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Aaken (George Karel Gerardus van),
geb. 1851 te 's Gravenhage, oud-leerling van
het Kon. Conservatorium aldaar, voornamelijk
voor viool.
Van 1874-1883 was hij orkestdirecteur
van den Rotterdamschen Schouwburg, daarna,
van 1883 -1906, Kapelmeester van het 5e
Reg. Inf. te Amersfoort. Als zoodanig werd
hij in 1906 eervol ontslagen met toekenning
van pensioen, doch bleef als onderwijzer aan
de muziekschool aldaar werkzaam.
Als violist trad hij in het openbaar op te
's Hage, Rotterdam, Arnhem, Nijmegen,
'S Bosch en andere plaatsen.
Zijn werken zijn hoofdzakelijk voor Har
orkest, o. a. de bekende „Alle negen",-monie
Kegelaars-feestmarsch. Nog noemen wij een
blijspel met zang ,,De twee marketentsters ",
Episode uit den Fransch-Duitschen oorlog.
Thans houdt hij zich ook onledig als
muziek-verslaggever van het Amersfoort's
Dagblad.
Aarinksen (J. K. E. Koolhaas), geb.
1852, Juli 1906 te Arnhem, violist. In de
glansperiode van H. A. Meyroos trad hij
dikwijls als solo-violist op en was hij orkestlid van „Cecilia" aldaar.
Ackerrann (Antonie Jacobus), geb. te
Rotterdam, 2 April 1836, ontving zijn muzikale opleiding aan de Kon. Muziekschool
(sinds 1900 Kon. Conservatorium) en wel
van F. X. Wirtz in pianospel, van W. F. G.
Nicolai in orgel- en pianospel en van J. H.
Lubeck (directeur dier school) in harmonie en
compositie.
Sinds 1865 was hij leeraar in bovengenoemde vakken aan het Kon. Conservatorium. Den I en September 19o5 was het 40
jaar geleden, dat hij als zoodanig werd benoemd, en met dien datum heeft hij ontslag
aangevraagd en verkregen, terwijl hij als
bibliothecaris aan de Instelling werd aangestel.d.
Sinds 20 juni 1886 fungeert Ackerman als
ie Secretaris der Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging (N. T. V.)

t

Als componist bekend door liederen en
pianowerken :
Op. 6, Meilied.
g, Drei Lieder (opgedragen aan Carl
„
Hill.)
„ zo, Gavotte, voor piano.
Deux feuilles d' Album, voor piano.
Op. 12, Zestien Klavierstukken voor 4 handen.
(Sinds vele jaren in omloop).
„ 14, Ave verum,: voor eene zangstem. (Opgedr. aan Henri Viotta).
Ave. Maria.
'7
Op de uitgeschreven prijsvraag door de firma
Weygand & Co. werd Ackermann's „Nieuwe
Psalmwijze" op. 7, bekroond.
Op. 2, Klaviersonate.
„ 3,
Psalm 23, voor gemengd koor.
„ 4,
Drie liederen zonder woorden voor
Klavier, opgedragen aan H. D. van Ling.

Adama van Scheltema zie Scheltema.
Adelberg (Simon van), geb. te Utrecht,

14 Augustus 1853, ontving het eerste vioolonderricht van H. J. Dahmen aldaar en zette
sinds 1868 zijn studiën in viool- en pianospel, in theorie, contrapunt en harmonie aan
het Conservatorium te Keulen voort.
In 1873 naar Nederland teruggekeerd, werd
hij tot 2en Concertmeester bij het Sted.
Orkest te Utrecht en daarna tot leeraar voor
viool en zang aan de Muziekschool van
,,Toonkunst" benoemd en aangesteld als
altist bij de Kamermuziek- Soirées aldaar.
In 1891 werd hij 2e Concertmeester in het
Paleisorkest te Amsterdam (directie R. Hol)
en was enkele jaren ook altist in het kwartet
van de M. t. b. d. T. Met Timner en Bosmans was hij als solo-altist werkzaam bij de
Ned Opera (C. v. d. Linden) en sinds 1896
als directeur van de dames-zangvereeniging
„Renata" te Leiden. Ook de zangvereeniging
„O. D. I." te Hilversum koos hem tot haar
directeur.
In de laatste jaren vervult hij tevens de
plaats van solo- altist bij „Cecilia" te Amsterdam.
Sedert ruins tien jaar heeft hij met Arie
Belinfante de eerste Particuliere Muziekschool
te Amsterdam opgericht, waar door een

AHRENSMANN (J OIIANN FRIEDRICH).

AMCRSFOORDT --DIJK (HERMINA MARIA).

tiental leeraars en leeraressen onderwijs
wordt gegeven in piano, viool, violoncel,
zang, fluit en alle theoretische en paedagogische vakken, alsmede in ensemble- en
orkestspel (directie Adelberg en Belinfante).
In verschillende plaatsen van ons land is
hij als solo-violist opgetreden.
Ahrensmann (Johann Friedrich), geb.
1802 te Schledehausen, kwam in 1819 naar
Nederland en werd bij het muziekkorps van
het 13e Reg. te Nijmegen als muzikant
geplaatst, ging in 1821 naar Hanover terug,
nam in 1827 opnieuw een betrekking in ons
land aan en wel als ie fagottist bij het ioe
reg. te Amsterdam
m en aan den Holl. Schouwburg.
In 1829 werd hij benoemd tot Kapelmeester
aan het Kon. Marine-Instituut te Medemblik,
welk korps in 185o werd opgeheven. Na
eenigen tijd te Zwolle vertoefd te hebben,
vestigde hij zich als organist en muziek
te Goes, waar hij nog in 1864-directu
leefde. ,
Albers (Henri), geb. i Febr. 1866. Henri
Albers is de zoon van eenvoudige ouders,
die van de artistieke neigingen hues zoons
niets wilden weten en hem als klerk bij den
Consul-generaal van Frankrijk en daarna op
het kantoor van de firma Lucas Bols plaatsten.
In 1883 maakte hij kennis met den acteur
L. Smith en dientengevolge kwam hij aan
de Tooneelschool, daarna in de Salon des
Variétés (Bamberg, Boas en Charlier). Zijn
debuut was te Delft in de Vaudeville : „de
dochter van den Admiraal" (íe85). Hij onderscheidde zich reeds dadelijk door gemakkelijkheid van beweging en een mooie stem.
J. de Groot engageerde hem voor zijn
operette -gezelschap en zoo trad Albers sinds
den i Mei 1885 op de planken en wel als zanger (bariton) in de „Scheepskapitein ". Spoedig
daarna besloot de Groot zich aan de opera
te wagen met (Ie Faust, waarin Albers de rol
van Mefisto zong, daarna de Sint Bris- partij
in de Hugenoten en de Lothario -rol in de
Mignon. Albers veroverde een groote populariteit dooi fraaien zang en beschaafd spel
en werd meer en meer de ster van de
Nederl. Opera. In 1891 trok hij naar Parijs,
om bij Faure les te nemen en werd als ie
bas aan de Fransche Opera eerst te Antwerpen, daarna te Bordeaux verbonden. In
1894 werd hij benoemd tot Officier d'Academie
en trad in hetzelfde jaar in Covent Garden
te Londen op. Van 1896-97 maakte hij een
schitterende tournée door Amerika en na in
1897 triomfen gevierd te hebben in Aix-lesBains, Parijs en elders, ging hij in _1898 voor

de tweede maal naar Amerika (New-Orleans,
San Francisco en Mexico). Van 1899-19o2
verbond hij zich aan de Opéra-Comique te
Parijs, debuteerde daar in Bizet's : „Pêcheurs
de Perles" en maakte aanstonds een gunstigen
indruk.
Na deze drie jaren liet men hem vrij naar
Brussel gaan, waar hem een engagement
wachtte, dat no meer gelegenheid gaf tot
artistieke ontwikkeling en waar Albers zijn
roem als groot kunstenaar bevestigde.
In Maart 1903 trad hij als „Hamlet" met
het Fransche Opera- gezelschap te 's Hage
op en gaf hij later te Amsterdam een Franschen Liederavond. In Oct. 1909 is hij weer
naar de Opéra-Comique te Parijs teruggekeerd. In de titelrol van „le Chimineau"
vierde Albers den 8 Maart 1910 te Amsterdam
zijn 25 -jarig artisten-loopbaan.
Amersfoordt– Dijk (Hermina Maria),
geb. te Amsterdam 26 Juni 1821, j 26 Juli 1892
aldaar, toonde in haar jeugd grooten aanleg
voor de muziek en ontving onderricht in
pianospel en compositie van J. G. Bertelman.
Al vroeg liet zij zich telken jare hooren in
de concerten van Felix Meritis hetzij alleen,
hetzij met J. B. van Bree, Lafont e.a., die
mede haar leermeesters waren. Veel bijval
oogstte zij o.a. met het piano-Concert van Hummel en van twee eigen compositiën nl. varia
een-tiënopheld„MaNrmnië"op
thema uit „Norma". In dien tijd schreef zij
ook een wals, die gaarne gehoord werd.
Na 1849 begon zij zich meer op de compositie toe te leggen en zette Ps. 22 (J. P.
Heije) op muziek voor 4 stemmen en klavier,
uitgevoerd in Felix Meritis en later in de
kerk te Sloten. In 1850 componeerde zij een
duo voor piano en viool, de cantate „Floris
V" (Alberdingk Thijm), welke in 1851 werd
uitgevoerd. Vervolgens schreef zij de koren
voor „Willem Bardes", tooneelspel van haar
echtgenoot en een Sonate voor piano, door
Liszt te Rotterdam uitgevoerd. Na den
dood van Bertelman stelde zij zich onder
Elwart te Parijs voor instrumentatie en
schreef zij 2 ouvertures voor orkest, in Felix•
Meritis en in het Park uitgevoerd. Later
ontstond de cantate „Anbetung" voor koor,
soli en orkest, te Delft en te Arnhem ten
gehoore gebracht. Haar grootste werk is op.
40 „Gottes Allgegenwart", in zijn geheel
uitgevoerd op liet jaarlijksch concert van de
vereeniging »Vincentius da Paula", en later,
toen zij haar zilveren bruiloft te Utrecht
vierde. Voorts noemen wij eenige pianostukjes en liederen, o.a. „das Fischer-mddchen",
„I.iebcsgruss" en ,,das hraiil e Kind''.

-

-

-

AMORY (ANTON HERMAN).

In 1851 werd zij de tweede vrouw van
Mr. J. P. Amersfoordt, burgemeester van
Haarlemmermeer.
Amory (Anton Herman), geb. 18 Nov.
1862 te Gorinchern, componist van verschillende instrumentale- en vocale werken, is
als Ieeraar voor piano, viool en compositie te
Arnhem gevestigd.
Amory, die menigmaal als dirigent van
eigen werken optrad, had ook gelegenheid
aan verschillende bladen critische bijdragen
te leveren.
In het najaar van 1908 nam hij het
initiatief tot de oprichting van de thans in
zoo hoogen bloei staande "Arnhemsche
Vereeniging voor Kamermuziek-uitvoeringen",
Onder meer verschenen van hern in druk:
Ope 19, Kerstcantate, voor mannenkpor, soli
en orgel.
30, Leo-cantate. voor mannenkoor, soli
en orkest of piano.
(Beide Cantates in verschillende Oplagen en
Ope 30 nu geheel uitverkocht).
Ope 40, Kroningszang, voor mannenkoor, soli
en orkest of piano.
48, Angelus,
t
56, Die Schlacht bij Bonhoved (1277) ,
twee ballades voor een zangstem met
orkest of piano.
46, Drei Cesange met Klavier (waaronder :
"Und Morgen wird es Friihling werden") en "Herbst".
51, Drie liederen (waaronder "Lente').
58 en 64, Twee bundels "Schetsen uit
het Kinderlcven", voor zang en piano
met gedeclameerde inleidingen (woorden van Vada: mevr. E. Amory-Berends), getiteld "Zeggen en Zingen".
53, Twee Karakter-Sonatincs, voor piano.
54, "In 't bosch", Cantate voor Kinderkoor, mezzo-sopraan - en vioolsolo,
met piano (woorden van Vada).
Oranjelied, voor een zangstem.
49, Twee Viool-romances.
38, nr. I en 2: "De Sterren' en "Sursum
Corda", beide voor mannenkoor.
63, Drie liedjes in den volkstoon (Vada),
voor een zangstem met piano.
Praludium und Fuga, fur Klavier 2 h.
Ballade "Danton" voor orkest (r e uitvoering
muziekfeest N. T. V. te 's Hertogenbosch, 25
en 26 Juni 1910).
Amory's Zakwoordenboekje.
"lets over Muziekonderwijs" (nieuwe herziene
en vermeerderde uitgave),
Schumann's Huis- en Levensregelen (vertaald) 1892.
Oefeningen voor piano, 1904.
In Manuscript bevinden zich nog:
Drie orkest-suites (op. 20, 33 en 37)·
Vier strijkk wartetten (op. TO, 14, 23 en 59).
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ANDRIESSEN (NICOLAAS HENDRIK).

Karakterstukken voor strijkorkest (op. 35, 60
en 62).
Twee viool-sonates (op. 27 en 55).

Andriessen (C.), geb. te Hilversum, 1867,
ontving onderwijs in piano, orgel en theorie
van zijn vader en later van R. HoI. Daarna
zette 'h~i zijn studien voort bij B. Zweers.
Behalve vele kleine compositien, zooals
"Nederland en de zee"; "Recht door zee";
"Licht", voor mannenkoor, drie liederen voor
zang en piano, waarvan verschillende in druk
zijn verschenen, componeerde hij:
Twee Sonates voor piano.
Sonate voor piano en viool.
Trio voor piano, viool en violoncel.
"Jan van Schaffelaar", dram. concertstuk voor
soli, mannenkoor en orkest.
"De groote repetitie van Cleopatra", parodistisch muziekdrama, beiden meermalen uitgevoerd.
"Een Kleine Suite", voor strijkorkest, uitgevoerd door Wouter Hutschenruyter met zijn
Utr. Sted. orkest
"In Gooilands dreven", voor groot orkest
(te Arnhem uitgevoerd 1908).
"Aan Zee", dram. schets uit het zeemansleven voor vijf solostemmen en groot orkest,
(te 's Hertogenbosch uitgevoerd Juni 1910).
Albumblaadje, voor piano, 2 h., 41iederen voor
middelst. met piano.
Ope 9. Romance, voor piano 2 h.; Zaansch
liedeke (N. Beets) voor zang en piano.
"De beminde naam" ~.
.
"Mijn" (H. Swarth) ,voor zang en plano.
Ope 10, Menuette, voor viool en piano.
"
I I, Scherzo, voor idem.

Andriessen (Nicolaas Hendrik), geb.
9 Mei 1H45, te Hilversum,werd opgeleid

voor piano en orgel en genoot later nog dit
onderwijs van verschillende meesters in Aken.
In 1863 werd hij organist aan het Seminari
te Kuilenburg, daarna aan het Instituut Rolduc
te Kerkrade, en is sinds 1871 organist aan
de St. Jozefskerk te Haarlem. In 1897 werd
hij benoernd tot directeur van de Haarlemsche
liedertafel ,.HaarleI11s zanggenot."
Andriessen schreef de volgende werken
voor mannenkoor a capella:
De Gypten (Guido Gezelle).
Psalm 83.
Nimmer nacht.
Columbus, voor mannenkoor en soli (meermalen opgevoerd).
De Stalboef, (Hofdijk), voor mannenkoor, soli
en piano.
Holland, lied voor alt met piano.
Twee liederen voor mannenkoor of kwartet,
I Goe nacht, ~ Slaap zacht).
Loflied, getoonzet voor het f eestconcert der
zangver'ecniging .J~xcelsi()r" tf: A msterdarn. in
Nov. 1910.

ANDRIESSEN (WILLE^M).

Andriessen is dirigent van het mannenkoor „Crescendo" te Haarlem, welk koor den
7 Juni 1901 zijn 25 -jarig bestaan herdacht;
van de zangvereeniging „Cecilia" te Amsterdam en van het gemengd koor „Jozef
Haydn", ontstaan uit het R.-K. dameskoor
„Jan Albert Ban" te Haarlem.
Andriessen (Willem), geb. 25 Oct. 1887
te Haarlem, ontving het eerste muziekonderwijs van zijn vader en werd vervolgens
leerling van het Amsterdamsch Conservatorium (1903), waar J. B. de Pauw zijn leermeester voor piano, B. Zweers voor compositie-leer waren.
Na drie jaren van studie legde hij het
eindexamen af voor piano, compositie en
onderwijs. Op aanraden van de heeren D.
de Lange en J. B. de Pauw studeerde hij
verder en verkreeg dan ook den ie Juli 1905
den prijs van uitnemendheid met de vertolking van Beethoven's 5e concert, . een zelfgecomponeerd piano-concert en van een z6 -tal
kleinere werken van klassieke en moderne
componisten.
In de jaren 19o8, '09 en 'zo trad hij als
solist op in Berlijn, Frankfort, Leipzig,
Dresden en verder in een menigte plaatsen
van ons land.
In Maart 1910 werd hij benoemd tot leeraar
in pianospel aan het Kon. Conservatorium
te 's Gravenhage.
In April iglo uitgenoodigd zijnde om aan
het hoofd eener muzikale inrichting te Baltimore te staan, heeft hij daarvoor bedankt.
W. Andriessen is componist van de vol
werken:
-gend
Drie liederen voor een middenstem met piano„Groeningen's Grootheid, of de Slag van de
Gulden Sporen" (1302), voor soli, koor en orkest.
Twee liederen, voor mezzo- sopraan of bariton.
Twee liederen, voor eene zangstem en piano:
(i. Lievelingskind. 2 Adèste).
Vier liederen, voor zang en piano (i. Voor
de liefste, 2. Druiventrossen. 3. Oud liedeken,
4. Mijn troost).
Wiegelied, voor mezzo- sopraan of bariton
met piano.
Bij de wieg (j. C. Nijk), voor zang en piano.
Bruidsliederen, 4 liederen voor mezzo- sopraan
met piano.
Piano-concert en eenige onuitgegeven liederen.
Ouverture in C gr. t.

Angenot (Laurent ), geb. te Verviers
1874, was leerling van zijn vader, van de
heeren Kefer te Verviers en Isaye te Brussel
in hoofdzaak voor viool.
Daarna was hij solo-violist in de concerten
van d'Harcourt te Parijs (1894) en der
Symphonische Concerten te Spa, en werd in
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ANTWERPEN (PETRUS ANTHONIUS VAN).

1896 benoemd tot „Professeur de l'Academie
de musique" te Barcelona.
Als solist trad hij op te Brussel, Parijs,
Madrid, Barcelona, Bilbao, Keulen, den Haag,
Amsterdam, Rotterdam, Verviers en Spa.
Thans is hij leeraar voor viool aan het
Kon. Conservatorium te 's Gravenhage, en
werd hij als ie violist in het Residentie
opgevolgd door Starrenburg van het-orkest
Fransche opera- orkest.
An root' (Peter G. van), geb. te Zaltbommel, 13 October 1879, toonde, nog heel
jong zijnde, grooten aanleg voor muziek.
Hij begon zijn studiën te Utrecht, bij mej.
de Bruyn voor piano, later bij Joh. Wagenaar
voor piano en compositie en bij G. Veerman
voor viool, en had als jonkman van 20 jaar
reeds verschillende werken voor kamermuziek
geschreven, o. a. een kwintet voor strijkinstrumenten en piano.
In 1899 kwam hij voor viool en directie
onder de leiding van W. Kes, eerst te
Dresden, later te Moskau, was van 1900I 901 eerste violist aan het orkest te Glasgow en
het volgende jaar aan dat te Zürich. Het jaar
daarop werd hij 2e kapelmeester van het
Amsterdamsch Lyrisch tooneel en tegelijk
directeur van het Studenten-orkest ,,Sweelinck"
aldaar. Een jaar lang was hij onder - directeur
van ,,Toonkunst".
Na een vergelijkend examen werd hij in
April 19o5 benoemd tot dirigent van het
orkest „Harmonie" te Groningen (vacature
Van 't Kruijs). Met ingang van i Oct. 1910
werd hij als opvolger van J. A. Kwast benoemd tot directeur der Arnhemsche Orkestvereeniging. T evens werd hij benoemd tot

directeur van de Kon. mannen-zangvereeniging „Aurora".

Onder zijn werken telt men de bekende
Rhapsodic „Piet Hein" ; hetzelfde voor piano
4- handig (6e dr.)
Fragmenten uit de muziek van het Kerstsprookje „Das kalte Herz", voor orkest.
Ballade, voor viool -solo.
„In 't woud", cantate voor kinderkoor met
piano (woorden van Agatha Snellen) e. a.

Antwerpen (Petrus Anthonius van),
21 Maart 1844, organist,
klavierspeler, componist, en op jeugdigen
leeftijd directeur der gemengde zangvereeniging „Kunstmin" en der muziek- en tooneelvereeniging „Exelsior" te Utrecht.
Hij ontving muziek-onderricht in het
pianospel van Anth. J. van Schaik en in
compositieleer van Richard Hol. Hij beoefen
toonkunst als uitspanning, doch het is-de
vooral door den voortrelfelijken leider R.
geb. te Utrecht

ANTWERPEN (PEA:"i'IUS

1

SAR'I'S (,, \N l

NTIIONJUS VAN).

Hol, die hem zeer genegen was, en zelfs
zijn eigen werk door hem deed beoordeelen,
dat het. componeeren vooral van vocaalwerken hem hartstochtelijk lief werd. Talrijk
zijn de vruchten van dat onderwijs, waar
hoofdzakelijk liederen in druk verschenen.-van
Hier volgt de volledige lijst zijner werken:
Opus z, Serenade.
2, Soldatenlied.
Uitgave Wey3, Graflied.
gand, 's Hage.
4, De stem der zee.
5 en 6, Twee Kerstliederen (H. Rahr,
Utrecht), waarvan verschillende herdrukken bestaan.
„
7, Acht Marialiederen (wed. Van Rossum, Utrecht).
,,
8, Zes liederen van Frans de Cort, 5e
dr. (L. Roothaan, thans verkrijgbaar bij J. L. Beyers te Utrecht).
9, „Verlaten", (meerdere drukken hiervan, Brix von Wahlberg, Amsterdam).
zo, Drie volksliederen. ibid.
,; II, „Dijn Mijn ". bekroond (Willemsfonds,
Gent).
„
12, Exelsior-marsch, voor piano (uitverkocht).
„
z3, Vijf liederen (Alsbach. Amsterdam).
14, „Morgenlied ", mannenkwartet (Kessels, Tilburg).
z5, Drie Liederen (H. Rahr, Utrecht).
i6, Twee minnezangen voor gemengd
koor met piano (H. Rahr).
17, Vijf liederen (J. L. Beyers, Utrecht).
Transvaalsch liedje : „Kerel, pas op"
(J. Dusseau, Kaapstad).
i8, Twee Kerstliederen (J. A. H.
„
Wagenaar, Utrecht).
19, „Memorare", met orgel (Kessels,
,,
Tilburg).
23, „Contentezza", andante voor viool
of violoncel met piano (H. Rahr).
Niet in druk verschenen werken;
„Weergevonden ", zangspel met klavier.
„Te Deum" (ter gelegenheid van het 30-jarig
Pontificat van Z. H. Paus Pius IX, opgenomen
in de bibliotheek van het Vaticaan).
4 Missen voor mannenkoor met orgel.
„Meilied ", uit het drama ,,Elizabeth van Valkenburg", voor vrouwenkoor met strijkorkest en
hobo.
Vereenigingsmarsch van het muziekgezelschap
Mozart", voor orkest.
Feestzang (de Genestet), voor gemengd koor
met orkest.
„Ave Maria Stella'', voor violoncel met orkest
(In memoriam W. F. H. J. Heymans).
„Blijde Inkomste", Prinses Juliana- feestzang
voor solo of koor met orkest.
„Mysterie-spel" (Dr. H. J. A. M. Schaepman),
een zijner laatste werken.
Klein Oratorium voor soli en gemengd koor,
met begeleiding van harp, piano en orgel.
Opus 20 en 2i, Twee Latijnsche Gezangen,

ooN).

met orgel ; en op. 22 „Dichterliefde", een cyclus
van 7 liederen voor tenor en piano, gaan welhaast ter perse bij Kessels te Tilburg (einde
1910).

Apeldoorn (Jacobus Cornelis van),
geb. te Deventer, 23 Februari 186, werd in
1878 benoemd tot organist in de Luthersche
kerk in zijn geboorteplaats, in het volgende
jaar der Waalsche Kerk te Zwolle, in 188o
in de Bethlehem -Kerk, en bekleedt sinds 1890
die betrekking in de Groote Kerk aldaar.
Hij gaf uit : „Het Orgel in de Groote of
St. Michiels-Kerk te Zwolle ".
In vele plaatsen van Nederland gaf hij
orgel - concerten o.a. te Zwolle, te Kampen
en te Deventer en werd vaak uitgenoodigd
nieuwe orgels in te wijden.
Anny (Ch. Ernest), violoncellist, geb. 15
Oct. 1834, j Sept. 1895 te Kansas-City (N.Amerika), was eerst leerling van Montigny,
daarna van J. G. Menen, werd vervolgens
lid van het beroemde orkest van Julien,
waarmede hij een groot deel van Engeland
en Schotland doorreisde. Daarna vestigde hij
zich te Amsterdam als muziekonderwijzer en
heeft daar vele leerlingen gevormd, werd
leeraar aan de muziekschool aldaar en gedurende eenige jaren ook aan die te Haarlem.
In later tijd stichtte hij te Amsterdam een
eigen muziekschool, werkte mede in het orkest
van .,Felix Meritis" en werd lid van het
strijkkwartet : Frans Coenen, Jos. Cramer en

Sickler.
In de laatste jaren was hij alleen als
onderwijzer werkzaam en vestigde zich een
jaar voor zijn dood te Kansas-City, . bovengenoemd.
Van zijn werken noemen wij :
Op. 2 „ Nocturne", voor viool en piano.
;

„ 4, „Religione", voor violoncel en piano.

Arentz (Johannes Gijsbertus), geb. 2
Aug. 1-857 te Oegstgeest, genoot zijn opleiding als violist aan de muziekschool van
„Toonkunst" te Leiden, waar Wetrens zijn
leermeester was. Na zijn leertijd trad hij
meermalen als solist in verscheidene plaatsen op.
In" 1882 werd hij benoemd tot leeraar voor
viool aan de Sted. muziekschool te Gouda,
tot directeur van het Sted. muziekkorps,
terwijl hij ook fungeert als organist in de
Remonstrantsche kerk aldaar.
Arts (Antoon), geb. 27 Juli 1866 te
Deuteren, verloor reeds vroeg door een
ziekte het licht zijner oogen. Van zijn gde
jaar af bleef hij in het St. Henricus- gesticht
te Grave, waar hij reeds op 12-jarigen leef-
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tijd het orgel bespeelde, ondanks zijn vol
blindheid.
-slagen
Tot zijn muzikale werken behooren o. a.:
Op. 15, „Floris Virginum" lofzang voor twee
gelijke stemmen, met orgel.
„ 17, Laus Deo", z8 lofzangen voor vier
gelijke stemmen.
„ 19, „Neerlands Jubel", voor 4- stemmig
mannenkoor, opgedragen aan H. M.
de Koningin bij de vervulling van
Neerlands blijde verwachting.
„In Nativitate Domini", 3 Kerstliederen voor
alt, tenor, bas en orgel.

Assmann—Van der Zijl (P), geboren
te Sneek, 26 April í88o, ontving hare opleiding tot zangeres aan het conservatorium
te Amsterdam (Mevr. Noordewier—Red-

dingius).

Als zangeres (sopraan) trad zij van 1900
af te Amsterdam, Utrecht, Groningen, Dor
vele andere-drecht,DlfLuwan
plaatsen op.
Averkamp (Antoon), geb. 18 Febr. 1861
te Willige Langerak, was aanvankelijk voor
den handel bestemd, doch bereidde zich in
stilte voor tot de studie der toonkunst. Toen
zijn ouders zich in 1863 te Amsterdam hadden gevestigd, stelde hij zich in 1879 onder
leiding van D. de Lange, die hem onderwees
in pianospel en compositieleer. In 1883 werd
hij leerling van de „Hochschule fur Musik"
te Berlijn en volgde in het bijzonder de
lessen van F. Kiel. Tengevolge van diens
dood - toog A. in het volgende jaar naar
München, om onder leiding van Rheinberger,
Bussmayer, Schimon en Hasselbeck zijn
studiën in compositie, piano en zang voort
te zetten.
In 1886 te Amsterdam teruggekeerd, kreeg
hij een aanstelling aan de muziekschool van
„Toonkunst" als leeraar voor solo- en koorzang. Gedurende twee jaar volgde hij toen
de lessen van Messchaert. In 1903 legde hij
gemelde betrekking neder en stichtte een
school voor solo- en koorzang, benevens voor
de theoretische vakken.
Als leerlingen van Averkamp kunnen genoemd worden F. H. van Duinen, Jac. Urlus,
Jan Sol, Joh. Hoes, Walter van Son en de
dames Joh. van de Linde, Tine Heskes, ' Jo

Benjaminse, Anna Ristjouw, enz.
In 1890 richtte hij het Amsterdamsch
a- capella-koor op, opgericht met het doel de
vocale meesterwerken van de Lye tot de ie
eeuw te bestudeeren, dat zich allengs een

AVERKAMP
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grooten naam verwierf en zich ook in het
buitenland (Berlijn, Essen, Antwerpen, Brussel, Parijs) roemrijk heeft onderscheiden.
De eerste opvoering had plaats den Sen
April 1891, de twee-en- veertigste in de
Westerkerk te Amsterdam den 27en October
1 909.
Averkamp leidde nog gedurende een korten tijd een paar mannenkoren en de zang
waarmede hij-vernig„AtRlo",
een aantal te Amsterdam nog niet of weinig
bekende werken uitvoerde.
Van zijn composities zijn verschenen:
Op. z, Sechs Lieder für eine Singstimme.
„ 2, Sonate für Violine and Pianoforte.
„ 3, Drei Gedichte (Peter Cornelius) für
dreist. Frauenchor.
„ 4,
Das Paradies, für eine Singstimme.
„ 5,
Zes gedichten van Helene Swarth.
„Bethlehem"(A.Antheunis)voorTenor„ 6,
en Bariton-solo en mannenkoor met
orgel of piano.
„Elaïne and Lancelot", symphonische
„ 7,
Ballade für grosses Orchestre.
„ 8, ,,Decora Lux", voor 4 solostemmen,
gemengd koor en orkest.
;,
9, ,,Nacht", voor mannenkoor.
„ zo, Zes liederen voor sopraan of tenor
(Felix Rutten).

Voorts bestaan van hem in manuscript:
Een ouverture voor orkest (Tancred) ;
Een ouverture bij een vers van Tancred;
een Symphonie voor groot orkest; De
„Reien" uit Vondel's „Joseph in Dothan";
„Traumkónig and sein Lieb" (Geibel), voor
gemengd koor en orkest; rDie versunkene
Burg", voor mannenkoor en orkest.
In 1902 voltooide hij een dramatisch werk
,

„De Heidebloem" (Lovendaal).
Van -1898 tot iglo schreef Averkamp in
het weekblad „de Amsterdammer" muzikale
kritieken. Ook zijn van zijn hand in „Cecilia"
en „Van onzen tijd ' studiën op muzikaal
wetenschappelijk gebied verschenen, als :
Historische aanteekeningen over a-capellakoren en hare beoefening; Jan Pietersz.
Sweelinck en zijn werken; De Katholieke
kerkmuziek en de „niotu proprio" van Z. H.
Pius X.
Als bestuurslid van de „Vereeniging voor
Noord-Nederlandsche muziekgeschiedenis" bewerkte hij een z6 -tal marschen in gebruik bij
het Nederlandsche leger, voor piano, benevens
vijf geestelijke en zeven wereldlijke liederen
uit „Een Duytsch musyck-boeck" (1572).

BANCK (JOI-IN ERIE).
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B.
Banck (John Erie), geb. 3 Nov. 1833
te Soerabaya, t 16 April 1902 te Wiesbaden. Hij studeerde voor rechtsgeleerde te
Leiden en promoveerde aldaar. Na bij zijn
vader, een Deen, op het kantoor geplaatst
te zijn, verdroot hem dit leven, verliet stil
zijn woonplaats en verbond zich aan een dagblad te Gent. Bij den dood zijns vaders erfde
hij -diens groot fortuin, en dit had ten gevolge,
dat zijn levensloop een andere werd dan
waartoe hij geroepen scheen. Als dichter
heeft hij verscheidene componisten . (tan zich
verplicht. Zoo verschafte hij aan H. A.
Meyroos het gedicht bij het 3e Eeuwfeest
van "AlklTIaar'S ontzet", en voor HoI schreef
hij de Heiligerlee-cantate, de woorden bij de
l'Vliegende Hollander", bij "Leidens ontzet",
aile drie uitvoerige werken voor koor, soli en
orkest; eveneens voor het lied "Een blonde
haarlok", door HoI getoonzet.
Barbe (Alphonse), geb. 14 Oct. 1865 te
Luik, ~,4 18 Nov. 1910 te Bergen-op-Zoom,
studeerde te Luik aan het Kon. Conservatorium
en behaalde op Is-jarigen leeftijd de hoogste
onderscheiding, nl. de gouden medaille voor
waldhoorn, den I en prijs voor solfege en den
2en prijs voor harmonie. Toen werd hem de
betrekking aangeboden van len hoornist aan
het orkest eener Fransche badplaats (directie
Beumer, vader van de zangeres Dyna Beumer)
en werd hij weldra verbonden aan het theater
te Luik (directie Jahn).
In 1883 werd hij te Maastricht benoemd
tot leeraar voor alle koperinstrumenten en
tevens tot kapelmeester der dd. Scbutterij
aldaar. Bij de vacature van N. A. Bouwman,
Kapelmeester van het 3eReg. Inf. te Bergenop-Zoom, werd Barbe na vergelijkend examen
in diens plaats benoemd, en werd daarbij
directeur van het mannenkoor en het dameskoor "Excelsior". Hij heeft zich in die carriere
doen kennen als een verdienstelijk en talentvol kapelmeester en als begaafd componist.
Van zijn werken noernen wij:
"SaInt au Printemps", ouverture.
.
"Euterpe", en "Les manoeuvres", marschen.
Den I Oct. 1907 herdachthij zijn 25- jarige
loopbaan als musicus.

Bargiel (Woldemar), geb. 3 Oct. 1828
te Berlijn, ~,4 23 Febr. 1897 te Berlijn. Reeds
als knaap als solo-altistin het Dornkoor
geplaatst, ontving hij van Dehn onderricht
in piano, orgel, viool en contrapunt en werd
in 1846 leerling aan bet Conservatorium te

Leipzig. Vier jaar later zette hij zich als
muziekonderwijzer te Berlijn neder, werd in
1859 leeraar aan het Conservatorium te
Keulen en in 1865 kapelmeester en later
directeur van "rroonkunst" en leeraar aan
de muziekschool te Rotterdam,vvaar hij tot
1874 bleef, om daarna aangesteld te worden
tot leeraar aan de Hochschule te Berlijn.
Hij was de stiefbroeder van Clara
Schumann, doordien zijn moeder de eerste
vrouw was van Fr. Wieck.
Bartholomeus (W. N.), geb. 1825 te
Bunde bij Maastricht, t 14 Aug. 1894,
studeerde aan het Conservatoire te Brussel
(onder Fetis] piano, orgel en cornpositie.
Den len Mei 1850 werd hij benoemd tot
organist aan de St. Michaelskerk te Zwolle
en was ook langen tijd directeur der gemengde
zangvereeniging "Cecilia" en van het mannenkoor "Cecilia" aldaar.
Hij was als componist van kerkelijke muziekwerken, kleine koorwerken en liederen bekend.
Bastiaans (Johannes Oijsbertus), geb.
31 Oct. 1812, te Wilp bij Deventer, t 16
Febr. 1875 te Haarlern, ontving op ro-jarigen
leeftijd het eerste muziekonderwijs van Rohner
en Biermann te Deventer. Acht jaar later
werd besloten, dat hij horlogemaker zou
worden, doch daarin geen behagen vindende,
bleef hij bij zijn wensch zich aan de muziek
te wijden.
In 1836 kwam hij bij Schneider te Dessau
om daar zijn verdere opleiding te ontvangen.
Deze leermeester koesterde een groote vereering voor ]. S. Bach, zoodat Bastiaans
dezen hoog leerde waardeeren. Op het einde
van 1836 reeds verliet hij Dessau orn naar
Leipzig te vertrekken, waar Mendelssohn
werkzaarn was en daar nam hij orgelles bij
C. F. Becker en genoot ook het onderwijs
van Mendelssohn. Reeds in 1837 gaven Becker
en Bastiaans een groot orgelconcert te Leipzig,
waarop zij uitsluitend werken van Bach ten
gehoore brachten.
In 1838 keerde hij naar zijn vaderland
terug, waar hij in het volgende jaar benoemd
werd tot organist aan de Zuiderkerk en aan
het Blinden-instituut te Amsterdam.
Als de beste organist in Nederland gold
toen Johannes Peter Schumann, sinds 1801
organist in de Groote Kerk te Haarlem. In
1858 werd Bastiaans zijn opvolger.
In 1841 huwde zijn broederH. G. van
Otterbeek Bastiaans te Deventer 111Ct mej.
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Tonia Holterman. Bastiaans maakte voor die
gelegenheid een „Bruiloftszang" voor 4 mannen -stemmen (E gr. t.) met een ingevoegde
tenorsolo. Van zijn aanwezigheid te Deventer
maakte hij gebruik om met C. A. Brandts
Buys een Concert te geven, waarop o. a. het
„Groot Preludium" werd uitgevoerd, benevens
de zoogenaamde „L oorvoeringen", die het
koraal „Wie maar den goeden God laat
zorgen'' tot thema hadden en 7- stemmig en
dubbelkorig waren.
Zijn „Liederen zonder woorden ", 6 in getal, zijn voor het eerst te Haarlem gespeeld
( 18 4 6).
Op een prijsvraag in 1841 door de M. t.
b. d. T. uitgeschreven, danken de „Koraal zangen" met piano ad lib. (woorden van
Heye) het ontstaan. Deze koralen kunnen als
voorloopers beschouwd worden voor die,
welke hij later schreef voor den Vervolgbundel
der Evang. Gezangen.
In 1843 viel hem de onderscheiding te beurt
van benoemd te • worden tot buitenlandsch
eere-lid van de Academie te Rome.
Verder worden nog de volgende werken
van Bastiaans vermeld
„Sonate Fantasie" (c. Kl. t.), voor orgel, in
1847 en '48 door hem gespeeld te Amsterdam
en te Zwolle.
,,Eligisch Koraalgezang" voor koor (als een
herinnering aan Mendelssohn's dood, 1847).
,,Des Heeren huis ", koraalgezang voor koor
(F. gr. t.).,
„Sonate ", voor twee organisten.
„Hymne ", voor koor en solo kwartet (Es gr. t.).
Trio, „Jesu, meíne Zuversicht", voor orgel.
„Fantasie Sonate ", voor orgel, op „Wien
Neerlands bloed".
„Bijbelsch tafereel ", voor twee organisten en
bazuinen, uitgevoerd in 1849, (de 2e organist
was J. H. C. ten Broeke).
„Symphonie", voor orgel (Dgr. t.).
„Hymne ", voor mannenkoor met sopraan solo, twee tenoren en bas (woorden van Heye).
„Harmonie der Spheren", apotheose van J. S.
Bach.
„Fantasia en ricercara", op een thema van
Bach. (Hiervan bestaat ook een bewerking voor
2 piano's, 8- handig).
"Dankgezang",koor voor drie vrouwenstemmen.
„Hymne ", voor koor met bazuinen en strijk
-instrume.
„Melodisch Offer aan den geest van J. S. Bach'',
voor piano, viool, violoncel en harmonium (door
zijn dochter Maria op 8- jarigen leeftijd op een
concert te Deventer gespeeld).
„Liefdezang", voor 3 vrouwenstemmen.
„Sonate ", (a. Introductie, moderato, allegro:
b. adagio; c. Andante maestoso; d. fuga, allegro).
,,Fantasie en dubbelfuga", voor orgel.
„Kwartet ", voor viool, cello, contrebas en
harmonium.
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„Morgenlied", voor koor.
„Gods grootheid in de Natuur", voor koor
sopraan -solo, solo- kwartet, duet voor sopraan
en tenor.
„De verwoec-ting van Jeruzalem ", voor koor,
met saxophone, trompet en pauken.
„Fantasia Seriosa", voor orgel.
„Vierstemmige melodieën der Evang. gezangen"
(1852), voor koor en orgel.
„Vierstemmig psalmboek ", voor koor en orgel
(1 8 55) .
In den Vervolgbundel der Evang. gezangen
komen een 30-tal nieuwe zangwijzen en verbeteringen van reeds bestaande, door B., voor.
„Zes- stemmige Canon'', voor orgel (opgedr.
aan J. B. Litzau).
,, Orgelsonate"(terherdenkingaan R. Schumann).
„Fantasie op Heiligerlee".
„Andante", voor orgel (opgedr. aan Van Suchtelen).

Bastiaans heeft ook van den zang een bij
studie gemaakt. Van hem verscheen-zonder
in 1864 „De zangkunst, gegrond op de
physiologische kennis van het stemapparaat".
Zijn kennis van de Anatomie was het, waar
hij de juiste begrippen over den zang-an
te danken had. Op zijn initiatief werd in
1867 de Bachvereeniging in Haarlem opgericht.
Bastiaans (Johannes), geb. 5 Oct. 1854,
t 7 Febr. 1885, volgde zijn vader in 1876
als organist te Haarlem op, doch bezat diens
groote gaven niet. Hij trad in 1870 voor het
eerst in het openbaar op.
Bastiaans (Maria), dochter van J. G.
Bastiaans, geb. in 1847, had de virtuositeit
van haar vader geërfd.
Zij kreeg een aanstelling als organiste bij
de Herv. gemeente te Steenwijk. Na eenige
jaren van werkzaamheid huwde zij en beoefende toen de kunst niet meer in het
openbaar. Zij overleed den 28en Januari
1897 als mevr. Cordes-Bastiaans.
Bastiaans (Tonia), dochter van J. B.,
geb. 8 Mrt. 1862, had evenzeer veel aanleg
voor de toonkunst, deed zich reeds op 15jarigen leeftijd als pianiste hooren en legde
zich ook op de zangkunst toe. Onder Mes
leiding werd zij een onzer beste-schaert
altzangeressen.
Sinds í88o was zij leerares in den solozang aan de muziekschool van „Toonkunst"
te Haarlem, en volgde in 1892 Messchaert
op als hoofdlcerares aan het . Amsterdamsch
Conservatorium.
Haar huwelijk in 1893 met den heer A.
W. Weissman maakte aan haar openbaar
leven een einde.
Haar halfzuster, Clara Bastiaans, is organiste
van de Herv. gemeente te Oisterwijk.

13A'TTA (AT_F,XANDEN).

Batta (Alexander), geb. te Maastricht 9

te Versailles, zoon
van P. Batta, leerling zijns vaders, daarna
van Platel aan het Brusselsche Conservatorium, 'verwierf in 1834 den jen prijs voor
cello. Hij zette zich in Parijs als leeraar
neder, en schreef eenige o romances voor

Juli 1816, j 8 Oct.
-

9

I3E1.1ERr : (GEORGE, JOFIANNES, UERMANUS.)

aan de Muziek.- Akademie te Dusseldorp.

Beijerle(George,Johannes, tlermanus)

1902

cello, phantasieën, Variatiën, enz.
Batta (Jozef), geb. te Maastricht 24 Apr.
182o, broeder van den voorgaande, violist
en componist, behaalde in 1845 den prijs
voor compositie te Brussel en trad in 1846
als violist in het orkest der komische opera
te Parijs.

Batta (Jean Laurent), geb. te Maastricht
3o Dec. 1817, broeder van den voorgaande,
leefde te Parijs als muziekonderwijzer, later
te Nancy, waar hij in 1879 stierf.
Batta (Pieter), geb. te Maastricht, 8 Aug.
1795, 1 20 Nov. 18 76 te Brussel; in leven
leeraar aan het Conservatorium aldaar.
Baudot (Eugene), geb. ii januari 185
te Wavre in België, j 6 Febr. 1885 te
Amsterdam, genoot te Brussel onderwijs
in. viool van Vieuxtemps, Léonard en
Wieniawsky en speelde daarna eenigen tijd
in het opera- orkest mede. Toen kwam hij
in het orkest van Bilse te Berlijn en daarna
te Amsterdam. Stunmpff benoemde hem tot
2e concertmeester (Jos. Cramer was ie
concertmeester) aan de Amsterdamsche
Orkestvereeniging. Na de ontbinding dezer
vereeniging werd hij ie concertmeester in
het Paleis voor Volksvlijt.
Becht (Carel Julius), geb. 2 Maart 1826,
i 28 Maart 1902 te 's Hage, klarinettist van
buitengewone' verdienste, die reeds op jeugdigen leeftijd als solist optrad.
Meer dan 50 jaren was hij lid van het
orkest der Kon. Fransche Opera en van de
Diligentia- concerten te 's-Hage. Welk een
virtuoos hij was blijkt daaruit, dat hij eens
een vioolconcert van Spohr meesterlijk op
de klarinet blies, als ook een solo in de
opera, „Le postillon de Lonjumeau" (Adam)
op een wijze, die ieder in verrukking bracht.
Gedurende een reeks van jaren was hij
leeraar aan het Kon. Conservatorium te
's Hage, ' kapelmeester bij de Schutterij en
bestuurslid var de Maatschappij „De Toekomst".
Beck (Hendrik), oud - leerling van Jos.
Cramer en L. Zimmerman, daarna van de
Kon. Hochschule te Berlijn, werd in 1905
benoemd tot 2e violist in het strijkkwartet te
Kiew (Rusland). Later leeraar in het viool
aan het Conservatorium te Saarbrücken,-spel
is hij in Oct. J_gzo als zoodanig benoemd
-

geb. 19 Juni 186 te Londen.
Ofschoon te Londen geboren, is Beijerle
Nederlander. Zijn muzikale opleiding ver
hij door privaat-onderwijs en is hij-kreg
thans muziekonderwijzer en leeraar in den
zang aan de gemeente - kweekschool- voor
onderwijzers te Amsterdam.
Hij is componist van de volgende werken:
Marche festivale, voor piano 4 h. (ook voor
orkest), vaak uitgevoerd.
„Beatrix", Dry loverkens
voor zang
(Pol de Mont),
en piano.
„Een liedje van verlangen",
„Ons lied", voor 3- stemmig kinderkoor (opgedragen aan de Vereeniging tot verbetering
van den volkszang).
„Ada van Holland", opera in 4 bedrijven,
woorden van H. Th. Boelen.
Een drietal „Cantiques", pour le Choeur
Wallon.
„Maaierslied" (Fiora della Neve), gemengd
koor (bekroond met den Zen prijs).
„Druïdenzang", (Fiore della Neve), voor
mannenkoor (bekroond met den ien prijs, 1902).
„Ommekeer" (Lovendaal), voor zang en piano
(verschenen in ,,Woord en Beeld", 1897).
„Meilied" (Fiora della Neve),. voor zang en
piano (Woord en Beeld, 1897).
Twee klavierstukjes,
„Al isser die dach"
I in „Woord
en Beeld",
(Pol de Mont)
1898.
„In Droomland" (Fiora della
Neve), voor zang en piano
Romance, voor violoncel en piano (manuscript, vele malen te Glasgow en elders uitgevoerd).
„De Waterlelie" (Lovendaal),
voor zang en piano,
in Woord
„In 't Woud" ( jac. Besancon), en Beeld,"
voor zang en piano,
1899.
„Herfstgedachten" (Fiora della .
Neve), voor zang en piano,
„Alleen" (Jac. Besancon), voor zang en piano
(Elsevier's tijdschrift, 1899).
„Don Quichotte" (Flora. della Neve), Opera
comique (1898).
(Het voorspel eenige mtlen uitgevoerd in het
Concertgebouw te Amsterdam en ook eenige
aria's op een opera-concert).
,,Liefde" (Elize Knuttel- Fabius), voorvrouwen koor (Verschenen in de Ned. koorvereen. afl. 44).
Ballade, voor viool en piano (vaak uitgeNocturne, 4 voerd, nog in M. S.)
„Ha, langhct mi enen dronck" (Honigh), voor
mannenkoor (gezongen door de liedertafel
,.Maastrichter Staar" ).
„Mooi Holland" (Fabies), voor driestemmig
kinderkoor, met begeleiding (o. a. gezongen op
eenige uitvoeringen van de Vereen. tot verbetering v. d. volkszang).
„Morgen" (F. J. Bergman), voor gemengd koor.
-
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(In de Nederl. Koorvereeniging). Met dit nummer
behaalde „Kunst adelt" den ien prijs en tevens
den Eereprijs op den zangwedstrijd te Haarlem,
To April iglo.
„Musik" (Gravin Helena van Orleans), declamatorium, gecomponeerd 1904: (manuscript).
„Barcarolle", voor gemengd koor (Nederl.
Koorvereen.) 1902.
Twee Duitsche liederen (Aug. Friepel), nr. i
„Ein Lied", nr. 2 „Mude", (met veel bijval gezongen. M. S. 1905).
„Mijn Vaderland" (Tollens), voor gemengd
koor (uitg. De Gidts te Pynacker).
Verder nog vele liederen en instrumentaalwerkjes, een tiental gelegenheids- cantaten, meest
voor gemengd koor, enkele voor Vrouwenkoor,
allen in M. S.
(Het laatste nummer is Op. 93)•
-

Beijersbergen van Henegouwen (Andreas Johannes Jacobus), geb. z6 Nov.

1873 te 's Gravenhage, oud - leerling van de
Kon. muziekschool aldaar voor orgel, piano
en theorie (onder W. F. G. Nicolai).
Na het eindigen van zijn leerjaren werd
hij in 1893 benoemd tot organist- directeur
aan de kerk van „Het Heilige Hart" te
's Hage, in 1903 tot directeur van de „Kon.
Nationale Zangschool" aldaar en in 19o5 tot
directeur der liedertafel „Zanglust" te Dordrecht.
Als orgel-solist trad hij eenige malen op
in de concerten der genoemde muziekschool,
alsook op andere concerten.
Onder zijne werken noemen wij : een ver
koor voor den wedstrijd der Kon. Nat.-plicht
Zangschool (1907) getiteld „Nederigheid ".
Bekker (Christopf Anton), zoon van
O. J. B., geb. te Vlissingen, 20 April 1842,
ontving wel muziekonderwijs van zijn vader,
maar werd toch niet voor de muziek opgeleid
en als teekenaar geplaatst bij de Marine te
Hellevoetsluis. Evenwel bracht hij daar meer
muzikaal leven en gaf er les in zang en viool.
In 1875 werd hij zelfs aangesteld tot organist
der Herv. gemeente en richtte er later het
harmoniekorps „Concordia" op.
Bekker Jr. (Christopf Antoon), vierde
zoon van C. A. B., geb. 1830 te Winschoten,
genoot opleiding van zijn vader en later van
zijn broeder J. H. B. In 1848 vestigde hij
zich als muziekonderwijzer te Bolsward, werd
in 1856 kapelmeester te Helder en in 1868
te Kampen muziek-directeur en dirigent
van- de zangvereenigingen „Gemengd Koor"
en „Euterpe". Hij stierf aldaar 3 Febr. 189.
Bekker (Jacques), zoon van C. A. B. Jr.,
geb. 27 Dec. 1865 te Helder, kreeg reeds
vroeg viool-onderwijs van zijn vader en kwam
in 1877 in de vioolklasse van de Kon. muziek-
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school te 's Hage (J. G. Mulder); hij ontving
piano- onderwijs van Wagener.
In 1884 gediplomeerd, werd hij ie violist
in het orkest te Utrecht (C. Coenen), van
1885--87 in liet theatre de la Monnaie te
Brussel, daarna in het orkest van Colonne
en vervolgens werd hij als solo-violist in het
Arnhemsche orkest geplaatst.
Thans is hij als zoodanig te Dresden
werkzaam.

Bekker (Johannes Hendrikus), geb. 5
Januari 1826 te Winschoten, -j 5 Januari
1907 te Groningen, was de tweede zoon —van
den musicus Christ. A. Bekker. Toen deze
in 183o naar Middelburg verhuisde, ontving
de knaap daar zijn eerste muziekonderwijs
en maakte zulke vorderingen in vioolspèl,
dat hijj op zijn 9e jaar als solist optrad.
Door kunstvrienden gesteund, kwam hij in
't volgende jaar als leerling aan de Kon.
muziekschool te 's Hage voor piano, viool,
zang en harmonie -leer. Daarna mocht hij in
de kapel van Z. M. Willem II meespelen en
werd later solist bij het Fransche opera- orkest.
Ook leerde hij toen orgel spelen.
In 1848 werd hij muziekdirecteur te Meppel,
waar hij tot 185 1 bleef. Vandaar ging hij
naar Gouda, als sted. muziekdirecteur, waar
het muziekleven onder zijn leiding tot grooten
bloei kwam.
In 1 869 werd hij benoemd tot directeur van de
Vereeniging „Harmonie" te Groningen (na het
vertrek van C. Eisner). [De directeuren van
_ „Harmonie” waren achtereenvolgens M. Hageman (1853 -65), Carl Eisner (1865-69), J
H. Bekker (1869-97), M. H. , van 't Kruys
(1897--19o5), P. G. van Anrooy (19o5 —Io),
Kor Kuiler (1910- )]. In den loop der jaren
wist hij gedaan te krijgen, dat de bezetting
van dit orkest werd uitgebreid en ook, dat
het gehalte verbeterd werd. Tal van werken
heeft hij voor zijn orkest gecomponeerd en
gearrangeerd. Ook bewerkte B. dat de beste
leden van het orkest tot leeraars aan de
muziekschool werden geplaatst, welke school
eveneens onder zijn leiding stond.
Een schoone daad van B. was het stichten
van een pensioenfonds voor het orkest, daarin
bijgestaan door den President van „Harmonie ",
den heer G. Wouters Jr.
Bekker stond ruim 30 jaar aan het hoofd
van het muzikale leven in het Noorden. Hij
organiseerde er de groote muziekfeesten,
stond aan het hoofd van een zangvereeniging
(later J. H. Bekker" gedoopt) te Groningen,
alsmede van de liedertafel „Gruno" aldaar en
van de zangvereeniging „Concordia" te
Leeuwarden, staande onder het patronaat
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van
Jhr. Mr. Boelens van Eysinga.
In 1898 nam hij een welverdiende rust.
Zijn laatste werk van beteekenis was een
„Suite", in Groningen menigmaal uitgevoerd.
Van zijn compositiënwordenverdergenoemd:
„De dankbaarheid" (La reconnaissance), kleine
3- stemmige cantate, met piano.
„Lof der toonkunst ", driestemm. cantate met
piano.
„Zangers feestkoor ", driestemmig met piano.

Bekker (Okko Jacobus), geb. 1816 te
Winschoten, j 1904 te Vlissingen, was de
oudste zoon van Christ. A. Bekker. De
gebroeders Bekker zijn allen te Winschoten
geboren, waar hun vader muziek- en dans
daar ontving Okko zijn-mestrwa,n
eerste muziekonderwijs.
Sinds 1834 was deze de stads-muziekmeester en klokkenist te Vlissingen, en genoot tot aan zijn dood, in 1904, nog altijd
het tractement van f200 's jaars, wat. wel als
een bijzonderheid mag worden vermeld.
De oude stads-muziekmeester is steeds te
Vlissingen gevestigd gebleven en gaf now
dagelijks viool- en pianoles aan zijn kleinkinderen. Van hem verscheen o.a. ,,Theoretische vragen en antwoorden over de eerste
beginselen der muziek ", 1858, 1888.
Bekker (Petrus Rudolf), derde zoon van
C. A. B., geb. 23 Mei 1828 te Winschoten,
j 9 Juni 1873 te Utrecht. In 1830 vestigden
zijn ouders zich te Middelburg, en daar
ontving hij en zijn tweede broeder het eerste
muziekonderwijs, en werd in 1839 leerling van.
de Kon. muziekschool te 's Hage in violoncel.
In 185o werd hij tot verdere ontwikkeling
naar Brussel gezonden (Servals) en verwierf
twee jaar later den ien prijs voor violoncelspel. Daarna vestigde hij zich te Amsterdam
en in 1855 te Utrecht. In 1861 werd hij benoemd tot Hof-violoncellist. Te Utrecht was
hij lid van het orkest, van het Harmonie
-korpsen
leeraar voor cello en piano.
Bekker (Familie).
Vader: CIiri'stoffel A.
Okko Jacobus
geb. 1816, j 1904
Hendrikus ,,1826, i 1907
Johannes
Zonen :
„ 1828, j 1873
Petrus Ru(tolf'
„ 1830, 1895
Christ. A. Jr.
-
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Christ. A.

„ 1842

zoon van 0. J.

Jacques

„ 1865

zoon van C. A. Jr.
Belinfante Jr. (A.), geb. 22

Maart 1840
te Amsterdam, was leerling van de Kon.
muziekschool te 's Hage, voornamelijk voor
klarinet (C. J. Becht).
Na volbrachte studie werd hij aangesteld

RELINE ANTI. (\ av).

tot 2e klarinettist in het orkest van de
Fransche opera en in dat van „Diligentia"
te 's Hage. Bij de oprichting van het ,,Paleis
te Amsterdam, 1865, (directie J. M.-orkest"
Coenen), verbond hij zich daar als soloklarinettist, trad als solist in verschillende
steden op en legde in 1873 deze betrekking
neer, om zich geheel aan het klavier- onderwijs te wijden.
Later was hij ook werkzaam als leeraar
voor klarinet aan het Conservatorium en de
Muziekschool te Amsterdam.
Gedurende langen tijd leverde hij de
Amsterdamsche muziekverslagen voor. het
maandblad „Cecilia".
Te Delft was hij voorheen als i e klarinettist eenige jaren werkzaam op de stads- en
studenten-concerten onder leiding van J. C.
Boers en tevens als pianist bij de dameszangvereeniging.
Belinfante (Ary), geb. 28 Mei 1870 te
Amsterdam, ontving vroeg muziekonderwijs
van zijn vader. Hij wijdde zich pas op 21jarigen leeftijd geheel* aan de muziek, daar
hij eigenlijk in de medicijnen zou studeeren.
Gedurende twee jaar bezocht hij het Amsterdamsch Conservatorium en kreeg les in
pianospel van Jul. Röntgen en de Lange en
na het verlaten dier school van Henri Tibbe,
benevens onderwijs in compositie van B.
Zweers.
In 1883 werd hij benoemd tot leeraar voor
piano aan de orkestschool en in 1891 tevens
in de muziekgeschiedenis.
Bij de samensmelting van de Orkestschool
met. de muziekschool van Toonkunst ging hij
in 1898 als leeraar aan die inrichting over,
doch richtte in het volgende jaar met S. van
Adelberg te Amsterdam „De eerste Particuliere Muziekschool" op, welke in bloeienden
toestand verkeert. Een leeraars - personeel van
8 heeren en 4 dames geeft les in Piano,
Viool, Violoncel, Fluit, Solozang, Koorzang,
Solfège, Harmonie, Muziekgeschiedenis, Paedagogie, Analyse, Contrapunt, benevens in
Ensemble-spel en Orkest-spel.
Met den heer J. H. Garens Jr. richtte hij
13 Februari 1898 de „Vereeniging van
muziekonderwijzers en onderwijzeressen" op,
welke in de eerste jaren een plaatselijk
Amsterdamsche bleef, doch in . 1902 een
„Algemeen Nederlandsche Vereeniging" werd.
Onafgebroken is Belinfante Voorzitter geweest, eerst tot 1902 en daarna van het
Hoofdbestuur. Tevens was hij van de oprichting in Igoz tot 1905 redacteur van het
„Orgaan der Ned. Vereen. van muziekonderwijzers", waarna Willem. Hutschenruyter hem
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als zoodanig opvolgde tot 1go6, G. A.
Michelsen van 1906—o8 en sedert dit laatste
jaar weder Belinfante.
Herhaaldelijk trad Belinfante als solopianist op, o.a. in Januari 19o8 te Amsterdam, toen hij Max Reger's „Thema van
Bach met variatiën en fuga" toelichtte en
daarna speelde.
Zijn werk „Leiddraad bij het onderwijs in
de Muziekgeschiedenis" bleek spoedig zeer
bruikbaar te zijn.
Belinfante (Bertha), geb . te Amsterdam
in 188o werd als leerlinge opgenomen in de
Orkestschool, daarna aan het Conservatorium
te Amsterdam.
In verschillende plaatsen trad zij als soliste
op en is thans leerares voor violoncel aan
de Toonkunst-muziekschool te Amsterdam.
Belkum (Hendrikus van), geb . te Leeu warden 1851, werd in zijn geboorteplaats tot
organist opgeleid en is daar ruim 30 jaar
organist bij de Doopsgezinde gemeente, en
geeft ook nu en dan orgelconcerten o.a. bij
de vergadering der organisten -vereeniging in
1908.

Hij componeerde enkele liederen o.a. ,,Op
Jezus' geboorte" en „Scheiden ", (uitgegeven
bij Blommendaal te 's Hage).
Beltj en s (Matth ias j o sep h us H u bertu s),
geb. 14 Nov. 1820 te Roermond, f 16 Nov.
1909, studeerde aan het Conservatoire
te Luik, daarna te . Brussel.
Achtereenvolgens was hij werkzaam aan
het Gymnasium te Katwijk a. R., als directeur van de „Kon. Harmonie" en van de
„Liederkrans" te Roermond. .
In 1857 vestigde hij zich te Rotterdam en
richtte er het „Rotte's mannenkoor" op.
Zijn eerste werken zijn in den toenmaligen
romance -stijl geschreven, en zijn pianowerken
herinneren aan die van Tal, Léfèbre-Wély
en anderen uit dien tijd. Zijn laatste werken,
meestal uit Kerkmuziek voor zang en orgel
bestaande, zijn in strengen stijl en in de
Kerktoonsoorten geschreven. In het geheel
is hun aantal 164.
Wij willen enkele dezer noemen:

Mis, op. 130, voor een zangstem met orgel.
„Missa in honorem Purissimi", voor 3 gelijke
stemmen.
,,Missa pro defunctis", voor tenor en bas
met orgel.
„O salutaris Hostia", voor 3 gelijke stemmen,
a- capella.
„O bone Jesu'',
voor 4 mannenstemmen

,,Salve Regina", ^
(in i Bnd.).
Regina Coeli"
4
voor
gelijke stemmen.
4
„Magnificat ",
. „Ave Maria", voor 3 gelijke stemmen.
Hymnus, Op. 15 „Deus tuorem
milituni",
voor3gelijke
Hymnus „Jesu corona vir- stemmen
ginum",
met orgel.
Hymnus „Exultit orbus Gaudus",
„Eerste Confessor", Op. 16o, voor 3 mannenstemmen met orgel.
,,Ave 1VIaria", voor 2 zangstemmen met orgel.
Op. 103,,,Zomervreugde" (Sommerfreude) voor
vrouwenkoor en piano.
Zwei Nachspiele, voor. orgel.
Kerstlied : ,, Jezus is geboren ", voor bas- en
tenorsolo, vierstemmig mannenkoor en orgel.
•

-

In 1858 vereerde de Fransche regeering
hem een medaille voor een door hem geschreven mannenkoor. 1
In de laatste jaren zijns leven vertrok hij
weer naar Roermond en leefde daar rustig
tot aan zijn dood.
Bender (H. A.), j .26 Mei 1897 te Deventer, was leeraar voor muziek aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers aldaar, auteur
van verschillende werken : „Het pianospel";
{ „Theoretisch- practische zangschool en componist van:
„Het Klokje ", Op. 40, voor mannenkoor.
„Twaalf nationale liederen ".
„Kling, klang", keur van kinderspelen (herzien

door C. Jolink).
„Het muziekonderwijs en de muziek in 't algemeen".
Het zangonderwijs, naar de Duitsche methode,
afdeeling A - G.
Liederenbundel in systematische volgorde
voor de lagere scholen en de zondagsscholen :
dl. i. eenstemmig; dl. 2. tweestemmig; dl. 3.
driestemmig, dl. q.. vierstemmige gezangen voor
mannenkoor.
„Caecilia", liederen en gezangen voor gemengd

Op. 85, „De visschersbruid"
koor.
(ballade),
zang 1„Neerlands Leeuw," voor een zangstem met
,,'49, „In den herfst ",• voor
en piano.
piano, op. 49.
,, 163, ,,Het dochtertje van
den juwelier ",
Benedictus (E.), geb. te 's Hage, 3 Dec.
„De Kleinste ", voor kinderstemmen.
1848, ontving zijn opleiding aan

„N achtgezang",

„Omhoog ",
voor mannenkoor.
„Te Deum laudamus",
,,Tantum ergo", voor alt, tenor, bas en orgel.
,,^ u es pastor'',
1 voor 4 gelijke stem-

„

salutaris Hostia",

men in i Bud.).

de Kon.
muziekschool in viool, piano en theorie van
den concertmeester C. Buziau en speelde op
zijn 14e jaar reeds snede in de concerten
van Diligentia als ie viool. Later legde hij
zich bijzonder toe op de studie der altviool

BERCKEL (HENDRIK JOS. VAN).

en werkte als zoodanig mede in het Fransche
opera- orkest, terwijl hij ook de partijen van
de viola d'amour vervulde. Sinds is uit hem
een altist geboren, die een welverdienden
naam bezit. Niet altijd had hij een vaste betrekking, maar trad af en toe in het openbaar op met Dirk Schafer; geeft pianoles, en
in den laatsten tijd houdt hij zich bijzonder
bezig met liet geven van lessen in viool- en
samenspel in zijn geboortestad. B. is ridder
in de orde van Oranje -Nassau.

Berckel (Hendrik Jos. van), geb. te

Delft, To Januari 1853, genoot zijn opleiding aan de Haagsche muziekschool onder
Nicolai, later in Duitsehland en was daarna
meest autodidact voor klavier, orgel en cello.
Sedert 1887 is hij te Breda gevestigd en
bekleedt reeds vele jaren den post van
organist en koordirigent.
In eenige provinciesteden trad hij ook als
solist op. Zijn compositiën bestaan uit:
Twee ouvertures voor symphonie- orkest.
Op. 8, Sonate I voor piano en viool, (uitgegeven).
„ zo, Trio, nr. z, voor - viool, cello en
p ano.
,, 29, Trio, nr. 2, voor piano, viool en
violoncel (handschrift).
„ 30, Sonate voor harmonium of orgel.
„ 32, „'k Heb de madelief zien bloeien ",
lied voor alt of bariton met piano.
,, 33, Sonate II, voor viool en piano.
Een strijkkwartet.
Drie 4- handige stukken voor harmonium of
orgel.
Drie stukken voor viool (cello) met piano en
harmonium.
Rondo voor twee celli en piano.
Sonate voor piano.
Drie 4- handige stukken voor piano.
Een 4- handige sonate.
Op vocaal gebied:
Werken voor gemengd- en mannenkoor, w.o.
Cantates.
Missen en andere kerkelijke muziek (in druk
verschenen.)
Liederen voor een en meer stemmen met
piano.

Berckenhoff (L. F.), geb. te. Purmerend
1852, ontving muziekonderwijs van J. Kwast
aldaar, daarna aan de Kon. muziekschool te
's Hage en toen te Brussel onder leiding van
Brassin en Chiaranlonte voor piano en zang.
In 1874 zette hi; zich te Haarlem neer en
werd benoemd tot leeraar aan de muziek
„Toonkunst' en aan de Rijks--scholvan
kweekschool voor onderwijzers en tot dirigent der zangvereeniging te Beverwijk.

Berckenhoff(TheodorusAlbertus), geb.
Juli 1.825, j 1887, beoel ncle

te Elburg 3T

- -
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van zijn vroegste jeugd de muziek. Aanvankelijk voor de Letteren bestemd, wijdde hij
zich later geheel aan de toonkunst.
Eerst was hij te Purmerend, in 1849 te
Elburg en in 1851 te Ameide organist - en
muziekonderwijzer, welke laatste betrekking
hij ruim 30 jaar vervulde.
Hij schreef: Veertig koraalvoorspelen (in
Caecilia gunstig beoordeeld).
Berdenis van Berlekom, zie Berlekom.
Berg (Henri van den), geb. 25 Maart
1856, 25 Aug. 1900, werd als musicus
allereerst opgeleid door J. Cramer (viool).
Later ging hij naar Keulen om bij Jaffa te

t

studeeren.
In 1878 werd hij benoemd tot leeraar voor
viool aan de Sted. muziekschool te Deventer
en werd, na den dood van C. A. Brandts
Buijs (189o) tot diens opvolger aangesteld
als directeur der gemengde zangvereeniging
„Euterpe'', welke hij tot grooten bloei bracht.
H. v. d. Berg is als componist bekend
-

door:
„Caila Lapi", komische opera (ook te Luik
opgevoerd), waarin Henri Albers de titelrol
vervulde.
„Vrij-af", kindercantate (zelfs in Indië bekend).
6 Kinderliederen (N. Veenstra), voor zang en
piano.
Liederen voor gemengd koor a- capella.
Lustspiel- ouverture.
Composities voor viool, piano enz.

Voor zijn kwaal heeft hij geen genezing
kunnen vinden, zelfs niet, toen hij de laatste
twee jaren in „Aroso" vertoefde.
Na zijn dood koos „Euterpe" Joh. Wensink
tot haren directeur.
Berghout (Johannis Cornelis), geb.
2 Sept. 1869 te Rotterdam, studeerde pianospel, theorie, contrapunt en compositie bij
Prof. F. Gernsheim, instrumentatie bij F.
Blumentritt te Rotterdam, en viool bij Prof.

Willy Hess.
Sedert jaren geeft hij onderwijs in viool en pianospel, alsmede in theorie, compositie
en instrumentatie, en trad vroeger herhaal
op als solo -violist in diverse steden-delijk
van ons land.
De lijst zijner werken bevat de volgende:
Opus
,,

„

I. Albumblatt, voor
2. nr. z Missa, voor

Violine u. Klavier.
4 -st. mannenkoor,

soli en orgel.
3. Chant d'amour et Humoreske, pour
violon et piano.
4. Sérénade, Violin u. Piano.
5. Canti.que de Soir et Polonaise.
violon rit piano.
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Fleurs du printemps (Melodie et
Scherzino), Piano-solo.
7. Treur niet (gedicht v. Harry), 4 -st.
„
vrouwenkoor.
„
8. Van liefde, lied voor i stem met piano.
,,
9. Billet-doux, Romance pour violin et
piano.
,,
zo. Twee Balladen, voor Bariton met
piano of orkest.
Nr. i. Het zwaard.
„ 2. Der Vadren graf.
„ II. Benedictus (Wees gezegend) Hymne
voor 3 -st. vrouwenkoor. Latijn en
Holl.
;,
12. Zwei Lieder, für eine Stimme mit
Klavier.
13. Lentelied, lied voor i stem met
„
viool en piano : De lucht is blauw
en groen het dal.
14. Kriekende Kriekse (B. v. Meurs), 6
„
liederen voor z stem met piano.
,,
15. Missa nr. 2, voor 4-st. mannenkoor,
soli en orgel.
„
16. Aquarelles, pour violon et piano.
„ 17. 0 sacrum convivium, Hymne voor
4-st. koor.
„ z8. Ave Maria, Hymne voor 4-st. koor.
Adoro Te, Hymne voor 4-st. koor.
„ 19.
Missa nr. 3, voor 3-st. vrouwenkoor.
„ 20.
Salve Regina, Hymne voor 3-st.
„ 21.
vrouwenkoor, koor en orgel.
„ 22.
Anneke (N. Beets), Lied voor i
stem met viool en piano.
id.
id.
23. Bloesems (Harry)
„
„
24. In den Herfst (B. v. Meurs) id. id.
id,
id. id
„
25. Een Bagatelletje
26. Kinderstukken, voor viool- (violoncel) en piano.
I Sprookje, 2 Feestmarsch, 3 Bloemen.
27. Ecce Panis, Hymne voor middelstem met orgel of piano.
„ 28.
Twee duetten met piano.
I. Wie gaat er mee ? (Mallinckrodt).
2. Hoe schittert de zonne (Soera
Rana) .
„ 29.
Ave Maria, Hymne voor middelst.
orgel en piano.
id.
id.
„
30. Benedictus,
(ook als Kerstlied met Franschen
en Hollandschen tekst).
3z. Albumleaves (Albuinblätter), piano„
solo.
I. Romance, 2 Valse, 3 Nocturne.
,.
32. Nachtgesang, (Duitsch-Hollandsch),
lied voor i stem met piano of orkest.
,, 33. Twee gemakkelijke stukjes, voor
piano-solo.
i Klein Duimpje, 2 Asschepoes.
„
34. Sonatine in g-gr.t., voor viool
(violoncel) en piano.
35. Impromptu, orgelsonate.
,,
36. Postludium,
37. Carmen, Fantasie pour violon et
.,
piano.
„

6.
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,,
„ 40.
„ 41.
„
„ 43.
„ 44.

38. Fugato, orgelsolo.
39. Bede, (I. da Costa), Lied voor i
stem met piano of orkest.
Berceuse, pour violon et piano.
Tristan and Isolde, (R. Wagner),
Fantasie für Violine u. Klavier.
42. Klavier- quartet, G-gr.t. Piano, viool,
alt en cello.
Zwei melodiöse Stücke für Violine
U. Klavier.
I. Barcarolle, 2. Jagdstuck.
Huwelijkstrouw, (A. Pierson), Lied
voor middenst. met viool en orgel
(piano).

Berlekom (Maria Catharina Berdenis van), geboren te Middelburg 2 December
186o, ontving hare muzikale opleiding aan
het Conservatorium te Keulen, 188o-'84, en
studeerde daar piano bij Prof. James Kwast,
zang bij Prof. Paul Hoppe, harmonie en
contrapunt bij Prof. Gustav Jensen en daarna
nog piano en zang in Frankfort en in Parijs.
Haar hoofdinstrument is piano, terwijl zang
bij vak is. Zij treedt op als leerares in piano,
koorzang, harmonie, theorie, methodisch
spreken, rythmische gymnastiek (methode
Jacques Dalcroze).
Als solo-pianiste deed zij zich hooren o.a.
te Middelburg en Kampen en is leidster van
het meisjeskoor der „Middelburgsche Toynbee-vereeniging" en trad zij met dit koor op
in de „Matinée musicale" bij gelegenheid
van de „Nationale tentoonstelling van vrouwen-arbeid" te 's Hage, (Aug. 1898) en in
eene matinée op de „Tentoonstelling van
Opvoeding van het Kind" (Aug. 19o8) te
's Hage. De koorzang werd voorafgegaan de
eerste maal door hare Inleiding „Wat kan
het doel zijn van zangcursussen van „Ons
Huis ?", de tweede maal door „De ontwikkeling van het muzikaal gehoor bij het kind,
hoofdzakelijk in verband met de methode
Dalcrose", terwijl op deze matinée ook
oefeningen in rythmische gymnastiek werden
gegeven.
Onder hare leiding hadden opvoeringen
plaats van „Jantje in Modderstad", van
„Zangspelletjes" (Dalcroze) te Middelburg
(1906) en te Vlissingen (1907), van „Prinzessin Ilie", van Anton Krause, met pianobegeleiding door den componist te Middelburg (1889) .
Verscheidene artikelen van haar hand op
het gebied van muzikale literatuur verschenen
o. a. in het „Weekblad voor Muziek, „Cecilia",
en andere bladen en tijdschriften. Eenige
dier artikelen zijn :
„Wat moet lhet doel zijn van het zangonderwijs op de volksschool en hoe kan dit
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doel worden bereikt 7" "Kan muzickonderwijs vreugde geven aan het Kind 7"; "Acht
Gesange 111it Klavierbegleitungen van E. von
Brucken Fock"; "Ein Hollandischer Liederkomponist'"; "De ItaIiaansehe geYIlustreerde
muziek van Burgmein"; "De muziek in het
drama", Verder verschillende artikelen over
de adresbevveging in Duitschland en Holland
ter verkrijging van goed zangonderwijs op
de volksschool en in voorbereiding een werk :
"Hoe leeren wij het kind de muziek liefhebben" 7 "Nieuwe methode voor pianoonderwijs".
Voorts wcrd door haar het initiatief genomen voor het ~"Adres" aan de Gemeentebesturen der groote gellleenten in ons land
waarin verzocht wordt het zangonderwijs op
de lagere school te verbeteren.·
.
Mej. Berdenis van Berlekorn maakte zich
voortsverdienstelijk door een Fransche vertaling van Bellamy's "Roosje". G. Ricordi
te Milaan cornponecrdc daarvoor de muziek
en droeg het aan de vertaalster Ope De titel
van dit werkje is: "Rosette", Legende hollandaise d'apres Bellamy, Suite dramatique
pour piano a 4 mains, de J. Burgmein (pseudoniem van Ricordi).
Verder was zij vanaf 19°0-19°2 werkzaam als Secretares van het Middelburgsche
dames-Comito voor de Boerenkrijgsgevangenen en hunne vrouwen en kinderen in
de conccntratiekarnpen. Met medcwerking van
Dan. de Lange en leden van het Concertgebouw-orkest te Amsterdam werden een
piano, eenige andere instrumenten en muziek
voor een orkest aan de gevangenen op St.
Helena gezonclen.
BerJijn (A. W.), geb. 2 Mei 18:::7 te
Amsterdam, t 18 Januari 1870, ontving zijn
eerste onderwijs op piano en viool van Bernard Koch, terwijl M. I-J' Erek hem onderrichtte
in harmonic en compositie. In 1836 vertrok
hij naar Duitschland, waar hij kennis maakte
met L. Spohr, die te I{assei een ouverture
van B. liet uitvoeren. In 1839 ging hij naar
Berlijn en stuc1eerde daar onder dr.' Finck
het 'contrapunt, deed in 1844 een kunstreis
naar Belgic, waar te Brussel eenige zijner werken werden uitgevoerd en ging in 1845 naar
Parijs, vvaar hij een concert gat:
In Nederland teruggekeerd, werd hij orkestdirecteur aan den stads-schouwburg.·
Hij componeerde meer clan 200 werken,
waaronder gcnoemd worden :
"l)ie Bergknappcn" opera, \184°. in 18-+1 te
Amsterdam opgcvoerdl.
Twaalf balletten.
V crscheidene mclodrarnas met korcn (in
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den schouwburg te Amsterdam opgevoerd).
Synfonie (D gr. t.) ook in het buitenland uitgevoerd.
"Proserpina", opera (1842).
"Le lutin de Colloden", opera.
"Moses auf Nebo", oratorium.
"Tantum ergo" en een "Mis" met orkest.
"Worte Libel' Schiller" (Goethe), voor mannenkoor en tenor-solo.
"Zur Wanderschaft", I
"Vaderlandsch lied", \ voor mannenkoor.
"Het Lied",
"Herderslied'-', voor kindersternmen met piano
ad lib.
Korte handleiding voor het vioolspel,
"Chant militaire ", mannenkoor, tenor en bassolo.
"Soldatengezang", voor mannenkoor.

Koning Willem II schonk hem de ridderorde van de Eikenkroon. Voorts mocht hij
op vele onderscheidingen en gouden medailles
bogen. Hij was de oprichter van de liedertafels "Oefelling baart Kunst", welke den
r oen Nov. 190+ haar 5o-jarig bestaan herdacht. (De opvolgende directeuren waren ].
I{ral, R. Collin, H. F. R. Brandts Buijs en
J. A. Presburg, onder wien er aan verbonden werd een afdeeling voor gemengd koor;)
van ,,!(unst en Vriendschap" en de stichter
van het Diamantwerkers-Weezenfonds.
Bertelman (Jan George), geb. te An1sterdam 21 Januari 1782, t 25 Januari 1854,
ontving het eerste onderwijs van den organist
Brachthuyzer en beoefende vlijtig de werken
van Bach, Corelli, Mozart e.a.
Later riehtte hij te Amsterdam een IT1Uziekschool op, waaruit verscheidene talentvolle musici te voorschijn kwamen, als: J.
B. van Bree, A. ten Cate, Smits, Sturnpff,
HoI e.a.
Bertelman was een goed onderwijzer in
zang, viool, piano en voornamelijk in theorie.
'Tot de uitbreiding van den zang op scholen
heeft hij veel bijgedragen..
De volgende werken van hem zijn in druk
verschenen :
Driesternmig koraalboekder Evang. Gezangen.
Requiem.
Missa, voor solostemmen, koor en orkest.
Fantaisie et Air, pour violon.
Variations pour le piano sur la Cavatine de
Tancred,
Quator pour instruments a corde.
Variations pour violon sur un theme original.
Een menigte Romances, Marschen, Liederen en
N ationale zangen.
In manuscript bleven:
Treurzang op den dood van J. Kuiper.
Vondel's droom (voor den Stadsschouwburg).
De slag bij Nieuwpoort (1600).

BESOUWEN (W. H. VAN).

i6

BIKKERS (GERARDUS).

Cantate voor het 5o -jarig bestaan van „Felix
Meritis".
Etudes voor viool en voor zang.
Harmonieleer.
Verscheidenen Opera's en Entre -actes.
Concerto's voor klarinet en voor contrabas.
Motetten, schoolliederen, enz.

Bertelman was een van de Nederl. toon kunstenaars, die den „Nederlandschen Leeuw"
ontvingen.
De vrienden van B. plaatsten een monument op zijn graf.
Besouwen (W. H. van), geb. 7 Sept.
1857, R. C. Priester, lid van de Commissie
tot Keuring van Kerkelijk-muzikale compositien, was eerst Prof. aan het Seminarie te
St. Michiels-Gestel (1888-93) en is sinds 4
Febr. 1903 Pastoor der parochie van den H.
Antonius (Korvel) te Tilburg.
Hij componeerde de volgende werken:
,,Missa S. Lamberti", Lofzang voor 4 gelijke

stemmen.

XVIII Cantica, voor 3 en 4 stemmen.
Twee Litanieën van O. L. Vrouw, voor 3
mannenstemmen en orgel.
„Jubilé- hulde" voor 3- stemmig mannenkoor
en kwartet, met orgel.
,,Leo- Cantate ", voor 4 mannenstemmen (soli
en koor), met piano.
Hymnus „Te Deum laudamus", voor 4 mannenstemmen.

