de-
len van Noord- en Oost-Engeland veroverd en 
er zijn nog vele Noorse plaatsnamen die hier-
aan doen herinneren. Vanuit nationalistisch 
oogpunt werd dit gebruikt als een legitimatie 
dat de Britten hun dominante positie in die tijd 
op het water hebben geërfd van de Vikingen. 
Dit proces werd versterkt door archeologische 
opgravingen van long-boats in 1867 en 1880 in 
Noorwegen.25 

2.3 Veranderingen in het Noorse land-
schap

Dat er een gevoel was dat tradities verdwenen, 
waardoor een nostalgische hang naar het verle-
den ontstond, hoewel mogelijk wat overdreven 
door een nationalistische blik, is dit nog niet zo 
vreemd. Zoals eerder genoemd groeide ook de 
bevolking in Noorwegen zeer snel en daarmee 
ook de vele (boeren)huisjes in het landschap 
vanaf de 19e eeuw. Het verschilde per gebied, 
maar een case study in Sandhåland laat zien dat 
er in 1840 een enorme groei was van boeren-
huisjes waarbij elke eenvoudige landbouwer 
een klein stukje marginale grond huurde en in-
tensief gebruikte voor de landbouw. Daarnaast 
gingen ze veel vissen, verzamelden ze zeewier 
(voor het verbeteren van de grond) en turf en 
sommigen hadden bovendien vee. In de 18e 
en 19e eeuw groeide ook de hoeveelheid vee 
per huishouden: in 1668 had een boer twee 
paarden en 15 koeien, in 1723 had diezelfde 
boerderij 3 paarden, 18 koeien en 24 schapen 
en in 1865 had de familie op deze boerderij 14 
paarden, 32 koeien en 53 schapen. Maar ook 
land van boerenfamilies werden gesplitst en 
was ook hierdoor sprake van een toename van 
kleine boeren. Deze intensieve maar plurifor-
me landbouw had invloed op de structuur en 
functie van het culturele landschap en had ef-
fect op verschillende plantensoorten.26 
Een andere impact op het landschap was de 

24 Colbert en Morrison, Continental Tourism, 211.
25 Colbert en Morrison, Continental Tourism, 211-212.
26 Anders Lundberg, “Changes in the Land and the Regional Identity of Western Norway: The Case of Sandhåland, Karmoy”, in 
red: Michael Jones and Kenneth Olwig, Nordic Landscapes: Region and Belonging on the Northern Edge of Europe, (Minneapolis: 
University Of Minnesota Press ; Chicago, Ill, 2008), 350-355.
27 Lundberg, “Changes in the Land and the Regional Identity of Western Norway”, 350-355.

trek van deze kleine boeren naar steden of 
naar de Verenigde Staten aan het eind van de 
19e eeuw. Tegenwoordig zijn vele boerenhuis-
jes van deze kleine boeren verdwenen, alleen 
plaatsnamen zeggen nog iets van dit verdwe-
nen verleden. Vele kleine boeren of arbeiders 
huurden en leefden op de grond van de landei-
genaar en hun grond lag op de grens van na-
tuur dat nog ontgonnen werd door de kleine 
boeren. Hun loon was mager en de behuizing 
was ook klein. Leven was moeilijk op deze plek-
ken en hoewel het wel de eigenschappen had 
van niet-grootschalige landbouw, waren de lo-
nen laag. Het landschap was dan ook eind 19e 
en begin 20e eeuw overdekt met vele verlate 
boerderijtjes die ook een indruk gaven dat er 
een eeuwenlange traditie aan het verdwij-
nen was. Toch is deze ontwikkeling pas vanaf 
de 17e eeuw juist vanuit de groeiende kapi-
talistische markt ontstaan (de vraag naar wol 
en hout nam toe vanuit meer geürbaniseerde 
landen zoals de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden).27 

Een ander grote impact op de landelijke be-
volking waren de ruilverkavelingen die be-
gonnen vanaf 1886: het systeem met kleine 
kavels kwam tot een einde en een meer rati-
onele aanpak van de landbouw werd belang-
rijk. Oude landbouwstructuren werden ont-
manteld, waarbij oude boerderijen werden 
vervangen door nieuwe boerderijen op betere 

Figuur 2.4 
Een keuterboerderij in 1907, oftewel een Husmann. in Lærd-
al, Sogn og Fjordane, Noorwegen.
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plekken. Daarnaast was er de intrede van nieu-
we technologische middelen: drainagemetho-
den, weidezaadmengsels en kunstmest. Land-
bouwhogescholen verspreidden kennis over 
de moderne techniek van vruchtwisseling. 
Landbouwmachines zoals dorsmachines, zaai-
machines, maaimachines, ploegen en eggen 
werden steeds beter. In Sogn kwam in 1879 
ook de roomafscheider die zorgde voor een 
revolutie in de zuivelfabrieken. Ook elektrici-
teit zorgde dat gereedschappen en machines, 
en daarmee productie, nog efficiënter werden. 
Deels speelde dit veranderende proces al af 
eind 19e eeuw en deels begin 20e eeuw en na 
de dood van Grieg (1906). Door al deze indus-
triële verbeteringen in het landschap voor een 
betere productie, veranderde het karakter van 
de landbouw en de oude boerderijen drastisch. 
Tegenwoordig zijn traditionele gebouwen be-
staande uit lokale bouwmaterialen een zeld-
zaamheid in Sogn (en op de meest plaatsen in 
Noorwegen) terwijl deze gebouwen in de 19e 
eeuw nog wel in grote getallen aanwezig wa-
ren.28  Waarschijnlijk zag Grieg dit ook, hierover 
meer in hoofdstuk 3.

2.4 Veranderingen in het Nederlandse 
landschap

Anders dan in Noorwegen was Nederland, ver-
geleken met zijn buurlanden, al in de 17e eeuw 
sterk geürbaniseerd. De landbouw van ouds-
her gericht op verbreding, maar veel meer op 
specialisatie voor de markt. Hierdoor waren er 
ook al vroeg wetenschappelijke ontwikkelingen 
ten behoeve van de landbouw, was er ook al in 
de 17e eeuw een grote mobiliteit via de trek-
vaart en door turfwinning was er veel brand-
stof aanwezig voor het opwarmen van huizen 
en voor de industriële productie. Een goed ver-
slag van hoe men het landschap ervaarde is te 
lezen in het dagboek van Jacob van Lennep uit 
1823, waarin nog vervoersmiddelen en sociale 
constructies bestonden uit de 17e eeuw, maar 
ook de beginnende verandering naar voren ko-
men.29  Ondanks deze vroege koploperpositie 

28 Lundberg, “Changes in the Land and the Regional Identity of Western Norway”, 350; Tom Ericsson, The Scandinavian Middle 
Classes, 1840-1940, (Oslo Unipub Forl. - Oslo Acad. Press, 2005); Ingvild Austad, The “Fjordscape” of Inner Sogn, Western Norway, 
380-383.
29 Jacob Van Lennep, Geert Mak, en Marita Mathijsen, De Zomer van 1823: Dagboek van Zijn Voetreis Door Nederland, (Amster-
dam: Uitgeverij Atlas Contact, November, 2020).
30 Bieleman, Boeren in Nederland, 272.
31 Van der Woud, Het landschap, de mensen, 55.

kwam Nederland echter beduidend later in een 
industriële revolutie terecht dan zijn buurlan-
den vanwege de bekende wet op de remmen-
de voorsprong. De industrialisatie begon hier 
pas rond 1850 en was pas rond 1890 duidelijk 
merkbaar in het landschap.30    
      
De grondwet van 1848 van Thorbecke leidde 
tot een stroomversnelling in de staatkundige 
en economische ontwikkeling van Nederland. 
Tijdens het bestuur van koning Willem I moch-
ten nieuwe initiatieven alleen worden uitge-
voerd na toestemming van de koning. Dit gaf 
een vertragend effect op particuliere initiatie-
ven. Na 1848 was dit omgedraaid: elk particu-
liere initiatief was toegestaan, als het maar niet 
in strijd was met de wet. Dit was de basis voor 
vooruitgang en vrijheid. Nederland kon, na de 
economische stagnatie waarin het verkeerde 
vanaf 1770, weer groeien. Particulieren konden 
nu zelf kanalen graven en op grote schaal veen 
afgraven: er was in Drenthe na wetenschap-
pelijk onderzoek in sommige gebieden wel 7 
meter turf dat konden worden afgegraven, een 
energievoorraad die een bijna onuitputtelijke 
bron van rijkdom zou blijken te zijn. Er was veel 
optimisme in 1850 over deze verveningen en 
Emmen werd zelfs ‘het Californië van Drenthe’ 
genoemd.31  

Figuur 2.5 
Een zandig pad in 1844 langs de Harlinger trekvaart.
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Een andere onderwerping van natuur die hoge 
prioriteit had, was het beteugelen van de gro-
te rivieren met als doel om voor eens en voor 
altijd een halt toe te roepen aan de frequente 
overstromingen. Met nieuwe wetten konden 
gebieden worden onteigend, ook vanuit het 
algemeen belang, om de rivier strakker te la-
ten verlopen.32 Pas in 1860 begon de staat zich 
meer te bemoeien met de aanleg van treinspo-
ren met de uitbreiding van het Nederlandse 
spoorwegennet. Daarvoor lieten ze dit over 
aan particulieren (de eerste spoorlijn was er al 
in 1839), maar dit kwam niet van de grond. Het 
hielp niet dat een groot gedeelte van Neder-
land bestond uit veenlandschappen waardoor 
een stevige grond voor de spoorlijnen moeilijk 
en duur bleef voor particulieren. Men dacht 
ook lang dat de trekvaarten goed genoeg wa-
ren en men had bovendien een eeuwenoude 
emotionele band met dit idcoon van de Gou-
den Eeuw. Maar er waren ook onzekerheden 
van een jonge staat en een nieuwe parlemen-
taire democratie die oorzaken vormden voor 
de vertraging. Toch werden er onder Koning 
Willem I, maar ook later in de negentiende 
eeuw, nog vele kanalen gegraven voor zowel 
goederenvervoer als voor een goede afwate-
ring. De tram kwam in 1880 ook in ontwikke-
ling. Dit regionale vervoerssysteem was een 
groot succes: in 1885 waren er jaarlijks drie 
miljoen reizigers, in 1900 waren dit 10 miljoen 
en in 1919 met de elektrische tram 165 miljoen 

32 Van der Woud, Een nieuwe wereld, 198 en 230.
33 Van der Woud, Een nieuwe wereld, 169, 293, 368, 375.
34 Van Woud, Het landschap, de mensen, 341, 355-363.
35 Bieleman, Boeren in Nederland, 271.
36 Van der Woud, Het landschap, de mensen, 142-156.

per jaar. De verharding van zand-, veen- en 
kleiwegen tussen 1850 tot 1880 had echter de 
meeste impact op de mobiliteit: overal daalden 
de vrachtprijzen, de stad werd snel bereikbaar 
en goedkoop voor de plattelander en de natuur 
kon makkelijker worden bezocht door stedelin-
gen, geholpen door het nieuwe vervoermiddel 
van de fiets.33      
   
Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van 
communicatie was de postwet uit 1850. Deze 
wet maakte vanaf 1850 brieven sturen goed-
koper en gemakkelijker wat de vrijheid van me-
ningsuiting en de distributie van kranten ver-
gemakkelijkte. Samen met de telefoon vanaf 
1881, hoewel geen doorbraak, had dit een po-
sitieve invloed op de handel en was een extra 
stimulans op het gevoel van gejaagdheid in de 
communicatie. De snellere mobilisatie alsook 
de snellere ontwikkelingen in de communicatie 
leidden echter bij mensen ook tot een gevoel 
van gejaagdheid, waardoor onder meer vanaf 
1880 steeds meer mensen hun waardering uit-
spraken voor de rust van de steeds gemakke-
lijker bereikbare natuur: de moderne recreatie 
werd rond 1870 geboren. 

Het Nederlandse landschap veranderde door 
al deze negentiende-eeuwse ontwikkelingen 
drastisch. Waar het tot 1850 nog vooral het ka-
rakter had van een landschap uit de 17e of zelfs 
de middeleeuwen, werd het in de tweede helft 
van de negentiende eeuw steeds meer een 
modern landschap.34  In 1850 werkten nog 44% 
van de Nederlandse bevolking in de landbouw, 
en in 1950 19%.35  Deze veranderingen raak-
ten nog verder in een stroomversnelling in en 
na de Eerste Wereldoorlog door grootschalige 
voedselproductie. Ook de werkverschaffingen 
(soms onder erbarmelijke omstandigheden) 
die tot doel hadden die de grote armoede te 
stoppen veranderde het landschap drastisch. 
Vele mensen werden werkeloos door de me-
chanisatie dat vanuit de staat werd geregeld 
omdat het niet rendabel was om meer veen te 
ontginnen door de opkomst van steenkool.36 

Figuur 2.6 
Een foto van een stoomtrein tussen 1905-1915 bij het station 
Roodeschool, kippen lopen tussen de rails en enkele mensen 
poseren met ook een fiets.
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2.5 Een andere tijdgeest met betrek-
king tot de natuur in Nederland

De tram, de verharde wegen en de trein hebben 
vooral de pittoreske landschappen bereikbaar-
der gemaakt voor stedelingen die rust zochten 
in hun steeds gejaagder bestaan. De rijken on-
der hen wilden aan die gejaagdheid ontsnap-
pen door de aanleg van buitenverblijven, een 
ontwikkeling die al vanaf 1850 plaatsvond, 
maar zeker vanaf 1880 werd versterkt. Ander-
zijds gingen plattelanders ook, net als in Noor-
wegen, door de verbeterde mobiliteit vanaf 
1870 zich verplaatsen naar steden of naar het 
buitenland. Er kwam een permanente massa-
mobiliteit op tot aan de Tweede Wereldoorlog. 
Ook werden grote werkverschaffingsprojecten 
georganiseerd om natuur om te zetten in cul-
tuurland.      
   
In 1905 kwam er een tegenreactie op gang als 
protest tegen vele ontginningen van natuur, zo-
wel om wetenschappelijke als esthetische re-
denen: de Vereeniging tot Behoud van Natuur-
monumenten werd opgericht. Deze organisatie 
had ook veel geld vanuit stedelijke burgerij en 
had een radicaal andere visie op de woeste 
gronden. Het werd als iets ‘goeds’ gezien om 
ongecultiveerde natuur lief te hebben. Ook van-
uit de Algemeene Nederlandsche Wielrijders-
bond (ANWB) werd gestimuleerd om de natuur 
te bezoeken, maar de doelstelling was hierbij 
wel anders dan Natuurmonumenten: ANWB 
zag natuur als een visuele belevenis, Natuur-
monumenten wilde natuur behouden vanuit 
wetenschappelijke kennis van de natuur. Na de 
Eerste Wereldoorlog kwam natuurschoon ook 
hoger op de politiek en maatschappelijke agen-
da, waarbij werd aangedrongen op het maken 
van meer staatsbos. Belangrijk was echter ook 
dat er een houttekort was. Het eerste nationale 
park kwam in 1925 en met de Natuurschoon-
wet uit 1928 kregen boseigenaren die hun bos 
publiekelijk openstelden ook belastingvoor-

37 Van Woud, Het landschap, de mensen, 103-112; Henny J. van der Windt, “Parks without Wilderness, Wilderness without 
Parks?”, in red. Bernhard Gißibl, Sabine Höhler, Patrick Kupper, Civilizing Nature National Parks in Global Historical Perspective, 
(New York, Berghahn Books, 2012), 219.
38 Van Woud, Het landschap, de mensen, 107.
39 Koster, Natuurbescherming in Nederland, 19.
40 Koster, Natuurbescherming in Nederland, 7.
41 Van der Woud, Het landschap, de mensen, 156.
42 De familie Röntgen ontmoette Jac. P. Thijsse een keer op een wandeling en was hierop enthousiast gereageerd, wat duid dat 
de familie de natuurbescherming een warm hart droeg. Joachi Röntgen, Muziek is mijn leven, 13.

delen. Ook Staatsbosbeheer – opgericht voor 
de houtproductie – kreeg steeds meer een pu-
blieke functie. In 1939 hield Staatsbosbeheer 
als gevolg daarvan op om zich alleen op hout-
productie te richten, het ging vanaf toen ook 
steeds meer om toeristen en hun beleving van 
de mooie natuur.37    

Anders dan Staatsbosbeheer en de Heide-
maatschappij – een organisatie opgericht in 
1888 die hielp bij de ontginning van woeste 
gronden – was Natuurmonumenten steeds 
meer voorstander van de bescherming van 
het oude Nederland uit de 17e eeuw en daar-
voor. Ze zorgde dat in 1905 dorre woestijn en 
duinen werden gezien als natuurschoon. In de 
vereniging Heemschut, opgericht in 1911 ter 
bescherming van de schoonheid van het oude 
Nederland tegen de moderne tijd, benoemde 
Jac. P. Thijsse (schrijver en natuurbeschermer) 
in 1940 dat cultuurlandschappen er juist toe 
deden door de natuurmonumenten.38  Maar 
binnen Natuurmonumenten was er ook eerder 
oog naar oude cultuurlandschappen zoals F. 
Koster (natuurbeschermer) het verwoordde in 
1938: “Ook voor de volkskunde mag het belang 
der natuurbescherming niet worden miskend, 
daar bewijzen van oude landbouwbedrijfsvor-
men bewaard blijven (markgronden!) en oude 
bedrijven in eere worden hersteld (schaaps-
kudden in het nationale park Veluwezoom 
en in het Gooische Reservaat)”.39  In datzelf-
de boek benoemt F. Koster samen met Jac. P. 
Thijsse dat er weinig van het oude landschap is 
overgebleven.40  Ook Auke van der Woud stelt 
vast dat in 1938 op vele plekken inderdaad de 
transformatie van het Nederlandse platteland 
zichtbaar was.41  Zowel de componisten Rönt-
gen als Wagenaar hebben dit zonder twijfel 
waargenomen en hebben beide ook gecompo-
neerd over natuurschoon.42 Meer hierover is te 
vinden in hoofdstuk vier en vijf.
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Een ander aspect van het Nederlandse, en ook 
internationaal spelende, fenomeen was de ver-
sterkte hang naar het verleden. Geschiedenis 
was voor de Franse revolutie iets voor rijken. 
Zo werd een Grand Tour gedaan door rijken, 
die werd versterkt door de verlichting (men-
sen van goede afkomst kregen alleen goed 
onderwijs in de klassieken).43  Dit veranderde 
na de Franse revolutie waarin een breuk met 
het verleden ontstond (de koning en zijn lange 
dynastie werd afgezet, tradities werden soms 
letterlijk gesloopt) en werd dit ook toegeëi-
gend. En doordat meer mensen in aanraking 
kwamen met deze veranderende breuk was 
er een democratisering gaande over het verle-
den. Tegelijkertijd kwam er vervreemding: men 
kon bijvoorbeeld niet meer kijken naar de Bas-
tille zonder te denken wat er gebeurde. Deze 
geschiedenis was enorm herkenbaar voor elke 
Fransman en is het hun eigen, als voor ieder-
een, geworden.44 

Een goed geschiedverhaal was ook weer goed 
voor het nationalisme. Doordat de geschiede-
nis meer publiek was, was er meer interesse 
vanuit genootschappen en werd het ook laag-
drempeliger (niet meer in het latijn) en groot-
schalliger. Met glorieuze helden en mythen 
werd het verleden en de geschiedenis (van 
een land) gelegitimeerd.45  Daarnaast was het 
landschap een vertegenwoordiger van het ver-
leden. Een schilderij van een Nederlands eeu-
wenoud landschap, ook al is het geschilderd in 
het heden, krijgt een historische lading. Tafe-
relen zoals ruïnes verbeelden de vergankelijk-
heid, maar oude eiken gaven de symboliek aan 
van de oerkrachtige en eeuwen trotserende 
natuur op schilderijen. De waardering van deze 
historische gelaagdheid kwam ook op met het 
aanleggen van Engelse romantische tuinen bij 
buitenhuizen, die vanuit de strakke klassieke 
tuinen ontstonden.46  Dit gold ook in Noorwe-
gen met zijn bergen die eenzelfde symboliek 
hadden als de eiken in Nederland (meer hier-
over in 3.5).47 

43 Marita Mathijsen, Historiezucht: De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw (Nijmegen: Vantilt, 2013), 17-18; Gerrit 
Verhoeven, “Op reis met Thijs,” De Boekenwereld 37, no. 4 (December 1, 2022): 10–17.
44 Mathijsen, Historiezucht, 53-54; Herman Paul recensie van Historiezucht, De obsessie met het verleden in de negentiende 
eeuw, van Marita Mathijsen, vanBMGN - Low Countries Historical Review | Volume 129-3, 2014.
45 Mathijsen, Historiezucht, 57-66.
46 Mathijsen, Historiezucht, 57-66.
47 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, 91.
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Edvard Grieg (1843-1907) en 
natuur- en landschapsbeleving

Afb. 3.1
Edvard Grieg poserend op de berg  
løvstakken rond eind 1890.
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3.1 Zijn begin in Bergen en Leipzig 
(1843-1858)

Inleiding
Van de drie componisten die in deze master-
scriptie worden besproken is Edvard Grieg de 
oudste. Hij had mede om die reden ook veel 
invloed op Röntgen en Wagenaar. Er is al veel 
onderzoek gedaan naar het leven en werk van 
Grieg en naar hoe zijn muziek in relatie staat 
met de landschappen waarin hij zich tijdens 
zijn leven bevond. Dit laatste aspect wordt bij-
voorbeeld besproken door Daniel Grimley met 
zijn invloedrijke boek Grieg, music, landscape 
and Norwegian identity.1 Dit hoofdstuk bouwt 
voort op diens sterk theoretische kader,2  dit 
wordt gebruikt om een vergelijking te maken 
met de beide Nederlandse componisten. Van 
de drie besproken componisten is Grieg veruit 
de bekendste. Al tijdens zijn leven had hij een 
grote internationale bekendheid. Net als Wa-
genaar en Röntgen bezat Grieg lange tijd een 
buitenhuis in de natuur, van waaruit hij gere-
geld wandelde in het gebied Jotunheimen in de 
bergen van Noorwegen. Hierdoor had hij een 
zekere nostalgie naar deze gebieden, welke ook 
te horen is in zijn muziek. 

Beginjaren in Bergen
Edvard Grieg werd geboren op 15 juni 1843 in 
een welgesteld en goed opgeleide middenklas-
se-familie. Zijn geboorte, anders dan internati-
onale literatuur zegt, vond plaats in de boerde-
rij Nedre Landåstræ, net buiten Bergen.3  Hun 
winterhuis was in de stad op Strandgaten no. 
152 (zie figuur 3.5).Zijn moeder gaf hem pia-
nolessen, waarna Edvard op negenjarige leef-
tijd begon met het schrijven van muziek.4  Als 
scholier spijbelde hij veelvuldig, omdat hij werd 
gepest zowel op school als op straat. Zijn toe-
vluchtsoord was dan de buitenplaats Lystgår-
den in Landås (figuur 3.5), een van oorsprong 
17e-eeuwse boerderij die tot 1875 in bezit was 
van de familie Grieg.5 Daar woonde de familie 

1 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity. Vanuit zijn studie is het onderzoeksnetwerk ‘Hearing Landscape 
Critically’ opgericht samen met onder andere Jonathan Hicks, die mij helpt in mijn onderzoek.
2 Dit blijkt ook uit: Downes recensie van Grieg, Music, Landscape door Grimley, 440.
3 Om precies te zijn; Nedre Landåstræ (boerderij no 17/4), 5 minuten lopen vanaf Lystgården, hun latere buitenplaats.
4 Sandra Jarret, Edvard Grieg and His Songs, (Burlington: Ashgate Publishing Company, 2020), 1.
5 Helge Jensen en Bernt Endre Johnsen, Landås: fra lystgårder og husmannsplasser til drabantby, (Bergen: Kanonhaugen Forlag, 
2004), 125-127; Helge Jensen, presentatie over Landås lystgården.
6 Edvard Grieg, Finn Benestad, en William H. Halverson, Edvard Grieg: Diaries, Articles, Speeches, 70.
7 Jarret, Edvard Grieg and his songs, 1; Edvard Grieg, Finn Benestad, and William H Halverson, Edvard Grieg: Diaries, Articles, 
Speeches (Columbus, Ohio: Peer Gynt Press, 2001), 76.

4 à 5 maanden per jaar om de stad Bergen te 
ontvluchten. Lystgården was in die tijd omringd 
door natuur en kleine boerderijen. Griegs da-
gelijkse wandelingen gingen door deze land-
schappen (figuur 3.5).6

 
Met Lystgården begon Grieg het landschap al 
vanaf zijn jeugd te waarderen. In zijn vroege 
tienerjaren realiseerde hij dat hij muzikant wil-
de worden. Het was op deze plek dat Ole Bull 
(1810-1880), ver familielid en beroemd violist, 
Grieg zijn muziek aanhoorde. Bull overtuigde 
de ouders van Grieg om hem te laten studeren 
aan het conservatorium in Leipzig.7

Figuur 3.2 
Lystgården. Deze schilderij hangt nog in Troldhaugen vlakbij de 
serre naar buiten. Waarschijnlijk hangt hij op dezelfde plek toen 
Edvard nog leefde.

Figuur 3.3
Tekening gemaakt door Edvard Grieg met uitzicht op de stad 
Bergen uit 1862. In werkelijkheid liggen de achterliggende ber-
gen lager dan ze zijn getekend. 
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Figuur 3.4
Landås lystgården in de omgeving in 1950. Bron: presentatie Helge Jenssen.