Besselaar Jr. (Jan Hermanus), geb. 29
September 1874 te Rotterdam, genoot zijn
opleiding aan de muziekschool te 's Hage:
van Aclhermann (orgel, theorie, piano), van
Wirtz (piano), van Bolten (trompet), van
Nicolai (orgel en compositie) en van Viotta
(compositie).
Voor orgel en piano als hoofdvakken en
voor theorie, trompet en compositie als bij
-vaken
verkreeg hij het einddiploma.
Zijn eerste betrekking als organist was te
Kralingen, daarna te Vlaardingen, vervolgens
te Rotterdam (Scotch Church) en thans in
de Evang. Luthersche kerk aldaar.
Daarbij is hij hoofdleeraar voor orgel aan
de Maatschappij t. b. d. Toonkunst, directeur

der Rotterdamsche Bach-vereeniging, en
leeraar voor zang aan de Kon. Wilhelmina kweekschool voor onderwijzers(essen).
Als solist' is hij vele malen opgetreden te
Rotterdam, verder te Amsterdam, den Haag,
Leiden, Delft, Dordrecht, en meer andere
plaatsen in ons land. Hij arrangeerde concerten met de dames mevr. NoordewierReddingius, mevr. De Haan--Manifarges,
mevr. Stronck --Kappel, met cle hh. Messchaert,
Zalsman, e. a.
Zijn compositiën (in portefeuille) bestaan uit

3 Strijkkwartetten.
2 Sonates voor piano.
2 Preludiums en Fuga's voor orgel.
Liederen voor i en 2 zangstemmen met piano.

Als criticus is hij werkzaam aan het „Paedagogisch tijdschrift voor christelijke onderwijzers".

Beurden (W. van), 24 Mei 1907,
directeur der Kon. muziekvereeniging
, Euphonic" te Kaatsheuvel. Zijn zoon M.
van Beurden werd zijn opvolger.
;

Bicknese (Friedrich Hubert Ernst),
geb. te Rotterdam, 13 Oct. 1862, genoot zijn
opleiding te Rotterdam onder leiding van de
kapelmeesters. Wouter Hutschenruyter, F.

Blumentritt en C. Zchoppe (Hoogd. opera),
in hoofdzaak voor piano.
Hij is zijn loopbaan reeds begonnen als
jongen van 16 jaar. Toen werd hij aange
steld tot repetiteur bij de solisten der Hoogd.
Opera. Daar werd hij o. a. zeer op prijs
gesteld door den baszanger Conrad Behrens,
die hem als pianist engageerde voor een
concert-tournée door Noorwegen. Drie jaar
maakte hij met Behrens, Dina Beumer en
Trebilli concertreizen . Daarna werd hij ver
als kapelmeester en pianist aan de-bonde
onderneming van den heer Doon (later
Pflaging), bij ween hij ongeveer 6 jaar werkzaam bleef. Bij de opening van den TivoliSchouwburg te Rotterdam werd hem daar de
plaats van kapelmeester . gegeven. Als zoodanig was hij later werkzaam in den ArtisSchouwburg te Amsterdam. Daarna werd hij
tot kapelmeester bij het muziekkorps van het
Te Reg. Inf., toen te Leeuwarden liggende,
benoemd. Thans is hij in gelijke betrekking
.

te Assen werkzaam.
Gedurende de bovengenoemde kunstreizen
trad hij in Zweden, Noorwegen en Denemarken ook als solist op.
Van zijn compositiën worden genoemd:

Een. Cantate voor Solo, koor en orkest (uit
schouwburg 1892).
-gevordinAts
8 Liederen voor sopraan.
Een Concert- fantasie en een Concert-polonaise
voor harmonie-orkest.
Een Kronings-marsch.
Een Fantasie over motieven uit werken van
R. Strauss.

Een Fantasie uit de opera „La Juive" (Halévy).
Een Fantasie liber Lieder van R. Schumann.
Grosse Fantasie a. d. Oper „Imaldi" (Th.
Verhey).

Een aantal van ruim honderd arrangementen
voor strijk- eu harmonie - orkest.
Bikkers (Gerardus), geb. te Rotterdam
1865, kreeg vioolles van Van Aken en
klarinetles van Kohler.

BLAUW JR. (LEENDERT).
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Vroeger onder-kapelmeester en gedurende
jaar solo- klarinettist bij het 5e Reg. Inf.
te Amersfoort, is hij sinds 19o5 kapelmeester
bij dit Regiment (vacature Van Aken).
Hij componeerde eenige Marschen en
schreef arrangementen voor Harmonie-orkest.
Blaauw Jr. (Leendert), geb. te Amsterdam 25 Dec. 1881, werd aanvankelijk in de
journalistiek opgeleid, maar wijdde zich op
17- jarigen leeftijd geheel aan de muziek. Hij
studeerde tot dat einde te Amsterdam, waar
hij vervolgens zijn loopbaan als muziekonderwijzer begon. Eenige jaren later vestigde
hij zich te Ede als muziekdirecteur, waar
verschillende groote koorwerken door de
zangvereeniging „Erica" onder zijn leiding
werden uitgevoerd.
Van zijn compositiën worden genoemd:
22

„De opwekking van Lazarus", Oratorium
(meer dan 200 maal zoowel te Amsterdam als
te Ede opgevoerd).
Suite voor orkest.
Klavier -septet, met viool.
„Aan den eindpaal", lied voor één zangstem
met orgel.
„Bede", voor één zangstem met viool en
piano.
Drie liederen (Karssen) voor koor, orgel of
piano, op. 12.
I. Het licht vol luister. 2. Wat zal het zijn?
3. Op het Kerkhof.
„De twee grasmaaiers" (komische ballade van
J. van Lennep) voor zang en piano.
„Verloren", voor idem.
Fantasie impromptu, voor piano.

Blank (J.), j JO Januari I 892 muziekonderwijzer en gedurende 5o jaar organist
der Herv. gemeente te Weesp.
Blazer Mz. (Samuel), geb. 29 Juni 1870
te Rotterdam, ontving muziekonderwijs van
wijlen F. Oushoorn en schriftelijk van Prof.
F. Simandi te Weenen. Zijn hoofdinstrument
is Contrebas.
Sedert 1888 is hij ie en Solo-contrebassist
aan het Concertgebouw-orkest, tevens hoofd leeraar voor zijn instrument aan het Conservatorium te Amsterdam.
Als solist trad hij meermalen op in het
Concertgebouw en in andere plaatsen van
ons land. Ook speelde hij met het „Boheemsche
strijkkwartet ", met Weingartner diens Septett,
enz.
Tot zijne compositiën worden gerekend:
Concert-Etuden en eenige kleine solo's in
manuscript.
Bles (M.), geb. 1 795, j I januari 1881
te 's Hage, was gedurende 65 jaar violoncellist van het Haagsche orkest en de laatst
overgeblevene van hen, die in de dagen

BLITZ (CARL).

van November 1813 in den Schouwburg het
sein gaven tot herstelling van 's lands onafhankelijkheid, door het aanheffen van het
,.Wilhelmus ".
Tot weinige maanden voor zijn dood
— hij stierf in den ouderdom van 86 jaar —
was hij nog werkzaam als lid van het orkest
in den Franschen Schouwburg.
Blij (Wouter van der), geb. 12 Juni
1855 te Leiden, heeft aldaar zijn muzikale
opleiding op de muziekschool (directeur de
heer Wetrens) ontvangen op klarinet, viool,
piano en theorie, later op klarinet, als hoofdinstrument, voortgezet te 's Hage bij Becht.
Hij was eerst als klarinettist bij de Leidsche
schutterij muziek en vervolgens ( 1 875 — '7 8 )
als solo- klarinettist bij de stafmuziek van het
4e Reg. Inf. werkzaam, waarop hij den ten
April 1878 benoemd werd als solo- klarinettist
bij de toenmalige schutterij-muziek te Utrecht
(kapelmeester C. Coenen), thans omgezet in
het Utr. Sted. Orkest (directeur Wouter
Hutschenruyter).
Na het overlijden van den 2en kapelmeester, Gaillard, werd W. v. d. Blij tot
diens plaatsvervanger benoemd en is hij als
je klarinettist in het Symphonieorkest, als
plaatsvervangend dirigent van dit orkest en
als dirigent der Harmonie-concerten nog
steeds werkzaam.
Bovendien is hij vanaf de oprichting van
het muziekkorps van het Reg. Genietroepen
te Utrecht (1887) als kapelmeester daarbij
geplaatst, alsmede benoemd (1887) tot directeur der thans Kon. Utr. Vereeniging voor
Kerkgezang, welke vereeniging in de laatste
jaren op muzikaal gebied merkbaar is vooruit
wat voor een groot deel te danken is-gean,
aan de, in 1893 opgerichte, onderafdeeling
zangschool. Deze vereeniging werd den Toen
Nov. 1853 opgericht door H. J. van Lummel..
Onder de vroegere directeuren vinden wij
ook vermeld de heeren C. Coenen en Ruijgrok.
Den 8en Aug. 1863 trad zij voor het eerst
in het openbaar op, nl. op het ie Zendingsfeest te Wolfheze gehouden, en in 1888 sloot
zij zich aan bij den Bond van Christelijke
Zangvereenigingen in Nederland.
Blitz (Carl), geb. 6 Sept. 1872 te Rotterdam, oud - leerling van Willy Hess aan de
muziekschool aldaar en van W. Kes te
Amsterdam.
In 1891 reeds werd hij aangesteld tot ie
violist bij het Concertgebouw-orkest te
Amsterdam. Drie jaar later verbond hij zich
aan het orkest van het Crystal Palace te
Londen, ging in 1895 als 2e concertmeester
over bij The Scóttish Orchestre te Glasgow,
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en werd toen benoemd tot vioolleeraar aan
The College of Music te Newcastle.
Wegens ziekte genoodzaakt naar Nederland terug te keeren, vertoefde hij later tot
geheel herstel eenigen tijd in Schotland.
Daarna was hij weer in Londen aan . het
Queens Hall Orchestre verbonden onder
Henry Wood.
Vervolgens concerteerde hij met veel succes
te Parijs met zijn broeder David Blitz en
met het Max Mossel's kwartet in Birmingham
en verschillende andere plaatsen in Engeland
en Ierland.
Thans is hij leeraar aan de muziekschool
der M. t. b. d. T. te Rotterdam.
Blitz (David), geb. 7 Aug. 1869 te Rotterdanl, genoot zijn opleiding tot pianist aan
de muziekschool aldaar en wel van den heer
J. H. Sikemeyer, terwijl Gernsheim en Th.
Verhey hem in harmonie en contrapunt
onderrichtten en studeerde hij gedurende
twee jaar viool bij Willy Hess, destijds
leeraar aan de muziekschool.
In 1891 vertrok hij naar Parijs zoowel om
zijn studiën voort te zetten als om zich daar
te vestigen en trad er in verschillende concerten op, o. a. in de Salle Pleyel, in de
concerten d'Harcourt en bij een concert ten
huize van den Duitschen Ambassadeur, voor
H. M. de Keizerin -weduwe van Duitschland
(1894) en verder in andere steden van
Frankrijk, in Engeland en in Nederland, o. a.
in 1892 te Scheveningen.
Met den cellist Hollman concerteert hij
thans veel te Parijs en omstreken, en met
den violist Jacques Thibaud maakt hij groote
tournées door Duitschland, Zwitserland en
Oostenrijk-Hongarije.
Blumentritt (Ferdinand), geb. 1841 te
Praag, j 9 Juni 1903 te Rotterdam, kwam
reeds in 1862 naar Rotterdam en werd als
contra-bassist geplaatst aan de toenmalige
Hoogduitsche Opera.
Van 1874—'75 was hij kapelmeester der
dd. Schutterij, dirigent van de Symphonieconcerten en onderwijzer aan de muziekschool
van „"Toonkunst" te Leiden.
Daarna werd hij benoemd tot kapelmeester
van het korps hoornblazers te Rotterdam,
en was sedert 1896 privaat docent in hrmonie, contrapunt en instrumentatie, bene
lange jaren directeur van de orkest--vens
vereeniging „Symphonia" aldaar.
Te Brussel behaalde hij in het internationaal
concours (1893) verschillende prijzen.
Tot zijne compositiën behooren:
Fantasieën, Ouvertures, Canons, Fuga's, Feest cantates, een Orgelsonate, Liederen en Soli voor
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verschillende instrumenten, Mannenkoren, o. a.
„Neerlands vlag", (hetzelfde voor gemengd koor),
een instrumentatie van het koraal „Was Gott
that, das ist wohlgethan", (welk koraal door
het korps hoornblazers gespeeld werd tijdens zijn
begrafenis, terwijl de Stafmuziek van de Schut
een treurmarsch deed hooren); Andante-terij
cantabile, für Violine, and Orgel oder Klavier,
op. 156; Koningin Wilhelmina-wals, voor piano,
op. 52 : Zwei Lieder für Tenor mit klavier:
(1. Trost der Nacht. b. Der Lebensweg.

Boekelman

(Antonius Johannes), geb.

8 Juli 181 o te Groningen, j ij Mei 1890 'te
Utrecht, ontving in zijn geboorteplaats de
eerste opleiding op klavier, hobo en fluit
en werd als hoboïst bij de Sted. Muziek
aldaar aangesteld.
In 1833 vertrok hij naar Utrecht en werd
daar als hoboïst geplaatst in het Stadsorkest
tot aan het jaar 1869. Daarnaast legde hij
zich toe op piano-onderwijs en mocht zijn
50-jarigen werkkring aldaar met veel waar
gedenken.
-dering
Hij was tevens organist van de R. C. Kerk
in de Biltstraat te Utrecht en directeur van
het gemengde koor „Musis sacra".
Boekelman (Bernardus), pianist, geb. 9
Juni 1838 te Utrecht, ontving het eerste
onderwijs van zijn vader A. J. B. en daarna
te Leipzig aan het Conservatorium, later te
Berlijn. In 186i trok hij naar Mexico, vestigde
zich in 1866 als muziekleeraar te New-York
en werd daarna muziekdirecteur te Farmington.
Boer (Willem de), geb. te Amsterdam
1858, leerling van Carl Flesch aan het
Conservatorium te Amsterdam (violist), verwierf in Nov. 1906 met schitterenden uitslag
den prijs van uitnemendheid en werd kort
daarna aangesteld tot leeraar voor de viool.
Hem viel de groote eer te beurt uit vele
sollicitanten gekozen te worden als hoofd
aan de muziekschool, leider en violist-lera
der kamermuziek-concerten en concertmeester
van het Symphonie- orkest te Zürich (April
19o8). W. de Boer gaf in ons land een eigen
concert (Dec. 1907) en speelde o. a. — voor
het eerst in Nederland -- de Variaties van
Max Reger. In het door Flesch gevormde
kwartet speelde hij de 2e viool.
Boerlage (Theo.,) violist, oud -leerling van
Jos. Cramer, j 19o8. Als leeraar aan de
muziekschool te Nijmegen, was hij vóor dien
tijd in vele orkesten in Amerika werkzaam.
Boers (Adrianus Johannes), geb. te
Groningen 20 Mrt. 1864, ontving aan de
muziekschool aldaar onderwijs in piano, viool
en fluit, hoofdzakelijk in viool.
Hij was vroeger werkzaam in het Park-
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orkest te Amsterdam als ie violist, thans als
zoodanig in het Harmonie-orkest te Groningen,
en schreef verschillende arrangementen voor
orkest.
Boers (Jan Conradus), geb. 4 Aug.
1812 te Nijmegen, t i Nov. 1896 te Delft,
werd op 1 5-jarigen leeftijd leerling van de
Kon. muziekschool te 's Hage onder J. H.
Lubeck, in vioolspel en harmonie.
. De Kon. Hofkapel, een instelling van
Koning W. I., nam ieder jong musicus als
lid aan tegen een belooning van f 6o.—
's jaars. Boers, als zoodanig verbonden, moest
met anderen, waartoe o. a. Verhulst behoorde,
ook zijn diensten verleenen in het orkest der
Fransche opera en wel als solo- altist. Met
geweld verbrak hij deze onwillige banden
en toog naar Parijs, waar hem een voor
betrekking als solo- altist werd aange--delig
boden. Daar verzamelde hij toen reeds allengs
menig zeldzaam . exemplaar op het gebied der
muziek, wat later het aanzijn gaf aan zijn
zeer uitgebreide bibliotheek.
Daar genoemde klassieke concerten te Parijs
weldra werden opgeheven, vond Boers een
betrekking bij den muziek - uitgever Richault,
waarna hij, op aanbeveling van Colignon
werd aangesteld als directeur der Fransche
opera te Metz.
In 184o keerde hij naar zijn geboorteplaats
Nijmegen terug, waar hij directeur van de
mannen -zangvereeniging „Cecilia" werd, en
daar tevens een gemengde zangvereeniging
oprichtte. Dertien jaar bleef hij daar, gedurende welken tijd hij vele werken schreef.
In 1853 werd hij benoemd tot orkestdirecteur van „Tandem fit surculus arbor"
te Delft, tot kapelmeester der Schutterij en
van het studenten-gezelschap „Apollo".
Hier sleet hij het overige deel van zijn
leven en schreef hij zijn meeste werken,
terwijl hij voor de Schutterij tal van klassieke
werken arrangeerde.
Zijn werken zijn o. m.:
„Radboud" (Lodewijk Mulder), Oratorium
(ontstaan te Nijmegen en daar voor het eerst
uitgevoerd).
Ouvertures voor orkest (waaronder „Wil
bekendste zijn).-helmus"n„Noviagde
Treurmarsch, (voor de begrafenis van de
Koningin - Moeder Anna Polowna, 1865).
Een Symphonie.
„Des Heeren
huis," mannenkoren.
,,Sterven",
)
„An die heilige Caecilia", Hymne mit Solo,
(mannenkoor).
„Grabgesang", voor mannenkoor met blaas
-instrume).
Een vioolconcert.
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Variatiën, voor viool, op „Wien Neerlands
bloed".
Psalm 128, voor koor, soli en orkest.
„Aan de heilige Cecilia", Cantate.
Verscheidene Liederen, enz.

Voorts schreef hij werken over de Geschiedenis en de Literatuur der muziek, en is hij
vooral bekend geworden door zijn ,,Geïllustreerde Muziekgeschiedenis naar Naumann"
(1883— 87), en zijn „Bibliographie van alle
Nederlandsche muziekstukken ".
Gedurende zijn werkzaam leven verzamelde
hij met den grootsten ijver alle mogelijke
instrumenten van allerlei volken en uit velerlei
tijdperken, benevens een schat van boeken
en geschriften op dit gebied.
In 1891 vierde hij te Nijmegen het gouden
feest van zijn werkzaamheid als directeur.

Bóhnne (August Julius Ferdinand),

geb. 1814,

t 26 Mei 1883 te Gandersheim
(I3runswijk), stond in zijn tijd aan het hoofd
van alle muziekvereenigingen te Dordrecht
en was er tevens Luitenant - Kapelmeester
der d.d. Schutterij (1870).
Bóhme heeft ruim 300 werken gecomponeerd en gearrangeerd en was vooral een
grondig theoreticus.
Een toenemende oogziekte was oorzaak,
dat hij in 1875 ons land verliet om stil te
gaan leven.
Van zijn compositiën worden genoemd:
Treurmarsch op den dood van Ary Scheffer.
Driestemmige kinderliederen.
Souvenir de Suisse, voor viool.
„Meitrank", voor mannenkoor en kwartet.
9 Ouvertures.

Bokelmann (Reinhard Frederik), geb.
15 Nov. 1851 te Amsterdam, ontving zijn
opleiding gedeeltelijk op de muziekschool, in
hoofdzaak van Frans Coenen, H. de Neve en
Carl Bayer voor viool.
Van 1872--75 was hij muziek onderwijzer,
kapelmeester enz. te Dokkum, daarna leeraar
aan de Sted. muziekschool en in het Huis
der Weezen te Zwolle.
In vroegere jaren deed hij zich te Amsterdam, Alkmaar, Leeuwarden, Sneek en Zwolle
als solo-violist en baritonzanger hooren.
Tot zijn compositiën behooren:
„Mooiweerslied", voor kinder- en mannenkoor, solo- viool, strijkorkest en klavier.
„Onschuldig", tooneelspel in 2 bedrijven, van
H. P. Muziek voor kinder- en gemengd koor,
soli, orkest, klavier en orgel.
. „Uit het jongens- en meisjesleven ", voor
kinderkoor, fluit, hobo en strijkorkest.
„Kinderen", voor Tenor, Bariton, Bas en
klavier.

BOLLE (JULES MAURITS).

„Klink nu liedje, klink nu blij ". Tien liedjes
voor huiselijke feesten, met klavier en andere
instrumenten.
„Geloofslied", voor sopraan of tenor, ge
-mengdkiro,tpanf
orgel.
„Nederland" en „Jong Holland" voor kinderkoor, strijkorkest en piano.
„Kerstcantate", voor gemengd- en kinderkoor
met piano of orgel.
„Alom wordt het duister op aarde'', voor gemengd koor en klavier.
„In de groote vacantie", voor kinderkoor,
fluit, hobo en strijkorkest.
Oefeningen voor zangklassen.
„Advendo's zang", voor mannenkoor en klavier.
Vier liederen (Staring), met klavier.
Twee liederen, voor bariton en klavier.
„Lentezang'., voor kinderkoor, solo- viool,
strijkorkest en klavier.
„Houd moed",
voor gemengd koor en
„De nieuwe tijd",
klavier.
„Feestgroet aan de Turners", voor mannen koor en klavier.
„Aan Koning en Koningin", lied met klavier.
„Lof der Liefde", voor vrouwenkoor met
klavier.
Zes kinderliederen reset klavier. Voor jeugdige
zangers. éenstemmig.
„Letzte Bitte, Morgens ", voor sopraan, bariton
en klavier.
„Koosje's vinkje", acht liedjes met klavier.
„Zachtheid ",
voor mannenkoor.
„Vrijheid ,
Drie liedjes voor 2 en 3 stemmen en klavier.
„Etude brillant", voor klarinetten en klavier.
„Romance" voor viool en klein orkest.
„Marschliedje'', voor violen en klavier.
„Andante" voor strijkkwartet.
„Marche funèbre voor orkest.
Onder zijn geschriften voor muziek -literatuur
noemen wij:
Opmerkingen over zangonderwijs
(1876).
Zwolle,
De Nederlandsche ToonkunsteDröse.
naars -vereeniging.
Ter afwisseling van arbeid en ernstige studie.
Een en ander naar aanleiding van het heden daagsch muziekonderwijs (Zwolle, Tijl).
Proeve van een handboek voor muziekgeschiedenis (Cecilia).
Een en ander op muzikaal gebied. Opstelletjes over verschillende onderwerpen (Cecilia).
Besprekingen, (Muziekbode, Weekblad voor
muziek, Cecilia en Plaatselijke pers).

(Bijna al deze compositiën zijn in het
openbaar uitgevoerd, gedeeltelijk zijn ze uitverkocht en een ander deel niet in druk.)
Hij herdacht in zgoo zijn 25 jarige loopbaan als muziekonderwijzer te Zwolle.
Bolle (Jules Maurits), geb. 21 Mei 1865
te Rotterdam, genoot zijn opleiding in zijn
geboorteplaats van Van de Sandt en Van
Dantzig, daarna aan het Kon. Conservatorium
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te 's Hage van Wagener en Wirtz voor
klavier (hoofdinstrument) en violoncel (neven -

instrument).
Hij is tegenwoordig leeraar in de muziek
te Rotterdam, solisten-begeleider op de
Diligentia- en Residentieorkest - concerten en
was vroeger lid van het laatstgenoemde
orkest.
Als solist trad hij nooit op, wel als ensemble- speler en accompagnateur op lieder-

avonden.
In druk verschenen slechts van hem een
mannenkoor benevens een Cantate voor gemengd koor ter inwijding van het nieuwe
Gymnasium te Rotterdam (Sept. 1907).
Bolten (Daniël Martinus Hendrik),
geb. 21 April 1841 te 's Hage, werd leerling
aan de Kon. muziekschool aldaar voor trom
pet, viool, violoncel en theorie.
Van 1867 — 1903 leeraar voor trompet aan
de genoemde muziekschool, orkestlid van de
Fransche opera en der Diligentia- concerten,
kapelmeester der d.d. Schutterij 1882-19o7,
thans kapelmeester bij de Kon. Vereeniging
„Het Nederlandsch tooneel".
Hij arrangeerde circa 200 werken voor
harmonie- en strijkorkest.
In 1904 werd hem de gouden medaille van
Oranje- Nassau verleend.
Bonset (Jac.), geb. te Amsterdam, i Aug.
188o, oud - leerling van de muziekschool van
Toonkunst aldaar, voor piano (Ulfert Schults),
en voor contrapunt en compositie (B. Zweers).
Hij is directeur van de zangvereeniging
„Onder ons ", van een Dubbel Mannenkwartet (waarmede hij in Sept. 1909 een 2e prijs
en 3e eereprijs te M. Gladbach behaalde),
van de mannenzangvereeniging „Onderlinge
Zangstudie", en muziekonderwijzer te Amsterdam.
Als solo-pianist en accompagnateur trad hij
te Amsterdam en elders menigmaal op, o.a.
in het Concertgebouw, in den Stads -Schouwburg, te 's Hage, Rotterdam en Arnhem.
Hij is als componist bekend door:
,,Roodkapje ", kindercantate, met orkest en
orgel.
Klavierwerken.
„Sprookjestranen" (mevr. Hofman—Kwast) 4 bedr., Kinder„Goudsterretj e", operettes.
„Ezelsvel",
,,Het dorpsklokje", 1 voor
„Avondzang" met sopraan-solo gemengd
(opgedragen aan W. Saai), koor.
„Lischbloem", voor mannenkoor met tenorsolo.
„Sylphen--ITanz'', Quintenreigen fur Klavier.
kwee verjaringsliederen (F. G. Labout).
.

BONTEN (CORNELIS A.).

Vaders verjaardag, 2. Moeders verjaardag.
Jeunesse dorée'', valse lente, pour piano.
„Oranje-Glorie" (A. J. Palmboom).

I.

Bonten (Cornelis

A.), geb. te Leiden, i

Februari 1863, aanvankelijk tot bloemist
opgeleid, genoot hij zijn opleiding eerst van
zijn vader, die organist was, van zijn oudsten
broeder en van Warma (Gregoriaansch) en
gedurende 6 jaar van A. J. Ackermann te
'S Hage in pianospel en theorie en van
Nicolai in orgelspel. Later werd het pianospel voortgezet onder leiding van Tibbe
en van Jul. Röntgen, terwijl hij van Jos.
Vranken te Utrecht onderricht kreeg in
Gregoriaanschen zang en de begeleiding
daarvan.
Bonten was gedurende z2',á, jaar organist
te Warmond, en is thans organist van de
R. C. kerk „Onze Lieve Vrouw Onbevlekte
Ontvangenis" te Leiden ( Paters Franciscanen). Daarbij is hij werkzaam als onderwijzer in orgel- en piano -spel, tevens als
directeur van vijf zangvereenigingen aldaar.
Als solist treedt hij nu en dan op in orgel

-conert.
Tot zijn compositiën, wier aantal reeds 56
bedraagt, behooren:
Op. q.3, „Allegretto", voor orgel zonder pedaal,
4e dr. (opgedr. aan J. Th. Kouwenhoven).
,, 55. ,,De Landman", .voor vrouwenkoor
met piano.
„ 56. „Het lied van den arbeid (René de
Clercq), voor 4- stemmig mannenkoor.
„ 50. Twee liederen voor 4- stemmig gemengd koor.
I. Eenvoud. 2. De landman (opgedr.
aan W. Saai te Wognum).
„Avondlied ", voor mannenkoor (meermalen
herdrukt).
4 Missen, voor mannenkoor (waaronder één
voor vrouwenkoor .
„Lenteleven ",,
voor gemengd koor.
„Herinnering ,
Verscheidene cantates voor mannen- en gemengd koor.
Liederen voor Sopraan, Alt en Bas (w.o. het
lied „De Onbevlekte Ontvangenis "), herdrukt.
„Gavotte". voor piano (opgedragen aan A. J.
Ackermann).

Verder komt zijn naan, als componist voor
in Albums voor orgel, in Kerkzang- albums
en Muziekbijlagen van het „Gregoriusblad",
waarin hij ook enkele artikelen over muziek
schreef.

Boogaarts (Mees), oud - leerling van Mej.
Cato Scholten te Rotterdam, heeft in de
laatste twee jaar van zich doen spreken door
zijn concert- tournees in Duitschland en door
zijn verblijf te Hamburg. Daarna maakte hij
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BOS (HENDRIK FRANCISCUS).

een kunstreis door Zuid - Amerika. In 1909
zag men hem weer in Europa terug (Brernerhaven), waar hij om zijn mooie stem geroemd
werd. Ook in ons land staat hij als concerten operazanger zeer gunstig bekend.
Boom (Herman M. van), zoon van den
fluitist J. E. G. van Boom, geb. 9 Febr. 18o9
te Utrecht en aldaar overleden 6 Januari -1883,
was een voortreffelijk fluitist en oud - leerling
van Toulon te Parijs, en woonde sedert 1830
te Amsterdam.
Boom (Joh. van), broeder van Herman
M. v. Boom, is te Utrecht geboren z5 Oct. 1807,
- • April 1872 te Stockholm, waar hij zich na
een concertreis door Denemarken in 1825
had nedergezet. Sinds 1849 was hij prof.
voor piano aan de Academie aldaar en liet
een klavierconcert, een strijkkwartet, trio's
en symphonieën na.
Bos (C.), geb. te Wognum in 1884, leerling
van J. Kwast te Purmerend en van H. A.
Meyroos te Hoorn, werd in 1861 organist
bij de Remonstrantsche gemeente te Hoorn,
in 't volgende jaar te Wognum en in 1863 te
Veendam.
Bos (Coenraad V.), geb. 7 Dec. 1875 te
Leiden, pianist, oud - leerling van Julius Röntgen
aan het Amsterdamsch conservatorium, maakt
deel uit van het „Hollandsche Trio" met
J. M. van Been (viool) en J. van Lier (cello),
en is thans te Berlijn als pianist gevestigd.
Bos (Hendrik Franciscus), geb. te Harmelen, 20 Sept. 1868.
Reeds op jeugdigen leeftijd toonde zich
zijn muzikale aanleg, zoodat zijn ouders besloten hem muziekonderwijs te doen geven,
welk onderwijs later bleek zeer onvoldoende
te zijn geweest. Later kwam hij onder leiding
van W. Petri te Utrecht en vond daar de
gelegenheid zich geheel te bekwamen.
In 1891 verwierf hij het diploma voor orgel
(L. 0.) der N. T. Vereen., in 1894 de diploma's (Te graad) voor orgelspel en orgel

-onderwijsvaM.tbT

Na vergelijkend examen werd hij met ingang van i Jan. 1889 benoemd tot organist
der jacobikerk te Utrecht en werd, weder
na vergelijkend examen, in April 1892 aangesteld tot organist der Nicolaikerk aldaar,
welke betrekking hij tot heden bekleedt. Van
1892 dateeren ook zijn openbare orgelbespelingen, die hij van tijd tot tijd met veel
succes geeft.
Buiten de plaats zijner inwoning trad hij
ook meermalen als solist op. In 19o8 ondernam hij met mevrouw Lucie HeykampCoenen een concertreis door ons land, waarover de pers zich zeer gunstig uitliet.

BOSCH (Dr. R. B. VAN DEN).

Bosch (Dr. R. B. van den), •f z8 januari
1862 te Goes, behoorde tot hen, die in 1852
te Middelburg de „Vereeniging voor Zeeuwsche
Muziekfeesten" oprichtten, met het doel groote
vocaal -compositiën met orkest tot uitvoering
te brengen.
Op het 2e Zeeuwsche Muziekfeest, dat
gehouden werd te Goes, Mei 1851, waar
Dr. Van den Bosch met W. R. Ceulen uit
Middelburg als aanvoerders optraden, en op
het q.e dier feesten, eveneens gehouden te
Goes 4 en 5 juli 1857, trad de heer Van den
Bosch, naast Verhulst uit Rotterdam en C.
Eisner uit Zierikzee als feestdirigent op.
Door het overlijden van Dr. Van den Bosch
en het vertrek van C. Eisner naar Groningen
was de geestdrift voor die muziekfeesten aan
bekoeld. Het laatste werd gegeven-merklij
te Middelburg den 3 Juni 1869.
Bosmans (Henri), geb. z7 Februari 1856,
t 9 Aug. 1896 te Amsterdam, bezat van zijn
vroegste jeugd af talent voor de muziek,
werd eerst leerling in de koor-klasse van de
Haagsche muziekschool en na een jaar opgenomen onder de leerlingen der violoncelklasse onder J. Giese. Later studeerde hij
nog de cornet a piston, pianospel en harmonie.
In 1873 werd Bosmans aangewezen om
naast J. Hollman werkzaam te zijn als cellist
bij het orkest op Het Loo, en was daarna,
van 1874-79 solo-violoncellist in het Harmonieorkest te Groningen, waarna hij een ver
aanging met het Parkorkest te-bintes
Amsterdam (Stumpff).
Van dien tijd werd Bosmans in geheel
Nederland bekend en liet zich in vele plaatsen
als solist hooren. Met Röntgen, Cramer, Kes,
Timner, Hofmeester e. a. maakte hij deel uit
van de kamermuziek-soirées der M. t. b. d. T.
Sinds 1884 was hij leeraar aan het Conservatorium en de muziekschool te Amsterdam
en werd hem in 1895 de leiding der nieuwopgerichte orkestklasse toe vertrouwd.
Bosmans was de eerste, die Bach's Suite
voor 5-snarige violoncel weder in haar oor
vorm heeft gespeeld. Hetdoor-spronkelij
Bach uitgevonden instrument, de „violo pomposa" liet hij opzettelijk vervaardigen om
het werk zoo uit te voeren als de Meester
het zich had gedacht.
Bosmans— Benediets (Sara), geb. te
Amsterdam. 23 Oct. í86o, ontving muziekonderwijs eerst aldaar, later bij James Kwast
aan het conservatorium te Keulen, hoofd
zakelijk voor piano.
Thans is zij hoofdleerares voor piano aan
het conservatorium en aan de muziekschool
der M. t. b. d. T. te Amsterdam.
-
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BOUMAN (ANTON JOHANNES).

Botgorschek (F.), j 22 April 1882, was
solo-fluitist van Z. M. Koning Willem Ill,
leeraar aan de Kon. muziekschool en lid van het
orkest der Fransche opera te 's Hage (1840).
Hij maakte van 1839-- 40 een kunstreis
door ons land, en werd in 1858 benoemd
tot directeur van het Badhuis te Scheveningen.
Met Jenny Lind stichtte hij in 1855 de
Maatschappij „De Toekomst", welke tot doel
heeft behoeftige toonkunstenaars • te pensionneeren.
Bots (Gerardus Lucas), geb. 26 Dec.
1859 te Borkel en Schaft, genoot zijn eerste
opleiding van zijn vader en daarna van
A. L. Dobbelsteen te Heeswijk en van Van
der Zanden, organist te Eindhoven.
Hij is lid van de Commissie tot keuring
van kerkelijk muzikale compositiën en organist
van het zangkoor van O. L. Vrouwekerk te
Bergen-op-Zoom.
Als componist is hij bekend door de volgende werken voor R. K. Kerkmuziek:
Missa brevis," voor alt, tenor en bas met
orgel of harmonium.
„Requiem" voor Cantus, tenor en bassus met
orgel.
„Missa in honorem sacratissimi cordis Jesu",
voor 2 gelijke stemmen.
Twaalf Lofzangen, voor plechtige feesten ter
eere van het Allerheiligst Sacrament en van de
H. Maagd, voor 4, 5, 6 en 7 stemmen (gemengd koor).
Twaalf Praeludiën, op. 21, voor harmonium.
„De Gregoriaansche organist".
„Gij vroegt en 'k gaf mijn hart, o Heer`,
communieliedje voor een zangstem met piano.
„Gelegenheidsliedje voor Vaders of Moeders
verjaardag", voor 2 stemmen.
24 Imitationes pro organo (inhoudende 20
fugettes, 2 impromptu fuga's, i Interludium en
I Postludium).

Bouman (Anton Johannes), geb. z8 Oct.
1855 te 's Bosch, j 23 Maart 1906 te Wassenaar, 6e zoon van G. W. Bouman, ontving
het eerste onderricht van zijn vader en zijn
broeder Johannes Fransiscus. Reeds als I2jarige knaap trad hij in het openbaar als
violoncellist op. Spoedig daarop trok hij naar
Rotterdam om bij O. Eberlé te studeeren en
bij Bargiel compositie-les te ontvangen.
Als pensionnaire van Koning W. III ging
hij naar Hanover, Dresden, Brussel en Parijs
om zijn studiën voort te zetten. Na in vele
steden als violoncel-solist te zijn opgetreden,
aanvaardde hij achtereenvolgens aanstellingen
als cellist te Pau en te Londen.
In 1881 werd hij tot solo-cellist en leeraar
aan de muziekschool te Utrecht benoemd en
in 1890 als zoodanig in het Philharmonisch
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BOUMAN JR. (CAROLUS).

orkest te Berlijn, om die betrekking te ver
leeraar aan het Kon.-wiselnmtdva
Conservatorium te 's Hage, waar hij tevens
geruimen tijd directeur was van het zangkoor

der O. L. V.kerk.
In nog tal van steden trad hij als cellist
op, ook meermalen aan het Nederlandsche
Hof, hij welke gelegenheid Koning W. III
hem een violoncel ten geschenke gaf.
Bouwman was ook componist van:
4 Concerten voor cello.
Een Mis voor mannenkoor en orgel.
Vele Liederen en Pianowerken.

Bouman Jr. (Carolus), zoon van C. L.
Bouman, geb. 2 Febr. 1861, oud - leerling van
het Conservatorium te Keulen (James Kwast),
vestigde zich als muziekonderwijzer in zijn
geboorteplaats 's Hertogenbosch.
Bouman (Carolus Leonardus), geb.
5 Juli 1833 te 's Hertogenbosch, j 5 Januari
1905 aldaar, 2e zoon' van G. W. Bouman,
werd na volbrachten leertijd benoemd tot
organist en kapelmeester van de dd. Schutterij
aldaar, waarna hij werd aangesteld tot kapelmeester te Soerabaya. Hij leed echter schipbreuk aan de Kaap de goede Hoop, keerde
op een. Engelsch schip terug, kwam in zijn
vaderland en werd spoedig daarop benoemd
tot directeur der „Harmonie" en der zang
-vernig
te Zalt- Bomreel.
In 1872 vestigde hij zich te Dordrecht als
muziekmeester. Begaafd met een sterk ontwikkeld muzikaal gehoor en meester op bijna
elk instrument, was hij weldra de gevierde
man, en werd organist in de Bonifaciuskerk
-

aldaar.

In 1873 richtte hij een Fanfare -korps op,
dat den grondslag legde van het latere Stafmuziekkorps der Schutterij. Ook heeft het
muziekkorps „Wilhelmina" der pontonniers
aan hem zijn ontstaan te danken.
C. L. Bouman componeerde o. a. de muziek
bij M. van Zanten's opera „Nelly ", waarvan
de eerste opvoering den 16e October 1888
in ,,Kunstmin" te Dordrecht plaats vond.
Voorts zijn van zijn hand:
8 Missen voor mannenstemmen.
7 Cantates voor gemengd koor.
Een Kindercantate, en onderscheidene stukken
voor Fanfare.

BOUMAN (JOHANNES WILHELMUS).

wijdde hij zich aan de compositie, in welk
vak hij later nog les nam bij B. Zweers.
Te 's Bosch werd hij eerst leeraar aan de
school van zijn broeder Leon C. Bouman,
daarna, in 1887 organist der St. Catharina Kerk en in 1888 onder - directeur der liedertafel „Oefening en Uitspanning ".
Hoewel jong gestorven, is het aantal zijner
compositiën vrij groot:
Een Ouverture (uitgevoerd te Nijmegen op
het muziekfeest der N. T. V.)
Hoffnung, voor gemengd koor en orkest.
Requiem, voor 5 stemmen.
Een Strijkkwartet.
Een Sonate, voor cello.
Een Sonate, voor piano,
Zwei Brüder, voor koor en orkest.
Phantasiestuk, voor piano.
2 Sonates, voor piano 4 h.
Scherzo, voor piano.
0 Salutaris hostia, voor koor,
Boete, zwoorden van Coenders), Opera.
Verschillende kleine koren en liederen.

Bouman (G. W.), geb. 31 Januari 1803
te Driel in Gelderland, j i4 April 1886 te
's Bosch. Van zijn 24e tot zijn 48e jaar was
hij als vrijwilliger in dienst en vestigde zich
toen te 's Hertogenbosch, waar hij jaren lang
ie klarinet in het orkest was.
Bouman (Hendrik Petrus), geb. 15 Nov.
183o te 's Bosch, ontving eerst onderwijs
van zijn vader, daarna, als pensionnaire van
Koning 'W. III, aan de Kon. muziekschool
te 's Hage, en trad reeds vroeg als solo-

violist op.

Hij werd vervolgens benoemd tot leeraar
aan het Instituut te Katwijk, in 1865 tot
kapelmeester en organist der St. Jozefskerk
te 's Bosch en in 1872 tot directeur van het
harmoniekorps en een gemengd koor te
Zaltbommel.
Tot zijn compositiën behooren:
Een 4- stemmige Mis voor mannenkoor en
orgel.
Twee Te Deum cantica's.
Een Ouverture.
Een Rêverie voor orkest, e. a.

Bouman (Johannes Fransiscus), geb.
4 Mei 1847 te 's Bosch, 1 1878 te Ouden
kwam op 16-jarigen leeftijd als leer--bosch,
ling aan het conservatoire te Brussel
(Leonard), bracht eenige jaren door te
's Hertogenbosch, Groningen en Dordrecht
en werd later geestelijk Broeder in het
instituut te Oudenbosch. In het kwartet der
gebroeders Bouman vervulde hij de ie viool-

Bouman (Franciscus Wilhelmus), geb.
7 Juni 1866, i Jo Dec. 1896, ontving het
eerste onderricht van zijn vader in viool- en
pianospel. Aan de Utrechtsche muziekschool
zette hij zijn studiën onder leiding van Hol,
Van der Wurff en Veerman voort. In de 1 partij.
laatste 3 jaar gedurende zijn verblijf aldaar
Bouman (Johannes Wilhelmus), geb.
-

13OUMAN (LEONARDUS CAROLUS).

Oct. 1837 te Boxtel, i z 70, cellist en
korten tijd organist te Hulst en later directeur der Kon. harmonie te Roermond, waar
hij overleed.
Bouman (Leonardus Carolus), geb. te
's Hertogenbosch, 2 Dec. 1852, genoot het
eerste muziekonderwijs van zijn vader, G.
W. Bouman, en van zijn oudere broeders
in viool -, piano- en orgelspel, daarna van den
abt N. A. Jansen en van R. Hol in compositie.
In 1879 werd hij benoemd tot organistdirecteur van de St. Jozefkerk en in 18F3i
tot directeur van het koor in de St. Catharina kerk te 's Bosch. Sinds 1874 reeds leeraar
zijnde, werd hij in 1877 ook tot muziek
aan de R. Kweekschool voor onder--lera
wijzers aangesteld. Met zijn broeder Martinus
stichtte hij !n 1882 een pianoschool, ' werd in
1884 directeur eener gemengde zangvereeniging, terwijl hij in 1888 nog directeur van
de liedertafel „Oefening en Uitspanning" en
van de orkestvereeniging te Tilburg werd.
Toen in 1894 de genoemde Kweekschool
naar Nijmegen werd verplaatst, trok B. er
ook heen en werd daar in 1895 directeur der
muziekschool van „Toonkunst ", van het Arn21

hemsche mannenkoor „Aurora", van het a
capella-koor aldaar, en te Nijmegen van het
R. K. zangkoor ,,Cantum Domini' tot 1909.
Met „Aurora" behaalde hij in Nov. 1907 een
ien prijs op het Concours te Amsterdam, in
1899 vier prijzen te Barmen. „Aurora ' werd
„Kon. Zangvereeniging" bij haar 25 -jarig
bestaan.
Op talrijke concerten deed B. zich als solist
hooren. Nog talrijker zijn de concerten, door
hem geleid, waar de werken van groote
Meesters tot uitvoering kwamen. Te 's Bosch,
Arnhem en Nijmegen o. a. „Das Meer van
Nicodé", daar en te Deventer op een zangers

-bondfestParcilTnhüsefgmenten (Wagner), de „Legende van de H.
Elisabeth" (Liszt), „la Damnation de Faust"
(Berlioz), „der Barbier von Bagdad" (Cornelius),
„Het Meilief' van Gulpen (M. J. Bouman),
„la Vita nuova" (Ferrari), „Les sept paroles du
Christ" (Dorét), „Canticurn canticorum'' (Bossi)
„der Meermann" (Hans Sommer), „L'an mil''
(Pierné) en vele werken van Nederlanders.
Om redenen van gezondheid nam hij in
1907 ontslag als directeur van de Toonkunst
te Arnhem en te Nijmegen,-zangveri
en bleef directeur der muziekschool, welke
nu meer dan 200 leerlingen telt. W. Kerper
werd in zijn plaats te Nijmegen benoemd.
Sedert 1909 is B. weder directeur der
Nijmeesche orkestvereeniging.
Tot zijne compositiën behooren:
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BOUMAN (MARTINUS JOHANNES).

Op. r. Drei Lieder (Heine) für ein mittlere
Singstimme mit Klavier.
2. Romance pour violoncelle (ou Violon)
.,
avec piano.
3. „Alma Redemptoris Mater", voor mannenkoor, baritonsolo met orgel.
„ 4. Twee Nederl. liederen voor alt of
bariton, met piano.
?. „Camera Obscura", 20 kleine klavierstukken.
„ 6. Twee balladen voor een stem met
klavier.
.,
7. Drie Nederl. liederen voor een middenstem met klavier.
,, 8. Drie Fantasiestukken voor klavier en
viool (bekroond).
„ 9. Drie gedichten (Amorides) voor een
middenst. met klavier.
,, zo. Drei Gedichte (Hamerling) für Mezzosopraan and Bariton.
II. Feestmarsch met Bosch' volkslied ter
gelegenheid van het 700 -jarig bestaan
der stad, - voor piano.
,, 12. Twee Kerstliederen, voor een midden stem en 3 mannenstemmen ad lib.
13. Twee tweestemmige kinderliederen
zonder begeleiding.
„ 14. Twee mannenkoren.
„ IS. Twee gemengde koren.
„ z6. Litaniae de B. M. V , voor gelijke
stemmen en orgel.
„ 17.
Nr. i. Ecce Sacerdos Magnus, voor 4
gelijke stemmen en solo met orgel
ad lib.
Nr. 2. „In Paradisum", voor 4 gelijke
stemmen en orgel.
„ 18.
„Brabants trouw" (J. R. v. d. Lans),
voor mannenkoor en bariton-solo.
Eenige werken ten dienste van het theoretisch
muziek-onderwijs, gedeeltelijk in samenwerking
met J. H. Letzer, als „Practische muziekopgaven"
(4e dr.) en „Algemeene muziekleer ".

Bouman (Martinus Johannes), zevende
zoon van G. W. B., geb. 29 Oct. 1858 te
's Bosch, -j ii Mei 1901.
Hij genoot zijn opleiding van zijn vader,
van H. J. J. van Bree en van R. Hol.
Reeds vroeg, op i8-jarigen leeftijd, was
hij werkzaam als muziekonderwijzer te Kuilenburg en werd hij op 20 jarigen leeftijd
benoemd tot organist in zijn geboorteplaats,
in 1883 als zoodanig in de Augustinuskerk
te Utrecht. Ook werd hij tegelijk aangesteld
tot directeur der Utrechtsche Mannen -zangvereeniging (1883-89). Deze laatste betrek king behield hij, toen hij in 1887 benoemd
werd tot directeur der muziekschool te Gouda,

van de Goudsche zangv ereeniging, van de
„Liefdadigheids"-zangvereeniging en van het
zangkoor der St. Jozefskerk aldaar.
M. J. Bouman heeft vooral naam gemaakt
door zijn dramatische werken:

BOUWMAN (NICOLAAS ARIE).

De Tempeliers" (opgevoerd in 1896 te Gouda.
in 1898 te Amsterdam).
„Het Meilief van Gulpen" (eveneens opgevoerd).
Verder worden genoemd:
„Leo- cantate''.
Dramatische ouverture.
Mis, voor mannenkoor, soli en orgel.
Een strijkkwartet.
Mannenkoren, als : Serenade, Een deu ntje
van de hop.
Gavotte, voor piano 2 h.
Liederen voor een zangstem en piano.
Bovendien bewerkte hij een gedeelte van
Coer's „Liederboek voor Groot-Nederland".

Z. H. Paus Leo XIII schonk hem het
eerekruis „Pro Pontifice et . Ecclesia ".
(Familie Bouman).
(Vader) : G j'sbert Wilhelmus B. geb. 3 1
Jan 1803, t 14 April 1886.
geb. 15 Nov. i 830.
I Hendrik Petrus,
„ 5 Juli I 8 33,
( Carolus Leonardus,
1 5 Jan. ,9o5.
Johannes Wilhelmus,
21 Oct. 1837,
1870.
Johannes Franciscus,
4 Mei 1847,
18 7 8.
Leonardus Carolus,
2 Dec. 1852.
N Antonius Jolhannes,
r8 Oct. 18 54,
j 23 Mrt. 1906.
Martinus Jolhannes,
29 Oct. 1858,
-t 11 Meilgoi.
Franciscus Wilhelmus, 7 Juni 1866.
j i o De c.1896,
Carolus (zoon v. C. L.), 2 Febr. 1861.
Bouwman (Nicolaas Arie), de directeur der Kon. Mil. kapel te 's Gravenhage,
geb. z8 Januari 1854 te Delft, toonde al zeer
vroeg een bijzonderen aanleg voor de toon
te hebben. Hij ontving zijn opleiding-kunst
aan de Kon. muziekschool te 's Hage, bovenal van R. Hol.
Tot 1878 was hij werkzaam als fluitist en
violist bij het Sted. Orkest te Utrecht en
componeerde en instrumenteerde reeds in
„

'
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13RACHTHUIJSER (JAN DANIËL).

deskundige commissie gehouden, als nr. i
werd benoemd tot kapelmeester der Kon.
mil. kapel van het Reg. Grenadiers en Jagers
te 's Gravenhage. Deze kapel herdacht den
3en Aug. 1901 den dag, waarop zij vóór 25
jaar door Z. M. Koning Willem III tot
„Koninklijke" werd verheven.
Bij het afnemen der examens voor kapel
als lid der jury bij muziek -con--mestrn
coursen is Bouwman steeds de aangewezen
persoon.
Wijlen R. Hol noemde Bouwman een
voortreffelijk dirigent en een grootmeester in
de instrumentatie.
H. M. de Koningin benoemde hem tot
officier (190I), en bij keuze werd de directeur
ie luitenant (1904).
Zijn groote talenten werden gehuldigd door
hem verschillende decoratiën te verleenen o.a.
tot Ridder in de orde van Oranje- Nassau,
Ridder van de Kroonorde van Duitschland,
de groote gouden medaille van den Keizer
van Rusland, enz.
Tot zijn werken behooren:

„

„

„

„

„

- -

„

dien tijd verschillende werken.
In 1878 tot kapelmeester van liet 3e Reg.
Inf. te Bergen-op-Zoom benoemd, verkreeg
dit korps onder zijn leiding een gevestigden
naam, zoo zelfs, dat het de eer te beurt viel
door den toennmaligen Minister van Oorlog
te worden aangewezen om deel te nemen
aan het Internationaal concours te Mechelen
en behaalde daar den Ten prijs (cum laude),
bestaande in een gouden medaille en duizend

francs.

Te Bergen-op-Zoom richtte Bouwman een
mannen- en een dameszangvereeniging op,
totdat hij in 1897, na een examen door een

Eenige ouvertures voor orkest.
Soli voor fluit, hobo, viool, alt en violoncello.
Een groot aantal arrangementen voor harmonie-orkest.
Liederen met begeleiding van piano.
Eenige koorwerken, o a. „De Watergeuzen",
voor declamatie en mannenkoor, ,,Matrozenlied", voor mannenkoor.
Eenige vrouwenkoren.
Voor het Internationaal concours te Tilburg
(1888) schreef hij het verplichte nummer:
Thalia- ouverture, en insgelijks voor dat te Eindhoven (1891).

Bouwman's werken komen voor op de
programma's der concerten, gegeven door
het Philharmonisch orkest uit Berlijn, o.a. te
Scheveningen, door het Concertgebouw-orkest
te Amsterdam en door het Residentie-orkest
in den Haag. Ook heeft de voortreffelijke
kon. militaire kapel thans een uitstekend
symphonie- orkest, welk orkest door den Keizer
van Duitschland zeer geprezen werd.
Met schitterend succes dirigeerde Bouwman
de groote huldebetooging bij de geboorte
van Prinses Juliana (1go9), waarbij het aan
uitvoerenden niet minder dan vierduizend-tal
bedroeg.
Brachthuijser (Jan Daniël), geb. 5 Mei
1803, j- 17 Sept. 1883 te Amsterdam, genoot
zeer vroeg het onderwijs van zijn vader D.
Brachthuijser, organist der Nieuwe kerk te

Amsterdam.
De jonge B. moest reeds op 16 jarigen
leeftijd door les geven in eigen onderhoud

BRANDELER (HENRIETTE J. VAN DEN).

voorzien. Zijn grondige kennis der muziek
ging gepaard met een geheugen, dat hem
nimmer in den steek liet.
Inmiddels trachtte hij zich eenige kennis
betreffende de werking der hersenen eigen te
maken, en hieruit ontstond van lieverlede
zijn studie der Anthropologie.
Hij bestudeerde bij voorkeur de werken
der oude meesters, en zijn onderwijs was
ook geheel in die richting, terwijl de nieuwe
richting op muzikaal gebied hem niet kon
behagen.
Hij bezat een uitgebreide kennis van het
orgel, en gedurende een tijdvak van 40 jaren
was hem het toezicht over de kerkorgels te
Amsterdam opgedragen.
Als onderwijzer in de muziek aan het
Blinden-instituut aldaar, vormde hij verscheidene bekwame leerlingen, o.a. J. H. C.

ten Broeke.
Hij schreef een „Methode voor piano"
(door Thalberg aanbevolene, een 4- stemmige
bewerking der Evangelische Gezangen en der
eerste S5 Psalmen, en eenige compositiën
voor piano en fluit.
Hij liet een uitgebreide en belangrijke
bibliotheek na.

Brandeler (Henriette J. van den), geb.
te 's Hage, 1884, genoot hare muzikale opleiding geheel van B. Zweers te Amsterdam.
Tot hare compositiën behooren:
Vijf liederen, voor mezzo- sopraan, (1906):

I. Abendstimmung.
2. Zonnewende, (Guido Gezelle).
3. Viens, (Th. de Banville).
4. Liedeken van Vrouweleven H. Lapidoth
Swart.
5. Verlaten straat.
Liederen met klavier:
„Sluimer" (Jacques Perk) voor sopraan of
mezzo- sopraan.
„Dat is die Minne, die ewelic minnet" (Adama
V. Scheltema), voor alt.
„Nachtstilte" (P. C. Boutens), voor mezzo-

sopraan.

„Prière", (Prudhomme), voor mezzo- sopraan.
„Der Gast" (Th. Fontane), voor alt.
„Feierstunde in der Marsch (W. Dreesen),
voor mezzo- sopraan of alt.
„Warnung" (Anna Ritter), voor sopraan.
3 Liederen voor sopraan en klavier (P. C.
Boutens). i. Laat mij nimmermeer, 2. Liedje, 3.
Wat is het u?
Brandsma (Engbert), geb. te Lemmer,
Juni 1842, handelaar in thee, genoot in
zijn jeugd weinig wetenschappelijk en muzikaal onderwijs, maar door zelfstudie heeft hij
het verlies vergoed. Hij beweegt zich bovendien met succes op het gebied der Wis- en
Natuurkunde, van deze laatste speciaal de
24
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BREE (JOHANNES BERNARDUS VAN).

geluidsleer en uit dit onderwerp voornamelijk
de muzikale accoustique._ In de muzikale
wereld is hij bekend geworden door de uit
een rein gestemd harmonium,-vindga
het eerste instrument, dat met normale claviaturen rein is in alle toonaarden en overgangen .
Proeven met dit instrument leidden hem tot
het inzicht van vele heerschende dwaalbegrippen in de muziekleer. Hij hield een lezing
„Veber die Tonverhältnisse in der alten and
neuen Musik" op het internationaal congres
te Ween en, Mei i gog ; welke lezing hij
herhaalde te Amsterdam, Utrecht en Arnhem.
Brandts Buys, zie Buys.
Braspenning (J. C.), 11 2 Mei 1909 te
Amsterdam, organist der Groote Wale -Kerk
aldaar, was vóór dien tijd werkzaam op het
kantoor der Firma Hope & Co., doch beoefende in zijn vrije uren de muziek. Hij
werd in 1862 benoemd tot organist der
Nieuwe Walekerk, in 1874 als zoodanig
overgeplaatst naar de Groote Wale -kerk en
stond bekend als een degelijk kunstenaar.
Hij legateerde aan de „Nederl. Organisten
een som van f2500.— benevens-Vernig"
een groote verzameling muziekwerken.
Bree, (H. J. J. van), 29 Aug. 1885 te
Vucht, zoon van J. B. van Bree, ontving zijn
muzikale opleiding van zijn vader, en was sinds
1871 gevestigd te 's Hertogenbosch, waar
hij dezen opvolgde als directeur van het
zangkoor der „Mozes en Aaronskerk'', later
ook van ,,Blaas- en strijklust" en als leeraar
aan de Ned. muziekschool.
Onder zijn leiding werd de »Graner feest mis" van Liszt voor de eerste maal aldaar
uitgevoerd.
Van zijn compositiën zijn bekend:

t

„Missa unisono," eenstemmig met orgel.
„Feestcantate," voor gemengd koor, tenorsolo
met orkest of piano.
„Aan de Sterren"
voor mannenkoor.
Missa
Sonate voor piano, 4 h.
Missa nr. 1, voor 2 stemmen en orgel.
„

Bree (Johannes Bernardus van), geb.
Januari r8oi, i 14 Februari 1857, onderscheidde zich reeds vroeg door een buitengewone aanleg en werd een voortreffelijk
violist en goed kwartetspeler.
Op jeugdigen leeftijd ging hij met zijn
ouders naar Leeuwarden, waar hij zich met
lesgeven bezig hield en belast werd met-het
onderwijs aan de kinderen van den heer
Collot d'Escury.
Gedurende 25 jaar was hij directeur der
zangvereeniging van „Toonkunst" en stichtte
29
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BREEMEN (HENDRIK [HENK] BEIJER VAN).

hij de Maatschappij„ Cecilia", (23 Januari 1841).
In 1836, '40 en '50 was hij met Verhuist
directeur der muziekfeesten te Amsterdam.
Van - Bree was ridder in de orde van den
Nederlandschen Leeuw.
Van zijn compositiën — ruim 200 in aantal
worden de volgende genoemd:
„Saffo" (J. van Lennep), Opera, voor het eerst
opgevoerd 22 Mrt. 1834.
„Le Baudit", Opera comique.
6 Missen en Requiems, voor mannenstemmen
en orgel.
„Frascati", Fantasie voor orkest.
„Neem u in acht", Opera.
„Feestzang" voor 3 mannenstemmen met 3
bazuinen en orgel.
Liederen, o. a. „Adolf bij het graf van Maria"
(het eerst gezongen door De Chavonnes Vrugt).
„Verlaat mij niet'', voor mezzo- sopraan of
hooge bariton met piano.
„Engelenzang", voor gemengd koor, met piano
of orgel.
„Muggendans," voor mannenkoor.
„Des visschers dochtertje ", lied met piano.

Breemen (Hendrik [ [l enk] Reijer van),

geb. te 's Gravenhage 1873, ontving onderricht in theorie van Giesen (den Haag),
Hol (Utrecht), in pianospel van Jul. Röntgen
(Amsterd. Conservatorium).
Voorts zette hij zijn piano- studiën voort
bij mevr. Dagnelie ('s Hage), Aug. Dupont
(Brussel), aan de „Hochschule" te Berlijn en
bij Leschetizky te Weenen.
Sedert 1895 is hij te Haarlem gevestigd
als privaat onderwijzer voor piano.
Als solist trad hij reeds in verschillende
plaatsen van ons land op.
Breemer (Maarten Marinus), geb. te
Rotterdam 1873, studeerde voor viool eerst
bij H. Kolkmeijer, ontving les in vorm- en
instrumentatie -leer. van F. Blumentritt te
Rotterdam, daarna aan de Haagsche muziekschool.
Sedert 1892 is hij leeraar voor viool te
Rotterdam, dirigent van een mannenkoor en
sedert 1902 directeur van „De Vereenigde
zangers aldaar, waarmede hij op concoursen
14 maal werd bekroond, o. a. te Dordrecht

met den isten eereprijs.
Breemer trad meermalen als solist op, o. a.
te Rotterdam, Breda, Gouda, den Haag, Baarn,
Delft, Schiedam en Vlaardingen.
Van zijne compositiën werden eenige
liederen uitgevoerd, alsook een Ouverture voor

groot orkest te Osnabruck en te 's Hertogenbosch onder zijne leiding.
Breethoff (Willem [carmen), geb. 27
Juni I 861 te Amsterdam, j 7 Mei 1904 aldaar;
ontving zijn opleiding tot hoornist van zijn
-
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BRONS (SIMON).

vader, W. H. Beethoff, terwijl J. A. Tak hem
viool-les gaf.
In 1876 werd hij als hoornist geplaatst in
het Parkorkest (Stumpff ). Nadat dit ontbonden
was, ging hij in 1882 over naar de Amsterdamsche orkest -vereeniging, was van 1884--85
bij het orkest van den Parkschouwburg werkzaam, ging in 1885 opnieuw naar genoemde
orkest -vereeniging (Wedemeyer) en werd in
1888 als ie en solo- hoornist benoemd in het
orkest van het Concertgebouw.
Bovendien was hij ie hoornist in het orkest
van »Cecilia" en leeraar voor hoorn aan de

Orkestschool.
Brink, (Julius ten), begaafd componist,
geb. te Amsterdam, 4 Nov. 1838, 6 Febr.
1889 te Parijs, leerling van Heinze, Dupont
te Brussel en Richter te Leipzig, was van
186o--68 muziekdirecteur te Lyon en ging
hij daarna naar Parijs, waar hij meerdere
compositiën schreef, die ook werden uitgevoerd, als:

Orkestsuite, Symphonische Dichtung, Syniphonie, vioolconcert enz. Een opera in i
bedrijf „Colonne" werd gunstig ontvangen
( 18 7 0 ).

Broek, (Pieter), geb. 31 Mrt. 18 37, i' 3 1
Mrt. 1877 in den ouderdom van juist 40 jaar.
Van 1849-57 genoot hij aan de Kon.
muziekschool het onderwijs van J. H. Lubeck
en van 1868-71 dat van Nicolai voor viool,
alt, klarinet en andere blaasinstrumenten.
Eerst lid zijnde van het orkest in den
Franschen Schouwburg en van de Diligentiaconcerten te 's Hage, werd hij later benoemd
tot onderwijzer aan de muziekschool te Gouda,
tevens tot Kapelmeester van de d.d. Schut
directeur van „Euphonia' . Te-terijno
's Hage bleef hij werkzaam als directeur van

„Sempre Crescendo".

Hij componeerde vooral werken voor
„Semper Crescendo" o. a.: 3 Strijkkwartetten,
een „Morceau de Salon," voor viool en piano,
en andere werken.

Broeke (Jan Hendrik Christoffel ten),

geb. in 1818, j 30Januari 1886 te Amsterdam,
was organist van de Oude Kerk te Amsterdam.
Als leerling van het Blinden - instituut genoot hij het onderwijs van J. D. Bracht
vormde zich allengs tot een der-huysern
voortreffelijkste organisten van ons land.
Brons (Simon), geb. i9 April 1838 te
Rotterdam, was oorspronkelijk voor den handel
bestemd, doch daar hij veel met musici in
aanraking kwam, ontwikkelde zich bij hem
allengs de lust tot muziek en weldra besloot
hij zich geheel aan de kunst te wijden.
Te Breda wonende, studeerde hij gedurende

BRUGGEN (R. VAN.

twee jaar alleen zonder leermeester, en is
zoowel als pianist en als theoreticus autodidact.
In 188o vestigde hij zich te 's Gravenhage
als leeraar in pianospel, harmonie en compositie, Schrijver over muziek en redacteur
van muziek - tijdschriften o. a van „Het Orgel"
en van „De muziek.''
Van 186o--- 63 was hij werkzaam als Klavier solist te Londen.
Van zijn compositiën worden genoemd:
Een cantate voor een maçonniek feest.
3 Marschen, en een „Marche funèbre".
Een feest- ouverture.
„De nachtegaal" (N. Beets) voor zang en piano,
op. 15.
Op „St. Thomas" (Pol de Mont), Een scherts liedeken.
Kleine Koorwerken, en een Kindercantate.
Hij schreef voorts een „Algemeene muziekleer;" een „Methodiek van het Klavierspel'
(1896) ; „De muziek in haar wezen'' (zijn hoofd
muzikalen vorm ";-werk,1903);„Dlvande
„De Geschiedenis der muziek van B. Kothe",
voor Nederland bewerkt, (in samenwerking met
Corn. Immig Jr.) en een „Harmonie- leer".

Von Brucken Fock zie Fock.
Bruggen (R. van), in 1848 blind ge-

boren te Franeker, •j 21 Januari 1901 te
Groningen, bracht hij van zijn 8e tot zijn 2 oe
jaar door in het Blinden-instituut te Amsterdam,
waar hij onder leiding van R. de Vries orgel
en compositie studeerde.
Hij werd in 1874 benoemd tot organist in
de Nieuwe Kerk te Groningen en 17 jaar
later na vergelijkend examen in de MartiniKerk aldaar als opvolger van J. Worp.
Enkele Koorwerkjes en eenige 2- en 3stemmige Kinderliederen zijn van hem in het
licht verschenen, als:
„Lentezang ", voor 3 vrouwen- of kinderstemmen.
„Uit de Natuur ", (2- en 3- stemmige kinder-

liederen).

Bruggen (Wilhelmus Henricus van),

geb. 1876 te Beuningen (bij Nijmegen).
Zijn leermeesters waren J. A. Verheyen
en W. de Vries voor orgel, Albert Roothaan
en J. J. Ruijgrok voor piano, mej. Berzina
Mol voor zang en Leon C. Bouman voor
theorie.
Als organist vroeger te Nijmegen in functie
geweest zijnde, bekleedt hij tegenwoordig
die betrekking, benevens die van muziek
-onderwijz
te Deventer.
Te Nijmegen en te Deventer trad hij
meermalen als orgel - solist in de Groote
kerken op.
Daarbij is hij dirigent van het „ Vincentius-

koor", van de zangvereeniging „Kunst en
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13RUIN JR. (BAREND DE).

Ontspanning" en van de „Deventer DilletantenMuziekvereeniging''.
Zijn compositiën bestaan uit:
5 Nummers voor gemengd koor a- capella.
Een mannenkoor a- capella.
Andante religiosa, voor strijkkwartet, van
welke werken eenige werden opgevoerd.
Brugman (D.), geb. 1817, j 8 April 19oí
te Amsterdam, werd, wegens zijn muzikalen
aanleg, opgeleid door zijn oom B. van den
Brink, organist in de St. Jozef- en Ursulakerk te Amsterdam.
Tot organist benoemd, bekleedde hij die
betrekking gedurende meer dan 5o jaar en
was de oudste organist onder zijn collega's.
Brugman (Johan), componist, geb. te
Amsterdam, 1856, ontving van zijn vader,
Dirk B. (1817-1901), organist der R. K.
kerk op het Begijnhof, de eerste lessen. In
hoofdzaak is hij autodidact en bekend door
zijn zelfstandige kritieken in „de Telegraaf ",
van welk blad hij een tiental jaren criticus
was (1894--19o3), en polemieken (zie „Tactiek" van D. de Lange (1899).
Tot zijn compositiën behooren:
-

„Victoires", 13 pianostukjes, te gebruiken bij
prijsuitdeelingen en andere feestelijkheden.
Op. 14, „Valse di bravoura" pour piano
„ 27, Vier gemakkelijke vioolstukjes (ie
pos.) met piano.
Sonaten, Liederen, Orkestwerken, cantate,
enz.
Verder schreef hij:
„Zal mijn kind muziek leeren" .?
„Zijn conservatoria beter dan privaat -onderw ij s''? (1886).
„Het stemwerktuig". ten gebruike bij het
zangonderwijs en de stemvorming,
„Zonderlinge critiek" (1887).
Bruijn (A.), geb. 1839, -'- 27 Aug. 1910,

te Bergen-op-Zoom, sinds 1879 directeur van
de muziekschool aldaar.
Van zijn compositiën noemen wij „Sneeuwwitje" bekroond door M. t. b. d. T. en
„Vlissingen Michiel ", uitgevoerd tijdens de
„de Ruyterfeesten" te Amsterdam en elders.
Bruin Jr. (Barend de), geb. te Rotterdam, 22 April 1877, genoot zeer vroeg pianoen orgelonderwijs van Kleijn en Möhle en
daarna aan de muziekschool in zijn geboorte
Egmond, R. v. Perger-platsino(N.
en J. H. Sikemeier), in orgel - en instrumentatie-leer (M. H. van 't Kruys), theorie en
harmonie Th. H. H. Verhey), in contrapunt
(A. Seidel) en voor piston H. Snel. In 1891
en '92 ontving hij de getuigschriften en
eersten eereprïjs voor zijn pianospel.
Van 1888-1890 was hij organist op de
Zondagsscholen der vereeniging tot bevorde('

BRYAN (MARY JANE).

ring der Zendingszaak te Rotterdam, daarna
eenigen tijd der Christ. Ger. gemeente, van
18 95 - 97 der Duitsch Evangelische gemeente,
van 1897-1902 aan de Groote of St. Catharinekerk te Briele.
Sinds 1902 is hij organist der Groote
kerk te Enschede, directeur der Enschedesche
Burger- Harmonie, van gemengd koor en van
het mannenkoor ,.Excelsior" aldaar. Te
Oldenzaal heeft hij de directie der muziek
-vernig„SmpCscedo".
Als orgel -, piano- en piston- solist is hij
opgetreden te Rotterdam, Brielle en Enschede.
Bryan (Mary Jane) , echtgenoote van den
heer H. Pijnacker Hordijk te Gorinchem,
ontving hare opleiding tot zangeres (alt) van
Cornelie van Zanten, Pauline de Haan—
Manifarges en voor het theoretisch gedeelte
van L. F. Brandts Buys te Velp.
Als liederen- en oratoriumzangeres trad zij
op te Rotterdam, Dordrecht, Alkmaar, 's Hertogenbosch, Utrecht en andere plaatsen.
Budelinan (G.), geb. 28 Nov . 1882 te
Amsterdam, organist, dirigent, componist van:
Twee liederen (Walther van Weide), voor
een zangst. en piano.
Nr. i, Avond. Nr. 2, Spelevaren.
Valse cosmopolite, voor piano 2 h. (opgedragen aan J. A. Galet).
Drie liederen, voor zang en piano.
I. Nu zoek ik droef.
2 Mijn hart is krank.
3. Als de aêm.
Liefde's trouw, l
voor mannenkoor.
Tempelzang,
Lichtsprankjes, voor 2 solostemmen of koor,
met piano.

Bunte (Johan F.), geb. 28 Sept. T800 te

Lippstadt, j z4 Sept. 1881 te Amsterdam,
kwam op jeugdigen leeftijd met zijn vader
naar Amsterdam en werd in 1819 als ie
violist, later als orkestdirecteur aan de Stads
-schouwbrg
aldaar geplaatst.
In 1830, tijdens den opstand met België,
componeerde hij eenige toepasselijke liederen,
waarvan vooral het „Voorwaarts`, door De
Chavonnes Vrugt in het openbaar gezongen,
grooten opgang maakte.
Op lateren leeftijd wijdde hij zich voor
aan het onderwijs en werd na den-namelijk
dood . van J. B. van Bree (1857) in diens
plaats directeur van „Cecilia" en van „Felix
Meritis", totdat hij in 1865 door Verhulst
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concerten in Rusland, Oostenrijk, RL menië,
Griekenland, Algiers enz.
In Sept. '9o9 werd hij voor den tijd van
4 jaar geëngageerd bij de K. K. Hofopera
te Berlijn en debuteerde daar als „Tonio"
in Leoncavallo's „Paljas ", naast den zanger
Caruso (Canio) en mevr. Destinn (Nedda). Hij
trad op onder den naam van Van Hulst. Na
een jaar aldaar werkzaam te zijn geweest,
verzocht hij ontslag, keerde in iglo naar
Amsterdam terug om zich weder aan het
Rembrandt- theater te verbinden.
Buys (Cornelis Alyander Brandts), geb.
3 April 18 [2, '^ 18 Nov. 1890 te Deventer,
toonde reeds vroeg grooten aanleg voor de
muziek en was op 13- jarigen leeftijd zoo ver
gevorderd, dat hij zijn vader, Cornelis Buys,
af en toe als organist kon vervangen.
In 1840 werd hij benoemd tot organist der
Groote kerk te Deventer, benevens tot directeur van het muziekgezelschap „Unis par les
sons de la musique'' (in 1793 opgericht), dat
hij tot grooten bloei bracht. (Dit gezelschap,
door kwijnenden toestand opgeheven, is in
1899 opnieuw opgericht onder directie van

J. W. Wensink).
Voorts werd hij directeur van het gemengd
koor „Musis sacrum", van „Deventer's mannenkoor", van het kerkelijk zangkoor „Cecilia"
en van het „Volkszanggezelschap". Bij dit
alles was hij nog piano- en zangonderwijzer
aan de Sted. muziekschool.
Van zijn compositiën worden genoemd:
Op. 36, Zes Aquarellen voor piano.
„ 37,
Sonate, voor piano, 4 h.
Janmaat,
„ 38,
4 Lieder: I. Abendlied,
voor
2. Morgenlied.
mannenkoor.
3. Arbeitsamkeit,
4 Abendlied,
Een Quintet (bekroond).
Een Quartet, een Scherzo, Werken voor
piano, e.a.
Mazurka de concert.
Gedrukt.
Rêve d'amour.
Op . 22, Scherzo.
Marschen voor harmonie.

Hij vierde den 27en Oct. 1890 zijn 5o-jarig
jubilé als organist.

Buys (Henri Francois Robert Brandts),

vervangen werd.

geb. 20 April 1850 te Deventer, i 16 Oct.
19o5 te Ede, ontving van zijn vader (C.A.B.B.)
het eerste muziekonderwijs en studeerde later,
als pensionnaire van Koning W. III. aan het
Conservatorium, piano, harmonie en com-

Butter (Carl), bariton - zanger, oud - leerling
van den heer en mevrouw Morello te Amsterdam, was eertijds verbonden aan het
Rembrandt- theater aldaar. Daarna gaf hij

positie.
In 1868 werd hij benoemd tot directeur
van het zanggezelschap „Sweelinck'', in 1875
van het Deventer mannenkoor, van een

BUYS (JAN WILLEM FRANS BRANDTS).

gemengd koor te Lochem en een jaar later
van de afdeeling „Toonkunst" te Zutphen en
van Erato" te Nijmegen, welke in Februari
19o2 haar 4 0-jarig bestaan herdacht met het
geven van een concert. Uitgevoerd werden
„Ar tevelde's geest ', „de Schelde", en de
„Rubens Cantate ", allen van Benoit, een
Ouverture en de Cantate „Lentekoningin"
van den directeur.
In 1878 volgde hij D-. de Lange op als
directeur van „Amstels mannenkoor" en ook
van „Oefening baart kunst" en Musis sacrum."
Bij verschillende gelegenheden dirigeerde
hij groote koren bij de uitvoeringen van
Nederlandsche cantates, o. a. op den dosten
geboortedag van Koning W. III (1887) op
den Dam te Amsterdam, waar het koor 5000
medewerkers telde.
Te Ede zocht hij te vergeefs herstel van
zijn ziekte, en overleed daar 16 Oct. 19o5.
Een jaar na zijn dood (20 Oct. 1906),
werd te Ede een monument onthuld, door
vrienden en vereerders te zijner eere op-

gericht.

Als componist schreef hij vele werken o. a.:
„Albrecht Beiling", opera (in 1901 door de
Ned. Opera opgevoerd.
's Menschen bestemming'', voor mannenkoor,
opgevoerd in 1885.
„Een stem aan 't strand, op.
5 voor mannenk en orkest.
„Serenade aan H. M. Koningin
Emma". (1879).
Koorwerken.
„Lentekoningin".
Liefdeshymne".
„Zomeravond".
Liederen, instrumentaal - werken en Ouvertures.
,Balltraumereien", voor viool en piano, op. 4.
;

Buys (Jan Willem Frans Brandts),
geb. 12 Sept. i868 te Zutphen, de oudste
zoon van M. A. B. B. (thans te Eerbeek
verblijf houdende), ontving van zijn vader
onderricht in piano- en orgelspel. In 1882
trad hij voor het eerst als solo-organist op.
Reeds in 1883 verschenen van hem een
zestal „Lyrische Stucke and Variationen" en
opgedragen aan zijn grootvader C. A. B. B.
op diens 7I en verjaardag.
In i888 kreeg hij een Rijksbeurs ten einde
in het buitenland te gaan studeeren en wel,
naar den wensch zijns vaders, aan het Raff
conservatorium te Frankfort a /M (1889).
Sedert 1893 is hij gevestigd te Kirchberg
am Weichsel (Neder-Oostenrijk).
Van hem verschenen in druk:
Op. z, Trio voor klavier. viool en violoncello
G. gr. t.)
„Hymne ", voor bariton, koor en orkest.
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„Suite", voor strijkinstrumenten, hoorn en
harp.
Een Fluitkwartet.
De Psalmen, Evang. Gezangen en Vervolg
vierstemmig gezet met voor-, tusschen--bundel,
en naspelen, voor orgel of harmonium.
Koraalwerken voor orgel.
Klavierstukken en een Concertstuk voor piano.
Vier Nachtliedjes, voor zang en piano.
Op. 23, „Suite" im alten Style, für Streichquartet, (für Violine and Klavier, für Klavier
zu4H)
16 Orgelconcerte von G. F. Handel, bearbeitet
für Klavier zu 4 H.
Op. 44,* Vier Lieder (Mauskätzchen, Eichhörnchen, Heilige Nacht, Du Weihnachtsglocken).
Zes liederen voor een zangstem met piano
(Aan de Geliefde, Aan de maan, Een Koninck
gheeft sinen vrienden, Serenade, De min, De
eerste kus).
„Ten hemelweg" (Hefje), voor een zangstem
met piano.
„De zang der Zee", Symphonisch gedicht,
(ie uitvoering te Arnhem 1898).
Romantische Serenade, opgevoerd 26 Oct.
1910 te Amsterdam.