Figuur 3.5
Een gedeelte van de kaart van stad Bergen (linksboven) met de buitenplaats Lystgården, Nedre Landåstræ waar Grieg is geboren 
en het winterhuis van de familie. Rechtsonder de berg Løvstakken (495 meter), Griegs favoriete berg na het bouwen van Trold-
haugen in 1885 dat ten zuiden van Løvstakken (niet op de oude kaart) ligt en hij ook uitzicht had op zijn ouderlijke buitenhuis.
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Muziekstudent in Leipzig (1858-1862)
In 1858 ging Grieg op 15-jarige leeftijd stude-
ren aan het conservatorium van Leipzig. Dit 
conservatorium was opgericht door de toen al 
beroemde componist Felix Mendelssohn-Bar-
tholdy (1809-1847) en had daarom een toon-
aangevende status in de internationale mu-
ziekwereld. Edvards ontwikkeling als student 
aan het conservatorium ging niet zonder slag of 
stoot. Zo kreeg hij tijdens zijn studie een tuber-
culose-infectie waardoor hij één long verloor. 
Dit zou hem de rest van zijn leven achtervolgen 
in de vorm van een kwakkelende gezondheid 
en heeft bovendien zijn leven verkort. Toch was 
hij in de drie-en-een-half jaar dat hij studeerde 
een ambitieuze student en werd hij een goede 
pianist, en vergaarde hij goede basis om een 
belangrijk of invloedrijk componist te worden.8 

Na zijn studie keerde hij in 1862 voor een jaar 
terug naar Bergen. Hij had daar weliswaar wat 
succes, maar zijn behoefte aan intellectuele en 
culturele stimulatie bleef onvervuld. Ook wa-
ren zijn stukken toen nog sterk onder invloed 
van de Duitse cultuur en had het nog nauwe-
lijks een eigen karakter. De invloedsfeer voor 
Scandinavische kunstenaars en muzikanten 
was toen vanuit Kopenhagen en niet vanuit 
met name Leipzig in Duitsland.9

Geestverwanten in Kopenhagen (1863-1866)
Met een lening van zijn vader kon Grieg in 
1863 naar Kopenhagen. Hier woonde hij drie-
en-een-half jaar en hij ontmoette hier ook zijn 
toekomstige vrouw Nina Hagerup (zangeres). 
Vanaf hun ontmoeting werkten ze veel samen 
voor zangstukken. Grieg hoopte met zijn tijde-
lijke verblijf in Kopenhagen in contact te komen 
met gevestigde componisten. Het tegenover-
gestelde gebeurde: hij raakte bevriend met een 
groep veelzijdige jonge Scandinaviërs (kunste-
naars, muzikanten en componisten) die rebel-
leerden tegen het oudere en conservatievere 
culturele establishment.10

Vanaf juli 1865 tot augustus 1866 hield Grieg 
een dagboek bij, waarin hij beschreef hoe hij 
met zijn vrienden wandelde door de land-

8 Grieg, Benestad en Halverson, Diaries, Articles, Speeches, 77-89.
9 Jarret, Edvard Grieg and his songs, 2.
10 Grieg, Benestad en Halverson, Diaries, Articles, Speeches, 6-12.
11 Grieg, Benestad en Halverson, Diaries, Articles, Speeches, 3-100.
12 Grieg, Benestad en Halverson, Diaries, Articles, Speeches, 6-12.

schappen van Denemarken (figuur 3.6). Ook 
beschreef hij hierin zijn verblijf korte verblijf in 
Rome en het feit dat hij te horen kreeg dat zijn 
beste vriend en componist, Rikard Nordraak 
(1842-1866), was overleden in Berlijn. Na 1866 
hield hij lange tijd geen dagboek meer bij, tot 
hij daarmee weer begon in 1905. In dit laatste 
dagboek komen ook uitvoerige beschrijvingen 
voor over hoe Grieg dacht over het landschap.11

Op 31 juli ging Edvard met bevriende Deense 
componisten naar Noord-Seeland in Denemar-
ken. Ze trokken in één dag naar Frederiksborg 
(zie figuur 3.6 'Fredensborg'), de locatie waar 
ze verbleven en verder het landschap onder-
zochten. In het begin zat de reis wat tegen 
zoals Grieg omschrijft, door onder andere ver-
dwalen en de achtervolging van een hond (op 
3 augustus). Ook vond hij de landschappen die 
ze op reis troffen in de vorm van vlakke akker-
landschappen (open fields) niet zo interessant. 
Op 7 augustus kwamen ze langs twee kasteel-
ruïnes die hem deden terugdenken aan histori-
sche gebeurtenissen waar hij over had gelezen. 
Vooral de reis langs de kust vond hij geweldig.12  
Bij Nakkehoved beschreef hij hoe hij het land-
schap kon plaatsen in de muziek:

“From Søborg we drove through a rather bar-
ren region which, however, provided a wide 
view toward Nakkehoved, where the horses 
were placed in a stall. This indicated, to be 
sure, that it was going to be a longer than see-
med reasonable to me, and I was about to in-
quire as to the reason for it when suddenly I 
found myself standing in mute astonishment. 
The whole expanse of the ocean lay before me 
– at first as gentle and still as a slumbering lion, 
but ominous clouds on the horizon warned of 
a change, and it was not long in coming. The 
waves pounded violently against the shore, 
and soon the ocean was completely engulfed 
in turbulence. (…) I sensed the utter impossibi-
lity of expressing these mighty sounds in musi-
cal form. There was in this rushing and roaring 
something so boundless that it struck me as 
presumptuous to consider even for a moment 
the idea of trying to reproduce it. But here, too, 
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Figuur 3.6
De route die Grieg aflegde met zijn vrienden in Denemarken aan de hand van zijn dagboek in 1865.
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I found consolation: The artist’s task is not to 
reproduce the physical event itself, but rather 
to create a reflection of the feelings awakened 
by that event; if this is done with brilliance, the 
impression is equally divine despite the absen-
ce of those overpowering effects that belong to 
nature alone.”13

Na 9 augustus bleef Edvard nog een maand 
in Rungsted en vertrok daarna om zijn beste 
vriend Rikard Nordraak op te zoeken, om ver-
volgens samen naar Italië te reizen. Rikard was 
echter zeer ziek door tuberculose en Grieg ver-
trok in zijn eentje naar Italië. Hij verbleef met 
name in Rome. Ook hier kreeg hij indrukken 
die hem voor altijd bij zouden blijven. Deze wa-
ren echter niet heel positief. Rome was hem te 
druk en hoewel hij de Alpen mooi vond, waren 
de Noorse bergen door hun ruigheid mooier, 
vond hij.14  Daarnaast vond hij de Piazza del Po-
polo in Rome er zielig uitzien:

“But this was so pitiful, so wretched from be-
ginning to end, that I don’t remember having 
seen the likes of it in any backwater village. It 
is dangerous for a people to have a great past, 
for it leads either to what the Germans are cur-
rently sinking into - striving with all their might 
to hold themselves up, and with this striving 
producing nothing but artificial, grotesque, un-
natural things.”15

Het citaat over Rome laat zien dat Edvard zo-
wel mentaal als muzikaal beïnvloed was door 
zijn vrienden, waaronder Rikard. Die laatste 
had, vanuit een sterk gevoel van patriotisme, 
veel liefde voor volksmuziek, waarmee hij net 
als Ole Bull Grieg beïnvloedde om meer Noorse 
muziek te gaan componeren. Grieg overleefde 
net de ziekte tuberculose, Rikard overleed op 
23-jarige leeftijd aan deze ziekte.16  Vlak voor 
zijn overlijden was Rikard bitter dat Grieg zon-
der hem naar Italië ging. Zijn dood maakte dat 
Grieg nog meer ging toeleggen op het repro-
duceren van volksmuziek, zoals valt te lezen in 
een brief aan de vader van Rikard:

13 Grieg, Benestad en Halverson, Diaries, Articles, Speeches, 12-13.
14 Grieg, Benestad en Halverson, Diaries, Articles, Speeches, 19, 50.
15 Grieg, Benestad en Halverson, Diaries, Articles, Speeches, 38.
16 Grieg, Benestad en Halverson, Diaries, Articles, Speeches, 47.
17 Grieg, Benestad, en William H. Halverson, Letters to Colleagues and Friends, 552-553.
18 Jarret, Evard Grieg and his songs, 14; Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, 58-62.

“What I could have written earlier would only 
have been an echo of the darkness and desola-
tion that surrounded me. I do not know how a 
father’s love differs from that of a true friend; I 
only know that I loved Rikard with all my heart. 
(…) We had both hoped that we could work to-
gether for the advancement of our national art. 
Since this was not granted to us, I simply have 
to hold loyally to the promise I gave him that 
his cause would be my cause, his goal mine.”17 

3.2 Ontwikkeling van de Noorse klas-
sieke muziek 

Bouwen op voorgangers
Met het idee van het creëren van een echt 
Noors muzikaal idioom bouwde Grieg voort op 
vele voorgangers, waaronder Rikard, die be-
gonnen met creëren van ‘typisch’ Noorse cul-
tuur. In 1849 werd in Kristiania – het latere Oslo 
- een schildersgroep (Kunstnerforening), opge-
richt waarin Noorse nationalistische kunst en 
muziek werd geproduceerd. Een belangrijk as-
pect waren de kunstwerken met typisch Noor-
se berglandschappen (figuur 3.7). De werken 
van schilders als Adolph Tidemand (1814-1879) 
en Hans Fredrik Gude (1825-1903) met hun ty-
pisch Noorse cultuur waren een grote stimu-
lans voor deze beweging. Hans Fredrik Gude 
bezocht samen met de componist Halfdan Kje-
rulf (1815-1868) geregeld de west Noorse ber-
gen waar ze taferelen uit het volksleven in zich 
opnamen. De combinatie van volkse muziek en 
schilderachtige representaties is terug te zien 
in regionale klederdrachten waarin klimaat, lo-
kale topografie en volkstradities werden mee-
genomen. Edvard Grieg bouwde voort op deze 
schilders en componisten.18
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Angst voor het verdwijnen van de Noorse cul-
tuur
De kunstenaars, muzikanten en componisten 
waren net als de beweging van Gamle Norge 
bezorgd dat de traditionele folkloristische cul-
tuur van Noorwegen zou verdwijnen door in-
dustrialisatie en massaemigratie.19  Die angst 
was legitiem, want nog tot 1880 werden bij-
voorbeeld landschapsbepalende staafkerken 
(houten kerken uit de 12e eeuw die in hun ar-
chitectuur de overgang van heidendom naar 
het christendom tonen) gesloopt en moedwil-
lig verbrand.20  Noorwegen was in de negen-
tiende eeuw nog onderdeel van het koninkrijk 
Denemarken, wat op zichzelf al een gevaar in-
hield voor de Noorse cultuur.

De weergave van de Noorse bergen in kunst 
en muziek had mede ten doel om mensen bui-
ten Noorwegen te attenderen op dit dreigende 
verlies aan erfgoed. Hierdoor ontstond er een 

19 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, 58-62.
20 Jiri Havran en Tim Challman, Norwegian Stave Churches: A Guide to the 29 Remaining Stave Churches, (Oslo: Arfo, 2010), 5.
21 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, 64-67.

wat ruraal kitscherig element in deze represen-
taties, die tegelijkertijd ook een reflectie waren 
van het versnellende proces van urbanisatie, 
toerisme en massaconsumptie. De geroman-
tiseerde sæther-idylle (saethers zijn herders-
hutten bovenin de bergen) was niet alleen ge-
baseerd op het toenmalige Verlichtingsideaal 
van een Rousseauiaanse wildernis, maar ook 
op het conflict tussen stad en platteland en de 
daarmee gepaard gaande sociale verdeeldheid 
tussen pro-Deense stedelijke tendensen (Oslo) 
en de anti-Deense stemming op voornamelijk 
het platteland. Vanuit het nationalisme was er 
de gedachte dat op afgelegen plekken op het 
platteland in Noorwegen er nauwelijks Deen-
se invloed was en als een tijdmachine de oude 
Noorse cultuur daar zou zijn behouden. 

De muziek van Grieg heeft onder meer deze 
diepere laag om te dienen als representatie 
van het dreigende verlies van erfgoed.21  Dit 

Figuur 3.7 
Bridal Procession on the Hardangerfjord, geschilderd door Adolph Tidemand en Hans Fredrik Gude in 1848. Op de achtergrond is 
een staafkerk te zien. Edvard Grieg was geïnspireerd door dit schilderij en heeft het meerdere keren vastgelegd in verschillende 
stukken in zijn muziek.
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soort representaties weerspiegelen namelijk 
een bepaald gevoel over de wereld en constru-
eren daarmee deels ook onze ruimte. Muzika-
le reflecties konden zo iets toevoegen aan die 
van de wetenschap, maar waren in die tijd nog 
grotendeels onbekend.22 Voor Grieg represen-
teerden de West-Noorse bergen een ode aan 
het gezonde lichaam, dat op zijn beurt weer 
een gunstig effect zou hebben op het creatie-
ve welzijn en een protest tegen zogenaamde 
ongezonde effecten vanuit de steden. Vanuit 
deze ideeën van de internationale beweging 
van de Körpercultuur werden ook jeugdorga-
nisaties opgericht om de Noorse cultuur in sa-
menhang met de natuur te promoten via zelf-
respect, lichamelijke gezondheid en een gevoel 
van lokale gemeenschap. Het herstellen van 
volkskostuums, volksdansen, het verbeteren 
van dialecten (Grieg schreef ook muziek in het 
Noorse dialect) en het promoten van bergwan-
delen werden hierbij aangemoedigd. Noorwe-
gen was hierin niet het enige land: ook Duits-
land, Oostenrijk en andere Noord-Europese 
landen hadden soortgelijke bewegingen. Qua 
politiek voelde Grieg hier zich niet helemaal in 
betrokken, maar zijn muziek en brieven bevat-
ten zeker elementen van deze Körpercultuur.23

Het idee van het terugverlangen naar vroeger, 
de nostalgie, is terug te zien bij Edvard Grieg. 
Svetlana Boym beargumenteert in haar boek 
The Future of Nostalgia dat nostalgie, anders 
dan melancholie, gaat over de relatie tussen 
een individuele levensloop en de biografie van 
een groep of een natie, oftewel tussen per-
soonlijk en collectieve herinneringen.24  Voor 
Grieg gold dat nostalgie sterk verbonden was 
aan het collectieve herinneren, zeker als het 
ging om landschappen. Echter is het voor wat 
betreft de muziek lastiger te achterhalen of 
het persoonlijke of collectieve herinneringen 
betreft.25  Voorbeelden over deze discrepantie 
komen meer aan bod in paragraaf 3.5.

22 Jonathan Hicks, Michael Uy, and Carina Venter, “Introduction”, 5.
23 Jarret, Evard Grieg and his songs, 18; Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, 70-71.
24 Svetlana Boym, The Future of Nostalgia, 16; Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, 85.
25 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, 85, 107.
26 Jarret, Evard Grieg and his songs, 3-5.

3.3 Zoektocht naar de volkscultuur en rust 
in het landschap (1866-1885)

Toppen en diepe dalen in Kristiania (Oslo)
Voor het maken van Noorse muziek realiseer-
de Grieg zich dat hij daarmee terug moest 
gaan naar Noorwegen en dus Kopenhagen 
moest verlaten. Hij werd dirigent bij de Chris-
tiania Musikerforening, de voorloper van het 
Oslo Philharmonic. Ook was hij pianoleraar. In 
1867 in trouwde hij met Nina Hagerup (tegen 
de wens van beide ouders in) en ze gingen sa-
menwonen in een klein zolderappartement. In 
1868 kregen ze een dochter Alexandra. Voorts 
richtte Grieg in Kristiana een muziekacademie 
op. Voor het componeren zocht hij opnieuw de 
rust in Denemarken bij Nina’s familie, alwaar 
hij een succesvol stuk schreef geïnspireerd 
door zijn kind (Margaretes Vuggesang en Pia-
noconcert in A mineur, opus 16).26

Hoe anders was het jaar daarop. Hun dochter 
van dertien maanden overleed door een her-
senvliesontsteking. Hierna wilde het echtpaar 
nooit meer kinderen vanwege het verdriet. 
Daarnaast stopte de Christiania Musikerfor-
ening vanwege een tekort aan financiën en 
kreeg Grieg het financieel moeilijk. Maar er was 
ook een lichtpunt. Door een aanbevelingsbrief 
van Franz Liszt (1811-1886) kreeg Grieg in 1870 
een reisbeurs van de overheid om naar Italië te 
gaan. Hij ontmoette daar voor de tweede maal 
de Noorse dichter/schrijver Hendrik Ibsen, en 
ook Franz Liszt. Deze kunstenaars inspireerden 
Grieg om door te gaan met componeren. 

Terug in Oslo werd hij bevriend met Bjørnstjer-
ne Bjørnson, een nationalist, politiek activist en 
dichter. In deze tijd begon Grieg via de muzieka-
cademie Noorse poëzie te gebruiken en Noorse 
thema’s daaruit voor zijn muziek. Toch voelde 
hij zich niet helemaal thuis in Kristiania, mede 
door een ruzie met Bjørnstjerne Bjørnson. Hij 
zocht rust. Gelukkig kreeg hij in 1874 een over-
heidsbeurs om verder te componeren, waar-
door hij niet meer hoefde te dirigeren en les 
te geven om in zijn onderhoud te voorzien. Hij 
kon daarmee naar Bergen verhuizen, wat ook 
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noodzakelijk was gezien het feit dat zijn beide 
ouders sterk achteruitgingen in die tijd en uit-
eindelijk in 1875 stierven.27 

In Hardanger
Het viel Grieg zwaar dat zijn ouders waren over-
leden. Ook de bekoelde relatie met Bjørnstjer-
ne Bjørnson viel hem zwaar, waardoor hij heel 
lang deed over het componeren van de Peer 
Gynt (gebaseerd op de tekst van Bjørnson) 
dat uiteindelijk in 1877 werd afgerond. Edvard 
voelde zich aangetrokken door de meer vrolij-
kere dichtkunsten van de Bergense John Paul-
sen (1851-1924). Deze combinatie maakte dat 
hij zich distantieerde van Kristiania en een plek 
zocht in een gezondere omgeving. Toch wilde 
hij zich niet vestigen in Bergen. Na Peer Gynt te 
hebben afgerond wilde hij iets nieuws en zocht 
hij in Hardangerfjorden een plek waar hij in alle 
rust kon componeren.

In 1877 vestigden Nina en Edvard Grieg zich 
in een herberg in Lofthus, vlakbij Ullensvang 
(figuur 3.10). Hij liet er een hut bouwen met 
uitzicht op de Sørfjorden waar hij dacht rustig 
te gaan componeren. De hut stond bij de nabu-
rige boeren bekend onder de naam ‘Kompos-
ten’, een woordspeling tussen componist en 
compost.28  Echter leidde deze isolatie niet tot 
het productiever componeren: hij kwam in een 
emotionele en spirituele achtbaan, waarbij het 
huwelijk met Nina ook niet goed ging. Hierdoor 
had hij lange periodes dat hij niet componeer-
de, maar had ook korte periodes met grote in-

27 Jarret, Evard Grieg and his songs, 5; Jules Cuypers, Edvard Grieg (Haarlem: J.H. Gottmer, 1967), 67.
28 Grieg, Benestad en Halverson, Diaries, Articles, Speeches, 90.
29 Jarret, Evard Grieg and his songs, 6.
30 Grieg, Benestad en Halverson, Diaries, Articles, Speeches, 90.
31 Grieg, Benestad en Halverson, Diaries, Articles, Speeches, 91.

tense creativiteit. Hierdoor wordt de muziek 
die hij in Lofthus componeerde gezien als het 
meest geavanceerd en innovatief, technisch 
vooraanstaand als ook meeslepend.29  Het 
bleek echter dat zijn hut vlakbij een wandelpad 
voor boeren lag, waardoor hij niet in alle rust 
kon componeren. Hij kreeg uit onverwachte 
hoek hulp om dit te veranderen.30

 
Vanwege de blootstelling van de hut aan de gril-
len van het weer besloot Grieg zijn huisje meer 
naar het zuiden van Sørfjorden te verplaatsen; 
“I decided, like a new Aladdin, to move my 
whole castle, and I was lucky enough to find 
a sheltered and quiet place – one with a view 
toward Folgefonnen’s glaciers – far down by 
the fjord, between cliffs and copsewood.”31  Hij 
kreeg hulp van vijftig boeren, niet als werkers 
maar als ‘vrienden en bekenden’ van Grieg. 

De precieze nieuwe locatie van het huis is on-
duidelijk in de literatuur, maar het was vlak in 
de buurt en meer beschut tussen de fjorden 
(in de winter was de hut kwetsbaar tegen stor-
men). Het verslepen van een hut zou een hele 
dag hebben gekost. Maar deze arbeid werd ook 
feestelijk in communale sfeer uitgevoerd (tot 
op de dag van vandaag doen gemeenschap-
pen belangeloos werk voor een dag, dit heet 
Dugnad). Toevallig was bij de verhuizing ook 
een schilder en vriend van Grieg aanwezig in 
de persoon van VIlhelm Peters (1851-1931). Hij 
legde de verhuizing vast in een aantal schetsen 
(figuur 3.10) waarop de boeren genieten van 

Figuur 3.8
Uitzicht op de Sørfjorden, Ullensvang (met de kerk waar Grieg graag heenging) en hogerop het gehucht Lofthus. Hij verbleef 
vanaf de winter van 1877-1878 in Lofthus, waar het soms erg koud kon worden, wat niet goed was voor zijn zwakke gezondheid.
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drank en vioolmuziek.32  Dat de boeren zich 
belangeloos voor Grieg wilden inzetten duidt 
erop dat Grieg een gerespecteerd man was die 
hoorde bij de gemeenschap. Toch benoemt de 
latere musicoloog Finn Benestad dat de boeren 
er destijds om bekend stonden een hardnekkig 
wantrouwen te koesteren richting vreemde-
lingen. Ze moesten een beetje lachen om het 
kleine echtpaar Grieg met hun warme kleding 
en stadse uiterlijk wanneer ze door het dorp 
wandelden. Echter de gang van zaken bij hun 
verhuizing zegt iets over de buitengewone re-
latie met de boeren.33  

Grieg wilde graag blijven in Sørfjorden, maar 
ging toch weer dirigeren in Bergen en kwam 
daar dan ook geregeld. In 1879 en in 1880 reis-
de hij ook, weer met een beurs, naar het bui-
tenland voor concerten samen met Nina (die 
optrad als zangeres en Grieg zijn composities 
begeleidde op piano). Door het frequente di-
rigeren van het Bergense Symfonieorkest lukte 
het ook niet om te componeren en hij stopte 
daar eind 1882 mee. Alleen in Hardanger lukte 

32 Grieg, Benestad en Halverson, Diaries, Articles, Speeches, 90.
33 Jarret, Evard Grieg and his songs, 9; Julius Röntgen, Edvard Grieg (‘S-Gravenhage: Kruseman, 1930), 13.
34 Edvard Grieg Museum, Troldhaugen, Art and Identity: An International Touring Exhibition from Edvard Grieg Museum, Trold-
haugen. (Paradis, Norway: Edvard Grieg Museum-Troldhaugven, 2003), 7-11.

het hem om te componeren, maar deze plaats 
bezocht hij niet regelmatig. Op dit punt van zijn 
leven kwamen zijn persoonlijke conflicten tot 
een hoogtepunt. Ondanks zijn rustigere plek 
om te componeren lukte het componeren niet 
en had hij enorme zorgen over een gebrek aan 
creatieve inspiratie en energie. Daarnaast kreeg 
hij interesse in een andere vrouw en reisde hij 
voor het eerst alleen in 1883 naar het buiten-
land. Via een rondreis in Duitsland ging hij naar 
Amsterdam waar hij kerst vierde bij de familie 
Röntgen. Ze hadden elkaar al in 1872 ontmoet, 
waarna Röntgen Griegs beste buitenlandse 
vriend werd (hierover meer in hoofdstuk 4). 
In Amsterdam en tijdens wandelingen in de 
duinen, die hem deden denken aan de Noorse 
fjell, kwam hij meer tot rust. In de tussentijd 
zorgde zijn beste vriend Frants Beyer (jurist 
en amateurmuzikant die Grieg leerde kennen 
rond die tijd) voor Nina. Een verzoening tus-
sen de beide echtelieden vond plaats in januari 
1884 in Duitsland en in hetzelfde jaar gingen ze 
weer samen op concertentournee naar Italië.34  
 

Figuur 3.9
Uitzicht op de Sørfjorden vanaf Lofthus, kijkend naar de Folgefonna-gletsjer rond 1885 (zie figuur 3.10 lichtblauw). Grieg had 
vanuit zijn componeer hut hetzelfde soort uitzicht op de Folgefonna gletsjers. Fotograaf: Axel Lindahl (1841-1906).
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Figuur 3.10
Boven de kaart uit 1866 waarin de locatie van componeerhut lag tussen de bergen. Rechtsmidden de foto van het componeer-
huisje aldaar. Onder is te zien hoe de bouw en verplaatsing aan toe ging, geschetst door Griegs vriend Vilhelm Peters in 1878.
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Figuur 3.11
Kaart uit 1918 gemaakt door Harald Hoel met de huizen van Frants Beyer en Edvard Grieg aangegeven.
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3.4 Troldhaugen (1885-1907)

Een nieuw huis en een natuurlijk interieur
Na de verzoening in zijn huwelijk ging in de 
herfst van 1884 de gezondheid van Grieg voor-
uit, een verbetering die tot en met 1893 aan-
hield. Toen ze langskwamen in het nieuwe huis 
(genaamd Næsset) van Frants Beyer wilden 
ze bij hen in de buurt ook een huis (zie figuur 
3.11). Bij zijn bezoek liet Grieg zijn oog vallen 
op de baai aan de overkant en kocht hier een 
huisperceel van Frants Beyer (die het net nog 
had aangekocht van een boer).35  Grieg was 
enorm enthousiast over het huis:

“Voordat ik afreisde werkte ik aan de voorbe-
reidingen van een nieuw opus [Grieg noemde 
zijn nieuwe huis opus], mijn beste werk tot nu 
toe, door een stuk land te kopen op 10 km af-
stand van Bergen. (…) Een huis waar je zorge-
loos tot rust zult komen zodra je het binnen-
treedt.”36  

Nina wilde liever in Bergen wonen dan in Har-
dangerfjorden. De stad lag redelijk dichtbij het 
nieuw aangekochte perceel, maar deze bevond 
zich tegelijkertijd wel in de natuur en was daar-
mee een goede oplossing voor zowel Nina als 
Edvard. Het uitgangspunt van het huis was een 
“eenvoudige Noorse boerderij”, maar dit idee 
veranderde al gauw naar aanleiding van de 
heersende Victoriaanse stijl. De indeling van 
het huis bleef eenvoudig (zie figuur 3.12 voor 
impressie en de bouwtekening) zoals Noorse 
traditie is, met veel ongeverfd hout. De naam 
‘Troldhaugen’ komt van ‘trollenheuvel’, een 
verwijzing naar de interesse in Noorse my-
thologie van de Griegs. Uiteindelijk konden ze 
in april in 1885 het huis betrekken.37  De op-
eenvolgende jaren werd Troldhaugen hun zo-
merverblijf en in de lente maakte het gezin 
concerttournees door Europa.38 Zijn naam was 
inmiddels groot genoeg om vaak in het buiten-
land op te treden. Vanuit Troldhaugen onder-
nam hij ook vele wandeltochten (zie paragraaf 
3.5) en wandelde hij vaak op de dichtstbijzijnde 
berg Løvstakken. 

35 Edvard Grieg Museum, Troldhaugen, Art and Identity, 8.
36 Edvard Grieg Museum, Troldhaugen, Art and Identity, 8; Jarret, Evard Grieg and his songs, 8.
37 Edvard Grieg Museum, Troldhaugen, Art and Identity, 8; Jarret, Evard Grieg and his songs, 8.
38 Hun kind overleed na 1 jaar.
39 Monica Jangaard, interview en rondleiding in Troldhaugen, op 6 april 2022.

Wat bij een hedendaags bezoek aan het huis 
opvalt is dat het huis vol hangt met landschaps-
schilderijen en landschapstekeningen. Groten-
deels zijn deze schilderijen herinneringen van 
wandeltochten en kreeg hij deze schilderijen 
van bevriende schilders. De herkomst van som-
mige schilderijen is nog steeds onduidelijk.39 

Figuur 3.12
linksonder de begane grond. De grootste kamer werd de ont-
vangstzaal (zie figuur 14) waar de piano staat en vele schilderi-
jen van het landschap.

Figuur 3.13
Troldhaugen, waarbij de serre uitzicht bied richting de Nordås-
vannet baai.
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Figuur 3.14 
Het interieur van het huis. Wat opvalt zijn de vele schilderijen van landschappen. Dit grote schilderij van Godfred Christensen 
betreft het Deense landschap en is getiteld “Een bosgezicht in het Vejle gebied”. Het interieur is grotendeels intact gebleven 
overeenkomstig de situatie in 1907.

Figuur 3.15
In een andere hoek zijn er eveneens landschapsschilderijen te zien bij en boven de deur.
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Componeerhuisje bij Troldhaugen
Door talrijke bezoekers was Grieg nog niet te-
vreden over de mate van rust om te compo-
neren. Hierdoor bouwde hij in 1891 een com-
poneerhuisje achter zijn huis vlakbij het water. 
Vanuit het componeerhuisje had hij uitzicht op 
de baai Nordåsvannet dat richting de Noordzee 
gaat (figuur 3.16). Voor de koude dagen liet hij 
er in 1892 verwarming en isolatie aanbrengen 
en had hij eindelijk een rustige plek in het land-
schap om te componeren. Het componeerhuis-
je is eenvoudig gemeubileerd met een piano, 
schrijftafel met goede stoel, een kleine sofa en 
een schommelstoel. Hij nam iedere dag het 
pad naar beneden als hij in Troldhaugen was. 
Hier schreef hij vele stukken over landschap-
pen waar hij met vrienden wandelde (hier 
meer over in paragraaf 3.5). Ook was het com-
poneerhuisje een plek waar hij zijn nostalgie 
kwijt kon, waarin hij terug kon denken naar zijn 
wandeltochten en daar muziek kon maken.40 

3.5 De rol van natuur en landschap in 
de composities van Edvard Grieg

Romantische landschappen
Wat al in hoofdstuk 2 staat beschreven is het 
fenomeen dat het landschap in de negentien-
de en vroege twintigste eeuw toegankelijker 
werd door middel van toeristische ontsluiting 
in de vorm van wandelpaden etc. Dit leidde 
tot hernieuwde belangstelling voor natuur en 
landschap, ook bij Grieg: een belangstelling 
die door het oplevende nationalisme alleen 

40 Edvard Grieg Museum, Troldhaugen, Art and Identity, 38.
41 Lindskog, “Composing Landscapes,” 49–56.

maar werd aangewakkerd. Dit is volgens An-
nika Lindskog een Europees fenomeen uit de 
Romantiek, waarbij goeddeels ongerepte berg-
gebieden een steeds grotere ideologische rol 
gingen spelen, onder meer in het Engelse Lake 
District en in de Alpen. ‘Leven op de hoogte’ 
paste hier heel goed in en was bij de Noren in 
die tijd een veel gekoesterd ideaal. Niet toe-
vallig, zo schrijft Lindskog, dat zowel Grieg als 
Röntgen in hun muziek nostalgisch refereerden 
aan hun gezamenlijke bergwandeltochten in 
1891. Vooral één plek komt hier regelmatig in 
terug, namelijk Jotunheimen. 

Jotunheimen is het enige berggebied in Noor-
wegen met bergtoppen boven de 2300 meter 
en was begin 19e eeuw nog een onbekend ge-
bied. Daarnaast komt de naam Jotunheimen 
uit het Oud Noors en betekent het ‘huis van 
de reuzen’ . De naam komt dan ook voor in de 
Noorse mythologie.41  De nostalgie naar een 
Noorwegen van vroeger is het meest succesvol 
in die zin in Jotunheimen.