Buys (Ludwig Felix Brandts), geb. 20
Nov. 1847 te Deventer, zoon van C. A. B. B.,
genoot het eerste onderwijs in piano van
zijn vader en leerde van F. Stroober viool
spelen.
In 186+ kwam hij bij zijn broeder Marius
te Zutphen, waar hij io jaar bleef. Voor
dezen broeder, die organist en klokkenist
was, maar vaak ziekelijk, nam hij dikwijls de
functiën waar, werd er directeur van de ge-

mengde zangvereeniging „Sweelinck" en van
een mannenkoor.
In 1873 richtten de beide broeders een
afdeeling van de M. t. b. d. T. aldaar op
met een daaraan verbonden zangvereeniging.
In 187+ werd Ludwig benoemd tot directeur van Rotte's mannenkoor (opvolger van
S. de Lange Jr.) en gelijktijdig tot organist
van de Waalsche Kerk te Rotterdam, welk
ambt hij ruim 3o jaar heeft vervuld. Genoemd
mannenkoor beleefde gedurende zijn directie_
(tot 1891) een roemrijk bestaan. Ook dirigeerde
hij te Rotterdam eenigen tijd de gemengde

zangvereeniging „Euphonia", en van 1877—'99
het koor der afdeeling „Toonkunst" te
Schiedam.
In 1883 werd hij leeraar der hoogere
meisjesklassen aan de Toonkunst- muziekschool te Rotterdam.
Dewijl hij, sinds 1903, behalve de beide
laatste betrekkingen, geen directie meer had,
was hij als privaat onderwijzer werkzaam.
Sedert het vertrek van Van 't Kruijs naar
Groningen (1897), was hij leeraar voor orgel

BUYS (LUDWIG FELIX BRANDTS).
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en in de laatste jaren vaak lid van Jury's
voor prijsvragen en wedstrijden.
Als dirigent introduceerde hij Benoit's
„Rubenscantate (1876) en het eerste Wagnerconcert in ons land (Rotterdam 1879). Er
werden o. a. uitgevoerd de „Siegfried- Idylle"
en „Das Liebesniahl der Apostel ".
L. F. Brandts Buys heeft bijna uitsluitend
vocale compositiën op Nederlandsche teksten
gecomponeerd en toonde in de keus zijner
libretti een fijnen literairen smaak. Hij is de
meest belangrijke mannenkoor- componist in
ons land van 't laatst der ie en 't begin
der Zoe eeuw.
L. F. Brandts Buys is van vele muziek en zangvereenigingen eere-lid of lid van

Bundels prachtige kinderliederen, en eenige
andere liederen uitgegeven door het Willems fonds (Gent).
Serenade (met Duitsche en Fransche vert.)
van mevr. Westermann-Heinze, voor zang en
piano, op. 28 nr. I.
„Twee een paar" (Dantzenburg), voor zang en
piano, op. 28 nr. 2.
Twee liederen voor zang en piano, 2e dr.
op. 3 (F. de Cort).
Twee liederen voor zang en piano (Pol de
Mont) op. 27.
Op. 15, Kinderleven (24 gedichten van Gouverneur) voor een zangstem met piano, in 3 deelen,
2e dr.

verdienste.
Hij legde in 1907 zijn bovengenoemde
betrekkingen van leeraar aan de muziekschool en van organist aan de Waalsche
Kerk te Rotterdam neer, om zich te Velp
te` vestigen, zonder evenwel algeheele rust
te nemen.
.Van zijn koorwerken worden in 't bijzonder
genoemd:

jrg. 1903.
Buys (Marius Adrianus Brandts), geb.
te Deventer 13 Oct. 1840, ontving zijn opleiding van zijn k ader, Corn. Alyander B. B.
Van 186o—'63 was hij directeur eener
zangvereeniging te Deventer, daarna organist
en Sted. muziekdirecteur te Franeker en
werd in 1864 organist, klokkenist en muziek onderwijzer te Zutphen, welke betrekkingen
hij tot Januari 1909 heeft vervuld. Hij stichtte
er een afdeeling van de M. t. b. d. T. en
was tevens directeur van de zangvereeniging
„Halleluja" te Arnhem.
Thans woont hij te Eerbeek nabij Zutphen.
Van hem zijn een aantal kleine koorwerken,
liederen, kinderliederen, orgel- en pianowerken door den druk bekend, als:

Op. 23, „Das Singenthal", voor gemengd koor,
solo en orkest.
„De Jaargetijden" (bekroond), gemengd koor.
,,Deus nostra spes".
„Deus nostra lux".
„Pro Jure et Libertate" (verplicht koor voor
den zangwedstrijd te Haarlem 1900).
„Zegepraal" (verplicht koor voor den zangwedstrijd te Rotterdam, 1910). op. 45.
Op. 35, „'n Stem in Rama", voor gemengd
koor.
„ 26, „Hulde aan het onderwijs'' (bekroond),
voor kinder- en mannenstemmen).
., 43, „Droeve tijden" (verplicht mannen koor voor den zangwedstrijd te
Amsterdam, opgedragen aan F J.
Roeske).
„Een stem aan 't strand", voor mannenkoor
met sopraan- en baritonsolo en piano.
„Nederland en de Zee", )
gemengde
emengde koren.
't W oud ,
)
Liederen voor vrouwenkoren.
„Lentemorgen" (Th. Koopman), lied in den
volkstoon, (bekroond).
„Petrus Klage", Fragment für Bariton and
Orchester aus C. A. Tiedge's „Apostel am
Pfingsttage".
„Mijne moedertaal ",
„Muizeke, muizeke", wiegeliedje, 1
op. 44 nr. i
„Nu heb ic gegheven", (bekroond)
voor een
„Lentemorgen" (Soera Rana)
zangstem
op. 42
met piano.
.,Sluimerliedje" (A. L. de Rop)
.,Binnenhuisje", (Soera Rana)
.,Danklied bij het herstel onzer
geliefde Koningin ", op. 36
,1

Een volledige lijst zijner werken komt
voor in de „Nederlandsche muziekkalender",

-

,

„Vater Unser", für Chor and Solostimmen.
„Meilied", voor 3 vrouwenstemmen.
„Werkmanslied", voor mannenkoor, op, 17.
„Grabgesang", für 8 Stimmen.
„Zwei Klagen", für Alt.
„Jagerlied", für Tenor.
„Romance".
6 Lieder, für Alt.
„Spielmannslied".
voor één
„Du liebst mich nicht".
', zangstem
6 kleine liederen.
met
„Viel Traüme".
piano.
„Zingzang", 12 liederen (met
L. F. Br. B)
„Bitte".
,,Vensterliedeken".
„Volksliedjes ".
„Een Kerk ", voor vrouwenst. viool en piano.
„Gegen Unmuth", 3 geistl. Lieder für Altsolo, Frauenchor and Orgel.
..Liedjes van en voor Neerlands Volk".
,,Het beestengevecht te Bruhl", Declamatorium.
„De Loteling", „Herderslied". (Willems fonds).
Negen kinderliederen, met piano.
„brei Skizzen", )
) voor piano.
„Vivat' ,
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Transcriptionen voor orgel, o. a. een Sonate
v. Mozart.
Wilhelmus van Nassauwen, voor orgel.
Orgelschool (tweestemmig).
Gezelschapsliederen, oud en nieuw, met de
muziek.
Een liedje van de Watergeuzen voor z April
1872.
Goe morgen (Heye), Gent z88o '
liederen met
,,
Moederlied,
piano.
,, \
Van het Sterrekyn, „
Liedjes voor Neerlands jeugd, met piano.
Zang A. B. C. boek, 5o oefeningen en 12
liedjes voor het eerste zangonderwijs (Noord
-hof,Grn.)
,,

Buys Jr. (Marius Adrianus Brandts),
geb. 9 Nov. 1874 te Zutphen, oud - leerling
van zijn vader, voornamelijk voor orgelspel.
Als organist trad hij menigmaal op, o. a.
te Arnhem, Utrecht, Zutphen en Tiel.
In 1898 werd hij dirigent van de Tielsche
Zangvereeniging, opgericht in 1867, in 1901
van het mannenkoor aldaar, voor welke betrekkingen hij in 1905 bedankte. Tegelijker
tijd was hij dirigent van de zangvereenigingen
te Dieren, Brummen, Lochem en Zutphen en
leeraar aan de muziekschool in laatstgenoemde
stad.
Sinds z9o5 is hij dirigent van de gemengde
zangvereeniging „Halleluja" te Arnhem, met
welke hij o. a. voor het eerst in ons land
de Crysander'sche bewerking van Hándel's
„Saul" en „Judas Maccabeus" opvoerde en
in 1910 de eerste uitvoering van Bongert's

„Mysterium".

Sinds 1909 is hij dirigent van een mannenkoor te Arnhem en tevens organist aan de
Doopsgezinde kerk en klokkenist te Zutphen.
Tot zijne compositiën behooren :

CAMMINGA (WILLEM).

druk), uitgevoerd in Tiel, Zutphen, Arnhem,
Vlaardingen, Winterswijk, Amsterdam enz.
„Als de kinderen slapen gaan" (Manuscript),
uitgevoerd o. a. in Zutphen, Lochem, Tiel,
Apeldoorn en Deventer.
In druk verschenen voorts van hem enkele
liederen en een gemengd koortje „Van komen
en gaan" (bekroond door den Zuid-Holl. bond
van gemengde zangvereenigingen).
In het tijdschrift „Toonkunst" verschenen
eenige artikelen van zijn hand.

(Familie Buys).
In 1540 verkreeg Johan Buys octrooi „onl
te mogen doen printen cum privilegie voor
drie jaar zekere boeken van muijsicq".
In 1 755 wordt Cornelis Buys te Amsterdam
geboren, werd leerling van den abt Vogler
en was tot 1783 verbonden aan een cavaleriemuziekkorps, was daarna organist en klokkenist te Kampen en tot aan zijn dood (1841)
in gelijke • betrekking te Zalt -Bommel.

Jan Buys, vermoedelijk zijn broeders

violist en organist, werd stads-muziekdirecteur
te Zutphen en later organist te Tiel.
Cornelis Buys was de vader van
Cornelis Alyander Brandts Buys.
Deze had drie zonen:

Marius Adrianus
Ludwig Felix
Henri Francois Robert
terwijl Jan Willem Frans en Marius
[Adrianus Jr.

de zonen van bovengenoemden
Marius Adrianus zijn.

Buziau (Jean Baptiste), geb. 8 Sept.
181:6 te Delft, j 1 Mei 1884 te 's Hage,
-

talentvol violist, concertmeester van het orkest
der Fransche Opera, leeraar aan de Kon.
muziekschool aldaar en directeur van „Apollo"
te Delft.
Buziau (Charles Louis), zoon van den
voorgaande, geb. 4 Aug. 1863 te 's I lage,
ontving onderricht van zijn vader en aan de
Kon. muziekschool aldaar in viool, piano,
cello en andere instrumenten. Op 12-jarigen
leeftijd trad hij voor het eerst als solo-violist
te 's Hage en elders op.
Hij componeerde een Sonate voor piano,
een Elegie en een Romance voor violoncel.

„Die Löwenbraut", ballade voor gemengd
koor, alt-solo en orkest i Manuscript), uitgevoerd o. a. te Goes, Zutphen, Enschede, Tiel
en Kampen.
Lucas II : 8, 14, voor gemengd koor.
Oud -Hollandsche Volksliedjes.
„Kinderliederen ", (Manuscript).
Een Kerstzang voor gemengd koor en een
voor mannenkoor (Manuscript).
,;Goudmuiltje ", Operette in 2 bedrijven, (in

-

C.
Camminga (Willem), geb. 25 Mei 1835
Reeds op 16-jarigen leeftijd werd Camminga
te Leeuwarden, i 14 Dec. 1857, ontving organist in de Mennoniten -kerk in zijn gepiano- onderricht van W. Leewes en orgelles ' boortestad.
van R. R. E. Frank, organist aldaar.
In 1852 begaf hij zich naar Leipzig, waar
-

CASEMBROOT (j. L. DE).

hij de lessen volgde van Moscheles, Bekker,
Hauptmann, Brendel e. a. en later van J.
Schneider te Leipzig.
In 1854 naar Leeuwarden teruggekeerd,
werd hij in 't volgende jaar organist der
Waalsche Kerk en daarna van de A -Kerk
te Groningen.
Zijn werken, ofschoon ongedrukt, zijn:
De iooe Psalm, voor gemengd koor en orgel.
Liederen voor alt en sopraan.
„Adagio", voor orgel.
„Lieder ohne Worte", voor piano.
Arrangement van de „Cdur-Symphonie" van
Schubert, voor orgel (onvoltooid).

Casembroot (j. L. de), gab. 1866, -? 23
April 1899 te Parijs, woonde gedurende eenige
jaren te Amsterdam. Hij was er heen gegaan
in het verlangen mede te werken tot den
bloei der Wagner-vereeniging.
Van dien tijd dagteekenen zijn artikelen
in het „Algemeen Handelsblad" met den ps.
„Florestan" onderteekend. Zoowel in het
„Dagblad voor Z.-Holland en 's Hage" als in
den „Spectator" en in ,,Cecilia" komen opstellen voor over muziek en over kunst in
het algemeen. In de jrg. 1888—'93 van het
„Maandblad voor muziek" schreef hij mede
belangrijke artikelen, die hij later in „Cecilia"
voortzette.
Zijn zwakke gezondheid was oorzaak, dat
hij in een zuidelijk klimaat herstel zocht.
Ook in Frankrijk nam hij een werkzaam
aandeel in de literatuur over muziek en werd
hij een der ijverigste medewerkers in de
„Revue Internationale de Musique". In deze
Revue schreef hij o. a. „1'Antiwagnerisme

du comte de Tolstoï".
Hier volgen de titels van eenige zijner
opstellen :
„Gluck, Beethoven en Wagner".
„Parisiana".
„Gesammtkunst"
„Zegenrijk Conservatisme ".
„De Nevelingen in de Nevelen".
„De Meistersinger te Parijs ".
„Symphonie en Symphonische Dichting".
„Het orkest van Fervaal".
„Nieuwe speeltuigen" (met twee afbeeldingen).
„Fervaal" en „La cloche du Rhin".
„De chromatische harp van Pleyel,Wolff & Co."
„Moderne muziek ".
„Een Haagsch orkest".

Cate (Andries ten), geb. te Amsterdam
Mei 1 796, -i• 27 Juli 1858 te Haarlem,
componist en cellist. Eerst voor den handel
bestemd, begon hij op 14-jarigen leeftijd de
muziek te beoefenen, nam les bij Bertelman
en schreef in 1821 zijn eerste werken, be22
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staande in kwartetten, kwintetten, concerten
voor blaasinstrumenten en cantates voor koor
en orkest. In 1831 vervaardigde hij voor den
Stads-schouwburg te Amsterdam een opera
in 3 bedrijven .,Seïd en Palmire", welke
verscheidene malen met bijval werd opgevoerd en in het Duitsch vertaald. In 1835
ontstond de tweede opera „Constantie" eveneens met warmte te Amsterdam ontvangen.
Minder succes had zijn opera „Numa Pom-

pilius".
Van zijn werken zagen het licht : Zes
Vaderlandsche zangen voor mannenstemmen,
met piano ; „Nieuw Wilhelmuslied" geharmoniseerd voor 4 stemmen; „De zoekende
zeelieden "; „Weber's zwanenzang "; ,.Aan de
sterren" (koren); Gezangen voor de Waalsche
kerk.
Hij was een der eerste leden van de
M. t. b. d. T. en Voorzitter van de Zangschool der Maatschappij t. n. v. 't Algemeen.
Cate (Bernard ten), geb. te Hoogezand,
waar zijn vader aan het hoofd staat van een
zeer ouden wijnhandel. Zijn eerste muzikale
opleiding ontving hij van den heer Kunst
aldaar. Nadat hij te Amsterdam het eind
Conservatorium had ver--diplomavnhet
worven, zette hij zijn studiën voort te Brussel
en behaalde daar aan het „Conservatoire
Royal" den jen prijs. Daarna oefende hij
zich nog geruimen tijd onder leiding van
Arthur de Greef aldaar in piano, bij Mailly
in orgel en bij Gilson contrapunt en com-

positie.
Na zijn optreden in een concert (Salle
Erard) met een jonge Engelsche artiste, waar
hij o. m. speelde „Jeux d'eaux a la villa
d'Este" van Liszt, spraken de Brusselsche
bladen vol lof over hem.
Ook werkte hij mede als solist in de
concerten van het Kurhaus te Ostende en
van de „Cercle artistique" te Gent, en te
Luik bij het laatste bezoek van wijlen koning
Leopold.
Als organist deed hij zich hooren te Utrecht
(Domkerk Sept. 1909) te Arnhem in de
Groote Kerk en te Düsseldorf (Kunstausstellung). In 19o5 werd door hem het herstelde orgel te Haarlem ingewijd, waarover
Philip Loots een zeer gunstig oordeel velde.
Verschillende Liederen van hem zijn nog
niet tot uitgave kunnen komen, daar de
Hollandsche tekst een onoverkomelijk bezwaar
te Brussel is.
Een zijner orkestwerken werd uitgevoerd
door het orkest van de „Monnaie" te Brussel
en van het Kurhaus te Ostende. Nog noemen
wij een „Impromptu", een „Chant d'Aurore"

CEULEN (W. R.).

voor piano, opgedragen aan zijn leermeester
A. de Greef, en "Aspiration" voor piano,
opgedragen aan den heer Sylvain Dupuis.
Ceulen (W. R.), geb. I I Mei 1806, t
Maart 1868. Te Amsterdam geboren, genoot
hij het eerste muzickonderricht van zijn
vader W. Ceulen violist (t T7 Dec. 1823) en
van Leffler.
Na het einde zijnerstudie werd hij als r e violist
geplaatst in het orkest van den Franschen
Schouwburg aldaar en in 1829 benoernd tot
directeur der muziekvereeniging en der
zangvereeniging "Tot Oefening en Uitspanning' te Middelburg (opgericht in 1834 en
thans nog bestaande).
Hij dirigeerde aldaar de "Zeeuwsche
muziekfeesten" in 1847, '53 en '61, welke
muziekfeesten om de 2 jaar te Middelburg,
Zierikzee en Goes gehouden werden.
Hij trad voor het laatst als directeur op
bij het feest van het 25-jarig bestaan der
zangvereeniging.
Ceulen was componist van:
,,0 salutaris hostia", voor 3 gelijke stemmen
met orgel.
"Cantate", voor 4 mannenstemmen.
"Trio", voor viool, alt en violoncel.
Een Ouverture, e. m. a.

Cleuver (Carel Johann), geb. 15 Nov'
1852 te Siegburg, studeerde aan het Conservatorium te Keulen als leerling van F. Hiller,
Jensen, Kwast, Seiss en Von Konigslow,
voornamelijk voor piano en viool.
Sinds 1879 is hij directeur van de zangvereeniging "Tot Oefening en Uitspanning",
der "Vereeniging voor Instrumentale muziek"
en van het "Middelburgsche Mannenkoor".
Hij dirigeerde daar de Muziekfeesten door
genoemde zangvereeniging gegeven en werd
in 1908 benoemd tot ridder in de orde van
Oranje-Nassau.
Als solist trad hij verscheidene malen in
Duitschland Ope
Van zijn vele compositien, waarvan de
meesten in ons land en Duitschland werden
uitgevoerd, zijn in druk verschenen:
"An die Hoffnung", voor sopraansolo, koor
en orkest.
"EIidoor", (Dr. ]. Huizinga) Kinderzangspel.
3 Liederen voor gemengd koor a-capella.
3 Liederen voor 4-stemmig mannenkoor.
3 bundels liederen met piano.
Aria voor sopraan met orkest (uit Schiller's
"Braut von Messina").
Capricio voor viool en piano.
Suite voor strijkorkest.

Coenen (Cornelis), geb. 19 Mrt. 1838 te
's Hage, oud-Ieerling van de Kon, muziek-
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school, trad vole malen als solo-violist op in
Nederland, Duitschland en Frankrijk.
Na een jaar orkest-directeur te Amsterdam
te zijn geweest, werd hij in 1860 benoemd
tot directeur van het Sted. orkest te Utrecht,
was gedurende meer dan 30 jaar kapelmeester
van de Schutterij aldaar en verkreeg daarvoor het 30-jarig Officiers-kruis.
Te Utrecht .opgevolgd door Wouter
Hutschenruyter (1892), ging Coenen als vioolleeraar en directeur van het Symphonie-orkest
naar Nijmegen.
Zijn werken zijn:
"Feestouverture" (gecomponeerd bij gelegenheid van het 250-jarig bestaan der Utrechtsche
Hoogeschool), voor gemengd koor, orkest en
orgel.
"Amalia-Cantate", voor sopraan-solo, gemengd
koor en orkest.
"N ationale f'eestzang' voor rnannenkoor, soli
en orkest, (gedrukt).
"Feuilles d' album", trois morceaux pour le
violon avec piano.
"Concert voor viool" (a Kl. t.}, met orkest.
"Hereenigingsmarsch", voor piano 2 h.
2 Suites; Ouvertures; Intermezzo's; Kleinere
stukken voor viool en piano (verscheidene gedrukt); voor vioioncel met .orkest en piano;
gelnstrumenteerde werken voor Harmonie, en
Liederen voor vrouwen- en mannenstemmen
met piano.

Coenen (Frans), geb. 26 Dec. 1826 te
Rotterdam, t 24 Januari 1904, zoon van
Louis Coenen, was eerst leerling van zijn
vader, later van Molique te Stuttgart en van
Vieuxtemps te Brussel.
In i838 trad hij reeds als violist op met
de "Introductie en Variation" van :F'. David.
Twee jaar later deed hij zich als com"
ponist kennen met een "Mis" voor koor en
orkest.
Na volbrachten studietijd keerde hij Inaar
Nederland terug en werd in 1847 benoemd
tot directeur van de zangvereeniging van
"Toonkunst", te Rotterdam.
Van 1848-'54 deed hij een kunstreis door
Amerika, maakte te New York kennis met
den pianist Henri Herz en anderen van de
Italiaansche opera aldaar en bezocht met
Herz, onder leiding van Ullmann, de voornaarnste steden van N.-Amerika, Mexico
en Venezuela.
In 1851 naar Rotterdam teruggekeerd,
ondernam hij spoedig daarna met E. Lubeck
een tweede reis naar de Nieuwe Wereld
(185 1-'54).
In het volgende jaar vestigde hij zich voor
goed te Amsterdam als 1e violist der Karnermuzick-soirees en werd concertmeester van

COENEN (HENRI).

„Cecilia", „Felix Meritis'' en- „Toonkunst"
en was gedurende een paar jaar directeur
van „Amstels mannenkoor (opvolger van
R. Hol).
In 1877 werd hij directeur van de Muziekschool (als zoodanig in 1895 opgevolgd door
D. de Lange), en in 1883 ook van het Conservatorium aldaar — de andere betrekkingen
had hij neergelegd — en wijdde zich geheel
aan het onderwijs.
Frans Coenen was een vruchtbaar componist. Wij noemen:
„Elia op Horeb", oratorium (opgevoerd 7 Mei
1862) .

„Albrecht Beiling", voor gemengd koor, bariton-solo en orkest, (opgeroerd 22 Januari 1862) .
„Maria Magdalena", voor gemengd koor, solo
en orkest.
„De stem der Zee'',

„32= Psalm",
„Zonnelied' ^,
voor mannenkoor.
„Lentebede
Hou moed, mijn angstig
hart.
Psalm 12, voor solostemmen, koor en orkest,
gemengd koor.
Psalm 22, voor solostemmen, koor en orkest,
.gemengd koor.
„De Grenzen",
voor mannenkoor.
Drei Lieden",
„Na den Stor",
pour violon et
Trois solo's de Salon,
pianoforte.
Souvenir à Mme de Marra, * f
6o Etudes dans 1'ordre progressive, Cahier
I--III, pour violon.
12 Etudes, - pour violo-solo.
Toonladders voor mindergevorderden, idem

voor meergevorderden.
Cantate, met solo en orkest of piano.
„Het geboortefeest", driestemmig met piano.

Den 30 Januari 1890 vierde hij het 5o -jarig
jubilé van zijn eerste optreden en na zijn
7o° jaar trok hij zich uit het openbaar leven
terug.
Hij was ridder in de orde van den Neder
Leeuw (1896), van den Gouden-landsche
Leeuw van Nassau, van de Eikekroon, van
de Zweedsche Wasa -orde, van de Spaansche
orde van Karel III, en eerelid van de M.
t. b. d. T.
In 19o5 is op zijn graf te Leiden een
monument onthuld.
Coenen (Henri), geb. 3o April 1841,
-' Nov. 1877, broeder van Frans Coenen,
begon onder de leiding van zijn vader reeds
vroeg de muziek te beoefenen. Na de studie
in de Chirurgie, leerde hij op :r8-jarigen
leeftijd vlijtig piano en gaf aanvankelijk les
te Rotterdam.
Toen in 1865 te Amsterdam de muziek-
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school van „Toonkunst" werd opgericht,
werd de piano- klasse aan zijn leiding toevertrouwd.
In de „Matinées voor Dames" door hem
in 1870 in 't leven geroepen, werkte zijn
broeder Frans als violist en Allard en Pohle
als cellisten mede.
Coenen (Joh. M.), geb. 28 Januari 1825
te 's Hage, j 9 Januari 1899, ontving zijn
opleiding aan de Kon. muziekschool aldaar
(directeur J. H. Lubeck), werd fagottist bij
de Hofkapel, in 1851 orkest-directeur van den
Schouwburg van Van Lier en in 1856 van
den Stads-schouwburg.
Na den dood van J. B. van Bree (1857)
werd hij benoemd tot directeur der concerten
van „Felix Meritis" tot 1865, toen - Verhulst
hem verving.
Daarna verkreeg hij de directie van het
Paleis -orkest, met welk orkest hij in -1878 in
het „Trocadero" te Parijs tijdens de • Tentoonstelling optrad, waarvoor hij benoemd
werd tot „Officier de l'académie".
In 1868 aangesteld tot kapelmeester der
d.d. Schutterij, werd hij later versierd met
het Officiers-kruis voor langdurigen werkelijken dienst als zoodanig.
Ter eere van zijn 40-jarig jubilé had den
15en Maart 188cá een feestconcert plaats in
het Paleis voor Volksvlijt. De laatste ovatie,
die Coenen is gebracht, vond in dit Paleis
plaats den 28e Jan . 1897, toen door C. van
der Linden en diens orkest een ouverture van
den jarige werd uitgevoerd. Coenen was toen
reeds lijdende en liet zich maar weinig meer in
het openbaar zien.
- Een tijdlang was hij op muzikaal gebied de
alleenheerscher geweest en hij liet een groot
aantal compositiën na, als:
„Ada van Holland", koorwerk met orkest.
Symphonieën (voor zijn eerste werd hij benoemd
tot ridder van de Eikekroon).
Ouvertures.
Concerten voor verschillende instrumenten.
Een 5o-tal balletten, waaronder „Juanito''.
Entre -actes.
Mannenkoren, waaronder „Op het land".
Werken voor piano, o.a. „Heimathsklange",
4 h., e. m. a.
,,Een Werkmanslied", voor mannenkoor met
soli en orkest of piano.

Coenen Jr. (Louis), geb . 24 Maart 1856
te Rotterdam, -j 1904, oudste zoon van
Frans Coenen, kreeg het eerste onderricht
van zijn vader, later van J. H. Sikemeyer.
Op zijn 17e jaar pensionnaire van Koning
Willem III geworden zijnde, kwam hij aan
de Berlijnsche „ Hochschule" . zette in 1876
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zijn pianostudiën voort onder Liszt en vertoefde met dezen een jaar te Budapest en te
Weimar. Onderricht in de compositie ontving
hij van Bargiel en Volkmann.
In 1877 vestigde hij zich te Parijs en werd
in het volgende jaar tot solo-pianist van Z. M.
koning Willem III benoemd. In dien tijd trad hij
nu en dan op in ons land en vestigde zich
in 1895 te Amsterdam, waar hij leeraar voor
piano werd aan de muziekschool als opvolger van Henri Tibbe en later aan het Conservatorium. Hier heeft er vooral naar gestreefd de werken van moderne Fransche
componisten bekend te maken.
Hoewel Coenen, na een ziekte, die hem
voor enkele jaren overviel, zijn werk weer
kon hervatten, was hij toch niet meer als
vroeger. Van solospelen moest hij zich onthouden en hij wijdde zich voortaan aan zijn
taak als onderwijzer.
Van zijn hand zijn:
Six morceaux pour piano a deux mains.
Sonate ponr piano a quatre mains (Es gr. t.),

Coenen (Willem), geb. 17 Nov. 1837
te Rotterdam, ging reeds jong als pianist en
muziekonderwijzer naar W.- Indië, maakte
een kunstreis door Amerika en werd in 1862
verbonden aan de „Guilhallschool of Music"
te Londen als I e pianist en hoofdleeraar.
Hij is componist van eenige liederen en
werken voor piano.
4 Familie Coenen).
Vader : Louis, geb. 29 April 1797, Breda,
violist.
28 Dec. 1826, -j 24
Jan. 1904.
Louis,
„ 28 Jan. 18 34.
ó
Willem,
„ '7 Nov. 1837. -t.
N
,, 30 April 1841, Nov.
Henri,
1877.
Anton,
„ z4 Dec. 18 45, i 1876.
Louis Jr. (zoon v. Fr.), „ 24 Mrt. 1856, -j 1904,
Frans,

„

..

v

pianist.

Cornelis,

„ '9 Mrt. 1838.

J. M. Coenen geb. 28 Jan. 182 5, i 9 jan.
1899 was aan de voorgaanden niet verwant.
Coers F. Rzn. (F. R.), geb. in 1870 in Ned.
Indië, heeft zich verdienstelijk gemaakt door
het verzamelen en uitgeven van :
-

„Liederen van Groot-Nederland". I)e Ie aflevering bevat : „Een niew Liedt-boeck genaemt
den „Druyventros der Amoureusheyt : In hem
begrijpende veelderhande amoureuse liedekens,
te vooren in druck noyt uytgegaen. Gecomponeert door Pieter Lenaerts van der Goes, 1602.
(Muzikaal bewerkt door M. J. Bouman en van
aanteekeningen voorzien door Prof. dr. J. te
Winkel).

COLLIN-TOBISCH (MEVR. ANNA MARIA

THERESIA).

De 2 aflevering is eveneens door M. J. Bouman
bewerkt.
„Zes Kerstliederen ", i, 2 en 3 = reeks. (De
Ie en 2' reeks bewerkt door M. J. Bouman).
„Liederboek van Groot-Nederland", 4 deelen.
Met „Groot-Nederland" worden bedoeld alle
volken, die uit Nederlandsch bloed zijn gesproten.
Naast Studentenliederen vindt men volks- en
verbroederings- liederen, gezelschapsliederen,
roeiliederen, minneliederen, drinkliedjes, geschiedzangen, geestelijke liederen, spot- en
hekelliedjes, verhalende liederen enz. uit Noorden Zuid- Nederland, uit Amerika, Oranje -Vrijstaat, Transvaal enz.
De bewerkingen voor gemengd koor zijn van
L. F. Brandts Buys, Florimond van Duijse, C.
A. Galesloot, Julius Röntgen en L. A. van
Tetterode, terwijl de muziek bij eenige liederen
gegeven is door L. F. en M. A. Brandts Buys,
L. A. Dokkuur, Heye, J. J. Viotta, Brachthuyser
en M. W. Petri.
De klavier - begeleidingen der verschillende
liederen zijn zoo vol mogelijk gezet en toch op
enkele uitzonderingen na ook voor minder dan
middelmatige spelers uitvoerbaar.
Het i boek (3e dr.) werd uitgegeven door J.
A. H. Wagenaar te Utrecht (1896), het 2' door
Nygh en Van Ditmar te Rotterdam, het 3 en
4_ boek door C. A. j. van Dishoeck te Bussum.
In het geheel zal dit werk bestaan uit 3o afleveringen of 5 boeken.
Coer's Liederkoor staat onder leiding van C.
A. Galesloot te Utrecht.

Coldewey (j. A.), j -1903 te Deventer,
-

componist van:
„Marijke van Scheveningen", operette in 4
bedrijven (woorden van H. ter Haar Bzn.).
„Smeeklied van het Boerenvolk".

Collin (Robert A. H.), -i 12 Maart 188o
te Amsterdam, echtgenoot van mevr. Tobisch,
was te Bromberg geboren 27 Mei 1832, en
werd, nog jong, kapelmeester van het orkest
der Duitsche Opera te Amsterdam ( 18 5 6— '59).
In latere jaren werd hij directeur van de

zangvereenigingen „Eutonia" (1861) en
„Oefening baart Kunst" aldaar, welke laatste
vereeniging onder zijn leiding op zangfeesten
vele prijzen behaalde en eindelijk van de
liedertafel „Euterpe".
Van zijn compositiën zijn slechts weinige
bekend.

Collin—Tobisch (Mevr. Anna Maria
Theresia), geb. 6 Dec. 1837 te Weenen,
t 29 April 1902 te Velp, genoot hare opleiding aan het Conservatorium te Weenen
voor zang van mevr. Marchesi-Graumann en
van H. Proch, voor piano van Carl Czerny.
Op 2o-jarigen leeftijd werd zij verbonden
aan het Operatheater aldaar en kwam in 1859
naar Amsterdam, waar zij ie altzangeres
-

COOIJMANS (HENRY).
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werd aan de Duitsche Opera (directie J.
Eduard de Vries).
Deze begaafde vrouw heeft gedurende
haar leven een groote rol gespeeld in het
Amsterdamsche muziekleven. Tot op hoogen
leeftijd had haar stem groote bekoorlijkheid.
Toen zij zich uit het openbaar leven had
teruggetrokken, werd Velp haar woonplaats,
waar zij als weduwe betrekkelijk stil leefde,
daar zij nog altoos leerlingen om zich heen
had. Zij stierf er den 29en April 1902 in
den ouderdom van 65 jaar.
Den jen Juli 1903 werd door een Commissie, bestaande uit de heeren Heinze,
Van Ogtrop, Hol en Oelsner op haar graf
een gedenkteeken geplaatst en aan haar
kinderen overgedragen. Deze steen bestaat
uit een afgeknotte zuil, waartegen een treurende vrouw zit met een lier in de hand,
waarvan een snaar gesprongen is. Op de
zuil staat : Frau Anna Collin— 'fobisch, geb.
6 Dec. 1873, gestorven 29 April 1902 en.
daaronder deze woorden:
Ihr Lied war gross and gross ihr Leid,
Ihr Leben Kampff mit Not and Neid.
Das Leid flieht diesem Friedensort,
Der Kampf ist aus — das Lied tont fort.

Door oud - leerlingen werden bloemen en
kransen neergelegd, R. Hol sprak een woord
van vereering, waarna de zoon van 'meur.
Collin dankte voor de eer aan. zijn moeder
bewezen.
Cooijmans (Henry), geb. 6 Sept. 18 34,
j Dec. 1904 te 's Hertogenbosch, was jaren
lang organist in de St. Pieterskerk te 's Bosch
en directeur van de bekende liedertafel
„Oefening en Uitspanning ". Tot zijn com-

positiën behooren:
Avondlied (Heye), voor middelstem met piano.
Lied der liefde (E. Bouman) voor zang en
piano.
ar. Voor tenor. b. Voor bariton.
Tantum ergo, 3e dr. voor mannenkoor.

Cornelis (Evert), geb. 5 Dec. 1884 te
Amsterdam, studeerde gedurende 5 jaar aan
het Conservatorium aldaar, en behaalde het
einddiploma voor piano en orgel, benevens
voor het laatstgenoemde instrument den
„Prix d'excellence" (1904).
Hij ging, na aan zijn militieplicht voldaan
te hebben, als solo-repetiteur naar de
Vlaamsche Opera te Antwerpen en werd
toen uitgenoodigd een concertreis als pianist
te maken met Mevr. Alida Loman en bezocht Engeland, Nederlandsch Indië en
Australië.

COSTER (CORNELIS HENDRIK).

Na zijn reis kwant hij in 19o8 bij de Opera,
welke eenige maanden onder leiding van C.
v. d. Linden bestaan heeft, als dirigent met
Humperdinck's „Hansel and Gretel '. Allerlei
opera's volgden, tot d - heer Mengelberg hem
uitnoodigde om zich aan het Concertgebouw orkest te verbinden als plaatsvervangend
dirigent. Tevens werd hij 2e dirigent van
de Toonkunst -zangvereeniging en van de
muziekvereeniging „Sempre Crescendo" te

Leiden.
Vóor eenigen tijd ontving hij ook den
titel van 2e dirigent in genoemd orkest.
In zijn jeugd schreef hij nog al wat corpositiën, die tot heden nog ongedrukt zijn
gebleven.

Cornillon (A. F. P. de), geb. 1807,1 31
October 1872 te Groningen, vervulde gedurende 52 jaar de betrekking van kapelmeester bij
het leger en het Sted. muziekkorps der
Schutterij aldaar, was een uitstekend klarinettist en nam, bij ontstentenis de functie van
directeur in de vereeniging „Harmonie" waar.
Cosman (Esther), ie dramatische zangeres, geb. 1888, eerst leerlinge van de
Haagsche Kon. muziekschool, daarna van het
Conservatorium te Amsterdam (de heer en
mevr. Morello). Zij debuteerde op i9-jarigen
leeftijd bij de Italiaansche Opera.
Twee jaar later ging zij naar Italië om
haar studiën voort te zetten.
Coster (Cornelis Hendrik), geb. Iq. Aug.
1854 te Alkmaar, j 3 Maart 1902 te Arnhem,
zou eerst voor den handel worden opgeleid,
maar zijn neiging tot de muziek was grooter.
H. A. Meyroos gaf hem de eerste lessen op
de viool. Later ging hij naar Hanover om
bij Bott en Lindner, daarna bij Heckmann
te Keulen zijn vioolstudiën voort te zetten.
In 1877 te Arnhem teruggekeerd, werd hij
daar Concertmeester en 2 e directeur van
„Cecilia' en na het aftreden van Meyroos (1897)
directeur van „Toonkunst" en was hij tevens
werkzaam als leeraar aan de Arnhemsche
muziekschool. Ook de afdeeling „Toonkunst"
te Zutphen had hem tot haren directeur benoemd.
Den 24€n Januari 1902 herdacht hij zijn
-

25-jarige loopbaan als musicus.

In druk verschenen:
Op. i, Twee amoureuse liedekens (j. H. Leopold), voor .bariton.
,, 2, „Im Sommer", lied voor alt.
3, Twee liederen voor bariton: z. Serenade,
2. Vergeet mij niet.
„ 4. Wiegenlied, voor alt.
„ 5, Zwei neue Lieder: 1. Fruhlingslied,
2. Ich muss hinaus.

COUTURIER (LOUIS).

„ 6, Drei Lieder : :z. Morgens steh' ich auf,
2. Es hat die Nachtigall, 3. Es war ein
alter König.
,, 7, Zwei Lieder, voor alt : z. Die Lotusblume, 2. Viel Traüme.
„ 8. Zwei Lieder: I. Meine Lilie, 2. Lebewohl.
„Dodelinette", voor zang en piano.
Bagatellen voor piano.
Oud-Hollandsche liederen.
Brochure : „Een voortwoekerend kwaad op
het gebied der toonkunst."

In Manuscript:
Suite voor orkest.
„Iphigenia in Tauris", aria voor mezzosopraan met orkest.
„Ritter Olaf", ballade voor sopraan -, alt- en
baritonsolo, met strijkorkest en piano (bekroond).
„Neue Frühling", voor 3- stemmig vrouwenkoor en piano.

Couturier (Louis), geb. te 's Hage 1882,
genoot zijn opleiding tot violist van Prof.
O. Sevéik . te Praag.
Als solist trad hij meermalen op, o. a. te
Rotterdam, den Haag, Leiden, Gouda, Vlissingen, Nijmegen, waar o. m. in drie concertavonden alle Sonaten van Beethoven werden
ugevoerd.
Van zijn hand verschenen verscheidene
muzikale feuilletons, als:
„Over Nationale kunst".
„Het Kon. Conservatorium ".
„Onze Concerten".
„Paganini".
„Bizet".

Voorts schreef hij kritieken, die in de
„Avondpost" ('s Hage) verschenen, was werkzaam als opera-verslaggever eveneens voor
de „Avondpost" en na zijne vestiging te
Nijmegen in 19o8 voor de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant,
Craijvanger (Gerard), geb. te
Utrecht, 1 aldaar 1855, violist en concertmeester, componeerde kwartetten, motetten
en missen.
Craijvanger (J. A.), violist, 1-3o Juli 1868.
Craijvanger (K. A.), geb. 1817 te Utrecht,
i aldaar 30 Juli 1868, zanger, violist en
guitaar-speler. Hij was directeur van de ver
-enig„Symphoa"(er.1846),„Aurora" (opger. 1845) en „Dua Apolline" (opger. 1848), en dirigeerde de zangersfeesten
te Kleef in 1852 en te Utrecht in 1856.
-De M. t. b. d. T. bekroonde 6 Liederen
van hem en benoemde hem tot lid van ver
Voorts verschenen in druk de ge--dienst.
zangen „Scheiden ", „die menschliche Stimme",
„3 Cantica sub Elevatione cum organorum",
-

-
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„Conductions", „de groene Krans" en „Maan
-licht".

Craijvanger (Reinier),

f

14 Januari 188o,

was de zoon uit een Utrechtsche kunstenaarsfamilie. Zijn vader was muziekmeester,
zijn moeder een gevierde zangeres, hij zelf
baszanger, „sans peur et sans reproche",
altijd zeker van zijn intonatie en lager tonen
meester dan eenige menschelijke stem in
ons land.
Daarbij bespeelde hij ook de violoncel en
de contrabas en was bovendien een bekwaam
schilder.
Cramer (Joseph Hubert), geb. 29 Febr.
1844 te Wageningen, j 31 Aug. 1899 te
Bad Elster (Saksen), kwam, nog zeer jong
zijnde, te Amsterdam, waar hij vioolles ontving van Rode, Gravenstein, Laudenbach en,
(van 1853-56) van J. B. van Bree.
Reeds op 12-jarigen leeftijd liet hij zich
als solist hooren op een concert van „Felix
Meritis". Daarop ging hij naar Brussel bij
Henri Leonard en vervolgens naar Leipzig
. bij F. David zijn vioolstudiën voortzetten,
vertoefde tot 186o bij Liszt te Weimar, trad
meermalen als solist in Duitschland op en
begaf zich in í86o naar Londen, waar hij
als solist groot succes had.
In 1862 naar ons land teruggekeerd, werd
hij aangesteld tot concertmeester bij het
Groninger orkest en 2 jaar later als zoodanig in het Paleis van Volksvlijt te Amsterdam (i865-9o). Hier vond hij zijn hoofd
als concertmeester in „Felix-werkzamhid:
Meritis' , ter vervanging van F. Coenen (1877),
in „Cecilia", in „Sempre Crescendo", als
leider van de kwartet-uitvoeringen van de
M. t. b. d. T. en van het Conservatorium kwartet.
Sinds de oprichting van het Conservatorium
(1883) was Cramer hoofdleeraar voor viool
en tevens leeraar aan de muziekschool van
„Toonkunst ". Ook was hij vele jaren werkzaam als concertmeester van de Wagnervereeniging (opgericht in 1883) en heeft hij
ook eenige jaren meegewerkt in het orkest
bij de „Festspiele" te Bayreuth.
Wegens ongesteldheid vertoefde hij te
Bad Elster, waar hij na korten tijd overleed.
Zijn lijk werd naar Bussum, de woonplaats
zijner vrouw, overgebracht. Den 30 Dec.
1901 werd op zijn graf een gedenkteeken
onthuld en overgedragen aan familie, vrienden en leerlingen. Dit gedenkteeken bestaat
uit een slanke zuil, waarop is gebeeldhouwd
de Muze van het snarenspel, een palmtak
op het graf neerleggende. Daaronder is gegrift:

CREVECOEUR (REIN -TART GERRIT).
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29 FEBRUARI 1844,
31 AUGUSTUS 1899,
DOOR VRIENDEN OPGERICHT.

Bij deze plechtigheid hielden de heeren
D. de Lange en H. Nolthenius toespraken
in tegenwoordigheid van vele belangstel-

lenden.

Crevecoeur (Reinhart Gerrit), geb. ii
Aug. 1867 te Rotterdam, genoot zijn opleiding aan de Rotterdamsche muziekschool,
nl. voor piano van C. van de Sandt en F.
Gernsheim, voor harmonie van Th. H. H.
Verhey, voor contrapunt van Gernsheim en
voor orgel van S. de Lange Sr. en H. M.
van 't Kruijs.
Hij was van 1888—'go organist der Prinsenkerk te Rotterdam en sinds 1890 te
Enkhuizen van de Westerkerk, tevens directeur van „Toonkunst" aldaar.
Als solist trad hij op te Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam en Hoorn en geeft jaarlijks
eenige orgelconcerten in zijn woonplaats.
Zijn compositiën zijn:
„De Jaargetijden ",liederen voor bas (woor„De Schepping",
den van Joh. Schmier).
In manuscript bestaan:
„Hymne", voor soli, koor en klein orkest.
„Paascheantate", voor soli, koor en groot
orkest.
„Psalm 130 ", voor bas-solo, koor en orkest.
(Allen door „Toonkunst" uitgevoerd).
„Suite", voor piano.
„Romance", voor violoncel.
,,Nocturne' en „Barcarolle", voor viool.
Ín 1910 verschenen bij Alsbach & Co. van hem:
„Drie liedjes ", voor een zangstem met piano
(woorden van Tante Lize), Op. 5 : Bij 't wiegske.
Moe. Driftkopje.

Culp (Julia), eene nicht van de beroemde
zangeres mevr. Julia Culp, te Berlijn gevestigd, begon hare muzikale studiën te Groningen, haar geboorteplaats, en kwam als
pensionnaire van H. M. Koningin Wilhelmina
aan het Kon. Conservatorium te Gent, om
zich verder als kunstenares te ontwikkelen.
Op 15 -jarigen leeftijd, dank zij de lessen van
den leeraar M. Potjes (een Nederlander), en
haar bijzonder talent, werd zij tot „pianiste
laureate'' van het conservatorium uitgeroepen.
Zij legde zich ook en voornamelijk toe op
de compositie onder leiding van prof. L.
Moeremans. Ter gelegenheid van de troons-

DADO (PIETER JOHANNES).

beklimming van Z. M. Koning Albert van
België dichtte en componeerde zij een „Feestlied", waarvoor zij een zeer vereerend en
aanmoedigend schrijven namens Z. M. ontving. Verder verscheen er nog van hare
hand een bundel liederen, waarvoor zij zelf
ook den tekst schreef.
Culp (Mevr. Julia), de beroemde zangeres,
geb. te Groningen, verwierf op z6-jarigen
leeftijd den eersten prijs voor theorie, pianospel en kamermuziek aan het conservatorium
te Gent, benevens de hoogste onderscheiding.
Als pensionnaire van Z. M. Koning Willem
III werd het haar vergund aldaar verder te
studeeren voor zang, harmonie en contrapunt.
Later werd zij leerling van Mej. C. van
Zanten te Berlijn en trad daarna als concertzangeres (alt) in onderscheidene steden met
groot succes op, o. a. den 16 Oct. 1910 voor
het eerst in het Concertgebouw te Amsterdam.
Te voren zong zij ook in een concert te
Laren (N. H.). Gewoonlijk wordt zij in ons
land op de piano begeleid door haar zuster,

mevr. Betsy Rijkens-Culp.
Cuypers (Hubert), geb. te Baexem (L.)
26 Dec. 1873, sinds 1904 dirigent der gemengde R. K. zangvereeniging „Anti et
Religione" te Amsterdam (als opvolger van
A. Averkamp) en van het Palestrini -koor te
Utrecht (na het aftreden van Jos. Vranken).
Hij is componist van de volgende werken:
„Sint Alfonsus", oratorium in 4 deden (woorden van M. B. W. K.), voor koor, soli en orkest.
„Te Deum", 8- stemmig mannenkoor met orgel.
„Te Deum", 8- stemmig gemengd , koor met
orkest.
De muziek bij Vondels „Adam in Ballingschap" en bij diens „Lucifer", (allen uitgevoerde.
„Terwe" melodrama voor declamatie en
orkest, opgevoerd te Antwerpen en den 14
Januari 1910 te Utrecht, onder leiding van den
componist en met medewerking van Hutschenruyter's orkest, gedicht van De Clercq, gezegd
door Laudy.
„Das Klagende Lied", melodrama.
Missa „S. S. Trinitatis", voor 4- stemmig
mannenkoor en orgel.
„Cantiones et Antiphonae Marianae", voor
drie gelijke stemmen a capella.
„Cecilia- cantate", voor 4- stemmig mannenkoor
en tenor-solo.
„Communielied', voor • een zangstem met
piano.
„Goeden nacht'', voor idem.

I)
Dado (Pieter Johannes), zoon van leerling van het Kon. Conservatorium te
Joseph Dado, geb. te Groningen 1879, oud- , 's Hage, welke inrichting hij met einddiploma

DADO (JOSEPH).

(in hoofdzaak voor violoncel) verliet.
Na zijn leerjaren was hij als cellist in verschillende orkesten in Duitschland werkzaam
en trad daar en in Nederland meermalen als
solist op.
Thans is hij solo-vïoloncellist in de Ver
Harmonie" te Groningen.
-enig„d
Dado (Joseph), geb. 1865 te Breda, ging
als pensionnaire van Z. M. Koning Willem
III, nadat hij het aanvankelijk onderwijs aan
de Kon. muziekschool te 's Hage had genoten,
naar Brussel om zijn studiën voor viool te
voltooien.
Na 3 jaar studie aldaar werd hij aangesteld tot I e violist bij het „Harmonie-orkest"
te Groningen (directie J. H. Bekker) en spoedig daarop tot concertmeester.
Behalve violist was hij ook een voortreffelijk hoboïst en trad hij meermalen als
solist op, zelfs op het Loo voor Z: M. koning

Willem III.
Tevens is hij aanvoerder van het kwartet
Dado-Dehl- Koenen -Van Oortmerssen, directeur van het Schouwburg-orkest en dirigent
van een gemengde zangvereeniging te Assen.
In 1899 vierde hij zijn zilveren feest als
concertmeester van bovengenoemd orkest.
geb.
Dahmen (Jacobus Arnoldus Wilhelm),
geb. 9 Februari 1871 te Amsterdam, genoot
zijn opleiding aan de muziekschool te Amsterdam als leerling van Frans Coenen,
later van Willem Kes, hoofdzakelijk voor
viool.
Zijn vroegere werkkring was : lid van het
Con certgebouw- orkest gedurende i 5 jaar
als 2 e violist (welk orkest hij met i Mrt.
1904 als 2e concertmeester verliet), en leeraar
aan de Orkestschool van W. Kes. Zijn
tegenwoordige is : leeraar voor viool aan de
muziekschool der afdeeling Toonkunst te

Amsterdam. .
Herhaalde malen trad hij als solist op in
zijn functie aan het concertgebouw, en nadat
hij zich daarvan had vrijgemaakt, te Bloemendaal, Hilversum, Utrecht, enz.

Dahmen—Stroo (Mevrouw J. C. H.),

echtgenoote van J. A. W. Dahmen, studeerde
aan de muziekschool van „Toonkunst" te
Amsterdam onder leiding van B. v. d. Eij ken
en Henri Tibbe.
Gediplomeerd te Utrecht door de M. t. b.
d. T., werd zij benoemd tot leerares voor
piano aan de Toonkunst-muziekschool te
Amsterdam, waar zij thans nog werkzaam is.
Dahmen (Johan Franciscus Arnold
Theodoor), (neef van J. A. W. Dahmen),
geb. 2 Aug. 1837 te Amsterdam, ontving van zijn vader P. W. Dahmen
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onderricht op de fluit, van F. N. Stoetz in
theorie, van Sieverding op piano en van F.
B. Bunte op viool.
Op 15-jarigen leeftijd trad hij voor het
eerst als fluit - solist
in „Felix Meritis"
(Verhulst).. Als zoodanig was hij werkzaam
in het orkest der Duitsche Opera, in het
Park- orkest van W. Stumpff, in de orkest

op

-vernigaJ.FWdemyr
In 1907 nam hij ontslag uit het Concertgebouw- orkest, waaraan hij sinds de oprichting (1888) als fluittist verbonden was.
(Familie Dahmen).
I. Wilhelm, geb. 1731 te Duisburg, -j ii
Nov. 1780 te Harlingen (muziekonder-

wijzer).

2. Hermanus (oudste zoon v. Wilh.), geb.

26 Sept. 1755 te Sneek, j 1830 te
Rotterdam (beroemd hoornist).
3. Jacob (2Q zoon v. Wilh.), geb. tusschen
1755-58, ging naar Engeland, huwde
daar en liet eenige kinderen na.
4. Pieter (3e zoon v. Wilh.), geb. 1760 te
Deventer, j te Sneek (muziekonderwijzer).
5. Johannes Arnoldus (4e zoon v. Wilh.),
f 1760 te 's Hage, te Londen
(violoncellist).
6. Arnoldus, (5e zoon van Wilh.) geb. 2
Mei 1767 te Harlingen, j 17 Dec. 1829
te Amst. (fluittist, leermeester van
Drouet). Deze is weder de stamvader
van de Amsterdamsche familieleden
Dahmen.
7. Wilhelm (6e zoon v. Wilhelm) geb.
tusschen 1767 en 1773, gesneuveld in
het leger van Napoleon (hoornist).
8. Willem Hendrik (oudste zoon v. H.
sub. 2), geb. 27 Mrt. 1797 te Amst.,
-',- 15 Dec. 1847 te Nijmegen (violist).
9. Johannes Cornelis (3e zoon v. Herm.
sub. 2), geb. 9 Jan. 18oi te Rotterdam,
j 16 Febr. 1842 te Rotterdam.
io. Johannes Arnoldus (oudste z. van
Arn. sub. 6), geb. 3 Jan. 18o5 te Amsterdam, j 28 Oct. 1834 te Amsterdam.
II. Hubertus (3e zoon v. Arn. sub. 6), geb.
1812 te Amsterdam, j 21 Dec. 1837
te Amsterdam (cellist).
12. Pieter Wilhelm (zoon v. sub. 6), geb.
5 Aug. 18o8 te Amsterdam, `j 20 Juni
1886 te Amsterdam (fluittast).
13. Herinan Johan (broeder van sub. 8),
geb. 1807 te Rotterdam, j 1881
(violist).
-

-

-

14.

Johan Franci*scus Arnold Theodoor
(zoon V. sub. 12), geb. 2 Aug. 1837 te
Amsterdam (woont te Sloten).

DANTZIG (BRANCO VAN).

9 Februari 1871
te Amsterdam (woont te Bloemendaal,

15. Jacobus A. W., geb.

Genestetweg 22).
Dantzig (Branco van), geb. te Harlingen
1870, was privaat -leerlinge van A. Spoel te
's Hage voor solo -zang.
Thans is zij leerares in zingen en spreken
aan de gemeentelijke vorm- en kweekschool
te Rotterdam, tevens particuliere onderwijzeres aldaar.
Als „Spreekster" heeft zij reeds veel lezingen gehouden over spreken en zingen, en
daarbij ook, zelf accompagneerende, de zang literatuur van scholen voorgezongen. Deze
lezingen heeft zij gehouden te Rotterdam,
Gouda en Delft vanaf 1903.
Mej. Van Dantzig schreef de volgende
werken voor het spreken en zingen:
„Phonetische woordenlijst der Nederlandsche
taal" (1901).
„Spreekoefeningen bij het onderwijs in spreken
en zingen ". ie dr. 1902, 2 dr. 19o5.
„Over hygiënisch spreken" (19o5).
,,Wat kan de school doen voor het spraakgebrekkige kind ?" (Vragen v. d. I)ag, Juni
1906).

„Beknopte handleiding bij het onderwijs in
spraakontwikkeling enz." (19o8).
„Stemvorming en Stem- hygiëne", door dr. H.
Gutzmann (geautoriseerde vertaling van Branco
van Dantzig, 1907).

Dantzig (Eva van), geb. te Harlingen 18
Aug. 1869, ontving het eerste muziekonderwijs van Martinus Schuil aldaar en van
1884—'88 aan de Rotterdamsche muziek
onder Friedrich Gernsheim, Th. H.-schol
H. Verhey en Willy Hess, hoofdzakelijk
voor piano. In 1888 verkreeg zij de diploma's
van de M. t. b. d. T. voor klavierspel
(Ie graad) en voor klavieronderwijs (re graad
met onderscheiding), en in 1893 het diploma
van de N. T. V. voor onderwijs in koorzang
(met algemeene stemmen).
Als soliste trad Mej. van Dantzig op te
Harlingen, Winschoten en Rotterdam in de
jaren 1887—`89.
Thans is zij te 's Hage gevestigd als
spraak- en muziekleerares. Vóór dien tijd
1888—'99 als muziekonderwijzeres te Winschoten, en van 1899-19o3 te Rotterdam).
Van haar hand zijn verschenen:
22 bekende liedjes ten dienste van het elementair klavier- en zangonderwijs, 3e dr. ( 1899)•
Nieuwe uitgave van Fr. Spindler's op. 44,
„Maiglëckchen" (19o5).
Aanteekeningen over Algemeene muziekleer
en klavierspel (2897).

Danziger—van Embden (Rachel), onze
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landgenoote, oud -leerlinge van Jacques Har tog, componiste van de operette „Die Dorf
komtesse" (opgevoerd te Stockholm en Berlijn), het ballet „Sandana" (opgevoerd te
Wiesbaden) en tal van liederen, woont thans
te Berlijn.

Dapperen (jan Hendrik van), geb.

te Baarn, -' 1895 te Heerenveen, ontving van zijn vader het eerste muziekonderricht en ging later naar Dessau om bij
Schneider verder onderwijs te verkrijgen.
In het vaderland teruggekeerd, werd hij
op 20-jarigen leeftijd benoemd tot organist
der Herv. kerk te Heerenveen, welke betrekking hij tot 1895 heeft vervvld.
Den 3er Oct. 1892 vierde hij als zoodanig
zijn gouden j ubil é.
Zijn naamgenoot : J. H. van Dapperen is
directeur van „Crescendo" te Baarn.
Deckers (Willem C.), geb. 25 Dec. 1824
te 's Hertogenbosch en aldaar overleden den
1822

2I

Januari 18 99.
Hij muntte vooral uit als solo- baritonzanger

o.a. in de „Schopfung", de „Jahreszeiten",
de „Missa solemnis", het „Stabat Mater"
van Rossini, in de liederen van R. Hol, in
de „Storm" en „Hij leent aan God, die den
arme geeft" e. m. a.
Bij gelegenheid van het 25 -jarig jubilé van
Paus Pius IX zong hij in de Kathedraal het
beroemde „Pius-lied" dat zooveel hoorders
lokte van alle gezindten, dat de groote St.
Janskerk schier te klein was.
Bij wijlen Z. M. Koning W. III stond hij
in hoog aanzien en toen Prins Frederik
in 1863 Deckers hoorde, vereerde Z. K. H.
hem een prachtige gouden doekspeld met
edelgesteenten. Den 8 Januari 1885 herdacht
hij, dat hij vóór 25 jaar het eerst als zanger
was opgetreden en wel te Amsterdam in een
Vincentius-concert.
Hare Majesteit de Koningin-Regentes benoemde hem tot ridder in de orde van
Oranje- Nassau.
Zijn stem had een omvang van klein -f tot
as tweegestreept.
Dehé Sr. (Willem), geb. te Rotterdam
19 Juli 1858, oud - leerling voor viool en
theorie (J. G. Mulder en Nicolai) aan de
muziekschool aldaar.
Daarna werd hij als violist geplaatst in
het Sted. orkest te Utrecht (C. Coenen) en
is sedert 1881 eerste violist in het orkest der
vereeniging „Harmonie" te Groningen en
leeraar aan de Sted. muziekschool aldaar.
Als solist trad hij meermalen te Gronin-

gen op.
Dehé Jr. (Willem), geb. te Groningen i

DENIJS (THOMAS JOHANNES).

Juni 1884, ontving zijn opleiding eerst in
zijn geboorteplaats en daarna aan het Amsterdamsche conservatorium, voor piano (J.
B. de Pauw), voor violoncel (Mossel) en voor
theorie (B. Zweers). Later voltooide hij zijn
studie voor cello bij Prof. Klengel te Leipzig.
Eerst werd hij violoncellist aan de K. K.
opera te Berlijn, en was van 19o4—'o8
violoncellist in het strijkkwartet der Vorstin
Czetwertynsky te Kiew.
In ons land, te Berlijn en andere steden
van Duitschland trad hij als solist op.
Denijs (Thomas Johannes), geb. 1877
te Schagen, genoot zijn opleiding aan het
Amsterdamsche Conservatorium, in het bijzonder van Mej. Corn. van Zanten, leerares
in solozang. In den zomer van 1910 nam hij
als leeraar in solozang aan de Rotterdamsche muziekschool ontslag en werd als zoodanig opgevolgd door G. Ph. Zalsman.
Als concert- en oratorium - zanger trad hij
op . in ons land, in België, Frankrijk, Duitschland en Oostenrijk-Hongarije.
Denijs— Kruijt (Mevrouw E.), zijn echtgenoote, concertzangeres, is reeds vele malen
als zoodanig opgetreden in Nederland, België en Duitschland.
Thans is zij leerares in solozang aan de
Rotterdamsche muziekschool van „Toon-

kunst".
Derx (C. W.), geb. 18oi te Nijmegen,
organist en componist, oud - leerling van J.
Hauff (piano, harmonie en compositie). Op
z8-jarigen leeftijd werd hij organist bij de
Waalsche gemeente te Nijmegen en in 1[830
bij de Doopsgezinde te Haarlem. Hij componeerde :
Psalm 67 voor koor, solo en orgel.
preludiums voor orgel.
Duetten voor piano en viool.
Koraalboek der Evangelische gezangen 4stemmig voor orgel, met voor- en tusschenspelen, (4e verm. en verb. druk door W. J. F.
Nie uwenhuyzen).
Koraalboek der Psalmen en lofzangen voor
orgel (3e verb. druk door denzelfden).
50

Diamant (Bernard), geb. te Delft z6 Juli
1872, genoot het eerste muziekonderwijs van
J. H. B. Spaanderman te Gouda, verder van
J. H. Sickemeier, Van 't Kruys, Th. Verhey,
Arthur Seidel, F. Blumentritt, allen te Rotter
orgel, harmonie, compositie,-daminpo,
zang enz., terwijl piano en orgel zijn hoofd
-instrume
zijn.
Hoofdzakelijk is Diamant dirigent van
groote gemengde- en mannenkoren en staat
thans aan het hoofd van „Excelsior' en
„Gemengd koor" te Schiedam, van het gem.
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koor „Vlaardingen ", het mannenkoor „Inter
Nos ", het koor en het kinderkoor van „Ons
huis te Rotterdam ; en van het orkest
„Sempre Crescendo" aldaar. Tevens is hij
organist in de Groote Kerk te Delfshaven
en leeraar aan de Vormschool tot opleiding
van onderwijzeressen te Rotterdam.
Te Delfshaven gaf hij reeds vele orgelconcerten, trad ontelbaar veel malen op als
accompagnateur (piano) en vroeger ook als
piano- solist. Elders trad hij ook op als dirigent, o. a. te Utrecht in de Buurkerk met
de „Johannes-passion" en maakte met „Inter
Nos" een tournee.
Van hem zijn eenige liederen uitgegeven,
0. m.:
„Ze wisten 't wel" (Lovendaal), Lied voor
een zangstem met piano.
Albumblad (F gr. t.) voor orgel of harmonium.
„De Komst des Heeren", gedicht van J.
Rijclandt, oratorium (uitgev. Nov. igog).

Diedrich (Johannes Martinus), geb. 24
Nov. 1839 te Amsterdam.
Hij ontving zijn opleiding in zijn geboorteplaats van Hopman (organist Luth. kerk),
van Klaassen (organist Oosterkerk), gedeeltelijk van Bertelman (muziekschool), later van
Nieuwenhuis te Utrecht voor orgel en piano.
Van Wilhelmus Smits te Amsterdam kreeg
hij zangonderwijs.
Zijn eerste standplaats als organist was te
Bloemendaal (1857), daarna te Wormerveer,
Loenen, Winterswijk, Hasselt (0) en sinds
i Januari 1873 tot op heden bekleedt hij de
betrekking van organist bij de Herv. gemeente
te 's Hertogenbosch. Tevens is hij stads carillonneur en muziekonderwijzer.

Diepenbrock (Dr. Alphonse J. M.),

geb. te Amsterdam 1862, eerst leeraar aan
het Gymnasium te 's Bosch, thans privaat
te Amsterdam, componist van:-onderwijz
„Reijzangen uit Gijsbrecht van Amstel".
I. Reij van Amsterdamsche Maegden, voor
4- stemmig vrouwenkoor.
II. Reij van Edelingen, voor 4-st. gemengd
koor.
III. Reij van Klaerissen, voor 4 -st. vrouwenkoor.
IV. Reij van Burchtsaeten, voor 4-st. gemengd
koor, a capella.
„Stabat Mater dolorosa", 1 voor gemengd
„Stabat Mater speciosa ',
koor.
„Te Deum laudamus", voor 2 koren, q. solostemmen en orkest.
„Carmen Saeculaire", voor koor.
„Vondel's vaart naar Agrippine", voor zang
en orkest.
„Les Elfes'', voor koor en orkest.
„Oudtwentsch Paaschlied", voor koor.

DtJKHUYZEN (D. H.).

„Im grossen Schweigen" (Nietzsche), voor

bariton en orkest.
„Novalis", Hymnen an die Nacht:
I voor altsolo met orkest, 2 voor sopraan solo en orkest.
4 Sonetten : I. „De Klare dag ", voor tenor

2

met piano.
2. „Avondzang", idem.
3. „Ik ben in eenzaamheid niet
meer alleen'' voor Sopraan of
tenor met piano.
4. „Zij sluimert ", voor tenor met
piano.
Sonetten : i. „Kann ich im Busen heisse
Wünsche tragen" für Alt mit

Klavier.
„Die Liebende schreibt", für
Sopran mit Klavier.
2 Lieder : i. „Hinuber wall' ich"
für Sopr.
2. „Lied der Spinnerin" mit Klay.
„Es war ein alter König", ballade voor bariton
of alt met piano.
Muziek. bij „Marsias de Tann, of de betooverde
bron ", Mythisch tooneelwerk van B. Verhaegen,
in 3 bedrijven.
„Der Abend", Lied für Sopran mit Klavier.
„Recueillement", , Sonnetten voor mezzo,Puisque Faube
sopraan en piano.
'
grand
it",
Deux mélodies pour soprano avec pianoforte.
I. „Clair de Lune", 2. „Ecoutez le chanson bien douce".
„Hymne ", voor viool en piano.
Zwei geistliche Lieder.
4 vierstemmige liederen (S. A. T. B.)
I. Den Uil,
2. Vijftiendeeuwsch-bruiloftslied.
3. Paaschlied.
4. Reij van Burchtsaeten.
Van zijn werken is tot heden weinig uit
dat weinige een en ander-gevna
uit den handel verdwenen of in andere handen
2.

;

overgegaan.
• Dij kh uyzen (D. H.), geb. 28 April 1821
te Twello, organist, oud - leerling van F.
Schneider te Dresden. Na zijn terugkomst
werd hij eerst benoemd tot organist te Elburg
en in 1845 te Nijmegen. Tot zijn compositiën
behooren:
De 23e psalm, voor koor en orkest.
Twee orgelsonaten..

Een Ouverture.
Een Symphonic en eenige Liederen.
Disma (Sjoerd), geb. 12 Januari 1867 te
Sneek, was leerling van Edzard Grefe, directeur der muziekschool aldaar.
Zijn hoofdinstrument is de piston en op
15-jarigen leeftijd werd hij als trompettist
geplaatst bij het muziekkorps van het
Instructie - bataljon te Kampen.
Sinds 26 Mei 1886 was hij als zoodanig
werkzaam bij het je Reg. Inf. te Leeuwarden,
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DOBBELSTEEN (L. A.).

sinds den i e Dec. van dat jaar als trompetter
bij het 3e Reg. Huzaren en later als Wachtmeester bij 't zelfde Reg. (Stafmuzikant) te
's Hage.
Den 14en Maart 1902 werd hij benoemd
tot kapelmeester van het 2e Reg. Veldartillerie te 's Hage, vanwaar hij in 1906 in gelijke
betrekking overging naar het Instructiebataljon te Kampen.
Hij schreef eenige Marschen, welke bij de
genoemde Regimenten tot uitvoering kwamen.
Voorts arrangeerde hij de muziek van enkele
Operettes o. a. voor het 6o -jarig bestaan van
het Instr. bataljon (1910).
Ee_ ,ige anderen compositiën (nog ongedrukt)
zijn tot zelfs in Berlijn, door de kapel van
het circus Schumann (kapelmeester Dominicus
Ertl) uitgevoerd.
Dissel (Jan van), geb. i Juli 1855 te
Egmond a. d. Hoef, j 27.Oct. 1910 te Hoorn
leerde de eerste beginselen der muziek van
zijn vader en heeft overigens geen opleiding

genoten.
Zijn hoofdinstrumenten waren orgel en piano.
Eerst was hij te Winterswijk, daarna te Brummen en vervolgens te Hoorn werkzaam,
en wel als dirigent van „Sappho", als
directeur der Sted. muziekschool en van
het Harmonie-korps, als leeraar voor zang
aan de R. Normaallessen en organist in de
Groote Kerk.
Als pianist trad hij op o. a. te Zutphen,
Kampen en Edam, als organist ter inwijding
van orgels) o. a. te Zaltbommel, Schagen en
Alkmaar.

Als componist deed hij van zich hooren
door:
„Der Wassermann",
gemengd
voor
„Stemmen uit den Winter",
soli en
koor,
„Kroningscantate",
strijkorkest.
„Huwelijks-cantate ",
„Rembrandt-cantate ",
„Intermezzo" c voor orkest.
,,Albumblad" k
Eenige liederen, kleinere werken, benevens
een Kinderoperette „Prins Lijsterbaard (nog
niet opgevoerd). „Der heilige Tag", voor dameskoor met quintetbegeleiding.
:

Dobbelsteen (L. A.), R. C. Priester, geb.
Maart 1878 te Heeswijk, bezocht in 1890
het Gymnasium aldaar.
In 1902 tot Professor benoemd, werd aan
hem de leiding der muziekuitvoeringen aan
het Gymnasium opgedragen.
Hij componeerde o. a.
II

Op. 6, „Kerstcantate", voor 4- stemmig mannen koor, soli en orgel of harmonium.

DOES (CH. VAN DER).

Op. 8, „Ach", (Gezelle).voor mezzo- sopraan
„ 9, „Het meezennestje'' of bariton met piano.
(Gezelle, het laatste opgedragen aan W.
de Hoog).
„ zo, „Missa de Requiem, voor 3 gelijke
stemmen met orgel.
„ IT, Priesterglorie ", voor 3 gelijke stemmen
met piano of orgel (of beide), cello en
viool (ad libitum).
„ 12, „Te Deum laudamus", voor 3 gelijke
stemmen met orgel.
„Beknopte handleiding" bij het Gregoriaansch
der nieuwe zangboeken.
„Aan Nederland," voor mannenkoor.
Kerstcantate, voor driestemmig mannenkoor,
tenor en baritonsolo en orgel.
Toast: „Hij leve lang ", voor mannenkoor.
„Veldzang",duet (of eenstemmig),zangenpiano).
„Vreedzaam ", voor mannenkoor.
Op. z5. Drie liederen: In den regen, Zoon guit,
Breistertje.

Does (Ch. van der), geb. 6 Maart 1817,
j' 30 Januari 1878 te 's Gravenhage, was
Hofpianist en componist van de opera's:
„L'Esclave de Camoëns".
„Lambert Simnel" (bekroond).
„La trompette de monsieur le prince".
„La vendetta".
„Le vieux chateau".

Van der Does was versierd met de orde
van den Nederlandschen Leeuw, van de
Eikenkroon en met de orde van koning
Leopold.
Doortmont (Leonardus), geb. te Amsterdam, 13 Januari 1856, ontving les in pianoen orgelspel en harmonie van E. Mobach,
organist der Oude Kerk.
Sinds i Juli 1877 is Doortmont organist
bij de Doopsgezinde gemeente te Amsterdam.
Hij schreef enkele liederen, o. a.:
op een gedicht van N. Beets ,,de Boeren"
(in druk verschenen).
De melodieën der psalmen, lof- en bede
akkoorden in letters, voor orgel,-zangemt
4e druk.
Idem der Evang. gezangen en Vervolgbundel,
in letters.
Idem der psalmen en Evang. gezangen en
Vervolgbundel in letters.

Sedert de oprichting der Nederlandsche
Organisten -Vereeniging (189o) heeft hij gedurende 6 jaar de functie van I e Secretaris
waargenomen. In 1906 richtte hij nog

op de Amsterdamsche Organistenkring, met
het doel onderlinge vriendschap en collegialiteit aan te kweekgin.
Dopper (Cornelis), geb. te Stadskanaal
7 Febr. 1870, studeerde van 1887-1890 te
Leipzig bij Wendling, Hermann, Paul, Grill

en Reinecke.
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DRENTH (EILDERT).

Na zijn terugkeer werd hij spoedig directeur van een gemengde zangvereeniging te
Hoogezand. In 1891 vestigde hij zich te
Groningen als muziekonderwijzer, werd in
1897 violist in het orkest der Ned. Opera,
daarna repetitor en 2 e kapelmeester.
Uit vele sollicitanten naar de vacature van
2 e dirigent in het Concertgebouw-orkest (door
het heengaan van Heuckeroth) werd Dopper
benoemd. Als dirigent had hij juist een campagne achter den rug : gedurende 2 jaar was
hij dirigent geweest van de Castle-square
Opera-Company, waarmede hij ongeveer alle
Staten van Amerika, Canada en Mexico, had
afgereisd.
Hij componeerde de volgende Opera's:
„De Blinde van het kasteel Cuillé," ontstaan
in 1894 en opgevoerd in de Ned. Opera (directie
C. v. d. Linden).
„Het Eerekruis", opgevoerd door het Amsterdamsch Lyrisch Tooneel en bij de feestvoor
gelegenheid van de 3o-jarige loop--stelingr
baan van Alex. Saalborn in den Stadsschouwburg te Amsterdam.
„William Ratclif", eerste opvoering in het
Hoftheater te Weimar, igo9.
„Fritjof".
Verder: 2 Orkestsuites; een Ballet ; 4 Symphonieën, Prélude, Scherzino en Impromptu,
(gecomponeerd voor het Concertgebouw-sextet:
N. Klasen, fluit ; G. Blanchard, hobo ; P. Swager,
klavier ; J. S. de Groen, fagot ; H. Tak, hoorn
en Joh. de Veer, klavier).
„Ilias ", voor koor, soli en orkest; Liederen
met orkest ; Drei Lieder, fur eine Singstimme
met Klavier:
a. Liebeslied, b. Sehnsucht; c. Die schwarze
Laute en eenige pianowerken.
Sinfonietta, (eerste uitvoering April 1910
Concertgebouw). Concertstuk voor orkest met
obligaat- trompet en pauken (ze uitv. i5 Dec. 1910
in het Concertgebouw).

Dorrenboom (covert), geb. te Dordrecht,
4 Juli 185o, genoot zijn opleiding voor piano en
orgel van Jan Kwast te Dordrecht en S. de Lange
te Rotterdam, voor Cello van H. Geulen 0.
Eberle, en vervolgde zijne studiën aan het
Conservatorium te Keulen voornamelijk voor

piano, orgel en cello.
Dorren boom is sinds vele jaren gevestigd
in Breda als directeur van de muziekschool,
van een mannen- en een gemengd koor, van
de Kon. muziekvereeniging „Vlijt en Volharding", van „Symphonia" en als organist
in de Groote Kerk.
Hij schreef vele werken voor piano, cello,
viool, mannenkoor, gemengd koor en voor
orkest, doch niet allen bestaan in druk.
Drenth (Ei l dert), geb. te Woldendorp
(Groningen) 1839, hoofd eener school en

DRESDEN (SEM).

organist bij de Herv. gemeente te Middelstum,
heeft zich meest door zelfonderricht aan de
hand der werken van Schneider, Richter,
Dijkerhoff e. a. tot organist gevormd. Hij
maakte zich verdienstelijk door de bewerking
uit het Duitsch van de volgende werkjes:
Frank's zakwoordenboekje voor beoefenaars
der muziek, 2877.
Wohlfahrt's Methodiek van het piano-onderwij s, 1887.
Beknopte handleiding van de theorie der
muziek, 1874.
Hoofdpunten van de theorie der muziek met
opgaven en oefeningen en geschiedenis der
muziek.
De melodieën der Evang. gezangen met voor -,
tusschen- en naspelen, 4- stemmig voor orgel,
harmonium of piano.
I)e melodieën der Psalmen, lof- en bedezangen,
4- stemmig met voor -, tusschen- en naspelen,
voor orgel, enz.
De melodieën van den Vervolgbundel, 4stemmig met voor- tusschen- en naspelen, voor
orgel, enz.
124 gemakkelijke voorspelen, voor orgel of
h arm onium.
25 gemakkelijke voorspelen, voor idem.
136 gemakkelijke voorspelen, voor idem.
„Gebed", voor gemengd koor, met orgel,
harmonium of piano.
„Filomeele", zangstukjes voor gemengd koor
(1870).

„Euterpe", 15 zangstukken voor gemengd koor.
Kinderliederen en Liederen voor mannenkoor.
„Van knop tot bloem", z-, 2- en 3- stemmige
kinderliederen voor de volksschool verzameld
(woorden van P. Louwerse).

Dresden (Sem), geb. 20 April 1881 te
Amsterdam, door zijn ouders voor het kantoorleven bestemd, mocht zich eerst in 1902
geheel aan de muziek wijden, hoewel hij
vóór dien tijd reeds vroeg onderwijs in viool
en piano had ontvangen van M. Hageman te
Amsterdam. Later stelde hij zich onder leiding
van B. Zweers voor theorie en compositie
en te Berlijn onder Hans Pfitzer voor dezelfde
vakken en onder Max Landow voor piano,
zijn hoofdinstrument.
Naar ons land teruggekeerd, werd hij te
Tiel benoemd als muziekdirecteur en tot
dirigent van de afdeeling Laren (N. H.) der
M. t. b. d. T.
Bij uitvoeringen van eigen werken treedt
hij op als begeleider.
Van zijn compositiën verschenen bij Noske
te Middelburg:
„Drie Liedjes" (J. Perk) voor middelstem.
„Gefunden", (Bierbaum).
Liebster", nur dick sehn für eine tiefere
Singstimme.
^^ (Ruckert)
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DUINEN (FREDERIK. HENDRIX. VAN).

„Der lustige Ehemann" (Bierbaum) für eine
mittlere Singstimme.
(Andere liederen bestaan nog in M. S.)
„Lied des Storms", voor mannenkoor a capella
(uitgevoerd te Utrecht en te Tiel).
Sonate, voor piano en viool (M. S.), uitgevoerd te Amsterdam, Rotterdam en Parijs).
Trio, voor piano, viool en cello (uitgev. te
Berlijn 19o5).
Sextet, voor strijkinstrumenten en piano
(M. S. 191o).

Dresden—Dhont (Jacoba), geb. te Middelburg, 28 Oct, 1879, oud -leerlinge van Joh.
Cleuver aldaar, van Cornelie van Zanten,
aan het conservatorium te Amsterdam en
daarna bij dezelfde te Berlijn, waar ze reeds
toen tot tweemaal toe de Alt-soli in de
Mattheus -passion (Bach) zong, en mede in de
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche als soliste
optrad. Bovendien liet zij zich hooren te

Leipzig, Amsterdam, den Haag, Rotterdam,
Utrecht, Arnhem, Zwolle, Groningen, 's Hertogenbosch, Tiel, Tilburg, Roermond, Laren,
Vlissingen, Middelburg en andere plaatsen.
Sedert 1907 is zij gehuwd met Sem Dresden.
Thans treedt zij nog steeds op als concertzangeres, en is als zangleerares te Amsterdam
sedert '9o5 gevestigd.
Drukker (Meijer), geb. 27 Febr. 1863 te

Rotterdam, ontving zijn opleiding in zijn
geboorteplaats van Wirth en Czilla in viool
van Gernsheim in theorie en contra--speln
punt.
In i88í aanvaardde hij zijn eerste engagement, nl. als ie violist in het toenmalige
Parkorkest van W. Stumpff te Amsterdam.
Na achtereenvolgens in verschillende
orkesten te Amsterdam, Rotterdam en Aken
te hebben meegewerkt, werd hij sinds 18 93
verbonden aan het Sted. Orkest te Utrecht,
waar hij in 1904, als opvolger van A. Troost wijk, tot 2e concertmeester werd benoemd.
Duinen (Frederik Hendrik van), baszanger, geb. te Amsterdam, 3o April i86o,
genoot zijn opleiding van A. Averkamp,
Joh. Messchaert en in dramatische muziek studie, voornamelijk Wagnerpartijen, van
Mr. H. Viotta.
Daarna trad hij als opera- oratoria- en
liederenzanger op in ons land, op bijna alle
afdeelingen der M. t. b. d. T., in de Wagneren opera-vereenigingen, ook te Antwerpen,
Aken, Keulen, Dortmond en Londen. Voor
het eerst zong hij in de Nederl. opera (dir.
C. v. d. Linden) den 20 Dec. 1895 als
„Landgraaf" in de „Tannhäuser".
Hij heeft ongeveer 40 partijen in zijn
Opera-repertoire, als „Marcel" (Hugenoten),
Mefisto (Faust), Daland (Fliegende Hol-

DUIJSTER (CORNELIS BALTHASAR).

Lander), Koning (Hamlet), Walter Furst (Tell),
Hunding (Walkure) enz.
Tevens is hij in . den handel werkzaam.
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188o een gedenkteeken onthuld, bij welke
gelegenheid een zijner beste compositiën
„le Reve" door zijn Kapel werd uitgevoerd.
Dunkler Jr. (Frans),

Duijster (Cornelis Balthasar), geb. te

Leiden, 27 Sept. 1851, oud-leerling van het
Kon. Conservatorium te 's Hage voor orgel,
piano en fluit.
Hij is thans organist der Pieterskerk te
Leiden en fungeert tevens als muziekdirecteur. Den i Sept. 1910 herdacht hij zijn 25jarig jubilé als organist aan genoemde Kerk,
en tevens ongeveer even zoo lang als directeur der Burgerzangschool.
Dunkler (Emile), ' 6 Febr. 1871 te 's Hage,
zoon van F. Dunkler, had zich als violoncellist ook in het buitenland met roem bekend
gemaakt.
Hij was versierd met de ridderorden van
Isabella Catholica en van Karel III van Spanje,
en stierf op den jeugdigen leeftijd van 22
jaren.
Dunkler (Frans), geb. 24 Febr. 1861 te
Namen, ' i6 Sept. 1878 te 's Hage, was
reeds op zijn i ze jaar muzikant ie klasse
te Luik (klarinet).
In 1847 werd hij kapelmeester bij de
Grenadiers en Jagers en maakte deze kapel
tot een der beste in Europa. Bij het groote
concours te Parijs (11867) behaalde hij den
2en prijs.
Dunkler schitterde niet zoo zeer door
buitengewone compositie - talenten als wel door
de gave der reproductie en kennis van instrumentatie, zoodat men menigmaal in den
waan gebracht werd oorspronkelijke schep
te hooren. Bijna 2000 nrs, wijst-pinge
Dunkler's catalogus aan van Symphonieën,
Ouvertures, Liederen, enz. door hem overgezet voor harmonie - muziek.
Aan bewondering en bijval heeft het hem
niet ontbroken : tal van ridderorden versierden
zijn borst.
Hij klom op tot den rang van Kapitein en
werd aangesteld tot Inspecteur der muziek
bij het leger. Hij verkreeg het recht tot vaststelling van een vasten diapason, van een
en dezelfde bezetting bij alle militaire muziekkorpsen en het bepalen van een Fixateur,
d.i. een soort van Metronoom, waarop gemarcheerd moest worden.
Den 23stel, Februari 1877 beleefde hij den
dag, waarop hij gedurende 50 jaar als musicus
in 's lands dienst was getreden.
Op Dunkler's graf werd den 26 ten Juni

-1 27 Febr. 1866

te 's Hage, muziekdirecteur en componist
van : Feestmarsch „Mutua Fides" ; Zangers
beiden voor piano 2 h.
-festmarch,
Dunkler (Francois), geb. z7 Mei 1779
te Rastadt, j 1861 te 's Hage, werd in 1815
Kapelmeester van het muziekkorps te paard
in Nederland en in 1829 van de toen opgerichte Kapel der Grenadiers en Jagers.
Zijn zoon Frans volgde hem in 1847 als

zoodanig op.
Dupont (Johannes Franciscus), geb.

z5 Aug. 1822 te Rotterdam, j 21 Mrt. 1875,
zou eerst in de medicijnen studeeren, maar
de muziek boeide hem zoo, dat hij op 17jarigen leeftijd besloot zich geheel aan de
kunst te wijden. Zijn leermeesters waren

B. Tours en S. de Lange en reeds spoedig
werd hij organist aan de St. Dominicuskerk
te Rotterdam.
Ter voltooiing zijner studiën vertrok hij
in z83 naar Leipzig, en volgde de lessen van
Mendelssohn, Hauptmann, David en Bohme.
Hier componeerde hij o. a. een strijkkwartet
en een Symphonie, keerde in 1848 naar
Nederland terug en vestigde zich te Rotterdam.
Hier ontstond de opera „Bianca Siffredi",
welke meermalen ook in Duitschland werd
opgevoerd.
Opnieuw begaf hij zich naar Duitschland
en nam de betrekking van Kapelmeester eerst
te Halle, daarna te Detmold, te Hamburg, te
Linz en in z86o te Neurenberg aan.
Dupont componeerde behalve de reeds genoemde werken:
3 Bundels Liederen voor een zangstem.
Een strijkkwartet.
Een Trio voor piano, viool en cello (bekroond).
3 Bundels vierstemmige koren (bekroond).
Een Ballade en een Scherzo voor piano.
Een Polonaise
voor piano.
„Souvenir de Hartzburg"
„Scène ", voor sopraan met orkest.
Een Symphonie en andere werken.
Op. 8, Frühlings- and Herbstklange (Duitsch
en Holl.) voor gemengd koor.
„ 4, ,,Fi of Lieder" ; fur Männerchor.
„Geboortegrond", voor mannenkoor.
a

Dussen (Johan Herman van der), geb.