Al in 1886 is bekend dat Grieg met Holger 
Drachmann (1846-1908) samen wandelende in 
de bergen in Jotunheimen, waarna Drachmann 
zorgde voor de tekst en Grieg de muziek lever-
de van een stuk over deze wandeltocht. Door 
deze wandeling kreeg hij, naast zijn nieuwe 
huis Troldhaugen, een creatieve opleving en 
is deze wandelervaring direct opgeschreven in 
muziek met het stuk genaamd Reisminder fra 
Fjeld og Fjord (reisherinneringen van bergen en 

Figuur 3.16
Foto van de afdaling richting het componeerhuisje van Grieg. Grieg dulde niet gestoord te worden terwijl hij hier componeerde.
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fjorden). Het eerste deel in het lied zag Grieg 
in 1900 als zijn beste lied. De tekst over het 
gebied is zeer romantisch van aard. Het inte-
ressante is dat teksten vaak minder nationalis-
tisch zijn dan de muziek. Duitse liederen (zoals 
hieronder vertaald door Jarret) hebben geen 
spoor van de sfeer die in de Noorse liederen 
uit diezelfde tijd naar voren komen en zijn van 
een universelere karakter: Griegs gevoeligheid 
voor de taal van de gedichten was zo groot dat 
zijn muziekstijl de kenmerken van het land in 
kwestie weerspiegelde.42  Echter zegt de tekst 
niet veel over het landschap en kan er niet veel 
gezegd worden over hoe Grieg en Dachmann 
het landschap ervaarden, behalve als een cli-
max van extase.43  De tekst laat de extase zien 
die Grieg en Drachmann ervoeren op de grote 
bergen van Jotunheimen, met een vergelijking 
van een zwangere vrouw die wacht op de ge-
boorte van haar kind:

“I know not what is stirring
So strangely in my breast;
A woman, who expects a child,
Trembles with the same desire:
An intimation’s shiver
With quiet glow of cheek –
And then all at once, happiness pierces
Through like a shout of joy.

I know not what leads me
Into these worlds;
For what have I in common
With snowdrift and with peak:
Oh yes, my own little,
Almost invisible self,
o mountain-womb, wants to get in
and become an embryo within you

And when your heart stirs,
My breast also beats,
We two, as like worlds
Tremble with like desire:
A stream of pureness toils upward
High over glacier and peak,
And through the river’s sobbing
Like a shout of joy at birth.”44 

42 Jarret, Evard Grieg and his songs, 18.
43 Jarret, Evard Grieg and his songs, 10, 89-94.
44 Jarret, Evard Grieg and his songs, 90.
45 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, 93.
46 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, 93.
47 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, 94.

Klanken van het landschap
Nog meer tot de verbeelding sprekende muziek 
over Jotunheimen was het stuk Kulokk (opus 
66), gebaseerd op het geluid van het roepen 
van de koeien door de herder, dat grotendeels 
al in 1893 in vier voorlopige arrangementen is 
opgeschreven. De resterende melodieën zijn in 
1896 tijdens wandelingen in Jotunheimen op-
geschreven door Frants Beyer. Ook ontmoette 
Grieg in die jaren Frants Beyer en Röntgen. In 
1890 ontmoetten zij een herdersmeisje bij Sko-
gadalsböen (zie voor de route figuur 3.17). Dit 
herdersmeisje, Gjendine Slålien (1871-1983) 
liet Grieg herinneren aan hoe hij met zijn vrien-
den schoolliedjes zongen in de bergen, waarna 
Griek het al neuriënd opschreef.45  De samen-
werking tussen Frants Beyer en Grieg was van 
goede aard en verbeterde de creatieve energie 
van Grieg zodanig, dat hij schreef naar een an-
dere componist:

“I have amused myself these past few days 
by harmonising a load of splendid folk tunes 
which Frants has collected in Jotunheim. Un-
believable, what treasures we possess! You are 
the man to go round the country systematically 
and stage a raid on the state’s behalf.”46 

Volgens Grieg werden ‘folk tunes’ alleen ge-
zongen door melkmeiden en veehouders. Dit is 
echter niet geheel waar. In het veertiende deel 
van opus 66, genaamd I Ola-Dalom, i Ola-Kjønn, 
komt dezelfde melodie ook al voor in een com-
positie van de Deense componist Andreas Pe-
ter Bergreen (1801-1880) uit 1842 (in het stuk 
Folkesange og Melodier). Dit laat zien dat Grieg 
hiermee het idee had dat hij via de muziek iets 
terug haalde uit het verleden, namelijk typisch 
Noorse muziek die geen Deense invloed had. 
Deze nostalgische representatie is hierdoor 
een collectieve herinnering vanuit het nationa-
lisme. De muziek klinkt als een berggebied: de 
herdersroep (de kullok) is zowel te horen aan 
het begin en als ook later in het stuk wanneer 
er grotere en uitgebreidere toonzetting naar 
voren komt als een natuurlijke ‘venster’ in een 
alpine geluid.47  Een ander deel gaat, naast het 
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landschap, ook terug op de Noorse mytholo-
gie. In een notatie van Beyer die Grieg gebruik-
te voor het deel I Ola-Dalom, i Ola-Kjønn komt 
het volgende naar voren:

“‘In Ola Valley, in Ola Lake’ from Gudrund Skat-
tebo, Skattebo farm, East Slidre, notated by 
Frants Beyer[.] High up in East Slidre, in a lit-
tle valley with precipitous mountain sides in 
the vicinity of the Jotunheim, lies a lake known 
as ‘Ola Lake’. Here there lies a mountain farm, 
the Ola Farm. A woman called Eli lived there 
one summer with her son. One day the boy 
drowned in Ola Lake, without anyone knowing 
what had become of him. They searched eve-
rywhere for him, without success. So they be-
lieved that he had been taken into the moun-
tain, bewitched [‘berkteken’]. They brought 
the church bells up to the Ola Farm, and began 
to ring and ring, ring and ring – ring and ring. 
Finally the church bells sang:

48 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, 105.

‘In Ola valley, in Ola lake
There Eli lost her boy,
They searched in the valley, they rung in the 
lake,

But Eli never found her boy.’”48

Deze notitie die hij maakte in het veld tijdens 
zijn wandeltocht is interessant, niet alleen van-
wege de donkere laag van Noorse mythologie. 
Het is precies hier waar Grieg grote interesse 
in heeft. Ook dit is in opus 66, no. 14 goed te 
horen via de vele klokklanken. Hiermee beeldt 
Grieg niet het evenement zelf af, de jongen die 
verdrinkt, de dood en de zoektocht, maar de 
herinnering van een gebeurtenis uit het ver-
leden. De klokklanken smelten samen met de 
natuurlijke wereld waarin de klokklanken op 
verschillende manieren herhalen als een herin-
nering, maar ook als een echo door de bergen.

Figuur 3.17
Op deze kaart uit 1934 staat de wandelroute die Grieg geregeld nam. De namen zijn genoemd door Beyer of Grieg in brieven 
uit het boek van Daniel Grimley.
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Landschap als achtergrond
Grieg maakt muziek die zeer beeldend werkt. 
In een brief aan Gottfred Matthison-Hansen 
(1832-1909) in 1869 schrijft Edvard: ‘Bjørnson 
has written a pretty sketch of me in today’s 
Norsk Folkeblad, which you should read. In it 
he says that I am a landscape painter – how 
fitting, for my life’s dream is to set the North’s 
nature in sound.’49 

In de muziekstukken Gjettergut (Herdersjon-
gen) en Aften på Höyfjellet (Avond in de bergen) 
uit opus 68 laat ook een nostalgische indruk 
achter. In Gjettergut is te horen hoe een her-
dersjongen speelt op een wilgenhouten fluit, 
een typisch pastoraal tafereel. In Aften på Höyf-
jellet komt het landschap meer naar voren met 
echo’s die de bergen weerspiegelen. Bij beide 
stukken is er het gevoel van een verlangen naar 
een andere tijd: een nostalgie naar het verle-
den en de natuur waarin het landschap een be-
langrijke rol speelt als achtergrond. Daarnaast 
heeft het berglandschap een representatie van 
iets eeuwigs uit de geschiedenis. De Noren van 
duizend jaar geleden zagen dezelfde bergen, 
waarmee ze ook een weerspiegeling vormden 
van de Noorse mythologie. Het is daarmee ver-
bonden met de volkscultuur waar Grieg naar-
stig naar op zoek was als representant van de 
tijd waarin migratie en industrialisatie nog niet 
waren toegetreden.50

 

49 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, 69.
50 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, 86-92.

Figuur 3.18
Een tekening van Erik Werenskiold (vriend van Grieg) genaamd: een klein arbeiderswoning net voorbij het koninklijke landhuis.

Figuur 3.19
De blauw omcirkeld gebied is Jotunheimen, waarin is te zien 
dat waar Grieg wandelde met zijn vrienden wel meer dan 40% 
migratie voorkwam.
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Wat er echt gebeurde in Jotunheimen
Als er gekeken wordt naar hoeveel migratie er 
in diezelfde periode daadwerkelijk plaatsvond 
vanuit de gebieden rondom Jotunheimen, dan 
blijkt die vrij hoog te zijn, ook in de gebieden 
waar Grieg wandelde met zijn vrienden (figuur 
3.20). Dit sociaal-economische verband met de 
representaties van kunstenaars ontbreekt tot 
dusverre nog. Op basis van sociaal-economi-
sche data blijkt bijvoorbeeld dat in de gemeente 
Luster in het jaar 1865 alleen al 329 ‘husmann’ 
vertrokken naar het buitenland. Diezelfde ge-
meente kromp tussen 1865 en 1900 van 7162 
inwoners naar 6476 inwoners waarin vooral 
de arme bevolking, de ‘husmann’ de gebieden 
verlieten en naar het buitenland vertrokken 
(waarvan 1/3 naar de VS). In de gemeente Vang 

51 Datasets gebruikt via SPSS en verwerkt in QGIS uit: Jørgen Modalsli, “The Regional Dispersion of Income Inequality in Nine-
teenth-Century Norway,” Explorations in Economic History 67 (January 2018): 62–79, https://doi.org/10.1016/j.eeh.2017.09.001; 
en data van het artikel: Olav Magnussen en Gunnar Siqveland, “Migration from Norway to the USA, 1866-1914. The Use of Econo-
metric Methods in Analyzing Historical Data,” The Scandinavian Journal of Economics 80, no. 1 (1978): 34–52.
52 Magnussen en Siqveland, “Migration from Norway to the USA, 1866-1914,” 51.

was dit nog sterker, want hier kromp het inwo-
neraantal van 8620 naar 5835 personen.51  De 
binnenlandse migratie is hier nog niet in mee-
genomen. Deze demografische verschuiving 
had een grote sociale impact op gemeentes.52 

Voorafgaand aan deze massamigratie was er 
eind 18e eeuw juist een grote bevolkingsgroei 
door een vermindering van het aantal sterfge-
vallen en stabielere geboortecijfers. Door de 
wereldwijde landbouwcrisis van 1860 was er 
een toename in sociale verschillen vanwege 
toenemende armoede. Daarnaast was er een 
grote inkomensongelijkheid in 1868 vergelijk-
baar met de VS, Groot Brittannië en zelfs ho-
ger dan in Rusland. Verbetering in mobiliteit 
door bijvoorbeeld stoomboten leidden tot een 

Figuur 3.20 
gegevens van de datasets van de omliggende gebieden van het tegenwoordige Jotunheim National Park. Gebieden buiten het 
nationale park gelden ook als Jotunheimen die Grieg en zeker Beyer bezochten voor het opzoeken naar geluiden die voorkomen 
in Griegs zijn muziek. Beyer en Grieg bezochten meerdere routes rondon Jotunheimen ook ten zuiden en westen. Bron: kaart ge-
maakt door Lieuwe Mulder met QGIS.



50

Ed
va

rd
 G

rie
g 

(1
84

3-
19

07
) e

n 
na

tu
ur

- e
n 

la
nd

sc
ha

ps
be

le
vi

ng
versterkte migratie, losten de bevolkingsdruk 
alsook de sociale onrust op.53 Dit alles had een 
duidelijk effect op het landschap vanwege de 
talrijke verlaten keuterboerderijen door de 
massamigratie die door deze verbeterde mobi-
liteit in gang kon worden gezet. Hoe het land-
schap veranderde door de bevolkingsgroei in 
de 18e eeuw is bekend via casestudies.54  Door 
de 18e -eeuwse bevolkingsgroei ontstonden er 
wel juist vele hutten van ‘husmannen’ en het 
is bekend dat deze hutten eind 19e eeuw ver-
gingen en had dit een vertekenend beeld dat 
er een cultuur verdween.55 Waar en hoe hierop 
het landschap precies veranderde is in samen-
hang met de nieuwe lokale data, het articel “he 
Regional Dispersion of Income Inequality in 
Nineteenth-Century Norway”, nodig. Toch zal 
deze migratie, ten tijde dat Grieg veel wandel-
de en ook woonde in rurale gebieden impact 
op hem en zijn muziek hebben. 

Het einde van Griegs leven
Eind 1890 begon de gezondheid van Grieg ach-
teruit te gaan. Hierdoor ging hij ook minder 
componeren. Met Norwegian Peasant Dances 
voor piano werd zijn laatste grote werk. Vol-
gens vele biografen zijn belangrijkste werk voor 
piano dat technisch en harmonisch innovatief 
was voor de twintigste eeuw. De winters van 
1905 en 1906 bracht hij door in Kristiania en in 
de lentes deed hij nog een Europese tour. Op 
26 oktober 1905 heeft hij nog meegemaakt dat 
Noorwegen onafhankelijk werd. Na een con-
certtournee naar Kopenhagen, München en 
Berlijn ging hij in de zomer van 1907 weer naar 
Troldhaugen. Op 3 september 1907 overleed 
hij in het ziekenhuis van Bergen.
 
3.6 Conclusie

De Engelse musicoloog Daniel Grimley bear-
gumenteert dat Grieg vanuit het landschap 
componeerde en ook over het landschap com-
poneerde. De muziek geeft een gedachtegang 
van Grieg weer over hoe het landschap vol-

53 Kari Lindbekk, “Fast og tilstrekkelig levebrød. Livsløpene til trøndere født I 1855 og foreldrene deres, 1815-1910” (master-
scriptie Universiteit Oslo, Oslo, 2017), summary.
54 Anders Lundberg “Changes in the Land and the Regional Identity of Western Norway: The Case of Sandhåland, Karmøy”, 350.
55 Ingvild Austad en Leif Hauge “The “Fjordscape” of Inner Sogn, Western Norway”, 380; “Husmann | what is a cotter and a 
cotter’s holding? | Norway”, Homestead and farm, Talk l Norway, geraadpleegd op 31 mei, https://talknorway.no/husmann-what-
is-a-cotter-and-a-cotters-holding-norway/.
56 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, 108.
57 Grimley, Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity, 62.

gens hem was. Door, samen met Frants Beyer, 
te zoeken naar het oude Noorwegen (Gamle 
Norge). Ook zegt dit iets over zijn gevoel dat de 
Noorse cultuur aan het verdwijnen was door 
migratie en industrialisatie, maar tegelijkertijd 
werkte hij mee aan het bouwen van de natie 
Noorwegen door zijn bijdrage in de cultuur. Het 
landschap was echter niet een exotische ach-
tergrond voor de muziek, maar heeft het een 
diepere nationalistische laag (via de bergen) 
en een nostalgische laag (via referenties naar 
het oude Noorwegen.56  Grieg reageerde niet 
direct op veranderingen in dit landschap, maar 
wel indirect door de grote massamigratie van 
Noren vanaf 1860, uit dit landschap. Dit is ook 
te zien in Jotunheimen, het gebied waar Grieg 
en zijn vrienden doorheen hebben gelopen, 
waarin hij zeer waarschijnlijk verlate hutten 
van Husmannen zag. Hierin nam hij waar wat 
hij vermoedde wat er aan de hand is, namelijk 
het verdwijnen van de volkscultuur. En gedeel-
telijk was dit ook het geval (zoals met de staaf-
kerken), gedeeltelijk is dit idee versterkt in de 
historiezucht gecombineerd met nationalisme. 
Dit was een collectieve nostalgie waaruit Grieg 
en zijn vrienden inspiratie uit haalden.57 

De interesse in bergwandelen van Grieg en 
zijn vrienden is niet vreemd: de gedachte was 
dat de door industrialisatie vervuilde steden 
vermeden moesten worden en dat bergwan-
delen zowel mentaal als fysiek gezond waren 
(Körpercultuur). In Noorwegen was dit nati-
onaal, en internationaal door grotendeels de 
Britten, ook een zoektocht naar het verleden. 
De bergen representeerden een verleden en 
in de bergen en fjorden zouden er boeren zijn 
die niet waren aangetast door ‘slechte invloe-
den uit de stad’. Ook hadden deze Noorse boe-
ren hun cultuur meer behouden ondanks dat 
de Denen tussen 1397 en 1814 Noorwegen in 
handen hadden. Ook waren de bergen juist een 
landschap waar de Noren zich konden distanti-
eren van de Denen (die geen bergen hadden). 
En dit is te horen in de muziek van Grieg door 
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middel van echo’s of in solo’s die de weidsheid 
portretteren. 

Met het huis Troldhaugen in 1885 kreeg hij de 
volle ruimte om zijn nostalgie in de muziek ver-
der uit te werken. Het huis was op loopafstand 
van de berg Løvstakken dat uitzicht gaf over 
zijn geboorteplek (Nedre Landåstræ), jeugd 
(Lystgård) en de stad Bergen vanwaaruit hij de 
rest van Europa kon berijken. Grote verande-
ringen zag hij in Oslo, de net nieuwe hoofdstad, 
maar in Bergen was het landschap waar hij op-
groeide nog intact tot aan zijn dood. Pas rond 
1970 groeide de stad Bergen tot ver buiten zijn 
stadsgrenzen. Grieg heeft enorm veel invloed 
gehad op Röntgen, die volksmuziek maakte in 
Nederland. Op Wagenaar heeft hij minder in-
vloed gehad.

Figuur 3.21
September, 1883 - Erik Werenskiold. Werenskiold was een van de bekendste schilders die de Noorse cultuur en landschappen 
schilderde. Dit schilderij maakte hij in Gvarv, Telemark vlakbij de boerderij van de familie van Werenskiold. Grieg bezocht meer-
dere malen kunstenaars, waaronder Werenskiold, die woonden op het platteland in de zomer.



52

Ju
liu

s R
ön

tg
en

 (1
85

5-
19

32
) e

n 
na

tu
ur

- e
n 

la
nd

sc
ha

ps
be

le
vi

ng



53
Ju

liu
s R

ön
tg

en
 (1

85
5-

19
32

) e
n 

na
tu

ur
- e

n 
la

nd
sc

ha
ps

be
le

vi
ngIV

Julius Röntgen (1855-1932) en 
natuur- en landschapsbeleving

Figuur 4.1
Julius Röntgen op Schiermonnikoog in de 
duinen rond 1920.
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4.1 Leipzig, zijn bijzondere jeugd (1855-
1877) 

Inleiding
Jurjen Vis (1958-2019) promoveerde in 2007 
met een zeer uitgebreide biografie van Julius 
Röntgen en onderzocht als eerste nauwkeurig 
al het archief archiefmateriaal over deze com-
ponist.1  Het boek is overgedetailleerd maar 
hierdoor juist een bron voor cultuurhistorisch 
onderzoek waarin dit boek goed past in mijn 
scriptie.2  In dit hoofdstuk zal zijn proefschrift 
als uitgangspunt worden genomen. Vis heeft 
zich met opzet meer geconcentreerd op het le-
ven van Röntgen dan musicologische beschrij-
vingen van zijn muziek. Dit maakt het boek 
goed te benaderen.3  Het onderzoek past bij 
de methodologie van deze masterscriptie en 
opent deuren naar nieuwe theoretische kaders 
voor wetenschappelijk onderzoek. Vis wijdt 
één hoofdstuk aan hoe Röntgen geïnspireerd 
werd door landschappen en het buitenleven 
in Nederland, Noorwegen en Denemarken. Hij 
noemt niet het werk van Daniel Grimley, dat 
een jaar vóór zijn uitgave verscheen. Annika 
Lindskog, een Londense musicoloog, gebruikt 
dit werk wel in haar onderzoek naar Griegs mu-
ziek over het Noorse landschap. Er is nog niets 
geschreven over Röntgens nostalgische blik op 
het Nederlandse landschap. Dit hoofdstuk gaat 
hier verder op in via archiefonderzoek in com-
binatie met de eerdergenoemde literatuur.

Geboren en getogen in Duitsland
Röntgen werd geboren in 1855 in een warm en 
muzikaal gezin. Zijn vader Engelbert Röntgen 
(1829-1897), van moederszijde Nederlands 
en opgegroeid in Nederland, was violist en 
concertmeester van het prestigieuze Gewand-
hausorchester. De Duitse moeder van Julius 
Röntgen, Pauline Klengel (1831-1888), speel-
de zeer goed piano en kwam uit een familie 
die naam had gemaakt in de muzikale wereld 
van Leipzig. Ter nagedachtenis prijkt in het Ge-
wandhaus de naam van violist Moritz Klengel 
(1794-1870), net als zijn kleinzoon Julius Rönt-
gen in het Concertgebouw. Moritz Klengel was 

1 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen.
2 Van Reijen, “Gaudeamus: een ‘gemankeerde’ componistenbiografie van Julius Röntgen*,” recensie van Het leven van Julius 
Röntgen, 25.
3 Vis, “Alleen bij absolute onvermijdelijkheid, over muzieknoten en muziekanalyse in de componistenbiografie,” 11.
4 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 53-59.
5 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 55-56.

bevriend met Felix Mendelssohn Bartholdy en 
Robert Schumann. Dit geeft aan dat Röntgen 
vanaf zijn geboorte al muzikale relatie heeft 
gehad.4 

Pauline Klengel heeft uiteindelijk nooit haar 
ouderlijk huis verlaten en bleef bij haar vader 
Moritz wonen. Engelbert Röntgen werd be-
vriend met de familie en mocht er vanaf 1851 
bij intrekken. Niet veel later werd hij verliefd op 
Pauline en ze trouwden in 1853. Moritz, Pauli-
ne en Engelbert vormden met zijn drieën een 
bolwerk van oud Duits muzikaal leven. Het ou-
derlijk huis was groot genoeg voor uitbreiding 
van het gezin Röntgen inclusief Moritz Klengel. 
Het huis van Moritz was een intrek op de der-
de etage van het derde bouwblok, met rond-
om het blok tuinen en sierbeelden (zie figuur 
4.3). De bouwblokken waren net buiten de stad 
gebouwd in een voormalig park (Lehmannsgar-
ten, daarvoor heette het Kleinbosischer Gar-
ten) het had uitzicht op het oude Leipzig. De 
huizen waren voor welgestelden die hielden 
van een groene omgeving.5

Julius Röntgen kreeg twee zusjes en samen 
met hen veranderde het karakter van het huis: 
Moritz Klengel gaf hen piano- en vioolles. Door 
Moritz heeft Julius Röntgen zich goed kunnen 
ontwikkelen in kamermuziek en schreef hij als 
componist veel voor trio’s en kwartetten. Later 

Figuur 4.2
Pauline Röntgen-Klengel en Julius Röntgen spelen aan de piano 
terwijl zijn twee zusjes zitten te tekenen in het ouderlijk huis op 
Lehmannsgarten te Leipzig. 
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gaf ook vader Engelbert Röntgen les aan Julius. 
Met deze goede docenten in zijn vroege jeugd 
ontwikkelde hij zich tot ‘wonderkind’. Hij wilde 
dit echter niet exploiteren. Engelbert Röntgen 
besteedde daarnaast veel tijd aan het uitschrij-
ven van Julius zijn partituren en door veel met 
hem samen te spelen. Pauline gaf Julius veel les 
en was uiteindelijk de drijvende kracht achter 
de muzikale ontwikkeling van haar oudste kind. 
Tijdens het samenspelen gingen ze geheel in 
elkaar op. Alles wat Julius componeerde pro-
beerde zij elke dag weer uit. Julius Röntgen had 
geen tegenslagen, kreeg veel erkenning en werd 
voortdurend door zijn familie ondersteund in 
zijn muziek. Door dit vele componeren deed 
hij de eigenschap op om steeds door te gaan 
en niet stil te blijven zitten bij het componeren. 
Mogelijk is dit geen karaktereigenschap (natu-
re) zo stelt Jurjen Vis, maar opvoeding zou een 
grotere factor zijn (nurture), waarbij compo-
neren luchtig werd aangeleerd. Hierdoor heeft 
Röntgen een groot oeuvre van 600 stukken en 
bleven de reeds gecomponeerde stukken niet 
als een blok aan het been: Röntgen piekerde 
niet te veel over zijn eigen stukken.6

6 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 60-74.

Conservatieve lessen en Franz Liszt
Opvallend is dat Julius Röntgen nooit klassi-
kaal les heeft gehad en dat hij steeds van één 
leraar tegelijk les had. Röntgen componeer-
de ook trouw en vlijtig in het idioom van de 
Leipziger Schule (hier later meer over) en zou 
waarschijnlijk nauwelijks kritiek hebben ge-
had. Röntgens eerste lessen buiten zijn familie 
waren van Morritz Hauptmann (1792-1868) 
op 10-jarige leeftijd. Grieg en anderen kregen 
pas van Hauptmann les vanaf hun 18e, dus dit 
was vrij bijzonder. Hier leerde Röntgen om te 
gaan met drieklanken en kreeg hij tweeënhalf 
jaar les in de stijl van Bach en beginstukken van 
Beethoven. Hauptmann kon zelf nauwelijks 
meer lopen en verbleef vooral in zijn studeer-
kamer lesgeven. Op 6 januari 1868 liet Rönt-
gen een door hem gecomponeerd trio zien. 
Hauptmann kon dit niet meer horen, omdat 
hij een uur daarna stierf. Zijn sterven was voor 
Röntgen de eerste schok in zijn leven.Na een 
kleine tussenpauze kreeg Röntgen tussen 1868 
en 1870 privéles van Louis Plaidy (1810-1874). 
Bij hem leerde Röntgen zijn techniek in het 
pianospel. Daarna kreeg hij kort orgelles van 

Figuur 4.3 
Een bouwblok in Lehmannsgarten. Links achter de bouwblokken waren groene percelen en voor de bouwblokken lag een park. 
Tussen het park en de bouwblokken zijn fraaie sierbeelden neergezet.
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Heinrich Klesse (1840-1907). Er zijn een paar 
orgelwerken van Röntgen bekend, zijn interes-
se bleek toch elders te liggen.7 

Alle drie de docenten waren gekozen door En-
gelbert Röntgen, hij wilde dat Röntgen alleen 
muziek leerde van de Leipziger Schule. Kort ge-
zegd bouwt de Leipziger Schule voort op Mo-
zart, Haydn, Beethoven en Mendelssohn en 
is daarmee een meer behoudende school van 
muziek. Qua basis en structuur is deze muziek 
18e-eeuws met ook 19e-eeuwse klanken en 
kleuren. Brahms wordt gezien als de bekend-
ste componist uit deze school. Een tegenreac-
tie was de Neudeutsche Schule die de basis en 
structuur van de 18e eeuw wilden loslaten. Tot 
de leden van die stroming behoorden Berioz, 
Wagner en vooral Liszt. Franz Liszt (1811-1886) 
werd door iedereen bewonderd om zijn piano-
techniek, maar werd verguisd door mensen van 
de Leipziger Schule vanwege zijn Neudeutsche 
composities. Liszt liet zich in Weimar omringen 
door gelijkgestemden. Hij was één van de eer-
ste die masterclasses gaf. Lesgeven stond, na 
terugtrekken van concertpodia in 1847, cen-
traal voor hem als musicus. Vele studenten 
gingen naar zijn masterclasses in Weimar, waar 
Liszt doorgaans de prestaties van pianostuden-
ten geduldig aanhoorde en pas na 16 of 20 ma-
ten ingreep.8  Zoals in hoofdstuk 3 genoemd is, 
kreeg Grieg een zeldzame aanbevelingsbrief. 
Opzienbarend is dat Röntgen, ondanks zijn ach-
tergrond, ook een masterclass ging volgen bij 
Liszt in 1870 (een paar maanden na Grieg) als 
componist. Zijn moeder reisde met hem mee. 
Hij speelde zijn stukken voor op piano en heeft 
een getailleerd briefverslag geschreven naar 
zijn vader:

“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 ha-
ben. Die Fahrt nach ging bis aufs Kühle ganz gut 
von Statten. In Corbetha hatten wir mit unsern 
vielen Sachen umzusteigen, ermangelten aber 
trotz großer Eile nicht ein Brötchen mit Wurst 
zu verzehren. (…) Am Morgen tranken wir auf 

7 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 74-79.
8 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 83-85, 89.
9 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 86-87.
10 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 89.

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 mach-
te 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 Präludi-
um an; kaum habe ich drei Takte gespielt, un-
terbricht mich Liszt und macht mir eine lange 
Vorlesung darüber, wie kühn und originell das 
wäre undsoweiter. (…) 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 beson-
ders gegen mich ist. Ich glaube, ich habe mit 
meiner c-moll Fuge noch Niemandem so viel 
Spaß gemacht als ihm.”9

Röntgen was zeer positief en dacht ook dat 
Liszt zeer positief over hem was ten tijde van 
het schrijven. Echter heeft deze ontmoeting 
iets onoprechts: al bij drie maten kapte Liszt 
Röntgen af en was Liszt ‘zeer onder de indruk’. 
Bij de tweede afspraak met Liszt was de kritiek 
stevig; Liszt kon na een bepaald akkoord in zijn 
stuk al zeggen waar het stuk heen ging, dit was 
een dodelijk commentaar. Hierna sprak Rönt-
gen ook niet meer positief over Liszt en, naast 
Wagner en Berlioz, had hij in zijn dagboeken 
niks goeds te zeggen over deze componisten.10  
Het was Röntgens eerste zware kritiek op zijn 
werk dat hij niet had verwacht, maar dit zegt 
ook iets over zijn latere stijl: hij ging door in de 
traditie van de Leipziger Schule.
Het vasthouden aan de Leipziger Schule werd 
nog verder versterkt door weer een conserva-



57
Ju

liu
s R

ön
tg

en
 (1

85
5-

19
32

) e
n 

na
tu

ur
- e

n 
la

nd
sc

ha
ps

be
le

vi
ng

tieve privé-docent in compositie in 1871: Carl 
Reinecke (1824-1910). Reinecke was in het 
begin anti-Brahms en fel gekant tegen de Neu-
deutsche Schule. Wel leerde Röntgen bij Rei-
necke instrumenteren. Langzamerhand vond 
Röntgen hem te conservatief. Zo schreef hij 
richting Grieg over Reinecke in 1884: “In Leip-
zig haben sie ihren neuen Gewandhaussaal mit 
Großen Glanze eingeweiht: das Programma 
enthielt nur Werke Todter und Componisten 
(aber nicht von Wagner!), wordurch Reinecke 
nichts von Brahms zu machen und das Publi-
cum nichts von Reinecke zu hören brauchte.”11 

München, Leipzig en door Duitsland
Engelbert Röntgen zocht direct na Reineckes 
laatste les contact met een nieuwe docent voor 
Julius Röntgen: Franz Lachner (1803-1890) uit 
Beieren. Ook Lachner was een felle criticus van 
de Neudeutsche Schule en was persoonlijk be-
vriend geweest met Beethoven. Voor een paar 
maanden ging Julius in 1872 naar München. 
Al gelijk bij de eerste dag gingen de twee een 
stevige wandeling maken (ondanks Lachners 
leeftijd). Het schema van Lachners privélessen 
was ’s morgens twee uur les, ’s middags ont-
spanning en ruimte om te componeren en ’s 
avonds er weer op uit, soms zelfs de bergen in. 
Hoewel Röntgen in 1873 klaar was met zijn les-
sen, bleef hij Lachner om advies vragen en ont-
stond er een vriendschap. Hierin gaf Lachner 
stevige substantiële kritiek op de eerste twee 
symfonieën van Röntgen. Uiteindelijk mocht 
hij de tweede symfonie uitproberen en zelf 
dirigeren met het Gewandhausorkest. Hierna 
componeerde hij 35 jaar lang geen symfonieën 
en noemde hij zijn symfonie in 1911 zijn Eerste 
symfonie, oftewel, zijn eerste twee symfonie-
en waren vernietigd. Dit was een afgang. Rond 
1873 begon Röntgen met het publiceren van 
zijn composities met hulp van zijn vader, welke 
corrigeerde in de proefdrukken. Ernst Friedrich 
Richter (1808-1879) was Röntgens laatste pri-
vé-docent die probeerde de puntjes op de i te 
zetten in de stijl van Mendelssohn en Haupt-
mann. Julius Röntgen wilde graag weer naar 
München, maar Engelbert Röntgen hield dit 
tegen omdat hij dacht dat het te gezellig was 
bij Lachner. Op advies van Engelbert Röntgen 
was Richter ook strenger voor Julius. In hoever-

11 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 92-94.
12 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 98-100.
13 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 100-103.

re Richter goed was voor de ontwikkeling van 
Röntgen is lastig te zeggen, maar mogelijk heb-
ben de oefeningen wel wat geholpen.12

Via familiebanden wilde de bekende zanger 
Julius Stockhausen (1826-1906) een tournee 
organiseren samen met Julius Röntgen. Hierop 
reageerde zowel vader Röntgen als Julius Rönt-
gen enthousiast. Die tournee markeerde het 
einde van Röntgens studie en het begin van 
zijn carrière. De eerste tournee naar het zuiden 
van Duitsland was een succes met acht concer-
ten in de vier steden (zie figuur 4.4). De stem 
van Stockhausen begon destijds al achteruit te 
gaan. Dit verergerde na Hamburg op de twee-
de tournee. Ook Röntgen kreeg kritiek: ze hem 
als artiest onrijp.13

 

Figuur 4.4
de twee tournees van Röntgen en Stockhausen in 1873 en 
1874.
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De grote invloed van Brahms met betrekking 
tot de natuur
Johannes Brahms (1833-1897) heeft uiteinde-
lijk van alle muzikanten en componisten het 
langst en de meeste invloed gehad op Julius 
Röntgen. In Röntgens laatste pianosonates van 
1932 is nog de invloed te horen van Brahms. 
Brahms wordt zelf ook gezien als een van de 
belangrijkste componisten van de (late) Ro-
mantiek en componeerde ook over het land-
schap. Zo wordt de symfonie nr. 2 uit 1878 
van Brahms ook wel de ‘pastorale’ genoemd. 
Ter inspiratie ging Brahms tochten maken door 
de natuur. Hij genoot hiervan en dit is ook te 
horen in zijn muziek door ruisende beken en 
het verklanken van de bergen. Voor Brahms 
was het landschap ook een nostalgisch terug-
verlangen naar de bergen en werd deze sym-
fonie ‘pastorale’ genoemd in navolging van de 
‘pastorale’ (Symfonie nr. 6) van Beethoven die 
ook een sterk landschappelijk karakter had. 
Brahms zat, ondanks vernieuwingen in zijn mu-
ziek, in de Leipziger Schule en schreef zelfs een 
manifest tegen de Neudeutsche Schule.14  Met 
de eerdergenoemde docenten en familie van 
Röntgen is het niet vreemd dat Röntgen enorm 
enthousiast was over Brahms.

Eind januari 1874 ontmoette Röntgen met zijn 
familie Johannes Brahms bij een Brahmsweek 
in Leipzig. Brahms hoorde veel over de Rönt-
gens en over de tournee van Julius Röntgen. 
Hij hoorde tijdens deze week ook Röntgens 
muziek gespeeld door Röntgen zelf. Zelf woon-
de Röntgen in 1877 de première van de eerste 
symfonie bij (waar Brahms 18 jaar aan werk-
te) en ook de tweede symfonie op 10 januari 
1878 was een grote inspiratiebron voor Rönt-
gen: “Der erste Satz der neuen Symphonie ist 
von solch wunderbarer Schönheit, wie ich bei 
Brahms bisjetzt noch nichts kenne. (…) Ich (und 
wohl alle) waren entzückt. Man kann wohl sa-
gen daß es himmlische Musik ist und nie hät-
te man vermutet daß Brahms einmal so etwas 
ganz seiner sonstigen Natur entgegengesetztes 
machen würde. (…) Sehr komisch ist für mich 
die Ähnlichkeit mit dem ersten Satz meiner Se-

14 Kees Wisse, “Masterminds – Johannes Brahms,” Podcastaflevering 25, Klankkast in samenwerking met Nederlands Philhar-
monisch Orkest en Nederlands Kamerokrest, 1:07:00-1:09:15 en 0:50:30-0:55:13.
15 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 111-113, 116, 119.
16 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 115.
17 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 130-132.
18 Er waren minder goede concertzalen en 'slechte' manieren tijdens concerten dachten vele muzikanten.

renade in seinem Thema.”15

Zelf was Brahms ook positief over een serenade 
van Röntgen: ‘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.’16  Via Engel-
bert Röntgen kwam Julius Röntgen in de vrien-
denkring van Brahms en ze hebben ook met 
elkaar gecorrespondeerd. Ook als Brahms in 
Nederland kwam, begeleidde hij Julius Röntgen 
bij pianoconcerten zoals in 1884 of in 1885.17

Concluderend was Julius Röntgen via zijn vader 
met een bijzonder muzikale wereld in contact 
gekomen met grote componisten uit de Roman-
tiek. Ook kreeg hij privéles van talrijke conser-
vatievere componisten. Door de veilige omge-
ving waarin hij opgroeide kon Röntgen weinig 
kritiek verdragen en is hij later over zijn mis-
lukkingen zeer gesloten. Anders dan Grieg die 
dezelfde docenten had, en klassikaal les kreeg. 
Een ervaring buiten de muziek was dat hij bij 
Lachner begon met wandelen in de bergen. Dit 
paste in de muziek en manier van Brahms, die 
dezelfde gedachtes had over muziek in de stijl 
van de Leipziger Schule. Ondanks deze muzika-
le rijke ervaringen koos hij voor het (in die tijd) 
muzikaal onbeduidende Nederland.18

4.2 Amsterdam, de plek van les geven 
(1877-1924)

Een nieuw onafhankelijk bestaan
Een vriend van Engelbert Röntgen, Abraham 
Loman, haalde Röntgen over om in Amsterdam 
bij de muziekschool te werken. Op 28 decem-
ber kwam hij aan in Amsterdam. Loman had 
veel invloed bij de Maatschappij tot bevorde-
ring der Toonkunst. Engelbert Röntgen hield 
Loman al langere tijd op de hoogte van de 
ontwikkelingen van zijn zoon. Door een onver-
wacht overlijden was er een sterk figuur nodig 
in Amsterdam voor de pianoafdeling, hier kon 
Julius Röntgen wellicht iets in betekenen. Het 
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was een mogelijkheid om zijn eigen leven te 
gaan leiden.19  Intussen had Röntgen een re-
latie met de Zweedse violiste Amanda Meier 
(1854-1894) die vanaf 1873 in Lehmannsgarten 
woonde. Met haar opbouwen in Amsterdam 
was een extra reden om hier naartoe te gaan.20

Röntgen vond het lesgeven echter niet uit-
dagend en interessant genoeg. Op 9 januari 
1878 was hij al weer in Leipzig. Ook Engelbert 
Röntgen en vrienden van hem wilden liever 
dat Röntgen bleef in Leipzig: "Der Papa war 
ganz und gar dagegegen, ebenso alle anderen 
Freunde und das gab den Ausschlag."21  Door 
aandringen van het comité ging Röntgen ech-
ter overstag en begon hij op 3 februari met een 
salaris van 1400 gulden per jaar voor 14 uur per 
week. Mogelijk was Röntgen het ook zat dat hij 
nog steeds beïnvloed werd door zijn vader. Hij 
vond met wat hulp een bovenhuis, Vondelkade 
nr. 77, met een paar kamers waar hij verbleef 
tot 1880. Röntgen bracht kamermuziek naar 
Amsterdam door zijn netwerk en ervaringen 
in zijn muzikale wereld en kreeg hierin extra 
inkomsten. Het organiseren van kamermuziek 
deed Röntgen tot 1895 met het Felix Meritis, 
een gezelschap van amateurs en professionals 
dat in verschillende ensembles speelden. Na 
een huwelijksreis in Duitsland en Zweden gin-
gen Röntgen en Amanda Meier samenwonen 
in de Van Baerlestraat 13 iii.22

Concertgebouw in een weiland
Röntgen heeft in 1883 een kleine rol gehad bij 
de bouw van het Concertgebouw. Hij regelde 
dat leden van de commissie die beslissingen 
namen over het Concertgebouw een bezoek 
brachten aan het Gewandhaussaal in Leipzig. 
Voor inspiratie bij de bouw van het Concert-
gebouw werd er ook gekeken naar het in aan-
bouw zijnde tweede Gewandhaus (1882-1884) 
in Leipzig en de Musikvereinsaal (1870) in We-
nen. Wel stonden in 1883 de bouwtekeningen 
al vast en of de reis iets uit heeft gemaakt is 
de vraag.23  Toch zegt dit iets over dat Röntgen 

19 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 151-152.
20 Jennifer Frances Martyn, “Amanda Maier: Her Life and Career as a Nineteenth-Century Woman Violinist”, (Masterscriptie, 
University of Toronto, Toronto), https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/89887, 22-25.
21 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 153.
22 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 153-154.
23 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 137.
24 Zie voor meer informatie: Lieuwe Mulder, “Voor de Oosterpoort was het allesbehalve Harmonieus: De Harmoniekwestie in 
het licht van intergenerationele samenwerking in de gemeente Groningen, 1963-1973,” Groniek 53, nr. III/IV (2021).

betrokken was bij de bouw. Het Gewandhaus is 
uiteindelijk gesloopt in 1968, maar het was al 
zeer beschadigd door bombardementen in de 
Tweede Wereldoorlog. 

Overigens hadden Groningen en andere steden 
een vergelijkbare (maar kleinere) concertzalen 
die leken op de Musikverein en het Concert-
gebouw. De concertzaal in Groningen, waar 
Röntgen ook meerdere malen heeft opgetre-
den met cellist Pablo Casals, werd onder hevig 
protest in 1973 gesloopt.24

Figuur 4.5
Het nieuwe Gewandhaus in Leipzig. 

Figuur 4.6
Het Concertgebouw in Amsterdam.



60

Ju
liu

s R
ön

tg
en

 (1
85

5-
19

32
) e

n 
na

tu
ur

- e
n 

la
nd

sc
ha

ps
be

le
vi

ng

Figuur 4.7: 
Het terrein van het latere Museumplein, gezien vanuit een bovenkamer van het woonhuis Ruysdaelkade 51, over de ijsbaan en 
de renbaan, naar het net voltooide Concertgebouw. Rechts van het Concertgebouw zijn de huizen te zien rondom de Van Baerl-
straat, 500 meter vandaan. Hier woonde Röntgen vanaf 1880, zie figuur 4.8.
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Figuur 4.8 
De Bonnekaart uit 1894 met de plekken waar Röntgen heeft gewoond laat zien dat hij vlakbij de weilanden woonden. Die hij 
ook langzamerhand zag volgebouwd worden te zien op de Bonnekaart uit 1900. De rode punt geeft de locatie en uitzicht weer 
van de onderste tekening dat het contrast tussen het landschap en het stedelijke laat zien, met helemaal rechts een gedeelte 
van het Concertgebouw.
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Langzamerhand werkte Röntgen zich steeds 
verder op in het Amsterdamse muziekleven, 
waarin het Concertgebouw een belangrijke rol 
speelde. In 1888 werd het Concertgebouwor-
kest opgericht waarbij Willem Kes (1856-1934) 
de leiding had en het orkest professionaliseer-
de. Röntgen dirigeerde het grootkoor van het 
Concertgebouw. Daarnaast dirigeerde hij bij 
Felix Meritis en gaf hij les bij Toonkunst). Deze 
professionaliteit leidde er zelfs er toe dat Grieg 
het Concertgebouworkest in 1898 uitnodigde 
op zijn eerste concerttour naar Bergen. Het ei-
gen Bergense orkest was in de ogen van Grieg 
niet professioneel genoeg. Röntgen speelde in 
het seizoen 1893/1894 vijf pianoconcerten en 
dirigeerde ook het koor dat hem steeds beter 
af ging dan in het begin van zijn tijd in Amster-
dam.25 

Het concertgebouw stond midden in het begin 
van zijn bestaan in de middeleeuwse weilan-
den van Nieuwer-Amstel (zie figuur 4.7 en 4.8) 
gefinancierd vanuit de rijke burgerij. Naast de 
concerten die Röntgen dirigeerde of als pianist 
uitvoerde, ging hij geregeld naar een concert in 
het Concertgebouw. Dat was voor hem vanaf 
1880 vijf minuten lopen vanaf zijn tweede huis 
in de Van Baerlestraat.26  Wat zowel Jurjen Vis 
als andere deskundigen niet realiseren is dat 
Röntgen vanaf 1880 tot 1924, met uitzondering 
van 1897-1900, naast een landschap woonde 
dat enorm veranderde (zie figuur 4.8). Röntgen 
liep hier wekelijks doorheen. Anderzijds ging 
hij, volgens zijn zoon Joachim, dagelijks naar 
het Vondelpark in de ochtend per fiets voordat 
hij ging werken.27

Opzetten van een Amsterdams conservatori-
um
Bij een grote concertzaal hoorde volgens Rönt-
gen ook een instelling op het gebied van mu-
ziek. Vanaf 1883 zette Röntgen zich hiervoor 
in. Het idee voor een muziekinstituut voor het 
opleiden van ‘vakmensen’ was een initiatief 
van Daniël de Lange. Deze vroeg drie musici, 
waaronder Röntgen, om hem te steunen in het 
opzetten hiervan. Het viertal committeerde 

25 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 48; “Tijdtafel”, het leven van Julius Röntgen in chronologische volgorde, (ger-
aadpleegd 28-7-2022), http://www.juliusrontgen.nl/en/life/chronological-table/.
26 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 137.
27 Joachim Röntgen, Muziek is mijn leven, persoonlijke publicatie, 10.
28 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 159.
29 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 166.

zich twee jaar voor vier uur per week aan het 
instituut, desnoods gratis. Gelukkig liepen de 
aanmeldingen vlot. Door deze toewijding aan 
het Conservatorium van Amsterdam weigerde 
Röntgen een prestigieuze aanstelling op het 
conservatorium van Berlijn af en bleef Röntgen 
behouden voor de Nederlandse muziekwe-
reld.28

 
Ondanks zijn 42 jaar durende verbondenheid 
aan het conservatorium was Röntgen niet de 
meest inspirerende docent die een generatie 
van muzikanten zou achterlaten (anders dan 
Wagenaar). Hij werd nooit uitgenodigd buiten 
Nederland om te jureren. Aan wonderkinderen 
gaf hij wel meer aandacht en bepaalde studen-
ten waren zeer blij om hem als docent te heb-
ben gehad. Maar nog in de jaren ’60 circuleer-
den er verhalen rond over ‘de oude Röntgen’: 
een student moest een pakje tabak voor hem 
halen voor een voldoende; een leerling moest 
een Chopin etude de volgende les twee keer 
zo snel spelen; regelmatig kregen studenten te 
horen: “Und jetzt habe ich keine Zeit mehr, ich 
muß noch einen Brief schreiben.” Ook uit dag-
boeken tussen 1884-1888 blijkt dat Röntgen 
zat te componeren als hij lesgaf of als hij re-
peteerde met collega’s. Ook speelden zijn leer-
lingen meer pianoconcerten dan solowerken, 
zodat Röntgen mee kon spelen.29

Julius Röntgen werd in 1913 benoemd tot di-
recteur van het Amsterdamsch Conservatori-
um met instemming van alle docenten. Rönt-
gen was ook de enige van de vier stichters die 
nog werkte op het conservatorium, waardoor 
dit als een logische opvolging werd gezien. Toch 
had het bestuur eerst Wagenaar gepolst of hij 
niet directeur zou willen worden. Wagenaar 
had toen al naam gemaakt als een uitstekend 
didacticus, een goede bestuurder en onder-
handelaar. Wagenaar sloeg echter het aanbod 
af. Röntgen twijfelde wel, omdat hij meer tijd 
wilde hebben voor het componeren, maar be-
sloot om het een jaar uit te proberen. Daarna 
bleef hij nog 11 jaar directeur en dit was een 
slimme zet: zijn aandelen verdwenen in de Eer-
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ste Wereldoorlog en met deze aanstelling be-
hield hij vast inkomen.30

Het had niet veel gescheeld of Röntgen was 
toch niet in Nederland gebleven. De mogelijk-
heid was er nu om zelf iets op te bouwen bui-
ten de invloed van zijn vader. Hij nam ook cul-
turele bagage mee die Amsterdam nodig had; 
meer kamermuziek, contacten met bekende 
componisten (Brahms, Grieg) en daarnaast zet-
te hij zich serieus in voor het opzetten van een 
conservatorium. Het lesgeven op het conserva-
torium was minder belangrijk dan het compo-
neren, maar het gaf hem een stabiel leven. Hij 
woonde ook vlakbij het concertgebouw en aan 
de rand van de stad Amsterdam. Hierdoor zag 
hij hoe het oude weidelandschap veranderde 
in een woonwijk in de loop van 42 jaar en dit 
heeft waarschijnlijk een versterkend effect ge-
had op het nostalgische idee dat door industri-
alisering cultuur verdween. Dit idee werd ex-
tra versterkt door zijn contacten met Grieg en 
blijkt ook uit zijn samenwerking met Dirk Jan 
van der Ven (zie 4.5).

Tuberculose bij Amanda Maier
De talentvolle carrière van violiste Amanda 
Maier werd door het huwelijk met Julius Rönt-
gen tot staan gebracht in 1880.31 Hiervoor in 
de plaats werd het gezin van Röntgen gesticht 
in Amsterdam waarbij twee kinderen werden 
geboren in 1881, Julius Röntgen jr. en in 1885, 
Engelbert Röntgen.32

De geboorte van de kinderen ging moeilijk 
waarbij ze twee miskramen kreeg en na de ge-
boorte van Engelbert hardnekkige slijmvlies-
ontstekingen bij haar ontwikkelde. Ze lag hier-
na grotendeels op bed om uit te rusten of te 
herstellen. Kuuroorden hielpen niet en in 1893 
kreeg ze een zware longbloeding. In 1894 kreeg 
ze uiteindelijk een acute hersenvliesontsteking 
en overleed ze, een paar uur later, op 15 juni. 
Grieg en Röntgen waren zeer terneergeslagen 
door het verlies van Amanda, te lezen in hun 
brieven. Het onderliggende lijden van Aman-

30 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 170-171.
31 In 1878 en in 1879 deed ze concerttours door heel Scandinavië: Jennifer Frances Martyn, “Amanda Maier,” 45-46.
32 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 191.
33 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 192-196.
34 Amanda Maier had zelf ook een indrukwekkende carrière als violiste waarbij ze de eerste afgestudeerde violiste was in Stock-
holm. Zie voor meer informatie de masterscriptie “Amanda Maier: Her Life and Career as a Nineteenth-Century Woman Violinist” 
van Jennifer Frances Martyn.

da komt zeer waarschijnlijk door tuberculose. 
Wie haar precies besmet heeft is niet duidelijk, 
maar waarschijnlijk is het Edvard Grieg die zelf 
zwaar aan tuberculose leed in 1860 (tuberkel-
bacillen verlaten het lichaam niet). Door mis-
kramen en het baren van twee kinderen was 
Amanda verzwakt.33

Na het huwelijk componeerde Amanda Maier 
nog stukken, maar dit deed ze meer voordat 
ze trouwde met Julius Röntgen in 1880. Hier-
na werd ze, noodgedwongen, meer een huis-
vrouw. De invloed was echter groot op Rönt-
gen, door haar muzikale capaciteiten die ze 
samen uitvoerden, maar vooral de link die ze 
maakte tussen Röntgen en Grieg.34

 Figuur 4.9
 Amanda Maier rond 1880.
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4.3 Zijn zomerreizen naar Scandinavië en 
Nederland (1882-1932)

Hoewel Röntgen graag wandelde in het Von-
delpark en hier meerdere keren heeft gewan-
deld met zijn privé-docenten, was het land-
schap in Amsterdam in eerste instantie nog 
geen inspiratiebron voor zijn muziek. Pas met 
het goed leren kennen van Grieg kwam dit in 
een stroomversnelling en apprecieerde hij 
geleidelijk aan steeds meer het Nederlandse 
landschap en vooral de duinen. 

Noorwegen
Röntgen ontmoette Grieg voor het eerst op 27 
februari 1875 toen Grieg 31 jaar oud was en 
Röntgen 19.  Ook hoorde Grieg diezelfde avond 
een stuk van Röntgen. Grieg kwam die avond 
echter om naar Amanda te luisteren: ze kenden 
elkaar al vanaf 1873 via de Skandinaviske Sels-
kap waarin een vriendschap zich ontwikkelde. 
In 1879, net voordat Röntgen en Meier gingen 
trouwen, bezocht Grieg Amanda twee maal op 
Lehmannsgarten. Eerst nodigde Grieg haar uit 
om naar een feest van de Skandinaviske Sels-
kap te gaan, later speelden ze samen een vier-
handig stuk van Julius Röntgen. Grieg kreeg hu-
welijksproblemen en liet vier jaar niet van zich 
horen aan Amanda.35

Op 26 oktober 1883 wist Röntgen dat Grieg 
weer in Leipzig was en was onder de indruk van 
zijn muziek. Röntgen wist ook, via zijn ouders, 
dat Grieg daarna naar Nederland zou gaan om 
zijn tournee te vervolgen en hij stelde voor om 
elkaar ergens te ontmoeten in Amsterdam (de 
dag erop wilden ze naar Leipzig voor kerst). 
Hierop reageerde Grieg verheugd en werd het 
voor Grieg niet een afspraakje ergens in Am-
sterdam, maar een verblijf van maanden in 
het huis van Röntgen. Zoals eerder gezegd had 
Grieg huwelijksproblemen die op zijn hoogte-
punt waren tijdens zijn bezoek aan Röntgen. 
Nina Grieg voelde zich na het overlijden van 
hun 1-jarige dochter eenzaam in het woeste 
Hardanger. Grieg had de eenzaamheid nodig, 
maar had geen inspiratie om verder te schrij-
ven (zie hoofdstuk 3). Grieg kwam echter op 

35 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 214.
36 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 214.
37 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 214, 218.
38 Deze vioolsolo is te horen op 17:52 op Youtube, Julius Röntgen, “Aus Jotunheim”, Dutch Composers, (geraadpleegd op 28-7-
2022), https://www.youtube.com/watch?v=AVqcB7P1484&t=1094s.

adem bij Röntgen, waarna ze zeer goede vrien-
den werden en ze deelden veel in de muziek en 
docenten. In deze warme vriendschap bezoch-
ten ze elkaar en leerden ze elkaars landschap 
kennen, hoewel volgens Grieg het Noorse 
landschap superieur was tegenover het Neder-
landse. In de brieven komen ook de gedachtes 
van de componisten naar voren. Zo vond Grieg 
niets authentieker, verkwikkender, inspireren-
der en troostender als het Noorse landschap 
en Röntgen moest dit zien.36

Röntgen bezocht, en bewandelde, Noorwegen 
samen met Amanda Meier (nu Röntgen) in 
1882. Bij de tocht in Landskrona moest Aman-
da beneden wachten voor het zorgen van hun 
kind terwijl Julius Röntgen verder alleen de berg 
op ging.37 In 1884 gaf hij gehoor aan een uitno-
diging van Grieg met een bezoek samen met 
zijn vriend Messchaert. Pas in 1891 bezocht hij 
Noorwegen weer met de hele familie. Ook hier 
werden door Röntgen, Grieg en Beyer de vrou-
wen (en kinderen) achtergelaten voor de tocht 
naar Jotunheimen om de Noorse landschap-
pen en volksmuziek te ontdekken (zie hoofd-
stuk 3 figuur 3.17 voor de route).  Voor Grieg 
was het een zeer belangrijke tocht omdat hij 
saeter-jente Gjendine Slaalien ontmoette. Het 
landschap bij Jotunheimen werd door het drie-
tal geïdealiseerd. Meerdere malen heeft Grieg 
deze tocht terug laten refereren in muziek die 
hij over dit gebied schreef (zie hoofdstuk 3). 
Annika Lindskog schrijft in het artikel Compo-
sing landscapes: musical memories from nine-
teenth-century Norwegian mountain-scapes 
dat dit ook geldt voor Röntgen: hij schreef in 
1892 in Amsterdam het stuk Aus Jotunheim en 
wat volgens hem een ‘directe herinnering’ was. 
Zo is te horen in het 5e deel hoe een vioolsolo 
een geroep van herders nadoet waarmee her-
ders geiten terugriepen.38  Niet alleen beeldde 
Röntgen via de muziek zijn ervaringen uit, hij 
laat ook horen dat hij het gebied mist door het 
zachter worden van de hoorns, die de bergen 
representeren als ook de stem van Gjendine 
Slaalien. Hierin speelt ook een collectieve (zo-
wel Röntgen, Grieg maar ook Beyer ervoeren 
dit terugverlangen) als persoonlijke nostalgie te 
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horen in de muziek vanuit hun herinneringen. 
Deze collectieve nostalgie geeft weer hoe aan 
het Noorse landschap enorme waarden werd 
gehecht. Vanuit het Romantisch aspect als ook 
nationalisme, waarin Röntgen het Noorse on-
afhankelijkheidgedachte ondersteunt, wordt 
dit weerspiegelt.39 Hierna bezocht Röntgen 
Noorwegen in 1892, 1893, 1895 en vanaf 1897 
nog een paar keer. In totaal bezocht hij Noor-
wegen veertien keer. Röntgen benoemde in 
een interview dat hij elke zomer met Grieg de 
bergen in trok om volksliederen te verzamelen 
en wilde hij dit hetzelfde doen in Nederland.40

Fuglsang
Naast de bijzondere muziek die er werd ge-
maakt over Jotunheimen, had Röntgen ook 
grootgrondbezitter Vigo de Neergaard en diens 
echtgenote ontmoet tijdens het bergwandelen. 
Neergaard nodigde Röntgen uit om hen te ko-
men bezoeken op Fuglsang op de oostkust van 
Lolland in Denemarken. Tussen 1892 en 1914 
is de familie Röntgen elke zomer in Fuglsang 
geweest. Het was een ideale plek waarbij er 
veel kamermuziek werd gespeeld. Hij leer-
de verschillende musici uit heel Scandinavië 
kennen die zich ook verzamelden in Fuglsang, 
dat nog steeds bestaat. Hij kreeg hierdoor ook 
goed contact met de componist Carl Nielsen, 
zoon van een landbouwer. Hier raakte Rönt-
gen waarschijnlijk ook beïnvloed door diens 
muziek over landschappen. Nielsen wordt na-
melijk gezien als een componist die de Deense 
landschappen vertolkte. Helaas zijn de brieven 
tussen Julius Röntgen en Carl Nielsen nooit ge-
vonden.41 Julius Röntgen junior beschreef het 
verblijf als volgt:

“Het leven op Fuglsang was voor jong en oud 
een ideale vakantietijd. Het heerlijke slot, met 
het prachtige park, de broeikassen, vrucht-
bomen en bessenstruiken was voor iedereen 
overvloedig te genieten. Wanneer men het 
park doorging en door het weiland liep, kwam 
men bij het water tusschen Laaland en Falster. 
Daar stond het badhuis en lagen de zeilboten. 
Dagelijks ondernamen we zeiltochten naar de 
Freiløfskov, een stuk natuur waar men zich nog 
terug kon denken in het stenen tijdperk. Dan 

39 Annika Lindskog, “Composing Landscapes,” 54-57.
40 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 222.
41 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 39, 372.
42 “Zomers in Fuglsang”, (geraadpleegd op 28-7-2022), http://www.juliusrontgen.nl/nl/leven/zomers-op-fuglsang/.

landden we meestal op Keilsø, waar we van 
het vrije ‘zululeven’ genoten en zwommen. 
Om zes uur weer terug voor het diner en pre-
cies om acht uur begon het concert. Wat we 
in die jaren hebben gespeeld, omvat wel de 
hele kamermuziekliteratuur. Naar gelang dat 
wij opgroeiden en ons als musici ontwikkelden, 
namen we steeds meer actief deel. Het was 
ideaal musiceren in de grote muziekzaal, waar 
twee vleugels stonden. Bodil de Neergaard 
zong iedere avond, met mijn vader aan de pi-
ano. Elke morgen van elf tot twaalf uur werd 
het programma doorgenomen; daarna kwam 
de zeer geanimeerde en heerlijke lunch, waar-
na diegene die hier lust in had, ging zeilen en 
zwemmen.”42

Figuur 3.10 
Carl Nielsen en Julius Röntgen. Fuglsang, zomer 1904.