782 te Arnhem, j 15 Febr. 185o te Kampen,
was sedert 18oá klokkenist en organist aldaar.
1

EBBE,LER (JAN).
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Ebbeler (Jan), geb. 21 Oct. 1865 te
Rotterdam. Eerst voor den handel opgeleid,
wijdde hij zich betrekkelijk laat aan de kunst
en stelde zich voor zijn zangstudiën onder
leiding van Paul Haase en later onder mej.
C. van Zanten.
In 1894 verbond hij zich als Ie bas aan
de Ned. opera (J. G. de Groot), van 1896—'98
aan dezelfde (C. v. d. Linden).
Ook trad hij meermalen als concertzanger op.
Eberlé (Oscar), geb. 5 Juni 184I te
Crossen a. d. Oder, i• 8 Dec. 19o1 te Rotterdam. Eenig onderwijs op viool en violoncel van zijn vader genoten hebbende, kwam
hij op 14 -jarigen leeftijd in het orkest van
Bilse te Liegnitz, studeerde bij diens broeder
F. Bilse cello, en ging in 186o naar Dresden,
om bij den cellist Grutzmacher zich verder
-

te bekwamen.
In 1866 vestigde hij zich te Rotterdam als
cellist aan de Hoogduitsche opera en werd
in 1887 benoemd tot leeraar aan de muziekschool, alsmede tot solist op de „Eruditio"concerten en de kamermuziek- soirées aldaar.
In de 35 jaar van zijn verblijf te Rotter d am heeft hij veel voortreffelijke leerlingen
als Mossel, Vóllmar, Bouman, Van Lier e. a.
gevormd.
Op de begraafplaats Crooswijk te Rotterdam hebben zijn leerlingen een eenvoudig
gedenkteeken op zijn graf geplaatst met het
opschrift:
„Den vereerden kunstenaar Oscar Eberlé,
5 Juni 1841-8 Dec. 1901",
en daaronder twee regels van zijn lievelingslied, nl. het „Adagio" van Bargiel, de onderste regel gedeeltelijk overschaduwd door
palmen en leliën, welke de violon c el om-

geven.
Eberle Jr. (Oscar), geb. te Rotterdam,
z8 Juli 1883, zoon van den voorgaande, genoot zijn opleiding als violoncellist bij wijlen
zijn vader te Rotterdam.
Als solist is hij reeds op verscheidene
plaatsen in Nederland en Duitschland opgetreden.
Eerst was hij gedurende drie jaar verbonden aan het orkest van Mengelberg (concertgebouw), daarna solo-cellist te Baden-

Baden en Coblenz en in de Italiaansche
opera. Thans is hij cellist in het Rotterdamsche Trio (Wolff—Verhey—Eberlé), en leeraar voor violoncel aan de muziekschool van
Toonkunst te Leiden.

ENDERLÉ (GEORGE).

.

Eggers (J. J.), geb. te Amsterdam za
Januari 1833, oud - leerling van J. G. Bastiaans, werd in 1857 organist der Herv. kerk
te 's Hertogenbosch, waar hij tevens als
znuziekonderwijzer werkzaam was. Om redenen van gezondheid moest hij in 1.873 zijn
betrekkingen neerleggen, waarna hij zich te
Leiden als muziekhandelaar vestigde, en is
sinds 1887 organist der Hooglandsche kerk
aldaar.
Onder zijn compositiën worden gcnoemd:
„Mijn land", voor een zangstem met piano.

Eisner (Carl), geb. te Bonn, vestigde
zich eerst te Goes, daarna te Zierikzee als
muziekdirecteur en onderwijzer aan de
muziekschool en dirigent van de zangvereeniging van „Toonkunst''. Hij dirigeerde de
Zeeuwsche muziekfeesten in de jaren 1858
en 1864 in laatstgenoemde plaats. Op het
2' dezer muziekfeesten aldaar, werd het
oratorium „Jozua" van Handel voor het eerst
in Nederland uitgevoerd.
In1865 vertrok hij naar Groningen om
Maurice Hageman op te volgen als directeur
van de vereeniging „Harmonie ", van waar
hij na korten tijd naar New-York ging en
daar tot aan zijn dood werkzaam was.
Eldering (Bram), geb. 1865 te Groningen,
violist, oud-leerling van Chr. Poortman, Jenö
Hubay en Joachim, bekleedde tot 1903 de
betrekking van hoofdleeraar voor viool aan
het Conservatorium te Amsterdam, toen hij
als zoodanig werd opgevolgd door Carl
Flesch.
Hij zelf vertrok naar Keulen en verving
daar Willy Hess als hoofdleeraar aan het
Conservatorium en als solo-violist.
Thans is hij Prof. aan het Conservatorium
te Keulen.
Emden (Abraham van), geb. z6 Mei
1791 te Middelburg, j 23 Juli 1869 aldaar,
trad als privaat-onderwijzer voor viool in zijn
geboorteplaats op (z8o6) en vormde vele
voortrekkelijke violisten.
In 1829 werd hij benoemd tot kapelmeester
bij de Schutterij, tot stads -muziekmeester en
was hij tot 1857 directeur van de vereeniging
„Uit Kunstliefde", aldaar.
Den 23 Oct. 1856 vierde hij zijn gouden
feest als muziekonderwijzer.
Enderlé (George), pianist, geboren 24
Nov. 1886 te Utrecht, ontving zijn eerste
opleiding aan de muziekschool van ,,Toon kunst" aldaar en wel van Mej. de Bruijn en
Joh. Wagenaar.
.
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ENDERLÉ (THOMAS JOHAN DAVID).

Bij het verlaten dier school (1906) kreeg
hij het diploma met twee onderscheidingen.
In Dec. 1906 vertrok hij naar Berlijn en
studeerde daar achtereenvolgens bij José

Vianna de Motta, Busoni en Lamond.
Thans is hij als pianist te Utrecht gevestigd, waar hij als solist meermalen optreedt.

Enderlé (Thomas Johan David), zoon
van W. F. Enderlé, werd geb. te Nijkerk in
1858, ontving muziekonderwijs van zijn
vader, daarna gedurende drie jaar van R.
Hol en als pensionnaire van Koning W. III
van Hiller en J. Kwast te Keulen. Vervolgens
genoot hij nog orgelles van S. de Lange en
studeerde daarna nog bijna twee jaar bij
Prof. Kullak te Berlijn hoofdzakelijk voor

piano.
Hij werd daarop benoemd tot leeraar aan
de solo- klassen van Xaver Schwarwenka
(Berlijn), daarna tot hoofdleeraar aan de
muziekschool van toonkunst te Leiden en is
nu directeur van een eigen muziekschool
aldaar.
Als solo-pianist trad hij op te Utrecht,
Amersfoort, Berlijn en Leiden en schreef hij
eenige werken voor piano en vrouwen

-kor,.a:

Zwei lieder fur Altstomme, mit klavier :
Das Haidekind. Ave Maria.
Zwei leichte Tanze, pour piano à 4 m.

Enderlé (W. F.), geb. 6 Dec. 1831, -^
Mrt. 1907 te Nijkerk, was oud -leerling van
W. J. F. Nieuwenhuysen, destijds organist
in de Domkerk te Utrecht.
Hij werd in 1851 benoemd tot organist
der Herv. kerk te Nijkerk en was dit gedurende ruim 50 jaar. Den zei Oct. 1904 vierde
hij zijn gouden feest als zoodanig. Hij was
een toonkunstenaar van den echten stempel,

die in Rotterdam met Van 't Kruys en
Spaanderman op het drietal stond voor
organist.
Op zijn graf is in allen eenvoud een fraai
gedenkteeken geplaatst.
Engelen (Henry Marie Cornelis Johannes), geb. 15 Aug. 1867 te Rotterdam,
trok door zijn optreden bij de Rotterdamsche
Liedertafel de aandacht en stelde zich dien
onder leiding van den zangleeraar-tengvol
Paul Haase, aan de muziekschool van „Toon kunst" te Rotterdam.
In 1890 werd hij geëngageerd bij de Nederl.
Opera te Amsterdam als basse-chantante in
de plaats van Henri Albers, die van toen af
als bariton optrad.
Engelen vervulde toen de rollen van
Lothario, Mefisto, St. Bris, Gessler en vele
andere.

Het seizoen '97—'98 bracht hij in Berlijn
door om onder leiding van Prof. Knudson
verder te studeeren, daarna in Hanover voor
het Duitsche repertoire, alwaar mevr. Engelen
zich ook bevond voor hetzelfde doel. Een
twintigtal partijen zong hij daar in de Duitsche
taal.
Tevens maakte hij zich verdienstelijk met
-

het inscèneeren van eenige opera's en het
instudeeren van partijen aan talentvolle - beginners.
Het seizoen 1900-I9oI voerde hem naar
de Nederl. Opera te Amsterdam terug, en
richtte hij in Mei 190' met Loman en Raabe
het Amsterdamsch Lyrisch tooneel op, hetwelk eerst als zomeronderneming en voor
enkele maanden bedoeld, later grooter omvang kreeg en waarvan de artistieke herinnering nog voortleeft onder het publiek.
Ook daar trad Engelen als regisseur op
en speelde o. a. de partijen van „Figaro" en
„Gaspard".
De beruchtgeworden winter van 1903 bracht
ook het A.L.T. ten val, en Engelen, beroofd
van werkkring en finantieel tenondergebracht,
moest naar nieuwe werkzaarnheid omzien.
Deze werd hem geboden aan de Opera te
Antwerpen, waar hij van 19o3--'og een eerste
plaats innam als regisseur en menig beginnend kunstenaar tot hulp was.
Zijne repertoire omvat een 8o -tal partijen
in de Nederlandsche en een 30 -tal in de
Duitsche taal.
In Juni 1910 teekende hij een contract
als Régisseur Général van het Theatre Royal
te Gent.
Engelen —Sewing (Catharina Dorothea), geb. te Amsterdam, ontving hare opleiding van G. A. Heinze, Jacob Kwast,
Barend Kwast, Joh. Messchaert, maar voornamelijk van mevr. Collin—Tobisch, die haar
geheel als zangeres vormde.
Zij werd in 1890 aan de Nederlandsche
Opera verbonden, rla reeds in April van dat
jaar als „Maritana" gedebuteerd te hebben. De
groote omvang van hare stem stelde haar in
staat partijen van verschillend emplooi te
zingen, van daar dat de programma's haar
vermelden als : „Lakmé", „Lucie", ,, raviata'',

„Philine", „Elsa", „Elisabeth", „Senta", „Valentine" en meer uiteenloopende partijen.
In 1892 huwde zij niet den operazanger
Henri Engelen.
In den zomer van 1898 studeerde zij nog
te Berlijn, waar zij een contract voor 5 jaar
sloot met het Kon. Hoftheater in Hanover.
Reeds na het eerste seizoen verzocht zij
ontslagen te worden uit deze Koninklijke

ENSCHEDÉ (JAN WILLEM).

vervelende verbintenis, maar het werd haar
niet gegeven. In 1901 verbrak zij evenwel
haar contract en trad dienzelfden winter weer
bij de Nederl. Opera te Amsterdam op. Van
1901 tot aan den val maakte zij mede deel
uit van het A. L. Tooneel en maakte toen
verder alle catrastrophen mede van alle volgende Nederl. Opera's.
Ook in Antwerpen trad zij een seizoen op,
om ten slotte zich te verbinden aan het
Opera- en Operette - gezelschap in het Rembrandt-theatre, waar zij, 1909 —'so, nog
werkzaam was.
Enschedé (Jan Willem), geb. 17 Aug.
1865 te Haarlem, ontving onderwijs in klavieren orgelspel en theorie van W. H. C.
Schmölling, voor klavier ook van F. A. van
Suchtelen en voor violoncel van Ernst Appy.
Zijn hoofdinstrument is Harmonium, nochtans rekent hij zich niet tot de musici, maar
slechts tot de dilettanten en was vroeger
1ibliothecaris der gemeente Naarden.
Daarentegen schreef hij vele artikelen over
muziek in onderscheidene tijdschriften, als in:
Stemmen voor waarheid en vrede; Bulletin
des Eglises wallonnes; Oud- Holland; Tijdschrift der Vereeniging voor Noord Nederlands muziekgeschiedenis ; Barger, Ons Kerkboek ; De Nederlandsche Spectator; Weekblad
voor muziek; De Navorscher; Caecilia; Sam-

melbände der Intern. Musik-Gesellschaft;
Quaestiunculae historicae; Jaarboeken der
Vereeniging Amstelodanium ; De Harp en
De boekzaal.
De afzonderlijke artikelen zijn:
„Een christelick liet ter eere van syn princelijcke excellentie den doorluchtigen ende hooghgebooren Vorst Wilhelmus ", 1895.
„Marschen en marschmuziek in het Nederlandsche leger der i8 eeuw ", 1898.
„Marschen in gebruik bij het Nederlandsche
leger gedurende den Spaanschen Successie-oorlog
1702-1713 ". (Voor piano 2- handig bewerkt door
A Averkamp) 1898.
„Dertig jaren muziek in Holland" (1670 --1700),
1904.
„Dispositiën van kerk -orgelen, welke in Nederland worden aangetroffen. Verzameld door
Joachim Hess, organist en Klokkenist te Gouda.
Vervolg naar het handschrift van omstreeks
1815 uitgegeven ". 1906.
„Amsterdamsche Klaviermuziek. Voordracht
met toelichting aan het Klavier." Gebouw „Eens
-gezindh"
te Amsterdam, 19o8.
„Gerardus Havingha en het orgel in de Groote
of Sint-Laurenskerk te Alkmaar". 19o8.
„Nederlandsche musicalia 19o8, 1909, Igio,
(Alfabetische titellijst).
„Muzikale straatzangen te Amsterdam omstreeks 1840".
Driestemmig mannenkoor a capella, 1909.

ERP (WILLEM VAN).
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„Dr. J. P. Heye en de Nederlandsche muziek.
geschiedenis".
„Studie over de Wilhelmus-melodie".
„De Amsterdamsche Componist en uitgever
Corn. de Leeuw, die in de ire eeuw aldaar
werkzaam was".
„Florimond van Duyse en het Nederl. liedonderzoek".
„Het Wilhelmus -geschil".
„Oude noten en oude sleutels in nieuwe
uitgaven".
„Rhytmiek van 16- eeuwsche melodieën".
„Herstelling van het beierwerk van de hoofdkerk te Antwerpen".
„Natuurlijke en exotische harmonieën".
„Aanteekeningen over het orgel in de St.
Maartenskerk te Zaltbommel."

Eppink (Francis), geb. 13 Dec. 1856 te
Megchelen (Gelderland) R. C. priester, componist van :
„St. Gregorius Magnus", 7o kerkelijke gezangen
met en zonder orgel, voor gelijke stemmen
(3e druk). (Dl. I voor 2 en 3 stemmen, dl. II
voor 4 stemmen).
„Het Katholiek Kerkelijk Volkslied in onze
moedertaal" (Voordracht).
„De gulden Harp", bevattende Gezangen voor
kerk en huis, met begeleiding, voor- en naspelen
(orgel), 2e druk, opgedr. aan mgr. Henricus van
de Wetering, aartsbisschop van Utrecht.
„Vijf gezangen", voor kinderen bij de ie
Heilige Communie. Oude en nieuwe melodieën,
2- stemmig met orgel of harmonium.
„Negen en twintig Gezangen" ten gebruike
onder het Lof, voor gemengd koor.

Erdelmann (Eduard), geb. i Mrt. 1865
te Barmen, kwarn in 1888 naar Dordrecht.
Zijn opleiding had hij ontvangen aan het
Conservatorium, voor piano (Hompesch),
viool (Japha), harmonie en contrapunt (Hiller

en Jensen).
Hij werd te Dordrecht benoemd tot directeur
van „Toonkunst" en tot leeraar aan de
muziekschool.
"Tevens maakt hij als I e violist deel uit
van het kamermuziek-kwartet aldaar, en neemt
nu en dan zitting in de Jury's voor zangwedstrijden.
Hij componeerde eenige liederen voor gemengd koor, o.a. „Aan de Toonkunst ", opgedragen aan W. 'Saal, directeur van de
Wognumsche zangvereeniging„Jacob Kwast ".
Sedert í9o5 is hij ook directeur van de
bovengenoemde muziekschool.
Erp (Willem van), geb. i6 Sept. 1865
te Leeuwarden, genoot onderwijs op de
muziekschool aldaar van wijlen P. Wedemeijer
en later privaat- lessen van G. Mann.
Zijn hoofdinstrument is klarinet nevens
viool. Vroeger lid van het Tivoli- orkest te

ESSER (CATEAU [CATHERINE]).

Utrecht, is hij thans kapelmeester van het
4e R-eg. Inf. te Leiden.
In de jaren 1884 tot 1894 trad hij meer
als klarinet-solist in verschillende plaat--malen
sen van ons land op.
Hij componeerde veel militaire marschen,
schreef opera- fantasieën voor Harmoniemuziek, arrangementen enz., o.a. ,,Maskerade marsch", opgedragen aan het Leidsch Studentenkorps ; „Foliage and flowers", marsch.
Esser (Cateau [Cathérine]), geb. te Amsterdam, ontving hare opleiding van J. A.
Verheyen aldaar, te Frankfort a/M van J. Stockhausen, C. Heijmann, C. Hermann, F. M.
Böhme en te Parijs van Pauline Viardot en
van de heeren Got en Regnier, in hoofdzaak
voor zang, piano, declamatie en speltechniek.
Als soliste is zij slechts gedurende twee
j aar opgetreden, daar zij er wars van werd.
Thans is zij Directrice der Vereeniging
tot bevordering van Vocale en Dramatische
kunst en artistiek leidster der Noord- Nederlandsche Opera te Amsterdam.
Zij schreef eenige studies op vocaal -dramatisch gebied, 1903.
Genoemde Noord - Nederlandsche had in Mei
1910 hare voorloopige proef-campagne geëindigd. De voorstellingen bestonden in opvoeringen van de „Evangelieman" en in
reprises van Wagner's „Tannhauser", Bizet's
„Carmen" en „Tiefland" van Eugène d' Albert. In het najaar hervatte zij hare werk
-zamhedn.
Het bestuur der „Vereen. tot beoef. van
vocale en dram. kunst" heeft besloten voortaan van tijd tot tijd buiten het gebouw der
vereen. openbare uitvoeringen van vocaal dram. werken te doen geven, die, geheel
onder leiding van mej. Cateau Esser staande,
door welverzorgde voorbereiding zeker evenzeer de aandacht van het groote publiek zullen trekken als tot heden de uitvoeringen in
den kring der leden.
De eerste dezer opvoeringen is 31 Mrt.
1911 in den Stads - schouwburg. Dan zal worden gegeven „Genesius' opera in 3 bedr. van
Felix von Weingartner. Dit belangrijke werk
behandelt een episode uit het leven der eerste
Christenen te Rome.
Solisten zijn „Pelagia" : de dames A. C. de
Vries— Schilderman en Alida Bertels (doublure), „Claudia" : de dames Marie Jansen en
Marie van de Vijver (doublure), „Genesius" : de
hr. J. E. Schilderman, „der Kaiser" : de hr.
Gerard Giesen —Hoos, en „Cyprianus" : de hr.
A. J. Schumacher, allen werkende leden der
vereeniging. Dames en heeren van het koor,
8o in getal, zijn allen Nederlanders. Het

50

EYKEN (JOHANNES ALBERT VAN).

werk wordt in het Duitsch opgevoerd.
Ette (J. G. van), geb. z4 Januari 186o
te Rotterdam, organist en pianist, oud - leerling
van J. B. Litzau en Jos Beltjens, verkreeg
in 1861 zijn diploma van de N. T. V., was
van 1877-79 muziekonderwijzer te Rolduc,
in z88o organist te Haarlem, in 1885 te

Schiedam.
Hij componeerde een Kerstcantate, eenige
Missen en andere Kerkmuziek.
Eyken (Gerrit Jan van), broeder van
J. v. E., geb. te Amersfoort, 5 Mei 1832,
ontving zijn opleiding van zijn vader en
daarna aan het Conservatorium te Leipzig.
Na zijn terugkomst vestigde hij zich te Amsterdam en werd in 1855 organist bij de
Waalsche gemeente te Utrecht.
Hij componeerde:
•„Kroningsfeest van Karel V te Bologna'',
opera (in 1858 opgevoerd) ; drie Sonatinen
(bekroond); Liederen en een Sonate voor
klavier en viool.
Eyken (Johannes Albert van), geb. te
Amersfoort den 29 sten April 1823, j 24 Sept.
1868, ontving het eerste muziekonderwijs van
zijn vader, G. van Eijken, organist aldaar.
Reeds op 1 3-jarigen leeftijd trad de knaap
op als pianist en violist. Hij studeerde daarna,
van 1845--46 te Leipzig, en ontving zijn
laatste vorming als organist van J. Schneider
te Dresden.
In 11847 keerde hij naar Nederland terug
en werd in het volgende jaar benoemd tot
organist aan de Remonstrantsche kerk te
Amsterdam, in 1853 aan de Zuiderkerk, en
werd tevens onderwijzer aan de muziekschool
te Rotterdam.
In 1854 nam hij een voordeelige betrekking
aan te Elberfeld en trad menigmaal als
organist in verschillende steden van Duitsch-

land op.
Het aantal zijner compositiën is aanzienlijk..
Wij noemen eenige op:
15o Koralen met voorspelen, ten gebruike van
de Gereformeerde Kerken met voor tusschenen naspelen.
Variatiën voor orgel op het Nederl. Volkslied.
3 Sonates voor orgel.
25 Préludiën voor orgel.
De melodieën der Psalmen en Lofzangen enz.
4- stemmig bewerkt voor orgel of koor met voor
naspelen.
-tuschen
Transcriptie voor orgel.
Das wohltemperirte Klavier, übertragen fur
die Orgel.
Toccata and Fuga über den Namen B. A. C.
H., Op. 38.
„Orgel-Kompositionen aus alter and newer
Zeit".
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Marsch, voor piano 4 h.
Sonate voor piano en viool.
2 Mazurka's voor piano.
Sonate voor viool, op. z8.
5 Melodieën, op. 33.
„De sikkel sloeg de korenaren", hymne voor
mannenkoor met soli, koperinstrumenten of
piano, op. 9.
6 Koren voor zangvereenigingen.
5 Liederen voor gemengd koor (Heije) op. To.
6 Kinderliederen voor 3 stemmen.
4 Liederen (Heije) voor z zangst. met piano,
op. 2.
„De Nixen", ballade.
3 Liederen voor bariton of alt.
4 Liederen met Duitschen tekst.
Ouverture en koren voor het treurspel „Lucifer"
(Vondel), bekroond door de M. t. b. d. T.
Minnezang (Bilderdijk) voor alt en bas.
„Der Thurwart von Lima", ballade,
„De doode bruid", ballade.
„Die beiden Engel", duett fur Sopran and
Bass, op. 8.
De melodieën der Evangelische gezangen der
Herv. gemeenten, 4- stemmig voor orgel of koor,
met voor-, tusschen- en naspelen op. 42.
;

Nov. 1896 te
Eyken (B. van der),
Amsterdam, gedurende vele jaren leeraar
aan de muziekschool van „Toonkunst" aldaar.
Eyken (H. van der), j April 1897, in
leven organist van de Evang. Luthersche
Kerk te Haarlem.
Van zijn werken zijn bekend : „Uit de oude
doos ", 25 liederen en eenige Missen, uit den
tijd, dat hij tot de R. C. Kerk behoorde.
Eysden (Jacob van), geb. z8 Febr. 1839
te Dordrecht, ontving zijn opleiding te Rot-

FINCK (j. C. VAN DER).

terdam, Brussel en Leipzig (186o), vestigde
zich daarna te Utrecht en ging in 1862 naar
Gothenburg (Zweden) als concertmeester. Hij
componeerde een kwintet (bekroond) ; een
polonaise voor viool en orkest; een ouvertune voor groot orkest; Liederen en Cantaten.
Ezerman (Dirk Hendrik), geb. 23 Sept.
1840 te Alkmaar. j 20 Juli 1894 te Zierikzee,
ontving het eerste onderricht in orgelspel en
andere vakken van zijn vader J. H. A. Ezerman, organist der Groote Kerk te Alkmaar.
Hij werd op , 18-jarigen leeftijd reeds benoemd tot organist bij de Hervormde gemeente
te Zierikzee en trad er op als privaat- onderwijzer voor piano.
Na het vertrek van J. A. Kwast, (Nov. 1874),
Stadsmuziekmeester en Klokkenist aldaar,
werd hij in diens plaats aangesteld tot Kapelmeester van het Schutterij -muziekcorps „Kunst
en Eer" (opgericht 1830), tot Stads- muziekdirecteur, dirigent van de afdeeling „Toonkunst", en directeur der muziekschool.
Hij stond bekend als een bescheiden,
doch bekwaam organist en pianist en gaf
uit een Turnmarsch voor piano (Noske).
Ezerman (Willem), geb. i Dec. 18 49
te Alkmaar, zoon van J. H. A. Ezerman,
van wien hij, alsook van . J. G. Bastiaans en
C. Baijer zijn opleiding genoot.
In 1871 werd hij benoemd tot organist te
Arnhem en den 1e Juli 1886 als zoodanig
aan de St. Bavo -Kerk te Haarlem, in welke
hoedanigheid hij het geheele jaar door
wekelijks twee orgelconcerten geeft. Ook als
pianist treedt hij nu en dan op.

F.
Faniella (zie Poons Ella).
Feltkamp (Jan), geb. 26 Aug. 1829 te
Enschede, 6 Oct. 1864, ontving van zijn
vader onderricht op de piano. In 1843 werd
hij leerling van J. G. Bertelman te Amsterdam en bereikte een buitengewonen graad
van vaardigheid op dit instrument. Hij was
een der beste Klavier - virtuozen in ons land.
In 1862 maakte een zenuwtoeval een eind
aan zijn kunstenaars-loopbaan. Bij bloedverwanten te Gouda werd hij verpleegd en moest
in het volgende jaar in een krankzinnigengesticht worden opgenomen.
Finck (J. C. van der), geb. 22 Febr. 1828,
j 14 Maart 1902 te Amsterdam, was leerling
van zijn vader en van. Christiani en stond

t

weldra bekend als een zeer bekwaam Klarinettist. Als zoodanig was hij van 1847-52
werkzaam in het orkest van J. E. Stumpff.

Voor theorie en pianospel had hij zijn opleiding te danken aan J. Halberstadt en J.
B. van Bree.
Reeds spoedig trad hij als orkestdirecteur
op in de Zondagsconcerten van EruditioMusica en was van 1865-68 Kapelmeester
bij de Schutterij.
Toen na den dood van genoemden Van
Bree (1858) F. B. Bunte benoemd werd tot
directeur van ,,Cecilia", werd v. d. Finck aan
als adjudant-directeur van „Sempre-gestld
Crescendo" en, toen hij in 1864 aan het hoofd
kwam te staan, bracht hij dit tot grooten bloei.
In 1874 werd hij nog directeur van ,.Musis
sacrum", en stichtte hij in het volgende jaar
een dilettanten-gezelschap voor Kamermuziek,
waar ook zangwerken voor gemengd koor
in studie kwamen o.a. .,La Lyre et la Harpe"

(Saint-Saëns) en ,.Manzoni-Requiem" (Verdi).

FISCHER (EMIL).

Omstreeks 1882 zag hij zich door zwakke
gezondheid genoodzaakt zich meer tot het
onderwijs te bepalen.
Van hem zijn:
„Hommage a J. B. van Bree."
„Feestmarsch" (vijftig-jarig bestaan van Neerlands onafhankelijkheid).
Fantasie over het „Gaudeamus".
Eenige Liederen.
,

Fischer (Emil), geb. i3 Juni 1840 te
Brunswijk, een der grootste baszangers der
vorige eeuw, werd in 1874 verbonden aan de
Hoogduitsche Opera te Rotterdam. Hij trad
ook als oratoriumzanger op.
Fles (Anna), j 17 Nov. 1906 te Utrecht,
schreef onderscheidene artikelen en bijdragen
op muzikaal gebied, en behoorde tot hen,
die het „Palestrinakoor" en de „Utrechtsche
Muziekvereeniging" hebben opgericht.
Zij maakte ook naam als schrijfster onder

den naam „Eldar" van het zeer gezochte werkje
„Spreken en Zingen" (waarvan de 12e dr. herzien is door mevr. Brom —Struick). Voorts
verscheen van haar:
„Zangoefeningen voor het ze studiejaar".
Een „Kerstcantate".
Een werkje over de uitspraak van het Italiaansch, hoofdzakelijk in verband met den zang
(Pietro Mariatti en A. M. Eldar).
„Iets over registers in de menschelijke stem",
1894.

Flesch (Carl), geb. 1873 te Moson
(Hongarije), is de zoon van een dokter en
toonde reeds in zijn jeugd aanleg voor de
toonkunst. Op zijn 6° jaar reeds onderwijs
van den plaatselijken dorpsonderwijzer genoten hebbende, werd hij ter verdere ontwikkeling naar Weenen gezonden, waar hij op
zijn ioe jaar als violist op een uitvoering
mede speelde. Later studeerde hij aan het
Conservatorium aldaar en verliet deze inrichting met den zen prijs. In 1890 toog hij naar
Parijs, kwam onder leiding van Marsick en
verliet dit Conservatorium wederom met den
,e n prijs (1894). Van toen af ondernam hij
kunstreizen, werd in 1897 beroepen naar het
Conservatorium te Bucharest, ging in 1902
naar Berlijn, deed opnieuw kunstreizen, totdat in 1903 zijne benoeming volgde tot
hoofdleeraar aan het Conservatorium te
Amsterdam (als opvolger van B. Eldering)
en als I e violist van het Conservatorium kwartet (Flesch, Noach, Hofmeester, Mossel).
Den I en September 19o8 nam hij als zoodanig ontslag en vestigde zich te Berlijn, om
in 't bijzonder op te treden als solist.
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FOCK (EMILE A. VON BRUCKEN).

Fock (Ensile A. von Brucken), Luitenant Kolonel van den staf der genie, thans te
's Hage, geb. 19 Oct. 1857 op het kasteel
„ter Hooge", gemeente Koudekerke (Wal

-chern).
Reeds vroeg openbaarde zich zijne bijzondere liefde tot de muziek en ontving hij op
7-jarigen leeftijd pianoles van Verwijs, later
van A. de Jong, concertmeester van het
orkest „Uit Kunstliefde ", beiden te Middelburg. Tegelijk oefende hij zich in vioolspel
en studeerde harmonie. In 1875 als kadet
aan de Militaire Academie te Breda ingeschreven, nam hij de leiding van het kadetten- muziekgezelschap „Sempre Crescendo"
op zich, voor welk korps hij veel muziek
arrangeerde en enkele oorspronke--werkn
lijke stukken schreef. In 1877 tot luitenant
benoemd, vond hij te Breda als pianist en
cellist een ruim veld van werkzaamheden,
en componeerde o.a. een Feestcantate voor
koor, soli en orkest ter eere van den musicus
H. Umland, die in 1877 zijn 4o-jarige werk
als zoodanig herdacht, welk werk-zamheid
in het tijdschrift „Cecilia" gunstig werd beoordeeld. Bij gelegenheid van het 50-jarig
bestaan der Academie (1878) componeerde
hij insgelijks een feestcantate. Prins Frederik
maakte den componist daarvoor een zeer
vleiend compliment, en de pers sprak met
veel waardeering over dit werk. In 1881
naar Utrecht overgeplaatst, schreef hij in het
Utrechtsch Dagblad de „muzikale kroniek ".
Daarna werd Den Helder zijn standplaats
(1884—'86); hier vond hij weer voldoende
gelegenheid tot componeeren van werken
voor orkest, piano, enz. van welke o. a.
„Nachtlied" voor strijkinstrumenten en een
„Concert- wals" werden uitgevoerd. Toen hij
in 1886 weder te Breda werd geplaatst,
schreef hij een aantal liederen, over welke
D. de Lange in het N. v. d. Dag met grooten
lof sprak. In 1891 als kapitein van de Genie
te Utrecht geplaatst, componeerde hij de
„Koninginne-marsch" voor orkest, door Hutschenruyter's orkest met veel succes uitgevoerd. Gemeenschappelijk met de schrijfster
M. Constant ontstond het muziekdrama
„Seleneia", dat o.a. in de Nederlandsche
opera (C. v. d. Linden) voor het voetlicht
kwam, daarna te Amsterdam in het Concertgebouw (1 898) en te Arnhem (1898).
Behalve genoemde werken schreef hij nog:
Zwei Lieder für ein mittl. Stinlme.
8 Gesange, mit Klavier.
4 Lieder für ein tiefe Stimme.
4 Lieder für ein hone Stimme.
Lieder für eine Altstimme.

FOCK (GERARD H. G. VON BRUCKEN).

Symphonie (bes), 27 Oct. 1909 te Utrecht uitgevoerd.
,, L a ngst verwelckte Blumen", für eine altstimme, mit Klavier.
„Rt ckblick", für Bariton.
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FUENTE (S. H. J. DE LA).

Op het gebied van muziek-literatuur komen
in de Amsterdammer (Dagblad en Weekblad)
eenige opstellen van zijn hand voor.
Frank (Richeus Regnerus Elgersma),
geb. 1829, j 6 Oct. 1858 te Leeuwarden,
werd na den dood zijns vaders (1847), die
6o jaar lang de betrekking van organist der
Jacobijner-kerk te Leeuwarden had bekleed,
tot diens opvolger benoemd.
-

Fock (Gerard H. G. von Brucken),
geb. 1859 te Koudekerke (Zeeland), ontving
zijn opleiding van R. Hol, van Friedrich
Kiel en Woldemar Bargiel, voornamelijk
voor piano.
Als solist trad hij af en toe op in Holland,
Parijs, Berlijn, Dresden en Brussel.
Vooral als componist heeft hij naam gemaakt en alleen op de „Pinksterbede" na,
zijn al zijn werken opgevoerd. Ze zijn:
Op. z,
,, z,

Valses pour piano, Paris Lacombe.
Neun kleine Praeludien für Klavier.
„
3, 6 Spanische Tänze
für Klavier.
Leipzig,
,, 4, 5 Praeludiën, idem.
„
5, Sonate für Viola and
Breitkopf
. and Härtel.
Klavier.
„ 6, 2 Slavische Tänze
für Klavier.
„ 7, Elegiefür Violine j
and Klavier.
„ 8, Zehn Praeludien,
„ 9, Drei Praeludien,
„ zo, Serenade,
fur Klavier.
,, II, 5 Moments musicaux,
„ 12, Impromptu et 4 Préludes,
„ 13, Spanische Tanze,
'
„ 14, Drie geest. liederen, voor -gemengd
koor.
„ 15, 24 Praeludien, (4 Th.).
t für Klavier.
„ z6, 7 Praeludien.
„ 17, 22 Geestel. liederen,
voor
o g e„ Geluk" ,
mengel koor.
I
,,Gethsemane",
-Op. 19, „Wederkomst van Christus, of het
naderend Godsrijk ", Oratorium voor
soli, koor en orkest (ie uitvoering te
Amsterdam i9 April 1910).
„ 20,
2 Préludes et Etude, pour piano à
deux mains.
„ 21,
Ballade, voor piano 2 h.
„ 22, Vijf liederen, voor sopraan:
I. Hei met de wolken zoo wit.
2. Schemerliedj e.
3. Witte wijven dansen om en om.
4. Processie.
5. In mijn stille kamer.
„ 23, Sonate voor piano en viool (F. gr. t.).
De Symphonie boven vermeld, is nog niet
uitgegeven. Verder zijn in manuscript:
Een „Pinkstercantate" voor koor, soli en groot
orkest.
2 Liederen „vom Meer", für gross. Orchestre.
Sonate, für Klavier and Violine (E. gr. t.).
„Van de zee en de vest", voor groot orkest.
Verschillende klavierstukken, koren, enz.

Franssen (Elbert Jos.), geb. te Well
(Limburg) ontwikkelde zich tot musicus vooral
onder de leiding van den klooster-organist
Broeder Gregorius van Dijck te Boxmeer.
Hij was eerst organist te Bergen (L.) en
sinds z Aug. 1904 Rec-chori aan de Kathedraal te Roermond.
Hij componeerde de volgende kerkzangen:
Op. z, „Missa S. Petri",
voor 3 gelijke
„Missa Te Deum stemmen met
laudamus,
orgel.
„ 13, Missa cum Beneditione in hon. S. Jovoor 2 gelijke
sephy ^, 2 dr.
stemmen met
,,z7, . ivlissa Sexta in hon.
orgel of harS. Caecillae ,
monium.
,, zo, Missa Octava in hon.
S. Angeleae Mericiae,
„ 15, „Sex Laudes Diversae," voor 2 en
3 gelijke stemmen en orgel.
„ i8, „Pia Cantica", z6 gezangen voor 2
gelijke stemmen en orgel.
„ zo, „De Priester", Cantate voor 3-stemmig mannenkoor, baritonsolo met
orgel of piano.
„Pius- Cantate ", voor 3- of 4- stemmig mannen koor en soli met piano of orgel.
„Twee Gezangen", voor Cantus, alt, tenor
en bas.
„Benedicite", 14 Lat. lofzangen voor 2 gelijke
stemmen met orgel, op. 30.

Frensel Wegener— Koopman (B.), zie
Wegener.
Froschart (P. A. N.), geb. 18 35, T 2 7

Dec. 1891, solo-trompettist in Park- Paleis- en
Concertgebouw-orkest.

Fuente (S. H. J. de la), geb. 21 Febr.

1863 te Amsterdam, ontving in zijn geboorte
muziekonderwijs en kwam, toen-platsenig
zijn vader, J. H. D. de la F., te 's Hage
was benoemd, onder de leiding van G. F.
Wegener en Wirtz (piano), Vóllmar (Klarinet)
en Giese (violoncel), en reeds op 12-jarigen
leeftijd blies hij de ie Klarinetpartijen in de
orkestklasse van Nicolai. van wien hij onder
-richt
ontving in harmonie en compositie.
Na ook menigmaal als pianist in de Diligentia- concerten medegewerkt te hebben, verliet hij in 1878 het Conservatorium en werd
als 2e repetitor bij de Fransche opera aan
waar hij bleef tot aan de stichting-gestld,

FUENTE (J. H. D. DE LA).
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GAILLARD (PAUL L.).

van de Nederl. opera, onder directie van de
Groot, om daar als dirigent op te treden.
Tijdens zijn dirigentschap trad zijn echtgenoote daar als zangeres op.
In i888 werd hij directeur van een Fransch
operagezelschap in China en dirigeerde daarna
achtereenvolgens te Calais, Verviers en Amsterdam. (Paleis voor Volksvlijt).
Daarna was hij directeur en dirigent van
de Fransche opera te Gent en later aan die
te Rouaan ( 1902).
De la Fuente is componist van Sonates,
Andantes, en Nocturnes voor piano, en voor
vele liederen van Mendelssohn schreef hij

In 1871 werd hij benoemd tot leeraar voor
fagot aan de Kon. muziekschool te 's Gravenhage, en tot 2e fagottist bij de Diligentiaconcerten .
In 1873 richtte hij het „Haagsch mannenkoor" op, behaalde daarmee verscheidene
prijzen en was gedurende 28 jaar als directeur
en Voorzitter van deze vereeniging werkzaam.
Daarbij was hij gedurende 20 jaar directeur
van „Semper Crescendo", bij „Diligentia"
bleef hij tot het Haagsch orkest werd opgeheven, bij de Fransche opera 26 jaar en aan
het Conservatorium tot aan zijn dood.
Op zijn doen verjaardag herdacht hij tevens

orkestpartijen.

zijn 50-jarige werkzaamheid als kunstenaar.
In 19o1 . moest hij wegens toenemende
hardhoorigheid ontslag aanvragen als leeraar
voor fagot aan het Kon. Conservatorium.
Hij en wijlen J. M. Coenen werden gerekend
tot de beste fagottisten der hoofdstad.
Onder zijn compositiën worden genoemd:

Fuente (J. H. D. de la), geb. 12 Febr.
1836 te 's Hage, j 22 Febr. 1910 aldaar,
oud-leerling van de Kon. muziekschool voor
fagot, violoncel, zang en theorie. In 1856 met
diploma•ontslagen, trad toen reeds als solist op.
In 1859 werd hij als ze fagottist aan het
Sted. orkest te Delft (J. C. Boers) aangesteld, en ging hij in 186o naar Amsterdam
als solo- fagottist eerst in het Parkorkest
(Stumpff), daarna in het orkest der Fransche
opera te 's Hage. Hij arrangeerde voor het
Parkorkest tal van werken; daar werd o. a.
in 1868 zijn „Serenade" voor 4 hoorns uitgevoerd. Ook dirigeerde hij volksconcerten
en was directeur van de liedertafel „Kunst
en Vriendschap ".

Gaillard (A. J.,) geb. 5 Aug. 1848 te

April zgo3, dirigent te Kampen,
oud leerling der Haagsche muziekschool,
daarna violist in het Paleis voor Volksvlijt
(J. M. Coenen), later van het Utrecht's Sted.
orkest (C. Coenen). Sedert 1868 was hij
werkzaam als Kapelmeester van het Sted.
muziekkorps, directeur - leeraar van de muziekschool en directeur der zangvereeniging ,,Gemengd koor" en van de liedertafel „Euterpe",
die in 1903 haar 5o -jarig bestaan vierde. Daarbij was hij leeraar aan de R. Normaallessen
en organist in de Luthersche kerk.
Behalve verscheidene marschen en andere
's Hage, i

-

12

kleine stukken, schreef hij vele arrangementen
voor zijn korps.
Gaillard (Frederik Willem (Frits), geb.
te 's Graverlhage 1875, genoot zijn opleiding
aan het Kon. Concervatorium aldaar in het
bijzonder voor violoncel van zijn leermeester

J. F. E. Giese.
Als solist bezocht hij de voornaamste
plaatsen in ons land, alsmede te Keulen,

„Nocturne", voor 4 cello's.
„Serenade", voor 4 hoorns.
„Etudes voor fagot" (in de Conservatoria te
Weenen, in België enz. in gebruik).
„Fantasieën', voor Symphonie- en harmonie
-orkest.
Een Concert- ouverture, en een Feest- ouverture.
Mannenkoren en liederen o.a. „Denk aan mij"
en Nederl Volkslied.
Handleiding voor eerstbeginnenden in het
fagotspel.

Dusseldorf, Gladbach, Neuss a/R, Birmingham, Riga. e.a.
Vroeger was hij i e solo-cellist bij het orkest van het Paleis voor Volksvlijt, onder
leiding van Joh. M. Coenen, tegenwoordig is
hij als zoodanig geplaatst in het Concertgebouw- orkest te Amsterdam.
In Oct. 1910 werd hij benoemd tot leeraar
voor cello aan het Kon. Conservatorium te
's Hage, maar blijft evenwel aan het Concertgebouw verbonden.
Gaillard (Paul L.), geb. te 's Hage 15
Mei 1862, oud - leerling van de Kon. muziekschool aldaar, was tot 1889 violist bij de
Fransche opera, solo-saxophonist bij de
Schutterij en violist en fluitist bij de Diligentia- concerten. Reeds op 13-jarigen leeftijd blies hij de piccolopartijen bij ,,Toonkunst".
In 1889 werd hij benoemd .tot kapelmeester
der Schutterij te Sneek, (thans Sted. muziekkorps), tot directeur der Sted. zang- en muziekschool en tot organist der Herv. gemeente

GALESLOOT (C. A.).

aldaar, waar hij meermalen optrad als solo-

violist en- pianist.
In Juli 1904 herdacht hij zijn zilveren
ambtsfeest.
Galesloot (C. A.), geb. te Vianen. io Mrt.
1851, oefende eerst een handwerk uit en
vestigde zich later te Utrecht als musicus.
Onder zijne leiding behaalde de mannenzangvereeniging „Orpheus" sinds 19o2 menig
schitterende overwinning, laatstelijk te Essen
(19IO) in de hoogste afdeeling een 2`áe , in de
hoogste eere-afdeeling een iEn prijs en zen
directeursprijs, benevens een 2e prijs voor
prima-vista -zang, en te Brussel in hetzelfde
jaar een eervolle vermelding in de hoogste
eere-afdeeling.
Tevens is hij dirigent van Coers' Liederkoor te Utrecht en organist. Onder zijn compositiën voor mannenkoor wordt genoemd:
„In 't bosch".
Ganz (Simon), geb. te Offenbach in 1787,
j• 22 Mei 1861, ontving het eerste onderricht in vioolspel van zijn vader. Op verderen
leeftijd koos hij de violoncel tot zijn hoofd instrument en vestigde zich in 1819 te
Rotterdam.
Met Mühlenfeldt en Tours richtte hij aldaar
in 1829 de concert-vereeniging „Eruditio
Musica" op en werkte daarin als 1e cellist
-

mede.

In 1847, toen de Rotterdamsche Toonkunst
aan de muziekschool een violon--afdeling
cello- klasse opende, was Ganz tot aan zijn
dood onderwijzer voor violoncel aan deze
inrichting.
Garms Jr. (Johan Hendrik), geb. te
Amsterdam, 3 Dec. 1867, was aanvankelijk
autodidakt, daarna leerling van Heinze en
F. Coenen, later van het Conservatorium te
Leipzig, waar hij theorie studeerde bij

Jadassohn.
Sedert 1897 is hij te Amsterdam werkzaam
als privaat -leeraar, ook als leeraar aan de school
van de „Vereeniging tot beoefening van vocale
en dramatische kunst" (onder directie van
mej. Cateau Esser) en wel in harmonie, contrapunt, compositie enz.
Met Ary Belinfante richtte hij in 1898 de

„Vereeniging van Muziekonderwijzers op,

welke reeds afdeelingen heeft te Arnhem,

Groningen, den Haag en Rotterdam.
Tot zijn compositiën behooren:
Drie liederen voor mannenkoor.
Gemengde koren (Nederl. koorvereeniging)
o.a. „Kyrie Eleison" (vaak uitgevoerd).
Voorts schreef hij de volgende werken :
Toonladder-, interval- en akkoordwijzer, 1887.
Inleiding in de theorie der muziek, 1897.
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GELDER (MARTINUS VAN).

Het notenschrift, inleiding bij het eerste
klavieronderricht van Czerny.

Verder theoretische opstellen en kritieken
in het „Weekblad voor muziek" en andere
muziektijdschriften.
Gelbart (Fanny), geb. te Amsterdam
1886, ontving haar opleiding van mevr. S.
Bosmans-Benedicts aan het conservatorium
aldaar hoofdzakelijk voor pianiste.
Als lid van het Amsterdamsch Trio be
staande uit de dames F. Gelbart (piano), N
Gunning (viool), en C. v. d. Hoeven (cello),.
heeft zij daarmede in verschillende steden
geconcerteerd, o. a. te Amsterdam, Haarlem,
-

Apeldoorn, Zutphen, Schiedam, Vlissingen
enz. Ook is zij vaak als soliste op eenige
kleine plaatsen opgetreden.

Gelder (Martinus van), geb. te Amsterdam, 31 Juli 1854, begon reeds op 8jarigen leeftijd vioolles te nemen van Carl
Boumen aldaar, studeerde verder bij Frans
Coenen viool, harmonie en compositie, orkest spel bij Willem Robert (geapprouveerd door
F. Hiller), contrapunt bij F. Hiller en F.
Gernsheim, compositie bij Otto von Kónigslöw
(Keulen) en viool bij D. Allard te Parijs. Zijn
hoofdinstrument is de viool.
In 1873 werd M. van Gelder door Z. M.
Koning W. III benoemd tot ridder van . den
Gouden Leeuw van Nassau, nadat hij te
Parijs was opgetreden.
Als solist trad hij van 1869-1910 op in
Amsterdam, Brussel, Parijs, Berlijn, NewYork, Philadelphia, enz. Gedurende i , jaar
was hij te Philadelphia leeraar aan de Muziek Academie en is daar thans als privaat -leeraar
werkzaam.
Tot zijn compositiën behooren:
I. Fantasie Concertante op het motief B.E.G.B.
(1869), opgedragen aan Z.M. Koning W. III
Ie uitvoering 7 Oct. 1869 in de Parkzaal te
Amsterdam, directie W. Stumpff).
2. Marche de bravour (1869), eerste uitvoering,
21 Sept. 1872 te Parijs, Palais de 1' Industrie,
bekroond met gouden medailje, 1872.
3. Valse de Concert (eerste uitvoering onder
den naam „Morgengebet" 7 Oct. 1869 te Amsterdam).
4- Vrede -Symphonie nr. z :
Hulde aan Beethoven (ie uitvoering 31 Januari 1874 Parkzaal Amsterdam).
5. Jubelmarsch, opgedragen
aan Z.M. Koning W. III (ze uit
voor orkest.
24 Febr. 1890 te Phila--voering
delphia).
6. Symphonic nr. 2: The Triumph
of Truth, Love and Justice
(Prelude) (ie uitvoering 30 januari 1905 te Philadelphia).

GELDER (MARIA MARGARETHA VAN).

7. The Lord Reignette, Cantate voor soli,
koor en orkest, (ie uitvoering 12 Januari 1888
te Philadelphia).
Concert, voor piano en orkest, dédié à C.
Saint-Saëns.
8. Sonate, voor viool, en piano, (Ie uitvoering
20 Dec. 1894 te Philadelphia en 28 Sept. 1898
te Berlijn).
9. Trio, (F. Gernsheim gewidmet), voor viool,
violoncel en piano (ie uitvoering 28 Sept. 1898
te Berlijn).
zo. Elegie, voor viool, piano en orgel (Te uitvoering, Jan. 1874 Amsterdam),
Romance, voor violoncel en piano.
II. Fugue dramatique, pour piano à q. mains
(dédié à Guilmant).
Verder werkén voor piano:
„The Gelder Classical Collection", bevattende
zo nummers en een menigte Liederen.
Gelder (Maria Margaretha van), zus-

ter van den voorgaande, geb. te Amsterdam,
1861, ontving hare eerste opleiding
van haar vader en verwierf het diploma voor
zang, theorie en harmonie van het conservatorium te Boston (N.- Amerika), en studeerde daarna toonvorming en techniek bij
23 Juni

Hans Jung, Janotta en Anna Lankow-Pietsch,
benevens stijl voor de vervulling der Wagnerrollen bij Prof. Jul. Kniese te Bayreuth.
In Amerika trad zij als Kerkconcert- en
Oratoriumzangeres op en in 1896 als operazangeres, keerde toen naar Europa terug en
aanvaardde te Bern een engagement voor
het seizoen 1896/97. Van 1897-1901 was
zij eerste hoogdramatische zangeres aan de
Nederlandsche Opera (directie C. v. d. Linden),
debuteerde als „Afrikaansche", waarmede zij,
evenals met de Wagner- partijen veel roem
oogstte. Laatstgenoemden vertolkt zij nu nog
met veel succes sinds 1902 te Berlijn, waar zij
zich vestigde en talrijke leerlingen opleidt
voor concert- en operazang.
Haar Wagner- rollen bevatten : Ortrud,
Elsa, Venus, Elisabeth, Senta, Eva (Meistersinger), Sieglinde, Briinnhilde (Walkure),
Siegfried en de Gótterdammerung, als ook
Isolde. Laatstgenoemde rol zong zij voor
het eerst bij gelegenheid van het 150-jarig
bestaan van het theater te Metz.
Onze koninginnen lieten Mej. van Gelder
destijds complimenteeren om de vertolking
der Elizabeth in ,,Tannháuser" en de keizer
van Duitschland sprak zelf tot haar zijn goed
uit over haar zang (19o8).
-keuring
Gerbrandts (Dirk Johan), geb. 31 Dec.
1837 te Arnhem, organist der Groote Kerk,
pianist en muziekonderwijzer aldaar, oud leerling van Van Bree, Bastiaans en J. H.

de Vries.
Hij herdacht io Juni lgro den dag, dat
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GERRITSON (RUIGER).

hij vóór 5o jaar tot organist werd benoemd.
Tot zijn uitgegeven werken behooren:
Levenslied,
Goeden nacht,
0, Nederland, mijn vaderland, liederen met
piano.
In stille nacht,
Turnlied,
Heimkehr,
Driestemmige vrouwenkoren met orgel,
(M S )
Werken voor piano en orgel, 1 '
Blumenlied, voor alt of bariton met piano.

Gerke (Willem Jan Christiaan), geb.
te Amsterdam 3 Aug. 1876, oud - leerling
eerst van J. A. Tak, daarna van de Orkestschool (directie W. Kes) en ontving onderwijs in viool van Leopold Kramer, voor
hoorn van W. Bréethoff, in piano van W.
Hutschenruijter en in compositie van B. Zweers.
Zijn hoofdinstrument is viool.
Van 1895-96 was hij als violist geplaatst
bij de Nederl. Opera (dir. C. v. d. Linden),
daarna van 1896-1904 in het Concertgebouworkest en studeerde vervolgens nog eenigen
tijd voor dirigent.
In 19o5 werd hij benoemd tot dirigent
van het Amsterdamsch Studenten- muziekgezelschap „J. P. Sweelinck" (opgericht 1878),
en tevens in 1909 als zoodanig van het
Utrecht's Studenten -Concert.
Als violist deed hij zich herhaaldelijk hooren
te Amsterdam. Zeer bekend zijn daarvan de
Sonaten- en Lieder- avonden van 1906 af, als
dirigent trad hij op bij de Lustrumfeesten

(Amsterdam 1907) en de „Prometheus"-uitvoeringen in Maart en April 1909 en in

April 1910.
Van zijn compositiën worden genoemd:
„Lustrum-ouverture ", voor koor en orkest
( 55 e Lustrum der Amsterd. Universiteit 1907),
opgedragen aan het Studenten muziekgezelschap
J. P. Sweelinck".
Verschillende Liederen en kleine instrumentale werken (de laatsten nog niet uitgevoerd).
Leiddraad voor „Die Geschöpfe des Prometheus", ballet-pantomime in 2 bedrijven van
L. v. Beethoven.

Gernsheim (Friedrich), geb. 17 Juli 18 39
te Worms, kwam in 1874 te Rotterdam als
directeur van „Toonkunst" en leeraar aan
de muziekschool. Den 16en Oct. 1886 vierde
hij zijn 25-jarige loopbaan als muziek- directeur. Thans is hij professor aan de Hochschule te Berlijn.
Gerritson (Rutger), geb. 9 April 1849
te Rotterdam, genoot aan de Toonkunst muziekschool aldaar onderwijs in piano, orgel,
harmonie- en compositie -leer.
Tegenwoordig bekleedt hij de betrekkingen

GESTMAN (CATHARINA F.).

van organist, muziekleeraar en directeur van
verschillende zangvereenigingen te Arnhem.
Tot zijn werken behooren:
„Geloofsroem en Verdrukking" (C. A. Adema
van Scheltema), 75 solo's en koren, 2e dr.
Drie liederen, met piano of harmonium, 4e dr.
Twee liederen, 5e dr.
Christen-harptonen, met harmonium of piano,
2e dr.
Scheiden, lied voor mezzo- sopraan of bariton,
4e dr.
„Tweeërlei gebed" (ten Kate), voor een zangstem met piano of harmonium.
„Een blij tehuis ", voor S. T. en B.
„Rotsen en bergen", voor mannenkoor.
„Een liedje op de straat" (C. A. Adema van
Scheltema).

Gestman (Catharina F.), geb. 189o,
zangeres, ontving haar opleiding van Mej.
J. de Boer en W. van Thienen te Delft.
Zij debuteerde in 1909 als de ,,Regiments-

dochter".

Geul (Henri), violoncellist, tubalst, mu-

ziekdirecteur en - onderwijzer, kwam indertijd
van de kapel onder Langenbach in Dordrecht
en was in de eerste jaren een verdienstelijk
lid in strijk- en harmonie - orkest. Door hem
werden opgericht een burgerzangschool en
de zangvereeniging „Amicitia". Om redenen
van gezondheid moest hij het blazen opgeven. Na de ontbinding van het strijkorkest
onder Bohme heeft hij zijn medewerking aan
eenig orkest niet meer verleend. De zang school en ook „Amicitia" gingen te niet,
maar hij bleef als onderwijzer werkzaam en
later ook als directeur van de vocale af
deeling in ,,Kunstmin". Hij was een tijd- en
stadgenoot van mej. W. Gips en den heer

W. Kes.
Den Oen November 1886 vierde hij zijn
zilveren jubileum als musicus te Dordrecht.
Geyp (Johan C.), zoon van J. J. Geijp,
geb. 23 Januari 1864 te Middelburg, ontving
muziekonderwijs van Kirrwald (Middelburg),
van Bekker en Gaillard (Kampen) en van
Kwast en Coster (Arnhem), in het bijzonder
voor cornet en violoncel, met welke instrumenten hij ook als solist te Kampen, Arnhem
en andere plaatsen optrad.
Thans is hij directeur van het Stedelijk
muziekkorps te Leiden.
Van hem bestaan eenige piano-werken in
druk, vele compositiën en arrangementen
voor harmoniemuziek, opera- fantasieën, ouvertures, walsen en marschen, o. a. de
„Leidsch muziekkorps -marsch" opgedragen
aan mr. N. de Ridder.
Geyp (J. J.), onderkapelmeester van de
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GIESEN -HOOS (ELEONORE JOHANNA ELISABETH).

voormalige schutterij te Middelburg, is thans
in gelijke betrekking werkzaam bij het Stede
muziekkorps te Kampen.
-lijk
In 1902 was het 5o jaar geleden, dat hij
e eve en 25 jaar dat hij onderkapelmeester
werd.
Giese (Joseph F. E.), geb. 24 Nov. 1824
te Coblenz, j 20 Mei 1903 te 's Hage, leerling van M. Ganz te Berlijn in het violoncel spel, maakte kunstreizen door Frankrijk en
Zwitserland en vestigde zich toen te 's Gravenhage (1884), waar hij leeraar voor cello
werd aan de Kon. Muziekschool en 1e cellist
aan de Fransche opera.
Als componist bekend door : „Tu es Petrus,
in honorem Pontificis Maximi", voor koor
met orgel.
In 1902 werd hem op zijn verzoek eervol
ontslag verleend, waarop C. van Isterdael in
zijn plaats werd benoemd.
Giesen (Gerard), baszanger, geb. te
Gouda, 1878, werd voor den handel opgeleid.
Daar hij reeds veel in verschillende kerken
zong, kwam hij door zijn fraaie stem en
gunstige kritieken in aanraking met den
directeur C. v. d. Linden, met het gevolg,
dat hij aan de Nederlandsche opera werd
verbonden. Nadat deze was ontbonden, ging
Giesen naar Berlijn om bij Cornelie van
Zanten de zangstudie voort te zetten. Na
verloop van slechts twee jaar zag hij zich
genoodzaakt een engagement als 1e bas te
Erfurt te aanvaarden. Twee jaar later ging
hij naar Essen, van daar naar Coblenz en
maakt nu een Zuid -Amerikaansche kunstreis.

Giesen —Hoos (Eleonore, Johanna,
Elisabeth), geb. te 's Gravenhage, 29 Oct.
1879. Van jongs af was het haar liefste
wensch voor den zang te worden opgeleid,
en hoewel de huiselijke omstandigheden daar-

toe niet gunstig waren, studeerde zij echter
altijd nog voor liefhebberij. Zij was wel
leerling in de zangklasse der muziekschool,
doch studeerde voor haar zelf piano. De
gedachte aan ernstige studie voor den zang
kwam al zeer laat en wel door toedoen en
aanmoediging van mej. Völlmar. Van nature
bezat zij een heldere en zuivere sopraanstem en vervulde in de zangvereeniging
„Con amore" de soli in Oratoria en zong
ook de hoofdrol in „Malle Geert" van M.
Schuil en in „Doornroosje" van R. Hol.
Eerst op haar 25e jaar werd zij leerlinge
van Cornelie van Zanten, toen oud -leerares
aan genoemde muziekschool, die haar met
zich nam naar Berlijn tot verdere opleiding.
Na 2 jaar studie verkreeg zij een engagenient te Teplitz (Bohemen) en daarna voor

GILSE (JAN VAN).

korten tijd aan het theatre „des Westens"
te Berlijn. Reeds spoedig daarop zong zij
te Metz met veel succes als „de Koningin"
in de Hugenoten en kwam zij onder leiding
van den directeur O. Bruses. Het volgende
jaar huwde zij den baszanger G. Giesen en
trokken zij samen naar Essen, waar beiden
met groot succes werkzaam waren. Later
ging haar echtgenoot naar Amerika en zij
trad op in Darmstadt, Bremen, Elberfeld en
Crefeld. Thans is mevr. Giesen—Hoos ver
aan het Nederlandsche Opera- en-bonde
operettegezelschap te Amsterdam (Rembrandttheater), waar zij haar debuut glanzend
doorstond.
Gilse (Jan van), geb. te Rotterdam, ii
Mei 1881, bezocht van 1897 -19o2 het conservatorium te Keulen, studeerde daar piano
bij Max van de Sandt, directie en compositie
bij Wollner.
In December 1902 verkreeg hij den tweejarigen prijs door de vereeniging ,,BeethovenHaus" te Bonn uitgeschreven met zijn eerste
„Symphonie", waarna hij te Berlijn onder
Humperdinck zijn studiën voortzette.
In 1906 werd hij benoemd tot 2e kapelmeester aan het Stadt-theater te Bremen.
Thans is hij tijdelijk te Arnhem gevestigd,
waar hij zich geheel aan de compositie wijdt.
Voorts componeerde hij:
„Salumith", voor orkest, soli en koor (uitgevoerd te Arnhem, 1902, onder directie van
J. M. S. Heuckeroth).
Symphonie (F. gr. t.), in igoI voor het eerst
uitgevoerd door de Arnhemsche Orkestvereeniging.
„Fine Lebensmesse", gedicht van Rich. Dehmel
(een verheerlijking van de zelfbewuste menschelijke kracht), voor soli, 8- stemmig gemengd koor,
kinderkoor en groot orkest (piano 2- handig),
eervol vermeld door de N. T. V.
„Erhebung", Symphonie nr. 3.
Variatiën over een St Nicolaasliedje, voor
klein orkest (ook voor piano 4 h.).
2e Symphonie.
„Frieden" (Nietsche). Gesange
„Das Königslied" (Marie Made- fur eine
leine).
mittlere
„Herbststurm" (D. Mollinger) Singstimme

Gips (Wilhelmina), geb. 29 Sept. 18 43
te Dordrecht, j i8 Dec. 1895 te 's Hage,
ontving hare opleiding van Böhme te
Dordrecht, van C. Schneider te Rotterdam
en van mevr. Viardot—Garcia te Baden--Baden, en na haar studietijd maakte zij kunstreizen door Nederland, Duitschland, Zwitserland en Engeland en vestigde zich toen te
Dordrecht. Zij was als sopraanzangeres een
zeer bekende persoonlijkheid, die in vele
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GOENS (DANIËL VAN).

steden van ons land als concert- en oratorium zangeres opgetreden is en tevens leerares in.
solozang aan de muziekschool in hare geboorteplaats was.
Wegens hare groote verdiensten benoemde
de M. t. b. d. T. haar tot eere-lid.
Een tijdgenoot zegt van haar : „Zij bezat
een zeer fraaie, hoewel niet krachtige, stem.
Bewonderenswaardig was de zekerheid, waarmede zij solo-partijen vervulde. Iedere directeur kon op haar rekenen. Nauwgezet had
zij steeds hare partijen bestudeerd en in zich
opgenomen."
Godefroy (j.), j 12 Aug. 1885 te Leiden,
in leven organist in de St. Pieterskerk aldaar.
Godefroy (Jan), geb. z8 Oct. 1859 te
Leiden, ontving • van zijn vader het eerste
onderwijs, daarna op de Kon. muziekschool
te 's Hage van 1876-8o en werd met
diploma ontslagen voornamelijk voor orgel
en piano, en verder voor viool, fagot en
theorie.
Van z April í88o af is hij organist en
muziekdirecteur te Steenwijk en sinds 18 94
te Heerenveen, ter vervanging van J. W. van
Dapperen, die deze functiën van 1871-94
aldaar vervulde.
Hij trad vele malen als solist op, als organist zoowel als pianist.
Tot zijn werken behoort alleen een „Steenij ker Feestlied ", voor koor en orkest, hetwelk in 1891 door 55o personen is uitgevoerd.
Sedert 1902 is Godefroy hoofdredacteur
van het Maandblad „Het Orgel ".
Goey (B. J. de), geb. 18 33, j 9 Dec. 18 99
te Leiden. Begaafd met een fraaie tenorstem,
was hij vele jaren lang lid van schier alle
te Leiden bestaande zangvereenigingen. Ook
als solozanger behaalde hij veel succes en
was tevens als zangonderwijzer zeer gezocht.
Gedurende 25 jaar nam hij den post van
organist aan de St. Lodewijkskerk te Leiden
waar, vervulde de functiën van 2en kapelmeester der Schutterij en van 2en dirigent
der zangvereeniging „Oefening baart Kunst".
Goens (Daniël van), geb. 1858 te Leiden,
j zo Mei 1904 te Parijs, volgde zijn ouders,
toen deze zich in Oct. 1872 te Montpellier
vestigden, in het volgende jaar te Lausanne
en in 1879 te Parijs. Hij toonde altijd veel
aanleg voor de muziek, wijdde er zich
geheel aan, toen hij te Parijs kwam en liet
de studie van het Recht varen.
Daar kreeg hij onderricht van den bekenden
cellist Jacquard en compositie-les van A. Lavignac, leeraar aan het Conservatoire. Van
Goens verkreeg in Juli 1883 een zeer eervollen
„Premier Prix".

GOLDSTEEN JR. (LOUIS).
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GREIVE (WILLEM FREDERIK).

Hij heeft slechts zelden zijn geboorteland
bezocht en is er eenige keeren o.a. te Leiden
en te Groningen als solist opgetreden. Vandaar dat hij niet algemeen bekend was.
Te Parijs was hij als kunstenaar zeer gezien en werden zijn werken gewaardeerd.
Zijn „Adagio" voor violoncel is o.a. meer
Mossel ten gehoore gebracht.-malendorJ.
Het aantal compositiën voor violoncel met
piano of orkest bedraagt niet minder dan
38, waaronder zijn laatste werken nog niet
zijn begrepen. Ook voor viool en piano,
voor piano en verschillende strijkinstrumenten,
benevens een tiental orkestwerken verdienen
vermelding.
Goldsteen Jr. (Louis), geb. te Amsterdam 1876, begon zijn studie als baritonzanger,
doch Joh. Messchaert was het, die in hem
een tenorzanger ontdekte, en als zoodanig
studeerde hij enkele jaren bij mej. Cateau
Esser, daarna voor een korten tijd bij mej.
Betsy Bonger, om over te gaan naar Willem
Mengelberg.
Thans treedt hij op als Concertzanger
(tenor) en deed dit voor de eerste maal in

Dirksen, leeraar aan de H. Burgerschool te
Amsterdam, zette zijn vioollessen bij Coenen
voort, maar trad van nu af minder in het
openbaar op.
Verder ontving hij onderwijs op de Kon.
muziekschool in theorie, compositie en orgelspel van Nicolai.
Daarna ging hij naar Hanover om bij
Joachim zijn studiën voort te zetten, liet zich
in de „Gewandhaus- concerten" hooren, alsmede te Hanover, Hamburg en Berlijn en
werd in eerstgenoemde stad concertmeester

Liszt's „Faust-symphonie" den 19 Dec. 1907

Van Eyken en in fluitspel van Wedemeijer.
Nadat hij in verschillende plaatsen de functie
van organist had waargenomen, werd hij in
1868 benoemd tot kapelmeester van het
Schutterij-korps te Deventer, in 1873 tot
directeur der Vereeniging „Volharding" te
Goes en in 1875 tot Officier-Kapelmeester
der Schutterij te Sneek. Bij verschillende
muziek - uitvoeringen maakte hij deel uit van
de Jury, o.a. te Tilburg (1888).
Van zijn werken noemen wij:

te Amsterdam onder leiding van Mengelberg,
en daarna herhaaldelijk in vele Oratoria zoowel
te Amsterdam als elders.
Ook zingt hij van tijd tot tijd gastrollen
in de Nieuw - Nederlandsche Opera.
G®tz (J. H.), ' '9oo te Nijmegen, was
een der eerste leerlingen der Kon. muziekschool onder directie van J. H. Lubeck (opgericht r Januari 1827).
Den 6 Mei 1889 herdacht hij zijn 50-jarige
werkzaamheid als Stads - muziekdirecteur en
zang -leeraar te Nijmegen en was kort te
voren gedurende 40 jaar organist van de
Waalsche kerk aldaar.
Van zijn hand zijn „de Psalmen en Evang.
Gezangen" voor orgel of harmonium; . Ver
voor een zangstem met-jaringsled:31Au.,
piano of orgel.
Graan (jan de), geb. ro Sept . 1852 te
Amsterdam, j 8 Januari 1874, ontving reeds
vroeg het eerste onderwijs op de viool. Zijn
vader, een eenvoudig goudsmid, was zeer
muzikaal en heeft ongetwijfeld veel invloed
uitgeoefend op de studie van zijn zoontje.
Op 6-jarigen leeftijd liet het knaapje zich

reeds in „Frascati" hooren, was van 186o-67
leerling van Frans Coenen, en het moet voor
dezen een genot zijn geweest een leerling
te hebben, die met het grootste gemak alle
moeilijkheden overwon.
Na den dood zijns vaders kwam de „beroemde knaap" in het huis van den heer

(1871).

Doch toen reeds werden zijn krachten langzaam, maar zeker gesloopt en hij trad in de
laatste drie jaren zijns levens niet meer als
solist op.
Voor het laatst speelde . hij nog in een
kwartet op een der „Toekomst-concerten"
mede (z6 Nov. 1873).
Hij stierf in den leeftijd van slechts 21 jaar.
Grefe (Edzard), geb. te Groningen z4
Aug. 1829, j 16 Oct. 1888 te Sneek, ontving
in zijn geboorteplaats onderricht op viool,
violoncel en piano, later in orgelspel van

„Cerevisia Charité", fantaisie voor piano.
„Reinier Claasen's heldendood", voor orkest
of piano met declamate rium.
„Willem Willemsz.", Ouverture.
„Immortellenkrans", Marsch funèbre bij den
dood van Koningin Sophia.
„ Jubeltonen" (1[874).
„De Zeeuwsche Leeuw", een bekende Marsch.
„Eduard III voor Calais", (A. J. de Bull), voor
orkest, met declamatorium, te Sneek uitgevoerd
zo Januari 1886 (Dit werk is ook verschenen
met piano- begeleiding).
„Holland",
^ Cantates.
„Het Kerkje ", S
„Ave Maria", Abendfeier in Venedig, voor
vrouwenkoor.
„Waar zijn toch onze engelen ?"
„Te wapen",
Liederen.
„Gymnastiekhed'',
„De Nederlandsche driekleur ",
„La Palme d' Honneur", voor den wedstrijd
te Nijmegen (1887).

Greive (Willem Frederik), geb. te Am-

sterdam, 'j z8 Sept. 1865 te Parijs, genoot

GRELINGER (KAREL

genaamd

CHARLES).

zijn opleiding van den violist H. Kleine en
begaf zich later naar Parijs om zijn studiën
voort te zetten. Daarna keerde hij naar
Nederland terug en maakte als solo-violist
een kunstreis door ons land.
In 1853 weer naar Parijs getogen, gaf hij
er een concert, waarop eenige door hem geschreven kwartetten met gunstigen uitslag
werden uitgevoerd.
Sinds 1863 leefde hij als 't ware verwijderd
van de kunstwereld en stierf in den ouderdom van 49 jaar.

Grelinger (Karel genaamd Charles),
geb. 30 Sept. 1873 te Amsterdam, heeft zijn
eerste muziekonderwijs aldaar van de heeren
Dei Jong, Karel Fischer, en te Parijs bij
M Alexandrine Ménard ontvangen. Op iojarigen leeftijd werd hij als leerling aan het
Conservatoire te Parijs aangenomen voor
piano en solfège.
Toen zijn ouders Parijs verlieten en zich
te Amsterdam vestigden, werd hij aan 't
conservatorium aldaar geplaatst en verliet
na 5-jarige studie deze school met een einddiploma, waarop „harmonie onvoldoende ",
staat.
Nu verbond hij zich aan de Nederlandsche
Opera (directie de Groot) als repetiteur en
nam bij D. de Lange lessen in contrapunt
en compositie.
. Op 18-jarigen leeftijd verliet hij ons land
en contracteerde een engagement in Zwitserland als 2e dirigent. Daar ontstond zijn eerste
opera „Sombreval" in 4 bedrijven, welke in
1897 voor 't eerst te Amiens met grooten
bijval werd opgevoerd.
Tot zijn compositiën behooren verder:
„Les Pharaons", opera in 4 bedrijven (1899).
„Phoebé," ballet in 3 tableaux (niet uitgevoerd).
„Pierrot Musicien", pantomine in i bedrijf
(1896) (niet in druk).
„Trijntje Verdacht", pantomine in i bedrijf
(19o8 Amsterdam, niet in druk).
„Le songe d' une Nuit d' Hiver", pantomine
in z bedrijf (niet uitgevoerd).
„L'arbre de Noël", Lyrische drama in i bedrijf
(19o2 Amsterdam, niet in druk).
„Nicolas Nickleby". Komische opera in 3 bedrijven (niet uitgevoerd).
„Le Pantalon rouge", operette in 3 bedrijven
(1903 Parijs, niet in druk).
„Op hoop van Zegen ", Lyrische drama in 4
bedrijven, vertalingen in het Duitsch, Fransch en
Engelsch (1907, Nederl., Berlijn).
„Ahasvère," Lyrisch drama in i bedrijf (niet
uitgevoerd) oorspronkelijk gecomponeerd op Hol
-landsche
tekst.
„La guerre en dentelle" beide reeds 8o maal.
te Parijs uitgevoerd.
„Pour 1' aurora".

6o

GROENEVELD (M.)

„La déesse raison", drama in 3 bedrijven.
Op. 133, Berceuse, pour piano.
„ 1 44, Consolation, morceau de genre pour
piano et violon.
„ 1o5, Pastorale.
„
98, Première jeunesse, valse moderne.
„ 206, Curieuse histoire, pour piano.
„ I16, Propos d'amour, Valse lente pour
piano.
„ 113, La ronde de nuit, morceau caractéristique en forme de marche, pour
piano.
„ 131, Trianon, petite suite dans le style
ancien, pour piano.

Met „Trijntje Verdacht" en de „Kerstboon'',
waarbij hij zelf het libretto schreef, wilde
Grelinger echter een andere richting uit : het
waren de eerste stappen naar het moderne

drama.
Op symphonisch gebied schreef Grelinger
een Suite voor orkest; voorts een Cantate,
een Piano-concert, dat herhaaldelijk gespeeld
is door G. Schnitzer en De Relly.
Het „Eerste Solfège-boek" is sedert zijn ver schijning vóór ii jaar in 't Parijsche Conservatorium in gebruik.
Meer dan honderd verschillende stukjes
voor diverse instrumenten zijn in Frankrijk,
België, Engeland en Zwitserland verschenen.
Grelinger, vroeger opera- dirigent, thans uit
componist, schreef bovendien ge--sluitend
durende de jaren 1899-1901 kritieken in
„Le moïniteur de theatre".
Greuningen (Betsy van), geb. 12 Januari 1877 te Amsterdam, ontving haar muzikale opleiding aan de muziekschool van de
Maatschappij t. b. d. Toonkunst aldaar, waar
Anton Averkamp haar zangleeraar was.
Gedurende verscheidene jaren maakte Mej.
Van Greuningen deel uit van het Klein
Koor -a- capella van A. Averkamp, waarmede
deze in binnen- en buitenland concerten gaf.
Voor de uitvoering van Diepenbrock's „Stabat
Mater" in de Ronde Luthersche kerk te Amsterdam, droeg de directeur haar de sopraan solo op in het solo- kwartet.
Als concertzangeres trad zij op in tal van
concert- uitvoeringen, als : te Amsterdam,
Rotterdam, Dordrecht, Utrecht, Haarlem,
Arnhem, Nijmegen, Groningen, Leeuwarden,
Heereveen, Zwolle, Middelburg, Roermond,
Gouda, den Helder, Bussum, Hilversum e.a.
Te Amsterdam is zij thans gevestigd als
leerares in solo -zang.
Groenen (Joseph), geb. 1885 te Waalwijk, trad als concertzanger (bariton) in de
voornaamste plaatsen van Noordbrabant, te
Brussel en elders met veel succes op.
Groeneveld (M.), verkreeg het diploma

GRONINGEN (STEVEN VAN).

voor piano en orgel van de Nederlandsche
Toonkunstenaars-Vereeniging en werd reeds
als 17 -jarig jongeling benoemd tot organist
in de Groote Kerk te Vlaardingen. Den
I en Januari 1910 vierde hij als zoodanig zijn
zilveren jubilé.
Toen zijn voorganger, A. Bruining van
den Berg, den 22 en Augustus 1883 overleed,
nam Groeneveld van den zen Oct. 1883 tot
i Januari 1885 den dienst waar in het belang der weduwe. Hij werd tevens directeur

van de zangvereenigingen „Euterpe" ( 18 94),
van „Excelsior" (1895), van de „Stem des
Volks" (1904) en van het kinderkoor „Hosanna" (1907), allen te Vlaardingen.

Groningen (Steven { van), geb . 23 Juni

te Deventer, wenschte in zijn jeugd
chemie te studeeren en werd tot dit doel
leerling van de Polytechnische school te Delft,
behaalde zijn diploma voor technoloog en
was als zoodanig in de praktijk werkzaam te
Maagdenburg en te Schiedam.
Intusschen zag hij in, dat hij op den duur
geen aanleg voor dit vak had en besloot
daarom, daar hij ook wat piano had leeren
spelen, en vooral op aanraden van Rubinstein, naar Weimar te gaan en van Liszt
onderwijs te ontvangen.
Niet lang daarna vertrok hij naar Berlijn
en werd leerling aan de „Hochschule" voor
piano en contrapunt.
Twee en een half jaar later vestigde hij
zich te Zwolle, waar hij directeur werd van
een gemengde zangvereeniging en een mannenkoor. Tevens bereidde hij zich voor tot
het geven van een Beethoven- cyclus, waar
hij later ook veel bijval oogstte.
-med
In 1889 vestigde hij zich te 's Hage, cornponeerde daar zijn „Piano-concert" en trad
meermalen als solist ook in het buitenland op.
In 1894 werd hij benoemd tot directeur
van de muziekschool van „Toonkunst" te
1851

Leiden.
Van zijn compositiën verschenen:
3

Op. 2. Zes Bagatellen,
p iano 2 h.
» 3 . Trois morceaux voor
^,
p
„ 4. Drie Impromptus,
,,5. Humoresque,
pour piano
Hommage aux Ingeniants
a 4 mains.
g
g
Francais,
„ 6.
Trois morceaux, pour piano.
„ 7.
Duo pour violon et violoncelle avec piano.
„ 8. Trois compositions pour piano.
Quatre
„
„
,, zo. Quartette (F dur), für Klavier, Violine u.
Violoncel.
„ II. Suite (G dur) pour z piano's (opgedragen
aan Jan Rijken).
Neun Phanta,siestucke für Klavier.
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GROOT (J. G. DE).

Verder is hij auteur van „Korte schets
van de techniek van het klavierspel" 18 94.
Groot (David Eduard de), geb. te Amsterdam 8 April 1795, j 29 Maart 1874 te
Parijs, ontving onderricht in klarinet van zijn
vader, H. de Groot, werd daarna lid van
een militair muziekkorps en later Ie klarinettist aan het orkest der Fransche opera
te 's Hage.
In í8s8 begaf hij zich naar Frankfort a.M.,
waar hij drie jaar bleef als lid van het operaorkest en dikwijls als solist optrad, keerde
daarna in zijn vaderland terug en gaf vele
concerten te Amsterdam en te 's Hage.
Aan een uitnoodiging om naar Kassel te
komen voldeed hij en was daar gedurende
4 jaar werkzaam. Na verloop van dien tijd
werd hij te 's Hage benoemd tot leeraar aan
de muziekschool en als solo- klarinettist van
Koning Willem III.
In 1830 trok hij naar Frankrijk, waar zijn
talenten op hoogen prijs werden gesteld.
Nadat hij zich in vele steden had laten
hooren, werd hij in 1837 directeur aan de
opera te Marseille en bracht er o. a. „Les
Hugenots" op het repertoire, bracht het
volgende jaar te Parijs door en keerde toen
naar Marseille terug tot 1847.
Vervolgens maakte hij een kunstreis door
Zwitserland en Italië en vestigde zich eindelijk te Chambéry, waar hij leeraar aan de
muziekschool werd. In 1854 trok hij zich
uit het openbaar leven terug.
Groot (J. G. de), geb. in 1837 te Rotterdam, •i 15 Dec. 1903 te Antwerpen, heeft,
hoewel hij zelf de toonkunst niet beoefende,
zich omtrent de Nederlandsche opera gedurende vele jaren verdienstelijk gemaakt.
Zijn ondernemingsgeest was het, die den
eersten stoot gaf aan het ontstaan dezer
inrichting. Een man, die in den laatsten tijd
vrij wel vergeten is, maar wiens naam
onafscheidelijk aan de geschiedenis der genoemde opera blijft verbonden.
Gymnastiek-onderwijzer te Rotterdam en
meester op alle wapenen zijnde, werkte hij
ook in liefhebberij-gezelschappen mede. Op
het werkelijk tooneel kwam hij het eerst bij
Tjasink's tooneelgezelschap, later bij het ge-

zelschap „De Vereenigde Tooneelisten, en
daarna bij de Kon. Vereeniging „Het Neder
-landschtoe"(PrKimak)n
„Frascati". Toen deze daar niet langer
speelden, werd hij zelf directeur, welke betrekking hij weldra verwisselde met de directie
van een operette - gezelschap.
Van de operette tot de opera gekomen,
zien wij heng spoedig optreden als stichter

GROOT (JAN PIETER).

der Nederlandsche Opera. Als zoodanig heeft
hij velen aan zich verplicht, o. a. Orelio,
Pauwels en Henri Albers. Hij had er den
slag van om, zonder muzikale gaven te bezitten, zijn opera- zangers te „ontdekken ".
Daarbij was hij een opgewekt directeur, die
tevens orde en tegelijk vroolijkheid in de
onderneming wist te houden. Bij iedere
nieuwe opera zorgde hij voor ,,ovaties ".
Door allerlei veranderingen in de tooneelwereld, kwam hij ten slotte met de opera
in het „Paleis voor Volksvlijt ", van welke
stichting hij ook directeur was geworden.
Nadat Orelio en Pauwels hem hadden
verlaten, wist hij hen door anderen te vervangen : bij tegenwerking groeide zijn geestkracht. De beteekenis van J. de Groot als
opera- directeur - is achteraf zonneklaar gebleken in de noodlijdendheid der na hem
ontstane en weer opgeheven Nederlandsche
opera's.
De minder gunstige omstandigheden deden
hem besluiten in Zuid -Nederland nieuwe
werkzaamheid te zoeken en te vinden.
Hij overleed te Antwerpen en werd er
begraven. Namens de ,,Nieuwe Nederlandsche
Opera" werden er kransen op zijn graf gelegd, ook een namens J. Schmier. Op de
linten van dezen krans staat:
„Laatst vaarwel aan J. G. de Groot,
directeur en stichter der Nederlandsche
Opera te Amsterdam".
Groot (Jan Pieter), geb. te Wognum 29
Januari 1888, ontving in zijn geboorteplaats
muziekonderwijs van Jacob Kwast en later
te Purmerend van J. Kwast Jr. voornamelijk
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GUNNING (PETRONELLA ADRIANA).