Figuur 3.11 
Slot Fuglsang waar familie Röntgen graag naartoe ging.
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Duinen in Nederland
Door het overlijden van een vriend ging de fami-
lie Röntgen in 1896 een keer niet naar Fuglsang 
en verbleven in de duinen op het landgoed 
Rooswijk bij Wijk aan Zee. Dit beviel hem goed, 
ondanks zijn eerdere reizen naar Noorwegen 
en Denemarken. Grieg bezocht Röntgen ook in 
de duinen samen met Röntgen in 1884 en vond 
hij het lijken op de bergen van Noorwegen.43 
Door de Eerste Wereldoorlog waren ze weer 
aangewezen op de Nederlandse landschap-
pen. In 1915 en 1917 gingen ze naar Schoorl 
en schreef hij hierover: “Wij hebben het hier 
ideaal – een huisje geheel voor ons, in de heer-
lijkste duinstreek, geheel eenzaam, elken dag 
zeebad, fietstochten en daarbij wordt zéér veel 
muziekpapier volgeschreven: dus een leven ge-
heel naar mijn zin.”44 Het polderland ten noord-
oosten van Schoorl was ook een plek waar hij 
enorm van genoot: “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 Wie-
sen, den ‘Boerenhofsteden’, den Kühen und 
Schafen und darüber das Sonnenlicht und die 

43 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 519.
44 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 374.
45 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 375.
46 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 376.

unbeschreibliche Beleuchtung, die es nur in 
Holland gibt - ja, das ist herrlich! Ich habe eine 
ganze Sonate und zehn Klavierstücke darüber 
geschrieben, woaußer ‘Poldern’ auch noch viel 
Dünen und See [sic!] vorkommt: alles dies ge-
nießen wir hier in vollen Zügen!”45

In 1919 en 1920 ging de familie naar Schier-
monnikoog, het leek op duinen bij Schoorl, 
maar was goedkoper en meer afgelegen, wat 
Röntgen graag wilde. Eerst huurden ze een va-
kantiehuis, maar in de latere jaren mochten ze 
verblijven in Hotel Van der Werff, waar de fami-
lieleden gingen musiceren voor gratis kost en 
onderdak.46

De reizen van Röntgen hadden in het begin 
een internationaal karakter waarbij hij vele 
vrienden ontmoette in vooral Noorwegen bij 
Troldhaugen en in Denemarken bij Fuglsang. 
Het landschap was ook een belangrijke reden 
waarom ze daar naartoe gingen. De landschap-
pen hebben Röntgen ook geïnspireerd in zijn 
muziek. Door de Eerste Wereldoorlog, minder 
inkomsten (door aandelen) en ouderdom ging 
Röntgen zich in zijn reizen meer toespitsen op 
de Nederlandse landschappen. Ook dit is te 

Figuur 4.12 
Prentbriefkaart van het landgoed Rooswijk dat lag tussen de duinen, bij Wijk aan Zee. Het huis is in 1944 afgebrand en volledig 
gesloopt in 1955 om plaats te maken voor hoogovens.
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zien in zijn muziek: zo was Oud-Hollandsche 
Boerenliedjes geschreven in 1897, vlak nadat 
hij voor het eerst in de duinen op vakantie was 
geweest. Daarnaast versterkten deze Neder-
landse vakanties een gevoel bij Röntgen om 
vanuit Amsterdam te verhuizen naar een na-
tuurgebied, het liefst vlakbij duinen.

4.4 Gaudeamus, een eigen huis in de 
natuur (1924-1932)

Al vanaf 1906 had Röntgen plannen voor een 
huis buiten de stad waar hij zich meer kon toe-
spitsen op componeren. Graag in de buurt van 
de duinen in Schoorl, met zoon Frans Röntgen 
als architect. Uiteindelijk kwamen hiervoor in 
1923 serieuze plannen en om onbekende rede-
nen werden de plannen van Schoorl omgezet 
naar Bilthoven. De Röntgens kenden dit gebied 
al vanaf 1919 via een vriend van het Concert-
gebouwbestuur. Mogelijk is de reden dat Bilt-
hoven sneller bereikbaar is met de trein de 
doorslaggevende reden geweest dat Röntgen 
hiervoor koos in plaats van Schoorl.47

47 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 366.
48 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 377, 378; NMI, inv. nr. 149 en 297, Brieven van Dirk-Jan van der Ven.

Röntgen verkocht zijn huis aan de Van Eeg-
henstraat in 1923. Wat meespeelde was ook 
het financiële succes van Röntgen: hij kon met 
pensioen en kreeg daardoor meer tijd om meer 
stukken te gaan componeren (en deze te verko-
pen). Een voorbeeld was Röntgens filmmuziek 
voor de zomerfilm met Dirk Jan van der Ven 
(zie 4.5) waarmee hij 1250 gulden verdiende. 
Maar het kapitaal van Röntgens tweede vrouw, 
Mien Röntgen-des Amorie van der Hoeven 
(1870-1940) speelde vooral hierin een grote 
rol. De bouw van Gaudeamus begon in 1924 
en de familie Röntgen kon erop 3 april 1925 in-
trekken.48

Qua natuur was de omgeving vergelijkbaar 
met Schoorl: Bilthoven had aan het begin van 
de 20e eeuw nog een open karakter met hei-
develden, zandduinen en had een woest ka-
rakter. Voor inspiratie ging hij naar buiten het 
heidepad op (zie figuur 4.14, foto 1 een heide-
pad in de buurt): “Neuriënd en zacht zingend 
wandelde hij zo zijn ommetje en componeerde 
verder.” 

Figuur 4.13: 
Gaudeamus in 1935 vanuit de achterkant met zijn karakteristieke hoge dak. Links van het huis de werkkamer van Röntgen.
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Figuur 4.14
Het landschap rond Bilthoven (foto’s gemaakt door auteur) en Bonnekaart uit 1931. De Biltsche Duinen zijn nu volledig bebost.
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Jurjen Vis interviewde bankier Benno Andries-
se (1908-2005) die als kleine jongen nog her-
innerde hoe het was om met Röntgen mee te 
lopen op 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 in-
tens. Röntgen begon op een gegeven moment 
zacht voor zich uit te neuriën en sneller te lo-
pen; 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 ge-
geven 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 - mu-
zikaal gezien dan - de hel los.”49

49 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 402.
50 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 384.
51 Totaal heeft hij meer dan 650 composities gemaakt: Van Reijen, recensie Gaudeamus, 24.

Röntgen merkte landschapsverschillen niet zo 
op in Bilthoven, anders dan in Amsterdam. Er 
kwamen villa’s bij rondom zijn huis, maar de 
verandering van heide naar een meer bosrijk 
gebied was al in gang gezet. Hierdoor zijn er 
nu ook weinig gebieden over die voor Röntgen 
vertrouwd moeten zijn geweest (zoals foto 2 
op figuur 4.14), met parkachtige bossen ge-
combineerd met heidevelden. Ook de bomen 
rondom het huis zijn tegenwoordig dichter, ho-
ger en meer bebost dan toen (zie figuur 4.15 
de situatie in 1928 en figuur 4.16 de situatie in 
2022). Het karakteristieke puntdak steekt niet 
meer boven de bebossing uit.

Bilthoven was voor Röntgen zijn meest produc-
tieve periode. Hij kon componeren wanneer hij 
wilde en gaf in zijn vrije tijd alleen cursussen 
voor geïnteresseerden en vrienden bij hem 
thuis voor een bedrag van 30 gulden. Met 30 a 
40 deelnemers per seizoen was dit een mooie 
bijverdienst. Op de analysecursussen besprak 
hij de klassieken van Bach en Brahms tot zelfs 
Wagner en Berlioz. Alleen Franz Liszt en Arnold 
Schönberg waren de grote afwezigen.50 Met 
Bilthoven kwam ook een fase van toespitsing 
op Nederlandse landschappen.

4.5 De rol van natuur en landschap in 
de composities van Röntgen en Grieg

Van internationaal naar nationaal
Hoewel Röntgen muzikaal enorm werd beïn-
vloed door Brahms, heeft Grieg Röntgen enorm 
beïnvloed in de manier hoe te componeren over 
het landschap en de natuur. Röntgen heeft zelf 
een zeer groot oeuvre van muziek, maar daarin 
is wel een lijn in te zien als er gekeken wordt 
naar muziek over landschappen.51 Zijn stukken 
over landschappen zijn in het begin meer inter-
nationaal, zoals Noorse of Deense landschap-
pen. In interviews liet hij dit ook blijken dat hij 
hierin geïnspireerd was door Grieg. Maar door 
omstandigheden ging hij ook op vakanties in 
Nederland en ontstond langzamerhand steeds 
meer muziek over het Nederlandse landschap. 
Anders dan Jurjen Vis, die beaamt dat Röntgen 
net als Grieg de bergen van Noorwegen supe-
rieur vond aan de Nederlandse landschappen, 

Figuur 4.15
Gaudeamus in 1928.

Figuur 4.16
Gaudeamus in 2022. De vegetatieverschillen zijn goed merk-
baar door het hoge huis. In 1928 waren de meeste bomen nog 
onder de hoge kap, is dit niet het geval in 2022.
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blijkt dat Röntgen niet minder enthousiast was 
over de Nederlandse landschappen, wat ook 
blijkt uit de vele composities over het Neder-
landse landschap. In een brief naar Johan Mes-
schaert in 1917 beschrijft hij zijn nieuwe en-
thousiasme over het Nederlandse landschap, 
dat vergelijkbaar is met het Deense landschap 
(Foglsang) waar hij zo graag naar toe ging:

“Lieber Sechzigjähriger!

So weit wären wir also gekommen! Ein langes, 
reiches Leben liegt hinter uns und einen gros-
zen Theil der Wanderung haben wir gemeinsam 
gemacht, als gute Kameraden. So soll es auch 
bleiben für den Rest, der uns noch beschieden 
ist. (…) Ich wollte Dir etwas Holländisches zum 
Geburtstag schreiben und fiel auf den alten 
Bredero, dessen 300-jähriger Todestag jetzt 
gedacht wird. Man hat mich aufgefordert die 
Lieder von ihm, die auf bekannte ‘Voysen’ ge-
dichtet sind, mit einer einfachen Begleitung zu 
versehen, und dabei fand ich dann die Lieder, 
die ich für Dich componiert habe. Hoffentlich 
findest Du in manchem alte Heimatsklänge! 
Wie schön ist doch diese Heimath: 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 Son-
nenlicht und die unbeschreibliche Beleuchtung, 
die es nur in Holland gibt - ja, das ist herrlich! 
Ich habe eine ganze Sonate und 10 Clavierstüc-
ke darüber geschrieben, wo auszer ‘Poldern’ 
auch noch viel Dünen und See vorkommt: alles 
dies genieszen wir hier in vollen Zügen! Unser 
Häuschen liegt ganz versteckt, direkt an den 
bewachsenen Dünen. Wirsehen überhaupt nur 
‘Boeren’, und ‘Maerten Aepjes’ ist ein direktes 
Porträt. Ich denke am 22ten nach Hoorn zu fah-
ren - das ist dann eine Art von Dankwallfahrt, 
dasz es vor 60 Jahren den guten Einfall gehabt 
hat Dich der Welt zu schenken.”52

52 Julius Röntgen en Abrahamine Röntgen - des Amorie Van Der hoeven, Brieven, verzameld door A. Röntgen-Des Amorie van 
Der Hoeven, (Amsterdam: H.J. Paris, 1934), 207-208.
53 Barbara Henkes, Uit liefde voor het volk: Volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit 1918-1948, (Amsterdam: 
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005), 35, 37-45, 54-55, 63.

Folklorische filmmuziek
De muziek over Nederlandse landschappen 
zegt ook iets over hoe Röntgen dacht over dit 
landschap en komt nog wel het meest naar 
voren in zijn samenwerking met de volkskun-
dige Dirk Jan van der Ven. Die was een beken-
de folklorist en publicist en maakte daarnaast 
ook vier films over het Nederlandse landschap 
in de jaren ’20 en zijn alle vier de films voor-
zien van filmmuziek door Röntgen. Het ging om 
de films Lentefilm (1921), Zomerfilm (1923), 
Oogstfilm (1926) en de Zuiderzeefilm (1928). 
De laatste film en muziek is niet opgenomen in 
deze scriptie.

Het doel van deze films voor Van der Ven was 
om de verdwijnende Nederlandse volkscultuur 
dat zich manifesteert in natuur en cultuurland-
schappen te behouden door educatie. Van der 
Ven begon als journalist voor het bepleiten 
van het behoud van landschappen en natuur-
bescherming. In 1912 was hij nauw betrokken 
bij het opzetten van het Openluchtmuseum in 
Arnhem. Pas na een studiereis in Scandinavië 
en Noord-Europa besefte hij dat hij óók geïn-
teresseerd was in cultuur in het landschap en 
zette hij zich steeds meer in op het gebied van 
folklorisme. Hiermee introduceerde hij in de 
volkenkunde in Nederland veldonderzoek, de 
onderzoeker diende zich ter plekke zich te in-
formeren en gebruikte hij nieuwe technieken. 
Hij zag zichzelf als een brug tussen de acade-
mische wereld en de ‘levende folklore’ en met 
nieuwe technieken zoals de film had hij succes. 
Met deze films probeerde hij het nationaal erf-
goed, zoals dat in de natuur en volkscultuur tot 
uitdrukking kwam, te behouden en te herbele-
ven voor de toekomst.53
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Figuur 4.17
De Lentetournee van Julius Röntgen en Dirk Jan van der Ven. De blauwe locaties is niet bekend wanneer Rontgen daar zijn 
filmmuziek heeft gespeeld.
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De Lentefilm bestond uit vijf delen, gebieden 
verspreid over heel Nederland, waar Röntgen 
ook vijf stukken voor heeft gecomponeerd. 
Van der Ven deed de folklorische toelichtin-
gen waarbij Röntgen achter de piano zijn eigen 
filmmuziek speelde. Met z’n tweeën gingen 
ze door het land door naar vele concertpodia 
(zie figuur 4.17). Helaas zijn niet alle fragmen-
ten van de Lentefilm beschikbaar, maar in de 
partituur (het slottafereel) van de filmmuziek 
komen geluiden van vogels van Schiermonni-
koog naar voren. De tempowisseling is ‘vlug 
en ruischend’. Ook laat de lentefilm vele boe-
ren taferelen zien en wordt dit verheerlijkt. De 
Lentefilm was zowel een enorm succes in Ne-
derland maar ook in Noorwegen heeft de film 
2500 gulden opgeleverd voor Röntgen.54 

Wat opvalt bij de muziek van de zomerfilm is 
dat de partituur op 9 augustus 1923 is geschre-
ven in Fuglsang. Ook deze film bestaat uit ver-
schillende delen dat probeert heel Nederland 
uit te beelden. Hierin is muziek te horen over 
de duinen en het volksfeest van Terschelling. 
Ook komt hier Röntgen zelf in het begin met 
Van der Ven naar voren in de film (zie figuur 
4.20) op een gondelvaart langs bloeiende ro-
dodendronvelden in Aalsmeer. Anders dan 
Jurjen Vis stelt, zijn er niet één maar twee be-
wegende beelden van Röntgen, zowel één (se-
rieus kijkende Röntgen) in de Lentefilm en één 
in de Zomerfilm.55 Hoe hij sprak en hoe hij mu-
ziek maakte is niet opgenomen. Hierin lijken 
‘spontane’ gebeurtenissen vanuit de volkscul-
tuur naar voren te komen, het  is niet zeker dat 
dit is geregisseerd.

Voor de Oogstfilm putte Röntgen uit werken 
van Jaap Kunst (Noord-Nederlandsche Volks-
liederen, 1918) en Florimond van Duyse (Het 
oude Nederlandsche Lied, 1903) en gebruikte 
hij eerder gemaakte muziek Oud-Hollandsche 
Boerenliedjes uit 1898. In de Oogstfilm komt 
vooral het met de hand oogsten zeer naar vo-
ren waarbij gemotoriseerde voertuigen niet 
naar voren komen. Ook komen er taferelen 
voor zoals volksfeesten (het Drakenspel) aan 
de Maas, die één keer in de zeven jaar voren 
komen en laat ook zien dat geschiedenis een 
zeer belangrijk aspect is van de films waarin 

54 NMI, Inv. nr. 288n, Stukken/partituren van Röntgen over Neerlands volksleven.
55 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 406.

Figuur 4.18
Een boerentafereel in de Lentefilm.

Figuur 4.19
De verheerlijking van het boeren leven in de Oogstfilm. Een bo-
erderij op een boot waarbij boeren handmatig koren dorsen op 
de boot, achter slot Keppel op de Oude IJssel.

Figuur 4.20
Dirk Jan van der Ven en Röntgen samen op een vondel boot in 
de Zomerfilm.
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het narratief naar voren komt dat deze tradi-
ties moeten blijven bestaan.56  Röntgen ging 
voor de Oogstfilm ook door Nederland op pad 
met van der Ven.57 Verschillende brieven laten 
zien hoe Röntgen inspiratie haalde uit het land-
schap voor zijn filmmuziek: 

“Ik heb de koolzaadscène in Zeeland gecom-
poneerd in 5/4 maat met het Zeeuwsche 
Volkslied tot slot. Helaas kon ik er ‘Mientje en 
Sientje’3 niet inbrengen - Nu wacht ik Uw be-
richten over de Groningsche muziek en hoop 
dat het zoo goed gelukt is als gisteren. Het was 
een heerlijke namiddag, die ik niet zal verge-
ten, en ik dank U, dat U mij geanimeerd heeft, 
om er bij te zijn. Het Drakenspel moet ik ook 
meemaken, al kom ik dan niet zelf op de film! 
Hoe mooi is Zuid-Beveland! Ik ben nog geheel 
in dorsch-stemming!”58

Ook over Schiermonnikoog kreeg hij nostalgi-
sche gevoelens:

“Een groet van dit mooie eiland, waar wij eeni-
ge genotvolle dagen hebben doorgebracht. 
Helaas blijft er geen tijd over voor Terschelling. 
Wij moeten daar eens samen heen gaan. De 
Terschellingers moeten U wel dankbaar zijn 
voor alles wat U voor hun eiland gedaan heeft. 
Uwe artikelen zijn prachtig, ik dank U zéér voor 
de toezending - Ik was hier op de vogelkolonie: 
mijn filmstuk hiervan speel ik op elk concert en 
moet het altijd bisseeren”59

Langzamerhand werd het regelmatig spelen 
in verschillende zaaltjes te veel voor Röntgen 
door zijn ouderdom en steeds meer werd hij 
vervangen door de vrouw van Dirk Jan van der 
Ven, dr. Elise van der Ven-ten Bensel (1892-
1982). 

Anders dan Jurjen Vis stelt, past deze samen-
werking heel goed bij Röntgen. Röntgen had 
een enorme interesse in folklore en geschiede-

56 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 406.
57 De Film: Neerland’s volksleven in de Lente, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid alsook digitaal op mijn laptop via Eye-
film; De Film: Nederlands Volksleven in de oogsttijd, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid; De Film: Neerlands volksleven in 
de zomer, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
58 Julius Röntgen, Brieven, 254.
59 Julius Röntgen, Brieven, 252.
60 Johan Kolsteeg, “Julius Röntgen,” in Het Honderd Componisten Boek: Nederlandse Muziek van Albicastro Tot Zweers, red. Pay-
Uun Hiu en Jolande van der Klis, (Alphen aan den Rijn: Uitgeverij J.H. Gottmer/H.j.W. Becht BV, 1997), 278.
61 Van Reijen, recensie Gaudeamus, 25-30.
62 NMI, inv. nr. 060, stukken/partituren van Röntgen over, Achterhoekse Kermisdeuntjes voor Piano van Julius Röntgen. - Auto-

nis.60  Zo was hij zeer actief in de Vereeniging 
voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis 
(VNM) waarin Röntgen vanaf 1904 bestuurslid 
was. Maar al vanaf 1896 was hij hierin actief 
waarbij hij meerdere artikelen publiceerden. 
Waaronder een artikel in 1925 waarin hij stelt 
dat zijn compositie ‘Boerenliedjes’ bewijst dat 
het ‘höllandsiche Volk in alter Zeit seine eige-
ne, höchst charakteristische Musik hatte’. Daar-
naast deed hij onderzoek naar hoe het Wilhel-
mus ontstond en hoe de jonge Mozart dit lied 
in klaviervariaties heeft geschreven (KV 25).61

Op z’n Griegs in Nederland?
Naast het schrijven van symfonieën en kamer-
muziek componeerde Röntgen na de filmmu-
ziek landschappelijke taferelen die, qua me-
thode, precies lijken hoe Grieg dit ook deed 
in Noorwegen. Zo componeerde hij op 22 juni 
1928 het stuk Achterhoekse Kermisdeuntjes 
voor piano. In het bijschrift is dit tekenend: 
“Vrije bewerking van deuntjes, die in de Ach-
terhoek op kermissen en bruiloften gespeeld 
worden. De Heer Odink – Toonkunstenaar in 
den Haag – teekende ze op, zoals hij ze van zijn 
vader op de viool had hooren spelen, en was zo 
vriendelijk aan mij af te staan.”62

Figuur 4.21
Bladmuziek dat doet denken volgens Röntgen naar de vogels 
in de duinen, opgeschreven in Voglsang, Denemarken.
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Het stuk begint met een mars, maar algauw 
verandert het in een rustige pastorale, waarna 
er een deel ‘t’Melleken’ heet, dat overgaat in 
een levendig Almensche kermisdeuntjes, waar-
na het weer overgaat in een mars en eindigt in 
een slaapliedje.63  De muziek is hierin echter 
niet vergelijkbaar qua muziek met Grieg: zijn 
volksmuziek in Nederland heeft niet een sterk 
dwingend eigen karakter. Volgens Jurjen Vis 
kunnen componisten met één eigen wending 
of een kleine ingreep de muziek een eigen ka-
rakter maken, waarbij de muziek ook typisch 
eigen maakt.64  Voor bij Grieg was dit wel het 
geval en was dit ook gelijk een ‘Noors’ geluid. 
Ondanks het weinig ‘eigene’ van Röntgens mu-
ziek zegt zijn muziek wel iets over hoe hij het 
buitenlandse en Nederlandse landschap er-
vaarde. Vooral in het Nederlandse landschap 
door zijn innige samenwerking en vriend-
schap,65 met Dirk Jan van der Ven laat zien dat 
hij het gevoel had dat het Nederlandse land-
schap verdween. 

4.6 Conclusie
Röntgen groeide op in een bijzonder muzi-
kaal milieu. Hierdoor had hij snel contact met 
Brahms, de beroemde violist Joachim en indi-
rect op deze manier ook met Grieg. Deze con-
tacten hebben zijn muziekstijl sterk beïnvloed, 
maar ook zijn kijk op het landschap. Zijn docen-
ten waren grotendeels conservatief en hierdoor 
componeerde Röntgen ook laatromantisch 
vanuit de klassieke stijl. Daarnaast kreeg Rönt-
gen privélessen van dezelfde leraren als Grieg. 
Waarschijnlijk heeft dit zijn muziek richting het 
landschap versterkt, ook Beethoven, Brahms 
waren geïnspireerd door het landschap. 

Het scheelde niet veel of in de jaren '80 van 
de negentiende eeuw verliet Röntgen Neder-
land. Echter werd hij steeds meer verknocht 
aan Amsterdam met de kansen die hij kreeg in 
optreden als ook het opzetten van een conser-
vatorium. Ook valt op dat Röntgen de Neder-
landse landschappen drastisch zag veranderen 
omdat Röntgen, net als het Concertgebouw, 
42 jaar lang aan de rand van de stad Amster-
dam woonde tot 1924. Het is niet vreemd dat 

graaf. - [S.l.], 22 Juni 28. - Partituur (15 p.).
63 NMI, inv. nr. 060, stukken/partituren van Röntgen over, Achterhoekse Kermisdeuntjes voor Piano van Julius Röntgen. - Auto-
graaf. - [S.l.], 22 Juni 28. - Partituur (15 p.).
64 Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Röntgen, 409.
65 NMI, doos 2584, invitatiekaartjes.

hij in 1921 tot 1926 betrokken was met films 
die propageerden dat deze landschappen lang-
zamerhand verdwijnen. Precies rond deze tijd 
hadden de kleine boeren het extreem moeilijk 
door schaalvergroting en sloeg deze films, een 
verheerlijking van kleine boeren werk zonder 
mechanisatie, hierdoor extra aan en waren de 
films en muziek populair door heel Nederland 
(zie 2.1). Ook door vakanties in Nederland van-
af 1897 alsook vele bezoeken aan duingebie-
den maakten dat Röntgen steeds meer com-
poneerde over Nederlandse landschappen in 
plaats van Deense of Noorse landschappen. 

De Nederlandse muziek had hierin een dubbel 
nostalgisch effect net zoals zijn stuk Aus Jo-
tunheim zoals Annika Lindskog beschreef over 
Noorwegen: enerzijds was er een persoonlijke 
nostalgie naar het terugverlangen naar land-
schappen in Nederland zoals Schiermonnikoog. 
Anderzijds is er sprake van een collectieve nos-
talgie: waarin zowel Röntgen als van der Ven 
zoveel mogelijk de folklore op het landschap 
willen behouden voor de toekomst en kijken ze 
positief terug naar de tijd voor de industriële 
revolutie. Hierin speelt het verzamelen naar 
(Germaanse) geschiedenis en tradities alsook 
zijn activiteiten bij het VNM een belangrijke rol 
en past dit ook in de historiezucht beschreven 
door Mathijsen. Daarnaast heeft de verande-
ringen in het landschap die Röntgen zag bij zijn 
verschillende huizen aan de rand van Amster-
dam waarschijnlijk hierin bijgedragen dat hij 
geloofde, net als Dirk Jan van der Ven, dat volk-
stradities in het landschap verdwenen. Hier-
in schreef hij vooral over volksmuziek op het 
landschap (zoals in de Oud-Hollandsche Boe-
renliedjes en Achterhoekse Kermisdeuntjes) 
van Nederland en niet persé over het land-
schap zelf. Uitzonderingen hierin zijn de vogels 
te horen in de duinen van Schiermonnikoog in 
zijn filmmuziek en pastorale delen in een paar 
stukken van zijn zeer grote oeuvre, maar is dit 
niet in relatie tot een veranderende landschap. 
Bij Röntgen, net als bij Grieg, was de nostalgie 
vooral gedreven door het idee dat de volkscul-
tuur zou verdwijnen. Dit werd versterkt door 
bebouwing en opkomende industrialisatie.
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Figuur 4.22
Edvard Grieg, Percy Grainger, Nina Grieg en Julius Rontgen in de tuin bij Troldhaugen in 1907, twee weken voor Griegs overlijden.
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Johan Wagenaar (1862-1941) en 
natuur- en landschapsbeleving

Figuur 5.1
Johan Wagenaar aan het tuinieren rond 
1930 bij zijn buitenhuis te Almen
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5.1 Utrecht, zijn stad (1862-1919)
Inleiding

Inleiding
De componist en organist Johan Wagenaar 
heeft van alle drie de componisten die in dit 
onderzoek naar voren komen het meest di-
rect landschappelijke veranderingen in zijn tijd 
meegemaakt. Hij had echter minder contact 
met andere Romantische componisten. Ook is 
er over Wagenaar het minst geschreven en ba-
seert dit hoofdstuk zich grotendeels op archief-
werk1  vanuit het NMI en gedeeltelijk op de 
biografie geschreven door de achterneef van 
Wagenaar. Dit boek is echter meer geschreven 
vanuit het oogpunt van de familie, dat ener-
zijds een interessante kijk geeft, anderzijds Wa-
genaar niet altijd goedin de context van zijn tijd 
plaatst.2  Toch ook, net als bij Jurjen Vis, zijn de 
anekdotes zeer bruikbaar voor dit onderzoek 
en zijn de musicologische beschrijven door 
Jaap van Benthem zeer bruikbaar. Anders dan 
Grieg en Röntgen kwam hij pas later in contact 
met buitenlandse componisten. Pas tijdens 
een studiereis naar Berlijn van september 1892 
tot de winter van 1893 kreeg hij meer persoon-
lijke muzikale contacten buiten Nederland. 
Daarvoor werd hij al wel erkend als een veel-
belovende componist, die tevens geïnspireerd 
raakte door werken van buitenlandse compo-
nisten. Uiteindelijk werd hij naast zijn compo-
nist-zijn ook gewaardeerd om zijn bestuurlijke 
en onderwijskundige methodes. Tegelijkertijd 
zocht hij vanwege deze werkzaamheden steeds 
bewuster de rust van het landschap op. Plicht-
besef ten aanzien van zijn werkzaamheden en 
de wil om te componeren brachten Wagenaar 
in een tweestrijd. Door zijn vele bezoeken aan 
vooral één cultuurlandschap, namelijk de klei-
ne rivieren van de Geldersche Achterhoek, 
raakte hij verknocht aan deze streek en dit is 
ook te zien in zijn muziek en zijn nostalgie naar 
dit specifieke gebied.