Guillaume (Carlo), geb. te Roermond
1878, ontving het eerste muziekonderwijs van
zijn vader, en later aan het conservatorium
te Gent, in solfège, harmonie, fluit en piano.
Na het verlaten der school werd hij ie
fluitist en ie accompagnateur aan het Vlaamsche theater te Antwerpen, later te Gent en
daarna ze fluitist in het orkest van de Kurzaal te Ostende (1902).
Hij schreef verschillende compositiën voor
piano en andere instrumenten.
Guillaume (Max), geb. 1877 te Roer
broeder van den voorgaande, genoot-mond,
evenals deze onderwijs van zijn vader
en later aan het Conservatorium te Gent en
onderscheidde zich daar in Solfège, compositie, viool -, viola- en pianospel. Na zijn ontslag werd hij ie accompagnateur en orkestdirecteur aan het theater te Rouen.
Van zijn compositiën zijn te noemen:
„Tobias", Oratorium voor gemengd koor, soli
en orkest;
„Les amours de Colombine";
„Ballet Limburgia", marche militaire, voor
Harmonie of Fanfare;
„Priesterglorie'', oratorium in 7 afdeelingen
met levende beelden, voor gemengd koor, soli
en orkest;
St. Christophe, marche de procession, voor
Harmonie of Fanfare;
Verder kleinere werken voor piano, zang en
viool.

Gunning (Petronella Adriana), geb. te
Amsterdam 1876, ontving haar muzikale opleiding aan het Conservatorium aldaar voornamelijk voor viool van Joseph Cramer, later
te Brussel van César Thomson en daarna
voor orgel.
In 1864 aanvaardde hij de betrekking van, van Carl Flesch te Amsterdam.
Als soliste trad zij reeds herhaaldelijk op
muziekdirecteur te Steenwijk, 2 1 / 2 jaar later
en wel met het Utrechtsche en Arnheinsche
te Bolsward en werd den i 5 Mei 1879 in
Orkest in 1902, '04 en '09 (vioolconcerten
gelijke betrekking te Purmerend benoemd.
Tevens werd hij organist bij de Herv. ge- van Mozart, van Bach en van Elise Kuyper),
meente aldaar en directeur der stedelijke in i910 (Mei) te Groningen met het Harmonie
verder te Nijmegen, Amsterdam-orkest,n
muziekschool, welke in 1901 haar 5o -jarig
(Concertgebouw en Vrije Gemeente), Haarbestaan herdacht.
lem (St. Bavokerk), Hoorn (Doopsgezinde
Als solo-organist trad hij o. a. op te Bols kerk), in Middelburg, Roermond, Apeldoorn,
ward en te Purmerend.
Van zijn hand bestaan eenige werken voor Leiden, den Haag enz. ; in 19o5 te Berlijn
met den pianist Irrgang, in 19o8 te Londen
gemengd, mannen- en kinderkoor, voor harmonie -korps en voor piano, bijna allen in en in 1909 te Weenen.
Ook is zij de violiste in het „Amsterdamsch
manuscript. Ook schreef hij enkele artikelen
over orgelbouw, verslagen van concerten en Trio" (mej. Gelbart, pianiste, mej. Cato v. d.
Hoeven, celliste), en is te Amsterdam werkconcoursen.
Mej. Anna Kappel, thans mevr. Stronck- zaam als onderwijzeres voor viool en in het
muziek-instituut te Leiden.
Kappel, behoorde indertijd tot zijne leerlingen.

HAAGMANS (DIRK).
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HAAS (j. DE).

H.
Haagmans (Dirk), geb. te Rotterdam

1866, studeerde te Rotterdam en te Leipzig
voor de piano, en is thans als pianist te NewYork gevestigd. Hij houdt daarbij veel lezingen
over Wagner's werken, en concerteerde
menigmaal met Conrad Behrens (baszanger)
vooral in Zweden, Noorwegen, en Amerika.
Haagmans (G. Henri), geb. te Rotterdam
26 Sept. 187o, broeder van Dirk Haagmans,
genoot zijn opleiding tot violoncellist en
pianist te Rotterdam, te Leipzig van Prof.
Klengel, en te Berlijn van Prof. Joachim en
Hausmann, in hoofdzaak voor violoncel.
Hij trad als solist het eerst op te Vlaardingen,
daarna in vele andere plaatsen in ons land,
en ook in Berlijn, Leipzig, Riga en maakte
van 1903-04 een kunstreis door Amerika.
Thans is hij leeraar aan de muziekschool
van ,,Toonkunst" te Dordrecht, directeur van

het Dordrechts Mannenkoor „Cecilia", oprichter en 2° dirigent van de afdeeling der
M. t. b. d. T. te Breda.
Haak (,Jacobus Johannes), geb. te
Utrecht i8 Mei 1815, i 24 Oct. 1877 aldaar,
gaf al vroeg blijken van veel muzikalen aanleg, en hij maakte ook snelle vorderingen in
de kunst van vioolspel. Op jeugdigen leeftijd
reeds werden door hem uitgevoerd de Varia
benevens een solo voor-tiënvaRohde,
viool met orkest, welk werk geschreven was
door den Kapelmeester van het Reg. Inf.
te Utrecht, de heer Warstadt en door D.
Soeterik, muziek - onderwijzer en pianist aldaar.
Verder ontving hij onderricht van den violist
Louis Prevost te Amsterdam.
Onder aanvoering van J. H. Kufferath
te Utrecht werkte Haak mede op de studenten en andere concerten, voorts in een kwartet
door de gebr. Nieuwenhuyzen in het leven
geroepen, dat meer dan 20 jaar bestaan heeft.
Ook nam hij deel aan de kamermuziek-uitvoeringen van Hol, Coenen, Crayvanger en

Bekker.
Haan (Willem de), geb. 24 Sept. 18 49
te Rotterdam, ontving zijn opleiding in zijn
geboorteplaats van Nicolai, Bargiel en S. de
Lange Sr. en maakte reeds vroeg compositiën,
waaronder zelfs opera's. In 1870 ging hij
naar het conservatorium te Leipzig, waar
een Viool - sonate en een orkest - ouverture ontstonden, bezocht Weenen, Berlijn en Keulen
en vestigde zich gedurende 3 jaar te Bingen.
In 1876 werd hij directeur van de ,,MozartVerein" te Darmstadt, in 1877 tweede kapel-

meester aan het Hoftheater aldaar en in 't vol
jaar Hofkapelmeester.
-gend
Tot zijn meest bekende werken behooren:

de ballade „Der Konigssohn" ; ,,Die Kaisers unsti beoortochter" (door Nicolai zeergunstig
deeld), welk werk den 16 Jan. 1866 te
Rotterdam voor het eerst werd opgevoerd;
„Das Grab in Busento" voor mannenkoor en
orkest; de muziek bij „Macbeth" ; . „Die IncaSohne" (naar Multatuli); eenige mannenkoren;
twee symphonische Sátze ; Liederen en werken
voor kamermuziek.

W. de Haan is een groot vereerder van
Wagner; hij dirigeerde in 1898 den „Siegfried"
te Amsterdam bij ontstentenis van Mr. H.
Viotta.
W. de Haan is ridder van verschillende
buitenlandsche orden.
Haan-Poutsma (Mevrouw Albertina
de), geb. te Gorredijk, ii Nov. 1855, jongere
zuster van Geesje Poutsma, ontving even als
. deze het eerste onderricht van haar vader
en later van haar zuster voornoemd.
Door haar vroegtijdig huwelijk is haar
prachtige mezzo- sopraanstem niet tot voldoende ontwikkeling gekomen. Met groote
muzikaliteit begaafd, is zij intusschen met
veel succes werkzaam geweest en heeft zij
zich als piano-leerares, als directrice van gemengde koren te Gorredijk, en als organiste
in de Westerkerk te Leeuwarden een uit
naam verworven.
-steknd
Haan—Manifarges (Pauline de), geb. te

Rotterdam 4 April 1872, bezat als jong meisje
reeds een mooie stem, kwam op de muziekschool van „Toonkunst" aldaar en maakte zulke
vorderingen, dat zij telkens voor moest zingen.
Toen zij pas drie maanden leerling van Paul
Haase aan de genoemde muziekschool was,
werd haar onverwacht opgedragen de alt-soli
te zingen in de „Messias" van Handel te
Osnabruck. Dit was haar eerste concert, en
zij bracht het er nog al goed af.
Haar voornaamste vorming dankt zij aan
Prof. Stockhausen te Frankfort en zij trad na
het einde van haar studiën als concertzangeres
(alt) in ons land, België, Frankrijk, Duitschland, Zwitserland en Oostenrijk met den
meesten bijval op.
Te Rotterdam huwde zij met den heer de
Haan, en nog altijd verleent zij op tal van concerten, voornamelijk als Oratorium - zangeres,
hare gewaardeerde medewerking.
Haas (J. de), geb. 1827 te Rotterdam,

HAASE (PAUL).

bezat reeds vroeg veel aanleg en ontving
viool - onderricht van W. Hutschen-ruyter,
daarna van Meerts en de Bériot te Brussel.
Als solist had hij aanvankelijk veel succes,
maar zijn zwak zenuwgestel verbood hem
dit op den duur. Hij was gedurende 3 jaar
muziekonderwijzer aan het Instituut te Noorthij
en ging toen naar Londen. Daarna vestigde
hij zich te Rotterdam en werd tevens benoemd aan de muziekschool te Schiedam.
Hij componeerde een aantal werken als:
Missa solemnis, voor koor, soli en orkest;
twee symphonische Dichtungen (waarvan een
is opgedragen aan Koning Victor Emanuel) ;
twee kwintetten en twee Ouvertures, waarvan
een te Rotterdam werd uitgevoerd.
Haase (Paul), -j 2 Juli -1907 te Keulen,
in leven leeraar voor zang aan de muziekschool van „Toonkunst" te Rotterdam en
Operazanger aan de Duitsche opera aldaar.
Voor de muziekschool ving een tijdperk
van bloei aan, zoolang Haase daaraan verbonden was, dat echter tengevolge van een
geschil tusschen het Bestuur van „Toonkunst"
en hem, niet lang duurde. Haase verliet deze
Inrichting en richtte zelf een school voor
zangonderwijs op, waarheen alle leerlingen
hem volgden.
In April 1895 verliet hij Rotterdam, nadat
hij benoemd was tot Professor aan het Conservatorium te Carlsruhe, waarop in 1898
zijn benoeming volgde aan dat te Keulen,
waar hij tot aan zijn dood werkzaam bleef.
Hack (Henri), geb. te 's Gravenhage 1879,
ontving zijn opleiding tot violist aan het Kon.
Conservatorium aldaar en, nadat hij het
diploma had verkregen, te Frankfort a/M bij
Prof. Heermann ; hij trad als solist en kwartetspeler in Nederland en in de hoofdplaatsen
van België, Duitschland en elders meermalen op.
Reeds gedurende io jaar is hij 1e soloviolist in het Residentie-orkest, 1e viool in
het Toonkunst - Kwartet en leeraar voor vioolsolo te 's Gravenhage.
Haften (Mej. Elisabeth van), geb. te
Rotterdam, van nature zeer begaafd, vestigde
zich in 1876 als muziekonderwijzeres te Breda,
studeerde inmiddels te Rotterdam bij J. v. d.
Sandt en Verhey klavier en theorie en be-

haalde het diploma der N. T. Vereeniging.
Den 20 Jan. 1901 herdacht zij haar 25jarig jubilé als muziekonderwijzeres en eindigde
hiermede tevens hare muzikale loopbaan.
Hageman (Frans), geb. 11802, te Nijmegen,
ontving zijn opleiding van zijn vader en van
W. G. Hauff. In 1828 werd hij organist aan
de Broederkerk te Zutphen en stichtte in
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HAGEMAN (MAURICE).

184o een koorvereeniging en in 1848 de
liedertafel „Wega".
Hageman (Frans Willem), zoon van
Frans H. geb. te Zutphen io Sept. 1827,
werd organist te Apeldoorn (1846), kapel
te Nijkerk (1848), studeerde in-niestr
1852 nog eenigen tijd te Brussel aan het
conservatorium, en vestigde zich daarna als
muziekonderwijzer te Wageningen.
In 1859 werd hij organist te Leeuwarden,
in í86o Stadsmuziekdirecteur te Leiden en
daarna organist der Willemskerk te Batavia.
Hageman (Maurice), geb. te Zutphen
25 Sept. 1829, j r6 April 1906 te Nijmegen,
ontving piano- onderricht van zijn vader, voor
viool van Sloot te Doesburg en werd in
1844 leerling van de Kon. muziekschool te
's Hage. Daarna volgde hij de lessen van
De Bériot en van Fétis te Brussel en werd
in 1851 als ie violist geplaatst in het orkest
der Italiaansche opera.
Van 1853-65 was Hageman directeur van
het Harmonie-orkest te Groningen, van de
liedertafel „Gruno" en organist van de A -Kerk
aldaar.

Met W. ten Have en P. Bekker maakte
hij in 1852 een kunstreis door Nederland.
Van 1865-75 was hij te Batavia gevestigd
als directeur van „Toonkunst ", van „Aurora"
en als muziekleeraar. Onder zijn leiding had
daar de eerste opvoering van zijn oratorium
„Daniël" plaats.
Naar Nederland teruggekeerd, was hij gedurende een jaar werkzaam als directeur der
muziekschool te Leeuwarden, vestigde zich
in 2877 te Amsterdam, waar hij eerst een
muziekschool oprichtte en daarna koor - repetitor
werd aan de Ned. Opera (directie C. v. d. Linden).
In de laatste jaren van zijn leven was hij
dirigent van het Ned. vocaal-kwartet. Overigens deed hij niet veel meer en woonde dan
te Amsterdam, dan te Nijmegen.
In 1865 werd Hageman benoemd tot ridder
van de Eikekroon en in -1904 tot Broeder
van den Nederlandschen Leeuw.
Van zijn compositiën noemen wij:
„Daniël", oratorium.
„De Traan ", voor vrouwenkoor en sopraansolo.
Verschillende koorwerken.
Ouvertures voor orkest.
Pianowerken, o.a. ,,L' Aquila" en „Barcarolle".
,,Hymne ",

„Méditation",
zang en
,,Skizzen aus der Kinderwelt", voorplano.
„Dammerungs- stunden",
„De Gondelier ",
„Aquila" voor piano (beleefde 20 uitgaven).
Octaaf -étude, voor piano.
Algemeene muziekleer.
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ITAGEMAN JR. (MAURICE).

Hageman Jr. (Maurice), zoon van M. H.,
geb. 4 Febr. 1855 te Groningen, bezocht
het Gymnasium te Zutphen en ontving
zangles van J. A. Vrugtman. Hij studeerde
eerst voor dokter, ging later tot den handel
over en werd op een kantoor te Batavia geplaatst. Toen de bariton van de Fransche
Opera aldaar ziek werd, nam H. zijn plaats
in en bleef van toen af zanger, ging naar
een Duitsch gezelschap te Singapore over,
later naar een Engelsch Opera- gezelschap, dat
in China en Japan voorstellingen gaf. Daarna
trok hij naar Amerika, waar hij beurtelings
regisseur, operazanger en eindelijk directeur
werd van een Engelsche opera in Californië.
Hageman—Stoetz (Mevr. F.),

f z8

Januari 1884. Ofschoon zij in de laatste
jaren zelden meer als zangeres optrad, stond
zij eenmaal bekend als eene begaafde zangeres.
Eerst eenige maanden vóór haar dood had
het echtpaar Hageman Leeuwarden verlaten
en zich te Amsterdam gevestigd.
Hamers (Adr. P.), R. C. Priester, geb.
'5 Juli 1871 te Tilburg, ontving zijn opleiding in de muzikale compositie van A. H.
Amory te Arnhem.
Deze gevierde volksliederen-componist
schreef:
„Hosanna", lied voor een zangstem met piano.
Op. 7. „Priesterhulde", feestkoor voor 3
mannenstemmen en soli, met piano.
„Twaalf Marialiederen in den volks toon", met orgel of harmonium, I
en II (3e dr.).
9. „Twaalf geestelijke liederen in den
volkstoon", III, met orgel of harmonium (opgedragen aan A. H.
Amory).
„Twaalf geestelijke liederen in den
volkstoon", IV, V, met orgel of harmonium.
„Hollandsche Mis in den volkstoon",
met orgel of harmonium.
„Liederen en gezangen", ter eere
van het H. Hart, de H. Maagd en
andere heiligen, benevens Misgezangen voor de Kerk van de H.
Rosalia.
„Liederen en Gezangen" voor de
leden der vereeniging „Voor Eer en
Deugd" (mannen).
„Ter eerste H. Communie", voor
een stem met piano.
„Psalterke", 52 geestelijke liederen
voor kerk, school en huisgezin.
12. Drie liederen in den volkstoon" met
piano.
I- Wij willen Holland houen.
13. en 14. Zes liederen in den volkstoon met piano, (woorden van Mr. H.
W. v. d. Mey e.a.).

HAMM (KARL MARIE JOZEF).
Ie reeks. Nationale liederen.
2'
„
Diverse liederen.

Op. 15. „Ons lied van de Zee".
„ z6. „Wij ", Propagandalied voor R. C.
Bonden en vereenigingen.

Hamm (Gerhard Johann Karl), geb.
te Trier, 9 Januari 18 35, Í 26 Sept. 1904
te Venlo, was leerling van zijn vader, van
de „Dornmusikschule" te Trier, en van den
Seminar-musiklehrer Brühl, hoofdzakelijk voor
viool.
Eerst werd hij organist in Echternach, en
leeraar aan het Gymnasium aldaar, later
directeur van „Philharmonie", „Liedertafel",
„Orpheus" en van „Gemengd Koor" te Venlo.
Het aantal compositiën is zeer groot. Om
zijne veelzijdigheid aan te toonen, zullen
eenige grepen uit zijn werken voldoende zijn.
„Mis", voor 3 mannenstemmen (bekroond).
„Goeden nacht", prijskoor voor „Euterpe" te
Amsterdam.
Duetten voor sopraan en tenor.
Duetten voor viool en piano.
Een Operette.
„Pfingstfeier", voor soli, gemengd koor en
orkest, op 31.
„Rustig ondergaan ", voor idem, op. 29.
voor
„Gebet",
„Vertrauen",
gemengd
Koor.
„O, wie ist die Welt so schon",
„Heimwee ", . voor 4 vrouwenstemmen.
Trio's, voor viool, alt en cello,
Idem voor viool, klarinet en cello.
In het globaal worden alle werken hieronder
opgegeven:
33 solo- zangnummers.
14 duo's.
9 drie- en vierstemmige vrouwenkoren.
51 mannenkoren.
28 gemengde koren.
12 grootere werken.
27 stukken voor viool en piano.
8 trio's en quartetten voor instrumenten.
3 soli voor klarinet.
13 ouvertures voor orkest en harmonie.
24 walsen.
47 fantasieën.
149 orkestwerken.
Met hetgeen in portefeuille bestaat ± Soo
werken.
Verder schreef hij eenige artikelen in „Caecilia"
o_ a. een polemiek met den heer Witte, muziekdirecteur te Essen, over de gelijkzwevende
temperatuur.

Hamm (Karl Marie Jozef), geb. te
21 Mei 1876, oudste zoon van G. J.
K. Hamm voornoemd. ontving de eerste
muzieklessen van zijn vader en van 1898--1902
aan het Conservatorium te Keulen (M. v. d.
Sandt, F. Wollner, O. Kleffel, F. W. Franke,
F. Bölsche), in hoofdzaak voor piano.

Venlo

HANTZSCH (FRIEDRICH JOHANN TRAUGOTT).

Tegenwoordig is hij directeur der Venlo'sche
Concertvereeniging; vóór dien tijd stond hij
aan het hoofd van de Harmonie, der Liedertafel, van het gemengd koor „Venlo ", van
de Mánnergesangverein and Gemischtes Chor
in Lobberich.
In vruchtbaarheid van compositiën evenaardde hij wijlen zijn vader. Wij noemen:
Op. s, „Gotentreue", ballade voor soli, mannenkoor en orkest.
„ 2,
„Traumkónig and sein Weib", voor
sopraan -solo, solo- kwartet, gemengd
koor en orkest (opgev. Venlo 19o2).
„ 3,
„Van Mannen in oorlog en
voor
Mannen in Vreê," mannenHuldiging van den zang"
koor,
,,
(bekroond in den compositie-wedstrijd
en gezongen als verplichte koren in
den zangwedstrijd te Amsterdam, 1902).
5, „Belsasar", ballade voor mannenkoor.
„ 6, Zes liederen voor een zangstem met
piano.
7, „Enkele niemendallen ", voor piano.
8, a „Ach, wie ist's möglich ,
„
voor
dann"
mannenkoor.
b „Eslein"
„
9, Zes liederen voor een zangstem met
piano.
„ zo, „Friedrich Rothbart", ballade voor
mannenkoor (opgevoerd te Krefeld en
Eysden).
„ II, Drie feestcantaten:
ie. Jubileum van den Deken van Venlo.
2e.
„
der R. H. B. School.
der Zusterscholen.
3e.
„
„ 12,
a. Anekdote",
) voor mannenkoor
b. Holland's lied, )
(opgevoerd).
,,
Zes liederen voor mannenkoor (opge„ 13,
voerd) .
Vijf liederen voor een zangstem met
„ 14,
piano.
„Helges Hochzeit", ballade voor bariton
„ 15,
met piano.
„ i6, Drie walsen voor piano.
1 7, a „Melodie" ,,)
,,
voor viool en piano.
b „Romance )
„ i8, „Postludium", voor orgel.
„ 19,
„Pater noster", voor mannenkoor (verplicht koor in den intern. zangwedstrijd
te Amsterdam 1907).
„Stormweer", voor mannenkoor.
„ 20,
„Het Woud", (verschenen Januari 1910,
„ 21,
opgevoerd te Rotterdam, Haarlem en
's-Bosch), opgedragen aan het Bossche
mannenkoor.
„ 22,
„Studentenlied".
„ 23,
„Ave Maria", voor mannenkoor (Februari 1910).
„Schon Röslein", lied voor een zang„ 24,
stem met piano.

Hantzsch (Friedrich Johann Traugott),
geb. 27 Oct. 1865 te Zutphen, oud - leerling
van H. Bosmans en A. Bouman voor violon-
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cel, van Joh. Wagenaar en W. Hutschenruyter voor theorie en contrapunt en van
Ary van Leeuwen voor klarinet, terwijl zijn
hoofdinstrument de violoncel gebleven is.
Daarna werd hij lid van het Utrecht's Stedelijk orkest en is sedert April 1898 Kapelmeester van de Stafmuziek bij het 8e Reg.
Inf. te Arnhem.
Tusschen de jaren 1885 en '90 deed hij
zich als solist hooren te Den Helder, Schagen,
's Hertogenbosch, Almelo en andere plaatsen,
maar moest dit wegens een ernstig zenuw lij den nalaten.
In den zomer van 1910 genoot hij de eer
zijn feestmarsch „Prinses Juliana" ten paleize
„Het Loo" te mogen uitvoeren met zijn orkest•
Tot zijn werken behooren verder:
Marschen en Fantasieën voor harmonie-orkest,
benevens arrangementen van Ouvertures enz.
van bekende Meesters, als:
Ouverture Carnaval Romain (Berlioz) ;
Preciosa (Weber) ;
Roi d'Ys (Lab);
l'Arlésienne, Suite (Bizet), uitgevoerd door
Hutschenruyter's orkest en later door zijn eigen
orkest.

Harst (Harry van der), geb. te Middelburg, 1882, altzangeres, oud - leerling van Joh.
Cleuver aldaar, daarna van 1896---19oi van
het Kon. Conservatorium te 's Hage (A. Spoel)
en later van Prof. Stockhausen te Frankfort.
Na haar studiën voltooid te hebben, werd
zij benoemd tot leerares voor zang te Leipzig (Katzsche's muziek - instituut).
In Duitschland trad zij herhaaldelijk als
concertzangeres op, o. a. in de steden Berlijn,
München, Frankfort en Leipzig. Ze genoot
zelfs de eer voor den Keizer van Duitschland
te zingen. Ook in ons land wordt zij als
zangeres zeer gewaardeerd.
Sedert 1907 is zij leerares voor solo- en
koorzang aan de muziekschool van „Toonkunst" te Leiden.
Hartog (Edouard de), geb. te Amsterdam 15 Aug. 1829, - 8 Nov. z9o9 te 's Hage,
kreeg zijn opleiding van Bertelman, Heinze
en Litolff te Amsterdam, later aan het Conservatoire te Parijs en te Brussel.
Na zijn studiën voltooid te hebben, vestigde
hij zich te Parijs, waar hij dirigent werd van
de „Cercle St. Cecile'' en muzieklessen gaf.
In de laatste jaren woonde hij te 's Gravenhage en was muziek-verslaggever van eenige
binnen- en buitenlandsche dagbladen en mede
aan het „Supplément et Complément"-werk
van Fetis' groot werk „Biographie univer-

selle des musiciens" (8 deelen).

(HARTOG JACQUES).

De Hartog was ridder in de orden van
de Eikekroon en van de Gouden Leeuw van
Nassau, van de Leopoldsorde, eerelid van de
M. t. b. d. T. en correspondeerend lid van
de „Société des auteurs et compositeurs" te
Parijs.
In vele steden van België, Frankrijk, Duitschland en Nederland trad hij als uitvoerend
kunstenaar op.
Van zijn compositiën worden genoemd:
„Psalm 43", voor soli, koor en orkest.
„Lorenzo Aldini",
„Portia",
„L'amour et son hóte" (opgev.
komische
1868),
Opera's.
„Le manage de Don Lope" (opgev.
1865 en uitgegeven),
2 Strijkkwartetten.
3 Poêmes symphoniques.
Suites en Orkestwerken (in druk verschenen).
„Waldscènes",
„Marche Scandinave",
voor
„Scènes Arabes", Op. 80.
orkest.
„Gnomentanz''. .
Pianowerken, Liederen en Mannenkoren.
„Land vooruit ", Schets uit het zeemansleven,
voor mannenkoor met tenor-solo, orkest of
klavier. Op. 32.

Hartog (Jacques), geb. 24 Oct. 1837 te
Zalt- Bommel, ontving reeds op jeugdigen
leeftijd muziek - onderwijs aldaar, eerst van
G. A. Brandts Buys en na diens vertrek
naar Deventer van C. A. Leenhoff, organist
en klokkenist te Zalt- Bommel. Te Crefeld,
waar hij het Gymnasium bezocht, om later
in de rechten te studeeren, genoot hij pianoen theorie - onderwijs aanvankelijk van den
beroemden Hauser, later van Carl Wilhelm
(componist van „Die Wacht am Rhein").
Op diens aanbeveling kwam Hartog te Keulen
als privaat - leerling onder leiding van F. Hiller
voor piano en theorie, en voor zang bij
Carl Schneider.
Na het overlijden zijner ouders kwam hij
in 1876 te Amsterdam en was daar werkzaam op paedogisch, theoretisch, historisch
en op zanggebied en vormde vele bekwame
leerlingen. Sedert 1887 is Hartog verbonden
aan de M. t. b. d. T., afdeeling Amsterdam,
zoowel aan het Conservatorium, als aan de
Muziekschool en aan de Toonkunst- muziekschool te Haarlem om muziekgeschiedenis
te doceeren. In 1903 werd hij ook benoemd
tot privaat -docent voor muziek - geschiedenis
aan de Sted. Universiteit te Amsterdam.
In 1897 was Hartog president van het
Comité tot oprichting van een monument
voor Jan Pietersz. Sweelinck. Hij dirigeerde
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van 1881-84 de afdeeling der M. t. b. d.
Toonkunst te Bussum en bewerkte vervolgens
velerlei werken op muzikaal gebied, als:
„De Harmonieleer' van Richter" (reeds 2e dr.)
en die van Jadassohn, beide van kantteekeningen voorzien, benevens, twee deeltjes „Oefeningen" voor beide werken.
„Jadassohn's Leerboek voor het eenvoudige,
dubbele drie- en viervoudige contrapunt ".
„Technische Studiën voor piano van Plaidy",
vermeerderd en gewijzigd.
„De Geschiedenis der Muziek ", aanvankelijk
volgens Dr. Langhaus en thans verschenen als
zelfstandig werk, vermeerderd met twee hoofdstukken, 3e uitgave.
„Pianoschool van Lebert en Stark" in 4 deelen,
waarvan reeds de zoe uitgave bij Bolle te
Rotterdam verscheen.
„Methodiek van het Piano- onderwijs van
E. Breslauer" met kantteekeningen en ophelderingen.
,.De bouw en de behandeling van het Harmonium'' volgens Riehm.
„Nieuw beknopt en volledig muzikaal woordenboek" van K. van M. 4e dr.
„Schubert's Woordenboek" voor termen, gebruikelijk op muzikaal gebied, ioe dr.
„Grootmeesters der Toonkunst" : Haydn,
Mozart, Beethoven.
„Een Symphonie in woorden", gedachten uitgesproken door verschillende beroemde grootmeesters op het gebied der Paedagogie en der
Muziek.
„Felix Mendelssohn Bartholdy en diens werken" (19o8).
Rob. Schumann en diens werken (1910).
„L. van Beethoven en zijn negen Symphoniën".
W. A. Mozart, zijn naaste omgeving en zijn
werken". Grootmeesters der Toonkunst, I en
II, 1904).
J. Haydn, zijn broeder Michael en hun
werken". (Idem III, '9o5).

Voorts schreef Hartog velerlei artikelen

over muziek in „Musikalisches Centrallblatt"
(Robert Seitz, Leipzig), voor „die Neue Zeitschrift fur Musik" (Oskar Mutze, Leipzig),
voor „die Musikwelt ' (Schrattenholz, Bonn),
voor „de Portefeuille ", voor het „Handelsblad' en voor het weekblad „de Amsterdammer".
Vele compositiën heeft hij in manuscript,
bestaande uit : een concert voor viool met
orkest; concert- ouverture voor groot orkest;
liederen, gemengde koren, enz.
Jacques Hartog is ridder in de orde van
Oranje -Nassau.
Hartog (Pieter), geb. te Aartswoud, 2
Febr. 1865, begon reeds op 8-jarigen leeftijd
met piano, viool, orgel en theorie. Aanvankelijk voor het onderwijs opgeleid, was hij
gedurende een jaar als zoodanig werkzaam.
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Op advies van Nicolai evenwel stelde hij
zich onder leiding van A. J. Ackerman (Kon.
Conservatorium te 's Hage), M. W. Petri
(directeur der muziekschool te Utrecht) en
Spaanderman, toonkunstenaar te Gouda, voor
piano, viool en orgel.
In den tijd toen hij nog directeur was van
„Dordrechts Onderwijzers -zangvereeniging"
en het mannenkoor „Amicitia' aldaar, trad
hij ook enkele malen als solist op.
Thans fungeert hij als dirigent van het
Symphonie- orkest „B moll", van de gemengde
zangvereeniging „Concordia" en van het
Fanfarekorps „Pro Patria ", allen te Dordrecht.
Als componist is hij voornamelijk in zijn
woonplaats bekend door:
Verschillende kleine en grootere liederen,
mannen, vrouwen- en gemengde koren, deels
met, deels zonder begeleiding.
Cantates voor kinderkoor en soli, met
klein orkest piano en orgel.
„Majesteit ", dramatisch toondicht voor soli,
gemengd koor en orkest.
„Missa" (F. gr. t.) voor soli, gemengd koor
en orkest.
Verder vele marschen en arrangementen
voor „Pro Patria ".
Hartog schreef nog (1910) het verplichte
nummer voor den „Bond van gemengde zang
getiteld : „Eendracht maakt-vernig",
Macht ".
Bijna al het genoemde is te Dordrecht en
op andere plaatsen meermalen uitgevoerd.
Hartrop (J. A. H.), geb. 1833, 8 Sept. 1885.
Eerst op lateren leeftijd kreeg hij gelegenheid zich geheel aan de muziek te wijden,
was gedurende 6 jaar leerling aan de Kon.
muziekschool te 's Hage, werd daarna organist te Oegstgeest, toen te 's Hage (Bethlehemkerk) en eindelijk te Leiden (Hooglandsche
kerk). Tevens was hij klokkenist zoowel te
's Hage als te Leiden..
Hasselaar (Frans), geb. te Amsterdam,
1885, oud - leerling van het conservatorium
aldaar, welke inrichting hij met diploma
hoofdzakelijk voor orgel en compositie verliet.
1-hij is thans muziekleeraar en organist in
de Koepelkerk te Amsterdam, in welke kerk
hij jaarlijks een viertal concerten geeft. Als
organist trad hij ook in concerten op te
Woerden, Amstelveen, Heerenveen en van
1903—'o6 afwisselend met den organist der
Nieuwe kerk te Amsterdam en wijlen zijn
vader (M. F. Hasselaar) op de wekelijksche
concerten in de Oude kerk aldaar.
Tevens is hij dirigent van de zangver
eeniging „Excelsior" te Weesp, welke onder
-
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zijn leiding uitvoeringen gaf van de „Schópfung", „Paulus" e. a. werken, en van de
Christelijke zangvereeniigng „Valerius'' te

Amsterdam.
Van zijn compositiën worden genoemd:
Koraal-bewerkingen, sonate en dubbel fuga
voor orgel.
Liederen met klavier op teksten van Kloos,
Van Eeden, Boutens e. a.
Twee liederen voor sopraan met piano (uit
-gevn).
Evang. Gezang 13 in cantate-vorm (uitgevoerd
te Weesp).
„Gebed" (Bilderdijk), voor alt en orgel (uitgevoerd).
Mendelssohn-album, voor harmonium (uitgegeven), 2e druk.

In een zestal afleveringen van „Het
orgel ", jrg. 1906 en 'off schreef hij artikelen
over „Programma-muziek ", en leverde hij
kritieken over orgelconcerten te Amsterdam.
Hasselaar (M. F.), geb. 186o, f z3 Sept.
1907, organist van de Oude Kerk te Amsterdam, tevens klokkenist dezer kerk en van
den Munttoren en muziekonderwijzer aIdaar.
Van zijn hand zijn:
„In des winters sombren tijd komt de Kerstzon
gloren", voor duet, solo of klavier (woorden
van Yserinkhuysen).
„Nacht en morgen", duet met piano of orgel.
liederen voor een
„De Tramkoetsier",
zangstem met piano.
„Aan Janmaat",
„Aan den eindpaal" (J. J. L. ten Kate), voor
harmonium of piano.

Hasselt —Barth (Mevr. Anna Maria
Wilhelmina van), zangeres, geb. 15 Juli

1813 te Amsterdam, ging op ro-jarigen leeftijd naar Duitschland en ontving haar muzikale Opleiding te Frankfort a. M. en te
Offenbach, daarna, in 1825, te Karlsruhe bij
Joseph Fischer. In 1829 deed zij een reis
naar Italië om haar studiën voort te zetten
en trad in 1831 te Triëst op in de opera
„Gli Arabi nelle Gallie" van Picini. In 1833
werd zij verbonden aan de Kon. operas te
München en in 1838 aan de Hofopera te Weenen.
Zij stierf Januari 1881 te Mannheim.
Hauff (Wilhelm Gottlief), geb. te Nijmegen 16 Maart 1793, •j i Nov. 1858 te
Groningen, werd reeds vroeg in piano- en
orgelspel onderwezen.
In 1813 werd hij organist aan de Bergkerk
te Deventer, in 1816 aan de Martini -kerk te
Groningen en in 1832 — uit 30 sollicitanten
— aan de Nieuwe kerk te Amsterdam, doch
liet zich overhalen voor die laatste betrekking
te bedanken en bleef tot aan zijn dood te

Groningen.
Tot zijn werken behoo ren :
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„De 150 Psalmen", voor orgel (3e dr. 1848).
„De Melodieën der Ev. Gezangen", voor orgel.
Zes kleine naspelen,
voor orgel.
Preludiën,
15 kleine schoolliederen (Van Alphen), voor
zang en piano.

In het tijdschrift „Caecilia" jrg. í86o vindt
men een artikel : Herinneringen aan het orgelspel en het onderwijs van W. G. Hauff.
Hauff (Wilhelm Reinier), zoon van den
voorgaande, geb. te Groningen, ontving
muziekonderwijs van zijn vader en was reeds
op z3-jarigen leeftijd organist aan de kerk
van het Heiligen Geest - gasthuis, op 17-jarigen
leeftijd van de Hospitaal-kerk aldaar en werd
in 1858 als zoodanig benoemd aan de Herv.
kerk te Kampen, waar hij na den dood
van J. H. v. d. Dussen ook klokkenist werd.
Hij vertaalde twee theoretische werken:
„Théorie du contrepoint et de la fugue"
(Cherubim) en „Kunst des reinen Satzes"
(Kirnberger).
Hazebroek (A. L)., geb. i3 Aug. 1868
te 's Hage, ontving van zijn joe jaar af
piano- onderwijs, kwam vervolgens aan de
Kon. muziekschool aldaar en werd leerling
voor hobo (J. Hemmes), voor zang (J. van
Hove), voor theorie (H. D. van Ling) en
voor orkestspel (Nicolai).
Na 7 jaar studie verliet hij de school met
diploma, werd muzikant bij het 3e Reg. Inf.
te Bergen op Zoom (N. A. Bouwman, later
Barbe), waar hij tot onderkapelmeester werd
bevorderd.
Na vergelijkend examen werd hij in 1906
benoemd tot kapelmeester bij de Kon. Marine
te Den Helder.
Zijn compositiën bestaan uit:
,Adelborsten -marsch", voor harmonie of
piano, 2 h.
„Concert- ouverture ",
„Orkestsuite",
voor strijkorkest.
2 Fantasien op opera's,
Eenige marschen,
,,Defileer -marsch", voor groot Harmonieorkest met tamboers en pijpers.
„Michiel Adriaansz. de Ruyter-marsch".
Verscheidene arrangementen voor harmonieorkest.
„Feestcantate", voor gemengd koor, soli, orkest
en orgel (bij gelegenheid van de geboorte van
Prinses Juliana).

Heemskerk (Petrus Cornelis), geb. te
Haarlem 1879, oud - leerling van het Kon.
Conservatorium te 's Hage met einddiploma
ontslagen, in hoofdzaak voor violoncel.
Hij trad in verschillende plaatsen van ons
land en laatstelijk in het seizoen 19o9—'io
te Cleef, Rozendaal en Nijmegen als solist
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op en is thans leeraar aan de muziekschool
van „Toonkunst" te Nijmegen.
Heere (J. H. Scheltema de), geb. 1829,
t Oct. Igog te Amsterdam, heeft door zijn
onderzoekingen op het gebied van het oude
Nederlandsche lied zoowel in België als in
ons land naam gemaakt. Ten opzichte van
de inuziekgeschiedenis leverde hij menige
belangrijke bijdrage, o. a. „Een overzicht van
hetgeen op het gebied der toonkunst in
Nederland ontstond gedurende de 2e helft
der iq eeuw "; „De geschiedenis van het
tijdschrift Caecilia en van zijn voorganger:
Het Nederlandsch muzikaal tijdschrift ". Verder
bijdragen over het „Wilhelmus ", over verschillende liederenbundels, volksliederen, enz.
,

Behalve deze gaf hij uit: „Nederlandsche
liederen uit vroegeren tijd ", waarin hij de
liedboekjes in de Kon. bibliotheek beschreef.
Hij was voorts een der eersten, die een
poging deed om het innig verband tusschen
woord en toon als noodzakelijk te beschouwen.
Hij was de voorlooper van Fl. van Duyse.
Scheltema was ook vele jaren lid van de
Commissie voor het Willemsfonds te Gent.
Heijblom (Alexander W. A.), geb. te
Bergen-op-Zoom 1832, j 13 Aug. 1893 te
Rotterdam, ontving van zijn vader, die leerling was geweest van Jochim Hess, het
eerste muziekonderwijs.
In 1855 vestigde hij zich te Rotterdam en
bekleedde daar achtereenvolgens de betrekkingen van directeur der liedertafel „Amphion"
(1857) en der Volkszangschool, van muziek onderwijzer aan de Vormschool voor onder
alleen aan die van-wijzers(86o),lat
onderwijzeressen.
Vooral op paedagogisch gebied heeft hij
zich onderscheiden en vele werken het licht
doen zien, o. a.: „Leerboek voor den zang ";
„Zangoefeningen"; „Zangboekje voor de
school; „Theoretisch en practisch onderwijs
in den zang ".
Voorts verschenen van hem groote koor werken met en zonder begeleiding, pianowerken o. a. „De heilige St. Nicolaas" en
liederen. Kamermuziek, waaronder een sonate
(bekroond), 2 ouvertures en kleinere klavier -

werken.
Op. 29, „Oprecht" (J. H. van Hall), voor
mannenkoor.
Den 7
Januari 1882 vierde hij zijn
25 -jarig jubilé als directeur van „Amphion''.
Heijden (Franciscus johannesvan der),
geb. te 's Hertogenbosch 2 Sept. 1848, ontving meerendeels van R. Hol en J. J. H.
Verhulst onderricht in de muziek.
Eerst was hij korten tijd directeur van
€fl
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„Oefening en Uitspanning" in zijn geboorte
daarna gedurende 26 jaar direc--platsen
teur der Kon. zangvereeniging „Eindhovens
Mannenkoor" tot 31 Mei 1909. Nu is hij
werkzaam als muziekleeraar, organist-directeur van het Par. zangkoor St. Jacob en
hoofd van de vocale afdeeling aan de gemeente- muziekschool te 's Hertogenbosch,
dit laatste sinds 1885.
Hij schreef een 7o-tal grootere en kleinere
werken voor piano, orgel, orkest, mannenkoor, viool en piano, gemengd en kinderkoor, vele liederen, 3 Missen, een requiem
en tal van kerkelijke Iofzangen enz. Daarbij
verscheidene gelegenheids- cantaten voor gemengd-, voor mannen- en voor kinderkoor,
o. a. een feestgroet aan lI.H. M.M. de Koningin, de Koningin-Moeder en Prins Hendrik
en een aubade aan den Burgemeester van
's Bosch.
Tot zijn meest bekende liederen behooren:
„Das Mädchen and der Schmetterling", „Ge
Milden Abendlied", „Mijn vader--funde",„r
land".
Tot de mannenkoren a capella:
„Lentegroet" „Het viooltje ", „Mijn land is
een land der zee", „Avondrust", „Hollandsch",
„Het Vendel van Nassauwe", op. 50.
Onder de gezochte vrouwen- of kinderkoren
met piano of orkest zijn:
„Lentebloemen", „Sneeuwvlokken ", „Vogels
en bloemen".
Van de cantaten noemen wij:
„Huldiging der Kunst", voor mannenkoor,
sopraan- en bariton-solo, solo- kwintet en orkest.
„De Morgen", cantate voor kinderkoor met
orkest.
„Ave verum corpus", driestemmig mannenkoor met orgel. „Kroningslied ", voor mannenkoor, met of zonder begeleiding van piano
(of 9 koperinstrumenten).
„ 41. nr. I. „Onze huzaren", voor mannen
-kormetbainsl.
Op. 41. nr. 2. „Lustig leven ", voor mannenkoor.
„ 51. „Wildzang ", voor mannenkóor.
„ 32. Twee duetten voor vrouwen- of
kindêrstemmen.
I. Sneeuwvlokken.
2. Lentebloemen.
,, 44. „Vogels en bloemen", duet voor
vrouwen- of kinderstemmen, met
orkest of piano.
„ 6o. Nederland, cantate voor de jeugd,
met orkest of piano.
;

Heije (Dr. J. P.), geb. i Maart 18o9,
•j 26 Febr. 1876.

Ofschoon dr. Heije niet tot de scheppende
of uitvoerende toonkunstenaars kan gerekend worden, heeft hij gedurende zijn ge-
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heele leven zijdelings veel bijgedragen tot
verheffing der kunst. De taak, die hij zich
in het bijzonder stelde, was aan onze taal,
als uitnemend muzikale, recht te doen wedervaren en daardoor tevens mede te werken
om het pogen van de Mij. tot b. d. Toon
verspreiding van degelijke liederen-kunst,er
onder het volk, te doen slagen. In 1841 deed
hij voor het eerst een menigte, voor muzikale bearbeiding geschikte liederen, het licht
zien, later andermaal verscheidene bundels
liederen en zangen, waarvan er een met goud
werd bekroond. Ook plukte hij behoedzaam
eenige bloemen op vreemden bodem en gaf
menige metrisch vertaalde, nagevolgde of
omgewerkte teksten van voortreffelijke toonstukken.
Sedert 1843 was hij de Algemeene Secretaris van de M. t. b. d. Toonkunst er> men
weet met welk een ijver. Ook de koraalmuziek werd door Heije uit haar kwijnenden
toestand opgeheven en hij stichtte tot dat
einde in 1865 de koraal-, sinds 1877 koor
Deze koorvereeniging beoogt-vernig.
de verheffing en de veredeling van den
volkszang en geeft daartoe uit, tegen geringen
prijs, koormuziek met Nederlandschen tekst.
In den loop der eerste 25 jaar (1903)
heeft zij niet minder dan 293 grootere en
kleinere koren uitgegeven en verspreid, waaronder 74 nummers gemakkelijke koren en
18 vrouwenkoren en als proef één aflevering
met cijferschrift. Nog moet vermeld worden
de uitgaaf in 19o2 van den bundel „Nederlandsche koren in den volkstoon" en een
bundel „Nederlandsche volksliederen voor
gemengd koor ".
Daartoe moest zijns inziens degelijk zangonderwijs den weg openen. In overleg met
en van de hand van Wilhelmus Smits verscheen een methode voor zangonderwijs in
twee deelen, die langen tijd de eenige leid draad is geweest. Aan hem, die voorts den
grondslag legde voor het stichten der Vereeniging voor Noord -Nederlandsche muziek
werd opgedragen deze zaak te-geschidn,
regelen, waardoor allengs een schat van
lang verborgen of verloren gewaande toonwerken werden opgespoord.
De navolgende werken werden door dr. Heije
in het licht gegeven:
-

Al de kinderliederen van Clavereau (met ver
-taling).
Een lied van Alkmaars victorie 1573--1873,
met zang en piano van R. Hol.
Keur van Nederlandsche liederen, uitgegeven
door de M. t. b. d. T.
Kinderliederen met zangwijzen van vele Ne-
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derlandsche componisten. Idem met gekleurde
plaatjes.
Nieuwe kinderliederen.
Novemberliedjes 1813/1863.
„Lit schemering tot zonneschijn", zes geestelijke liederen in vrijen koraalvorm, gecomponeerd voor gemengd koor.
„Uw Koninkrijk kome", een bundel stichtelijke
liederen en zangen, met aanwijzing der melodieën.
Twee volksliedjes en een feestlied voor
mannenkoor 15721872.
Volkszangboek voor meerstemmig gezang,
zangwijzen van Nederlandsche toondichters.
6 driestemmige kinderkoren, muziek van W.
Smits.
6 driestemmige kinderliederen, muziek van
J. A. v. Eyken.
Een feestdag voor het volkszangonderwijs,
3o April 1852.
„Neerlands taal", liederen en zangen voor gemengd koor, zangwijzen van Nederl. toondichters, woorden van J. P. Heije.

Heijkamp--Coenen (Mevr. Lucie), geb.
te Utrecht, dochter van Cornelis Coenen,
dankt hare eerste muzikale opleiding grootendeels aan mej. Anna Fles, en maakte ver
bij mevr. Hutchinson-volgenszatudië
(leerlinge van de beroemde Jenny Lind) en
daarna bij mevr. Noordewier--Reddingius te

Hilversum.

Herhaaldelijk deed zij zich met succes
hooren in Oratoria en Liederen, niet alleen
hier te lande, maar ook in Duitschland,
Frankrijk en Engeland.
Heijst (Cornelis Jacobus van), geb. te
's Hage, 13 Oct. 1877, oud - leerling van het
Kon. Conservatorium aldaar voor fagot, viool
en theorie.
Als fagottist was hij eerst verbonden aan
het muziekkorps van Kriens te Haarlem, aan
de Fransche opera te 's Hage, en bij het
Philharmonisch orkest te Berlijn. Ook trad
hij als zoodanig op te Rogan, Wimereuz en
Birmingham.
Sedert 1901 is hij leeraar voor fagot en
contra-fagot aan het Kon. Conservatorium en
solo- fagottist in het Residentie - orkest te 's Hage.
Heinrich, (J. L.), geb. z8o6, j r6 Sept.
1885, te Nijmegen, directeur van de zang
-vernig„Njmschanekor".
Heinze (Gustaaf Adolf), geb. i Oct.
1820 te Leipzig, j 20 Febr. 1904 te Muiderberg, genoot zijn opleiding van zijn vader
en van anderen voor piano, viool, klarinet,
fluit, hobo en fagot, benevens onderricht in
compositie en directie van Muller, Reissiger,
Weinlig en Sieber, allen te Dresden. Reeds
op 15-jarigen leeftijd werkte hij als klarinet

mede in de Gewan dhaus- concerten te-tis
Leipzig en later zelfs als solist.
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HEINZE (GUSTAAF ADOLF).

In 1844 werd hij aangesteld tot 2' kapel
aan de opera te Breslau, en kwam in-mestr
1850 als kapelmeester van een Duitsch Operagezelschap te Amsterdam. Van 1852-77 was
hij daar directeur van de liedertafel „Euterpe",
welke hij tot grooten bloei bracht. Achter
stond hij mede aan het hoofd-envolgs
van de vereeniging „Heilige Vincentius van
Paula ' (1857) ; van het R. C. koor der Fransche
kerk ; van de zangvereeniging „Excelsior",
(opgericht in 1868 met het doel het Protestantsche kerkgezang te verbeteren). Hij richtte
tevens een zangschool op, waaruit de thans
nog bestaande muziekschool werd geboren.
In 188o liet hij zich als Nederlander naturaliseeren.
Een zijner laatste daden was de stichting
van de „Nederlandsche Toonkunstenaars-vereeniging (1875) met medewerking van Hol,
Nicolai, Stumpff en Van der Linden, opgericht met het doel de Nederlandsche toon werken bij het publiek in te leiden.
Nog lang nadat hij zich uit het openbaar
leven had teruggetrokken (189o), werd hij
door vereenigingen en personen als om strijd
gevierd. Zoo werd Heinze Voorzitter van
het Fanfare- korps, naar hem genoemd; Beschermheer van de Christelijke zangvereeniging ,,Cecilia" ; Eere- voorzitter der vereeniging „Floris V" (tot bevordering van vreemdelingen-verkeer); Lid van verdienste der
M. t. b. d. T., van de maatschappij „De
Toekomst" en van ,.Arti et Amicitia".
Sinds 1890 had hij een welverdiende rust
gezocht op zijn villa „Cecilia" te Muiderberg,
waar hij den 20`° Februari 1904 ontsliep. Den
19e Oct. d. a. v. werd een monument, aan
zijne nagedachtenis gewijd, plechtig onthuld,
en werd in de villa ,,Cecilia" een gedenksteen ter herinnering aan hem en zijne echt
-genot
geplaatst (21 Juli 1909).
Hoewel van Duitsche afkomst, mag men
Heinze als een der trouwste zonen van Nederland beschouwen.
Zijn 8o° verjaardag (i Oct. 1900) ' werd
luisterrijk gevierd. Namens de Koningin werd
hij benoemd tot ridder in de orde van OranjeNassau. Van wege eenige vereenigingen ontving hij lauwerkransen, bloemstukken of het
eere- lidmaatschap.
Heinze heeft zeer veel gecomponeerd. Van
zijn go Opera's, waarvan er 5o in druk verschenen, noemen wij:
„Loreley" (ze uitvoering 22 Dec. 1846 te Breslau).
„Die Ruïne von Tharand", (beide opera's op
teksten van zijne echtgenoote Henriette Bruning,
genaamd H. Heinze Berg).
Vier Oratoria:

HEINZE-BERG (j. F. H. P.).

„Die Auferstehung" op. 42 voor gem. koor,
solo, en orkest (piano).
„Sancta Cecilia" (ie uity. 28 Jan. 1870).
„Vincentius de Paula", (alle voor de bovengenoemde vereeniging „Heilige Vincentius de
Paula").
„Der Feeënschleier" (ook in het buitenland uitgevoerd). De teksten dezer 4 Oratoria zijn eveneens door zijn echtgenoote geleverd.
Verder:
4 Cantica en 3 driestemmige Missen met orgel.
Vele mannenkoren, o.a.:
„Omhoog".
„Bede" (op, 31), met bariton-solo.
„Zondag op het Meer" (op. 32).
„Mijn land is een land der zee" op. 7 opgedr.
aan de Liedertafel „Apollo", dir. F. J. Roeske).
Op. 27, „Sie ist mein", mit Solo-quartet.
„ 28, „Champagnerlied."
,, 56, „Ave Maria'', met tenorsolo, orkest
of harmonium.
,, 43, „Een Mei - avond", met klein orkest.
„ 52, Frühlingstoaste".
,, 55, „Euterpe", met sopraan -solo, orkest of
piano.
71, „Wie zijt gij?"
,, 93, „Harmonie (Hollandsch-Duitsch).
„ 98, Laudate Dominum", voor 3 stemmen
en orgel.
„De Herfst", „Verlangen", e.a.
Vrouwenkoor:
Op. 46, „De zwaluw", driestemmig met piano.
Liederen voor zang en piano;
„Overal".
„Die Unvergleichliche".
Op. 45, „Verlangen".
„ 88, „Oost, west, thuis best".
,,Adore te" (tenor).
„Scheiden ".
Op. 25, Vier Lieder.
Voor gemengd koor:
„Tijdig weggenomen ".
„Daar komt de lieve lente weer".
„Vermaning''.
Voorts eenige Balletten en melodrama's.

Heinze—Berg (Juliane Frederike Henriette Peuckert), echtgenoote van G. A.

Heinze, j 31 Juli 1892.
In 1850 te zamen naar Nederland gekomen, stond de begaafde vrouw haar echtgenoot als dichteres trouw ter zijde. Zoo
ontstonden de teksten van vele liederen, van
mannenkoren en van Oratoria, als „Die
Auferstehung", „Sancta Cecilia", ,,Vincentius
de Paula", van de cantates „Euterpe",
„Feeënschleier" e. a. Voorts maakte zij zich
verdienstelijk door de vertaling van menig
gedicht uit het Nederlandsch in het Duitsch
en omgekeerd te leveren.
Door Paus Leo XIII werd zij begiftigd met
de groote gouden medaille voor „Kunst en
Wetenschap ".
-
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HEMPENIUS (ALBERT).

Hekking (Anton), cellist, geb. 7 Sept.
1856 te 's Hage, zoon van Gerard Hekking,
kwam reeds op jeugdigen leeftijd als leerling
op de Kon. muziekschool te 's Hage en
genoot het onderwijs van den cellist Giese
en later aan het Conservatoire te Parijs,
onder Chevillard en Jacquard, waar hij den
,en prijs verwierf, bestaande in een fraaie
violoncello.
Na een kunstreis niet mevr. Essipoff werd
hij solist -cellist bij het Bilse'r orkest te Berlijn en werkte meermalen (1882, 1884---88
en 1898-1902) in het Philharmonisch orkest
mede. In 1882 maakte hij met Isaye een
Europeesche tournee, maakte (1888) alleen
een Amerikaansche kunstreis en bleef langen
tijd in Boston en New-York. In 1902 gaf
hij met Schnabel (piano) en A. Wittenberg
(viool) populaire muziekavonden te Berlijn.
Hekking (Gerard), geb. 1819, ' 8 April
1884 te 's Gravenhage, oud - directeur van de
Kon. zangvereeniging „Cecilia" te 's Hage
(opgericht in 183o door dr. Kist), tevens
muziekonderwijzer aldaar.
Naar aanleiding van de overwinning, welke
hij met „Cecilia" te Parijs behaalde (1871),
werd hij benoemd tot ridder in de orde van

de Eikekroon.
Hekking Denancy (Prosper Gerard),
geb. te Nancy in 1879, volgde de lessen van
het Lyseum aldaar tot zijn 11e jaar, vervolgens gedurende een jaar bij de broeders
Maristas te Epinal. Een jaar later kwam hij
te 's Hage, waar hij de lessen volgde van
Anton Bowman gedurende drie jaar. Op
17-jarigen leeftijd werd hij leerling van het
conservatorium te 's Hage en verwierf in
1899 den I en prijs, vervulde te Nancy zijn
militaire plichten, en keerde toen naar Parijs
terug, waar hij geplaatst werd als violoncellist in het Opera- orkest.
In 1904 verliet hij Parijs, kwam te Amsterdam, waar hij benoemd werd als hoofd leeraar aan het Conservatorium voor violoncel en als cellist in het Concertgebouworkest.
Als solist trad hij in de voornaamste
plaatsen van ons land, in Frankrijk, Duitschland, België en Spanje op.
Hempenius (Albert), geb. te Haarlem 21
Juli 1813, T 15 Aug. 188o, kreeg van zijn
vader, die zich in 1821 te Zwolle als organist der Groote kerk vestigde, het eerste
muziekonderwijs. Op 16-jarigen leeftijd ging
hij naar Eimbeck bij Gottingen om daar zijn
verdere leiding te ontvangen in theorie,
piano, viool en orgel. Na 2 jaar teruggekeerd, werd hij benoemd tot organist der

HEMPENIUS (J. A.).

Luthersche kerk te Zwolle en later der
Bethlehemkerk. In 1836 was hij een korten
tijd als zoodanig te 's Graveland werkzaam
en volgde in 1849 zijn vader, na diens dood,
te Zwolle op.
Hempenius (J. A.), oudste zoon van den
voorgaande, j Mei 1910, genoot hij, evenals
zijn broeder Willem, zijn opleiding aan de
Haagsche muziekschool. In í88o volgde hij
zijn vader op als organist aan de Groote
kerk te Zwolle. Hij vermaakte verschillende
legaten aan liefdadige instellingen.
Hendriks (Christiaan Frederik), geb.
te Amsterdam, II Sept. 1861, genoot zijn
opleiding gedeeltelijk van den organist J. H.
C. ten Broeke en gedeeltelijk aan het Conservatorium te Amsterdam (D. de Lange, J. B.
de Pauw), in het bijzonder voor orgel en piano.
Thans bekleedt hij de betrekking van leeraar
in orgelspel, contrapunt en compositie aan
het Blindeninstituut te Amsterdam, van organist bij de Evangelisch Luthersche gemeente,
van solo-organist in het Concertgebouw en
organist van „Toonkunst" aldaar.
Als solist trad hij meermalen op in het
Concertgebouw, in het Paleis voor Volksvlijt,
in diverse kerkconcerten, op het driedaagsch
muziekfeest te Amsterdam (1902), te Parijs
in het Trocadero bij de uitvoering van de
Mattheus -Passion (19o8), enz.
Tot zijn compositiën behooren:
Op. i, Preludium en fuga (c kl. t.),
„
4, Sonate (e kl. t.)
voor
„
7, Vierentwintig Canonische
orgel.
voorspelen,
„ 9IO, Deux pièces pour grand Orgue,
(bekroond 1894).
„ II, „Poëzie" voor mannenkoor.
„ 14, Trois pièces, pour le piano.
„ 17, Andante espressivo, voor piano en
viool.
„ i8, Mouvement de Valse, voor piano en
violoncel.
„ 22, Suite mignonne, pour le piano : ( ie uitvoering 22 April 19io Amsterdam).
Nr. i, Prélude.
„ 2,
Air.
„ 3,
Valse.
„ 4,
Romance.
„ 5,
Gavotte.
„ 19, Adagio, voor piano en violoncel.
2 Pièces, voor viool en piano.
I. Tarantelle, 2. Romance.
„De Morgen ", voor mannenkoor.
„De Morgen ", voor gemengd koor met piano.
Verschillende kleine gemengde koren a- capella
(Nederl. koorvereenigingi.
Op. i6, Tweede Sonate pour violon et piano
G. gr. t. (verschenen A. Leduc, Paris,
I9I0).

Niet in druk verschenen:
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HENNEN (FREDERIK).

Op. 8, Suite voor strijkorkest (bekroond 1894).
„ 13, Sonate voor viool en piano (D gr. t.)
„ 15, Drie Antiphonen, voor bas- bariton en
orgel.
Behalve op. ii zijn al deze compositiën uitgevoerd.

Hengeveld (Christiaan), geb. te Deventer
í88o, oud-leerling van de muziekschool aldaar
voor viool als hoofdinstruinent, en klarinet,
piano en orgel als neven-instrumenten.
Na het verlaten der school werd hij benoemd
tot leeraar aan de muziekschool te Kampen
en voor tijdelijk ook aan die te Deventer.
Daarop nam hij plaats in het orkest der
Nederlandsche opera (directie de Groot) als
I e violist.
Thans is hij directeur der Sted. muziek
te Kampen en van het muziekkorps-schol
aldaar.
Als solist trad hij o. a. op te Deventer,
Zwolle, Meppel, Arnhem en Zutphen.
Tot zijn compositiën behooren:
„Marion", komische opera in 3 bedrijven.
„De verrassing van Breda", Cantate voor
kinderkoor en soli met strijkorkest, piano en orgel.
Eenige werken voor harmonie - orkest.

Hennen (Arnold), geb. 1820 te Heerlen,
oud-leerling van de muziekschool te Luik,
waar hij in 1 845 den i' prijs behaalde voor
piano. Daarna ging hij naar Parijs en vestigde
zich later te Londen als muziekonderwijzer.
In 1855 deed hij met zijn broeders een kunst reis door Nederland.
Van zijn compositiën noemen wij : een Mis
met orkest en een concert voor piano.
Hennen (Charles), zoon van F. H. geb.
te Londen 3 Dec. 1861, ontving opleiding
van zijn vader en trad meermalen als soloviolist op. Hij vestigde zich te Antwerpen
als concertmeester. In I9I0 werd hij directeur der muziekschool te Heerlen (L.) Van
zijn compositiën noemen wij „Heimwee ",
voor koorzang.
Hennen (Frederik), geb. 185e, z ii April
1909 te Heerlen, was de jongste van vier
broeders en ontving het eerste onderwijs in
vioolspel van zijn vader en zij i oudere
broeders.
Op 13- jarigen leeftijd werd hij leerling van
het Conservatoire te Luik en behaalde het
volgende jaar den 2e11 prijs, een jaar later
den I e" en het daarop volgende jaar den
prijs van uitnemendheid voor viool.
Daarna zette hij te Parijs zijn studiën voort
en trad er tevens op als virtuoos.
In 1850 werd hij als je violist aan de
Groote Opera te Londen verbonden, en
keerde na een 3-jarig verblijf aldaar om
-

HENNEN (MATTHIAS).

gezondheidsredenen naar Nederland terug.
Nadat hij een kunstreis met zijn broeder
Arnold in ons land had gemaakt, begaf hij
zich in 1853 opnieuw naar Londen en nam
er zijn vorige positie weer in.
In 1871 trok hij zich voorgoed terug, om
in zijn geboorteplaats Heerlen zich geheel
aan de compositie te wijden, van welke in
de eerste plaats zijn „Tarantella" genoemd
wordt.
Hennen (Matthias), broeder van Arnold
H. geb. 1820 te Heerlen en eveneens leerling
van de Luiksche muziekschool. Hij verkreeg
ook den en prijs voor piano spel (1853). In
í86o werd hij leeraar aan de muziekschool
te Antwerpen en componeerde eenige trio's,
kwartetten, kwintetten, orkestwerken en
liederen.
Hepp (Jacobus Johannes), geb. 15 April
1797, j i8 Sept. 1861 te Leiden, gaf reeds
in zijn jeugd blijken van ongewonen aanleg
en ontving onderwijs van den kapelmeester
der Leidsche Academie in piano- en orgelspel en in compositie.
In 182 7 werd hij organist der Luthersche
kerk te Leiden en onderwijzer aan de muziekschool van „Toonkunst ", toen deze werd
opgericht.
In 1835 werd hij benoemd tot organist aan
de Marekerk en in 1842 aan de Pieterskerk.
Hij was als piano- onderwijzer zeer gezocht,
en vervulde steeds de hoofdrol bij orgelexamens en orgelinwijdingen.
De werken, door hem gecomponeerd, zijn
nimmer in druk verschenen.

Herwaarden (Johannes Godefridus
van), geb. te Rotterdam 1879, oud - leerling

van de orgelklasse der muziekschool van
„Toonkunst" en ontving hij verder onderricht in piano (M. H. van 't Kruys), in theorie,
harmonie en contrapunt (A. B. H. Verhey)
en in muziekgeschiedenis, vormleer en instrumentatie (F. Blumentritt).
Als solo-organist deed hij zich hooren in
verschillende kerken te Rotterdam en van
1896—i9o8 jaarlijks in de Noorderkerk aldaar,
alsmede te Zierikzee, Brielle en Boskoop.
H. is organist in de Fransche kerk te Rot.
terdam, benevens muziek - directeur en onderwijzer in piano- en orgelspel en in de theoretische vakken.
Tot zijn werken behooren:
Een aantal marschen, een Ouverture, een
Phantasie, een Polonaise en eenige arrangementen, alles voor harmonie-orkest.
Vier liederen voor mannenkoor a- capella.
„Edelweiss", operette (uitgevoerd te Brielle
en te Rotterdam).
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Kleine werken voor orkesten koor (M. S.).
Andante, voor orgel (uitgevoerd te Rotterdam, Assen, Brielle, Enschede en Harderwijk).
Hespe (Willem), geb. te 's Hage, 1875,
genoot te Amsterdam van verschillende leeraren muziekonderwijs en deed veel aan zelfstudie.
Aanvankelijk opgeleid tot beeldhouwer,
koos hij later het pad van zangleeraar.
Thans is hij koordirigent van : „Crescendo",
klein koor a- capella; „Zanglust ", gemengd
koor; „Amstels zanglust "; „Wester's mannenkoor; „Kunst en Vriendschap ", mannenkoor,
en van „De vereenigde Zangers" (Alkmaar),
mannenkoor. Tevens is hij zangonderwijzer
bij de „Vereeniging tot verbetering van den
Volkszang ".
Als componist is hij bekend door de koornummers:
„De storm en de eik ".
„Een geestelijk lied".
„Het Kerkklokje ".

Heuckeroth (Heinrich), geb. 1836, j 6
Oct. 1907 te Groningen, zoon van een verdienstel ij k musicus, wijdde zich met zijn acht
broeders aan de toonkunst en werd reeds op
1 3-jarigen leeftijd verbonden aan het Frascatien het Parkorkest (J. E. Stumpff) en wel
als violist en contrabassist in het strijkorkest.
Hoewel de contrabas zijn geliefkoosd instrument was, wijdde hij zich in dit orkest
meer bepaald aan de trombone, om daarmee een
bijna ongeëvenaarde hoogte te bereiken. Gedurende IS jaar had hij veelmalen gelegenheid zich als solo-trombonist te doen hooren,
zoodat zijn naam in de kunstwereld niet alleen
binnenlands, maar ook buitenlands met eere
werd genoemd.
Hij verwisselde Amsterdam voor Groningen
i Sept. 187o) en verbond zich aan het Harmonie-orkest (J. H. Bekker) als solotrom
werd later leeraar aan de Sted.-boniste
muziekschool. In 1873 werd hij tevens benoemd tot kapelmeester der d.d. Schutterij
met den titel van Luitenant - kapelmeester.
Sedert 1891 zag hij zich genoodzaakt
wegens een langdurige en gevaarlijke ziekte
afscheid te nemen van een instrument, dat
zijn tweede ik was geworden, maar hij vergat
daarom de contrabas niet. Nog tot 1902, toen
hij gepensionneerd werd, bleef hij in het
orkest, aan de muziekschool en bij de Schutt e rij werkzaam.
Den i Sept. 1895 kon de talentvolle man
den dag gedenken, dat hij vOór 25 jaar zijn
betrekking te Groningen aanvaardde.

HEUCKEROTH (JACOB MARTIN SEVERIUM).

Heuckeroth (Jacob Martin Severium),
geb. te Amsterdam 17 April 1853, leerde
van zijn vader Jacob. H. (solo-pistonist) verschillende instrumenten bespelen. Zijn viool studiën werden bij de achtereenvolgende concertmeesters van het Parkorkest (directie W.
Stumpff) voortgezet, terwijl hij van De la
Fuente, J. Kwast en D. de Lange onderricht
in theorie en compositie ontving.
Als jongmensch van i6 jaar was hij reeds
lid van het Parkorkest en trad herhaalde
malen als viool-solist op.
Later werd hij orkest - directeur aan den
Stads - Schouwburg, daarna bij de Operette

van Prot.
In 1889 werd Heuckeroth tot kapelmeester
en tot leeraar aan de muziekschool te 's Hertogenbosch benoemd, om daarna als 2e dirigent van het Concertgebouw-orkest (directie
W. Kes) op te treden.
Daarna leidde hij gedurende twaalf jaar

het orkest der Arnhemsche Orkest- vereeniging en bracht dit op een moderne hoogte.
Twee muziekfeesten met een koor van -}500 zangeressen en zangers en een orkest
van 120 personen hebben er toe geleid, dat
hij Beethoven's negende Symphonie in Arnhem
en Gustav Mahler's derde Symphonie in Nederland heeft geïntroduceerd.
In 1907 werd hij voor de tweede maal
2e dirigent bij het Amsterdamsche Concertgebouw- orkest, nu onder directie van W.
Mengelberg. Toen hij na eenigen tijd het
voornemen te kennen gaf om als zoodanig
af te treden, liet hij, op nadrukkelijk verlangen
van het Bestuur en de orkestleden, dit plan
varen. Evenwel, kort daarna kwam hij op
dit voornemen terug en dirigeerde hij voor
het laatst in de eerste dagen van Augustus
í9o8. In zijn plaats werd Cornelis Dopper
benoemd.
Thans is hij Dirigent-Directeur van de
Nederl. Opera in het Rembrandt -theater te

Amsterdam.
Hij componeerde en arrangeerde voor Har
orkest, ouvertures, en diversen voor-monie
strijkorkest, mannenkoren, enz. o. a. „Eria",
voor mannenkoor.
Marsch, opgedragen aan de Vereen. voor
vreemdelingenverkeer te Arnhem.
„Het Hollands duin" (A. Bogaers), voor
bariton met piano.
Heuckeroth (Willem), geb. 25 Februari
1840 te Amsterdam, 24 Dec. 1899 aldaar,
was reeds op 13 jarigen leeftijd lid van het
Parkorkest onder directie van J. E. Sturnpff.
Op lateren leeftijd maakte hij van zijn
instrument, de Tuba, een solo-instrument, en
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FIEYMANN (IsAAK).

na een zeer inspannende studie verkreeg hij
een groote virtuositeit.
Daarna trad hij werkelijk als Tuba- solist
op met verschillende fantasieën, welke in 't
bijzonder voor hem geschreven waren.

Heuvell (Johanna van Linden van den),
(ps. Tilia Hill), geb. te Vlaardingen, ontving

hare opleiding voor 't grootste gedeelte bij
Bertha , Zegers Veeckens te Utrecht, waar zij
het diploma van „Toonkunst" verkreeg.
Verder bij Jeanne van Oldenbarneveldt en
Raimund von Zur Mühlen.
Daarna trad zij als concertzangeres
(Sopraan) op zoowel in ons land als in het
buitenland en is thans te Berlijn gevestigd.
Heymann (Carl), geb. te Amsterdam,
6 Oct. 1852, zoon van Iz. Heymann, toonde
reeds vroeg veel aanleg voor de toonkunst
en ontving het eerste muziekonderwijs van
Robert, Heinze en Berlijn.
Op io-jarigen leeftijd werd hij leerling
aan het conservatorium te Keulen (Hiller en
Breuning), en met reden werd van hem ver
dat hij eens de grootste pianist van-wacht,
zijn tijd zou worden.
Eens speelde hij voor de leeraren van het
Conservatorium te Frankfort, waarbij Franz
Liszt tegenwoordig was. Toen Carl geeindigd
had en men Liszt vroeg, hoe hij het gevonden
had, antwoordde deze : Jr hat mich uberlistet". Als pianist werd Heymann door velen
met Anton Rubinstein vergeleken.
Na 4 jaar studie was hij wegens ziekte
genoodzaakt de studiën te laten varen.
In 187I/72 maakte hij met Wilhelmy zijn.
eerste kunstreis door Duitschland en vestigde
zich vervolgens te Berlijn als leeraar. Daar
werd hij ten tweede male ziek en nam weder
rust. In 1875 werd hij benoemd tot muziekdirecteur te Bingen, waarna hij weder in ons
land en Duitschland concerten gaf, o. a. aan
het Hof van den Duitschen Keizer. De Landraaf van Hessen benoemde hem tot Hofpianist. Toen te Frankfort a/M de muziek
geopend werd, verkreeg-scholvanRf
hij een aanstelling als leeraar (í88o) en maakte
een groote kunstreis door Nederland.
Doch een nieuwe zenuwziekte verhinderde
hem verder in het openbaar op te treden.
Hij componeerde de volgende werken:
Concert voor klavier.
Drie ° strijkkwartetten.
Een klavierkwartet.
Een Sonate voor piano en viool.
Eenige liederen en Symphonische werken.

Heymann (Isaak), Aug. 1906, was de
zoon van een der meest beroemde voor zangers in Rusland. Reeds in zijn jeugd
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bezat hij een hoog tenorgeluid niet grooten
omvang, welke stem — merkwaardiger wijze
— hem tot op hoogen ouderdom is bijgebleven. Reeds op 9-jarigen leeftijd trad hij
met succes als tenor op in groote Russische
gemeenten, zoo ook in Gallicië en Pruisen.
Na op zulk een jeugdigen leeftijd in Gnesen
(Pruisen) als voorzanger te hebben gefungeerd, kwam hij in 1856 naar Amsterdam,
waar hij als Oppervoorzanger der Israëlitische
gemeente werd aangesteld.
Hoewel reeds beschaafd op muzikaal gebied, bestudeerde hij bovendien gedurende
de eerste vijf jaren zijner functie de hooge
compositie -leer, legde aan het Conservatorium te Keulen bij F. Hiller een uitstekend
examen af en verwierf aldaar een zeer eervol
diploma als componist.
In den loop der jaren heeft Heymann door
zijne compositiën op synagogaal gebied zich
in binnen- en buitenland een grooten naam
gemaakt.
Na den 29en Mei 1906 zijn 50-jarige werkzaamheid als zoodanig te hebben herdacht,
is hij kort daarop overleden.
Hij liet 6 kinderen na, onder welke Carl,
Louize, Sophie en Johanna de beroemdste zijn.
Heymann (Johanna) , pianiste, dochter
van 1. H., geb. te Amsterdam 25 Nov. 1877,
ontving haar eerste muziekonderwijs van
Julius Röntgen, daarna van Gernsheim te
Berlijn en voltooide hare studiën onder
leiding van Max Pauer en Eugen d'Albert.
Al zeer vroeg trad zij in het publiek op en
liet zich na haar studietijd in verschillende
steden van Duitschland hooren. In 1897
maakte zij met het Boheemsche kwartet een
kunstreis naar Engeland. Ook in het Concertgebouw te Amsterdam en elders trad zij op.
VOór enkele jaren vestigde deze geniale
pianiste zich te Londen, doch is sinds September 1909 wegens het onaangename seisoen
te Londen naar Amsterdam teruggekeerd,
waar zij, buiten het geven van concerten,
zich wijdt aan het geven van hooger onderw ijs in pianospel.
Heymann (Louize), dochter van I. Heymann, geb. 5 Mei 1869 te Amsterdam, en
in een kunstenaarsomgeving opgewassen,
waar zij van haar vroegste jeugd de meester
volkomen wijze hoorde weder--werknop
geven. In het bezit van buitengewone stemmiddelen, moest zij wel een uitstekende
zangeres worden, bovenal onder de leiding

van Gustav Engel, mad. Artot de Padilla en
mad. Marchesi.
Na voleindiging harer studiën werd zij

voor het seizoen 1889jgo te Milaan en te
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Rome geëngageerd, waar zij optrad als
concert- en operazangeres en spoedig bekend stond als de „Hollandsche nachtegaal ".
Zelfs Délibes, die persoonlijk met haar zijn
opera „Lakr^lé" instudeerde, benevens Sgambetti en Machetti roemden haar talenten als
om strijd. Ook haar optreden als Lucia,
Rosino en Somnambule wekte algemeene
bewondering.
Na haar huwelijk met den bankier Goettinger te Berlijn, treedt zij nog alleen in
liefdadigheidsconcerten op. Haar echtgenoot
wil niet, dat de eens zoo gevierde zangeres
op gewone concerten zich laat hooren.
Heymann (Sophie), dochter van I . Heymann, geb. te Amsterdam 28 Juni 1874,
eveneens een concert- zangeres, is oud -leerlinge van de beroemde Garcia-Viardo en
Marchesi te Parijs en van Frau Joachim te
Berlijn.
Met haar liederen- repertoire maakte zij een
rondreis door Duitschland en Frankrijk.
Vervolgens was zij te Gent voor een seizoen
verbonden aan de Fransche opera en zong
in 't volgend jaar gastrollen in de Nederl.

opera (v. d. Linden).
Met hare zuster Johanna en Henri Such
(violist) ondernam zij een tournée in ons land.
Maar ook buiten de grenzen van ons
kleine land hebben deze jeugdige kunstenaressen zich laten hooren en een welverdienden naam verworven. Aardig is het
woord van de Kólnische Zeitung : „Zooals
de eene spelend zingt, zoo speelt de andere
zingend ".
Sedert enkele jaren te Berlijn gehuwd,
heeft zij evenwel haar loopbaan als zangeres
voortgezet en zingt zij thans onder den naam

van „Heymann-Engel".
Heytze (Pierre Henri), geboren te
's Gravenhage 30 Juli 1875, was vroeger
werkzaam bij het Lager Onderwijs in zijn
geboortestad, studeerde grootendeels autodi dactisch viool, later onder leiding van J. v. d.
Wissel en Prof. Wirth, genoot op advies van
R. Hol, en S. de Lange, eenige jaren de
Rijkssubsidie en werkte aan het Kon. Conservatorium. onder L. Angenot.
In 1901 werd hij benoemd tot leeraar voor
viool te Deventer, en in 1902 als opvolger
van wijlen C. A. Coster tot directeur aan
de stedelijke muziekschool te Arnhem. Sedert
is hij voornamelijk als viool -paedagoog werk
-zamen
treedt tevens als solist op.
Heytze -- ten Brummeler (Wilhelmina),
geb. te 's Gravenhage 12 Oct. 1873, ontving
haar eerste zangonderwijs van S. de Lange
en later van A. Seiffert, beiden te 's Hage.

HICKENDORFF (J. TH.).

Daarna studeerde zij onder leiding van A.
Spoel aan het Kon. conservatorium, verliet
dit met eind -diploma solozang in 1898, vestigde
zich in het volgende jaar te Arnhem als
zangeres en leerares, en trad herhaalde malen
in de voornaamste plaatsen van ons land
als sopraanzangeres op.
Hiekendorff (J. Th.), geb. 2 Juni 1874
te Tiel, ontving zijn eerste muziekonderwijs
van George Rijken, leeraar aan de muziekschool te Schiedam en daarna van A. Spoel
(Kon. Conservatorium te 's Hage). Later
studeerde hij aan het Raff conservatorium te
Frankfort en bij prof. Bellwidt voor Wagnerrollen. Na voltooiing dezer studiën trad hij
als concert- en oratoriumzanger op (bas). Als
opera- zanger deed hij zich hooren in „Figaro ",
„Kënig Heinrich", „Sarastro", „Mefisto" e.a.
Thans is hij te Berlijn gevestigd.

Hijmans—Van Otterbeek Bastiaans
(Mevr. Anna), geb. te Deventer, Altzangeres,
ontving zangles van Anna Blauw, Arnold
Spoel aan de Haagsche muziekschool en
later te Berlijn.
In de jaren 1902--'o6 trad zij op verschillende plaatsen van ons land als zangeres op.
In 1907 huwde zij met den heer Hijmans
te Amsterdam en heeft zich toen uit de
muziekwereld teruggetrokken.
Hoes (Johannes Anthonius), baszanger,
geb. te Amsterdam 3o Oct. 1873, ontving
zijn opleiding van B. Zweers en was gedurende het seizoen 1898-99 verbonden aan
de Nederlandsche Opera (directie C. v. d.
Linden), waar hij de rollen van koning Hendrik, Lohengrin, Lothario, Mignon, enz. enz.
zong. Ook als concertzanger trad hij menig
-malin
ons land en daarbuiten op.
Sinds 3 jaar is hij directeur van het R. K.
zangkoor der Mozes- & Aäronskerk te Amsterdam en van de R. K. gemengde zangvereeniging „Arti et Religioni" te Gouda. Te
Amsterdam staat hij ook aan het hoofd van
een gemengd dubbel kwartet.
Voor deze kerkkoren componeerde hij
enkele nummers, die echter niet uitgegeven
zijn. Alleen is van zijn hand een „Kerstlied"
voor een zangstem en piano of orgel, opgenomen in het Zondagsblad van „de Tijd"
(Dec. 19o8), dat ook afzonderlijk verschenen is.
Voorts schreef hij in verschillende bladen
recensies zoowel over werken als over uit
artikelen naar aanleiding-voering
van het bekende „motu propris" over kerkzang in de nu niet meer bestaande „Stemmen
onzer Eeuw ".
Hoeven (Dina van der), pianiste, geb.
te Amsterdam z6 Oct. 1874, oud - leerling van
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het Conservatorium te Keulen en van W.
Mengelberg te Amsterdam, ook langen tijd
van Mevr. Carressio, is thans te Berlijn als
pianiste werkzaam.