1 Helaas was het archief van Wagenaar een beetje ongeordend waarbij in stukken de brieven ongeordend waren en zijn hierdoor 
de inventarisnummers niet altijd compleet. Gelukkig kreeg ik hier goed advies en hulp vanuit het NMI.
2 Herman de Liagre Böhl, recensie van Johan Wagenaar (1862-1941), leven en werk van een veelzijdig kunstenaar, door Johannes 
Wagenaar, Jaap Van Benthem, Bmgn - Low Countries Historical 121 (2006), doi:10.18352/bmgn-lchr.6376.

Zijn jeugd en opleiding (1862-1885)
Wagenaars jeugd is sterk beïnvloed door 
standsverschillen. Zijn vader, Cypriaan Gerard 
Berger van Hengst (1828-1903), was van adel 
met hoge posities en had Johanna Wagenaar 
(1829-1900), de moeder van Johan Wagenaar, 
in dienst als dienstmeid. Johanna Wagenaar 
kwam voort uit de arbeidersklasse en verzorg-
de Cypriaan Gerard Berger van Hengst bij een 
ziekte. Hierna, in 1862, werd Johan Wagenaar, 
als onecht kind, geboren. Vanuit een verkre-
gen erfenis kon Cypriaan Johanna financi-
eel ondersteunen ondanks dat ze niet gingen 
trouwen. Cypriaan was namelijk bang om uit 
de adelstand, met bijbehorend inkomen, te 
worden verstoten. Anderzijds verkeerde hij 
openlijk met Johanna in het openbaar, trouw-
de Cypriaan met niemand anders en kregen ze 
samen zes kinderen. De ouders van Wagenaar 
woonden echter wel gescheiden: Johanna Wa-

Figuur 5.2 
De Nieuwegracht 165 in 1995, het huis waar Wagenaar 
opgroeide.
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genaar woonde in Utrecht op de Nieuwegracht 
165 en Cypriaan op Muntstraat nr. 6.3

Het gescheiden wonen, de niet volledige ac-
ceptatie als zoon van, en de moeilijke accepta-
tie van de situatie door de sociale omgeving, 
leidden ertoe dat Wagenaar blootgesteld was 
aan maatschappelijke ongelijkheid en soms 
zelfs discriminatie. Enerzijds had hij een va-
der op hoge posities, anderzijds speelde hij op 
straat met kinderen van mensen uit armoedi-
ge arbeidershuisjes. Op latere leeftijd drong 
Johannes erop aan dat Johanna en Cypriaan 
zouden gaan trouwen, maar zonder succes. 
Hij bleef zich tot aan de dood voor zijn vader 
schamen voor diens ongetrouwde situatie. On-
danks de grote erfenis van Cypriaan die hij aan 
zijn kinderen gaf en zijn goede eigenschappen 
van trouw was Wagenaar teleurgesteld in zijn 
vader. Ook vond hij het jammer dat zijn moe-
der een gering ontwikkelingsniveau had. Deze 
achtergrond van standsverschil nam hij ook 
mee in zijn latere leven. Hij wilde met iedereen 
omgaan en ging verschillen uit de weg.4

Wagenaar kwam niet via zijn familie in aanra-
king met de muziek, maar via straatorgels, de 
muziek van de “schutterijen” en het orgelspel 
in de Utrechtse Domkerk van Richard Hol. Voor 
het luisteren naar het orgelspel kreeg hij vrij 
van zijn christelijke school om te luisteren naar 
het orgel. In 1875 werd hij, door een orkestlid 
van het stadsorkest, op dertienjarige leeftijd 
herkend als een kind met muzikale aanleg van-
wege het bespelen van zijn harmonica. De ma-
nier waarop Wagenaar begon met muziek zegt 
echter iets over zijn stand: hij was een bastaard 
die niet van jongs af aan piano les kreeg. Na de 
herkenning van zijn muzikaliteit, kreeg hij viool 
en pianoles. Met zijn viool speelde hij later in 
het Utrechtse stadsorkest en in een strijkkwar-
tet. Vier maanden na zijn eerste lessen werd de 
instrumentale Muziekschool van Toonkunst op-
gericht en kreeg hij ook les van Richard Hol. Op 
zestienjarige leeftijd kreeg hij persoonlijk les in 

3 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 13-20.
4 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 20-23, 43-45.
5 NMI, Interview Wagenaar, Tijdschrift De Muziek, uitgegeven ter gelegenheid van den zeventigsten verjaardag van Doctor Johan 
Wagenaar op 1 nov. 1932, 2-4.
6 NMI, inv. nr. 2635, Brieven van Johan Wagenaar aan de Schellfisch Club.
7 Wilma Roest, “Johan Wagenaar,” in Het Honderd Componisten Boek: Nederlandse Muziek van Albicastro Tot Zweers, red. 
Pay-Uun Hiu en Jolande van der Klis, (Alphen aan den Rijn: Uitgeverij J.H. Gottmer/H.j.W. Becht BV, 1997), 370; Wagenaar en van 
Benthem, Johan Wagenaar, 138.
8 NMI, inv. nr. 2635, Brieven van Johan Wagenaar aan de Schellfisch Club.

harmonieleer, van Richard Hol, en werd het or-
gel zijn hoofdinstrument. Toen in 1885 een plek 
vrij bij de Muziekschool van Toonkunst kwam 
voor een pianoleraar mocht Wagenaar deze va-
cature, direct na zijn praktijkexamen, invullen. 
In 1888 nam hij de plek in van Richard Hol als 
Domorganist.5

Studiereis naar Berlijn (1892-1893)
Hoewel hij al leerlingen had en ook een vaste 
baan, ging Wagenaar nog in de leer bij Profes-
sor Heinrich von Herzogenberg in Berlijn. Die 
behoord tot de Leipziger Schule. Wagenaar 
was precies dertig jaar oud toen hij in septem-
ber 1892 voor deze studiereis naar Berlijn ging. 
Berlijn was voor Wagenaar een soort techno-
logische cultuurschok. Hij ging van een provin-
ciestad Utrecht naar Berlijn waarin hij zich ver-
baasde hoe alles al elektrisch was: 

“Eindelijk om ’s avonds half zes (de reis duurde 
van ’s morgens 8 uur af) kwam ik in de Fried-
richstrasse aan, waar mij Dr. Seiffert reeds op 
wachtte. In eens komt men (aan dit Station 
aangekomen) tussen den in het drukke Berliner 
stadsleven. Ik was dan ook werkelijk de eerste 
oogenblikken verbaasd, vooral toen wij Onder 
de Linden kwamen waar alles reeds electrisch 
verlicht was.”6

In de brieven komt naar voren dat hij er een 
winter verbleef, eind januari vermeldde hij er 
nog enige maanden te blijven. Over de bele-
ving van Berlijn vind ik echter niets in de het 
boek van Johan Wagenaar.7 Toch laten een 
paar brieven richting zijn clubgenoten zien dat 
hij volop meedeed met het culturele leven. Zo 
kreeg hij toegangskaartjes van professor Her-
zogenberg om gratis verschillende concerten te 
beluisteren. Hier gaf hij in de brieven uitvoerig 
commentaar op. Daarnaast zegt hij: 

“Mijn onderwijzer bevalt mij zeer en hij zegt dat 
ik gedurende den winter een heel eind op zal 
schieten omdat ik zo ‘gewischeschaft’ werk.”8 
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Ook bezocht hij plekken buiten Berlijn. Op zijn 
heenreis maakt hij een tussenstop in Frankfurt, 
waar hij met Utrechtse vrienden een concert 
en een opera bijwoonde. Twee keer bezocht hij 
bovendien voor een halve dag het bosgebied 
Grunewald, wat tussen Potsdam en Berlijn ligt. 
Hij bezoekt voorts een tijd de stad Dresden, die 
hij minder mooi vindt dan Berlijn, maar waar 
hij een opera bekijkt van Richard Wagner (de 
Tannhäuser). De reis van Utrecht naar Frankfu-
rt en van Frankfurt naar Berlijn ging voor Wa-
genaar zeer voortvarend, waarbij hij genoot 
van de landschappen die te zien zijn vanuit de 
trein.9

Berlijn bood enorm veel muzikale indrukken, 
zoveel dat hij alle voor hem interessante mu-
ziek niet kon beluisteren. Hij luisterde bijvoor-
beeld naar Joseph Joachim, die veel Mozart 
Brahms en Gade speelde. Daarnaast beluis-
terde hij vele symfonieën van Mahler, Richter 
en Beethoven. Maar vooral luisterde en keek 
hij vele opera’s, wel veertig in zijn winter in 
Berlijn. Dagelijks wandelde hij in het Berlijnse 
stadspark Thiergarten, wat een kwartier lopen 
was van zijn woning en lunchte hij in de middag 
altijd buiten. Hoe mooi Berlijn ook was, Wage-
naar schrijft: “Wat muziek betreft zou ik hier 
altijd willen blijven, voor de rest niet, in geen 
geval. Ik amuseer mij best en ben blij nog zool-
ang hier te kunnen blijven maar zal met groot 
plezier naar Holland terug komen.”10 

Het leven van de veelzijdige muzikant in 
Utrecht (1885-1919)
Naast zijn werk als pianoleraar vanaf 1885 en 
organist vanaf 1888 was Wagenaar lid van een 
club van kunstenaars en kunstzinnige particu-
lieren. Daar zijn ook de brieven uit Berlijn be-
waard gebleven. Ze heetten de ‘Shelfishclub’11  
en hadden één doel: gezelligheid. Wagenaar 
begaf zich hierdoor in een omgeving van ge-
lijkgezinden waarbij hij levenslange vrienden 
maakten. Wagenaar componeerde in 1889 het 
Shelfish-oratorium. Bij dit stuk hoorde een koor 
waarin de latere geliefde van Wagenaar, Dina 
van Valkenburg (1869-1941), meezong. Dina 
van Valkenburg groeide op in een intellectueel 
en muzikaal gezin in Winschoten. De historicus 

9 NMI, inv. nr. 2637, Brieven uit Berlijn 1928 en brieven uit Berlijn 1930.
10 NMI,  inv. nr. 2635, Brieven van Johan Wagenaar aan de Schellfisch Club.
11 Geïnspireerd op een grap in de groep.
12 Johan Huizinga, Anton van der Lem, Mijn weg tot de Historie & gebeden (Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, 2016), 29.

Johan Huizinga, die vaak bij de familie van Dina 
kwam, beschreef deze sfeer goed:

“Mijn inleiding in het genieten van muziek 
dank ik aan de jongste zuster van mijn vriend 
Van Valkenburg, nu wijlen mevrouw Johan Wa-
genaar, die ons in de huiskamer van de groo-
te huis in Winschoten, met haar sympathieke 
mezzo sopraan in een even gevoelige als na-
tuurlijke voordracht zooveel Grieg en Brahms 
voorzong als wij haar maar vroegen.”12

De Van Valkenburgers waren een ambitieus ge-
zin waarbij de ouders wilden dat de kinderen 
hoger op de sociale ladder kwamen. Dina van 
Valkenburg mocht dan ook niet huwen met een 
kandidaat van ongetrouwde ouders. De ouders 
van Valkenburg waren fel tegen het huwelijk 
en de vader haalde daarom zijn dochter naar 
Winschoten. Ontmoetingen waren onmogelijk 
en correspondentie ging in het geheim via en-
kele familieleden en vrienden. De situatie was 
uitzichtloos en in 1891 hield het dan ook op. 
Maar na de dood van Dina’s vader in 1896 en 
nadat ze pianoles kreeg op het conservatori-
um in Amsterdam, zochten ze weer contact. 
In 1897 trouwden ze alsnog, in soberheid van-
wege doorlopende problematiek tussen de fa-
milies. Dina had uiteindelijk ook invloed op de 
muziek van Wagenaar. Vanaf het samenwonen 
helpt de intellectuele achtergrond van Dina bij 
de teksten van de opera’s van Wagenaar en ko-

Figuur 5.3
Het Berlijnse Friedrichstrasse station waar Johan Wagenaar uit-
stapte. Foto gemaakt rond 1900.
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men de opera’s op een hoger niveau te staan.13

Naast pianoleraar werd Wagenaar in 1887 
op zijn muziekschool ook leraar in composi-
tie, harmonieleer, muziekgeschiedenis, koor-
zang en orgel samen met Anton Averkamp. 
Het Utrechtse docentschap ging hem goed af, 
waarbij hij zich tot nestor ontwikkelde voor 
muzikanten en componisten die hier studeer-
den op de muziekschool. Hij was bij leerlingen 
en leraren geliefd; hij behandelde ze als vrien-
den, zonder dat zijn gezag erbij inboette. Een 
hele school, de tweede Utrechtse componis-
tenschool, kwam voort vanuit zijn initiatief en 
de muziekschool bereikte het niveau van een 
conservatorium. Onderwijs was voor Wage-
naar van groot belang en hij vond ook dat (het 
leren) musiceren in het volksbelang was. In de 
jaren dertig steunde hij de oprichting van de 
eerste volksmuziekscholen voor mindervermo-
genden dan ook van harte. In 1897 werd Wage-
naar directeur van de muziekschool in Utrecht. 
Doordat zijn eigen ervaringen met muziek van 
de straat en omdat hij op vroege leeftijd geen 
kans had om pianoles te krijgen, had hij een ex-
tra motivatie voor educatie naar zijn studenten 
ongeacht welke stand iemand behoorde.14

Met het stuk De Schipbreuk, humoristische 
cantate episch gedicht van den Schoolmeester 
(1889), brak hij door bij het publiek. Hiermee 
was hij de eerste in Nederland met dit genre: 
een stuk dat als het ware één grote muzikale 
en literaire grap is met vaak een serieuze on-
dertoon; een serieuze muzikale parodie. De 
dubbele laag in de muziek is dat hij hiermee 
kritiek gaf in de hem omringende maatschappij 
van ‘deftigheid’ tegen notabelen. Gezien zijn 
vroegere moeilijkheden met klassenverschil is 
dit heel herkenbaar en aannemelijk. In dezelf-
de stijl schreef hij ook Ode aan de vriendschap, 
een humoristisch-burlesque compositie (een 
groot contrast met zijn spelen op de orgel en 
zijn orgelcomposities) gesteund door zijn Shel-
fish club uitgevoerd in Utrecht, waarmee hij lo-
kaal bekendheid kreeg. Deze muziek was zeer 
tijd- en smaakgebonden, in Duitsland was dit 
genre al geruime tijd populair. Daarnaast had-
den deze stukken een serieuze ondertoon. Zo 

13 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 30-36.
14 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 51-56, 107.
15 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 138-145, 167.
16 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 56-57.

was het stuk de Schoolmeester ook een parodie 
op de stijfheid van de adel, waarin Wagenaars 
persoonlijke problemen worden geuit in zijn 
muziek.15

Rond de eeuwenwisseling vond hij dat muziek 
ook een Nederlands karakter moest hebben:

“Dat er evenwel in ’t geheel geen nationale 
trekken in onze muziek zouden zijn waar te ne-
men, hetgeen wel eens beweerd wordt, meen 
ik beslist te moeten tegenspreken. (…) Echt 
Hollandsch vind ik:
a. Eene neiging tot eenvoudige, bijna populaire 
melodievorming, bij sommigen naar het pitti-
ge, bij anderen naar het stoere gaande.
b. Zin voor het gemoedelijke en voor naïve vro-
lijkheid.
c. Zin voor het kalm-gevoelige, enigszins naar 
sentimentaliteit zwemend.
d. Scherpe, klare rhytmische wendingen en te-
genstellingen.
e. Zin voor humor in verband met aangegeven 
toestanden of met gecomponeerde teksten. 
Als onderdeel hiervan: neiging tot een enigs-
zins grotesk getinten humor.”16

Wagenaar putte zijn inspiratie hiervoor in het 
begin nog uit het verleden, variërend van Rem-
brand tot strijdvaardige voorouders van hem-
zelf. Het latere landschappelijke, pastorale ka-
rakter van zijn muziek kwam in zijn Utrechtse 
periode nog niet naar voren (zie ook 5.5 figuur 
26).

Wagenaar kwam minder vaak toe aan com-
poneren dan hij wilde door zijn andere werk-
zaamheden. Hij dirigeerde graag orkesten en 
koren en gaf graag les. Voor de koren moest 
hij vaak in de avonden naar Arnhem, Leiden en 
Hilversum. Met de Muzikale Kring - na het op-
doeken van de Shelfishclub, richtte Wagenaar 
met gelijkgestemde kunstenaars een nieuwe 
vereniging op - reisde hij door heel Nederland 
om te spelen in concertzalen, zoals in de Har-
monie in Groningen. Bij een aantal muziekge-
zelschappen was hij lange tijd betrokken: bij 
de Toonkunstkoor te Utrecht was hij actief van 
1904-1926, vanaf 1892 was hij gastdirigent van 
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het Utrechts Studenten Orkest en vanaf 1907 
gastdirigent bij het Residentieorkest. In 1929 
stopte hij met dirigeren, omdat hij vond dat 
hij het te druk had en tijd wilde vrijmaken voor 
componeren.17

5.2 Ziekte en zoektocht naar buiten

Maagzweer en stress
Eind jaren negentig van de negentiende eeuw 
ontwikkelde Johan Wagenaar maagklachten, 
hetgeen later een maagzweer zou blijken te 
zijn, een kwaal die pas aan het einde van de 
jaren 1940 goed te behandelen was. De bij-
behorende klachten waren zenuwachtigheid, 
verstopping van de darmen en ophoping van 
gassen. Toentertijd richtten de adviezen van de 
dokters zich op een goed dieet, ademhalings-
oefeningen, douchekuren, massage en elektri-
seren van de maagstreek.18  Daarnaast komt uit 
brieven naar voren dat Wagenaar vooral rust 
moest zoeken in de natuur en de stad moest 
mijden. In een brief van Wagenaar uit 1901 
kwam het volgende advies:

“Voor het bedwingen der pijn geeft hij poeders 
doch zeide tevens dat die pijnen enkel weg 
zouden blijven als ik absoluut uitgerust was en 
eerder niet. Hij was er bepaald tegen dat ik zou 
gaan reizen. De berglucht vindt hij uitstekend 
maar den invloed daarvan niet opwegend te-
gen het vermoeiende van de reis, bovendien, 
vind hij den overgang bij de terugkomst in 
Holland zoo groot dat daardoor veel van het 
goeds meer verloren gaat. Bovendien zegt hij 
dat ik geen verandering van lucht noodig heb. 
Ik moet naar buiten; liggen in een hangmat of 
in een lekkeren stoel, niet te veel loopen, niet 
veel fietsen en slechts 3 sigaren per dag rooken. 
Ik noemde voor buiten – verblijf Ede; dit vond 
hij een vervelende plaats, maar als ik er plezier 
in had, vooruit maar! (…) wel 3 keer heeft hij 
gezegd dat het spoedig gebeuren moet en dat 
zoo lang mogelijk het buitenverblijf moet wor-
den gerekt, tenzij het mij verveelt en melan-
choliek maakt.”19

De maagklachten waren een extra motief om 

17 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 76-83.
18 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 39.
19 NMI, inv. nr. 2637 Brieven Wagenaar naar zijn vrouw in 1901.
20 NMI, 2637 Brieven Wagenaar naar zijn vrouw uit Oostenrijk en Duitsland.

meerdere malen het platteland op te zoeken. 
Op zoek naar een manier om van maagklach-
ten af te komen, bezocht Wagenaar plekken 
waar mensen konden revalideren, zoals een 
Kurhaus. Het Kurhaus Bad Heelsum te Renkum 
aan de rivier de Nederrijn was de plek voor 
hem om meerdere weken te revalideren van de 
maagklachten. Toch belemmerde dit zijn werk-
zaamheden tot 1914, toen werd hij verlost van 
de klachten door een ingrijpende operatie. Hij 
had in deze periode niet altijd last van de klach-
ten, maar het belemmerde hem wel in grote 
mate wanneer de klachten wel terugkwamen. 
Ook bleef hij stress houden na de operatie en 
zocht hij rust door de stad te ontvluchten.

Tochten in de bergen als op het Nederlandse 
platteland
Ondanks het advies om niet te veel te reizen 
blijkt dat Wagenaar wel al snel ging berg-
wandelen. Zo ging hij in 1902 met vrienden 
naar München, ondernam hij bergtochten in 
Zuid-Duitsland, in Bözen (Zwitserland) en Trafoi 
(Oostenrijk). Hij maakte veel gebruik van trei-
nen tussen de stadjes en bewonderde het land-
schap zowel vanuit de trein als te voet. Er zijn 
ook reisbrieven bekend uit Innsbrück gericht 
aan zijn vrouw. Het bergwandelen ging nog lang 
door: ook in 1924, vanuit Augsburg (Zuid-Duits-
land), zijn er brieven over hoe Wagenaar het 
berglandschap beleefde en ervan genoot.20 
Volgens het boek over Wagenaar ondernam hij 
vóórdat hij in 1897 in het huwelijk trad ook al 
reizen met zijn vrienden (uit de Shelfishclub en 
de Muzikale Kring) naar Duitsland, Oostenrijk 

Figuur 5.4 
Hotel - Kurhaus ‘Bad Heelsum’, 1910-1920, prentbriefkaart van 
Boekhandel S.B. de Jong.
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Figuur 5.5 
De route die Wagenaar heeft gevolgd via verschillende vervoersmethodes van 3 augustus tot 19 augustus (jaar) aan de hand 
van zijn reisdagboek. Bron: Nederlands Muziek Instituut.
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en Zwitserland.21 Maar zoals blijkt uit de brief-
kaarten was dit ook het geval (met wederzijdse 
instemming) tijdens zijn huwelijk. 

Daarnaast blijkt uit de archieven (een reisdag-
boek) dat Wagenaar niet alleen naar Duitstali-
ge gebieden is geweest, maar ook een bezoek 
heeft gebracht aan Noorwegen. Vanuit Rotter-
dam nam hij de boot naar Stavanger. In Noor-
wegen ging hij ook geregeld per boot naar an-
dere dorpen of reed hij met paard en kar door 
de dalen (figuur 5.5). De reis ging zigzaggend 
door de bergen en fjorden richting de stad Ber-
gen, vanwaaruit hij terugkeerde, via Stavanger, 
naar Rotterdam. In het reisdagboek beschrijft 
hij ook kort hoe hij het landschap vond.22 Hij 
was vaak enthousiast over de uitzichten en de 
mooie wegen door de bergen. Ook roeide hij 
op 7 augustus (1906) op het meer van Trolltun-
ga en heeft hij meerdere tochten gewandeld 
door de bergen. Nog geen zes jaar later zou 

21 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 40.
22 NMI, inv. nr. 2635, reisdagboek over Noorwegen in 1906.
23 Johan Wagenaar volgens: Finn Benestad, Dag Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, Mennesket og kunstneren, (Oslo: Aschehoug, 
1980), 229.

deze rivier worden ingedamd voor het opwek-
ken van energie. Tevens bewandelde hij twee 
gletsjers zoals bij Fjærland op 14 augustus. 

In Bergen bezocht Wagenaar op 18 augustus 
ook Troldhaugen (“Grieg’s huis” in de woorden 
van Wagenaar). Hij verbleef er twee uur voor 
een gesprek bij een kop thee. Grieg was ech-
ter niet blij met dit bezoek en klaagde met een 
brief naar Röntgen erover dat het onaangekon-
digd langskomen zijn landelijke rust wegnam: 

“Lieber Feund!

Und wenn Herr X23  ein Gott ist, sage ich den-
noch: Ich hasse Dich, dass Du mir ihn auf den 
Hals schickst, um meine ländliche Ruge zu neh-
men. Dergleichen Besuche sind mir ein Gräuel. 
Ich werde versuchen, so gut wie es eben geht, 
mir ein zu bilden, dass etwas von Dir dabei ist, 
wenn er erscheint. Und überhaupt musst Du 

Figuur 5.6 
De rivier waar Wagenaar roeide in de Skjeggedal ligt tegen-
woordig een stuk lager door de dam.

Figuur 5.7
Uitzicht vanuit de trein op Sørfjorden die Wagenaar ook nam 
vanaf Vossefangen naar Bergen.

Figuur 5.8
Het niet meer bestaande Hotel Norge rond de tijd van Wagenaar.

Figuur 5.9
Het nog bestaande Fleischer hotel in Voss met uitzicht op de 
fjorden.
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verstehen, dass meine Posaunenstösse nichts 
zu sagen haben. Ich werde selbstverständlich 
übermorgen über alle Maassen liebenswürcig 
sein. Kommt er doch auf Deine veranlassung 
und aus Deiner Stadt. Ich kenne leider abso-
lut nichts von ihm, nicht einmal seinen Namen 
hatte ich vorher gehört. Was mich sehr freut, 
ist, dass er Dir sympathisisch ist. Dann spricht 
ja Alles dafür, dass ich Dir noch für diese Be-
kanntschaft danken werde.”24  

Interessant hierbij is dat Wagenaar naar Grieg 
is gereisd op advies van Röntgen. Daarnaast 
benoemt Grieg hier dat hij blij is dat Wagenaar 
zeer positief is over Röntgen en hij daarom wel 
Röntgen wil bedanken voor de ontmoeting. 
Zijn verblijfplekken waren altijd hotels die te-
genwoordig lastig te herleiden blijken te zijn, 
behalve Hotel Norge in Bergen en hotel Flei-
scher(zie figuur 5.9). 

In Nederland bezocht hij, niet alleen om van 
maagzweren af te komen, de Geldersche Ach-
terhoek en huurden Wagenaar en zijn familie 
het huis ‘De Lijster’ in Lochem of logeerden ze 
bij het nabijgelegen ‘De Stoevenbelt’ van hun 
zwager. Hier ondernam Wagenaar graag fiets-
tochten en ook na zijn operatie in 1914 sterkte 
hij op deze plek aan. In deze rustige revalidatie 
periode kwam hij ook in contact met boeren. 
Zo bezocht hij een boerenbruiloft bij zijn dorp 
met 250 gasten; hij vond het dansen en zingen 
fascinerend.25  In brieven van rond 1912 en uit 
1919 komt ook naar voren dat Wagenaar klaag-
de over het regelmatige reizen in Nederland: 
het was in het weekend vaak lastig om een plek 
te krijgen en er was weinig hulp voor bagage 
en fietsen. Hij raadde aan in brieven naar zijn 
familie om niet naar de Geldersche Achterhoek 
te reizen in het weekend, omdat er door de 
drukte geen kans zou zijn om bij elkaar te blij-
ven bij het overstappen.26

24 Julius Röntgen, Edvard Grieg, (‘s-Gravenhage: Kruseman, 1954), 109.
25 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 41; NMI, inv. nr. 2635 Brieven uit Lochem 1914.
26 NMI, inv. nr. 2637, brieven over treinreizen.
27 NMI, inv. nr. 2637, brieven uit Berlijn uit 1928 en 1930.

De latere reizen naar Berlijn
In 1928, 1930 en ook in 1932 ondernam Wa-
genaar opnieuw reizen naar Berlijn en schreef 
hij hierover naar zijn vrouw en zijn familie. In 
1928 bezocht hij de Musikhochschule te Ber-
lijn. Hij moest daar als jurylid optreden bij mu-
ziekuitvoeringen en daarmee was dit dus een 
werkbezoek. Daarnaast bezocht hij meerdere 
opera’s, waarvan hij soms enorm onder indruk 
was. Wel klaagde hij over de warmte en drukte, 
hoewel hij de lucht in Berlijn doorgaans heerlijk 
vond. En er was veel te doen in Berlijn. Hij be-
zocht opnieuw vaak het stadspark Thiergarten 
en ook Halensee. Wagenaar vond het jammer 
dat Halensee zo was veranderd door de villa’s, 
wat hem deed denken aan Bilthoven. In 1930 
en waarschijnlijk in 1932 kwam hij terug in Ber-
lijn om jurylid te zijn en bezocht hierna ook We-
nen.27 Dit was ook niet vreemd gezien Berlijn 
en Wenen de culturele trekpleisters waren van 
eind 19e tot begin 20e eeuw.