Hoeven (Kato van der), zuster van de
voorgaande, geb. te Amsterdam 1877, genoot
hare opleiding aan de orkestschool aldaar
(directie W. Kes), daarna bij J. Mossel en
bij Anton Hekking te Berlijn, voornamelijk
voor violoncel.
Na haar studietijd werd zij geplaatst in
het Concertgebouw-orkest en maakt zij tevens
deel uit van het „Amsterdamsch Trio" bestaande uit de dames F. Gelbart (piano),
Nella Gunning (viool) en Kato v. d. Hoeven
(cello). Sinds 19o8 trad dit Trio in Amsterdam, Haarlem, Zutphen, Vlissingen, Baarn
en vele andere plaatsen met succes op. Zij
zelve heeft zich sinds 1895 als soliste doen
hooren te Amsterdam, den Haag, Utrecht,
Arnhem, Breda, Tilburg enz. waarbij nog
Berlijn (1901), Keulen (1902) en Londen (i9o9)
moet gevoegd worden.
Hofmeester (H. W.), geb. te Alkmaar, 9
Dec. 1858, ontving van A. Otto en Jos.
Cramer vioolles, terwijl hij het bespelen van
de cornet-a-piston van Anthonissen leerde.
Reeds op 15 -jarigen leeftijd was hij i° violist
in het Paleis - orkest te Amsterdam, van
1875—'82 tweede concertmeester en van
1882—'83 eerste concertmeester in het orkest
der „Vereenigde toonkunstenaars". Van daar
ging hij over in dezelfde functie naar het
Parkorkest (Kes en Mann) en werd in 1884
benoemd tot leeraar aan de' muziekschool te
Alkmaar.
Van 1889—'91 was hij i e trompettist bij
het Concertgebouw-orkest en tot 1893 soloaltist bij de Klassieke Paleis-uitvoeringen
(R. Hol).
Sinds 1898 was hij hoofdleeraar voor viool
en trompet aan het Conservatorium, altist
van het Conservatorium - kwartet, leeraar voor
viool aan de muziekschool van „Toonkunst"
en 1e trompet aan het concertgebouw - orkest,
alles te Amsterdam.
In den loop van 1904 ging hij over naar
het Residentie-orkest (Mr. Viotta), als soloaltist en leeraar voor viool, alt en trompet
aan het Kon. Conservatorium te 's Gravenhage. Daarmee hield zijn medewerking op aan
de kamermuziek- soirée's van „Toonkunst ",
waaraan hij gedurende 22 jaar had deelgenomen.
Hofmeester (Th. M.), geb. i9 Mrt. 1865
te Alkmaar, broeder van H. W. Hofmeester,
ontving muziekonderwijs van J. H. A. Ezerman, organist aldaar, in zang en piano, en
van zijn broeder op de viool.

HOL (RICHARD).

In z88í werd hij als I e violist geplaatst in
het orkest van het „Paleis voor Volksvlijt"
te Amsterdam.
Als neveninstrument koos hij de klarinet
en nam daartoe les bij C. P. W. Kriens en
na diens vertrek uit Amsterdam bij Endlich.
Toen in 1882 genoemd orkest werd ontbonden,
ging Hofmeester over naar de Amsterdamsche
Toonkunstenaars -vereeniging en nam in het
volgende jaar de plaats van T e violist in het
orkest van den Parkschouwburg aan.
In 1884 kwam hij als solo- klarinettist in het
harmonie-orkest van Kriens, die inmiddels
was benoemd tot muziek-directeur te 's Hertogenbosch. Hier bleef hij ongeveer 5 jaar
en volgde daarna Kriens naar Haarlem, waar
deze in 1889 in gelijke functie benoemd was.
Daarna was hij gedurende een jaar werkzaam in het nieuwe Paleisorkest en sinds
1895 als solo- klarinettist in het Concertgebouw- orkest.
Thans heeft hij zijn werkkring in Amerika
gevonden.

Hol (Richard), geb. 23 Juli 1825 te
Amsterdam, j 14 Mei 1904 te 's Hage, gaf
van zijn vroegste jeugd af blijken van buitengewone begaafdheid voor de toonkunst, zoodat
zijn ouders van hun voornemen, om Richard
voor Theoloog te doen opleiden, afzagen en
hem naar de Haagsche muziekschool, onder
directie van J. G. Bertelman, zonden. Daar
ontving hij onderwijs in zang, pianospel en
compositie.
Na zijn studiën volbracht te hebben, maakte
hij als pianist met eenige anderen een kunst-

reis door Nederland en de Rijnprovinciën
( 18 45).
Aanvankelijk te Amsterdam als muziekonderwijzer gevestigd, was zijn eerste directie
aan de zangvereeniging „Polyphonia" ( 18 54)
gewijd en kreeg hij van toen aan reputatie als
dirigent. Al spoedig werd hij directeur van
„Amstels Mannenkoor" (1856 —'71). Uit dezen
tijd dagteekenen onderscheidene zijner compositiën.
In 1857 volgde hij J. B. van Bree op als
directeur van „Toonkunst" en van een R. C.
Zangcollege. Daarop volgde in 1862 zijn
ontslag van „Toonkunst" te Amsterdam, en
zijn vestiging als muziekdirecteur te Utrecht,
(opvolger van J. H. Kufferath). Van toen af
moet zijn werkzaamheid aldaar aangemerkt
worden als zijn hoofdtaak, daar deze stad
allengs het centrum van toonkunst werd.
In 1863 werd hij benoemd tot directeur
van de aloude Stadsconcerten (Collegium
Musicum Ultrajectinum, gesticht 1631), in 1864
tot organist van de Domkerk (als opvolger
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van W. J. F. Nieuwenhuysen) en tot directeur van „Toonkunst ". In 1872 volgde zijne
benoeming tot directeur van de muziekschool
te Utrecht, en werd hij in 1878 dirigent van
„Caecilia" te 's Hage, welke betrekking hij
tot 1902 vervulde. In 1887 nam hij ontslag
als Dom-organist, evenals voor het directeuren leeraarschap aan de muziekschool, om
de directie te kunnen aanvaarden van de
„Diligentia"- concerten te 's Hage en van de
klassieke concerten in het Paleis voor Volks
-vlijt
te Amsterdam (7891).
Den i d en Januari 1903 vierde hij te 's Hage
zijn 4o jarige werkzaamheid.
R. Hol was ridder in de orde van den
Nederlandschen Leeuw en in die van de
Eikekroon, van den Gouden Leeuw van
Nassau en Officier d'Académie. Tal
van muziekvereenigingen en genootschappen
boden hem het eerelidmaatschap aan en
menige onderscheiding viel den toondichter
ten deel, o. a. schonk koning Willem III hem
een gouden horloge met inscriptie (1858), en
,,Caecilia" vereerde hem in 1888 een gouden
herinnerings-medalje voor zijn io-jarige
directie.

Den 20en Oct. 1906 werd een bronzen
buste van R. Hol in de Hertoginnelaan te
's Hage onthuld.
Bij zijn omvangrijken arbeid is' hij een
vruchtbaar en veelzijdig componist geweest.
Zijn werken, in bijna elk genre, bedragen
ruim 200. Wij willen de voornaamste noteeren:
A. Mannenkoren.
Op. i8, Bede, met tenorsolo, orkest of piano.
,,24, Hollands glorie, met koperinstrumenten of piano.
„
32, Leidens ontzet, met solo en piano.
„
37, Krijgslied, met orkest of piano.
„
38, De kabels los.
„
48, Vondel (Hofdijk), met sopraan- tenoren baritonsolo en orkest.
49, De rots in zee.
,,
„
63, Vrede, met soli en orkest of piano.
8o, De Grenzen.
„
86, In 't woud, met solo, orkest of piano.
„
96, Die Flüchtlinge.
„
„ io6, Psalm VIII.
„ 107, Banierzang, met orkest.
Volkszang „Vrije zonen" (S. J. v. d.
Bergh).
,,
90. Vrijheidshymne (8- stemmig).
„ 109, Zeemanslied, met baritonsolo.
Het land der vadren, met sopraan -,
tenor-, en baritonsolo, orkest of piano.
Jan Maat.
Land vooruit.
Levenslente.
Verscheidene nummers in „Holl.
Orpheus", enz. enz.
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B. Vrouwenkoren.
Op. 26, Drei Terzette, met piano.
43, Morgenlied voor alt en vrouwen.
,,
koor met piano.
„
54, Vier Terzetten, met piano.
72, Kerstcantate, met orgel of piano.
„
87, Zomerbloemen, 4 driestemmige liede;,
ren met piano.
,,
91, Lied en lente, met piano.
98, Lentezang, driestemmig met piano.
„
62, De avondstond, kleine cantate.
„
C. Kinderkoren.
Op- 93, 't Ouderhuis, met piano.
„ 1104, De schoone slaapster, zangspel voor
de jeugd.
„ 105, In den zomer uit, kindercantate.
D. Gemengde koren.
Op. 35, Psalm 23, met tenor solo, orkest of

piano.
39, Der blinde König (Uhland), ballade,
met soli, orkest of piano.
46, De balling op zee, met 4 solostemmen en piano.
,, loo, De Noordpool, met solostemmen en
orkest (piano).
„ 103, Feestcantate bij het 250 -jarig bestaan
der Utr. Hoogeschool.
„ 124, De zegepraal van het Christendom.
8i, Dram. gedicht van Hofdijk, met solo
„
en orkest,
„ 132, „De horen" (Carmen Sylva) met
soli en piano.
Prinsesselied, met piano ; benevens
verscheidene nummers in de „Nederlandsche koorvereeniging".
„

E. Uit het groot aantal eenstemmige liederen
met begeleiding van piano noemen wij:
Op. i, Ons Vaderland (í85o).
„
7, Des Visschers bruid en „Vrijheid"
van Schimmel.
Het Willemsfonds bezit mede verscheidene liederen van Hol.
F. Van zijn tweestemmige liederen voor verschillende stemmen worden genoemd:
Op. 75. Liederkrans.
79, Scheppingslied.
„
„
85, Lentebloesem.
G. Geestelijke liederen.
Op. 28, Missa nr. i, en Op. 33 Missa nr. 2.

„

3', Sechs geistl. Lieder (Laternial), met
orgel of piano.
„ 65, Laudate Dominum, voor mannenstemmen en orgel.
H. Groote Werken.
Op. Si, Erklarung, voor groot orkest (Ie uitv.
24 Jan. 1861 te Rotterdam).
De opstanding, concertstuk voor
orkest.
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De Vliegende Hollander (Banck).
David (Hofdijk) I e uitv. 13 Aug. 188o
te 's Hage, Oratorium).
Vondelcantate (Hofdijk).
Floris V (Marie Boddaert), muziek drama.
Claudius Civilis, voor soli, koor en
orkest.
Uit de branding (Marie Boddaert),
zangspel.
Symphonieën in C -mol, D-mol, B-dur
en A -dur.
Kroningscantate voor soli, koor en
orkest (1897).
I. Werken voor klavier, 2- en 4- handig, violoncel,
hautbois, harmonie en fanfare, orgel.
K. Werken voor elementair onderwijs.
Op. 45. Der Anfanger im Pforte-pianospiel,
sehr leichte Stücke zu 4 H.
50, De klavierspeler, theor. pract. hand„
leiding.
7z, De jeugdige zanger, handl. bij het
zangonderwijs, 4 dln.
„ 92, Tweestemmige zangoefeningen met
piano, 2 dln.
R. Hol schreef voorts op literair- muzikaal
gebied opstellen over Ornamentiek; „Piëteit in
de kunst" ; „Gesprekken met mijn vriend
Laurens", en Reisherinneringen.
Holkamp (Cornelis, Petrus), geb. 15
Sept. 1837, j Maart 1910 te Utrecht, kreeg
eerst muziekonderwijs van C. v. d. Finck en
J. G. Bertelman, later van J. B. van Bree,
Bastiaans (harmonie) en Ten Have (viool)
en had na zijn opleiding te Brussel, waar
hij zich tot tweemaal toe den Ien prijs voor
pianospel verwierf, zich te Amsterdam als
piano- onderwijzer gevestigd. Later stelde hij
zich te München onder leiding van Hans von
Bülow voor verdere studie. Omstreeks z86o
keerde hij naar Amsterdam terug en trad
daar eenige malen op met Joseph Cramer
en Henri Viotta, waarna hij zich opnieuw te
Amsterdam vestigde als piano- onderwijzer.
In 1895 vertrok hij naar Zutphen, waar
hij directeur werd van de afdeeling der
Maatschappij t. b. d. Toonkunst, bepaaldelij k voor piano- onderwijs. In 11909 verplaatste
hij zich naar Utrecht, waar hij in 't volgende
jaar stierf.
Hollman (Joseph), geb. i6 Oct. 1852 te
Maastricht. Hoewel sedert zijn 14e j aar in
het buitenland vertoevende, is hij steeds een
volbloed Nederlander gebleven en spreekt
hij met trots van zijn geboorteplaats, waar
zijn vader het ambt van wethouder bekleedde.
Op zeer jeugdigen leeftijd reeds openbaarde zich bij Joseph het gevoel voor
muziek en gaf hij zijn verlangen te kennen
„een groote viool" -- hij bedoelde daarmee
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een violoncel — te bezitten. Zijn wensch
werd vervuld en van toen af ontwikkelde
zich gaandeweg zijn talent, vooral toen hij
als leerling van het Conservatoire te Brussel
werd aangenomen (Servais voor cello, Fétis
voor compositie). Na Brussel volgde het
Conservatoire te Parijs, waar hij in 187o den
zen prijs verwierf. Op Parijs volgde St. Petersburg (Davidoff). Als pensionaire van Koning
Willem III studeerde hij daarna nog 4 jaar
te Parijs en toen hij eens uitgenoodigd werd
aan ons Hof te spelen, schonk de Koning
hem eigenhandig het ridderkruis van de
orde der Eikekroon.
Aan alle Europeesche Hoven hoort men
hem gaarne en trad hij ook in Amerika
meermalen als solist op. Na Amerika volgde
Monte Carlo, wiens Vorst zich een groot
vereerder van hem toonde.
Tegenwoordig heeft hij zijn verblijf te .Parijs.
Zijn compositiën bestaan uit een „Suite"
en 3 „Concerten" voor violoncel met orkest;
een „Phantasie", eenige ,,Romances" en
kleinere werken voor kamermuziek.
In 1905 werd hem het Officierskruis van
de Orde van Oranje- Nassau vereerd.
Hooft (J.), geb. te Broek in Waterland
1853, ontving muziekonderwijs van Hoon
(piano en orgel), Mobach te Amsterdam
(theorie) en van L. J. van Loenen en Joh.
Bastiaans te Haarlem (piano). In 1873 werd
hij organist te Zaandam en richtte er ver
1887-schilendmuzkvrg op.In

behaalde hij het diploma voor orgel middelbaar onderwijs, uitgereikt door de N. T. V.
Van zijn compositiën verschenen een marsch
„Achilles", een mannenkoor : ,,Zonsondergang" en een gemengd koor : „Gij zijt mijn
lief, mijn dierbaar kind''.
Hoog (Willem de), geb. te Oosterhout,
1 Mei 1874, genoot zijn opleiding van G.

Dorrenboom (Breda), Jos. Vranken (Utrecht)
en Ant. Averkamp (Amsterdam).
Na zijn studiejaren trad hij door heel
Nederland als bariton - zanger op.
Hoog (Toos), geb. te .Schiedam 1873,
oud - leerlinge van het Conservatorium te
Amsterdam (1896—I9oo), voornamelijk voor
zang als hoofdvak en voor declamatie als
nevenvak.
Sinds 1900 is zij leerares in solozang,
methodisch spreken en declamatie te 's Gra-

venhage.

Als zangeres en declamatrice trad zij in
verscheidene plaatsen van ons land op, ook
te Antwerpen en te Brussel.
Zij schreef R- en L- oefeningen voor het
spreekonderwijs (iO dr. 1904, 2 ° dr. 1go9).

HOUCK (IZAAK ALBERTUS).

In portefeuille heeft zij eenige liederen voor
een zangstem met piano.
Hoogslag (Jacob, Nan ne, Diederik),
geb. 1877 te Leeuwarden, genoot van 1893-97
zijn opleiding aan het Conservatoire royal
te Luik in piano, solfège theorie, harmonie,
contrapunt, kamermuziek en contrabas. In
1897 behaalde hij een „premier prix" voor
pianospel.
Tegenwoordig is hij te Sneek gevestigd
als muziekleeraar en directeur van verschillende zangvereenigingen aldaar en in den
omtrek, terwijl hij als solo-pianist optrad in

Leeuwarden, Sneek, Harlingen, Amsterdam,
Groningen, Heerenveen, enz.
Eenige kleinere werkjes voor gemengd
koor, hoewel nog in manuscript, zijn op
diverse plaatsen uitgevoerd.
Hórrman (J.), j i i Maart 1883, kapelmeester te 's Hertogenbosch, vroeger bij het
5e Reg. Infanterie, leeraar voor blaasinstrumenten aan de muziekschool.
Houck (Izaak, Albertus), geb. te Deventer, io Sept. 1849, ontving reeds vroeg
klavieronderwijs van J. J. Arentz aldaar en
ging, na het Gymnasium bezocht te hebben,
naar Leiden, waar hij eenige jaren de
Academische lessen volgde in Schei- en
-

Natuurkunde, terwijl hij tevens pianoles nam
bij A. J. Wetrens aldaar.
In 1874 naar Deventer teruggekeerd, ontving hij van C. A. Brandts Buijs onderricht
in compositie en contrapunt en maakte hij
zich door ernstige eigen studie met de
werken der groote Meesters van alle tijden
vertrouwd. Sedert wijdt hij zich uitsluitend aan
compositie, pianospel en muziekgeschiedenis.
Een menigte werken zijn door hem gecomponeerd, en velen daarvan worden met veel
bijval in binnen- en buitenland uitgevoerd.
De lijst zijner werken (de Deventer Boek
Steendrukkerij heeft ongeveer 8o werken-en
genoteerd) bevat:
Tooneel -muziek:
Op. 69, „Kassandra'', Tooneel- oratorium in
bedrijf.
„ 72, ,.Olga", Toondrama in 4 bedrijven.
„ 75, „Waltherlied", Monodrama.
,; 47, „Herodes ", (muziek voor drama).
Koorwerken met solo en orkest:
Op. q.o, „De Zwaan van Adrichem".
„ 50, ,,De Waterreus''.
" 54, „Andreas".
„ 85, „Het lied der Planeten".
Koorwerken met piano:
Op. io, ,,Weemoed en Hope".
„ 20, „Rubezahl".
,, 33, „Drie Liederen ".

HOUCK (IZAAK ALBERTUS).

Koorwerken a- capella :
Op. 74, Vijf geestelijke gezangen.
Vrouwenkoren met piano:
Op. 52, „Lass die Rose schlummern".
„ 54, Drie vrouwenkoren uit „Andreas".
Mannenkoren:
Op. 23, „Noordzee".
„ 38, Twee mannenkoren.
Liederen met piano:
Op. 3, Sechs Lieder.
„ 4, Zwei Lieder.
„ IT, Drei Lieder.
„ z3,
Vier Lieder.
„ z4,
Vier Lieder.
„ 28, Drei Lieder.
„ 30, Drie Liederen.
„ 36, Drie Liederen.
„ 46, Twee soldatenliederen.
„ 56, Zes liederen
" 59, Vier Lieder.
„ 71, Twee liederen.
„ 8o, „Het oude lied".
„ 83, „O lieflijk huis" (met cello).
„ 87, Zes kinderliederen.
Twee- stemmige liederen met piano.
Op. 66, Zes 2-stemm. liederen. (Sopraan en alt).
Symphonieën:
Op. 29, Symphonie (F. gr. t.).
,, 44, id. (C. gr. t.).
„ 6z, Symphonische Ballade.
Suites en andere orkestwerken:
Op. 87, Suite orientale.
» 55, Landelijke suite.
„ 17, Steppenmuziek.
„ 19, Romeinsche Triumftocht.
Ouvertures:
Op. z6, Dramatische ouverture.
„ 41, Lente - ouverture.
„ 47, Herodes.
„ 50, De Waterreus.
„ 63, Feest- ouverture.
„ 69, Kassandra.
„ 72, Olga.
„ 85, Het lied der planeten. (Preludium en
Fuga).
Viool en piano:
Op. 34, Gesangscene.
,, 49, Sonate (G. gr. t.).
„ 68, Sonate (a Kl. t).
„ 88, Notturns (gearr. naar die voor Eng.
hoorn en piano).
Violoncel en piano:
Op. 9, Zwei Cantilene.
„ 25, Drie karakterstukken.
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,, 49, Sonate (G gr. t.) gearr. naar die
voor viool en piano.
„ 68, Sonate (a kl. t.) gearr.
„ 78, Sonate voor cello en piano. (A gr. t.).
„ 86,
id.
„
„
„
(e kl. t.).
Trio's:
Op. 22, Trio (D gr. t.) voor piano, viool en
violoncello.
„ 42, Trio (e kl. t.) voor piano, viool en
violoncello.
„ 65, Trio (A gr. t.) voor piano, viool en
violoncello.
„ 31,
(G gr. t.) voor viool, alt en violoncel.
„ 38, Aubade, voor fluit, hoorn en harp.
Strij kkwartetten :
Op. 48, Kwartet (B gr. t.) voor 2 violen, alt
en cello.
„ 48, Kwartet (G gr. t.) voor 2 violen, alt
en cello.
„ 62, Kwartet (A gr. t.) voor 2 violen, alt
en cello. (gearr. naar Octett op 53).
53, Octett, voor. klarinet, 2 hoorns, fagot,
2 violen, alt en cello.
„ 88, Notturns, voor Engelsche hoorn met
piano.
Piano met 2 handen:
Op. z, Drie Sonatines (G, D. en Es. gr. t.).
2, Sonate (A gr. t.).
„
5, Toonstuk.
„
6, Landleben, Sechs Characterstücke.
„
7, Fantasiestück.
„ 8, Zwei Impromptus.
„ 12, Das Meer.
„ z5, Onze kinderjaren.
„ 21, Sonate (B gr. t.).
„ 24, Drie klavierstukken.
26, Vier klavierstukken.
„ 32,
Ballade.
,, 35. Sonate (As gr. t.).
,, 39, Miniaturen.
,, 45, Sonate (As gr. t).
„ 5i, Drie Concertphantasieën.
„ 57, Sonate (f kl. t.).
„ 6o, Impromptu Wals.
„ 64, Concert voor piano met orkest (of 2e
piano.
„ 67, Hollandsche Rhapsodie.
„ 70, Hexameron, zes klavierstukken.
„ 76,
Etudes.
Acht kleine klavierstukken voor kin„ 77,
deren.
„ 79, Drie Walsen.
„ 82, Suite (Preludium, Romance, Capriccio,
Marsch).
„ 84, Zes Fuga's.
Verzamelingvan Nederlandsche Volks
-liedrn.
Idem, (uit vroegeren tijd).
Piano 4- handig.
Op. i6, Dramatische ouverture.
„ 17, Steppenmuziek.
6
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„ i8, Drie Marschen.
„ 19, Romeinsche Triomftocht.
„ 27, Drie - Walsen.
„ 29, Symphonie (F. gr. t.).
„ 37, Suite Orientale.
„ 41, Lente - ouverture.
Jeugd, 6 kleine klavierstukken.
,, 43,
Symphonie (C gr. t.).
,, 44,
„ 47, Herodes (muziek voor).
„ 61, Symphonische ballade.
„ 63, Feestouverture.
„ 69, Voorspel voor het Tooneel- oratorium
„Kassandra".
Ook verschenen vele opstellen van hem in
Tijdschriften.

Hutschenruijter (Helene Margaretha),
geb. te Rotterdam, 29 Januari 1832, •j ii Aug.
1859, ontving haar eerste opleiding van haar
vader, Wouter H., aan de muziekschool van
Toonkunst en van de dames Jenny Lind en

Falconi.
Als sopraan-zangeres trad zij te Rotterdam en elders met succes op.
Hutschenruijter (Willem), geb. te Rotterdam 22 Sept. 1863, zoon van W. J. Hutschenruijter, heeft als organisator en strijder
voor hervorming van het muziekleven be-

kendheid verworven. Aanvankelijk dilettant,
besloot hij in 1889 een plaats als hoornist
in het concertgebouw-orkest te aanvaarden,
welke hij tot 1901 vervulde. In 1891 werd
hij tevens tot Secretaris der exploitatie, in
1892 tot adjunct- administrateur, in 19o1 tot
administrateur en in 1903 tot directeur administrateur van het Concertgebouw benoemd. In 1904 nam hij als zoodanig ontslag
om een geschil tusschen orkest en bestuur,
waarbij hij zich schaarde aan de zijde van
het orkest. (Zie zijn brochure : Het concertgebouw- conflict, bijdrage tot de geschiedenis
van het muzikale leven in de hoofdstad, 1904).
Bovendien was H. van 1898 -1908 adjunctdirecteur van de muziekschool en Conservatorium van „Toonkunst ", en van 1894-1909 — met onderbreking van 1901-- o4 —
Voorzitter der Amsterdamsche Toonkunstenaars-vereeniging en Redacteur van haar
weekblad „Toonkunst.' In laatstgenoemde
kwaliteit nam hij deel aan de oprichting (1901)
der vak - organisatie van musici „de Algemeene
Nederl. Toonkunstenaarsvereeniging", terwijl
hij als vertegenwoordiger van Holland te
Milaan tot de oprichters behoorde der Internationale organisatie „Le Confédération internationale des artistes musiciens".
Thans wijdt H. zich geheel aan de propaganda voor zijn hervormingsbeginselen,
verkondigd in zijn in 19o8 verschenen boek
„Het Beethovenhuis", dat ook in Duitsche
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vertaling bij Greiner en Pfeiffer, te Stuttgart
is verschenen. Als propagandist van de in
I 90 opgerichte internationale vereeniging,
werden door hem in verschillende plaatsen
van binnen- en buitenland met succes voordrachten over zijn beginselen gehouden.
H. is thans ook redacteur van een periodiek geschrift „Muzikale brieven ", tevens
bevattende „Handelingen" van de vereeniging: Het Beethovenhuis, waarvan het eerste
nummer in September I9I0 verscheen.
Naar aanleiding van het verschijnen van
dit geschrift werd hem namens een aantal
leden van het Concertgebouw en het Residentie- orkest de „Beethovenets" van Derkinderen aangeboden in een door Berlage
ontworpen lijst, waarbij een oorkonde was
gevoegd.

Hutschenruijter Sr. (Wouter), geb. 28
Dec. 1 796 te Rotterdam, j z8 Mei 1878,
Mr. Viotta spreekt van 8 Nov. 1878, genoot
eerst onderricht in vioolspel van A. Dakman,
legde zich bovendien toe op de beoefening
van trompet en waldhoorn en speelde reeds
als 9-jarige knaap mede in het orkest der
Schutterij. Voorts volgde hij de lessen in
theorie en compositie bij Hummel en Romberg, werd daarna onder - kapelmeester (11887)
en vier jaar later kapelmeester van het
muziekkorps der Schutterij te Rotterdam.
Tevens was hij onderwijzer aan de zangschool van „Toonkunst" voor de jongensklassen. (De meisjesklassen kregen zang
-onderwijsvaS.Lg)
In 1826 richtte hij een concert-vereeniging
aldaar op en werd eenige jaren later directeur van „Eruditio Musica" totdat deze ver
overging in handen van de M. t. b. d. T.-enig
In 1831 richtte hij te Schiedam een orkest
een zangvereeniging op, alsmede een-en
kerkkoor. Bij dat alles was hij van 1820-39
kapelmeester te Delft.
Hutschenruijter heeft verscheidene werken
geschreven, o. a.:
Vijf Concerten.
Vier Fantasieën.
Drie gevarieerde thema's voor hoorn met
orgelbegeleiding.
Ouverture voor blaasinstrumenten.
Ouverture voor groot orkest.
Twee Symphonieën.

(Voor elk der vier laatstgenoemde werken
ontving H. van de M. t. b. d. T. een premie
van 20 dukaten).
Een derde Symphonie (opgedragen aan
Koning Leopold I van België en bekroond met
de gouden medaille).
Een groot aantal kerkcompositiën.

HUTSCHENRUIJTER (WOUTER).

3 vierstemmige Cantates met orkest.
Twaalf Liederen met piano, o. a. ,,Het breistertje" en ,,Een kruis met rozen:'.
De Opera ,,Le roi de Bolième".
20 marschen voor militaire muziek.
Een concertino voor 8 pauken.
iVlissa solemnis, met orkest.
Een 4 -stemmige Mis met orgel en blaas
instrumenten.
Een Mis, met orgel alleen.
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(heide onder zijn leiding te Berlijn opgevoerd).
Nocturne" voor klein orkest.
Op. 9, Menuet et Cavatine", voor piano 2 h.
14, Zwei Stücke für klavier", benevens
verscheidene andere pianowerken en
ensemble stukken.

Op het gebied der muziekliteratuur schreef hij:
Biographieën van R. Strauss, F. Weingartner
en W. A Mozart (io) ; Orkest en orkestspel
(1903) ; Het muziekleven in onzen bloeitijd 11910).
Nieuwe Berlioz -literatuur.

Willem H. was ridder van de Eikekroon.
Hutschenruijter (Wouter), geb te RotHutschenruijter is Officier in de orde van
terdam, 15 Aug. 1859, oudste zoon van W. Oranje -Nassau.
J. Hutschenruijter, en kleinzoon van den
(Willem Jacob), zoon
eertijds populairen dirigent te Rotterdam, vanHutsclienrui.jter
Wouter
H.
Sr.
geb. te Rotterdam, 22
ontving het eerste piano -onderwijs van zijn
Maart
1828,
19 Januari 1889, werd musicus
vader, later aan de mnuziekschool aldaar in
tegen den zin van zijn vader. Hij ontving
solfège (C. C. A. deVliegh), viool (Em. Wirth, piano
-onderricht van Berthold Tours, werd
piano (C. v. d. Sandt), harmonieleer (Th. H.
uitmuntend hoornist en was als zoodanig
H. Verhey, contrapunt, compositie, hooger een
werkzaam in de Duitsche Opera te Rotterpiano -onderwijs (F. Gernsheim).
dam
en bij de concerten van ,,Eruditis" en
In 1 88o begon hij zijn loopbaan als 2 ka,,Toonkunst".
pelmeester der Schutterij te Rotterdam, vanHij
volgde zijn vader op als kapelmeester
waarvan zijn vader i e kapelmeester was, (Ier Schutterij,
(1865), schreef tal van arrangewaarop het directeurschap der zangvereeni
meer
dan 13 duizend eigen.
menten
(NB.
ging ,,Euphonia' ' en de betrekking van onder- handig geschreven partituren),
wijzer aan de muziekschool aldaar volgden. zeer gezocht piano -onderwijzer. en was een
In 1890 benoemd tot 2 orkestdirecteur
Tengevolge van een conflict tusschen den
van het Concertgebouw-orkest te Amsterdam Kommandant
der Schutterij en het Bestuur
(directie W. Kes), en tevens tot leeraar in der Officieren -Societeit
werd het Korps ontde muziekgeschiedenis en pianospel aan de bonden en H. ontslagen (1885).
door W. Kes opgerichte orkestschool, bleef
Hutschenruijter—Winzer (Mevr. Ger hi daar tot 1892, toen deze school over- trud
Pauline Selma), geb. 20 juni 1864
genomen werd door het conservatorium van te Brieg
bij Breslau, is de dochter van Rudolf
,,Toonkunst".
Winzer,
harpist,
van wien zij volledig muziekMeer in het bijzonder trad hij op den
ontving. In 1882 kwam mej. Winzer
voorgrond, toen hij in genoemd jaar werd . onderwijs
Rotterdam, waar zij als harpiste verbenoemd tot dirigent van het Sted. orkest naar
bonden
aan het orkest van de Hoogte Utrecht, dat onder zijn leiding een groote duitsche werd
Opera, terwijl zij 's zomers in het
vermaardheid heeft verworven. Bovenal moet
te Ostende speelde. Van
melding gemaakt worden van zijn streven Kurhaus-orkest
1884--86 maakte zij te Amsterdam deel uit
om onze nationale kunst te bevorderen, Aan
van het Paleis-orkest en ging daarna naar
vele jonge Nederl. componisten verschaft hij St.
als harpiste van het Aquagelegenheid hunne werken met zijn orkest riumPetersburg
(1886-89. Des winters werkte
-orkest
uit te voeren, en door zijn toedoen treden zij mede in het Stadttheater te Königsberg.
ook uitvoerende kunstenaars voor het publiek
1889 kwam mej. Winzer naar Amsterdam,
op. Door het geven van ,,Volksconcerten" In
waar
zij als harpiste in het Concertgebouw
beoogt Hutschenruijter het loffelijk doel goede geplaatst
werd en huwde in 1893 met den
muziek onder het volk te brengen.
Willem
Hutschenruijter.
heer
Als pianist trad hij vroeger veel op, doch
Van
1896-97
was mevr. Hutschenruijter
wordt in de laatste jaren daarin verhinderd
in het orkest der Ned. Opera
door de drukke bezigheden als dirigent Winzerharpiste
werd
zij
tevens
benoemd tot leerares in het
en
voornoemd.
aan de orkestschool en sedert 1898
Den re11 April 1905 herdacht hij zijn 25- harpspel ht
Conservatorium.
ook aan
jarig jubilé als orkestleider.
Tegenwoordig
gevestigd in den Haag als
Van zijn compositiën zijn de voornaamste: harpiste van het Resid.
Orkest ter vervanging
van mej. Van Leeuwen, die wegens huwelijk
,,Concert", voor piano en orkest.
Een ,,Ouverture" en een ,,Suite" voor orkest,
het orkest ging verlaten (io).

(FAMILIE HUTSCHENRUIJTER).

(Familie Hutschenruijter).
Wouter H. geb. 28 Dec. 1796, j T 8 Mei 1878.

Willem Jacob H., geb.
19 Januari 1889 (zoon).

22

Maart 1828,

Immig Jr. (Cornelis), geb. te Rotterdam
29 Aug. 1867, genoot het eerste onderwijs
in piano-, orgelspel en harmonieleer van J.
B. Litzau en verkreeg na 3 jaar studie het

diploma der N. T. V.
Den 8 Aug, 1890 volgde hij zijn leermeester op als organist in de Evang. Luth.
kerk te Rotterdam en studeerde verder in
harmonie, orgelpunt en compositie onder F.
Blumentritt. Voor de benoeming tot organist
van het Concertgebouw der Zoël. Garten te
St. Petersburg bedankte hij.
Te Rotterdam richtte hij de populaire concerten op, die nu nog door den organist J.
H. Besselaar Jr. aldaar worden voortgezet.
Verscheidene bekende solisten traden daar

op, o.a. Paul Haase, B Dessau e. a.
Sedert April 1900 trok hij zich uit het
muziekleven terug, ofschoon af en toe collega's vervangende of bij uitvoeringen van
„Gemengd koor" (directie G. Rijken) medewerkende. Dit aftreden geschiedde om zijn
vader op te volgen als eigenaar der Kon.
Boek- en Steendrukkerij, welke zaak hij tot
grooten bloei bracht en tot ver over de
grenzen bekend is.
Als componist is hij bekend door een
30 -tal werken voor orgel, viool, zang, enz.
Orkestbewerking van Richard Hol's kinderkantate ; ,Het Ouderhuis (waarmede deze zeer
ingenomen was).
Psalm van Lijsen enz.
Vertalingen van theoretische werken als:
Heinze's Theoretisch -practische Harmonieleer.
Docter Riemann's Muzikale Versieringen.
Een geïllustrieerde verklaring der orgelregisters (C. Locher).
De voornaamste plichten van een organist
(Turk).
Het moderne orgel en de orgelmuziek (van
J. S. Bach, opgedr. aan Mr. Viotta).
Een gedenkschrift bij Litzau's 70 sten ge boortedag.
Bewerking van B. Kothe's „Abriss der Musikgeschichte" i (in vereeniging met S. Brons).
„Prinses Zonneglans'', zangspel voor Soli,
vrouwen- en kinderkoor in 5 bedrijven, Ie uitvoeringen te Rotterdam Mei 1896 en verder te
's Gravenhage, Utrecht enz. Te 's Hage waren
ook HH. MM. de Koningin, de Koningin-Moeder
en de Prins tegenwoordig).
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Helene Margaretha H., geb. 29 Jan. 1832,
I T Aug. 1859 (dochter).
Wouter H. geb. 15 Aug. 1859 zonen van
Willem H. geb. 22 Sept. 1863 W. J. H.

Op. 30, Einleitung, Variationen and Finale
über „die Wacht am Rhein" (opgedragen aan den Weimarschen Hoforganist A W. Gottschalg en ook in
Duitschland gunstig gerecenseerd. De
mineur-variatie noemde Hol „een
juweeltje ").
In vereeniging met A. Krul Jr. was Immig
eenige jaren redacteur van „Harmonium", verzameling van orgel- en harmonium- muziek,
waarin van hem verschenen op. z6, 17, 18, 20,
21 en 25, benevens bewerkingen van Orkesten Koorwerken (Parcival, Festgesang an die
Künstler" enz.).
Op. 15, Andante religioso, voor viool met orgel
of piano.
„ 27,
Drei melodiöse Tonstücke für Orgel
oder Harmonium mit oder ohne Pedal.
„ 28,
Fantasie in variatievorm over het
volkslied „Veel jaren leev' de
Koningin ", voor orgel, harmonium of
piano.
„ 14, r Geloofsvertrouwen" (naar het Hoog
voor-duitschvanJ.Krem),ld
zang met orgel of piano.
„
6, „Mijn vaderland" J. Nierop), voor
mannenkoor.
13, Paraphrase over het oude Wilhelmus,
voor orgel of harmonium.
Paraphrase über „Ehre sei Gott",
für idem.
„
7, Twee Andantino's, voor orgel of
harmonium.
„ 24, Wilhelmus fantasie, voor idem.
„ 19, Zestien gemakkelijke voorspelen, voor
idem.
„Woudgedachten", voor zang en piano.
C. Immig Jr. en S, Brons, Geschiedenis der
muziek.

Ingenhoven (Jan), geb. te Breda, 19 Mei
1876, in opleiding hoofdzakelijk autodidakt,
genoot hij van 1902 -03 het onderwijs van
L. F. Brandts Buijs in harmonie en compositie, van 1906—o7 van Felix Mottl te
.Munchen instrumentatie, Mozart- en Wagnertraditiën, en in 19o8 Tonbildung (gezang)
van Prof. Törsleff aldaar.
Zijn hoofdvakken zijn zang en klarinet.
Van 1893 -1901 was hij dirigent der Har
monie- en zangvereeniging „Cecilia" te
Teteringschen Dijk bij Breda, van i of —o5
van de Kon. zanvereeniging „Breda's Mannenkoor,', der Kon. Orkest -vereeniging „Vlijt en
Volharding aldaar en van de zangvereeniging
-

ISAAC (OLGA).
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Isaac (Olga), geb. te Maastricht, ontving
hare opleiding aan de stedelijke muziekschool
in haar geboorteplaats, daarna aan het Conservatorium te Amsterdam (hoofdleerares
Cornélie van Zanten), waar zij een diploma
verwierf voor solozang en voor zangonderricht; later zette zij haar studie voort bij den
heer en mevrouw Morello.
In bijna alle voorname steden van ons
land trad zij als zangeres op, o.a. te Amsterdam, den Haag, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Arnhem, Nijmegen, 's Hertogenbosch
Breda, Tilburg, Maastricht, Dordrecht, Zutphen, Deventer, Haarlem, enz. en ook in

„Zanglust'' te Dordrecht; van 1906—o8 van
de „Orchester-Verein" te München, van
19o8—o9 van het „Philharmonisch Orkest ",
terwijl hij in 1909 ook de directie kreeg van
de „Munchner Madrigal-Vereinigung. welke
in Mei 1910 haar eerste uitvoering heeft gegeven met werken uit de z6 °, zie en 18e eeuw
en van Brahms.
Zijn compositiën bestaan uit:
„Academie-Cantate ", opgevoerd te Breda Sept.
1903.

„Symphonische Fantasie über Zarathustra's
Nachtlied'', opgevoerd te München, Mannheim
en Berlijn 1906/o8
„Symphonisch Tonstück" nr. i, + Lyrisch) opgevoerd te Berlijn 1907.
„Symphonisch Tonstuck" nr. 2, (dramatisch).
„
nr. 3, (romantisch).
„
„Klaus Fink", ballade für Bariton u. Kleines
Orchester.
„Zwei Lieder", z Abendstandchen (Brentano),
2 der Zaümende See (Julius Moser.
.4 Quators voor gemengde stemmen à capella.
„St. Jans Vier" (Gezelle), voor gemengd koor
a capella.
„Blumenlieder'', Cyklus für eine Singstimme
and Klavier:
I. Maiglöckchen.
2. Mailied.
3. Das Veilchen and der Grashalm.
4. Nachtviole.
5. Der träumende See.
6. Vergissmeinnicht.
7. Die Rose.
Een strijkkwartet.
Vierstemmig gemengd à capella-koor.

Engeland.

Isterdael (C. van), geb. 1873, oud -leerling van Servais voor violoncel, behaalde
op 16-jarigen leeftijd de hoogste onderscheiding aan het Conservatoire te Brussel,
werd een jaar later solo-cellist in het Fransche
opera- orkest te 's Hage en later leeraar aan
het Conservatoire te Bergen België -. Sinds
1890 te 's Hage gevestigd als violoncellist,
is hij mede - oprichter van het Haagsche Toon
kwartet en lid van de Haagsche-kunstear
Trio-vereeniging (Isterdael, Hack en Textor).
In 1909 deed hij met den pianist De Vogel
een concertreis door Spanje en Portugal. Hij
is componist van een „Ballade" voor soli,
gem. koor en orkest; „Opstanding, „les
Cloches" ; Immortalité, alle koorwerken, en
t

Liederen.

J.
J aeobs (J.), geb. 8 Dec. 1829, was van
zijn 12e tot 17e jaar aan militaire muziekkorpsen
verbonden en werd achtereenvolgens solotrombonist in het orkest van het Paleis voor
Volksvlijt, van den Parkschouwburg en bij
de Amsterdamsche Orkestvereeniging. Voorts
werd hij leeraar aan de muziekschool te
Groningen, later Kapelmeester der Schutterij
en leeraar aan de muziekschool te Gouda.
In 1874 werd hij benoemd tot solo-trombonist
van Z. M. Koning Willem III. Sedert 1892
is hij geen werkend lid meer in orkesten.
Den 8 ' December 1909 vierde hij onder
veel belangstelling zijn 8o -te11 verjaardag.
Jansen (Willem Pieter Hendrik), geb.
23 Dec. 1858, woonde van 1882 -83 den
Cursus voor kerkgezang te Regensburg bij.
Na eenige jaren als kapelaan te Helder werkzaam te zijn geweest, werd hij benoemd tot
leeraar aan het Seminarie Hageveld, waar hij

zijn krachten wijdde aan de strenge liturgische
muziek. Hij was studiemakker van wijlen
Z.H. Paus Leo XIII.
Hij is componist van:
Een nieuw Koninginnelied, getiteld: „Een
Vrouwehand", (woorden van D. F. van Heyst),
voor gemengd koor met tenor-solo, op. 24.
„Duo Responsaria ad Mut. in Resurrectione
Domini", op. 13 (opgedr. aan de nagedachtenis
van mgr. M. J. A. Lans.
„Zes liederen" (mgr. Van der Ploeg), bij ge
eerste H. Communie, voor een-legnhidr
stem met orgel.
.Mis ", ter eere van den H. Antonius van
Padua, voor twee ongelijke stemmen (alt en
bariton) met orgel.
„Heilige Engel unter den Palmen ", sopraansolo met koor en piano.

Janssen (N. A.), geb. te 's Bosch, was
eerst organist te Leuven, ging in 1845 in
een klooster, dat hij in 't volgende jaar ver-

JELTES-SLUIJTERMAN (MEVR. A. W.).

liet, werd in 1851 kapelaan aan de Spaansche
kapel, later aan de Jezuïtenkerk te 's Hage,
en daarna pastoor te Gennip.
Hij is componist en auteur van:
.,Cantantibus organis Caecilia," feestzang
voor 3 st. mannenkoor met orgel.
De Cantor, verzameling van 2- en 3-sternmige gezangen, met een vierstemmige orgel

-partij.
,,De ware Gregoriaansche organist", grondig
onderricht tot het zuiver begeleiden van den
Gregoriaanschen zang.
Geschied- en oordeelkundige beschouwing
over wereldsche en kerkelijke muziek.
Nog eenige gedachten over kerkmuziek.
De Gregoriaan.
Praeludiën voor orgel.
Jeltes—Sluijterman (Mevr. Aleida Wil -

helmina), dochter van den Oud - referendaris
Th. Jeltes, geb. te 's Gravenhage 4 Juni
1873, werd leerlinge van Arnold Spoel aan
de Kon. muziekschool aldaar, ontving in
1896 het diploma voor zang, en vervolgde
daarop haar studiën te Frankfort a/M onder
leiding van Eduard Bellevidt.
Als „stimmlich" zeer begaafde mezzo-sopraan- zangeres is zij in de jaren 1895 -1902
in de concerten te Frankfort, Darmstadt,
's Gravenhage, Nijmegen, Zutphen', Gorinchem, Alkmaar, enz. voornamelijk als liederen zangeres opgetreden.
Gedurende het seizoen 1900 —'o I bezocht
zij op een concerttournée met Gottfried Mann
en den violist M. Wolters (Amsterdam) een
groot aantal plaatsen in ons land. Mann droeg
haar op zijn „Out- Liedeken van Minne" (gedicht van Lodewick), dat in 1901 verscheen.
Zij huwde in 1906 met den heer A. C.
an te 's Hage.
Sluijterman
Jeltes (Theodoor), oud - Referendaris bij
het Departement van Koloniën, is geboren
te 's Hage, den 21 Febr. 1842. Hij genoot
zijn eerste muziek - onderwijs gedurende eenige
jaren aan de Kon. muziekschool aldaar, ver
werd hij aan de muziekschool van-volgens
„Toonkunst" te Rotterdam opgeleid voor den
solozang door den toenmaals zeer vermaarden
leeraar en zanger Carl Schneider, die tevens
als lyrisch tenor aan de Duitsche Opera aldaar verbonden was, en wiens echtgenoote
als letterkundige o.a. als vertaalster van Oud
dichters destijds veel naam bezat.-holandsce
In 1896 verkreeg hij het diploma voor solozang. Reeds van 1868 af tot 11895 toe trad
hij talloos veel malen met succes als zanger
op, ofschoon steeds dilettant 'blijvende en
zijn ambtelijke betrekking aan het genoemde
Ministerie bekleedende. Vooral voor de uit-
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JONG (EDUARD DE).

voering van Oratoria van Bach, Handel en
Mendelssohn werd hij zeer gezocht door

Verhulst, Bargiel, Nicolai en S. de Lange.
In ensembles zong hij meermalen in ver
-enigo.amtCrlH,DGunz
Carl von Bongardt, Messchaert, Rogmans,
Litzinger en de zangeressen mevr. Offermans--v. Hove, W. Gips, A. Rüdiger (Berlijn),
L. Schärnack (Weimar) en de instrumentalisten W. Kes, J. Hollman, H. Bosnians, J.
Giese, en J. Storten beker.
Hoezeer Messchaert hem als bas- bariton
waardeerde, blijkt wel hieruit, dat de groote
zanger bij een uitvoering van Bach's „Mattheus- passion'' verlangde, dat hij in zijn
plaats, behalve de kleinere baspartijen, ook
de Aria „Am Abend" zoude zingen.
Nog werkte hij als zanger mede bij de
uitvoeringen der Haagsche- en Leidsche Toon
ook in vele andere-kunstafdelig
plaatsen van ons land. Eens bereikte hem
een uitnoodiging uit Keulen, waaraan hij
echter niet kon voldoen.
Theodoor Jeltes is eerelid van de M. t. b.
d. T., van het Studenten - muziekgezelschap
„Sempre Crescendo" te . Leiden, van de

Delftsche muziekvereeniging „Apollo" en van
de voormalige Haagsche muziek -vereeniging
„Polyhymnia*'.
jong (Annie de), geb. te 's Hage 1882,
violiste, studeerde aan het Kon. Conservatoriu m aldaar, welke inrichting zij met een
prachtig diploma verliet. Later stelde zij zich
onder leiding van Witek te Berlijn en Seck
te Praag (1904) en trad daar op in een concert van de Zweedsche zangeres Alma Fohströn. Zij deed in 1906 een kunstreis door
Indië.

Naar Nederland teruggekeerd, trad zij
daar als solo- violiste in de voornaamste steden
op. Zoo ook in Duitschland, Frankrijk, Engeland België, en Oostenrijk.
Jong (A. M. de), geb. 8 Dec. 1851 te
Amsterdam, organist en dirigent.
Hij is componist van:
„De Zee" (F. G Labout), verplicht mannenkoor bij den zangwedstrijd te Edam Juni 19o8.
„De Storm en de Eik", voor mannenkoor.
„Waakt op" (Heye).
„Ave verum'', verplicht koor zangwedstrijd
Zaandam.
„I)e schoonste ster''.
,

Jong (Eduard de), oudere broeder van
Jac. de Jong, te Deventer geboren, 1837,
vestigde zich in 1857 in Engeland, woont
thans sinds vele jaren te Manchester en is
een fluitist van beteekenis. In weerwil van
zijn 73 jaren blijft hij zijn instrument ge-
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JONG (HERMANUS DE).

trouw en trad hij nog onlangs in de SteinwayHall te Londen als solist op en waren de
Londensche bladen vol lof over zijn schitterend spel. Hij speelde er ook werken van
eigen compositie en heeft het voornemen in
het seizoen 1910/I z nog een kunstreis in ons
land te ondernemen. Van zijn werken worden
genoemd:
Eerste turnfeestmarsch, trio met zang.
Tweede turnfeestmarsch, idem, idem.

Jong (Hermanns de), geb. te Deventer

1835, ontving muziek-onderwijs van
C. A. Brandts Buys te Deventer en J. Worp
in theorie en harmonie -leer, in hoofdzaak
voor viool en klarinet.
In 1848 trad hij in dienst bij de Schutterij
te Deventer als solo- klarinettist, was van
1857 —'62 kapelmeester te Zutphen, van
1[862--'68 van het 8 Reg. Inf. in garnizoen
te Leeuwarden, directeur van strijk- en har.
monie- orkesten, der volkszangschool enz. aldaar.
Van 1883 tot op den huidigen dag is hij
werkzaam als directeur van het Leeuwarder
Sted. muziekkorps (vroegere schutterij muziek)
en van de muziekschool.
Den t en Febr. 19o8 was het 6o jaar geleden, dat hij zijn muzikale loopbaan, nl. als
muzikant bij de schutterij te Deventer, begon.
Van zijn hand verscheen:
17 Mrt.

„De Nederlandsche vlag", lied in den volkstoon
voor een zangstem met piano, of voor 4 mannenstemmen.
Jong (J. de), geb. te Nieuwer -Amstel, 18

Juli 1878, volgde in zijn geboorteplaats de
lessen van J. Stolwerk, voorganger van Hub.
Cuijpers en ook van dezen te Amsterdam.
Daarna vertrok hij naar Regensburg (Beijeren),
om onderricht in de authentique kerkmuziek,
contrapunt, kerkelijke compositie -leer enz. te
ontvangen en verliet in 1898 met het eind
deze kerkmuziekschool.
-diploma
In Aug. 1898 werd hij benoemd tot directeur-organist der O. L. Vroucvekerk (Spaar
te Haarlem, richtte daar in 1902-nekr)

KALLENBACH (P.).

de zangvereeniging „Arti et Religions' op
en bedankte in 1909 als dirigent.
In Dec. d. a. v. opende hij een cursus in
Katholieken kerkzang „Schola Gregoriana",
welke cursus door een 6o -tal leerlingen wordt
gevolgd.
Zijn verdere werkzaamheden zijn : Opleiding van kerkelijke organisten en zangers,
onderwijs geven in pianoleer, contrapunt en
partituur-spelen, alsook in 't bijzonder in de
authentique kerkzang (Gregoriaansch).
Hij componeerde verschillende kerkelijke
compositiën, waaronder een Mis. Verder
„Veni Creator", op. 7 (in druk), „St. Joseph-

lied", „Welkomstzang" (J. v. Breemen Jz.)
voor gemengd koor in afschrift bij den
auteur), enz. en schreef vrij geregeld muzikale
verslagen in de N. H. Courant, thans nog af
en toe.
jong (Jac. de), geb. te Deventer 24 April
1839, ontving zijn opleiding van C. A.
Brandts Buijs en kwam in 1858 als fluitist
eerst in het orkest van Aug. de Boer te
Amsterdam, vervolgens bij Van Lier en in
het Paleis - orkest. In 1[874 verkreeg hij den
titel van solo- fluitist van' Z. M. Koning Wil
-lemI.
Den 25 Nov. 1889 herdacht hij zijn 40jarige werkzaamheid als zoodanig.
jong (Karel J. de), geb. te Middelburg
1875, werd wetenschappelijk opgeleid aan
het Gymnasium te Middelburg en aan de
Rij ks- Universiteit te Utrecht en muzikaal door
zijn vader A. de Jong, Henri Vink te Dordrecht en Ferruccio Busoni te Berlijn, hoofd
-zakelij
voor piano.
Hij was vroeger leeraar aan de H. B.
school en het Gymnasium te Sneek en aan
het Gymnasium te Amersfoort.
Thans is hij leeraar aan de muziekschool
der M. t. b. d. T. en aan het Conservatorium
te Amsterdam.
Als solist trad hij in Amsterdam, Rotterdam, den Haag, Utrecht en verschillende
andere plaatsen op.

K.
Kallenbach (P.), geb. te Honnef (Rhein)
Oct. 1869, studeerde te Aken aan de
muziekschool en later aan het Conservatorium
te Keulen voor viool, piano, orgel en theorie.
Hij is thans te 's Hertogenbosch gevestigd
als Organist- directeur der St. Janskerk, directeur van 's Hertogenbosch' mannenkoor en
van het vocaal -mannenkwartet. Met genoemd
30

mannenkoor behaalde hij in Juli rgro den
hoogsten prijs in de afdeeling Uitmuntend
concours te Brussel.
-heidopt
Als solo-violist trad hij in vele plaatsen
van Duitschland en Nederland op, en als
organist bij inwijding van orgels o. a. in
Uden, Tilburg, Etten, 's Bosch enz.
Zijn compositiën zijn:

KALTWASSER (ANTONIUS CHRISTIANUS JOH.).

„Het Lied", voor mannenkoor.
,, Ueber Nacht", voor mannenkwartet.
Drei Lieder : „Ich grosse dich", „Frage",
„Rosenzeit".
„Welkomstzang ", voor mannenkoor (gezongen
voor H. M. Koningin Wilhelmina, 1904)
„Feestlied ", voor mannenkoor (gezongen bij
het 25 -jarig Jubileum van Burgemeester v. d.
Does de Willebois, te 's Bosch, igo9).

Kaltwasser (Antonius. Christianus
Johannes), geb. te Rotterdam T875, werd
voor pianist opgeleid aan de muziekschool
van de M. t. b. d. T. te Rotterdam.
In een concert van den „Muzikalen Kring"
te Rotterdam (3 Oct. 1907) in vereeniging
met de hh. pianisten de Waardt, Verhey en
Bezemer en voorts in Londen, Amsterdam,
den Haag, Arnhem en Rotterdam liet hij
zich als solist hooren.
Thans is hij leeraar aan de muziekschool
van „Toonkunst" te Rotterdam.
Karels (H.), sedert 1903 gepensioneerd
adjudant - onderofficier-kapelmeester van het
1 8 Reg. Huzaren te Deventer, werd te
Nijmegen geboren, 7 Juni 185o. Hij begon
te Arnhem zijn loopbaan als muzikant
(1876--'81), lag later te Haarlem in garnizoen,
waar hij kapelmeester werd (1876) en kwam
als zoodanig in 1882 te Deventer aan het
hoofd van de kapel van het 1e Reg. Huzaren.
Bij gelegenheid van zijn zilveren jubilé werd
hem door zijn superieuren en ingezetenen
van Deventer een feest bereid.
Zijn marschen worden op hoogen prijs
gesteld en zijn „Huzarenmarsch" (1881) wordt
nog altijd bij elke parade geblazen. Verder
werd een muzikaal-historische potpourri door
hem gecomponeerd op motieven door den
kolonel Ort aangegeven, bij gelegenheid
van het 8o-jarig bestaan van dit regiment
(1899); de „Prinses Wilhelmina -marsch", voor
het eerst uitgevoerd op den verjaardag van
H. K. Hoogheid, 31 Aug. 1890; (op verzoek
van H. M. de Koningin gecomponeerd);
„Feestmarsch" (1881); Marche militaire, opgedragen aan koning Leopold van België
(1883); „Bondsmarsch" (prijsvraag door den
Bond van Harmonie- en Fanfare- korpsen in
Overijsel en Gelderland, 1903) „Oranjeliederenmarsch", 2 dr., en de marsch „Recht
naar 't Doel".
De heer Karels woont thans te Velp, waar
hij directeur is van de Velpsche Harmonie.
Keereweer (L. C.), geb 12 Mei 1890 te
Leiden, ontving reeds op 12-jarigen leeftijd
onderricht in pianospel van W. v. d. Blij en
van J. Vreeswijs, vervolgens Violoncel van
B. J. A. Rehl, Anton Bouman en Oscar
-

88

KEMPEN (JAC. VAN).

Eberlé, zang van M. Bouman en Orelio,
harmonie van H. C. van Oort en R. Hol.
Sinds verscheidene jaren is hij i Solo -violoncellist, bij het Utr. Sted. Orkest (W. Hutschen-

ruijter).
De heer Keereweer was tot Aprll r g i o
dirigent van het mannenkoor „Euterpe" te
Utrecht, (opger. Juli 1896;) hij is dirigent
van „Zang en Vriendschap ' te Amsterdam.
Bij gelegenheid van het 15-jarig bestaan dezer
vereeniging, rgzo, gaf zij een groot concert,
waarop o. a. Jacques Urlus zijn medewerking
verleende. Verder van „Nut en Genoegen"
te Rotterdam, en van „Zang en Vriendschap"
te Hilversum.
In Juli z g i o benoemd tot directeur van de
gemengde zangvereeniging „Musis sacrum"
te Amsterdam, opvolger van F. J. Roeske,
nam hij met i Nov. 1910 ontslag als lid van
het Utrecht's Sted. Orkest, waarbij hij gedurende 24 jaar als violoncellist had medegewerkt.

De volgende werken zijn door hem uitgegeven:
Voor mannenkoor:
„'t Kerkklokje ".
,,Als d' avond daalt".
„De wind zingt liederen ".
,,Door 't Woud".
„Aan Zee".
,,Het Woud".
„De Christenballingen", verplicht koor,
„Groot is jehova de Heer".

1901.

Voor gemengd koor:
„Morgenlied" met piano.
„Kerstlied".
Voorts 2 bundeltjes kinderliederen.
„Feestmarsch" voor Symphonie- orkest.
,,Feestlied" met orkest e. a.

Kempees (jo), een veelbelovende zangeres,
•P 8 Sept. 1897 te Frankfort, ontving hare
opleiding te Amsterdam en daarna te Brussel.
Zij maakte gedurende 2 jaar deel uit van
de Nederl. Opera en was ook lid van D. de
Lange's a- capella-koor.
Om zich voor het optreden in Wagnerrollen te bekwamen, begaf zij zich naar
Bayreuth en was in 1897 aangewezen om
als solo- bloemenmeisje en als een der Walkure
op te treden. Doch van April af reeds ernstig
ziek zijnde, stierf zij op de terugreis naar
Nederland plotseling.
De begrafenis geschiedde op het Frankforter kerkhof, waar, behalve hare moeder
en een ander familielid, de Vice-Consul van
Nederland, Jhr. H. van Panhuys tegenwoordig
waren.
Kempen (,jac. van), geb. te Zierikzee,

KERKHOVEN (PIETER JAKOB).
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15 Oct. 1877, studeerde gedurende 3 jaar
aan het Conservatorium te Amsterdam, daarna
2 jaar te Berlijn onder Cornelie van Zanten,
en Détschi. Hij trad daar menigmaal als
zanger in kerken op (Prof. Reimann), in de
Oratorium -vereeniging (Prof. Mengewein) en
zong reeds zesmaal de partij van den
„Evangelist'' in de „Mattheus- passion" (Bach).
In Igog zong hij o. a. bij Furst en Fürstin
Colloredo Mannsfeld en was tijdens de jachtfeesten gedurende 9 dagen hun gast op het
kasteel Dobrisch en Opoeno (Bohemen).
Hij kreeg schitterende aanbiedingen voor
operazanger, o. a. te Frankfort als Mozartzanger, doch blijft voorloopig liever concertzanger. In het seizoen Igog/zo ontving hij
niet minder dan 57 aanvragen om als zoodanig op te treden.
Met het „Zalsman- kwartet" (Johanna van
Linden van den Heuvell [Tilia Hill] sopraan;
Hermina Scholten, alt; Jac. van Kempen,
tenor; Gerard Zalsman bas- bariton) zong hij
te Londen en te Parijs.
Zijn repertoire bevat een lange reeks van
klassieke hoofdpartijen in Oratoria; Aria's,
Kwartetten en Liederen.
Kerkhoven (Pieter Jakob), 23 Juli
1869 te Amsterdam, sinds vele jaren als altist
werkzaam bij „Felix Meritis", „Eruditio
musica" en „Ad majorem Dei Gloriam".
Kerper (Willem Frederik), geb. te
Gouda, 9 Maart 1879, oud - leerling van het
Kon. Conservatorium te 's Hage voor piano
(Carel Oberstadt), solozang (A. Spoel),
contrapunt (H. D. van Ling), compositie
(Mr. Viotta), en verwierf in 1go1. den Nicolaiprijs.
Als solo-pianist trad hij o.a. op te 's Hage,
Delft, Gouda, Arnhem en Nijmegen.
Van 1902-'07 was hij leeraar aan de
Sted. muziekschool te Gouda, directeur der
zangvereeniging „Arti et Religione" aldaar,
benevens der Residentie -zangvereeniging
„Euphonia". Thans is hij te Nijmegen gevestigd als directeur der zangvereeniging van
„Toonkunst" te Nijmegen, der Kon. zang
-vernig„Njmschanekor",
leeraar voor piano aan de muziekschool der

KERSBERGEN (P.).

Strijkkwartet.
Liederen, als : „Herdenking", „der Einsiedler",.
„Zur R_uh", „Ganymed", „der kranke Schneider",

enz.
„Pelgrimslied. ,^ (
voor mannenkoor.
„De Profundis
„Juliana- cantate ", voor mannenkoor, kinderkoor en dubbelorkest.

Kerper was in de jaren 1905 en 'o6
muziekverslaggever voor de „Avondpost"
en schreef hij tevens „Muzikale Causerieën ".
Kerrebijn (Marius), geb. in 1882 te
's Hage, genoot het eerste muziekonderwijs
van zijn vader, die stafmuzikant was bij de
Grenadiers en Jagers (Dunkler). Op 13- jarigen
leeftijd werd hij leerling van de Kon. muziekschool aldaar en studeerde onder Ling en
Wirtz theorie, contrapunt en piano, terwijl
Mr. Viotta hem onderrichtte in compositie.
In Dec . 1902 verliet hij op eervolle wijze de
school, na den Nicolai -prijs verworven te
hebben.

Te Berlijn voltooide hij onder leiding van
Gernsheim en Busoni zijn verdere muzikale
ontwikkeling.
Zijn voornaamste compositiën zijn:
Twee concert- ouvertures, voor groot orkest
(één ervan onder zijn leiding uitgevoerd.
Een lied zonder woorden, voor piano.
Elegie voor viool, een Legende voor idem en
een Andante voor cello.

Kersbergen (Jan Willem), geb. te Delft
in 1857, genoot zijn opleiding aan de Kon.
muziekschool te 's Hage, hoofdzakelijk voor
pianist.
Van 1875—'8o was hij muziekleeraar te
Groningen, van 188o--'go te Zaandam en
sinds 1890 is hij leeraar aan de muziekschool
van „Toonkunst" te Amsterdam en dirigent
van de zangvereeniging „Euterpe" te Zaan dam (opgericht 1874), voor welke laatste
directie hij op 't einde van 1910 op zijn
verzoek eervol ontslag verkreeg. In zijn
plaats werd benoemd Louis Robert te Haarlem. August Winter was de eerste directeur
dier vereeniging.
Hij is componist van:

lijk Nijmeegsch Mannenkoor" genoemd (Eeredirecteur. L. C. Bouwman ) hield dit mannen koor in Mei Ig10 een nationalen wedstrijd
voor gemengde koren.
(Vroegere directeuren waren Albert Roothaan en Leon C. Bouman.)
Van zijn compositiën noemen wij:

Thema met variatiën, voor piano.
Sonate (d kl. t.), voor piano.
Op. i, Drie Preludiums en Fuga's, voor orgel.
„ 3,
Thema met variatiën voor piano (opgedragen aan Wirtz).
Sonate voor piano en viool (opge„ 4,
dragen aan Jos. Cramer).
„ 5, Thema met variatiën voor 2 piano's.
„ 6. Klavierkwartet (C gr. t.)
Concert voor piano, viool, alt en cello.

Concert- ouverture (uitgev. door de Philharmonie te Scheveningen).

Kersbergen (P.), geb. 1809, j- zo Mrt.
1899 te Delft, organist, klokkenist en muziek-

M. t. b. d. T.
Sinds Igog bij het 5o -jarig bestaan ,,Konink-

KES (WILLEM).

onderwijzer aldaar, componist van „Variatiën
en fuga ", voor piano en van op. 2 Veertien

klavierstukken.
Kes (Willem), geb. te Dordrecht 16 Febr.
1856, leerde reeds op 9-jarigen leeftijd viool
spelen bij Thyssens en Bóhme. Ín 1871
vertrok hij naar Leipzig om daar zijne
studiën voort te zetten (David en Reinecke),
en ging als pensionnaire van Koning Willem III
in 1873 naar Brussel, oen zich voornamelijk
onder de leiding van Wieniawsky te stellen.
Drie jaar later ging hij naar Berlijn, om zich
aan de „Hochschule" in het bijzonder toe te
leggen op compositie en leer der fuga (Kiel,

Bargiel en Joachim).
In 1877 nam hij de betrekking van ip concertmeester en solo-violist in het Parkorkest
te Amsterdam aan. Een jaar later werd hij
benoemd tot directeur van „Toonkunst ' te
Dordrecht, in 1883 van den Parkschouwburg
en daarna van het Concertgebouw - orkest te
Amsterdam (1888), waarbij hem opgedragen
werd een orkest naar zijn wensch samen te
stellen, welk hij op een hoogte bracht door
geen ander hier te lande bereikt, en dat zelfs
in het buitenland een zeer gunstigen naam.
verkreeg.

W. Kes is sinds 1894 ridder in de orde
van Oranje- Nassau en ook ridder der
Stanislaus -orde met den titel van : Excellentie.
In 1895 verliet hij ons land om de leiding
van het orkest te Glasgow op zich te nemen.
Willem Mengelberg werd zijn opvolger in
het Concertgebouw.
Zoowel in ons land als in België, Duitschland en Schotland trad hij als solist op. In
1898 maakte hij met het orkest van Glasgow
een tournée door ons land.
Nadat hij daarna een geruimen te Petersburg gefungeerd had als General-Musikdirector, nam hij in 1905 de positie van orkestdirecteur te Coblenz aan.
In de laatste jaren is hij directeur der
Philharmonische concerten te Moskau.
De voornaamste compositiën van Kes zijn:
„Der Taucher", voor koor, soli en orkest,
uitgevoerd 1885 te Utrecht.
Concert voor viool, met orkest (bekroond).
Kwartet voor klavier en strijkinstrumenten.
6 Bagatellen voor klavier.
Romance, voor viool.
Orkestbewerking van Schumann's Etudes
Symphoniques.
Symphonic nr. z, (E gr. t.).
Concert, voor violoncel (opgedragen aan Bos mans).
3 Sonates, voor viool en piano.
Ouverture en eenige kleinere werken voor
orkest, viool en piano.
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,,Charakterische Tansweizen", voor viool.
Een aantal Liederen voor sopraan, o. a. „Zur
Antwort" op. 5 nr. 2 (vaak met succes door
Mej. W. Gips gezongen).

Kessels (Joseph), geb. te Heerlen (L.)
3o Oct. 1856, genoot muziekonderwijs te
Heerlen en te Aken voor violoncel en koperen
blaasinstrumenten, is thans muziekdirecteur
der „Kon. Harmonie" te Tilburg en der
„Metronome" te Brussel, vóor dien majoor muziekdirecteur te San Salvador (Midden Amerika).
Hij componeerde honderden werken voor
harmonie- en fanfare- muziek; Liederen voor
een zangstem met piano en voor mannenkoor; eenige orkestwerken; 2 opera's en
2 operetten ; „Abzug der Goten nach der
Schlacht am Vesum" voor mannenkoor, solo
en piano (orkest).
Kessels (Mathias Jozef Hubertus), geb.
te Heerlen i April 1858, broeder van J.IKessels voornoemd, ontving evenals deze zijn
opleiding te Heerlen en te Aken, bespeelt
alle blaasinstrumenten, strijkinstrumenten en

piano.

Hij is de bekende oprichter der Kon. Ned.
fabriek van muziekinstrumenten te Tilburg,
de eenige in Nederland, en tevens fabrikant.
Van zijn hand bestaan meer dan 200 compositiën voor Harmonie en Fanfare (waar
een groot aantal marschen); 3 operet--onder
tes ; „Gids voor Kapelmeesters" en ,, Instrumentatie-leer voor Harmonie- en Fanfaremuziek". Uitgever van „La Harpe'' (muziek
voor harmonie en fanfare), „Caecilia" (Nederlandsche mannenkoren), en de „Muziekbode ",
(muziek tijdschrift).
Keuzenkamp (Jan), geb. te Schiedam,
z4 Dec. 1857, ontving zijn opleiding tot
klarinettist van den heer Becht, tot violist
op de Sted. muziekschool aldaar en bij Vëllmar en ontving les in de theorie van J. J.

M. Jacobs.

Hij trad als solo- klarinettist in verschillende plaatsen met succes op en werd in
19o5 benoemd tot 2e kapelmeester bij de
Kon. Milit. Kapel der Grenadiers en Jagers
te 's Hage.
Den r8 =n April 19o8 werd hij als zoodanig bevorderd tot adjudant, welke rang
na den dood van F. Dunkler niet meer aan
een onderkapelmeester was verleend.
Van zijne compositiën zijn verscheidene
uitgevoerd, o. a. bij de genoemde kapel en
in het Kurhaus te Scheveningen.
Kindler (Hans), geb. te Rotterdam 1892,
oud - leerling van de Rotterdamsche muziekschool. Zijn leermeesters voor violoncel, zijn
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hoofdinstrument, waren O. Eberlé, Anton
Bouman en in 't bijzonder I. Mossel.
Als solist is hij met groot succes opgetreden te Rotterdam, Amsterdam, den Haag,
Utrecht (met orkest), Leiden, Dordrecht, Nijmegen, Breda, Birmingham (met orkest),
Berlijn (met Philharmonie) in de jaren 1908,
'09 en jo.
Kindler (Carl), 3o Maart 1899 te Rotterdam, werd in Thuringen geboren en
kwam in 1869 naar Nederland. Hij werd
aangesteld tot i ' hoboïst bij de Stafmuziek
der Rotterdamsche Schutterij en volbracht
als Duitscher zijn militaire plichten in den
Fransch-Duitschen oorlog (1870). Hij keerde
daarna naar Rotterdam terug, waar hij aan
de Duitsche opera verbonden werd.
Sedert 1874 was hij leeraar voor hobo
aan de Muziekschool aldaar en zou weldra
zijn zilveren jubileum als zoodanig hebben

t

gevierd.

Kirrwald (W. J.), j 31 Maart 1879 te
Middelburg, ontving zijn opleiding te Keulen,
was sedert 1863 directeur der muziek- en
zafgvereenigingen te Goes en sedert 1868
te Middelburg der zangvereeniging „Tot
Oefening en Uitspanning" en der Zeeuwsche

Muziekfeesten in 1869 en 1872.
Hij was componist van een Cantate, uitgevoerd bij de opening van het groote
kanaal door Walcheren (1872), en van Liederen met piano.
Kist (Florentius Cornelis), arts, componist en schrijver over muziek, geb. 21 Januari 1796, te Arnhem, ' 23 Maart 1863,
ontving op jeugdigen leeftijd onderricht in
klavier, fluit en hoorn.
Tot dokter gepromoveerd, vestigde hij
zich te 's Hage, waar hij met anderen de
zángvereeniging „Diligentia ' oprichtte, legde
in 1825 zijn praktijk neer en wijdde zich
geheel aan de muziek. Te Delft, waar hij
's zomers woonde, richtte hij in 1828 een
liedertafel en een afdeeling van „Toonkunst"
op en te 's Hage „Cecilia" (1830). Bij het
5o -jarig bestaan van „Cecilia" 9 Aug. z 88o,
werd de pas voltooide opera ,,David" van
R. Hol opgevoerd.
In 1840 ging hij met der woon naar
Utrecht, waar hij aanstonds tot vice-decanus
van het Collegium Ultrejectinum benoemd
werd, werd medewerker aan het „Nederl.
muzijkaal Tijdschrift" en in 1842 Redacteur.
Na twee jaar waagde hij de oprichting van
een nieuw blad „Caecilia", dat den 5 Augustus 1844 voor het eerst verscheen en
-1 ,

redigeerde dit gedurende ruim 18 jaar.
Tal van artikelen van zijn hand komen

KLEY (MACHIEL).

daarin voor en behalve dit, zagen nog vele
werken het licht, als:
„De toestand van het Prot. Kerkgezang in
Nederland, benevens middelen tot deszelfs ver
-betring"(1840).
„Levensgeschiedenis van Orlando di Lassus"
(1841).
„Grondtrekken der muziekgeschiedenis door
Brendel," uit het Duitsch vertaald (1851).

Hij componeerde voorts:
„Nederland" ; „Vaderlandsliefde" (liederen).
„Twaalf vaderlandsche gezangen".
Vierstem. koralen voor sopraan- en altstemmen.
Een- en tweestem. koralen ten gebruike der
zangscholen.

Te Utrecht richtte hij op de liedertafel
„Aurora" (1.845), „Duce Apolline", zang vereen. (1849), en was van 185o —63 voorzitter
der afdeeling der M. t. b. d. T.
Kleine (Jacob Willem), geb. 181 ,5,
j 20 Oct. 1898 te Amsterdam, stamde uit
een oud kunstenaars - geslacht, dat in de
2e helft der 18e eeuw uit Oostenrijk naar
Nederland was gekomen. De vader van Jacob
was een bekwaam klarinettist en de knaap
trok reeds vroeg de aandacht door zijn
fraaien toon op dit instrument. Nog op jeugdigen leeftijd genoot hij de eer met zijn vader
op een concert aan het Hof van Koning
Willem I te mogen optreden.
Op lateren leeftijd was hij jaren achtereen
lid van het Parkorkest en werkte ook mede
in de concerten van „Cecilia' en „Felix
Meritis '. Voorts was hij nog eenige jaren
verbonden aan het „Drury-lane-theater" te
Londen en in het orkest van Julien, waarna
hij (T847) te Amsterdam terugkeerde. Na de
ontbinding van het Park- orkest ging hij over
naar de orkestvereeniging aldaar, totdat hij
in 1887 zijn openbare werkzaamheden eindigde.
Klerk (j. A.), j 12 Juli 188o te Delft, was
-

langer dan een halve eeuw aldaar als muziek- onderwijzer gevestigd. Een aantal musici,
onder wie er zijn, die nog met eere genoemd worden, hebben aan hem hunne opleiding te danken.
Hij overleefde den dag (6 Juli 1875),
waarop hij vóor 40 jaar als organist der
Oude Kerk en als muziekonderwijzer te Delft
werd benoemd, niet veel jaren.
Kley (Machiel), geb. te 's Hertogenbosch,
io Nov. 1872, genoot al zeer vroeg muziek

-onderwijsvaL.CBumneltrva
Chr. Kriens aldaar. Op i2-jarigen leeftijd was
hij reeds 2e violist, eenigen tijd daarna
1 e violist en 4 jaar later 2e solo-violist en

KNOOP (AMBROSIUS).

alt-saxaphonist bij het Haarlemsch Stedelijk
muziekkorps.
In 1892 ging hij over naar het 8e reg. inf.
te Arnhem, en kwam daarna in gelijke functie
bij de Kon. Militaire kapel te 's Hare, waar
hij tevens zijn studiën voortzette onder Bart
Verhallen.

Na vergelijkend onderzoek werd hij benoemd tot kapelmeester bij het 2 ' Reg. Huzaren te Venlo en tot directeur van Venlo's
Fanfarekorps.
Als solo-violist deed hij zich in verschillende plaatsen hooren, -als : 's Bosch, Haarlem,

Arnhem, Zutphen, Nijmegen, den Haag en
Venlo.

Tot zijn compositiën behooren:
Concert -ouverture;
Polka voor piston;
Fantasie voor Saxophone;
„Ein Liebestraum", concert -wals;
Een 25 -tal Marschen voor strijk- en harmonieorkest.
Verschillende arrangementen voor militaire
muziek, w. o. de „21 Polonaise" van Liszt een
fantasie uit „Carmen", „La Bohème ", „Mascotta", Cavatine (Raf) enz.

Knoop (Ambrosius), geb. te Haarlem in
1848, was leerling voor zang bij Mad. Falconi
en den heer Jules Lefort, later van Carl Hill
te Schwerin.
Als _ zanger - solist trad hij o. a. te Haarlem
op in een Bach-vereeniging-concert, 1883,
ook meermalen in Londen en Parijs. Door
een langdurig en ernstig neuslijden (polypen)
was hij genoodzaakt het zingen in het openbaar te laten varen en zich meer op paedagogisch gebied te bewegen.
Thans is hij leeraar voor solozang aan de
muziekschool van „Toonkunst" te Amsterdam als opvolger van Mej. Bertha Zegers
Veeckens uit Utrecht en van de Algemeene
zang- en muziekschool te Breda (1910).
Hij schreef gedurende de jaren 1903—o5
concert- verslagen in „de Hofstad'' onder den
pseudoniem „Octavus".
Koch (Bernard), geb. in 1791 te Amsterdam, j 30 Juli 1858 aldaar, ontving
onderricht in viool en compositie van Binger
en Navogille.
Daarna werd hij geplaatst bij de Kon. Kapel
te 's Hage en was gedurende vele jaren
je
violist en concertmeester aan de Duitsche
en Italiaansche Opera's te Amsterdam.
Van zijn werken waarvan vele zijn gedrukt, worden genoemd:
„De Verlatene ", cantate.
„Moederliefde ", cantate (bekroond).
„Fantasie met variatiën" (bekroond).
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Handleiding voor het vioolspel, 1856.
12 Volksliederen, voor viool en piano.
„Moeder de Gans", opera, vertoond te Amsterdam, 's Hage en andere steden
„Der hölzener Sabel, in 1830 te 's Hage vertoond.
„Das gestohlene Lämmchen" en ,,Pomper
-nikel,opra's.
,, Jeane Gray", historische scène.
,,Benjamin", bijbelsche scène.
Een strijkkwartet, 2- stemmige liederen en
andere kleine zaken.

Koch (Giusta), pianiste, oud - leerling van
Julius Röntgen, werd in Sept. 1909 den prijs
van uitnemendheid door de M. t. b. d. T.
toegekend. Zij verleende hare medewerking
o. a. op het concert, door Heinrich Fiedler
(violist) te Amsterdam gegeven den 22en Januari iglo.

Koelman (Jan Barend), geb. te Amsterdam 3 Juli 1824, j 14 Febr. igo;, ontving zijn opleiding tot organist van J. M.
Martens, terwijl Joh. Bastiaans en J. H. C.
ten Broeke veel tot zijn vorming hebben
bijgedragen.

Van 1840 tot 1853 was hij organist in
het oude mannen- en vrouwenhuis der Ned.
Herv. gemeente te Amsterdam, daarna van
de Amstelkerk en sinds 1870 van de Westerkerk aldaar. Den iels Nov. 1904 werd hij
eervol als zoodanig ontslagen.
Hij componeerde:
Een Cantate, uitgevoerd bij het 5o-jarig jubilé
der „Vereeniging tot verbreiding der Waarheid", een „Zendingscantate en een „Lied",
gezongen bij de inwijding der Oranjekerk.

Koelman (Jan Barend Willem), zoon
van J. - B. Koelman, geb. te Amsterdam
24 Juni 1861, genoot zijn opleiding van zijn
vader, is thans organist (tegelijk hoofd eener
christelijke school) der Westerkerk sinds
i Januari 1908. Vóór dien tijd in de Koepelkerk (Stadhouderskade) en daarna, tot 19o8,
in de Noorderkerk.
Hij componeerde:
„Het hart omhoog" 20 liederen voor school
en huisgezin.
„Zondag", lied voor sopraan of tenor.
„Ps. zoo", voor vrouwen- of kinderkoor.

Koenen (Jacobus Cornelis), geb. te
Amsterdam 27 Maart 1851, ontving privaatles van C. Munch (piano), Jos. Cramer (viool),
B. Belinfante (compositie) en C. F. Geisler
(klarine't), terwijl viool, alt-saxophone en alt
zijn hoofdinstrumenten zijn.
Als solist trad hij o. a. op te Groningen
(viool en saxophone), te Amsterdam (klarinet)

KOENEN (TILLY).

en te Nauheim, Ems e. a. plaatsen (saxophone).
Van 1867-77 was hij lid van het Paleis orkest te Amsterdam (J. M. Coenen), in 1877
van het Harmonie-orkest te Groningen en
sinds 1902 stadskapelmeester aldaar.
Tot zijn compositiën behooren:
Ouverture „Twelfthe Night".
Rhapsodie op „Noord -Nederlandsche dansen".
Marsch Serioso enz. voor Harmonie.
Drie solo's voor alt-saxophone met strijkorkest.

Koenen (Tilly), geb. 25 Dec. 1873 te
Salatiga (Java). Toen zij nauwelijks den
ouderdom van 8 jaren had bereikt, verliet
haar vader, die Cavallerie- officier was, Indië,
en vestigde zich te Apeldoorn. Al dadelijk
ving Tilly aan piano- onderricht te ontvangen
en leerde met zooveel vlijt, dat zij op 18jarigen leeftijd gediplomeerd werd. Het bleek
echter spoedig, dat zij een veel heerlijker
instrument bezat, nl. een schoone stem. Van
toen af wijdde zij zich - geheel aan den zalig
en Mej. Van Haften komt de eer toe haar
het eerst onderwezen te hebben. Later was
Mej. C. van Zanten aan het Conservatorium
te Amsterdam haar leerares, en weldra ontwikkelde zich haar zangorgaan, altstem, op
voortreffelijke wijze. Thans is zij te Berlijn
gevestigd, en maakte met Louis Robert in

Augustus en September 1910 kunstreizen in

ons land. Na haar zegetocht door Amerika
waren dit haar eerste concerten in het vaderland. Zij ontving daar zelfs zooveel verzoeken
om op te treden, dat zij de reis naar Zweden
en Noorwegen uitstelde.
De beroemde zangeres hanteert tevens
verdienstelijk de teekenstift.