Figuur 5.10 
Gedeelte van de briefkaart uit 1928 waarin Wagenaar ver-
meld (‘Het x mijn kamer.’) waar hij overnacht.
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5.4 Den Haag en zijn netwerk (1919-
1941)

Directeur van het conservatorium
Al in 1912 werd Wagenaar gevraagd om direc-
teur te worden van het Amsterdamse Conser-
vatorium. Dit aanbod sloeg hij af omdat hij te 
verknocht was aan het Utrechtse muziekleven. 
Vervolgens werd Julius Röntgen daar directeur. 
Misschien speelde zijn maagzweer ook een rol. 
In 1919 kreeg hij weer een aanbod, dit keer 
vanuit Den Haag. Dit maal accepteerde hij dit 
aanbod wel. Hij kreeg meer financiële midde-
len, vond het een grote eer, maar hoopte het 
vooral rustiger te krijgen door zich geheel op 
leiding en onderwijs te kunnen concentreren. 
Zelfs een petitie vanuit de Utrechtse burgerij 
hield hem niet tegen.28 Met deze extra inkom-
sten kon hij een buitenhuis kopen in het gebied 
waar hij al vaak kwam (de Geldersche Achter-
hoek) en ging deze plek gebruiken om te com-
poneren. 

Als directeur in Den Haag vernieuwde Wage-
naar het onderwijs op het conservatorium en 
zette hij zich in voor betere arbeidsvoorwaar-
den voor het personeel van het conservatori-
um. Daarnaast vond hij dat het musiceren in 
het belang was van het volk en dat de algeme-
ne muzikale ontwikkeling van de Nederlandse 
musicus onvoldoende was. Door zijn meerdere 
bezoeken aan de Musikhochschule te Berlijn 
wist hij wat er verbeterd kon worden in Den 
Haag (en Amsterdam).29

Zijn netwerk in 1932
Door zijn vele bestuurlijke activiteiten had Wa-
genaar een groot netwerk en bevond hij zich in 
een centrale positie in de Nederlandse muziek-
wereld. Door zijn verrichte verdiensten kreeg 
hij de positie om de koningin te adviseren over 
klassieke muziek en dirigeerde hij bij het af-
scheid van prins Hendrik.30 Een jubileumboek 
in 1932 ter gelegenheid van Wagenaars zeven-
tigste verjaardag laat goed zien hoe groot het 
netwerk van Wagenaar was en hoezeer dit net-
werk hem waardeerde. Wat in het boek voor-

28 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 59, 87.
29 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 91-95.
30 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 101-102. NMI, inv. nr. 2623, 125 A, brieven van koningin Wilhelmina.
31 NMI, inv. nr. 2625, jubileumboek Wagenaar 70 jaar.
32 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 41-43.

al opvalt zijn de vele tekeningen (met context 
en vele anekdotes) en foto’s van landschappen 
van vooral de Geldersche Achterhoek (zie fi-
guur 5.12 tot 5.17). Het boek zelf was ontwor-
pen en uitgevoerd door een vriend van Wage-
naar (tevens schilder), Willem van Leusden.31 
Net als Grieg (zie de schilderijen in Troldhau-
gen) en Röntgen was Wagenaar ook omringt 
door kunstschilders en architecten die via de 
tekeningen lieten zien dat ze ook zijn buiten-
huis bezochten en dat ze gezamenlijk genoten 
van het landschap bij Almen. 
 
5.5 De Schalmei: Achterhoeks buiten-
verblijf in de natuur (1920-1941)

De aankoop
Doordat Wagenaar als directeur van het con-
servatorium in Den Haag in 1919 meer ging 
verdienen, kon hij een buitenhuis kopen. In 
1920 kocht hij voor 7900 gulden het houtves-
tershuis dat daarvoor behoorde bij het land-
goed ‘De Ehze’ in Almen.32 Wagenaar kocht 
eerst samen met anderen het Houtvestershuis 
met omliggende 3 hectare en 67 are grond 
(zie figuur 5.19) van het echtpaar Van der 
Harst-Janssen die het hele landgoed bezat. De 
kopers deelden het vervolgens in 1921 op. Het 
Houtvestershuis werd volgens het kadaster ge-
bouwd in 1906 en de omringende grond werd 
in 1924 tussen de eigenaren geruild, waardoor 
de overgebleven 57 are grond met het hout-
vestershuis het eigendom van Wagenaar en 

Figuur 5.11 
Wagenaar en Wilhelmina in 1918.
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Figuur 5.12
Boerderij in de buurt van Goor - Berlage.

Figuur 5.13
Kasteel Brederode - B.W.F. van Riemsdijk februari 1931.

Figuur 5.14
Figuur 5.15
“Tot de vreugden der ‘Schalmei’ hoort dit stukje Berkelwei.”

Figuur 5.16
“Vóór zonsopgnang“ - F. K. van Lunder.” Figuur 5.17

“Boerderij te Almen“
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zijn gezin werd.33  Snel hierna noemde hij deze 
buitenplaats ‘De Schalmei’, vernoemd naar een 
herdersfluit, een houten blaasinstrument die 
door zijn hoge, doordringende geluid voorna-
melijk buiten werd gespeeld.34

Almen en omgeving van De Schalmei
De omgeving (zie volgende bladzijde figuur 
5.21) van De Schalmei is gevormd door de 
kleine rivier de Berkel. Het landschap is een ri-
vierdallandschap, waarbij de Berkel het in de 
laatste ijstijd afgezette dekzand erodeert. Door 
het dekzand zijn ter plaatse ook elementen van 
een coulisselandschap te herkennen met vele 
houtwallen en bovendien is het gebied rond 
Almen en De Schalmei zeer bosrijk. Het land-
schap heeft kenmerken van een elitelandschap 
vanwege het landgoed De Ehze. Dit is nog 
steeds terug te zien in de verschillende lanen. 

Het landschap rondom De Schalmei is tussen 
1850 en 1940 enorm veranderd. Met de aan-
leg van de spoorlijn Zutphen-Glanerbrug in 
1860 kwam er een strakke spoorlijn ten noor-
den van het landgoed De Ehze te liggen rich-
ting Duitsland. Vanaf 1865 is er een station, 
station Laren-Almen, waardoor de mobiliteit 
van de inwoners enorm werd vergroot. Vanaf 
1892 was dit spoor, door een nieuwe exploita-
tie, de kortste rechtstreekste verbinding tussen 
Amsterdam en Berlijn. Daarnaast zorgde deze 

33 Kadaster archiefviewer, hulpkaart, D 1234; Kadaster archiefviewer, hulpkaart, D 2148; Kadaster archiefviewer, leggerartikel 1362.
34 “Schalmei – (blaasinstrument)”, (geraadpleegd op 30-3-2022), https://www.etymologiebank.nl/trefwoord/schalmei.

Figuur 5.18
De Schalmei in het graanvelden.

Figur 5.19
Het houtvestershuis in 1906.

Figuur 5.20
De Schalmei in 1924 met nieuwe percelen.
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treinverbinding dat Twente en de Achterhoek 
uit hun isolement kwamen en er snel verkeer 
mogelijk was richting de Randstad. Tot 1938 
was het station in gebruik voor personenver-
voer.35  Voor de toevoer van steenkool uit de 
mijnen in Limburg en aanvoer van grondstoffen 
voor de Twentse textielindustrie begon men 
met het aanleggen van het Twentekanaal van-
af 12 maart 1930. Daarnaast kreeg het kanaal 
ook een afwateringsfunctie en traden de rivie-
ren zoals de Berkel niet meer uit hun oevers. 
Grotendeels werd het kanaal aangelegd met 
een baggermolen, maar veertien kilometer is 
met de hand gegraven in de crisis van de jaren 
dertig voor werkverschaffing.36  Het Twenteka-
naal heeft een grote impact gehad op het land-
schap. De heidegronden op de dekzandruggen 
ten zuiden van de Berkel werden bebost. Maar 
tegelijkertijd verdween vanaf de jaren dertig 
het coulisselandschap rondom de omgeving 
De Schalmei (zie figuur  5.22 de situatie rond 

35 Cees Jan Frank (2015) “Voormalig station Harkelbrug bestaat 150 jaar”, Land van Lochem. Tijdschrift van het Historisch Ge-
nootschap Lochem, Laren, Barchem, 2015 nr. 2 jrg. 14.
36 “Twentekanaal”, (geraadpleegd op 31-3-2022), https://www.rijkswaterstaat.nl/water/vaarwegenoverzicht/twentekanalen.
37 Zie ook topotijdreis.nl de kaarten tussen 1912 en 1932.

1950). Met name ten oosten van Klein Doch-
teren, rondom Lochem en ten noorden van 
Groot Dochteren begon vanaf de jaren dertig 
de grootschalige ontmanteling van het coulis-
selandschap. Anderzijds zijn er aan het eind 
van de 19e eeuw ook veel nieuwe houtwallen 
aangelegd langs nieuwe afwateringen. Dit is te 
zien op de kaarten van voor 1912.37

Beleving van de omgeving van en op ‘De 
Schalmei’
Al voor 1920 gingen Wagenaar en zijn vrouw 
geregeld naar de plek waar hij een buitenplaats 
zou kopen, namelijk naar ‘De Lijster’ in Lochem 
en ‘De Stoevenbelt’ van zijn zwager De Jongh. 
Hij revalideerde ook op ‘De Stoevenbelt’ na 
zijn operatie in 1914 en beschreef hij de om-
geving waarin hij veel wandelde “op den dro-
ge zandgronden en sparreboschen”. Ook vond 
hij het in 1914 merkwaardig en mooi hoe de 
Berkel overliep: “Het is nu zeer merkwaardig 

Figuur 5.21
De Bonnekaart uit 1913 met in het blauwe vierkant De Schalmei van Wagenaar. Rechtsboven is station Laren.



90

Jo
ha

n 
W

ag
en

aa
r (

18
62

-1
94

1)
 e

n 
na

tu
ur

- e
n 

la
nd

sc
ha

ps
be

le
vi

ng

om vanaf de boschachtige heuvels, die nage-
noeg onmiddellijk aan bouw- en weiland gren-
zen, de groote plassen te zien welke door het 
overloopen van de Berkel zijn gevormd. Overal 
waar men anders graanland ziet, is nu water. 
Bepaald zeer mooi.”38  Daarnaast fietste het 
echtpaar in de wijde omgeving of wandelde 
Wagenaar geregeld met vrienden in de omge-
ving en zwom hij met ze in de Berkel. Uit het 
jubileumboek met gasten komt naar voren dat 
hij veel van zijn vrienden liet logeren in zijn bui-
tenhuis. Ook deed hij aan tuinieren, met vele 
verschillende fruitbomen bij zijn buitenplaats 
en hebben ze “eten van de vloeren”39, waarbij 
de vrouw van Wagenaar veel aan de gang was 
in de keuken en met schoonmaken. Wagenaar 
deed het zelf rustig aan, ook vanwege zijn ge-
zondheid.40  Ook een brief uit 1936 laat zien dat 
hij geniet van zijn buitenhuis in Almen:

38 NMI, inv. nr. 2635, Brief uit 14 maart 1914 vanuit Lochem ‘’de Stroevenbelt”.
39 Hiermee bedoelde Wagenaar dat ze al hun eten vanuit de tuin kwam.
40 NMI, inv. nr. 2632, 25 juli 1927, verslag over de tuin.
41 NMI, inv. nr. 2623, Brief uit 1936.
42 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 41-42; Hij bedacht ook teksten voor koor in brieven: NMI, inv. nr. 2635, 

“Het landelijke leven in den Gelderschen Ach-
terhoek vinden wij zoo heerlijk, dat wij het als 
een lot uit de loterij beschouwen, dat wij, op 
opgevorderde leeftijd, daarvan zoo sterk ge-
nieten kunnen. In Almen zijn we geheel inge-
burgerd; heden avond speel ik nog weer eens 
(kalmpjes) orgel bij een jeugd-dienst.”41

Volgens de auteur van het boek Johan Wage-
naar was Wagenaar een buitenmens. Hij kon 
op den duur alleen nog componeren in De 
Schalmei. Aan de conservatorium-voorzitter 
Van Haeften deelde hij mee dat hij van plan 
was om iedere vakantie naar Almen te gaan 
voor de rust en het prachtige landschap. Wa-
genaar werkte zijn compositie-invallen uit in 
Den Haag en instrumenteerde het vervolgens 
in Almen.42  

Figuur 5.22
Op dit Bonneblad uit 1953 is goed te zien hoe de kanaal impact heeft op het landschap, alsook zijn er minder houtwallen dan in 
de jaren ’30.
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Figuur 5.23
De Twentekanaal, dat een grote impact had op Almen. Foto gemaakt vanaf de Ehzerbrug.

Figuur 5.24
De rivier de Berkel vanaf de Vordenseweg. Voordat het Twentekanaal werd aangelegd overstroomden de aanliggende landbou-
wgronden in de winter regelmatig.
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5.6 De rol van natuur en landschap in 
Wagenaar zijn composities

Intermezzo Pastorale
Hoewel de brieven, foto’s en tekeningen al 
veel zeggen over hoe Wagenaar het landschap 
beleefde, zegt zijn muziekstuk Intermezzo pas-
torale (opus 37) uit 1933 eveneens veel over 
hoe Wagenaar dacht over zijn landschappelij-
ke omgeving. Hij begon met het componeren 
van dit orkeststuk in de zomer van 1927 met als 
ondertitel: “Impressie van de wijde Almensche 
landen langs de Berkel, onder groote zomer-
wolken en in het weggloeiend licht der avond-
zon.”43 De uiteindelijke versie in 1933 is minder 
wijdlopig qua structuur door het schrappen 
van herhalingen en ook de melodieën en bege-
leidingsfiguren zijn enorm herzien. Anders dan 
zijn eerdere werken,44  (hoewel ze vanaf 1919 
serieuzer worden) heeft vooral dit muziekstuk 
langere muzikale episodes. 

Het muziekstuk neigt naar kamermuziek-in-
strumentatie, zeker in het begin. Daarnaast 
hebben verschillende openingspassages in het 
stuk een typisch pastoraal karakter door de 6/8 
maatsoort, het constante tempo, de dynamiek, 
de aanzwellende strijkers die gradueel luider 
en dan weer zachter worden (wat wind kan 
voorstellen). De blazers komen tussen de aan-
zwellende strijkers naar voren met langere no-
ten naast een prominente positie voor de harp. 
En daarnaast heeft de althobo de melodische 
leiding, een blaasinstrument dat een associatie 
heeft met het buitenleven (net als het verwan-
te blaasinstrument de schalmei). Anders dan in 
de beroemde rivierstuk De Moldau van Smete-
na heb je niet een doorlopende snelle noten en 
een repeterende veranderende melodie van de 
strijkers op de achtergrond (waarmee Smete-
na een stromdende rivier uitbeeldt). Dit komt 
alleen naar voren rondom het hoogtepunt van 
het stuk bij de violen en alten (zie figuur 5.23). 
Dit is ook niet vreemd gezien het feit dat dit 

Lochem 7 maart 1914, brief aan Greetje Worstman met liedteksten.
43 NMI, inv. nr. 2603, 45, Partituur 2e lezing, mei 1933, Intermezzo Pastorale Op. 37.
44 Deze werken waren meer provocerend met contrasten tussen harmonieën en orkestrale kleuren volgens musicoloog Jaap 
van Benthem.
45 Deze beschrijving is gedaan met behulp van Musicoloog Jonathan Hicks van University of Aberdeen.
46 In dit onderzoek zijn helaas geen audiofragmenten van dit stuk gevonden.
47 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 160.
48 “Kunst en Letteren,” Algemeen Handelsblad, 29-3-1928 via Delpher.
49 “Residentie-orkest,” Haagsche courant, 29-03-1928, via Delpher.

stuk niet alleen gaat over de rivier de Berkel, 
maar ook over het landschap rondom de Ber-
kel: de Almensche landen.45

In 1928 ging het stuk in première, gespeeld 
door het Residentie Orkest in Den Haag. Daar-
na is het stuk door Wagenaar flink gereviseerd 
met het herzien van melodieën, begeleidings-
figuren en schrappen van herhalingen, maar is 
het niet meer uitgevoerd.46  In een muziekre-
censie werd de atmosfeer van het werk verge-
leken met de schilderijen van landschapsschil-
der Jan Voerman sr. (1857-1941).47

Vele andere recensies over het stuk zijn ook 
zeer lovend en noemen het een Nederlands 
meesterstuk.48  De Haagsche Courant schrijft 
dat het muziekstuk klinkt als: “sobere over-
peinzingen over de stemming bij den auteur, 
door de natuur-aanschouwingen opgewekt. 
Men zou het een pensée fugitive kunnen noe-
men, vreedzaam genot uitdrukkend, onder-
vonden bij een wandeling langs de boorden 
van de rivier, bij een min of meer drukkende 
zomer-atmosfeer.”49 

Het is lastig te zeggen of de sobere overpein-
zingen komen doordat het landschap om hem 
heen drastisch veranderde. Het stuk werd ge-
componeerd en vervolgens veranderde het 
landschap in de tijd dat het Twentekanaal 
wordt aangelegd en de houtwallen begonnen 
te verdwijnen. Zeer waarschijnlijk componeer-
de Wagenaar ook vanuit een nostalgisch per-
spectief, waarin hij zowel een typisch historisch 
Hollands landschap wilde vertolken, alsook dat 
dit landschap verdween. Al in die jaren waren 
de natuurorganisaties zeer actief in het probe-
ren te beschermen van oude landschappen, zo-
als eerder benoemd in hoofdstuk 2.
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Figuur 5.25
Bladzijde 15 van de Intermezzo pastorale opus 37, net voor het hoogtepunt is te zien dat de (hoge) strijkers, de onderste vijf 
regels, sneller gaan bewegen in de snaren.
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Verandering in muziekstijl door het land-
schap?
Interessant is dat in 1919 na de verhuizing van 
Wagenaar naar Den Haag zijn muziek een seri-
euzer karakter (de muzikale parodieën verdwe-
nen op de achtergrond) kreeg en er meerdere 
stukken ontstonden met een meer pastorale 
klankkleur (zie figuur 5.27). Waarom Wagenaar 
ophield met het schrijven van muzikale paro-
dieën (met volgens Wagenaar een serieuze on-
dertoon) blijft onduidelijk. Op het stuk Schip-
breuk na, kreeg hij harde kritiek op dit genre 
van zijn werk, ook van andere componisten. Hij 
kwam later meer in aanraking met het platte-
landse leven. Dit heeft zeer waarschijnlijk een 
grote rol gespeeld. Gezien hij altijd achter de 
muzikale parodieën bleef staan.50 In Den Haag 
en in Almen maakte hij nog één komisch werk 
(Jupiter Amans), wat al een meer pastorale ka-
rakter had, de rest van zijn composities (veer-
tien orkestwerken en werken voor blaasinstru-
menten met orgel) zijn niet meer komisch en 
steeds meer pastoraal.51  Musicoloog Jaap van 

50 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 174-175.
51 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 174.
52 NMI, inv. nr. 1938, brief naar Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap waarin Wagenaar vraagt voor betere voor-
waarden voor zijn personeel op het conservatorium te Den Haag, 20 mei 1937.
53 NMI, inv. nr. 2637, brief uit 2 januari uit Almen.

Benthem suggereert in in het boek dat dit komt 
doordat hij als pedagoog en bestuurder geen 
tijd en zin had om grote symfonieën of opera’s 
te componeren en zijn vakanties te kort waren 
voor een groot werk. Echter is het de vraag of 
dit ook daadwerkelijk alleen daardoor zijn stijl 
heeft veranderd. Net als Grieg had Wagenaar 
namelijk niet het gevoel hiertoe in staat te 
zijn. Anderzijds blijkt ook uit de brieven dat hij 
hier geen grote behoefte aan heeft en dat hij 
het te onzekere tijden vond in de jaren ’30 om 
zijn tijd te steken in grote werken in plaats van 
werken op (en opkomen voor)52 het conserva-
torium.53  Hij genoot vooral van het lesgeven 
en zijn omgeving. In zekere zin zie je parallellen 
met Grieg, waarin beide verknocht waren aan 
één gebied, in het geval van Wagenaar de Gel-
dersche Achterhoek, waarin hij wil genieten en 
niet alleen wil componeren. Ook speelde ziekte 
een rol rond 1900 bij het zoeken van rust en 
het bezoeken van de natuur, net als bij Grieg en 
heeft hij hierdoor meer pastoraal werk, Levens-
zomer (Opus 21), gecomponeerd.

Figuur 5.26
De IJssel bij Hattem, geschilderd door tijdgenoot Jan Voerman (1857-1941), vergelijkbaar met het stuk Intermezzo Pastorale vol-
gens een recenst van de uitvoering in 1927 door het Raidio Filharmonisch orkest.
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Wagenaar bleef een persoon die buiten zijn ei-
gen landschap trad door vakanties te houden 
in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Noor-
wegen. Hij bezocht regelmatig Berlijn. Daar-
naast kon hij vanaf 1919 ook meer genieten 
van het landschap door zijn buitenhuis en ging 
hij hierdoor ook minder geregeld om met zijn 
vriendengroep in Utrecht, waar hij eerst inspi-
ratie haalde voor komische stukken. Een soort 
isolerende werking vanuit het landschap zou 
hierin mogelijk ook invloed op hem hebben 
gehad, ondanks de goede treinverbinding. En 
de interactie tussen stad (Den Haag en Berlijn) 
en platteland (Almen) zal een versterkend ef-
fect hebben gehad op de meer pastorale en se-
rieuzere composities, welke meer past bij het 
landschap. 

Wat opvalt is dat Wagenaar heel lang blijft wer-
ken aan de Intermezzo Pastorale. In de zomer 
van 1927 begon hij ermee en werd het al in 
1928 succesvol uitgevoerd. Maar hij bleef aan 
het stuk werken met verschillende grote veran-
deringen tot mei 1933.54  Het landschap waar 
hij over schrijft gaat rond deze tijd enorm ver-

54 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 158.
55 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 162.

anderen met de aanleg van de Twente Kanaal. 
Het past in zijn patroon om via de muziek hier-
op te reageren (zoals hij dat ook deed met de 
parodie op de adel in De Schoolmeester). Daar-
naast zijn er brieven bekend dat hij niet hield 
van nieuwe bebouwing in de natuur (Biltho-
ven) en hij vond het zeer fascinerend wanneer 
de Berkel uit zijn oevers trad op een natuurlijke 
wijze. Hierdoor reageerde hij direct op veran-
deringen in het landschap. Of hij kritisch was 
over het veranderende landschap is echter niet 
bekend.

Zijn hele oeuvre is beladen met doorlopende 
verwijzingen naar het historische of mythische. 
Dit heeft hij zelfs nog in 1940 in zijn laatste 
stuk Elverhöi verwerkt (gebaseerd op Deense 
sages). Hij excuseerde nog in zijn naaste om-
geving dat het stuk, na 10 mei, zo weinig tijd-
gebonden was: “het was al af“.55 Hierin past 
Wagenaar in de historiezucht dat wordt be-
schreven door Mathijsen.

Figuur 5.27
Overzicht in een tijdlijn van de bekendste werken van Wagenaar gebaseerd op onderzoek van Jaap van Benthem. Onder de 
Serieuze muzikale parodieën vallen ook werken in de burlesque genre en allen zijn ook gebaseerd op mythes of historische taf-
erelen.
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5.7 Conclusie

Van de drie componisten maakte alleen Johan 
Wagenaar nog net de Tweede Wereldoorlog 
mee. Hij heeft de grote werkverschaffingspro-
jecten van de jaren ’30 kunnen zien, waarvan 
het afgraven van de Twentekanaal bijna letter-
lijk in zijn achtertuin gebeurde. Hierdoor veran-
derde de waterstand van Wagenaars geliefde 
rivier de Berkel, die hierdoor minder natuurlijk 
ging verlopen. Of hij door de Twentekanaal een 
gevoel kreeg van verlies en ‘displacement’ dat 
zich uitte in nostalgie met een directe relatie 
tot landschapsveranderingen is zeer waar-
schijnlijk. In verschillende brieven uitte hij zich 
door te zeggen dat als natuur moet wijken voor 
bebouwing, zoals de villa’s in Bilthoven, hij 
daarop tegen was en vond hij het uit de oever 
treden van de rivier fascinerend. Dat laatste is 
ook te horen in de Intermezzo Pastorale, het 
stuk dat gaat over het landschap van Almen en 
de Berkel, welke hij componeerde net voordat 
de bouw van de Twentekanaal begon. Hij werk-
te lang aan deze compositie met verbeteringen 
tot aan 1933. Hij reageerde vaak vanuit zijn 
emoties (zoals bij De Schoolmeester, in reac-
tie op de adel waar hij in zijn jeugd problemen 
mee had) via de muziek. In de muziek speelt de 
nostalgie door verlies en ‘displacement’ waar-
schijnlijk persoonlijk. 

Wagenaar reageerde ook meer vanuit de hang 
naar het landschap op nostalgisch wijze: door 
zijn drukke werk in Den Haag ging hij steeds 
liever de rust zoeken in Almen, en componeer-
de hij in vergelijkbare rustige stijl. Sinds hij het 
buitenhuis in 1920 kocht en daarnaast in Den 
Haag een druk bestaan had als docent, ging hij 
het liefst naar De Schalmei en componeerde hij 
meer pastoraler, in plaats van humoristisch. De 
lange afstand Den Haag – Almen heeft dit ver-
sterkt. In Almen componeerde hij de Wiener ¾ 
takt, net na terugkomst uit Wenen waarin de 
dansen goede gevoelens en nostalgie bij hem 
opwekte. Hierin is een link in zijn composities 
vanuit het stadsleven met humor in Utrecht, 
en een meer landleven met pastorale muziek. 
De kritiek op zijn muzikale parodieën trok hij 
zich aan, maar hij heeft zich hierin tegelijkertijd 
verdedigd en dit is waarschijnlijk niet de reden 
waarom hij stopte met deze stijl. Dat hij min-
der tijd zou hebben voor grote werken even-
min: zijn laatste opera in 1924 was gedeelte-

lijk pastoraal en geschreven in De Schalmei en 
daarnaast kreeg hij wat ruimte eind jaren ’20 
(door te stoppen met dirigeren), waarin de mu-
ziek juist pastoraal werd. In brieven en vooral 
in het jubileumboek, waarmeeWagenaar 70 
jaar wordt gevierd, laat zien dat deze nostalgie 
naar het landschap collectief werd ervaren. Te-
keningen van landschappen van Almen alsook 
anekdotes van het samen zijn op De Schalmei 
komen hier sterk naar voren in 1932. Dit laat de 
tijdsgeest van het netwerk van Wagenaar zien.  
Hij deed mee met de beweging om de stad zo-
veel mogelijk te ontvluchten in de gedachte dat 
dit gezonder voor hem was. Dit bevestigd het 
symbool van de stad als een locatie met een 
hoog levenstempo en waar men werkt. Ander-
zijds maakte Wagenaar veel gebruik van in-
dustriële vernieuwingen zoals de trein en was 
Almen hierdoor bereikbaar vanuit Den Haag. 
Waarschijnlijk speelde ook leeftijd, hij was al 
58 toen hij De Schalmei kocht, een rol waarin 
hij meer rust zocht en nostalgischer ging com-
poneren.

Zijn muziek werd in het begin wel beïnvloed 
door Brahms of Mendelssohn en hij bleef com-
poneren in de oude klassieke stijl tot zijn over-
lijden in 1941. De inhoud van het componeren 
veranderde wel gedeeltelijk; het werd meer 
pastoraal naast historisch of mythisch geïnspi-
reerd. Hij kwam persoonlijk laat in aanraking 
met de wereld van de oude klassieke stijl; met 
zijn studiereis naar Berlijn kwam hij in contact 
(en kreeg les) van Heinrich von Herzogenberg, 
een familievriend van de Röntgens. 
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Figuur 5.28
Johan Wagenaar met zijn familie bij hun buitenplaats De Schalmei.
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VI
Synthese en conclusie

Figuur 6.1
Edvard Grieg poserend voor de schilder Erik 
Werenskiold op løvstakken rond 1880
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6.1 Is Landschapsmuziek uniek? 

Dat zowel Grieg, Röntgen als Wagenaar enorm 
geïnspireerd raakten door het landschap is 
niet uniek. Vele componisten, vooral vanuit de 
Leipziger Schule, wilden het landschap laten 
representeren via de muziek. De componisten 
van de Leipziger Schule baseerden zich op de 
klassieken zoals Beethoven, Mozart en Bach 
respectievelijk in de 17e en 18e eeuw. Grieg, 
Rontgen en Wagenaar baseerden zich ook op 
de klassieke klankidealen. 