Koerman (Paulus Christophorus),geb.

te Amsterdam, io Nov. 1851, ontving op
jeugdigen leeftijd muziekonderwijs van J.
Sieverding en W. A. Smit en speelde op
zijn Ioe jaar reeds zoo goed orgel, dat hij
eens de 3e Mis van J. Ilaydn in de R. C.
Kerk kon begeleiden.
Van .1870-73 bezocht hij het Conservatorium te Keulen en werd in 1874 benoemd
tot leeraar in het pianospel aan de muziekschool van „Toonkunst" te Amsterdam, werd
in 1879 tevens directeur van de afdeeling
„Toonkunst" te Alkmaar en richtte daar een
muziekschool op.
In 1896 werd hij benoemd tot dirigent der
zangvereeniging „Concordia" te Leeuwarden
(opvolger van J. H. Bekker) en leidde tevens
de mannen -zangvereeniging en het Kerkkoor
aldaar.
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Van zijn compositiën wordt genoemd het
Koorwerk „De Stroom ".
Koert (Jan Hendrik), geb. te Rotterdam
6 Nov. 1853, ontving zijn eerste onderricht
van E. Wirth aldaar, daarna te Berlijn en
later te Parijs van Léonard. In 1879 werd
hij benoemd tot concertmeester bij de Hoog
te Rotterdam en was sinds-duitscheopra
1882 medewerker bij de Bayreuther Festspiele. Als solo-violist trad hij in vele groote
steden van Nederland op en gaf hij te
Rotterdam Kamermuziek-uitvoeringen.
Kok (Gerrit), geb. te Amsterdam 4 Dec.
1828, -j 17 Dec. 1899 aldaar, heeft als maker
van muziekinstrumenten veel naam gemaakt.
Zijn leerjaren bracht hij door bij den Franschen
instrumentmaker L. Bernadel. Toen deze in
1847 stierf, richtte G. Kok met zijn broeder
J. Warenaar . Kok (j 1889) een eigen werkplaats op in 1848 en noemden . zich : „Firma

gebr. Kok, Luthiers".
Zij wisten spoedig het vertrouwen van de
muzikale wereld te winnen. Volgens schatting
zijn door hen een 50- a 6o -tal nieuwe instrumenten gemaakt, maar ontelbaar is het aantal
door de gebroeders gerepareerd.
Belangrijk is het te weten hoe laag de
prijzen van uitmuntende violen destijds waren:
violen van Cuypers kostten io a 12 gulden.
In 1847 werd een Amati-viool door de gebr.
Kok verkocht voor f 58. —, een Tourte -stok
met gouden garnituur voor f 6.25.
In 1898 is het 5o -jarig bestaan der firma
gevierd, ,en den 6 Oct. 1900 hebben eenige
vrienden op het graf van G. Kok op Zorgvlied
een eenvoudig gedenkteeken geplaatst.
Kok (joh. D.), geb. 5 Juli 18 56 ,
Juni 1903 te Groningen, zoon van bovengenoemden • G. Kok, ontving zijn eerste
opleiding tot trompettist van H. Antheunissen
en werkte reeds op 12 -jarigen leeftijd in het
Paleis - orkest mede.
Nadat hij voor verdere studie nog eenigen
tijd te Parijs had doorgebracht, werd hij in
í88o als i' trompettist aan de Hof kapel te
Meiningen (H. v. Bülow) geplaatst.
Van Meiningen werd hij naar Groningen
geroepen als ie trompettist in het orkest van
„Harmonie ", welke betrekking hij tot aan
zijn dood heeft bekleed.
Den i Juli 1891 werd hij de opvolger van J.
Worp als leeraar aan de R. Kweekschool
voor onderwijzers en werd hij voorts benoemd
tot directeur der Opera-vereeniging aldaar.
Kolkmeijer (H.), geb. 3o Dec. 1870 te
Rotterdam, werd eerst voor den handel opgeleid, doch hij verwisselde spoedig het Kantoor
voor de Muziekschool, waar hij voornamelijk

KONING SR. (DAVID).

door Willy Hess tot violist werd opgeleid.
Na zijn studiën werd hij als ie Concertmeester
bij de Arnhemsche Orkestvereeniging geplaatst, (189o), welke positie hij later ver
te Hamburg-wiseldmtvanSo-is
(J. Laube).
Van daar ging hij naar Chemnitz bij het
Sted. Orkest gedurende een paar jaar, om
daarna het zomerseizoen te Homburg en het
winterseizoen te Frankfort als concertmeester
door te brengen. In 1896 werd K. geëngageerd als 1e Concertmeester te Mainz in het
Symphonie- en Opera- orkest.
Als solist trad hij menigmaal op in Nederland, Duitschland en Rusland.
Koning Sr. (David), geb. 19 Mrt. 1820,
6 Oct. 1876 te Amsterdam, werd aanvanke-lijk voor den handel opgeleid, doch de lust
om zich geheel aan de muziek over te geven
zegevierde. In 1834 ging hij naar Frankfort,
om het onderwijs van Aloys Schmitt te
volgen, keerde in 1838 naar Nederland terug
en zette daar zijn studiën voor piano voort.
Hij componeerde toen reeds veel en een
zijner „Ouvertures" werd door de M. t. b. d. T.
bekroond.

In 1842 vestigde hij zich in Amsterdam
als pianist en muziekonderwijzer.
De werken door hem in het licht gegeven
zijn:
Ouverture, bekroond en uitgegeven door de
M. t. b. d. T.
Op. T. Doininum salvum fac.
Pas redoublé.
„
4. Etude.
„ 8. Twaalf Koraalzangen (Heije).
„L' oraison dominicale" (zang).
Grand pas redoublé.
„ 13. Hymne (Heije) voor Koor,
Soli en Piano.
„Son ombre" zangstuk voor bas.
6 Mélodies pour chant avec piano.
Wensch (Holl. en Duitsch).
Lach en Traan.
„Zuleika", mélodies.
„I'Excistence de Dieu", prière, paroles de
Rousseau, met Engelsche vert.
„Hymne ", voor 4 vrouwenstemmen.
,,Aurora". voor 4 mannenstemmen.
Sept études de piano.
„Dodecachorde", 12 vierst. Koralen (Heije).
„Huwelijksfeestviering ", voor mezzo- sopraan,
contre-alt, bariton en bas, met piano.
,. Het visschersmeis j e", zangspel ( bekroond).
Elegie op den dood van een kunstenaar, op. 22.
6 Liederen in Weygands „Lieder-Kreis". op. 41.
„Wiegenlied der Mutter Gottes."
„Ave Maria."
Verder bewerkte hij Spencer's „Beknopte
handleiding tot de kennis van de leerstellingen
der toonkunst."
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Koning Jr. (David), geb. te Amsterdam,
6 Mei 1854, werd van zijn vroegste jeugd
af door zijn vader opgeleid en voltooide
zijn studiën bij Liszt te Weimar.
Daarop vestigde hij zich als pianisten muziek leeraar te Amsterdam, werd directeur van
»Amstels fanfare" en fungeert vaak als Jury-lid.
Hij componeerde een Triumf- en Turnm arsch voor piano, (2- en 4- handig, ook voor
harmonie of fanfare;) „Carneval", Pas redoublé;
„Indische marsch en dans." Verder : Valse de
concert; Rhapsodic sur des themes Hollandais; La Serenata, allen voor piano 4 h.
Koning (Jacob) geb. 20 April 1854 te
Brielle. Toen zijn vader, die organist en
muziekonderwijzer te Brielle was, als zoodanig overgeplaatst werd naar 's Gravenhage,
kwam de kleine Jacob onder de leiding van
Nicolai. Na den dood zijns vaders nam hij
dienst bij het Instructie - bataljon te Kampen
en werd later overgeplaatst bij het 6E Reg.
Inf. Bij de oprichting der Stafmuziek-Korpsen
bekwam hij een aanstelling als i baritonist,
later was de Saxophone zijn hoofdinstrument.
Te Breda in garnizoen zijnde, leerde hij veel
van den Kapelmeester P. A. Stenz en van
G. Dorreboom, en na eenigen tijd gefungeerd
te hebben als 2 Kapelmeester, werd hij in
1884 benoemd tot Kapelmeester der Kon.
Ned. Marine te Den Helder en in 1903
bevorderd tot den rang van 2" Luitenant van
hetzelfde Korps. In 1907 verliet hij den dienst
met pensioen en werd A. L. Hazebroek zijn
opvolger.
K. heeft veel werken voor Harmonie- en
Symphonie- orkest geschreven en gearrangeegd.
ï Koning (J. J. D. N.), geb. 25 Febr. 18 35
te Amsterdam, I• r April 19o5 te Frankfort,
leerde het vioolspel van J. B. Bu_ te te Amsterdam en van F. David te Leipzig.
Hij was van 1859 — 71 concertmeester te
Mannheim en tevens tot 1878 dirigent van
de Musik-Verein en den Zangersbond aldaar,
daarna je concertmeester aan het Sted.
theater te Frankfort a M. In 1896 werd hij
bevorderd tot Professor.
Bij het gouden eeuwfeest der M. t. b. d.
Toonkunst (1879) nam hij uit sympathie voor
de zaak plaats onder de orkestleden.
Hij componeerde eenige liederen.
Koolhaas Aarinksen (J. K. E.), zie
-

Aarinksen.
Koop (Olivier), geb. te Hoorn in 1885,
ontving zijn muzikale opleiding aan de muziekschool van „Toonkunst" te Amsterdam en
verliet deze inrichting met diploma voor1 namelijk
voor piano.

KOOPMAN (ARIE NIKOLAAS).

In zijn geboorteplaats is hij gevestigd als
muziekonderwijzer en directeur van het a-capella -koor „Crescendo" en van het zangkoor
„Cantemus Domino."
Hij schreef een „Elementaire muziekleer
voor Koorzangers" (gunstig beoordeeld in ver
bladen), benevens „Taalpotpourri",-schilend
humoreske in walsvorm voor mannenkoor;
„O quam Suavis est'', voor gemengd Koor,
en ,,Gesprek tusschen Jan en den Pastoor ",
humoristisch lied voor een zangstem met

piano.
Koopman (Arie Nikolaas), geb. te Noot dorp 13 Febr. 1852. Alvorens hij de Kon.
muziekschool te 's Hage bezocht, genoot hij
te Delft orgeiles van den organist J. A. Klerk
en werd hij op 14-jarigen leeftijd aangesteld
als organist in de Hervormde Kerk zijner
geboorteplaats.
Na een 7-jarige studie aan genoemde muziekschool verliet hij deze met een buitengewoon diploma (waaraan een oranjelint met
het groot - zegel) voor orgel, piano, fagot,
theorie en compositie en werd op den concertavond dezer school, i Juli 1875, die den
cursus besloot, een 4- stemmige Cantate voor
kinderkoor en orkest van hem uitgevoerd.
Tijdens zijn verblijf aan die school deed
hij uit koortswijl examen voor onderwijzer,
aangezien zijn vader, hoofd der school te
Nootdorp, hem voor onderwijzer had bestemd.
Echter bleef hij bij zijn element : de beoefening der toonkunst.
Den 6 Dec. 1874 werd hij na vergelijkend
examen benoemd tot organist aan de Groote
Kerk te 's Hage, alwaar sedert 1882 weke lijksche orgelbespelingen gedurende de zomeravonden zijn ingevoerd, welke, opgeluisterd
door vocaal- en instrumentaal- solisten, druk
bezocht worden, ook door vreemdelingen.
Onder zijne orgelcompositiën (manuscript)
bevinden zich een Sonate, een Introductie en
Fuga op den naam G A D E, koraal- figura-

tiën, Intermezzo's, Andante's, Variatiën op
het Nederlandsche volkslied en een Toccata.
Gedrukt zijn „Gebed ' voor harmonium en
een Feestmarsch. Verder: „Prinses Juliana's
eerste verjaring ", zang met piano.
Gedurende i6 jaar was hij muziekverslaggever van de „Avondpost."
Na de plechtige inzegening van het huwelijk onzer Koningin in de , Groote Kerk te
's Hage (Febr. Igoz), benoemde Hare Majesteit hem tot ridder in de orde van Oranje Nassau.
Koopman (J. J.), geb. te Nootdorp, 15
Juli 1858, oud - leerling van de Kon. muziekschool te 's Hage voor orgel, piano, violon-

95

KRIEKEN (GERARD BARTUS VAN).

cel, fagot en theorie, welke school hij in 1878
met diploma verliet. Spoedig daarop werd hij
benoemd tot stadsmuziekonderwijzer en organist bij de Herv. gemeente te Harderwijk, 4
jaar later bij de Remonstrantsche gemeente
te Utrecht en in 1883, na het overlijden van
A. J. van Schaik, tot leeraar aan de muziekschool van „Toonkunst" aldaar.
Kosman (Elkan), geboren te Rotterdam,
ontving zijn eerste muziekonderricht aan de
muziekschool van „Toonkunst' aldaar, later
aan het Conservatoire te Parijs, waar hij den
jen prijs behaalde voor vioolspel en toen
een engagement verkreeg in het orkest van
Lamoureux en concertmeester werd in het
Opera- orkest aldaar.
Sinds 1196 te Glasgow gevestigd, maakte
hij als solo-violist in 1898 de Kunstreis mede;
die W. Kes met zijn „Scottish Orchestra'" in
Nederland ondernam.
Sedert 1906 is Kosman concertmeester te

Essen.
Krieken (Gerard Bartus van), geb. te
Oude -Tonge, 3o April 1836, was aanvankelijk
als onderwijzerskweekeling aldaar werkzaam,
doch wijdde zich weldra geheel aan de toonkunst. Zijn eerste muziekonderricht ontving
hij aan de Rotterdamsche school en daarna
werden Nicolai, Van Eyken en Verhulst zijn
leermeesters.
Hij begon zijn loopbaan als organist der
Engelsch-Presbyteriaansche gemeente te Rotterdam (1855—'64), en werd in 1864 als
zoodanig benoemd aan de Zuiderkerk aldaar.
In 1889 werd hij door den vermaarden

organist Guilmant uitgenoodigd op de Tentoonstelling te Parijs een der aldaar geplaatste
orgels te bespelen.

Den i Aug. 1904 werd hein bij zijn 40 -jarig
jubileum als organist der Zuiderkerk te
Rotterdam veel eer door leerlingen en vrienden
bewezen en den I oet1 Juni 1905 was het 50
jaar geleden, dat hij, als jongeling van ig
jaar tot organist was benoemd.
Van zijn colmmpositiën worden genoemd:
Vierstemmige bewerking der Psalmen, Lofzangen, Evang. Gezangen en den Vervolg bundel bij de Hery gemeenten in gebruik,
met voor-, tusschen- en naspelen, voor orgel,
harmonium of piano. Gemakkelijke zetting.
(5 druk) .
Een verzameling van ruim zoo voor- en naspelen voor orgel.
„Eroïca", orgel-preludium.
Koorwerken en tal van liederen voor zang en
piano.
„Blijf één, o volk van Nederland".
Drie Nederlandsche volksliederen.
„Aan Rotterdam", voor 2 stemmen en piano.

KRIEKEN (GERARDUS SAMUEL VAN).

Een menigte liederen voor zang, orgel, piano
of gemengd koor.
„David", cantate voor soli en koor met begeleiding (meermalen opgevoerd).
,.Seidel Morzah", ballade voor zang en piano.
„De zonnestraal in de bergen", voor zang en
piano.
„Wees welkom".

Krieken (Gerardus Samuel van), gen.

Gerard van Krieken, ter onderscheiding van
zijn vader, geboren te Rotterdam 4 Jan. 1865,
genoot zijn opleiding van dezen, hoofdzakelijk
voor organist.
Hij gaf verscheidene compositiën in het
licht, zoowel in bundels en tijdschriften opgenomen, als afzonderlijk verschenen- en wel
voor orgel, zang en piano. In herdruk verschenen op. i „Adagio" voor orgel of harmonium ; op. 3 „Ons wachtwoord ", voor solo
met koor en piano ; op. 6 „Larghetto ", voor
groot-orgel (opgedr. aan Alex. Guilmant) ;
op. 7 „Angelus", voor solostem met piano
(4e dr.) en op. 8 „Pastorale", voor orgel of
harmonium ; „Onze dooden", voor zang, orgel,
piano of gem. koor.
G. S. van Krieken woont thans te Delft.
Kriens Jr. (Christiaan), geb. 29 April
1881 te Dresden, zoon van den directeur
van het Haarlemsch muziekkorps, ontving
zijn opleiding aan de Kon. muziekschool te
's Gravenhage, daarna in het buitenland,
viool (hoofdinstrument), piano, compositie enz.
Als solist trad hij op met het orkest van
zijn vader te Haarlem, te `s Gravenhage,
Amsterdam ; Boulogne, Biarritz, Philadelphia,
New-York en vele andere steden in Amerika.
Den 23e Sept. 1910 trad hij te Haarlem op
met medewerking van mevr. Kriens—Forster,
pianiste, Jac. van Kempen en Ch. Blazer,
cellist.
Eerst werd hij als ie viool geplaatst in
het Haarlemsch orkest, daarna als concertmeester in Boulogne- sur -mer, in Biarritz;
vervolgens als concertmeester en 2 Chef in
de Fransche opera * te New-Orleans ; als
I e viool in het Philadelphia-Orchestra ; te
New-York in het Symphony-Orchestra ; als
dirigent van het Duitsche theatre (Conned)
te New-York. Thans is hij i r violist in de
Metropolitan-opera en in het PhilharmonieOrchestra (Mahler) te New-York.
Hij componeerde de volgende werken,
welke bijna allen uitgegeven zijn :
Symphonieën.
Een. Oratorium „Stabat Mater".
Een vioolconcert.
Een violoncel- concert.
2 Sonaten.

2
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Een trio.
Veertig liederen.
2 quartetten.
3 poêmes symphoniques.
Kleinere werken voor viool, cello, piano, koor,
trio, quartet, en orkest.

Op literatuur - gebied schreef hij gedichten
voor liederen en leverde muziek - bijdragen
in Amerikaansche vakbladen.
Kriens (Ch. P. W.). directeur van het
Haarlemsch muziekkorps, geb. te 's Hage
i8 Mei 1853, was van 1863—'68 leerling van
de Kon. muziekschool aldaar voor viool,
klarinet en theorie.
Van 1868—'7o was hij lid van het Utrecht's
Sted. orkest en van het strijkkwartet, van
187o —'72 solo- klarinettist in het orkest „Surry
Garden" te Londen onder Arban, met welk
orkest hij in 1873 een concertreis door
Engeland maakte. Daarna verbond hij zich
in gelijke functie aan het privaat-orkest van
den Vorst van Dernties te Lizza en Lugano,
deed concertreizen door Frankrijk en Italië
en werd in 1877 tot solo- klarinettist aangesteld in het Paleis-orkest te Amsterdam.
Vervolgens werd hij in í88o benoemd tot
K. Saksisch Kamer- Musicus aan de Hofkapel
te Dresden, en nadat hij in 188 r concertreizen met Bilse's Kapel door Duitschland
en Rusland had gemaakt, keerde hij naar
Nederland terug, en werd in 1 884 Luitenant Kapelmeester te 's Hertogenbosch, welke
betrekking hij in 1889 verwisselde met die
te Haarlem. Tevens werd hij in 1901 benoemd
tot leeraar voor klarinet en ensemble-blaasinstrumenten aan het Kon. Conservatorium
te 's Hage.
Van zijn werken vermelden wij :`,Concerto
en ré majeur pour violon et orchestre, of
voor viool en klavier; Suite Créole, uitgevoerd door het Concertgebouw-orkest te
Amsterdam ; Twee vioolstukken : Sons du
soir (een herinnering aan de Darniaatjes) en
Souvenir de San Sebastian.
Kriens (Lodewijk Pieter,) geb. te 's Hage
9 Juni 1858, was gedurende 6 jaar leerling
aan het Kon. Conservatorium te 's Hage, in
hoofdzaak voor viool.
Vroeger lid der Kon. Kapel onder directie
van F. Dunkler, is hij thans directeur van
het Sted. muziekkorps_ te Breda.
Als solist trad hij herhaalde malen op, o. a.
te Breda, Hellevoetsluis, Vlissingen en andere
plaatsen.
Tot zijn werken behooren : Twee Ouvertures; verschillende Marschen (gedrukt) voor
strijk- en harmonie - orkest en voor piano, o.a.

., Excelsior", Kleppermarsch.

KRLJGER (CARL RICHARD)..
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Kruger (Carl Richard,) geb. 13 Febr.
1856 te Gera (Reuss j. L.), maakte aldaar
zijn eerste muzikale studiën als violist bij
den Concertmeester W. Jönner. Aangetrokken
door het eigenaardig geluid van de hobo,
koos hij zich deze als hoofdinstrument en
werkte . daarvoor met alle kracht gedurende
drie jaar bij den i n hoboïst van, het Stedelijk
orkest te Gera. Na afwisselend werkzaam
te zijn geweest te Bautzen, Dresden en Leipzig,
kwam Kruger in 1877 naar Nederland, waar
hij als z : hoboïst in het Arnhemsche orkest,
onder directie van H. A. Meyroos, optrad.
In Maart 1878 werd hij in het Park- orkest
(directie W. Stumpff)ge ngageerd als ie vidlist
en Engelsche -hoorn en blies in dien tijd op
een der Felix-Meritis- concerten de solo in de
Tell- ouverture op de Engelsche -hoorn voor
het eerst in Nederland, en wel op den wensch
en in tegenwoordigheid van wijlen Z. M.
Koning Willem III.
In 188o werd Kruger geroepen om in de
groote concerten in het Paleis voor.Volksvlijt
onder J. M. Coenen als Ie hoboïst werkzaam
te zijn ; in 1882 verwisselde hij deze positie
met die van Je hoboïst en Engelsche -hoorn
bij 'de Amsterdamsche Orkestvereeniging
onder W. Stumpff, om een jaar later een
dergelijke betrekking bij het nieuwe Parkorkest onder Willem Kes aan te nemen.
Van 1885 tot 1888 zien wij Kruger werkzaam in de orkestvereeniging van F. Wede me ij er ,totdat hij eindelijk bij de oprichting
van het Concertgebouw te Amsterdam (1888)
benoemd werd als solo- hoboïst en je Engelsche hoornist, welke functie hij thans nog
bekleedt.
Sedert 1895 is hij bovendien leeraar aan
het Conservatorium en de Muziekschool der
Maatschappij t. b. d. Toonkunst. Van 1896
tot 1901 was hij 2e voorzitter en van 1901
tot 1904 eerste voorzitter van de Amsterdamsche Toonkunstenaars-Vereeniging, voor
welke laatste functie hij in 1904 bedankte.
In 1906 werd door hem de Nieuwe Toonkunstenaars -Vereeniging in het leven geroepen,
en bekleedt hij sedert dien tijd de betrekking
van
Voorzitter dezer Vereeniging.
Van Januari 1909 af is Kruger tevens
President der Maatschappij »Caecilia" te
.i Lfl

Amsterdam.
In de laatste jaren is hij op den voorgrond
getreden als te vertolker der Oboe-d'amorepartijen bij de groote uitvoeringen der
„Matthaus-Passion'' en der „H-moll Mis'' van
Joh. Seb. Bach, gegeven door de M. t. b. d. T.
of de Kon. Oratorium -vereeniging met mede
Concertgebouw-orkest. Als-werkingvaht

'T KRUYS (MARINUS HENDRIK VAN).

solist trad hij met het Concertgebouw-orkest,
behalve te Amsterdam, ook op te 's Graven-

hage, Utrecht, Rotterdam en Arnhem.
Op den 22cn October 19o5 vierde hij zijn
25 -jarig jubileum als

Ie hoboïst, bij welke
gelegenheid het Concertgebouw-orkest een
uitvoering gaf.
Krtiijswijk (Pieter Leendert), geb. te
's Hage, 6 Januari 1864, j 17 Oct. 1901 te
Buda-Pesth. Hij was leerling van de muziekschool in zijn geboorteplaats, en muntte uit
als een der beste hobo- leerlingen, zoodat hij
spoedig als lid van het Paleis-orkest, onder
directie van J. M Coenen, werd aangesteld.
Daarna verbond hij zich aan .het Concertgebouw- orkest (directie W. Kes) en verbaasde
ieder door zijn zeldzaam mooi hobo- geluid
en zijn techniek.
Naar het buitenland gegaan, werd hij als
je hoboïst geplaatst in het orkest der ,,Festspiele ' te Bayreuth, verkreeg een buitenland
reputatie en werd kort vóor zijn dood-sche
als zoodanig geëngageerd aan de Kon. Hongaarsche Opera te Buda-Pesth. Hij bereikte
den ouderdom van nauwelijks 37 jaar.
Kruse (Paul Karl Ludwig), geb. i Sept.
1861 te Schwerin, ontving eerst in zijn gebnorteplaats en daarna te Gustrow zijn opleiding. Na het eindigen zijner studiejaren,
werd hij achtereenvolgens ie fagottist in
Duitschen militairen dienst, daarna te Hamburg en te Creuznach. In 1884 kwam hij naar
ons land, nam als fagottist plaats in het
Utrecht's Sted. orkest onder directie van C.
Coenen, en ging in 1886 over naar het orkest
der Duitsche Opera te Rotterdam.
Daarna werkte hij eenige jaren in vreemde
orkesten mede, en kwam in 1891 opnieuw
naar Nederland om zijne tegenwoordige positie als solo- fagottist in het Concertgebouw orkest te Amsterdam in te nemen.
Tevens is hij leeraar voor fagot aan het
Amsterdamsch Conservatorium van ,,Toonkunst'.
Kruseman (E. A.), geb. 1822, ; 12 Mrt.
1903 te Haarlem, gedurende vele jaren muziek onderwijzer, eere-lid van de Kon. zangvereeniging „Zang en Vriendschap" en een der
oprichters van de Haarlemsche Bach-vereeniging en haar Secretaris-Penningmeester.
't Kruys (Marinus Hendrik van), geboren te Ouderkerk, 8 Maart í86r, kreeg
van zijn vader, organist en muziekonderWijzer aldaar, reeds vroeg pianoles met zulk
goed gevolg, dat de knaap reeds op st,-.,
jarigen leeftijd in staat was zich op een
concert te doen hooren. Men beschouwde
hem als een wonderkind, te meer daar de
-
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Rotterdamsche bladen destijds met ophef
van dit optreden melding maakten.
Te Middelburg speelde hij als jeugdig
pianist meermalen op concerten. Nauwelijks
13 jaar oud, werd hij aangesteld tot organist
te Ritthem. In 1877 behoorde hij tot de
leerlingen der Kon. muziekschool te 's Hage,
waar hij onderwijs ontving van Nicolai (orgel,
theorie en compositie), van Wagener en Wirtz
(piano), van Hoffmann en Mulder (viool).
Toen reeds schreef hij orkestwerken, die o.a.
door de Kon. milit. kapel en de orkestklasse
der genoemde muziekschool werden uitgevoerd.
Op 20-jarigen leeftijd verliet hij met hoogst
eervol diploma de school, had vóór het verlaten reeds de benoeming tot organist en
muziek -directeur te Winterswijk verkregen,
waar hij van 1881-84 was, en werd toen
na vergelijkend examen uit 43 sollicitanten
benoemd tot organist der Groote of St.
Laurenskerk en tot leeraar aan de muziekschool te Rotterdam.
In 1897 werd hem door het Bestuur van
de „Harmonie" te Groningen, waar hij reeds
vroeger werken had gedirigeerd, de positie
van directeur van het Harmonieorkest, tevens
van directeur der Sted. muziekschool aan
aanvaard.
-gebodn,rhm
Van 't Kruys werd daar tevens directeur
der gemengde zangvereeniging „J. H. Rekker`',
waarvoor hij echter spoedig bedankte en de
leiding nam van een nieuw opgerichte R. C.
zangvereeniging, welke spoedig naam kreeg
en zeer goed geslaagde oratoria -uitvoeringen
gaf. Ook was hij gedurende het Iaatste jaar
van zijn verblijf aldaar directeur der Liedertafel „Gruno''.
In 19o5 nam Van 't Kruys tengevolge van
een conflict met Bestuursleden van „Harmonie"
zijn ontslag, legde al zijn functiën neder en
vestigde zich ambteloos te 's Hage.
Te Groningen volgde P. van Anrooy hem
op, maar „St. Cecilia" met meer dan 200
leden werd spoedig daarna ontbonden en
„Grano" benoemde een anderen dirigent.
Hij is ridder in de orde van Oranje- Nassau,
eerelid van vele muziek- en zangvereenigingen
en bijna geregeld Jury-lid bij muziek -wedstrijden, ook meermalen in België en Frankrijk.
Hij besteedt nu zijn tijd aan compositie en
studie, treedt een enkele maal als orgelvirtuoos
op en heeft zich als gelegenheids- dirigent
bij Nationale feesten onderscheiden. Zoo
schreef en dirigeerde hij i de „De RuyterCantate" (P. Landsman), bij de feesten ter eere
van dien zeeheld te Vlissingen, in tegenwoordigheid van Prins Hendrik (Mrt. 1907) ;
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2e „De Koningin Emma- Cantate", in 19o8
bij den 50`' verjaardag van de KoninginMoeder, H. M. door 1500 Haagsche zangers
en zangeressen toegezongen;
3' „Oranje en Nederland", bij de grootsche
hulde H. M. de Koningin, 6 weken na de
geboorte van Prinses Juliana toegezongen
in bijzijn van de Kon. familieleden, door ruim
3000 zangeressen en zangers in de Maliebaan
te 's Hage 8 Juni 1909) ;
4t' de „Oranje-Nassau- cantate ", voor de
groote Aubade te Amsterdam bij het Kon.
bezoek in Mei 1910, door ruim 6000 volwassenen en 4000 kinderen.
Van 't Kruys is een onvermoeid componist.
Reeds zijn 98 zijner werken in het licht
verschenen; o.a. :
4 Orgelsonates ; Koraalboeken (waarvan het
z ze duizendtal verscheen) ; Album voor orgel
of harmonium ; tal van kleine werken voor
deze instrumenten: Orgelschool ; Harmoniumschool ; 276 Oefeningen voor harmonium;
werken voor piano en andere instrumenten;
Liederen.
Verder:
„Koningin Wilhelmina ", Kindercantate (voor
H. M. en Z. K. H. den 29 Mrt. 1910 onder
zijn leiding in 's Hage door schoolkinderen
gezongen).
Kinder„Zomerpret", . . . . . .
,,Hoezee voor de jeugd", op. 94, cantates.
„Blij Nederland", ^
Psalm 15o . . . voor gemengd koor.
„Vrijhead" . . .
Oranje -Nassau, feestcantate voor gem. en kinderk., baritonsolo en orkest.
31 Augustus, feestzang voor gemengd koor,
met piano of orgel.
„Canticum Moysis",
,Zeemanslied", . . voor mannenkoor.
„Drie",
„De zwerver in de Tafelbaai" (Joh. Been), voor
zang en declamatie.
edrijven.
„Feeënmacht", operette in 3 bedrijven.
„Dageraad", . . . . . .
Harmonie
„Emma",
of Fanfare.
„Nederl. feestmarsch", .
2 Symphonieën, en een Concert voor orgel en
orkest.
opera's
„De bloem van IJsland ",
„De Watergeuzen", . . ( (in Manuscript).
„Psyché", ballet (in M. S.)
Kleine werken voor orkest.
„Zingende Kinderen"
(woorden uit „Omhoog", Kinderliederen.
4 bundels Kinderliederen,
Cantate, ter gelegenheid van het Gouden
priesterschap van Z. H. Paus Pius X (19o8),
welke door den componist persoonlijk in Rome
aan Z. H. werd overhandigd en waarbij hij op
de meest vereerende wijze werd ontvangen.
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In druk bestaat nog van hem :
„Mislukte feestzang" (parodie), voor 2- en 3stemmig koor, op. 95.
Beknopt overzicht der muziekgeschiedenis
( 189 2 ) .
Fantasie over Mendelssohns „Lobgesang,
voor orgel of harmonium.
„St. Vincentius", voor gemengd en Kinderkoor, sopraan -, alt- en baritonsolo, met orkest
en orgel.
Fantasie over de Kerstliederen „Stille nacht"
en „Kornt allen tezamen ", voor zang en har
31.
-moniu,p.
Fantasie over drie Kerstliederen, voor idem,
op 34.

Van 't Kruys was gedurende 8 jaar redacteur van het „Maandblad voor Organisten',
verslaggever voor „Cecilia" en enkele jaren
voor „De Muziekbode".
Kubbinga (fiendrikus Andreas), geb.
te Groningen, 25 April 1876, ontving zijn
opleiding gedurende twee jaar aan het conservatorium te Amsterdam en daarna bij mej.
Corn. van Zanten te Berlijn, waarna hij zich
te Amsterdam als concertzanger vestigde.
Hij is thans als i „} bas verbonden aan de
Hollandsche Opera (onder directie van Pauwels, Kreeft en Heuckeroth) te Amsterdam
en trad als concert- en operazanger in vele
steden van Nederland en Duitschland op.
Kubbinga-Burg, (Mevr. Aaltje - Maria),
geb. te Leeuwarden, genoot de eerste muzieklessen van mej. M. Dorenbosch aldaar,
studeerde verder voor zang bij mej. Corn.
van Zanten te Berlijn en debuteerde den
7 Nov. 1904 in haar geboorteplaats.
Zij treedt voorts als concertzangeres
(sopraan) op in verschillende plaatsen van
ons land en Duitschland.
11

Kufferath (Johan Herman), geb.

12

Mei

1797 te Mülheirn, j 28 Juli 1864 te Wiesbaden, had zijn opleiding te danken aan
Spohr en Hauptmann. Als muziekdirecteur
trad hij eerst te Bielefeld en in 1843 te
Utrecht op, waar allerlei vereenigingen door
hem in het leven werden geroepen en bracht
hij er de klassieke werken ten gehoore, welke
men vóór 1839 nauwelijks in ons land gehoord
had. Hij werd directeur der Stadsconcerten,
van de afdeeling Toonkunst en der Sted.
zangschool en bleef daar tot 1862 werkzaam,
toen hij zich te Wiesbaden vestigde. Richard
Hol werd zijn opvolger.
Van zijn eigen werken gaf hij niet veel:
alleen zijn „Jubelcantate" voor het Zoo -jarig
bestaan der Utrechtsche Academie, 1836,
werd slechts enkele keeren uitgevoerd, de
eerste maal op den i , " April 1857.
Verder noemen wij : een Feestmarsch ; een
.

KUILER (KOR).

Nocturne; en een Rèverie, allen voor piano
2 h. ; een Welkomstgroet voor een zangstem
met piano; een zangnlethode (bekroond).
Van 1849-6o was hij de eerste dirigent
van de (nu Kon.) Utrechtsche mannenzangvereeniging (opgericht 18 49)•
Den 30 januari 1855 herdacht hij zijn
25-jarige loopbaan als muziekdirecteur te
Utrecht.
Kufferath (Louis,) pianist, broeder van
den voorgaande, geb. te Mulheim io Nov.
181I, j 2 Mrt. 1882 in de nabijheid van
Brussel, leerling van Fr. Schneider te Dessau,
was van 1836-5o directeur der Muziekschool
te Leeuwarden en dirigent van de de ver
Maatschappij-enig„Euphoa"vde
t. n. v. 't Algemeen.
Sedert 1850 woonde hij te Gent, zich
alleen bezighoudend niet componeeren. Wij
noemen van zijn werken:
Een 4- stemmige Mis met orgel en orkest;
250 Canons ; de cantate „Artevelde" veel
klavierwerken, liederen en koren.
Kuiler(Kor), geb. te Alblasserdam 21 April
1877, oud - leerling van R. F. Bokelman te
Zwolle, daarna van het Conservatorium te
Amsterdam, in hoofdzaak voor piano.
Hij bekleedt sinds igoo de betrekking van
leeraar voor piano en theorie aan de muziekschool te Groningen, van directeur der gemengde zangvereeniging „J. H. Bekker" aldaar,
en tevens van „Cecilia" te Zwolle. Met
genoemde zangvereeniging te Groningen gaf
hij daar voor het eerst het „Weihnachtsoratorium ' en de Matthaus-passion beide van
J. S. Bach. Ter vervanging van P. G. van
Anrooy, die een benoeming te Arnhem had
aangenomen, werd Kor Kuiler tot directeur
van het Harmonie-orkest aldaar benoemd

(Oct. 1910).
Als piano- solist is hij herhaaldelijk opgetreden en is als componist bekend door de
volgende werken :
Op.

3o

„

26

„
„

29
32

,,

33

,,

24

„Een winterdag", (Kath. Leopold)
Kindercantate met piano of orkest.
„Voor de jeugd ", Kinderliederen,
I ': — 4e bundel, i bnd 4 dr.
nr. 2, „Volkslied ", voor middenstem.
„Der erste Ball", Liedercyclus, opgedr. aan Tilia Hill (Johanna van
Linden van den Heuvell).
„Ode in Julianam, Regiam Virginem'
voor middenstem, met klavier of
orgel (vertaling in het Nederlandsch
en in het Duitsch).
,,Sturmlied", fur gem. Chor and
Orchester.
„Twaalf Bagatellen" , voor piano,
3e dr.

KUNST (EGBERTUS DIEDERIK).

TOOKUYPER (ELISABETH).

Klavierstukken, 3dr.
,,Deux morceaux caractéristique",
pour pianoforte.
Drie klavierstukken.
Zes klavierstukken voor de jeugd,
4bundel.
Sonate(g. ki. t.),voorpiano en
viool.
Legende, voor piano en viool.
,,Osterlied'. für Bariton mit Klavier.
,,In Mei" (H. Swarth), voor zang en
piano (opgedr.aan Jonkvr.Hetty
Kapteyn).
„De Liereman" (Loovendaal), voor
alt en piano, 2e dr.,(opgedr.aan
Tilly Koenen).
,,Zijn Dood" (H. Swarth, voor mezzosopraan met piano, 2 dr.
,,Kruisweg",
o, jubel min hart"Liederen
,,Een winde suist om mijn
voor
ooren"zang en
,,Aan't venster" ,voorpiano.
sopraan, 2e dr.
(A Ritter).
,,Schneewittchen",
,,Boerenslacht", für cme mittl.
,Zwei Lieder",
Singst.
,,Spela", für Sopran mit Orchester
oder Kiavier, concert-aria (bekroond.
nr.IJuninacht" , für cme mittl.
Singstimme.
nr.2 ,,Herbst" , für eine tiefere
Singstimme.
Zwei Lieder, für cme mittl.Singstimme.
Twee liederen uit ,Lenteleven" E
v. Brtbant) voor zang en piano.
,Mijn naam",(H. Swarth),voor
middelstem.
,,Huldigings -ouverture".
Ouverture ,,Befreiung".
,,Suite", voor orkest.
,,Voor de jeugd", Liedjes en Klavierstukken.
Volksliederen van alle natiën voor
piano gearrangeerd, nr. 1-12,
Twee klavierstukken :i. Vertwijfeling, 2. Berusting.
,,Het lied van volksweerbaarheid"
( Dudok van Heel), voor zang met
Kiavier 2 h.
2

«

20

«

27
26

«

18
16

OP.
,,
,,

i

21
22

23
25

28

'

29

36

15

1

Kunst (Egberths Diederik), geb. 7 Mei
1862, genoot zijn opleiding aan het Conser
vatorium te Leipzig (Reinecke) en ontving
later les van X. Scharwenka te Berlijn in
hoofdzaak voor piano.
Als solist trad hij vroeger veel in het
openbaar op, in de eerste plaats te Groningen
en ook te Amsterdam, Deventer, Leeuwarden
en Meppel.
Thans is hij te Groningen gevestigd als
muziekleeraar, leeraar voor piano aan de
muziekschool, pianist en muziek-verslaggever
-

(critidus) van het ,,Dagelijksch Nieuws- en
Advertentieblad" aldaar.
Kuyper (Elisabeth), geb. te Amsterdam
1 3 Sept. 1877, ontving haar opleiding aan
de muziekschool van de M. t. b. d. T., van
Henri Tibbe en Louis Coenen (piano), A.
Averkamp (zang en Solfége), Frans Coenen
en Dan. de Lange (contrapunt en compositie).
OP 17-jarigen leeftijd deed zij eind-examen
te Utrecht (M. t. b. d. T.) met en graad en
onderscheiding als pianiste en onderwijzeres.
Daarna was zij gedurende eenige jaren leerlinge der ,,Kgl. Hochschule für Musik" te
Berlijn voor piano bij H. Barth, daarop
eerste vrouwelijke 1eerling der ,,Meisterschule
der Kgl. Academie der Künste aldaar in de
afdeeling compositie onder Max Bruch.
Sedert 1908 15 ZiJ leerares voor theorie,
compositie en partituur-spel aan genoemde
Hochschule te Berlijn en tegelijkertijd dingente van het ,, Lyceum-Club-Künsteleninnenchor. In dezen winter werd een orkest,
waarvan het strjkorkest hoofdzakelijk uit
dames bestond, onder hare leiding opgericht.
Mej. Kuypen treedt hoofdzakelijk als soliste
in eigen werken op. Deze werken zijn:
Sonate voor piano en viool (voor het eerst
te Nijmegen op een muziekfeest van ,,Toonkunst" en ook verscheidene malen te Berlijn
uitgevoerd.
Een Operette (opgevoerd in Amstei dam).
Sonate voor piano ; Prelude en fuga stnijkkwartet en andere werken (in Berlijn uitgevoerd).
Koren voor vrouwenstemmen.
Gemengde Koren.
Ballade voor violoncel en orkest (voor het
eerst uitgevoerd te Berlijn onder leiding van
Gernsheim, daarna door den cellist Jacques
van Lier in een concert, onder leiding van
Kunwaidt ; ook te Londen door Miss Nettleship
en in andere concerten).
Serenade voor orkest, in 5 deelen (eerste
uitvoeringen onder M. Bruch, Scharrer, te Keulen,
Münster en andere Duitsche steden en in 1909
onder haar leiding te Stettin).
Deze Serenade was onder de compositiën,
waarvoor de Mendelssohn -prjs werd toegekend.
( Het was voor het eerst. dat een vrouw dezen
prijs voor compositie behaald&.
Concert voor viool en orkest (In 1910 bij
Simrock verschenen : Eerste opvoering door
Anton Witek te Berlijn, onder Max Bruch,
daarna te Scheveningen onder Kunwaldt, door
Nella Gunning te Nijmegen en Arnhem onder
leiding van J. A. Kwast, en te Utrecht onder
Hutschenruyter. In dezen winter werd dit concert
door versch eiden bekende violisten uitgevoerd
in Frankrijk, Rusland, Engeland, Duitschland
en Amerika.
;

KWAST (BAREND).

„Willem van Oranje ", ouverture voor orkest.
Trio voor piano, viool en violoncel, 1910
(ie uitvoering in Berlijn).

Daarbij schreef zij nog andere kleinere
werken. Bij eerste uitvoeringen wordt de
piano- partij gewoonlijk door haar zelf gespeeld.
Kwast (Barend), geb. 28 Dec. 1854 te
Purmerend, heeft zijn eerste muzikale opleiding te danken aan zijn vader, Jacob
Kwast, en zijn oom James Kwast. In 1871
werd hij leerling van de Amsterdamsche
Handelsschool, deed daarvoor het eindexamen,
maar keerde spoedig naar de Toonkunst
terug. Eerst was hij organist der Waalsche
Kerk en muziek - onderwijzer te Amsterdam,
daarna volgde hij Maurice Hageman te
Leeuwarden op als directeur der muziekschool, van een zang- en van een orkest
Zijn volgende standplaats was-vernig.
Arnhem, waar hij, alsmede in verschillende
andere steden van ons land, als solo-pianist
optrad.
Eindelijk vestigde hij zich te Amsterdam
en richtte er een „Academie voor muziek"
op; waai • hij zelf onderwijs geeft. Tevens
werd hij daar benoemd tot directeur van de
mannenzangvereeniging „Onderlinge Oefening", met welke vereeniging hij verschillende
mooie prijzen behaalde, o.a. een 2P" prijs in
de afdeeling van Uitmuntendheid te Antwerpen.
Bij het 20-jarig bestaan van „Onderlinge
Oefening" werd door haar een zangwedstrijd
voor mannenkoren en gemengde koren en
tevens een wedstrijd voor compositiën uitgeschreven. Bekroond werd een compositie
van A. B. H. Verhey, directeur van Rotte's

mannenkoor.
B. Kwast was gedurende verscheidene jaren
muziek - verslaggever voor de „Amsterdamsche
Courant" en voor de .,Nieuwe Courant" te
's Hage.
Zeer dikwijls fungeert hij als Jury-lid bij
wedstrijden. Op het oogenblik is hij nog
steeds directeur van het Sted. muziekkorps
te Purmerend, waarvoor hij in 1900 werd
benoemd. Met dit korps behaalde hij verschillende eerste en eere- prijzen.
Van zijn compositiën worden genoemd:
„Valse impromptu", voor piano ( bekroond).
„De reuzen van het woud", voor mannenkoor.
„Phantasie impromptu", voor piano en orkest.
„Het ruitertje en de bloeinkorf", ballade.
,,Schaduw en Licht", voor gemengd koor.

Kwast (Jacob), geb. 1820 te Wognurn,
j• 26 Juni 189o, vestigde zich op z8- jarigen
leeftijd te Purmerend en bleef daar gedurende
25 jaar werkzaam, daarna te Gouda gedurende

KWAST (JAN ALBERT).

ÍOÍ

5 jaar. In 1872 werd hij organist aan de
Amstelkerk, vervolgens directeur van het
koor der Vrije Gemeente, van de mannen
Vriendschap ",-zangveri„Kust
leeraar voor Koorzang aan de muziekschool
van „Toonkunst" en privaat -leeraar voor
piano en compositie te Amsterdam.
De bekende zangvereeniging te Wognuni
„Jacob Kwast" (dir. W. Saai) is naar hem
genoemd.
Van zijn compositiën worden genoemd:
Vierstemmige gezangen voor mannenkoor, i c te
bundel, 185o.
Vier liederen voor bariton.
Geuzeliedjes, ter gelegenheid van het 3e eeuw
onafhankelijkheid (C. A.-festvanNrld
Tibbenhoff,► , niet arrangement voor piano.
Gezelschapsliederen : 145 Nederl zangen en 14
volksliederen van de voornaamste landen,
met piano.
Arrangementen van werken voor harmonieorkest.

Kwast (Jacob gen. James), geb. te Nijkerk
Nov. 1852, ontving zijn opleiding van zijn
vader, van F. Bóhme te Dordrecht, en
daarna aan het Leipziger Conservatorium, te
Berlijn bij Kullak en te Brussel bij Louis
Brassin in hoofdzaak voor piano.
In 1874 volgde hij F. Gernsheim als leeraar
aan het Conservatorium te Keulen op (F.
Hiller), later te Frankfort a/M. nevens mevr.
Schumann, en is hij thans Professor aan het
Stern'sche Conservatorium te Berlijn.
In ons land, in Duitschland, Oostenrijk,
Rusland, Frankrijk, Turkije en Engeland
trad hij als solist op.
23

Tot zt ;n compositiën behooren :
Etuden voor piano, op. 20 ; klavier -concert (F. gr. t.) ; kleine stukken voor piano,
allen meermalen opgevoerd.
Op het gebied der muziek-literatuur en
'kritiek schreef hij hier en daar kleine geschriften, het laatst over Reger als PianoKamermuziek- componist.
Kwast (jan Albert), geb. te Purmerend
25 April 1851, oud - leerling van de Kon.
muziekschool te 's Hage en van het Conservatorium te Keulen, trad als muziekdirecteur
achtereenvolgens op te Tiel, Gorinchem,
Zierikzee en Bergen-op-Zoom. Daarna werd
hij benoemd tot Kapelmeester van het 8e Reg.
Inf. en van de Kon. Mannenzangvereeniging
„Aurora" te Arnhem.
Na den dienst met eervol ontslag verlaten
te hebben, stichtte hij de Arnhemsche Orkest
aan welke inrichting Arnhem-vernig,
voor het grootste gedeelte de ontwikkeling
van liet muzikale leven te danken heeft.
Eenige jaren later trok hij als orkest - dirigent
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naar Rusland (Warschau en Lodz), waarna
hij zich te Amsterdam vestigde en daar aan
velerlei muziekgezelschappen verbonden werd,
om later op te treden als dirigent van de
Nederlandsche Opera aldaar en der Amsterdamsche Orkest -vereeniging. Gedurende het
zomerseizoen dirigeerde hij het Kur- orkest
te Bad Kreuznach, om vervolgens weer de
leiding der concerten te Warschau en Lodz
op zich te nemen.
Eindelijk trad hij op als dirigent der Vlaamsche Opera te Antwerpen. Hierna volgde
zijn benoeming tot dirigent der „Nieuwe
Nederlandsche Opera, waar onder zijn leiding
o.a. „Herbergprinses" en „Bruid der Zee"
van Jan Blox voor het eerst met veel succes
werden opgevoerd.
Na het overlijden dezer opera, keerde hij
weer naar Arnhem terug, om opnieuw de
leiding zijner stichting, de Arnhemsche Orkestvereeniging, op zich te nemen, benevens
die der Kon. Mannenvereeniging „Aurora"
en der afdeeling „Toonkunst ".
De Arnhemmers dragen hem een warm
hart toe voor het vele, dat hij voor de muzikale ontwikkeling dezer stad gedaan heeft.
Den ie April 19o8 herdacht J. A. Kwast

zijn 3o-jarige loopbaan als dirigent, en 26
Oct. 1909 het 20 -jarig bestaan der genoemde
Orkest -vereeniging.
Hij componeerde verscheidene werken voor
orkest, militaire muziek, piano, viool, cello
en zang, als : „Prinses Juliana-marsch," voor
piano ; „Zangersmarsch," voor mannenkoor;
„Geldersch volkslied," voor zang en piano;
„Goud en zilver," (11852, 1877, 1902), herinneringsmarsch, opgedragen aan J. Schmier.
In het buitenland dirigeerde hij nog concerten te Keulen, Frankfort a/M. en Essen.
Dat zijn talenten ook in Nederland worden
erkend, blijkt hieruit, dat hij in 't verloopen
winterseizoen het eerste concert der Rotter
Orkest -vereeniging en een concert-damsche
van het Harmonie - orkest te Groningen diri-

geerde.
De directie van „de N. V. de Nederl. opera
en operette" (Rembrandt- Theater, Amsterdam)
engageerde J. A. Kwast als Kapelmeester
voor het volgend seizoen 19io,1'11, ter vervanging van J. Richard Heuckeroth, die
ontslag had genomen. J. M. S. Heukeroth
blijft eerste Orkest - directeur. De heer Kwast
dirigeerde daar voor het eerst bij de wederopvoering van Bizet's „Carmen".

L.
Laaken (Louis van der), geb. te Arnhem,
io Oct. 1878, ontving aanvankelijk viool onderricht van H. A. Meijroos aan de Instrumentale - muziekschool aldaar, later van C.
H. Coster privaat - onderwijs, en verkreeg het
diploma van de N. T. V. voor viool, lager
onderwijs.

In het genot eener subsidie van H. M.
Koningin Wilhelmina en den steun van
eenige heeren uit Arnhem studeerde hij
daarna in harmonie en contrapunt bij B.
Zweers te Amsterdam.
Na zijn studietijd werd hij benoemd tot
organist der Herv. gemeente te Rheden.
Thans is hij directeur der gemengde zang
Hol" te Arnhem, be--vernig,Rchad
nevens leeraar voor piano, viool en theorie.
Als solo-violist trad hij o.a. op in Utrecht,
Velp en Arnhem in Kerk - concerten en andere
openbare uitvoeringen.
Van zijn compositiën worden genoemd:
Op. i, „Koninginne - marsch", voor orkest
ze uitv. 3 Febr. 1901).
„
2, Orkeststuk, voor piano en orkest
3, Concert-aria „Gequetst ben is van
binnen ", met orkest. c je uitv. 13 Mrt.
1904 te Arnhem onder zijn leiding).
q

„

4, „Ganymedes", ouverture voor orkest
(ze uitv. als voren).
„
5, „De Doge van Venetië ", zangspel met
piano (niet uitgev.).
„
7, Drie liederen voor één zangstem met
piano.
„ 8, Drie gemengde koren (uitg. Wagenaar
Utrecht).
„
9, Jagerscène, voor 3- stemmig Kinderkoor.
„ zo, „Het eigenzinnige krabbetje", driestemmige ballade met piano.
„ II, „Neerlandsch lied", voor i of 2 zangst.
met piano.
„ 12, Vogelenfee", Cantate voor 3- stemmig
koor en solo.
Symphonie-Ode, in 5 deelen, voor gemengd
koor, sopraan -solo en orkest. (ie uitv. te
Arnhem 1905, 2e uitv. 22 Apr. 1906 te Arnhem
met het „Bachkoor" aldaar, onder leiding van
den componist).
Op. 14, Drie Cantiones Sacrae, voor vioolsolo
met orgel.
„ z6, Strijkkwartet (e kl. t.)
„ 17, „Symphonisch.e fantasie", voor groot
orkest. (ie uitv. onder Hutschenruyter
te Utrecht 27 Febr. 1907, en daarna
een paar malen te Groningen).
,, 20, Vier orkeststukken over hoofdpersonen uit „Ein kampf um Rome"
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(Felix Dahn). (ie uitvoering van twee
fragmenten op het 2- daagsch muziekfeest te Arnhem, Juli 19o8, 2e uitv.
in zijn geheel aldaar agio, beide onder
leiding van den componist).
voor
„ 21,
nr. i, „Het Korenveld"kindernr. 2, „Stadsrat en veldrat" koor met
piano.
uitg. Wagenaar, Utrecht.)
„ 22,
„Das Göttliche", voor mannenkoor
a capella.
„Predikerzangen", voor bassolo met
„ 23,
orgel.
„ 24,
„Een Priestercantate" voor de familie
Verhoeven te Utrecht.
„ 25, Twee Cantiones Sacrae, voor orgel solo.

L. v. d. Laaken schreef bovendien een
drietal kritieken in 1906 voor het „Dagblad
voor Arnhem en omstreken ' ; Losse Kritieken
voor „Arnhem's Dagblad ", en in het maandblad „Het Orgel" over het zoogenaamd
Kort tusschenspel der Vrije gemeenten" (Ned.
Protestantenb., Rem. Broederschap, Doopsgez.
gemeente e.a.)
Laar (Louis van), geb. te Utrecht ii
Januari 1882, genoot zijn muzikale opleiding
op de muziekschool der afdeeling M. t. b. d. T.
aldaar en wel voor viool van G. Veerman
en voor theorie van Joh. Wagenaar.
Hij vertrok in 1903 naar Genève om zijn
studie onder Henri Marteau op het Conservatorium aldaar voort te zetten, behaalde in
1904 „le grand prix avec distinction" en
werd kort daarop benoemd tot leeraar en
assistent van H. Marteau aan bovengenoemde
Inrichting.
In 1908 volgde hij Marteau naar Berlijn,
waar deze tot opvolger van Joachim werd

bénoemd.
Van Laar nam als 2? viool plaats in het
kwartet Marteau—Becker.
Als solist trad hij in verschillende steden
van Holland, Zwitserland en Duitschland op.
Lafèbre Jr. (A.), geb. 1838, -t 1888 te
Edam, was gedurende 33 jaar organist der
Herv. gemeente en muziekdirecteur aldaar,
en richtte er Edams fanfare- korps, het muziek gezelschap „Apollo" de zangvereeniging
,.Edam" en een zangschool op.
Mevr. Lambrechts —Vos (Anna Catharina), geb. te Rotterdam, 1876 ontving onderwijs in piano- en orgelspel en harmonieleer
van Joz. Schravesande, kiaviertechniek van
J. H. Sikemeier, contrapunt van B. Zweers
en Instrumentatie -leer van Wouter Hutschenruyter. Haar hoofdinstrument zijn piano en
orgel.

I03
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Sinds 1894 is zij organiste der Doopsgezinde Kerk te Rotterdam, en als zoodanig
trad zij als soliste op in de genoemde Kerk,
in de Luthersche Kerk en in „Irene" aldaar,
en als pianiste te Rotterdam, Amsterdam,
Utrecht, Den Haag en elders en in 1907 te
Parijs.

Tot hare, compositiën behooren:
Op. 7, Strijkkwartetten, nr. i „In memoriam
parcatum".
Nr. 2 „A celui qui m'a sauvé la vie"
(uitgevoerd te Triest, Keulen, Weenen,
Rotterdam, Amsterdam, Den Haag
en Utrecht en te Berlijn uitgegeven.)
„
9, „Wiegeliedje voor ons Prinsesje'..
„ zo, „Voor een boos jongetje", 3 liederen
voor sopraan.
„ II, „Colombijntjes voor de kleintjes'', io
Kinderliederen.
„ 14, „Licht", verplicht gemengd koor voor
den Zangwedstrijd te Rotterdam, z6
Mei 1910.
(I)
„Het boekje van tante An" (met gekleurde illustr.)
(II) ,,Miniatuur - concertjes", voor viool en
piano.
(III) „Lentedroomen", voor zang en piano.
(IV) „Neerlands taal", voor mannenkoor.
(I -- IV uitgeg. door de Muziekuitgevers-Maatschappij te Rotterdam),
„Variatiën' , over een Kerstlied, (een psalmwijze) van Hans de Ries (Doopsgezind-predikant en dichter te Antwerpen, geb. 1 553, i 1637
te Alkmaar). Dit orkestwerk werd door de
componiste opgedragen aan Wouter Hutschenruyter en diens orkest te Utrecht en door dit
orkest voor het eerst opgevoerd i Dec. 1909,
daarna te Rotterdam.
Tot heden nog manuscript, zal het werk
waarschijnlijk in druk verschijnen als Opus 12.
De „Harmonie' te Berlijn gaf van haar uit:
Op. 5, „Kleine Suite", voor viool en piano.
„
6, Sonate (fis kl. t.) voor viool en piano.
„
8, Fünf Lieder.
Van Mej. Anna Vos verschenen destijds bij
Lichtenauer te Rotterdam:
„Te Meie" (bekroond), „Verlangen" en „Liedeken van Min".
„Van kinderen met een zonnig thuis" (8 kinderliedjes).
In manuscript bevinden zich nog:
„Der Frühling", voor vrouwenkoor.
Vijf vrouwenkoren (kwartetten) a capella.
12 Variatiën met fuga over „Wilt heden nu
treden" (Valerius), voor piano.
Variatiën op : „Al isser ons Prinsje nog zoo
klein ", voor orkest.
Mevr. Lambrechts -- Vos was gedurende 4 jaar
medewerkster aan het „Weekblad voor muziek"
(Nolthenius) en leverde bijdragen in „Het Leven",
en in „De Kunst en de Vrouw".

Land (Dr. Jan Pieter Nicolaas), geb. 28
April 1834 te Delft, f 3o April 1897 te
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Arnhem, prof. in de Oostersche talen aan
de Hoogeschool te Leiden. Hij schreef over
de toonkunst der Javanen in het door hem
uitgegeven werk van J. Groneman : ,,De
gamelan te Djokjokarta' ', 1890, beschreef het
,,Lautenboek" van Thysius in het Tijdschrift
der N. Nederl. muziekgeschiedenis, gaf de
muzikale corresponden tie van Constantijn
Huijgens uit, en schreef ,,Recherches sur
l'histoire de la ganime arabe", 1884.
Land re (Guillaume Louis Frederic),

geb. te Amsterdam, 12 Juni 1874, genoot
zijn opleiding bij Bernard Zweers aldaar.
Als muziekredacteur was hij eerst verbonden aan de ,,Nieuwe Courant" te 's Hage,
van 1898—I900 aan de ,,Oprechte Haarlemmer Courant", thans aan de ,,Nieuwe
Rotterdamsche Courant".
Tot zijne compositiën behooren:
Ballade voor piano, klavierstukken en Liederen.
,,De Roos van Dekama". Opera.
,,Rozeknopje". Sprookje.
Klavier-kwintet.
Scène voor bariton met orkest : ,,Erklarung".
Sonate voor piano en violoncel.
Symphonisch gedicht voor orkest.
,,Legende" voor viool met orkest.
Een dramatisch voorspel met orkest en andere
werken.
Drei Lieder für eine Singstimme:
I. Sommernacht, 2 Liebestriumpf, 3. Traum.
bud.
Drei Liebeslieder für eine Singstimme:
I. • Für dich, 2. Du, 3 Sommernacht.

Uitgevoerd zijn compositiën van hem te
Amsterdam, 's Hage, Groningen, Arnhem,
Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Haarlem,
Utrecht, Ostende, Spa, München, enz.
Lange (Daniël de), geb. ii Juli 1841 te
Rotterdam, ontving het eerste onderwijs in
pianospel van zijn vader, in harmonie en
compositie van Dupont en Verhuist, terwijl
S. Gariz zijn leeraar voor violoncel was.
In dezen tijd reeds ontstonden enkele zijner
compositiën ni. ,,Psalm XXII ', voor koor,
solo en kiavier en vele liederen.
In 1855 ging hij naar Brussel om zich
onder de leiding van F. Servais en B. Damcke
te stellen, de eerste voor cello, de tweede
voor compositie.
In 1858 ondernam hij met zijn broeder
Samuel een kunstreis naar Weenen en omliggende plaatsen. Te Lemberg werden beiden
door den pianist Mikull aangezocht leeraar te
worden, wat zij ook aanvaardden en er gedurende drie jaar bleven, terwijl zij intusschen
in den omtrek kunstreizen maakten.
In 1863 keerden de broeders naar Nederland terug. D. de Lange werd na het over-

lijden van S. Ganz leeraar voor violoncel
aan de muziekschool van ,,Toonkunst" te
Rotterdam en dirigent van een mannenkoor.
In 1864 trok hij naar Parijs en werd daar
organist en koordirecteur van de gemeente
,,De la Chaussée Montrouge" en later evenzoo van de, door Athanase Coquerel gestichtte
,,Vrje Gemeente". Daar werden onder zijn
leiding o. a. opgevoerd : ,,Der Messias"
(Handel), ,,Die Israëliten in der Wüste" (Ph.
Em. Bach) en de ,,Kruiswoorden" (Haydn),
waarbij hij een Fransche vertaling leverde.
Tevens werd hij directeur van de liedertafel
,,Allemania" en componeerde hij zijn 1e Sym.
phonie (c kl. t.) ; een ,,Requiem", voor kooren solostemmen a-capeila (8 -stemmig) ; een
Ouverture ; een Sonate ; Entre -actes voor
Victor Hugos ,,Hernani"; vele lideren, o. a.
,,Reisebilder" en ,,Thranen"; een 2 Syrnphonie (D gr. t.) en ,, Variatiën voor pian", enz.
Toen de oorlog tusschen Duitschland en
Frankrijk uitbrak (1870), kwam hij naar
Nederland terug Te Amsterdam werd hij
benoemd aan de muziekschool van ,,Toonkunst" voor de theoretische klassen.
Daar verschillende kerkbesturen aldaar hadden besloten het gewone kerkgezang af te
wisselen door uitvoeringen van gewijde
muziek, werden onder leiding van D. de Lange
de ,,Mattheus"- en de Johannes'-passion van
J. S. Bach; Fin Deutsches Requiem" van
J. Brahms ; ,,Zion" van Gade ; een Mis van
Gounod ; de ,,Passion" van H. Schutz en
het ,,Requiem" van Cherubini ten gehoore
gebracht.
Van 1873-78 was hij dirigent van ,,Amstels
mannenkoor" (opvolger van F. Coenen) en
daarna van de afdeeling ,,Toonkuiist" te Leiden.
Na Heije's dood (1876) Algemeen Secretaris
van de M. t. b. d. T. geworden zijnde, welke
functie hij tot 1908 heeft waargenomen, nam
hi ontslag van de muziekschool.
In 1884 stichtte hij met F. Coenen, J. Cramer,
J. Röntgen e. a. het nog bestaande Conser
vatorium te Amsterdam en werd eerst hoofdleeraar en later directeur van die inrichting,
welke onder zijn bestuur den 9 Oct. 1909
haar 25-jarig bestaan vierde.
Toen Verhulst ontslag nam als directeur
van ,,Cecilia" ( 1 886), koos men D. de Lange
tot diens opvolger.
In 1 88i vormde hij een ,,Klein koor acapella", met het doel de meesterstukken der
oude vocale muziek ten gehoore te brengen,
welk koor niet alleen in ons land, maar ook
te Londen (1885), te Weenen, Berlijn, Leipzig,
Dresden, Frankfort, Brussel, Parijs, enz. zich
liet hooren (1892).
-
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In 1893 werd hij benoemd tot ridder in de
orde van den Nederlandschen Leeuw en van
de Ijzeren Kroon van Oostenrijk.
Behalve door alle deze verrichtingen heeft
D. de Lange algemeene bekendheid verkregen
door zijn artikelen op muzikaal gebied in
het „Nieuws v. d. Dag" en door zijn ijveren
voor de cijfer-zangrnethode volgens GalinParis-Chevé.
Bij de reeds genoemde werken stippen wij
nog de volgende aan:
„De val van Kuilenburg," opera.
Een Requiem.
Een groot aantal Cantates voor koor, soli en
orkest.
Eenige Ouvertures.
Kamermuziek - werken.
Psalm 137, (Super flumina Babylonis), voor
mannenkoor.
Nederl. Volksliederen-boek (143 liederen voor.
zang en klavier), met medewerking van Jhr.
Van Riemsdijk en Dr. Kalft.
Oud-Nederlandsche liederen (Uit het koor
a- capella) voor zang en piano.
„Marche" voor piano 4 h. (op 6).
1
. „Dies Irae,"
voor
„Exultavit Cor ureum,"
„Gloria in excelsis Deo, ' mannenkoor.
„De zonne zingt,"
„Avondliedje,"
„Bede,"
„Gebed des harten,"
„Goeden nacht,"
voor gemengd koor.
„De Hoop,"
„Mijn Vaderland,"
„Troost,"
„Voorjaarsgroete,"
„Psalm III," verplicht koor voor den zangwedstrijd te Amsterdam (Nederlandsch en
Fransch).
„Exposé d'une théorie de la musique."
„P. C. Hooft-liederen," voor een zangstem met
viool, viool -di -Gamba (violoncel) en Clave- cimbaal
(piano).
Godsdienstige cantate, met orgel, op. 8.
Cantate voor koor en orkest, bij het eeuwfeest der Maatschappij tot nut van 't Algemeen.
Een aantal liederen voor een stem met piano.

D. de Lange heeft ook zitting in het Hoofd
Nederlandsche Koorvereeniging.-besturd
Lange Sr. (Samuel cie), geb. 9 Juni 1811,
j te Rotterdam z5 Mei 1884, ontving zijn
eerste muziekonderricht van Pruys, organist
der Luthersche kerk, van J. B. van Bree,
organist der Waalsche kerk te Rotterdam,
en werd in zijn jongelingsjaren opgeleid tot
het vak van orgelmaker.
In 1827 werd hij benoemd tot adjunctorganist der Luthersche kerk, in 1833 der
Waalsche kerk en in 1844 tevens tot leeraar
aan de meisjes -zangklasse van de Toonkunst-

LANGE JR. (SAMUEL DE).

muziekschool te Rotterdam. Later kreeg hij
ook de betrekking van leeraar in orgelspel
aldaar.
Na het vertrek van J. A. van Eyken naar
Elberfeld (1854) werd S. de Lange benoemd
tot organist der Zuiderkerk en in 1864 der
Groote- of St. Laurenskerk te Rotterdam.
In 1877 mocht hij zijn gouden feest als organist
herdenken.
Door een lange reeks van werken voor
orgel, piano, viool, zang, enz., is hij ook als
componist bekend geweest.
Wij noemen:
3 Orgelsonates;
2 Nocturnes en 3 Walsen voor piano;
8 liederen voor vrouwenkoor met piano;
Introductie en Variatie op het volkslied : Wien
Neerlands bloed;
Adagio voor orgel en viool;
Elegie voor idem;
Transcriptiën voor orgel van werken van
Beethoven en Schumann;
12 eenstemmige kinderliederen met piano.

Lange Jr. (Samuel de), geb.

22

Febr.

1840 te Rotterdam, ontving van zijn vader
en van Dupont, Verhulst en Tours het eerste
muziekonderwijs.
In 1856 ging hij naar Weenen, later naar
Leipzig en Brussel om zijn studiën voort te
zetten en deed twee jaar later met zijn broeder
Daniël een concertreis en bezochten zij Weenen,
Warschau, Pesth, Praag en Lemberg, in
welke laatste stad zij beiden als leeraar aan
de muziekschool verbonden werden.
In 1863 teruggekeerd, werd hij dirigent
van Rotte's mannenkoor, doch verliet Rotterdam in 1874 en vestigde zich te Basel,
waar hij gedurende anderhalf jaar pianoleeraar was.
In 1876 ging hij naar Parijs, in 't volgende
jaar naar Keulen en werd daar orgelleeraar
aan het conservatorium, directeur van de
Kölner Mannergesang-Verein en koordirecteur
in de zaal Gürzenich.
In 1884 kwam hij opnieuw naar Nederland
terug en werd hem de directie van „Toon
-kunst,"va„Eerp nxclsio"
te 's-Hage opgedragen.
Tijdens zijn directeurschap te s'-Rage
werden voor het eerst in Nederland uitgevoerd:
„Grande Messe des Morts" van Berlioz en
„Israel'' van Handel.
In 1893 verliet hij weder ons land, vestigde
zich eerst te Dresden en nam na den dood
van Faisst de benoeming aan als hoofdleeraar
aan het Conservatorium te Stuttgart (1898)
voor de vakken orgel, koorzang, contrapunt
en muziekgeschiedenis en is aldaar geheel
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en al burger geworden. In 1895 verleende
de koning van Wurtemberg hem den titel
van Professor en schonk hem in 1896 de
groote gouden medaille voor Kunst en
Wetenschap. Tevens is hij voorzitter van
den „Verwaltungsrath" van het Conservatorium. In 1910 legde hij de leiding van de
„Vereeniging voor klassieke muziek" aldaar
neder.
Als componist is hij in vele opzichten
gelukkig geweest; zijn werken werden spoedig
uitgegeven en opgevoerd. Toch is in ons
land weinig van hem ten gehoore gebracht.
Zijn compositiën zijn reeds geklommen tot
ruim een 90 -tal, nl. voor piano alleen; voor
piano in vereeniging met orkest- of strijkinstrumenten ; voor orgel : waaronder 8 Sonates, Preludiums, Dagelijksche oefeningen
voor het pedaal, Leichte Orgelstücke, Cano-

nische variatiën, Variatiën over „God save",
Paraphrasen fiber eine Choralmelodie; Preludium and Fuge, op 92 nr i ; Het boek der
Psalmen, vierstemmig en in den oorspronkelijken rythmus bewerkt.
Verder liederen voor een zangstem met
begeleiding.
Vcor mannenkoor:
Op. 12, „De barre rots," met soli en orkest.
N 13, „Willem de Eerste," met soli en
orkest.
24, Fünf Gesange.
„ 25, Fünf Gesange.
,, 45, Mis, met begeleiding van orgel.
,, 54, „Mein Herz ist irn Hochland."
„ 65b, Twee mannenkoren.
„ 77, Vijf mannenkoren.
,,Die Ketzerin," ballade fur Männerchor,
Soli and Orchester.
Voor vrouwen- en gemengd koor:
Op. 35, Lieder and Gesange, 3-stimmig.
43, Frauenchöre II.
44, Liederen en gezangen.
,, 49, Psalm 22, met orkest.
57, „Mozes" (Mr. H. Graaf
van Hogendorp), Oratorium (voor het eerst opgevoerd 27 Nov. 1889 te
voor
s- Halte).
gemengd
,, 64, „De Upstanding,,,
koor.
met soli en orgel.
„ 68, Geestelijke liederen, met
en zonder begeleiding.
73, „Todten-klange," voor
sopraan, solo, koor, harp
en viool.

Io6 LANS (MICHAËL JOANNES ANTONIUS).

zaakt deze carrière op te geven en sedert
19o1 legde zij zich op den zang toe, was
gedurende een jaar leerling van R. Hol en
ontving voorts onderwijs in solozang onder
Heinrich Siemerling te Dresden, onder mevr.
Violet—Gesler en mevr. Georgette Cortez
van de Haagsche Fransche opera.
Daarna trad zij van lieverlede in het openbaar op ; eerst op kleinere plaatsen, totdat
zij in de laatste 3 jaar meer en meer als
zangeres bekend werd. Bij haar streven naar
hoogere ontwikkeling mocht zij den steun
onzer beide Vorstinnen erlangen.
Lans (Michaël Joannes Antonius), geb.
18 Juli 1845 te Haarlem, j 3 Febr. 19o8 te
Amsterdam, zich tot den geestelijken stand
geroepen gevoelende, maakte hij zijn studiën
op het klein Seminarie „Halteveld" te Voorhout en op het groot Seminarie te Warmond
en werd in 1869 tot R. K. priester gewijd.
Na eerst Kapelaan te Hillegom geweest te
zijn, ging hij als leeraar naar „Halteveld ",
waar hij tot 1887 bleef, toen pastoor werd
te Schiedam, in 1896 Kannunik van het
kapittel van Haarlem en in 1906 Deken van

Amsterdam.
Het muziekonderwijs in het ouderlijk huis
genoten, gevoegd bij zijn natuurlijke begaafdheid, deden hem weldra klimmen tot den post
van organist en directeur der zangoefeningen
op het Groot- Seminarie. Hij gaf toen ook
reeds proeven van zijn compositie- talent.
In 1875 stichtte hij met eenige gelijkgezinde mannen het „Sint Gregoriusblad' , dat
van 1876 tot aan zijn dood onder zijn leiding
-

als hoofdredacteur heeft gestaan. Een jaar

Hemert (Mathilde),

later slaagde hij er zelfs in de „Nederlandsche
St. Gregorius -vereeniging tot bevordering
van Kerkelijke muziek" op te richten, werd
Voorzitter van de Commissie van toezicht
op de Kerkmuziek in het bisdom Haarlem
en van de Commissie tot keuring van Kerk muzikale composities in ons land.
Hij werd in één woord de schepper en
leider van de vernieuwde Katholieke Kerkmuziek in de laatste 30 jaar. Vóór hem
had deze muziek hier, om zoo te zeggen,
geen leven : mgr. Lans werd de hervormer.
Onder al zijn bezigheden vond hij nog
tijd tot het schrijven van belangrijke leerboeken, als : „De jonge Korist ", ,,De Katholieke organist", „Handboek van den Gregoriaanschen zang" en vooral zijn hoog te

geb. te Samarang (Ned. Indië) den i7 April
i871, studeerde aanvankelijk voor piano aan
het Amsterdamsch conservatorium, daarna
onder joh. Sikemeier te Rotterdam. Door
een ongeluk aan den arm werd zij genood-

roemen, doch onvoltooid gebleven „Leerboek
van het contrapunt''. Voorts bezorgde hij
een nieuwe uitgave van de Gregoriaansche
zangboeken en schreef : „Eeredienst en
toonkunst ", 1882. Behalve deze werken schreef
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hij ook eenige compositiën,, o.a. : een Kerst zang voor 3 gelijke stemmen en orgel.
Leefson (Julius), geb. te Amsterdam,
1877, oud - leerling van de muziekschool aldaar
(Tibbe, Louis Coenen), van het conservatorium te Keulen (Prof. I. Seiss) en van
Arthur de Greef te Brussel
Daarna trad hij als piano- solist op te Keulen
en Brussel en maakte met het „Brusselsch
Trio" een kunstreis door België, Zuid -Holland
en Noord- Brabant, en speelde met Dan. de
Lange Kamermuziek te Amsterdam.
Sinds 19o5 is hij leeraar voor piano aan
het Leefson-Hille Conservatory te Philadelphia
en treedt daar en te New-York, Wilmington
en andere steden van Amerika als solist op.
Leefson (Maurits), geb. te Amsterdam
1861, genoot muziekonderwijs van zijn vader,
later van B. v. d. Eijken aan de muziekschool
van „Toonkunst'` aldaar en te Keulen van
Is. Seiss, Ferd. Hiller en dr. F. Wollner.
Zijn opleiding was voornamelijk gericht op
pianospel en voor Koordirigent.
Als solist trad hij op in verschillende
steden van ons land en voorts in Duitschland
en later te Philadelphia en andere steden
van Amerika
Te Keulen was hij dirigent der „Kólner
Liedertafel", met welke hij den 2e prijs behaalde in den zangwedstrijd te Essen a.R.
Daarna ging hij naar Amerika en werd
directeur van het „ Junger Männerchor" te
Philadelphia, met welk koor hij den en prijs
verkreeg in den zangwedstrijd te Baltimore
(1888), en tegelijkertijd hoofdleeraar aan de
Muziek-Academie aldaar. Van 1899 af is hij
directeur „of the Leefson-Hille Conservatory
of Music" en Koormeester „of the Fortnightlyclub" te Philadelphia.
Zijn compositiën bestaan in Cadenzen voor
Beethoven- en Mozart- concerten ; een Klavier school ; Liederen en verschillende werken
voor piano.
Leefson (Rebecca), geb. te Amsterdam,
studeerde voor pianiste bij W. Mengelberg
aldaar en is tegenwoordig privaatleerares
voor piano te Amsterdam.
Leenhoff (Carolus Anthonius), geb. te
Rotterdam 27 April 1807, j 14 April 1878
te Zaltbommel, genoot het eerste muziek
zijn vader, werd daarna-onderwijsva
organist en klokkenist bij de Herv. gemeente
te Delft en werkte als dirigent en violist
mede aan de stadsconcerten. In - 1840 werd
hij organist te Zaltbommel en directeur der
mannen -zangvereeniging en van het gemengd
koor aldaar. Jacques Hartog behoorde tot
zijne leerlingen.

Leeuwen (Arie van), geb. te 's Hage,
25 Mei 1875, fluitist, is als zoodanig in
1903 aan de Hofopera te Weenen benoemd
als opvolger van Prof. Kukula.
Componist van:
Vier Lieder fur eine Singstimme, op. 21.
I. In Nachbars Garten, 2 Botschaft, 3. Die
lose Mullerin, 4. Abendstimmung.
Lieder fur eine Singstimme mit Klavier, op. i i :
Kinderlied, Mddchenlied, Wiegenlied.
Op. 20: Mein Herz.
Perlen alter Meister fur Flóte and Klavier
bearbeitet, nr. i- 16.

Lefèbre (Louis Joseph), geb. te Amsterdain II Oct. 1827, kreeg reeds vroeg
muziekonderwijs en werd op zijn i5e jaar
als leerling toegelaten aan de Kon. muziek
te 's Hage (J. H. Lubeck). Hij richtte-schol
in 1855 een zangvereeniging en in 1857 een
zangschool voor werklieden aldaar op, waarvoor hij een aantal compositiën schreef. Ook
stichtte hij in 1862 het muziek - tijdschrift
„Euterpe" en gaf in 1863 een groot muziek
behoeve van de oud - strijders van-festn
1813.

L. heeft zich in het bijzonder toegelegd
op de studie der geluidsleer en bracht hij
een physisch-accoustisch kabinet tot stand
„Cladni" genaamd, waarvoor de algemeene
belangstelling eerst zeer groot was, maar
langzamerhand verminderde en in 1889 verkocht werd.

Lelyveld (Lien), geb. te Rotterdam in
1884, oud -leerlinge van de afdeelings-muziekschool van „Toonkunst" aldaar, voor piano
(hoofdvak) van J. Sikemeier, voor solfège zang van L. F. Brandts Buys, voor theorie
en harmonie -leer van A. B. H. Verhey. Later
ontving zij nog pianoles van J. Röntgen en
W. Mengelberg te Amsterdam.
Als soliste trad zij verscheidene malen op
met het orkest van Wouter Hutschenruyter
te Utrecht en te Rotterdam o. a. in een
Beethoven- cyclus. Ook in het buitenland met
name te Birmingham met het orkest onder
Landon Ronald, benevens op vele kleinere
concerten o. a. in de „Kunstkring" te Rotterdam en elders.
Lier (Jacques van), geb. 24 April 18 75
te 's Hage, leerling van den cellist Hartog
en van Joseph Giese aldaar en van Oscar
Eberlé te Rotterdam.
In 1891 werd hij ie cellist van het Paleis orkest, van 1892--95 te Basel, maakte toen
lange concertreizen en kwam van 1897-99
in het Philharmonisch orkest te Berlijn.
Sedert 1899 is hij leeraar aan het Klindworth-

LIES (CARL OTTO).

Scharwenka- conservatorium aldaar. Van Lier
is medelid van het Hollandsch trio met Coenraad V. Bos en J. van Been, en ook van
het Holl. strijkkwartet met Van Been, Felzer
en Ruiner.
Hij schreef technische studiën voor violoncello; moderne violoncel-techniek der linkerhand, e. a.
Lies (Carl Otto), pianist, geb. te Hanover
28 Juli 1869, oud - leerling van het Conservatorium te Keulen. Hij werd dirigent van
de afdeeling Goes der M. t. b. d. T. te Goes
en directeur van Vlissing's gemengde zang
-vernig.
Als solist trad hij op te Keulen, Burschen,
Goes, Zutphen, den Haag Kunstkring) en
Arnhem.
Lies is componist van:
-

„Missa brevis pro defunctis" für Soli, Chor
and Orgel, op. 7.
„Sonata quasi una phantasia" (f. kl. t.), voor
piano.
„Trio" (Es gr. terts), voor piano, viool en
violoncel.
Drie symphoniën.
,, Lenau-symphonie".
„Elga". Voorspel voor groot orkest.
3 Gesange mit Orchester.
(Alle genoemde werken werden of in Nederland of in Duitschland uitgevoerd).
In druk verschenen bij A. A Noschke te
Middelburg:
„Requiem", voor soli, kinderkoor, orkest en
orgel.
„Lenore", Ballade für Soli and Orchest.
„In einsamen Stunden", 2 dr.

„Albumblatt"

voor piano.
„Liebeswalzer"
„Deutsche Tänze"
Trauermarsch (uit Vioolsonate f gr. t.) voor
viool en piano.
„Skizzen",
I
„5 Ernste Stücke", ^ voor piano.
„Polonaise",
„Klavier -ti cke",,,Charaktersti cke ",voorpiano.
2 Bundels Liederen en Balladen, fir eine
mittlere Stimme.
„Mädchenlieder", für sopran.