Bij de componist J. S. Bach komt al het land-
schap naar voren in de muziek.  Dit speelt op 
de achtergrond een rol en representeert   het 
goddelijke. De natuur en het landschap kun-
nen verraderlijke elementen naar voren bren-
gen (soms gevaarlijk). Bach cantate Ich will den 
Kreuzstab gerne tragen (BWV 56), gaat over  de 
moeilijkheden in het leven,  het dragen van een 
kruis en een vaartocht over woest water.1 Ook 
cantate Siehe, ich will viel Fischer aussenden 
(BWV 88) verbeeld het landschap. In het eerste 
deel wordt het geluid van de jachthoorns uit-
gebeeld doormiddel van het opvoeren van het 
tempo van de muziek.2 

Bij de componist Ludwig van Beethoven werd 
de natuur en het landschap niet gezien als iets 
vijandigs, maar iets moois geschonken door 
God. Dit is goed te horen in Beethovens Sym-
fonie nr. 6, ook bekend als de Pastorale. In het 
begin van de 5e deel van de Pastorale is een 
herderspijp te horen. In het tweede deel hoor 
je meerdere malen hoe verschillende soorten 
vogels op elkaar reageren. Zo is te horen dat de 
fluit een nachtegaal nadoet, de hobo een kwar-
tel en klarinet de koekoek.3 In het vierde deel 
komt er een onweerstorm naar voren welke 
wordt verbeeld door tremelo’s (een trillend ef-

1 “Aaugenmusik,” (geraadpleegd op 19-8-2022), https://www.bachvereniging.nl/nl/bwv/bwv-56/.
2 Alfred Dürr,(2006). The Cantatas of J. S. Bach: With Their Librettos in German-English Parallel Text. (Oxford, Oxford University 
Press, 2006), 429–438.
3 “Beethoven: Symphony No. 6, Pastoral | Bernard Haitink & Berlin Philharmonic (complete symphony),” Bremer Barockorches-
ter, (geraadpleegd op 19-8-2022), https://www.youtube.com/watch?v=9ORsinmqm0M (17:38); “Beethoven Symphony No.6 ‘Pas-
toral’ | Birdsong,” SouthbankSinfonia, (geraadpleegd op 19-8-2022), https://www.youtube.com/watch?v=xFJPX29NMKg.
4 Joseph Kerman en Alan Tyson, “Ludwig van Beethoven”, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, red. Sadie 
Stanley, (New York: Oxford University Press, 2001), 396;   “Beethoven: Symphony No. 6, Pastoral,” Bremer Barockorchester, 
https://www.youtube.com/watch?v=9ORsinmqm0M (30:15-34:16).
5 Ook hierin was Beethoven voortbouwend op voorgangers. Zo is er een stuk van Telemann, Hamburger Ebb und Fluth (TWV 55) 
die een storm en een vloed beschrijft waarin ook strijkers sneller met tremelo’s spelen om dit uit te beelden: “G. Ph. Telemann: 
Ouverture Suite in C major ‘Hamburger Ebb und Fluth,’” TWV 55:C3,” 
Bremer Barockorchester, https://www.youtube.com/watch?v=vFH__jwWwzo (18:16).

fect door zeer snel de snaar te bespelen) in de 
cello’s en bassen alsook worden er regendrup-
pels weergegeven in 8ste noten door violen. 
Met de trombones en pauken laat Beethoven 
donder klinken.4 In zachter wordende herhalin-
gen laat hij horen hoe deze storm voorbijgaat 
in het landschap.5 Het is ook bekend dat Beet-

Figuur 6.2
Erik Werenskiold - Edvard Grieg op løvstakken.
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hoven in zijn jeugd  ‘s zomers grote wandelin-
gen maakte. Toen hij de Pastorale schreef was 
hij echter al doof en schreef hij vanuit nostal-
gische herinneringen  aan vroeger. Het nieuwe 
aan zijn muziek was  het  nabootsen van land-
schappelijke klanken. Hoewel de fluit een vo-
gel imiteerde, kwam de letterlijke melodie niet 
voor in de natuur.6

Deze pastorale van Beethoven vormde een ba-
sis voor andere componisten die ook de natuur 
wilden verbeelden in de muziek. Brahms deed 
dit met zijn tweede symfonie in 1877.  Röntgen 
bezocht de première van deze symfonie in Leip-
zig. Ook Mahler ging hierin door. Hij bivakkeer-
de in de natuur door in de zomermaanden te 
wonen in hutten en maakte grote wandeltoch-
ten die hem inspireerden.7 Zoals Grieg typisch 
Noorse muziek wilde maken met een nationa-
listisch component, deed Dvorák dit ook met 
folklorische Tsjechische muziek. Hij ging even-
eens op wandeltochten op zoek naar volksmu-
ziek om te gebruiken in zijn symfonieën. Maar 
ook de natuur zelf komt bij Dvorák naar voren. 
Een voorbeeld is zijn 6e symfonie.8 Zowel Grieg, 
Röntgen als Wagenaar componeerden vanuit 
een lange traditie welke ook tot uiting komt in 
de Leipziger Schule.

Zoals in het citaat in hoofdstuk drie werd ge-
noemd (zie 3.1, blz. 35-36) wilde Grieg niet de 
fysieke kant, maar zijn eigen gevoelens over 
het landschap laten doorschemeren in zijn mu-
ziek. Kunst gebruiken om reflecties uit te druk-
ken die zijn gebaseerd op ontmoetingen met 
de natuur. Griegs associatie van het landschap  
moet niet gezien worden in alleen het fysieke 
in zijn muziek (bijvoorbeeld het nabootsen van 
natuurlijke geluiden), maar meer ideologisch.9  
Dit komt het sterkst naar voren in opus 66, I 
Ola-Dalom, i Ola-Kjønn, waarin hij met een 
oud mythisch verhaal, opgeschreven door zijn 
vriend Frants Beyer, terug gaat naar de Noorse 
mythologie in Jotunheimen. De klokkenklan-
ken, alsook herdersroepen, zijn fenomenen die 

6 Kees Wisse, “Masterminds – Beethoven,” Podcastaflevering 25, Klankkast in samenwerking met Nederlands Philharmonisch 
Orkest en Nederlands Kamerokrest, 0:58:00-1:02:10.
7 “Gustav Mahler – Zanger voor de aarde,” Close Up, Seizoen 174 Afl. 12, https://www.npostart.nl/close-up/09-03-2022/
AT_300001782.
8 Klaus Döge, “Dvořák, Antonín (Leopold)”, in The new grove dictionary of music and musicians, red. Sadie, Stanley, vol. 5, Lon-
don: MacMillan, 765–92.
9 Grimley, Grieg: music, landscape and Norwegian identity, 221.

duidelijk naar voren komen in een wijds open 
bergachtig landschap. Via deze historie en my-
thologie maakte Grieg nationalistische muziek 
die verbonden is met het landschap, omdat het 
dit landschap was dat zich onderscheidde van 
het meer stedelijke Denemarken. Het zegt iets 
over dat Grieg en zijn kunstenaarsvrienden zich 
oprecht zorgen maakten voor het verdwijnen 
van de Noorse cultuur door massamigratie en 
de opkomende industrialisatie.  

Dit geldt ook voor Röntgen met name in de 
jaren ’20. Kleine boeren hadden het moeilijk 
en voelden zich in het nauw gedreven door 
de schaalvergroting. Hierdoor hadden zij een 
moeilijk bestaan en sloeg juist (film)muziek zo 
goed aan. Zijn filmmuziek laat  zien dat Rönt-
gen meer de kleine lokale boeren steunde. In 
de films is te zien hoe hij de traditionele hand-
matige manier van boeren verheerlijkt via zijn 
muziek. Ook Röntgen maakte zich zorgen om 
het verdwijnen van de volkscultuur. Anders dan 
biograaf Jurjen Vis beschrijft, was het opzoeken 
van de Nederlandse muziekgeschiedenis erg 
belangrijk voor Röntgen, te zien aan zijn vele 
activiteiten bij het VNM. Röntgen ging ook het 
landschap in, samen met Dirk Jan van der Ven, 
om te kijken naar de volkscultuur in Nederland. 
Deze innige samenwerking laat zien dat ook 
zijn muziek, vanuit het landschap, ideologisch 
is geladen. 

Wagenaar liet zich tot 1940, net als de eerder 
genoemde componisten, inspireren door het 
verleden en mythes.  Hij maakte een grote ver-
andering in zijn leven mee vanaf 1920, wan-
neer tussen zijn muzikale parodieën pastorale 
muziek steeds meer een plaats in nam. Deze 
klonk niet zozeer ideologisch, maar was meer 
geïnspireerd door de fysieke kant van het land-
schap (zie 6.3).
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6.2 Composities in hun tijdsgeest

Alle drie de componisten sluiten aan op de his-
toriezucht naar het verleden beschreven door 
Marita Mathijsen. Voor Grieg was een mu-
ziekstuk geïnspireerd op het (verre) verleden 
belangrijk voor het onafhankelijkheidsstreven 
van Noorwegen. Met geschiedenis werd het 
fenomeen van een natie toegeëigend waar-
mee men zich kon afzetten tegen iets vreemds 
(bij Grieg de Denen). Ook in Nederland speelde 
het nationalisme een rol. Doordat de geschied-
schrijving werd toegeëigend door het volk en 
hierdoor democratischer was, kwam er meer 
vraag naar nationalistische muziek. Röntgen 
gebruikt in veel composities  een klassiek Ne-
derlands tafereel waarin de kleine boeren wer-
den bedreigt. 

Wagenaar zocht rond 1900, naar een typisch 
Nederlandse klank (geïnspireerd door onder 
andere Grieg met zijn klankgebruik van echo’s 
in Bergen). Hij vond dit in eenvoudige melo-
dievorming, gemoedelijke naïeve vrolijkheid, 
scherpe ritmische wendingen en tegenstellin-
gen, alsook een manier voor humor (zie blz. 
81). Dit is te horen in zijn Intermezzo Pastorale. 
Bij Röntgen zijn deze aspecten te horen in de 
Achterhoekse Deuntjes, Boerenliedjes en zijn 
filmmuziek. 

Voor zowel Röntgen als Wagenaar represen-
teert deze muziek bovendien het idee dat er 
een verschil is tussen stadsmensen en platte-
landsmensen, zoals beschreven door Auke van 
der Woud. Tussen 1850 en 1940 was hierin de 
gedachte dat de plattelandsmensen ‘puurder’ 
leefden en deze ‘pure’ cultuur was door migra-
tie en industrialisatie aan het verdwijnen. Met 
een nostalgische blik keken Röntgen en Wa-
genaar (beiden stadsmensen) naar het land-
schap. Wagenaar had meer contact met om-
wonenden (bezat buitenplaats 21 jaar) van het 
gecultiveerde gebied rondom zijn buitenplaats; 
hij speelde orgel in de dorpskerk, was bevriend 
met boeren in de omgeving en hij bezocht boe-
renbruiloften. . Röntgen was acht jaar in het 
bezit van een buitenplaats en woonde in een 
meer natuurlijk, minder bevolkt, landschap. 

6.3 Overeenkomsten en verschillen

Alle drie de componisten reageerden op ver-
anderingen in het landschap en werden geïn-
spireerd door het landschap en dit  uitte zich 
op een nostalgische en historische manier. Wel 
zijn er grote verschillen tussen Grieg, Röntgen 
en Wagenaar hoe ze reageerden op de veran-
deringen.

Bij zowel Grieg als Röntgen was de onderlig-
gende drijfveer voor het maken van muziek 
geïnspireerd door veranderingen in het land-
schap. Grieg wandelde in gebieden in Jotun-
heim waar meer dan 40% van de bevolking van 
de gemeentes emigreerden naar de VS. Hierin 
is de binnenlandse migratie nog niet eens ge-
noemd en moet dit zijn weerslag hebben ge-
had in de zichtbare verlaten huizen. Hij nam 
hierin waar wat hij dacht dat er aan de hand 
was: het verdwijnen van een Noorse volkscul-
tuur dat daar al eeuwen was. Ook voor Rönt-
gen hebben de landschapsveranderingen een 
versterkend effect gehad in het idee dat de 
oude Nederlandse plattelandscultuur aan het 
verdwijnen was. Hij leefde 41 jaar lang aan de 
rand van Amsterdam, waarin wijken verrezen 
in het platteland. Zijn enthousiasme over pol-
ders en duinen kwam vanaf 1896 steeds meer 
naar voren, toen hij minder vaak naar Noorwe-
gen ging. Dat dit verdween, moest, net zoals bij 
Grieg, worden opgeschreven dacht hij. 

Wagenaar is ideologisch geïnspireerd, maar 
anders dan Röntgen en Grieg schrijft hij wel 
degelijk ook over de fysieke aard van het land-
schap, zoals te horen in de Intermezzo Pasto-
rale. Mogelijk komt dit doordat hij volledig 
de jaren ’30 heeft meegemaakt, waarin grote 
werkverschaffingsprojecten werden ingezet in 
het landschap, waaronder het Twentekanaal. 
Hij werkte opvallend lang aan de Intermezzo 
Pastorale, precies rond de tijd dat het Twente-
kanaal werd aangelegd.  In mijn onderzoek heb 
ik geen correspondentie van Wagenaar kunnen 
vinden die dit bevestigd, maar alle aanwezige 
brieven heb ik niet  gelezen. Brieven over hoe 
hij dacht over een veranderend landschap zijn 
schaars, maar laten zien dat hij niet hield van 
nieuwe bebouwing in de natuur (zoals in Bilt-
hoven) en zijn vele bergwandelingen laten zien 
dat hij, net als Grieg en Röntgen, het buitenle-
ven gezond vond voor zowel lichaam als geest.
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Van alle drie de componisten heeft Röntgen 
door zijn werkethos en lange leven, met 650 
stukken, de meeste aantal composities ge-
schreven.10  Grieg komt daar ver achter met 180 
composities , echter leefde Grieg een stuk kor-
ter door zijn tuberculose.11 Wagenaar bleef ste-
ken rond de 120 composities, vooral omdat hij 
zich veel inzette als docent en directeur, anders 
dan Grieg en Röntgen die niet een hele genera-
tie componisten hebben opgeleid.12  Hierdoor 
had Wagenaar ook een groot, maar vooral na-
tionaal, netwerk in Nederland dat hij goed kon 
gebruiken als directeur van het conservatorium 
in Den Haag. Zijn verhuizing van Utrecht naar 
Den Haag ging ook gepaard met een hunkering 
naar het landschap. Dat is te zien in zijn mu-
ziek: dat pastoraler en kleiner in omvang werd 
(door tijdsgebrek).

Zowel Grieg als Röntgen reageerden indirect 
op landschapsveranderingen, het landschap 
veranderde niet, maar de cultuur in het land-
schap. Ze reageerden op een nostalgische ma-
nier. Bij Grieg werd dit vooral veroorzaakt door 
de zichtbare migratie en door de gedachte dat 
de Noorse volkscultuur verdween. Bij Röntgen 
is dit te zien en te horen bij zijn filmmuziek van 
Dirk Jan van der Ven.13 Dit werd waarschijn-
lijk versterkt door de veranderingen van Am-
sterdam rondom het Concertgebouw, maar 
Röntgen werd hierin ook sterk beïnvloed door 
Grieg. Daarnaast stond componeren op num-
mer één voor zowel Grieg als Röntgen. Hadden 
ze eenmaal een goed inkomen,  dan konden ze 
zich een buitenhuis veroorloven in de natuur. 
Met een hoger inkomen kon Wagenaar ook pas 
een buitenhuis veroorloven.

Wagenaar reageerde meer direct op het veran-
derende landschap. Hij vond juist het lesgeven 
belangrijker dan het componeren. Zijn muziek 
was een reflectie van zijn gedachtes. Zo com-
poneerde hij eind jaren negentig een operette 
die de draak steekt richting de oude adellijke 
klasse (waar hij persoonlijk erg mee worstelde 
als bastaard). Op deze manier reageerde hij 
ook op landschapsveranderingen bij zijn bui-
tenplaats te Almen; er werd een groot kanaal 

10 Van Reijen, recensie Gaudeamus, 24.
11 “List of works by Edvard Grieg”, (geraadpleegd op 19-8-2022), https://imslp.org/wiki/List_of_works_by_Edvard_Grieg.
12 Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 177-184.
13 Nog in begin 1940 werd de film met Röntgens muziek vertoond voor het verbeteren van het moraal van de Nederlandse 
soldaten: Barbara Henkes, Uit Liefde Voor Het Volk, 94.

gegraven en houtwallen verdwenen in de loop 
van de jaren ’30. Ook in brieven komt naar 
voren dat hij het verdwijnen van natuur een 
slechte zaak vond en sprak hij, voor het Twen-
tekanaal er kwam, bewonderend over de rivier 
de Berkel.

Alle drie de componisten hadden het idee dat 
de cultuur van boeren verdween. Dit perspec-
tief is een typisch fenomeen van ‘stadsmen-
sen’ beschreven door Auke van der Woud. Ook 
past de theorie van Svetlana Boym goed in hoe 
Röntgen componeerde over Nederlandse land-
schappen waarin de nostalgie zowel persoon-
lijk als meer collectief wordt beleefd. Daarin is 
juist het landschap een belangerijke factor van 
het creëren van deze nostalgie net als bij Grieg 
in lijn met de these van Daniel Grimley. Bij Wa-
genaar was de rol van het landschap in zijn nos-
talgie ook collectief te zien in zijn jubileum boek 
alsook door het componeren vanuit historie en 
mythes. Dit is ook te zien in de recensies van 
het stuk Intermezzo Pastorale. Zowel bij Rönt-
gen als Wagenaar was er een verheerlijking 
van het klein boerenbestaan dat zich bij elke 
componist verschillend uitte. Toch is de directe 
reactie van Wagenaar op landschapsverande-
ringen bij Almen lastig te kaderen in een col-
lectieve nostalgie. Hij liet zijn waardering voor 
het landschap collectief ervaren met anderen, 
maar hoe hij dacht over de Twentekanaal en of 
hij dat deelde met anderen is onbekend. Hier 
kan nog meer onderzoek gedaan worden. Wel 
staat vast dat het landschap in de muziek niet 
alleen als achtergrond speelt, maar dat het 
een ideologische basis heeft. Dit soort muzika-
le representaties weerspiegelen namelijk een 
bepaald gevoel over de wereld en construeren 
daarmee deels ook hun ruimte. 
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6.4 De rol van eigenaarschap van een 
huis in de composities

Alle drie de componisten woonden langdu-
rig in één landschap. Edvard Grieg leefde een 
groot deel van zijn leven in Bergen waarin hij, 
kijkend naar het landschap op de berg Løvs-
takken, letterlijk naar zijn verleden keek. Dit 
werkte bij hem door in zijn nostalgie. Van alle 
drie de componisten was hij het langst op één 
plek. Amsterdam  groeide en het landschap 
verdween rond de stad. De stad Bergen bleef 
tijdens het leven van Griegs nog redelijk intact 
. Hij ervaarde veranderingen in het landschap 
vooral op de bergtochten. Hoewel hij met het 
huis Troldhaugen een stabieler leven kreeg sa-
men met zijn vrouw, diende de stad Bergen als 
haven naar de rest van Europa.  Tegelijk  liet hij 
zich inspireren rondom de gebieden van Trold-
haugen, die toen nog niet waren bebouwd. 
Onaangekondigde bezoeken van bijvoorbeeld 
Wagenaar was hij niet van gediend, hoewel 
Grieg achteraf blij was met de ontmoeting en  
Wagenaars muziek leerde kennen. Dit is vooral 
aan Röntgen te danken.

Voor Röntgen was zijn huis Gaudeamus een 
sluitstuk op zijn carrière en kon hij eindelijk, 
zeer productief, componeren. Hij gebruikte 

het landschap voor wandelingen. Echter was 
de muziek niet perse altijd landschappelijk van 
aard. De bereikbaarheid van een treinstation 
was echter fijn voor hem om zijn werk over 
heel Nederland (zoals met zijn filmmuziek) 
voort te zetten. Toch veranderde het landschap 
toen Röntgen daar leefde niet sterk genoeg om 
dit op te merken. Ten tijde dat hij er leefde was 
het een meer wijds gebied dat doet denken 
aan zijn geliefde landschap, de duinen op de 
Veluwe, die geleidelijk door bebossing is ver-
dwenen. In Amsterdam woonde hij 41 jaar lang 
in een zelfde soort landschap, namelijk aan de 
rand van de stad. Hierin zag hij wel hoe het pol-
derlandschap, dat hij geleidelijk steeds mooier 
vond, zag verdwijnen door het uitdijen van de 
stad.

Voor Wagenaar was zijn buitenplaats, De Schal-
mei, in Almen een toevluchtsoord. Zijn drukke 
bestaan vond sinds 1919 plaats in de stad Den 
Haag. Zijn rust vond hij in Almen waarin hij al-
leen daar nog toekomt aan componeren. Hier-
in is er in de composities een sterke breuk te 
zien in het eigenaarschap van een buitenhuis 
bij Wagenaar. Voor 1920 heeft hij één pasto-
raal stuk geschreven, terwijl in Almen hij er drie 
schreef. In de context van de grootte van zijn 
oeuvre lijkt dit weinig, maar zijn laatste groot-

Figuur 6.3
Het Concertgebouw in aanbouw vanaf zuidoostelijke richting. Alle drie de componsiten bezochten het Concertgebouw.
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te werk, de ouverture Driekoningen avonden, 
en één van zijn grootste werk in de jaren ’30, 
de Intermezzo Pastorale, waren pastoraal van 
karakter. Wagenaar ervaarde een beginnende 
grote landschappelijke verandering in de om-
geving van De Schalmei in de jaren ’30. Zijn 
compositie over de Almensche landen en de 
Berkel geven een intieme representatie van 
Wagenaar hoe hij dacht over het dit landschap 
van vóór de industriële revolutie. Dit maakt zijn 
stuk uniek.

6.5 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Helaas ben ik er niet aan toegekomen om ver-
der  onderzoek te doen naar hoe Röntgen re-
ageerde op het feit dat het Concertgebouw 
midden in het weiland stond. Een verder on-
derzoek hoe componisten en musici vonden 
hoe dit specifieke landschap veranderde en of 
dit invloed had op hun muziek en de uitvoering 
daarvan zou interessant zijn. Ook had ik helaas 
geen tijd (alsook tekstuele ruimte) om de ‘Boe-
renliedjes’ van Röntgen goed genoeg te analy-
seren in het perspectief van nostalgie en het 
veranderend landschap. Daarnaast was Wage-
naar goed bevriend met architect Berlage, die 
een Beethovenhuis in de duinen wilde realise-
ren. Hoe dit idee tot stand kwam en wat de re-
latie was met het landschap, en bovendien de 
relatie tussen Berlage en Wagenaar, is interes-
sant om verder te onderzoeken.14  Meer onder-
zoek met een werkwijze gericht op plaatsge-
bondenheid van de componisten, kan nieuwe 
inzichten bieden voor verdere kennis in de mu-
sicologie, alsook in de landschapsgeschiedenis. 
Onderzoek naar de Nederlandse componist 
Diepenbrock zou zich hier voor kunnen lenen; 
deze was nog meer dan Röntgen en Wagenaar 
verbonden met natuurorganisaties.15  Tot slot is 
er sinds kort via data-analyse breed onderzoek 
gedaan naar migratie op nationaal niveau voor 
Noorwegen, maar te weinig onderzoek is hier-
in gedaan, hoeveel impact deze massamigratie 
had op het landschap. 

14 Floris Meens, “Klanken van verval. Cultuurkritiek in het Nederlandstalige debat over de toekomst van de klassieke muziek, ca. 
1890-1930” in Ten strijde tegen het verval, cultuurkritiek in Diachroon en Internationaal perspectief, red. Floris Meens, (Amsterdam 
University Press, 2021), 136-137.
15 Leo Samama, Alphons Diepenbrock: componist van het vocale, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013).

Wat opviel in mijn onderzoek is dat landschap-
pelijk muziek  binnen de  Nederlandse muziek-
cultuur een minder grote rol spelen dan in de 
Noorse muziekcultuur. De ‘Boerenliedjes’ als-
ook de filmmuziek van Röntgen zijn niet te ho-
ren via opnames en ook van Wagenaars stuk 
over de rivier de Berkel en de Almensche landen 
is geen opname van. De composities van deze 
twee Nederlandse componisten worden heden 
ten dage nog weinig uitgevoerd. In Noorwegen 
leeft de volksmuziek daarentegen wel, niet al-
leen met nationale dagen, maar ook in inter-
nationaal populaire bands zoals Wardruna, dat 
inspiratie haalt uit Noorse mythologie en ook 
instrumenten uit die tijd. Schilder Karl Erik Harr 
schildert kunst waarbij bergen als landschap 
worden gebruikt als representaties van (Viking) 
geschiedenis. De bergen in Noorwegen zijn ook 
een vast gegeven die al duizenden jaren oud 
zijn. Dit speelt mee in de mentale beleving van 
de inwoners aldaar en daarmee het beleven 
van de nostalgie. Door het internationale suc-
ces van Grieg, zijn de composities en brieven 
relevant voor verder vergelijkend onderzoek. 
Echter heeft dit succes ook een keerzijde. An-
dere Noorse componisten kregen minder ruim-
te en hierin is nog ruimte voor verder onder-
zoek. Zeker als men kijkt naar de theorie van 
Daniel Grimley dat componisten het landschap 
gebruikten in hun muziek om zich af te zet-
ten tegen de Deense cultuur. De Nederlandse 
muziek is  meer vergeten. NPO Radio 4 draait 
steeds meer muziek van Röntgen en Wagenaar, 
hoewel dit meer mogelijk zou zijn als er meer 
opnames waren van hun muziek.
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tions, foto: Dag Andre Ivarsøy, Inventory no.: NG.K&H.B.05130.
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3.20: De auteur via QGIS op basis van data via SPSS: Jørgen Modalsli, “The Regional Dispersion of Income Inequality 
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4.10: Carl Nielsen en Julius Röntgen, familiearchief Röntgen, via Jurjen Vis, Gaudeamus: het leven van Julius Rönt-
gen, 284.
4.11: Fuglsang, het heerlijke slot, met het prachtige park, familiearchief Röntgen, via: http://www.juliusrontgen.nl/
nl/leven/zomers-op-fuglsang/, (geraadpleegd op 10-8-2022).
4.12: Huize “Rooswijk”, ansichtkaart, collectie Paul van Hal, Historische Kring Velsen, via: http://collecties.histor-
ischekringvelsen.nl/Collectie%20001.html, (geraadpleegd op 10-8-2022).
4.13: Gezicht op de achter- en linkerzijde van het huis Gaudeamus (Gerard Doulaan 21) te Bilthoven (tussen 1930 
en 1935), via: beeldbank Utrechts Archief, Catalogusnummer: 8437.
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4.16: Auteur, (16-07-2022).
4.17: Auteur op basis van de kaart van Nederland (1923), topotijdreis via: https://www.topotijdreis.nl. 
4.18: Fragment uit de Lentefilm van Dirk Jan van der Ven, via Instituut voor Beeld en Geluid, 00:29:30:00.
4.19: Fragment uit de Zomerfilm van Dirk Jan van der Ven, via: digitale archief Eyefilm, 1:03:28.
4.20: Fragment uit de Lentefilm van Dirk Jan van der Ven, via Instituut voor Beeld en Geluid, 00:00:10:00.
4.21: Archief van NMI, inv. nr. 293, Muziek voor den Lentefilm / van / D. J. v. d. Ven / voor orchest / van / Julius 
Röntgen. - Autograaf. - [S.l., s.d.]. - Partituur (36 p.) ; 36 x 27 cm, Onvolledig: de pagina’s 21 t/m 28 ontbreken.
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orien-om-hotel-norge (geraadpleegd op 30-3-2022).
5.9: Auteur (5 april 2022).
5.10: NMI, Inv. nr. 2636, briefkaarten uit 1928.
5.11: Afbeelding van de ontmoeting van Koningin Wilhelmina met componist Johan Wagenaar, op de Stadhuis-
brug te Utrecht, tijdens het defilé dat ter gelegenheid van het bezoek van de koninklijke familie aan Utrecht werd 
gehouden (30-11-1918), via beeldbank Utrechts Archief, catalogusnummer: 98685.
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5.15: NMI, inv. nr. 2625, jubileumboek Wagenaar 70 jaar.
5.16: NMI, inv. nr. 2625, jubileumboek Wagenaar 70 jaar.
5.17: NMI, inv. nr. 2625, jubileumboek Wagenaar 70 jaar.
5.18: De Schalmei in het landschap, familiearchief Wagenaar.
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5.20: Kadaster archiefviewer, hulpkaart, D 2148.
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5.23: Auteur, foto van de Twentekanaal, (12 augustus 2022).
5.24: Auteur. Foto van de rivier de Berkel, (12 augustus 2022).
5.25: NMI, inv. nr. 2603, 45, Partituur 2e lezing, mei 1933, Intermezzo Pastorale Op. 37.
5.26: Jan Voerman, De IJssel bij Hattem, olieverf op paneel, via: https://www.simonis-buunk.nl/kunstwerk/jan-vo-
erman-sr-schilderij-de-ijssel-bij-hattem/7940/. 
5.27: Auteur met Illustrator op basis van: Wagenaar en van Benthem, Johan Wagenaar, 133-164.
5.28: Johan Wagenaar met zijn familie bij hun buitenplaats De Schalmei, familiearchief Wagenaar.
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6.1: Foto van Erik Werenskiold en Edvard Grieg op løvstakken (1880), Bergen Public Library, via: wikimedia com-
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6.2: Erik Werenskiold, Edvard Grieg, olieverf op canvas, via: Finn Benestad, Dag Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, 
Mennesket og kunstneren, 211.
6.3: J.M.A. Rieke, Het Concertgebouw in aanbouw, Van Baerlestraat in zuidoostelijke richting gezien (1886), Collec-
tie Stadsarchief Amsterdam: tekeningen en prenten, via: beeldbank Archief Amsterdam.
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