Verder verschenen eenige kritieken van
zijn hand in de „Goesche Courant" en in
het „Weekblad voor muziek" (Nolthenius).
Lijsen (Arnoldus), geb. te Zutphen,
8 Nov. 1855, ontving zijn opleiding in hoofdzaak voor viool aan de Conservatoria te
's Hage en te Parijs.
Hij bekleedde vroeger de betrekkingen van
organist en kapelmeester te Franeker en is
thans muziekonderwijzer aan de R. Kweekschool voor onderwijzers te Middelburg.

io8

LINDEN (CORNELIS VAN DER).

.Hij is componist van:
„Michiel Adriaansz. de Ruyter", kindercantate.
ct
„Vrede op aarde ", driestemmige cantate. Ze dr.
W cn
„Leiden's strijd en zegepraal", kinder- /
cantate voor soli, koor en piano.
ó
„Nova Zembla, 1596/97", kindercantate
voor soli, koor en piano.
3 Liederen voor een zangstem met piano.
Psalm 8, voor gemengd koor.
„Uit Zuid -Nederland", 3 liederen voor mannenkoor.

Linde (Johanna van de) , geb. te Amsterdam 3 Oct. 1886, genoot hare opleiding
tot zangeres (sopraan) bij Ant. Averkamp
aldaar, trad als zoodanig veel malen op in
binnen- en buitenland en is thans te Amsterdam als leerares in zan gevestigd.
Zij maakt tevens deel uit van het Zalsmankwartet : J . v. d. Linde (S.), Hermine Scholten (alt), Jac. van Kempen (T.) en G. Zalsman (B.).
Linden (Cornelis van der), geb. 24 Aug.
1839 te Dordrecht, ontving op jeugdigen leeftijd reeds muzieklessen van Bëhme (theorie
en compositie), van Jacob Kwast Sr. (piano),
van Ludwig (fluit) en van Nothdurft (hobo
en viool).
De kinderschoenen ontwassen, ondernam
hij een studiereis naar België, Frankrijk en
Italië, keerde in 1863 naar ons land terug
en vestigde zich te Dordrecht waar hij weldra
F. Böhme opvolgde als directeur van het
Harmonie-orkest. Daarna volgden de benoemingen tot directeur van „Kunstmin" en van
,,Musis Sacrum" aldaar, van „Ido's mannenkoor" te Hendrik -Ido- Ambacht, van „Vlijt en
Volharding" te Breda en van „Aurora" te
Kinderdijk, in welke vereenigingen hij een
groot aantal Nederlandsche compositiën deed
uitvoeren.

In .i888 werd hij je dirigent van de Neder
te Amsterdam, onder directie-landscheOpr
van J. G. de Groot (Parkschouwburg), doch
daar hij diens inzichten niet kon deelen, zag
Van der Linden zich genoodzaakt met hem
te breken en in 1894 zelf de directie over
te nemen (Parkschouwburg).
In 1903 zag Van der Linden zich genoodzaakt de directie der Opera neder te leggen
en vertrok naar Amerika, waar hij een operaen concertreis ondernam. Hij schreef daarvoor een opera op Engelschen tekst ,,Mrs.

Simmons of Kansas", en eenige syrnphonische werken.
Van 1877-1888 was hij eerste Secretaris
der N. T. Vereeniging (medebestuurders:
Heinze, Hol, Nicolaï en Meyroos.

LINDEN (W.. VAN DER).

Sedert 19o8 is hij hoofdredacteur van „De
Muziekbode" (Kessels, Tilburg).
Als componist heeft C. v. d. Linden veel
van zich doen spreken. In de eerste plaats
worden genoemd:
„Catharina en Larnbert", opera (voor het eerst
opgevoerd in den Parkschouwburg 24 Nov. 1888).
„Leiden ontzet", opera (ie opvoering 1 April
1893).

,,De Starrenhemel".
„Charité".
„Vriendschap ".
Cantates.
„Kunstmin.
"
„Musis Sacrum".
„Roep om vrede in Z.- Afrika".
„Teniers", zangspel.
Verder verschenen van hem een aantal Liederen op Nederlandschen tekst, gemengde- en
mannenkoren, een groot aantal werken voor
Harmonie - muziek en zeven Ouvertures, o. a.
„Harmonie ", verplicht gem. koor, concours
's Gravezande, Aug. 19o9.
„Hollandsch-Afrikaansche
Liederenbundel"
(verzameld door dr. Mansfelt en anderen en
door C. v. d. Linden bewerkt voor zang met
piano).
'Onder zijn leiding werden in de Nederlandsche
Opera de volgende oorspronkelijke werken
opgevoerd (in volgorde) :
„Catharina en Lambert" (C. v. d. Linden.
Eerste opvoering 24 Nov. 1888 in den Parkschouwburg te Amsterdam).
„Brinio" (S. v. Milligen).
„Floris V" (R. Hol).
„Albrecht Beiling" (H. F. R. Brandts Buys).
„De bloem van IJsland" (M. H. van 't Kruys).
„Leiden Ontzet" (C. v. d Linden).
„De blinde van het kasteel Cuillé" (C. Dopper).
„De Tempeliers" (M. J. Bouman).
„Uit de branding" (R. Hol).
„Selenaia" (E. A. von Brucken Fock).
„Violante" (A. D. Loman Jr.).
„Het Meilief" (M. J. Bouman).
„Helga" (K. Th. Munch).
„Krans of kroon" (Ballet van D. Koning Jr.).
-

Voorts de volgende liederen:
Op.

„Slechts ééne", Vlaamsch liedeken,
voor sopraan of tenor, 2 - dr.
„ 74. „Klein Nederland" (C. Eller).
„Wiegenlied".
„Er was ereis", humoristisch lied voor
mannenkoor.
Soldatenlied..
31.

Linden (W. van der), geb. z6 Januari
1845 te Gennip, j z April 1 897 te 's Hage,
trad in 1858 in dienst als muzikant - leerling
te Willemsoord, werd in 186o opgenomen
als muzikant en in 187o als stafmuzikant.
In 1879 kreeg hij de aanstelling tot onder kapelmeester en den i 2 Mei r888 de benoeming tot kapelmeester bij de Kon. Kapel
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der Grenadiers en Jagers te 's Hage, welke
functie hij tot kort voor zijn dood heeft
waargenomen. Zijn opleiding had hij voornamelijk aan F. Dunkler te danken.
Hij bewerkte een groot aantal compositiën
voor harmonie-orkest en werd, tijdens het
bezoek van den Duitschen Keizer Wilhelm II
aan Amsterdam, door dezen benoemd tot
ridder 4e klasse der Kroonorde van Pruisen.
Linden van den Heuvell (J. van), zie

d. Heuvell.
Linden van Snelrewaard— Boudewijns
(mevr. Nelly van der), geb. te Breda, 12
Januari 1869, ontving haar eerste muziek
te Breda. In-onderwijsvaG.Dbom
Sept. 1887 legde zij het toelatings-examen
voor het Conservatorium te Keulen af, waar
haar leeraren waren : Max Pauer voor piano,
Arnold Mendelssohn voor orgel, Franz
Wollner voor Koorzang en Gustav Jensen
voor theorie en compositie. In 1889 kreeg
zij een eervolle vermelding voor piano, orgel
en contrapunt. In 1890 verliet zij de Inrichting
met diploma en huwde in het volgende jaar
met den heer Mr. H. O. van der Linden van
V.

Snelrewaard.

Als componiste is zij bekend door:
„Jantje in Modderstad ', Kinderzangspel in
4 bedrijven. (Oorspronkelijk een Zweedsch
Kinderprentenboek, door Ottilia Adelborg te
Stockholm ontworpen.) Aan „Tante Lize" is het
uitwerken van den tekst in overleg met de
componiste, volkomen gelukt. Reeds zesmaal
werd dit zangspel te Stockholm opgevoerd
(1904) en met warmte begroet.
„Les Sapins" (Achille Melandri), voor zang.
,,Seven pieces", for the harmonium or organ.
,,Meilied" voor 4- stemmig gemengd koor
a capella.
„Adoramus" (verplicht koor zangwedstrijd
Breda 1905), voor idem.
„De muziekles" (Beata),
voor
„Rombidebon" (Beata,)
zang
„Vlindertje vlug" (Tine van Berken),
met
„Zeven dappere kereltjes" (W. H.),
piano.
„Poppenwiegenlied" (Agatha Snellen),
„Nu is de Nacht" (Marie Boddaert),
voor
„
,,Maan en Zwaan", „
alt.
„Een bundel liederen, ,,
„Een liedje voor Vader".
„Kinderleven", I en II (io Kinderliederen met
piano) dl. I 3° dr.
„Lyrische Stücke", fur Pianoforte.
Kleine 4- handige pianostukjes voor Kinderen.
,,

4

Ling (Herman Dirk van), geb. te
`Voerden, 5 Sept. 185,5, ontving zijn opleiding aan de (toenmaals) Kon. muziekschool
te 's Hage, voor orgel, piano, harmonieleer,
contrapunt en fuga.
Hij is thans leeraar aan het Kon. Conser-

LINGEMAN (GERARDUS JOHANNES).
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LOMAN SR. (DR. ABRAHA:\i DIRK).

vatoriurn te 's Hage voor piano en theorie.
Van zijn compositiën noemen wij:

Koor der priesters uit „Salomo" van Handel.
Canon en Variatiën over een Morgenlied der
Boheemsche broeders uit de 16 eeuw.
Op. z, Drie klavierstukken.
Inleiding en variatiën over een dito Avondlied.
„ 2,
Sonate voor piano.
Inleiding, variatiën en koraal met fuga over
„ 3,
Psalm 23, voor gemengd koor a- capella
een Stervenslied uit de z6 = eeuw.
(te 's Hage en elders uitgevoerd).
32 gemakkelijke voorspelen.
„ 4, Drie Liederen voor piano 2 h. (bij
Inleiding en dubbel-fuga in vrijen stijl.
uitvoeringen der N. T. V. ten gehoore
Drie liederen voor gemengd koor, op. 23.
gebracht).
L Gebed des Heeren, 2. Zalig zijn de dooden,
Verder schreef hij verschillende opstellen als:
3. Loof den Heer, mijne ziel.
„Vereenvoudiging van ons toonschrift".
Op. 6, Drei Klavierstucke : i Walzer, 2 Menu„Muziek als taal".
et, 3 Impromptu.
„Examens".
„ 7, Twee liederen met piano : i Avond
„De kwart als teleenheid".
2. Wiegeliedje.
-liedj,
Benevens artikelen in „Caecilia", o.a.
„ z6, Doppelfuge im freien Style für die
„Consonant en dissonant".
Orgel.
„Handboek der Het
harmonieleer" naar Dr.
„
23,
gebed des Heeren,
voor
Riemann. Concertverslagen gedurende de jaren
Zalig zijn de dooden, die gem. koor
1888den
--1903.
in
Heer sterven,
met orgel
Loof den Heer, mijne ziel, of piano.
Lingeman (Gerardus Johannes), geb.
„ 26, Abendlied, für Violine, Harmonium
te Amsterdam, z4 Sept. 1877, genoot zijn
oder Klavier.
Sneeuw - vermaak, cantate voor 3-stemopleiding aan de muziekschool van „Toonmig kinderkoor, met solo en piano.
kunst" te Amsterdam, nadat hij het eerste

onderricht in pianospel van zijn vader gekregen had. Daar waren F. Coenen, L. Coenen,
Joseph Cramer, J. Hartog en D. de Lange
zijn leermeesters voor viool, piano, muziekgeschiedenis en compositie, en verkreeg hij

het diploma van de M. t. b. d. T.
Daarna was hij eenigen tijd I `' violist in
het Concertgebouw, te Londen en te Brussel,
en trad dikwijls als viool - solist op in Amsterdam, Nijmegen, Bussum, Haarlem enz.
Nu is hij leeraar voor viool aan de particuliere muziekschool te Amsterdam, en heeft
een To -tal liederen gecomponeerd, die wel
zijn gezongen, maar nog niet uitgegeven,
benevens enkele operettes.

Litzau (Jean Baptiste), geb. 8 Sept.
j 9 Sept. 1892, ontving reeds op
18-jarigen leeftijd muziek-onderwijs van J. B.
Bremer en Barthold Tours.
In 1843 werd hij benoemd tot organist
der Engelsch-Presbyteriaansche Kerk te Rotterdam en in 1855 van de Luthersche Kerk
aldaar. Den Jen Februari 188o mocht hij
alzoo het zilveren feest dezer laatste benoeming vieren, en is, daar hij tot 1890 in
functie bleef, gedurende 47 jaar als organist
1822,

werkzaam geweest.
Litzou is hoofdzakelijk als componist van
orgelwerken bekend, waaronder hier genoemd
worden:
De psalmen, Evang. gezangen en Vervolg
voor orgel of harmonium, 6e dr. 1899.-bundel,
9 Capricen, 5 Canzonen en io Ricercaren van
Frescobaldi.
Prélude en Fuga over een boetgezang der
Hussiten uit de 15e eeuw.

Loenen (Leonardus Jacobus van), geb.
te Nijmegen 13 Sept. 1842, ontving zijn opleiding van Nijland en Tibbe, en later te
Delft van J. A. Klerk, toen hij daar als student was ingeschreven. Vervolgens vestigde
hij zich als muziekonderwijzer te Amsterdam, waar hij als solist optrad en leeraar
werd aan de muziekschool. In 1870 richtte
hij daar zelf een piano- cursus op onder den
naam van „Klassieke piano- cursus van L. J.
van Loenen".
Loman Sr. (Dr. Abraham Dirk), - 17
April 1897, Hoogleeraar bij het Evang. Luthersch kerkgenootschap, behoorde evenmin
als dr. J. P. Heije, tot de vak - musici. Toch
was de toonkunst zijn tweede tehuis. De
Maatschappij t. b. d. Toonkunst heeft zeer
veel aan hem te danken, daar hij de muzikale ontwikkeling van de beschaafde kringen
tot een hooger peil gebracht heeft. Hij wist
de uitnemende beoefenaars om zich heen te
scharen en anderen op dit pad te leiden.
Zijn wetenschap kwam hem zeer te stade
bij zijn arbeid ten bate van de „Vereeniging
voor Noord - Nederlandsche muziekgeschiedenis". Hij getroostte zich veel inspanning
om de muzikale schatten van ons verleden
aan de vergetelheid te ontrukken. Door zijn
pogingen is „Valerius' Gedenc-clanck" en
zijn de „Geuzeliederen" aan ons volk terug
kringen verspreid.-gevnibrd
Wat hij voor de kleine zangvereenigingen
heeft gedaan, is bekend. Door zelf tekst en
muziek te geven voor menig lied, toonde
hij de kunst en het volk te eeren en te dienen.

LOMAN JR. (ABRAHAM DIRK).

Wij noemen de volgende gemengde koren:
.Bede",
,,Beelden en stemmen uit de jonkheid",
,,Bij het afscheid",
,,Drie volksliedjes",'
.
De kabels los",
,,Vrij",u
,,Van twee koningskinderen",
Een hart van liefde vol,
,,Huweljks.inwijding',
In '5 harten allerdiepsten grond',Z
,,Het lied van den Leeuw",
,,Een nieuw volkslied",
,,Ootmoed",
Met Jhr. J. C. M. van Riemsdijk bewerkte
hij : ,,Oud -Nederl. liederen uit den Nederl. Ge.
denc.clank' (Valerius 1602) ; met J. Röntgen
,,Zes oud-Hollandsche liedjes", voor gemengd
koor.
Verder zijn van hem ,I2 Geuzeliedjes uit den
Spaanschen tijd" (met klavier en toelichting).
Vervolg op het koraalboek van de Evang.
Luth. gezangen in het koninkrijk der Neder.
landen, van J. G. Wilms, voor orgel of piano.
Driestemmige bewerking der Evang. Luth.
gezangen voor gelijke stemmen, ten gebruike
vooral van kinderen in school en huis.
Viersteinmig koraalboek der Evang. Luth.
gezangen voor orgel of piano, zoowel als voor
koor.
Characterstücke für Klavier und Violine.
Drie stukken voor piano:
I. Wonnetage, 2. Bange Frage, 3. Keckes
Wagen.

Loman Jr. (Abraham Dirk), geb. 26
Oct. 1 868, te Amsterdam, zoon van wijlen
Prof. A. D. Loman, heeft zich op velerlei
gebied, vooreerst op dat der photographie,
bewogen. Na eenige jaren van werkzaamheid in handel en industrie, maakte hij zich
met het tooneel vertrouwd en richtte met
Ç
hrisp
ij n de ,,Nederlandsche Tooneelver
eeniging" op. Reeds na korten tijd trok hij
zich terug, om eerst naar Berlijn en later
naar Parijs te gaan en daarna onder leiding
van Antoine zijn tooneelstudiën voort te
zetten (1894).
Naar Amsterdam teruggekeerd, gaf hij bij
Van Lier een eigen voorstelling, welke poging
echter haar doel miste, wat tengevolge had,
dat hij het tooneel voorgoed vaarwel zegde
en zich nu naar de muziek wendde. Hij werd
leerling van de Amsterdamsche orkestschool
(directie W. Kes) en volgde tot 1895 de
lessen van Bernard Zweers.
Daarna trad hij in de directie der Nederl.
Opera met C. v. d. Linden en werd Inspecteur der tooneelverlichting van den Stadsschouwburg te Amsterdam.
Van toen af wijdde hij zich geheel aan de
muziek, en de vruchten dezer studie toonde

III LOMAN (RUDOLPH).

hij in de opera ,,Violante, de vrouw in bet
geel" (1897), onder de leiding van C. v. d.
Linden in de Nederl. Opera opgevoerd, voorts
in ,,Oud -Hollandsche' en andere Liederen
en verschillende werken voor orkest, o. a.
de Symphonische gedichten ,,Dichterdroom"
en ,.Na de Zegepraal", die uitgevoerd wer
den door het Concertgebouw-orkest, Sted.
orkest te Utrecht, Arnhem enz.
Van 1901 03 was hij met Peter Raabe
en Henri Engelen directeur van het ,,Am
sterdamsch Lyrisch Tooneel", dat zich in
ons land o a. populair maakte door de
artistieke opvoeringen van Mozart's ,,Bruiloft
van Figaro" en ,,Tooverfluit".
Na dien tijd studeerde hij zang bij mevr.
Noordewier—Reddingius en vestigde zich in
1904 als muziek-onderwijzer te Arnhem.
In 1906 trad hij in :het huwelijk met de
bekende zangeres Alida Lütkemann, met wie
hij, en den pianist Evert Cornelis, een concerttournée ondernam naar Ned. Oost-Indië,
Australië en Nieuw-Zeeland (io' o8).
In Sept. 1908 volgde hij D. de Lange op
als Algemeen Secretaris van de M. t. b. d.
Toonkunst.
Het maandblad ,,Cecilia", sedert 1906 uitgegeven door Ho]kema en Warendorif te
Amsterdam, werd overgedragen aan A. D.
Loman Jr., die met L. H. Schut, lid der
firma Erven A. van Munster en Zn., eige
naressen van het ,,Weekblad voor Muziek"
( Nolthenius), het contract met dezen hebben
opgezegd, om met ingang van 1910 beide
tijdschriften tot éen blad te vereenigen onder
redactie van Mr. H. Viotta en S. van Miiligen, uitgave van de nieuwe firma ,,Loman
en Schut".
A. D. Lohman Jr. schreef in de laatste
jaren verschillende artikelen in binnen- en
buitenlandsche tijdschriften over de theorie
der muziek, waarin hij zijn afkeuring te
kennen gaf over het zoogenaamde Helmholtz'sche m uziektheorie -systeem ' Schema
voor een elementaire muziektheorie.
Ook bestreed hij in ,,Caecilia' in eenige
artikelen D. de Lange 's nieuwe muziektheorie.
Van zijn compositiën worden genoemd:
-

-

,,I)oenic noch jonc en lustich was",
,,Het lied van den smid", voor zang
,,Kermisliçd", en piano.
,,Rouwviolen",

Loman (Rudolph), is de zoon van wijlen
Prof. A. D. Loman. In zeer muzikalen kring
opgevoed, openbaarde zich bij hem reeds
vroeg een voorliefde voor het orgel, zoodat
hij reeds op 13 -jarigen leeftijd bekwaam was

LOMAN-LÜTKEMANN (MEVR. ALIDA).i T2

om orgelconcerten te geven in de Luthersche
Kerk te Amsterdam. Twee jaar later ging
hij naar Leipzig, waar hij de lessen aan het
Conservatorium volgde. Daarna ging hij naar
Keulen, waar hij onderwijs in orgelspel en
contrapunt genoot van S. de Lange, in piano
van James Kwast en in compositieleer van
Ferdinand Hiller.
In Oct. 1883 vestigde hij zich te Londen
en werd in 1885 benoemd tot organist aan
de Hollandsche Kerk in Austin Friars, een
der grootste kerken dezer stad. Hij gaf daar
,,monthly organ-recitals", waarbij de werken
van Bach een groote plaats innamen. In 1910
vierde hij als zoodanig zijn 25-jarig jubilé.
Als kiavierspeler is hij in ons land en te
Parijs met succes opgetreden. In 1908 maakte
hi met zijne echtgenoote, Edith Elischer,
zangeres en kleindochter van wijlen J. J. H.
Verhuist, een kunstreis door ons land, en
wel te Amsterdam, Rotterdam, 's Gravenhage,
Utrecht, Haarlem, Leeuwarden, Zwolle, Kampen, Deventer, Amersfoort en Dordrecht.
Tevens is hij een der sterkste schaakspelers
in ons land en sinds i Oct. 1890 redacteur
der schaakrubriek van het weekblad ,,de
Amsterdammer".
Tot zijn compositiën behooren : 26 Koraalvoorspelen voor orgel (Lichtenauer), welke
in Z. -Afrika bij de godsdienstoefeningen veel
gebruikt worden.
Loman-Lütkemann (Mevr. Alida), (voorheen mevr. A. Oldenboom-Lütkemann), geb.
te Amsterdam 7 Febr. 1869. In haar kinderjaren door een harer onderwijzeressen op
de lagere school opmerkzaam gemaakt op
haar ontluikend talent voor zang, gaf zij zich
moeite hare fraaie stern tot ontwikkeling te
brengen en legde na eenigen tijd werkelijk het
toelatings-examen voor het Conservatorium af.
Gedurende vijf jaar genoot zij daar het
zangonderwijs van J. Messchaert en trad
intusschen op verschillende concerten als
zangeres op. Na nog een jaar onderricht van
haar leermeester ontvangen te hebben, ging
zij naar Parijs om haar studiën bij de dames
Marchési, Lépine en Trélat voort te zetten
en daarna nog eenigen tijd bij Gevaert te
Brussel.
Van toen af werd zij meer en meer de
gevierde zangeres (sopraan) trad sinds 1906
onder den naam van mevr. Loman—Lütke
mann in tal van Concerten in België, Frankrijk en Nederland op, en heeft zich tevens
als zangleerares te Amsterdam gevestigd.
Loots (Philip), geb. te Amsterdam, 22
Aug. 1865, ontving reeds op jeugdigen leeftijd orgel- en pianolessen van J. A. Ver-

LOOTS (PHILIP).

heyen aldaar en bezocht vervolgens de Kon.
Muziekschool te '5 Hage. Op IT -jarigen leeftijd reeds nam hij als organist de wekelijksche diensten waar in de R. K. Kerk ,,de
Krijtberg" en componeerde daarna kleine
Cantica. Ook legde hij zich tegelijk op het
vioolspel toe.
In 1879 werd hijpas 1 4 jaar oud
aangesteld tot organist in de R. K. Kerk ,,Het
Torentje" en bij gelegenheid van een concert door Amstels mannenkoor in het Paleis
voor Volksvlijt bespeelde hij het orgel, waarvoor hem een zeer gunstige beoordeeling
door D. de Lange gewerd.
In 1882 vestigde hij zich te Haarlem, waar
hij tot organist benoemd werd, en hem
tevens de taak van muziek-verslaggever van
het ,,Haarlem's Dagblad" werd opgedragen.
In het volgende jaar verwierf hij het
diploma voor orgel en piano. Daarna bezocht
hij de Kon. muziekschool om zijne compositie-studiën te voltooien. Later kreeg hij
nog de directie van de R. K. zangvereeniging ,,Arti et Religioni' en van de liedertafel ,,Apollo' te Amsterdam.
Loots heeft een groote menigte werken
geschreven, waarvan in druk zijn verschenen:
Op. lo, ,,Het vaderland",
II, ,,De barre rots",
i3a en b, Ontboezeming", ,,Dag
en Nacht",
14a, ,,Mijn hof",
20, ,,Onzekerheid',
25, Twee gedichtjes (Poelhekke),
32, Morgenlied",
34, ,,Wildzang",
« 37, ,,Dominus regnavit',
39, Jan Gerstekoorn'
,' 43, ,,Vides Ut alta", Ode VIII van
Horatius,
42, ,,De profundis",
52, ,,De tijd der jeugd",
i4b, ,,Zwei Lieder',
i6, ,,Bruidszang",
26, ,,Bisschops.cantate' ., met ban.
ton-solo,
40, nr. I Tota pulchra'
,,4 1, 77 In Speculo",
48, ,,Harpzangh" (Vondel) orkest
en orgel,
,,Oost, West, thuis best",
,,Frühlings-symphonie"
(R. Baumbach),
ik heb een klein huf-d
ken",
,,Verstand en hart",
,,Patroontasch, sabel en
geweer",U
Helpt elkaar", e
,,Een woudbloempje",
e
:
Lente",

C
C
C
U
C
S

C
C

C
C

-C
bD
C
U
U

es
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„
„
,,
,,
„
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4, „Kerstlied", (3- stemmig met '
sopraan -solo en piano)
0
z8, „Jubelzang ter zilveren bruiloft"
28, ,,Den k aan den avond",
„Najaar", (3- stemmig me t piano)
E
„December'', id.
id.
6, „Prijsuitdeeling" (3- stemmig)
9a, „Feestcantate ter gelegenheid
0
van Vaders of Moeders ver- ó

jaardag"

á

„

9b, „Het onweer", kleine cantate,
n
„Bloesems en bloempjes",
„ 12, „Lentelied" (tenor),
„ 15, nr. 2 „Zonnestralen" (sopraan),
„ 15, nr. 3 „In de lente" tmezzo
d
sopraan),
a
„Een lentekind" (Prinsesselied), ó o„ 29,
„Tranendichtj es" (Julius Flens), > ^,
„ 30,
„In 't Kroningsjaar",
„Abschied" (sopraan),
' s^
,, 33, „In 't Woud" (Im Walde),
- u
•
„ 38, „Het lied der engelen",
„Aan ons Zusje", (ie H. Communie)
„Kerstlied", voor alt, tenor en bas,
met piano.
„ 19, „Lentezang", voor kinder- en mannenstemmen, met orkest.
„ 50, „Levensmorgen" (bnd. I en II), Kinderliederen met piano.
35, „Missa in hon. Mariae Magdalenae",
voor mannenkoor met orgel
„ 45,
„Benedictus Dominus", 12 Latijnsche
gezangen ter eere van het Allerheiligste Sacrament, voor 4- stemmig
mannenkoor.
„ 47, „Kindje des Heeren (A. M. J. Binnewiertz) voor 2 stemmig vrouwen- en
kinderkoor, met piano.
„ 49, „Missa in honorem S. Agnetis", voor
alt, tenor en bas, met orgel.
„Missy festiva in honorem S..Antonii
„ 46,
de Padua", voor 4 mannenstemmen,
met orgel (2e dr.)
„ 36, „Missa Auxilium Christianorum", voor
3 vrouwenstemmen, met orgel.
,, 44, „Missa S. Josephi", voor alt en 3 mannenstemmen, met orgel.
,' 54, „Missa S. Francisci", voor 4-(8)
stemmig mannenkoor, met orgel.
„Ter priesterwijding" voor zang en
piano.
„ 53, „Mariakransje", io Marialiederen voor
2 stemmen, met orgel.
„
3, Sechs kleine Charakterskizze (nach
Weber's „ Dreizehnlinden") , voor
piano 2 h.
„ 31, „Adagio", voor viool en piano.
„Ter Bruiloft", humoristische schets
voor piano 4 h., 3 violen, cello en
slaginstrumenten.
„Van komen en gaan ", twee klavier stukjes (Bijlage „Cecilia" 1907).

Loser (Johannes Henricus), geb. te

LUBECK (ERNST).

Amsterdam 28 Juni 185o, ontving zijn opleiding in theorie en compositie onder Frans
Coenen, daarbij voornamelijk voor pianist.
Lóser was van 1876-87 directeur van de
Kon. Liedertafel ,,Apollo", van 1883-89, van
de Kon. Liedertafel „Kunst en Vriendschap ",
directeur en mede - oprichter van de „Ver eenigde Zangers' , 1883-86, alle te Amsterdam. Thans is hij sedert 1887 koor-directeur
van de St. Nicolaaskerk en sedert jaren
werkzaam als leeraar voor klavier, zang en
compositie.
Als solist trad hij in verschillende plaatsen
van ons land op en is als componist bekend
door de volgende werken:
Drie Missen ; Te Deum Laudamus ; ' (n ^;
Veni Creator ; 4 Laudate Dominum ;
2 Priesterfeest- cantates ;
ó
Op. 4 De kleinste (verplicht kwartet)
w
5. Neerlands juichtoon.
,a
z5. De liefste plek.
ó `t
„ z8. Herdenking.
>
Een gemengd koor a- capella.
„Het ouderhuis ",
„Mijn hand",
5
Op. 24a. „Verloren', (J. J. L. ten Kate). i.
,, 22 .. „Liedeke , (J. D. C. v. Dokkum) go
„ 24b. „Het liedje mijner kindsheid ", a Ct
„Salutaris hostia",
N 0.
„God, Oranje en Nederland",
H ^,
„Rembrandt-liedje ",
,,Juichtoon",
o
Op. 25. Looverken uit een „Minnekrans",
„ 12 . Twee liederen : i, Het ouderhuis, i
Een strijkkwartet.
Op. 20. Een Romance voor viool en klavier.
Neerlands feestlied z9oi (F. G. Labout).
„ 22b. Elfendans met klavier (J. D. C. van
Dokkum).
„ 21 „Heil d'eerstgeborene" (Oranje en
vaderland blijven éen).
„Prinses Juliana-lied", 3o Apr. 1909,
een lied voor de jeugd.
„ 23a. „Viooltjes ", voor gemengd koor
a- capella (Heije).

Lubeck (Ernst), geb. 24 Aug. 182 9, - 1 7
Sept. 1876, ontving muziekonderwijs gedeeltelij k te 's Hage, gedeeltelijk op het Hernhutter-instituut. Daarna zette hij zijn studiën
voor viool, piano en theorie meest onder
leiding zijns vaders voort, en werd een
bekwaam pianist.
Van gunstige getuigschriften voorzien, ging
hij in 185o naar Londen, om er als pianist
op te treden, doch kwam spoedig terug en

gaf te 's Hage en te Leiden muzieklessen.
In 1851 maakte hij met den violist F.
Coenen een kunstreis door Z.- Amerika, welke
tocht een aaneenschakeling van triumfen voor
beide kunstenaars was.

LUBECK

(Joie. H.).
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Na zijn terugkomst vestigde hij zich voor
goed te Parijs als pianist.
Tot zijn werken behooren : Op. 13 Berceuse,
Op. 14 Polonaise, Tarentelle, Rêverie caractéristique, allen voor piano.
Lubeck (Johan H.), j Febr. 1865, werd
in de school van Maurer en Spohr tot een
degelijk kunstenaar gevormd. Hij zette zich
in 1823 te Amsterdam neer als leeraar in de
muziek en concertmeester en werd de eerste
directeur der Kon. muziekschool te 's Hage
(gesticht in 1827). Na hem kwamen als directeuren der genoemde muziekschool W. F. G.
Nicolai (in 1865), vervolgens Mr. H. Viotta
in 1896 tot heden.
Voorts werd hij benoemd tot dirtecteur
der Kon. Kapel, der „Diligentia- concerten"
en van de afdeeling „Toonkunst" aldaar.
Gedurende meer dan 40 jaar heeft hij veel
gedaan voor de verbreiding van goede
muziek.
Onder zijn nagelaten werken worden ge-

noemd:

„Feestouverture met Koor", (ie muziekfeest
van Toonkunst, 18 34).
„Feestcantate ", (ie huwelijk van Koning W. III).
„Feestcantate'', (Viering van Neerlands onafhankelijkheid, z7 Nov. 1863).
Psalm : „Gelobet sei Gott der Herr'', met solo
en orkest (gem. koor).
„Jagerslied" voor mannenkoor.
Concertstuk voor violoncel.
In 1842 werd hij versierd met de orde van
den Nederlandschen Leeuw.

Hij liet twee zonen na : Ernst en Louis.
Lubeck (Louis), j 1904, was achtereenvolgens violoncellist in het Gewandhaus te
Leipzig, bij Bilse's kapel te Berlijn, bij

MANIFARGES (JAN CORNELIS).

de Hof kapel te Londen en bij die te
Berlijn.
Hij was een cellist- virtuoos van veel beteekenis en trad als zoodanig ook in ons
land op, o.a. te Rotterdam in 1868.
Ludwig (H. L. A.), geb. 182 9 , j 7 Febr.
19o1 te Gorinchem, muziek - onderwijzer en
dirigent aldaar.
Hij componeerde enkele marschen:
Aurora-marsch voor harmonie (arrang. voor

piano).
Feestmarsch, tentoonstelling te Dordrecht
(arrang. voor piano).
Hulde aan de dapperen, marsch voor piano,
(opgedr. aan Generaal Vetter).
Lunteren —Hansen (Mevr. Helena Johanna van), geb. te Dordrecht, i Mei 1883,
ontving piano- onderwijs aan de muziekschool
van „Toonkunst" te Utrecht van mevr. L.
Veerman —Bekker en theorie van Joh. Wagenaar, beiden te Utrecht. Nadat zij het diploma
van ,. Toonkunst" had verkregen, studeerde
zij nog te Berlijn bij mevr. E. Engelmann-Brandes, hoofdzakelijk voor piano.
In 19oi debuteerde zij te Utrecht op een

Tivoli-concert met het g-moll concert van_
Mendelssohn, speelde daarna meermalen met
het Utr. Sted. Orkest, concerteerde verder

in Amsterdam, 's Hertogenbosch, Nijmegen,
Zeist, Baarn enz. In 1901 ook te Groningen
met het „Harmonie-orkest" onder P. van
Anrooy het G -dur concert van Mozart. Te
Utrecht trad zij herhaaldelijk op als soliste
en accompagnatrice.
Sedert September 19o8 is mevr. Van Lunteren—Hansen werkzaam als leerares voor
piano aan de muziekschool der M. t. b. d. T.
te Utrecht.

M.
Maas (Thomas

Joh. Jordanus), geb. te

's-Hertogenbosch 28 Januari 1853, muziek leeraar en organist aan de St. Jozefskerk
der Eerw. Paters redemptoristen aldaar.

Hij schreef verschillende cantates; een Mis
voor 4 mannenstemmen en orgel ; een Te
Deum voor idem ; Cantica Sacra, voor gemengd
koor, (i8 lofzangen), benevens verschillende
Motetten voor mannen- en gemengde koren,
allen uitgevoerd.
Manifarges (Jan Cornelis), geb. te
Dordrecht 29 Sept. i88í, ontving zijn opleiding tot violist aan de muziekschool aldaar
(E. Erdelmann), te Brussel aan het conservatoire (Klasse Isaye), te Keulen aan het
conservatorium (prof. Willy Hess) en be-

haalde in ons land het diploma als concert-

speler (19o2).
Van dien tijd af trad hij als solist op te
Keulen en werd hij verbonden aan het
Schaumburg-Lippische Hoforkest en deed
zich verder hooren te Dordrecht, Rotterdam,
Den Haag en andere plaatsen in ons land
en in Duitschland. Van 1906 tot heden gaf
hij een reeks concerten met den organist der
Haagsche Remonstrantsche gemeente, o.a.
te'sHage, Helmond, Zaltbommel, Wageningen,
Venlo, Maastricht, Roermond, Goes, Middelburg, Zierikzee, Vlissingen en vele andere
plaatsen.
Tegenwoordig is hij leeraar en solo-violist
te 's Hage en muziekredacteur van „de

MANN (JOHAN GOTTFRIED).
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Hofstad". Sedert 1907 schreef hij tal van
kritieken, gaf een brochure uit ,,Richard
Strauss als dirigent" (1907) en leverde in
1909, na de première van Strauss' „Electra"
te Dresden te hebben bijgewoond, een uitvoerig artikel over dit werk in „de Hofstad".
Mann (Johan Gottfried), geb. te 's Hage,
15 Juli 1858, j zo Febr. 1904, ontving zijn
eerste muziekonderwijs van E. Wagner,
daarna aan de Kon. muziekschool (Nicolai)
en verliet in 1878 deze school met diploma
voor piano, viool en compositie.

Vijf liederen voor middenstem met piano.
„Mijn lente ", bundel liederen van C. Honigh.
„Afscheid van 't vierde'', militaire marsch
(arrang. voor piano).
,,Das Orakelblumchen", voor sopraan met
piano, op. 93, nr. 4.
Drie liederen met piano : i Ontwaken, 2
Weelde, 3 Droomen.
Maskerade -marsch (Leidsche Hoogeschool).
Pastorale, pour chant avec piano, op. 93, nr. 5.
Reclame -marsch, voor harmonie (piano).
„Zalig Scheveningen", klavierstukje.
Concert voor viool met orkest of piano, op ioi.
Andante voor violoncel met orkest of piano,
Toen begaf hij zich naar Parijs om zijn
3e dr.
studiën voort te zetten en werd, na zijn
„Serenade"
,', op. 7^ voor vrouwenkoor
terugkeer naar Nederland, achtereenvolgens
"La choeurs
ng.
met begeleidi
directeur van het orkest „De Vereenigde
„La Mer"
„Klokkenmarsch"
Toonkunstenaars" (1882), tweede directeur
„Santanelles, suite de galop voor piano 2 h
van het Parkorkest; kapelmeester van het
„Crescent-cycle, galop
4e reg . Inf. te Leiden (1885), welk korps
„Songe Arabe" (3 orkestsuite)
onder zijn leiding zulk een gunstige repu„Romance", voor viool en piano, of violoncel
tatie verkreeg, dat het door bevoegde be- en piano. 1 oordeelaars toen boven de kapel der Grena,,Andante" op. 76, voor viool en piano, 2e dr.
diers en Jagers werd gesteld.
„Arioso" voor idem.
In 1893. leidde Mann de „Toekomst-con„Andante" op. 94, voor cello en piano.
Een menigte arrangementen en phantasieën
certen" te 's Hage. Ook was hij van 1896-97
voor harmonie-muziek.
dirigent van de Nederlandsche Opera (V. d.

Linden), in welk laatste jaar deze werd opgeheven.

Van T887 af is hij gedurende verscheidene
jaren directeur geweest van het Leidsche
Studenten-muziekkorps ,,Sem pre Crescendo"
en van een Studenten- en een dames-zangvereeniging aldaar.
In latere jaren wijdde hij zich meer aan
compositie en was hij tevens muziek- verslaggever van het weekblad „De Amsterdammer"

(Groene).
De zenuwziekte, waarvan de eerste sporen
reeds eenige jaren v©or zijn dood zich vertoonden, maakte een einde aan zijn werkzaam leven.
Tot zijn voornaamste werken behooren:
„Joan Wouters" (1879)
ouvertures.
„Freia" (1881)
„Melaenis" (onvoltooid gebleven opera).
Twee Suites, voor- orkest, (188o en 82).
„De droom van den klokkenluider ", ballet,
(meer dan 70 maal opgevoerd):
„La Chasse de Diana'', Symphonisch gedicht,
(1881). (Naar aanleiding van de schilderij van
Hans Makart).
„Militaire Kroningsmarsch" (bekroond) voor
piano.
„Jonge liefde ", voor bariton (Marie ó
Boddaert) 6 ° dr.
d ct
„Groet" voor mezzo- sopraan, op. 93 nr. i. N
„Het liedje van den speelman", voor
tenor.
„Een liedeke van Smerte", voor sopraan ó
of tenor.
J iI)
„Voglein, wohin so schnell, op. 93, nr. 2.
-

Marée (Theodorus Cornelis de), geb.

te Rotterdam 1863, oud-leerling van de
Muziekschool aldaar .(F. Gernsheim) in hoofdzaak voor violoncel.
Zijn vroegere werkkring was die van solo-

violoncellist der Amsterdamsche orkestvereeniging, daarna in het Concertgebouw-orkest
en leeraar voor cello van de afdeeling Haarlem
der M. t. b. d. T.
Als solist heeft hij zich dikwijls doen hooren
te Amsterdam, Haarlem en andere plaatsen.
Margadant (W.), geb. te Rotterdam. 6
Januari 1848, was leerling voor viool van
A. W. A. Heyblom en later van E. Wirth.
Daarna begaf hij zich naar Leipzig en kwam
gedurende 3 jaar onder leiding van F. David
en E. Röntgen. Vervolgens vertoefde hij in
Zwitserland en gaf daar met H. W. Schepp
en Jaëll een aantal concerten. Ongeveer twee
jaar later werd hij concertmeester in het
orkest van Johan Strauss, met wien hij een
kunstreis in Italië deed, evenals door
Hongarije, Stiermarken en Beieren met
Langenbach. Later werd hij concertmeester
aan de opera te Würzburg, daarna aan die
te Stockholm.
Marijnen (Willem B.), overleden 4 Juni
1858 te 's Hertogenbosch, waar hij eerst
organist en directeru aan de Janskerk werd,
later aan de Pieterskerk.
Van hem verschenen eenige werken voor
Kerkmuziek met orkest.
-

MARINUS (H. G.).
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Marinus (H. G.), geb. te Haarlem i
Januari 1831, j 8 Januari 1885 te 's Hage,
ontving piano- onderwijs van zijn vader
(organist) en aan de muziekschool te 's Hage
onder Lubeck en Van der Goes.
Den i e Nov. 1846 werd hij benoemd tot
organist van de Jakobuskerk te 's Hage en
daarna aan de kerk van den H. Dominicus
(1851), en tevens tot muziekleeraar te Rot-

terdam.
Te 's Hage maakte hij zich zeer verdienstelijk ten opzichte van de Kon. Nat. zangschool voor handwerkslieden, opgericht 17
Sept. 1857 met het doel „onder den werkenden
stand gevoel op te wekken voor het beoefenen
der toonkunst ".
Dit „Handwerkslieden" is weggelaten sedert
1885, toen een vrouwenkoor aan die school
verbonden werd ter herinnering aan het 25jarig jubilé van den opvolgenden directeur
den heer J. M. Marinus, broeder van H. G.
Marinus.

H. G. Marinus schreef eenige kerkliederen
en een 40 -tal Liederen en Cantaten, als :
3 Missen.
Een „O Salutaris", 8 stemmig.
Tota pulchra es Maria.
Salve Regina.
Alma redemptoris.
Lauda Sion.
Magnificat.
Rec clementissimo.
Jesu mi bone sentiam.
Tantum Ergo.
Ave Maria, voor 4 mannenstemmen met orgel.
Veni Sancta spiritus en Ecce panis voor idem.
Nato Deo gloria Solemnis, baritonsolo met koor.

Marinus (J. M.), -j io Juni 1894 te 's Hage,
was van .1865 tot 1893 directeur van de
voornoemde Kon. Nat. zangschool, aan welke
school hij jaren lang met toewijding werk
-zamws.
Koning Willem III benoemde M. tot ridder
in de orde van de Eikekroon en bracht
persoonlijk meermalen e-en bezoek aan de
feestconcerten dier school.. Bij een dezer
concerten, 19 Febr. 1878, 's Konings verjaardag, verleende Z. M. het praedicaat ,,Koninklijk" aan de school. Den 23 December 1897
vierde de Kon. Nationale Zangschool haar
4 0-jarig bestaan met het geven van een feestconcert, waarop medewerkten : mevr. A.
Oldenboom-Lutkemann en de heeren J. M.
Orelio, J. A. de Zwaan en A. Beijersbergen
van Henegouwen.
Na den dood van Z. M. Koning Willem III
(Nov. 189o) nam de Koningin - Regentes Emma
de school onder Hare hooge bescherming."

Martens (J. M.), j 2 Januari 1894, was
eerst organist te Abcoude (1831) en vervolgens
van de Oude Kerk, de Zuiderkerk, en sinds
1839 van de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Marx (Christoffel Reik), zoon van J. C.
Marx, geb. te Arnhem 7 Juli 1814, j 23 Febr.
1862 aldaar, kreeg reeds als knaap onderwijs van zijn vader, later van J. H. Kleine
(viool) en J. Bertelman (piano en compositie)
en werd tot de voortreffelijke violisten en
pianisten van dien tijd gerekend. Met den
zanger Vrugt maakte hij een kunstreis door
-

Duitschland.

Achtereenvolgens werd hij te Arnhem
benoemd tot organist der Luthersche kerk,
tot directeur van „Cecilia", „Euphonia"
„Toonkunst ", van een mannenkoor, tot kapelmeester der Schutterij, en organist in de
Luthersche Kerk.
Ook dirigeerde hij enkele groote zangers feesten, die in die dagen in de mode waren
(Bond van Nederl. mannenkoren).
Van zijn werken verschenen:
Psalm 24 en Psalm 121, beiden voor koor
en orkest.
2 Concert- ouvertures „Veber die Bergen" en
„Erinnerung".
Adigo, voor orkest (de laatste drie werken
zijn te Nijmegen uitgevoerd).
Werken voor viool, voor piano, voor mannenstemmen en eenige Liederen.

Zijn zoon Jan, veelbelovend leerling van
Hol en F. Coenen stierf reeds op i8- jarigen
leeftijd, 23 Febr. í86o.
Marx (Johan Christoph), geb. 4 Mrt.
1877 te Saalfeld bij Muhlhausen, j 31 Aug.
1851 te Arnhem, vestigde zich omstreeks
í88o te Arnhem en werd in 1883 benoemd
tot Stads-muziekdirecteur aldaar. Hij richtte
er de zangvereeniging „Euphonic" op.
Mattern (C. L.), geb. 1822, j 28 Febr.
1892 te Amsterdam, waar hij zich in 1857
had gevestigd als muziekleeraar. Van 186o -70
was hij als zoodanig werkzaam aan de
muziekschool van ,.Toonkunst" aldaar en
richtte toen zelf een zoodanige school op,
welke tot 1883 bleef bestaan.
Mattern was componist van de Cantate,
welke in 1874 bij gelegenheid van het Koningsfeest in „Artis" werd nitgevoerd, van ,,Lentelied" en „Avondlied" (liederen voor mezzosopraan en piano) en van onderscheidene
liederen aan H. H. NI. M. den Koning en de
Koningin van Nederland opgedragen.
Meel (J. G. van), geb. te 's Hage ii Mei
i86, sinds jaren organist der St. Jozefskerk,
aanvaardde in i E96 de betrekking van organist in de Kerk van O. L. V. van Goeden
-

MEER (JAC. CHR. JOH. VAN DER).

Raad aldaar en is tevens dirigent der zang

-vernig„Apol"DeHag.
Meer (Jacobus Christiaan Johannes
van der), geb. te Delft 5 Juni 1837, contrabassist van naam, oud - leerling der Kon.
muziekschool te 's Hage, voor contrabas,
bazuin, pauken en theorie.
In 1859 werd hij als 1e contrabassist geplaatst in het orkest der Fransche Opera,
werkte mede in de Diligentia- en Toonkunst concerten en bij talrijke gelegenheden en
uitvoeringen, ook in het buitenland o.a. bij
de „Niederheinische Musikfeste".
In 1868 werd hij benoemd tot leeraar aan
de Kon. muziekschool en groot is het aantal
leerlingen door hem als contrabassisten opgeleid.
Van der Meer vervult daarbij ook nog de
plaatst als I e contrabas in het Residentie
-orkest.
Den I e Juli 19o8 was het 4o jaar geleden,
dat hij als zoodanig aan de school werkzaam
was. Hij is ook bestuurslid van de thans
ontbonden Maatschappij de „Toekomst" te
's Hage geweest.
Van der Meer schreef een ,.Methode voor
Contrabas ", welke aan het Kon. conservatorium gebruikt wordt, maar tot heden ongedrukt is.
Met het oog op zijn hoogen leeftijd ging
hij met het einde van het seizoen 1910/11
het Residentie - orkest, waarvan hij sinds de
oprichting, en spoedig daarna ook het Conservatorium verlaten, waaraan hij ongeveer

4o jaar verbonden was.

Meerens ( dan Anton), fluitist en componist, geb. te Rotterdam 1804, j 15 Mei 1864
te Brussel, was Kapelmeester der schutterij
en leeraar voor piano te Brugge. waar hij
een muziek- en pianomagazijn opende, dat
hij in 1845 verwisselde met een dergelijk te
Antwerpen (firma Schott). In 1854 vestigde
hij zich te Brussel.
Meerloo (Herman), geb. 14 Nov. 1865
te 's Hage, ontving als leerling van de Kon.
muziekschool onderricht in vioolspel van J.

G. Mulder.
Na afloop zijner studiën werd hij benoemd

tot solo- altist bij het Sted. Orkest te Utrecht
(C. Coenen), in 1884 bij het Parkorkest te
Amsterdam en in 1885 in het Paleis - orkest.
Toen in 1888 het Concertgebouw aldaar
werd gesticht, werd hij in let orkest geplaatst
voornamelijk als solist op de Viola d'amour
en als solo- altist. In het „Buhnen-Festspiel"
te Bayreuth in 1897 werkte hij als zoodanig
mede, alsmede in verschillende plaatsen van
ons land.

117 MEIJROOS (HENDRIK ARNOLDUS).

Meerloo (Leonardus Henri), geb. 15
Febr. 1863 te 's Hage, werd- onder leiding
van J. Giese aan het Conservatorium te
's Hage opgeleid tot violoncellist.
Van 188o-83 was hij solo-cellist bij het
Utrecht's Sted. orkest, van 1883-88 2 ' solocellist in het Paleis-orkest te Amsterdam en
van af 1888 in gelijke functie aan het Concertgebouw aldaar.
Bij al deze orkesten trad hij als solist op
en ook nog heden in het Concertgebouw en
in verschillende plaatsen van ons land.
Den 1e Januari 19o5 vierde hij zijn zilveren

jubilé.
Meerloo (Maurits), geb. 25 Juni 1847
te 's Hage, j 20 Aug. 1909 te New-York,
oud - leerling van de Kon. muziekschool voor
viool onder Hoffmann en Buziau . erg voor
piano onder Wirtz en Lubeck.
Reeds in 186o werd hij altist in de Fransche Opera te 's Hage en in 1869 in de
Duitsche Opera te Rotterdam. Twee jaren
later ging hij naar Berlijn in het Bilse'r
orkest, dan naar Warschau, om in 1871 naar
Rotterdam terug te keeren en 1e altist te
worden in het Opera- orkest, in het Kamermuziek-kwartet en onderwijzer aan de „Vioolschool".
In 1876 werd hij als zoodanig geplaatst
aan de Opera-comique te Parijs, kwam in
1881 opnieuw naar Rotterdam, waar hij
leeraar voor viool werd aan de muziekschool
en 1e altist bij de concerten van „Eruditio".
In 1902 vestigde hij zich te Brussel.
Van zijn compositiën verschenen eenige
viool- en pianowerken ; als : Op. i „Regrets",
op. 2 „Romance", benevens verscheidene
voor Viola " d'amour.
Hij was een der oprichters van de Nederlandsche vereeniging te Mexico.
Op de New-Yorksche begraafplaats „Mount
Sion" is ter zijner gedachtenis een gedenksteen geplaatst met het volgende opschrift:
„Aan de nagedachtenis van Maurits Meerloo,
geboren te 's Gravenhage, overleden te
New-York. Zijn Hollandsche vrienden.'
Meijroos (Hendrik Arnoldus), te Enk huizen geboren io Febr. 1830, 1 27 Febr.
1900 te Arnhem, ontving van zijn vader G.
H. Meijroos, muziekdirecteur te Enkhuizen,
het eerste muziekonderwijs, daarna te Amsterdam en vervolgens, van 1846-48, te Leipzig,
waar hij F. David, Hauptmann, Becker,
Böhme en Richter tot leermeesters had.
Na zijn leertijd trad hij als solo-violist op
in „Felix Meritis" en aan het Hof, werd in
185o benoemd tot muziekdirecteur, tot organist in de Groote Kerk (1851) en tot dirigent

MENGELBERG (JOZEF WILLEM).

eener gemengde zangvereeniging te Hoorn.
In hetzelfde jaar richtte hij het mannenkoor
„Sappho" op, welk tot heden nog bestaat.
In 1863 werd hij de opvolger van C. R.
Marx te Arnhem, tevens directeur der muziekschool te Nijmegen, van de zangvereeniging
,,Erato" aldaar, en van „Cecilia" te Wageningen.
Om gezondheidsredenen legde hij die betrekkingen in 1879 neer en behield alleen
de directie van de muziekschool te Arnhem.
Meijroos was vele jaren lang de eerste in
de muzikale wereld aldaar en tal van musici
hebben hunne opleiding aan hem te danken.
Wij noemen o.a. de dames Gips en Speet
en de hh. Rogmans, Coster en Messchaert.
Arnhem had groote verplichtingen aan hem.
Geheel voor eigen rekening gaf hij o.a. een
groot muziekfeest, waarop voor het eerst in
ons land het Oratorium „Die heilige Elisabeth" werd opgevoerd.
In 1875 was het 25 jaar geleden, dat hij
als directeur optrad en den 6 Juni 1888 even
zoo lang, dat hij te Arnhem had gewerkt,
welk feit door het geven an een concert
werd gevierd.
Meijroos heeft tamelijk veel gecomponeerd.
Tot de bekendste werken behooren de koren:
„Alkmaar's ontzet ".
„Enkhuyzen ontwaakt".
,,Kronings- feestzang", voor soli en gemengd
ko or,' met orkest of piano.
„Des Singers Wiederkehr".
„Morgenfruhe".
„Naar buiten" (Kindercantate).
„Aan de Phantasie".
„O Welt, du bist so wunderschön".
Een Symphonie, 2 Concert- ouvertures, een
concert voor viool.
„Karakterstucke", voor orkest.
Sonate voor viool en piano.
Liederen voor driestemmig vrouwenkoor.
Zangoefeningen en soflèges voor 3 en 4
stemmen.
Vier Lieder, op. i i für eine Singstimme mit
Drei Lieder, op. 2Klavier.
Psalmen en Cantates voor gemengd koor.
Drei Lieder für eine Altstimme met piano,
op. 20.

Mengelberg (jozef Willem), geb. te
Utrecht 28 Mrt. 1871, stamt uit een kunstenaars- familie : zijn vader was beeldhouwer
en ook zijn broeders hebben op verschillende
wijze den kunstenaars - loopbaan gekozen.
Bij hem zelf openbaarde zich den muzikalen aanleg zoo vroeg en zoo beslist, dat
er geen oogenblik aan zijn roeping getwijfeld
werd. De heer Umlaut belastte zich niet
het eerste piano- onderwijs en behalve aan
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de muziekschool te Utrecht onder R Hol, M.
W. Petri en v. d. Wurff dankt Mengelberg
voor zijn eerste vorming veel aan Jhr. Van
Riemsdijk aldaar, terwijl le Blanc hein reeds
in de geheimen der oude muziek inwijdde.
Zoo toegerust, werd hij als leerling ingeschreven aan het conservatorium te Keulen
(r888), waar hij het onderwijs genoot van de
Professoren Wollner (compositie en directie),
Seiss (piano), Jensen (theorie en contrapunt)
en Stockhausen (zang).
Bij het verlaten der school (1892) werd
hem een Ten prijs voor compositie (een Syni phonie) toegekend. Reeds in Utrecht had hij
eenige liederen en koren geschreven, welke
hij door een mannenkoor, door hem zelf
opgericht, deed uitvoeren. Nog ontstonden
in dezen tijd twee strijkkwartetten en een
klavier -trio, die te Keulen uitgevoerd werden.
Voorloopig bleef hij te Keulen, trad op
een der Gürzenich -concerten als solist op
met de. C- dur -Symphonie van Schumann en
solliciteerde inmiddels met een 8o -tal mededingers naar de betrekking van Sted. directeur te Luzern, tot welke hij ook benoemd
werd. Daarbij kreeg hij ook de leiding van
de muziekschool en van gemengde- en
mannenkoren (1892—'95).
In 1895, alzoo op 24-jarigen leeftijd, werd
Mengelberg geroepen tot de vervulling van
een der meest eervolle betrekkingen : die
van dirigent van het Concertgebouw-orkest
te Amsterdam, als opvolger van W. Kes,
aan wien het orkest zijn eersten roem te
danken had en dat onder Mengelberg thans
een Europeeschen naam heeft verkregen.
Verder werd hij gekozen om Viotta als
directeur van „Cecilia" en Röntgen als dirigent van „Toonkunst" aldaar te vervangen, en
werd hem niet alleen de directie van de
orkestschool, maar ook het onderwijs in
ensemble -spel aan die school opgedragen.
Bij al deze ambten vindt hij nog tijd om
in verscheidene steden van ons land en in
Duitschland als solo-pianist of dirigent op te
treden. In 1897 bracht hij met zijn orkest
een bezoek te Bergen (Noorwegen) om een
internationaal muziekfeest mee te maken. In
19o5 bezocht hij Amerika, teneinde er de beide
openingsconcerten der „Philharmonie Society'..
te dirigeeren. In den laatsten tijd werd hij
aangezocht om Toscanini als dirigent te ver
bij de 8 concerten te Milaan (Mei-vange
1910). Omtrent denzelfden tijd werden ook
te Rome 6 concerten onder zijn directie
gegeven.
Behalve de genoemde werken vermelden
wij nog : een Mis voor Soli, Koor en Orkest,

MENNES (WILHELM JOHANNES).

Ouvertures, een piano-concert en andere
werken.
Mengelberg is Officier in de orde van
Oranje- Nassau, Officer van de Kroon van
België en Lid van Verdienste der Bach-ver-

eeniging.
Mennes (Wilhelm Johannes), geb. op
't Loo bij Apeldoorn 6 April 1861, ontving
onderricht van wijlen zijn vader, muziekdirigent
bij Koning Willem III, van Hebink te Zutphen,
en te Amsterdam van E. Mobach, Jacob
Kwast en P. Koerman, in hoofdzaak voor
pianospel.
Te voren was hij dirigent van de koorvere.eniging „Halleluja ", tegenwoordig van het
Christ. gemengd zangkoor „Sursum Corda"
te Amsterdam en tevens muziekleeraar aldaar.
Tot zijn compositiën behooren:
„De zee", cantate, gedicht van J. A.Wormser.
„Van Bethlehem naar den Olijfberg", 8 liederen gedicht van W. J. Mennes. (Beiden te
Amsterdam uitgevoerd).
Sonate voor piano
„Tempelgang", lied voor orgel, piano, solo of
gein. koor.
Handleiding bij het bespelen van het Amerikaansch orgel, benevens over den bouw van
dit instrument.
Nieuwste methode voor het klavierspel, uitg.
V. Boekhoven, Utrecht. (Zie de gunstige beoordeeling in „De theatergids", 4e jrg. nr. 161).
„De wederkomst van den Koning der eere",
voor gemengd koor (ter perse bij W. ten Have,
Amsterdam), op. 6.

Mens (Leonard Johannes), geb. te
Noordwijk - Binnen, 1879, oud-leerling van
het Kon. Conservatorium te 's Hage voor
piano, orgel en compositie. Einddiploma met
lof als organist.
Als solist trad hij op in Leiden en den
Haag. Als koordirigent op den geboortedag
van prinses Juliana in de Groote Kerk te

's Hage.
Was hij aanvankelijk werkzaam in den
pianohandel van zijn vader, daarna was hij
organist in de Waalsche Kerk te Delft, en
sinds 19o5 in de Nieuwe Kerk te 's Hage
(vacature W. A. Rijp), en muziekleeraar.
Tot zijn compositiën behooren:
„Schemering" en „Prinsesselied", beiden voor
koor, eenige Liederen en pianowerken in manuscript.
„De heilige Stad", van Stephen Adams, voor
harmonium bewerkt.
Hij is de Auteur van een „Elementaire Klavier methode" (bekroond door de Vereeniging van
Muziekonderwijzers) en kleine bijdragen in
enkele muziekbladen.

Mergelkamp (Joh.), geb. te Rotterdam,
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ving zijn zangstudiën aan bij George te Rotterdam en later bij A. Spoel te 's Hage.
Na volbrachten studietijd zong hij onder
leiding van H. Viotta eenige Wagner- rollen
te Amsterdam en te 's Hage, ging in 3900
naar Frankfort, vervolgens (1902) naar Bayreuth om onder F. Mottl te studeeren, en
daarna naar Leipzig en Konigsberg om er
gastrollen te vervullen.
In Juli 1907 trad hij o. a. op in een der
concerten van het Kurhaus te Scheveningen.
Te Londen trad hij op in Covent Garden,
in 19o8 te Keulen, waar hij een contract
voor 3 jaar heeft gesloten.
Thans is hij ie bariton aan de opera te
Koningsbergen.
Zijn repertoire bevat een 5o -tal Wagneren andere rollen.

Merlen (Jean Godefroid), - 3o April
1857, zoon van Charles Merlen, was langen
tijd 1e cellist in de voornaamste orkesten in
de hoofdstad.
Merlen (P. C.), geb. 18io, -- i Nov. 189o,
violist en muziekonderwijzer te Amsterdam.
Merten-Culp, zie mevr. Jul. Culp.
Messchaert (Johannes), geb. te Hoorn,
22 April 1857, beoefende in het ouderlijk
huis reeds vroeg de muziek, en was eerder
musicus dan zanger. Niemand dacht er evenwel aan, dat hij zulk een schoone stem bezat;
er werd dan besloten, dat hij tot bloemist
zou opgeleid worden. En toch heeft de ver
aangeboren muzikaal talent en-enigva
de laat ontwikkelde stem hem tot den onvergelijkelijken zanger gemaakt, zooals de
wereld hem nu kent en bewondert.
Te Arnhem leerde hij viool spelen van
H. A. Meyroos, maar eens gebeurde het,
dat hem onverwacht de bas -soli in „Der
Rose Pilgerfahrt" van Schumann werd opgedragen te zingen en van nu af werd aan
zang de voornaamste zorg gewijd.
Zijn verdere leerjaren bracht hij te Keulen
bij Schneider, te Munchen en te Frankfort
bij Stockhausen door, waar hij voortgezet
onderricht in zang en andere vakken ont-

ving.
In 1881 naar Nederland teruggekomen,
werd hij kort daarop benoemd tot hoofd leeraar in zang aan de muziekschool van
„Toonkunst" en aan het Conservatorium te
Amsterdam, benevens later tot directeur van
„Euterpe" als opvolger van Heinze. Den
3eí, Dec. 1881 trad hij voor het eerst als
zanger op in „Felix Meritis" en wekte met
de ballade „Archibald Douglas" en weinig
tijd later met de „Christus" in Bach's Mattheus passion groote geestdrift. De tijd, die nu

MESSIAS (JACOB).

volgde, was hoofdzakelijk aan zangonderwijs
gewijd. Hij vormde een groote schaar leerlingen en toen D. de Lange voor de tweede
maal een a- capella-koor oprichtte (-1892)
waren het bijna alleen leerlingen van Mes
daartoe behoorden.
-schaert,di
Door zijn veelvuldig optreden als zanger
zag hij zich genoodzaakt zoowel ,,Conservatorium" als „Euterpe" op te geven, en nu
begonnen zijne „Wanderjahre", waarbij hij
steeds door Julius Röntgen wordt vergezeld
en begeleid. Alom verbreidde zich zijn roem
als Oratorium- en Concertzanger. De liederavonden van Messchaert en Röntgen, ook
in ons land zoo vaak gegeven, behooren tot
het beste, wat men zich op dit gebied
denken kan.
In 1890 heeft hij, helaas, Amsterdam verlaten en zich met zijn familie te Wiesbaden
gevestigd.
In '9o5 werd hij benoemd tot hoofd leeraar voor zang aan het Hoch's Conservatorium te Frankfort.
Van zijn compositiën zijn enkele in druk
verschenen:
„Het ontslapen kind", voor zang en orkest.
„ Jagdlied" aus „der Knaben Wunderhorn",
voor zang en piano.
„Es war ein Konig im Thule", voor mannenkoor.

Messchaert is ridder in de orde van Oranje Nassau en heeft het „Verdienstkreuz für
Kunst and Wissenschaft."
Messias (Jacob), geb. te Amsterdam
25 Dec. 1877, •t te Utrecht 19o8, ontving
viool - onderwijs van Chr. Timner en Jos.
Cramer en later te Berlijn van Joachim en
Wirth.
Na in 1895 een plaats als I e violist in het
Schotsch orkest te Glasgow te hebben bezet,
ging hij naar Londen en werd solo-violist
in Crystal Palace.
In 1896 werd hij benoemd tot hoofd leeraar voor viool aan de muziekschool en
concertmeester van „Toonkunst'' te Rotterdam en 1e violist bij de Kamermuziek- soirées
aldaar (Messias, Schnitzler, Meerloo, Eberlé
en Verhey).
Miehelsen (Gustaaf Adolf), geb. 3 Dec.
1856 te Haarlem, ontving muziekonderwijs
van L. Schlegel aldaar, van Louis Maas en
Jadassohn te Leipzig, aan het conservatorium
te Keulen en van Theodor Kullak te Berlijn,
in hoofdzaak voor piano.
Thans is hij onderwijzer aan den pianocursus en de theorie - klassen hoofdzakelijk
voor het doen van examens voor de Ver-
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eeniging van muziek - onderwijzers en voor de
Toonkunst -vereeniging.
Als solo-pianist trad hij voornamelijk op
in Amsterdam en Haarlem, maar ook in
Berlijn, Parijs en de meeste steden van
Nederland.
Op het gebied der muziek - literatuur
schreef hij:
„Voorbereidende studiën tot het pianospel"
(1902).

„Der Fingersatz beim Clavierspiel ' ( 1896).
Voorts vele artikelen in het orgaan der
Vereeniging van Muziekonde rwijzers, waarvan hij gedurende twee jaar Redacteur was,
als : „De paedagogiek van het pianospel ".
Michielsen, (Mr. L. P. J.), geb. 19 Nov.
1872 te Batavia, ontving aldaar het eerste
piano- onderwijs en later in zijn vaderland.
In 1903 verwierf hij den prijs voor zijn
„Adagio" (langzaam tempo) in den wedstrijd voor twee piano- stukken, uitgeschreven
door de Redactie van de „Muzikale kalender ",
jrg. 1903. Nog zijn van hem bekend : „Zwei
Lieder für Frauenstimmen", „Drei Lieder", en
„Deux chansons".
Milligen (Simon van), geb. te Rotter
14 Dec. 1849, zou oorspronkelijk voor-dam,
Ingenieur studeeren, maar voelde zich weldra
meer tot de toonkunst aangetrokken en wel
in het bijzonder tot de piano. Zijn leeraren
waren J. A. Klerk (piano), J. C. Boers (viool),
S. de Lange, later J. Worp (orgel), Nicolai
(harmonieleer), W. Bargiel (harmonieleer,
contrapunt en compositie).
In 1871 vestigde hij zich te Middelburg
als piano- onderwijzer en werd in 1873 benoemd tot organist en directeur der zangschool te Groningen, tot directeur der zang

-vernigaHozdeSpmr
en trad in dien tijd herhaaldelijk als klavieren orgel - solist op. Daarna (1875) werd hij
aangesteld tot Stedelijk muziekdirecteur te
Gouda.
In 1888 ging hij naar Parijs om zich in
de studie der compositie verder te bekwamen
en componeerde daar voor een groot deel
de opera „Brinio" den 20 en April 1889 en
volgende jaren herhaaldelijk bij de Nederl.
Opera opgevoerd en met de gouden medaille
bekroond door de N. T. V. Te Parijs was
hij tevens muziekleeraar en directeur van
een dameskoor, waar uitsluitend werken der
jong -Fransche school werden uitgevoerd.
In September 1890 naar Nederland teruggekeerd, werd hij muziekonderwijzer en directeur van twee zangvereenigingen (mannen en gemengd koor) te Amsterdam en richtte
een jaar later ook een dames -koor op, waar

MOBACH (E.).

de koorwerken der jong -fransche school voor
het eerst in ons land bekend werden ge-

maakt.
Tevens werd hij muziek - criticus aan het
Dagblad en het Weekblad „de Amsterdammer", welke betrekking hij in 1897 verwisselde met die van criticus aan het „Handelsblad' tot Januari 1906, toen hij zich
geheel wijdde aan de redactie van „Caecilia",
die hij sedert I Oct . 1902 Op zich ° had genomen in vereeniging met Mr. H. Viotta.
In 1897 werd hij gekozen tot lid van het
Hoofdbestuur der M. t. b. d. T. en in Igoo
tot bestuurslid der N. T. V.
In igog werd Van Milligen benoemd tot
ridder in de orde van Oranje- Nassau.
Tot zijn voornaamste werken behooren:
Twee bundels liederen op Duitschen tekst

( 18 79 8o) .

„Liedje in den maneschijn" (1882).
Twee Liederen : i. „Ze wisten het wel".
2. „Scoonslaepsterken" (189o).
Twee Liederen: i. „Te Meie".
2. „Onder 't Loover" (1896).
Roemeensche Liederen - cyclus : 13 zangen
voor sopraan, bariton en duetten (189o).
„Brinio", (1888), opera in 4 bedr. (zie boven).
„Darthula" : muziek -drama in 2 bedrijven
(I e uitvoering Juni Igoo te 's Hage bij gelegenheid van het 25-jarig feest der N. T. V. en later
vaak door de Ned. Opera : C. v. d. Linden).
„Snowa", ballade voor soli, koor en orkest
(189o).

Concert- ouverture, voor orkest (1889).
Kindercantates: „De rattenvanger van Hameln" (1886).
„Vaders verjaardag" (1895).
„Neerlands Zangen voor Neerlands Mannen",
voor mannenkoor (1892).
Kleinere gemengde koren (189I—Igoo). Uitg.
Ned. Koorvereeniging:
i Avond, 2 Dood, 3 Geduld, 4 Goeden morgen, 5 Vogelijn, 6 Vrede. 7 Weemoed en Hope,
8 Zullen.
„Vogelenzang", tweest. Kinderliedjes (1889).
„Novelette" voor piano.
Worp —Van Milligen : Algemeene muziekleer
(1903/04) .

„De Kerkzang van de eerste Christenen"
(1907), geschreven met het doel een nieuwen
rythmus bij het Protestantsche kerkgezang in
te voeren.

Voorts schreef hij een groote menigte
artikelen van didactischen, polemischen en geschiedkundigen aard, voorkomende in „Caecilia", te veel om op te noemen.
13 Febr. 1898
Mobach (E.), geb. 1836,
te Amsterdam als organist der Oude Kerk
aldaar.
Den I e Nov. 1897 herdacht Mobach zijn
4o- jarige werkzaamheid als organist.
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Hij componeerde verscheidene werken voor
orgel en koor:
„Andante", voor orgel of harmonium.
Fantasie over „Heilige Nacht", voor orgel,
harmonium of piano, 2 dr.
,,Prélude en fuga" (d. kl. t.), voor orgel, 2 dr.
,,Hoe zal 't ons zijn ?" (Spitta), voor i zangst.
met orgel of piano, 2e dr.
Kooralbum : Psalm 33, koorstemmen uit Ps.
103, Psalm 146 en „Sere zij God".
„Paaschhymne", Evang. gezang 139, voor
gemengd koor met orgel of piano, 2 - dr.
„Psalm 33", voor solo, koor, harmonium of
piano.
„Psalm ioo", voor koor met orgel of piano,
of voor piano alleen, 3e dr.
„Psalm 103", voor gemengd koor, solo, met
orgel of piano, 2e dr.
„Psalm 146", voor gemengd koor met piano
of harmonium, en „Sere zij God", voor idem.
Twee liederen voor een middenstem met
piano of harmonium.
.,Het Gebed des Heeren,
voor zang met viool
„Psalm 42 ^^
of harmonium.
„ Psalm I2I ,

Molsbergen (Jeannette G. ), geb. te
Utrecht 1885, werd als leerling geplaatst aan
de muziekschool van ,,Toonkunst" aldaar
(directie Joh. Wagenaar), voornamelijk onder

leiding van Mej. Bertha Zegers Veeckens,
en verwierf het diploma voor solo-zang bij
de M. t. b. d. T.
Als concertzangeres trad zij voor het eerst
op te Loenen a d. Vecht onder J. F. Tierie
(27 Sept. 1904) en daarna in ongeveer go
kerk- en zaal-concerten, in de voornaamste
plaatsen van ons land. Ook in Duitschland,
als : Lehr, Oldenburg, Lubeck, Osnabruck,
Bonn, Wiesbaden en Keulen.
Mej. Molsbergen heeft zich thans te Utrecht
gevestigd als zangleerares en concertzangeres.
Moolenaar (Samuel), geb. te FIaarlenl
1869, ontving muziekonderwijs van L. Schlegel
aldaar, later in Utrecht van W. Oosterbaan
en Wirtz (piano), Joh. Wagenaar (compositie
en orgel) in beide plaatsen op de muziekschool en verkreeg in 1893 het diploma.
Zijn hoofdinstrumenten zijn piano en orgel.
Voor piano componeerde hij:
Op. i en 2: Aquarellen (3° dr.).
„ 4, 7, en 9: Zes klavierstukken (2e dr.).
„ 12 en 14: Miniaturen (2e dr.).

Voor zang:
„ 6, 8, To: „Uit de Kinderwereld" (2e dr.).
„ II, 15, 16, 17 en 18: „Lenteliederen"
(2° dr.).
„ 5,' Twee gemengde koren.
„ 3, Sarabanda en Gavotte, voor strijkorkest.
„Herfst ", lied voor sopraan en piano.

Mooy (A. J. C.), geb. te Amsterdam

MORKS (JAN).

de M. t. b. d. T. en organist der Ned. Herv.
gemeente te Ouderkerk a/d. Amstel.
Als solo-organist trad hij op te Zaandam,
te Helder (geregeld) in de Nieuwe Kerk, ook
aldaar als pianist.
Tot zijn compositiën behooren:
Fuga's, voor klavier ; Fantasia e fuga, voor
strijkorkest ; Idylle, voor strijkorkest ; Fantasie
en fuga, (D gr. t) voor orgel.
Liederen ; Cantate over Evang. gezang 211,
voor sopraan -solo, koor en orkest.
(Hiervan zijn „Idylle" en eenige Liederen
uitgevoerd).

Morks (Jan), geb. te Dordrecht, 6 Oct.
1865, ontving aan de Rotterdamsche muziekschool van „Toonkunst" zijn opleiding, III.
voor harmonieleer en contrapunt (Th. Verheij),
orgel (Van 't Kruys), instrumentatie (Blumentritt), voor klarinet (Vóllmar) en voor piano
(Bouman).
Op 9-jarigen leeftijd werd hij reeds aangesteld als lid van het muziekkorps te
Dordrecht (r5 Jan. 1875).
Na het einde zijner leerjaren werd hij organist en muziekonderwijzer te Dordrecht
en later Luitenant - Kapelmeester der voormalige Schutterij te Middelburg, (24 Mrt. 1889
en tot Luit. Kapelm. bevorderd 25 Nov. 18 94),
welk korps den 6 Sept. 19o5 zijn 90-jarig
bestaan herdacht.
Van zijn werken verschenen in druk:

Liederen met piano.

voor piano.

Wilhelmina -polka en 2 militaire marschen
voor piano.
„Aan mijne vrienden", militaire marsch,
„Salut militaire ",
„Groote feestmarsch",
„Medioburgum",
,,Festival-marsch",
„Scaldis-marsch",
„Marcia sinfonico", (4e dr.),
„Marcia Castagnolle", (iq dr.), klepperó
marsch,
„Pro Patria",
„Marche des petits tamboers ", (4e dr.),
„Trompetinen-marsch", op. 202,
„Góe morgen", (Heije),
^ ó
„Wiegelied ", (W. Steiner), 3e dr. Holl.,
Duitsch,
„Vrijheid", (W. Steiner),
„Op schaatsen ", (W. Steiner),
E
,,Meizang", (Hasselbach),
„Fri hlingslied", (Manita),
„Soldatenliebe", (Diehl),
,,o, wie liebe ich dick",
1

Twee liederen, (4e dr.),
Vijf liederen, (4e dr.),
ct
„Gebed van Paul Kruger", (Wessels),
Nó
\
3 e dr.,
,.Licht", (Wetsels),
„Op het kerkhof", (Pierson),
Drie ernstige liederen,
1
„Vrijheid", voor 4-st, mannenkoor.
„Gebed van Paul Kruger",
) voor gemengd
„Lenteleven", (Dr. Wagenaar),) koor.
„Welkom ",
- ^^) voor kinderkoor.
„Juliana-Cantatine )
Valse caprice, 2e dr.
Mazurka (a. kl. t.)
d
„Henriette et Jeanne", Valse
,ct
Dix miniatures, 2 dln., 2e dr.
Twaalf gemakkelijke stukken, 2 dln.,
ó
2e dr.,
0
Morceaux fantastiques, 2 parties,
Dagelijksche oefeningen, voor klarinet.
In Manuscript:
Op. 104. Concert- ouverture over het koraal
„Sollt'ich meinem Gott nicht singen", voor
groot orkest en orgel, uitgevoerd te
Amsterdam (concertgebouw), Groningen
(orkest „Harmonie "), Rotterdam en Breda.
„ 169 en 185, Twee Suites voor orkest. De
eerste uitgevoerd te Scheveningen (Philharm- orkest) en te Rotterdam, Breda,
Groningen, Amsterdam enz.
„ z6o, Romance, voor violoncel, gespeeld
door Bernard Rehl en Barth. Wirtz op
verschillende kerkconcerten.

voor piano.

1878, oud - leerling - van het Conservatorium
aldaar, voornamelijk voor orgel.
Van 1901--04 was hij organist der Luthersche gemeente te Zaandam en sinds Sept.
1904 directeur van de afdeeling Helder van

MOSMANS (A. G. J.).

voor een zangstemmet orgel.
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Voor Harmonie - muziek- componeerde en
arrangeerde hij meer dan 18o werken, bestaande uit 34 Militaire marschen, ouvertures,
fantasieën, enz.
Morks werd in 1907 benoemd tot ridder
in de orde van Oranje- Nassau.

Mosmans (Alphons Guiliëlmus Josephus), geb. te 's Hertogenbosch, 7 Febr.
1872, genoot zijn opleiding van H. J. J. van
Bree, destijds leeraar aan de Sted. muziek
-schol
aldaar, voornamelijk voor orgel.
Zijn tegenwoordige werkkring is die van
muziekhandelaar en uitgever.
Van zijn compositiën noemen wij:
Vaandelmarsch, voor mannenkoor.
Op. 7, „Salve Regina", voor 3 ge: stemmen
en orgel.
„
8, „Salve Regina", voor 2 gel stemmen
en orgel.
„
9, no. i „Kleine kleuter, hartedief"
Kinderliedje.
,. . 9, no. 2 „De Lente komt ". Kinderliedje.
„ zo, no. i Orgelfantasie.
„ To, no. 2 Improvisatie, voor orgel.
„ zo, no. 3 Postludium,
,,
„ 12, Kerstcantate, voor drie mannenstem
koor met orgel (door-men,soli
circa 200 grootere en kleinere kerkkoren en liedertafels uitgevoerd).

I23

MOSMANS (A. J. A.).

MOSSEL (MAX).

„Offertorium in festo St. Aloysii", ad
duas voces aequales cum organo.
„ 15, „Mei-cantate", voor drie gelijke stemmen soli en koor, met harmonium
of piano.
„ i6, „Resonet in Laudibus". Twaalf lofzangen voor 2 gelijke stemmen met
orgel.
,, 17, „Vaandellied", Volkslied, bekroond
door de Vereeniging voor den Volkszang in Limburg.
„ z8, „Natuurgenot", Duet voor twee gelijke
stemmen met piano ; viool ad libitum.
„ 19,
„Vianden", voor mannenkoor.
„ 20,
„Avondstemming ", (verplicht mannenkoor, Aug. 1910 te 's Hertogenbosch.).
Onder het pseudonym „Arthur Claessens'
verschenen:
Op. ii, ,.Jansen-Cantate". Humoristisch mannenkoor.
„ 14, „Abdijsiroop". Eene advertentie op
muziek. Humoristisch -satyrisch mannenkoor.

„ i6, „Aan een Communie- kind", voor Zang
en Piano.
17, „Te Deum" voor driestemmig Mannen of Vrouwenkoor met Orgel of Har. monium.
„ z8, „Heilwensch op Vaders of Moeders
verjaardag", voor Zang en Piano.
„De herdertjes lagen bij nachte". Oud Kerstliedje gearrangeerd voor middelstem met piano
of harmonium.
Verder verschenen nog enkele liederen en
Mannenkoren onder pseudoniemen en berusten
nog enkele kerkelijke composities in manuscript.

(Al deze werken zijn gedrukt).
Gedurende een paar jaar schreef hij concertverslagen en recensies in het „Noordbrabant's
Dagblad ".
Mosmans (Albertusjosephus Alphonsus), geb. te 's Hertogenbosch 1874, leerde
de eerste beginselen van den zang op de
Sted. muziekschool, later ontving hij vioolles
van W. van Esch en bekwaamde zich verder
zelf in piano- en orgelspel.
Hij bekleedt de betrekking van organist
bij de Eerwaarde zusters van het „Liefdegesti c ht'' te 's Bosch en is tevens lid van de
firma Mosmans, muziekhandelaars en uitgevers.
In druk verschenen de volgende zijner
compositiën :

wel door Zwitserland. Als I5-jarige knaap

Op.

13,

-

Op. 6, Drie liederen voor Zang en Piano:
No. i. Het slapend kind.
Overal.
„ 2.
Mocht ik van God eens vragen.
„ 3.
„
8, Vier Verjaardagsliederen:
No. i. Op Vaders verjaardag.
Moeder verjaart.
„ 2.
Kindervreugde (tweestemmig).
„ 3.
„ 4. Ter Verjaring van Moeder.
„
9, Postludium voor Orgel (in het Neder landsch Orgel- album, ie deel).
„ io, Souvenir de Bois-le-Duc (als „Valse
Hollandaise" in Duitschland verschenen) Wals voor Piano.
„ 12, Vier gemakkelijke Piano- stukjes.
No. i. Jeugd en vreugd. Walsje.
„ 2 Vacantie.
;, 3. Carillons. Polka.
„ 4. Bloemen -gavotte.
„ 15. No. i. Postludium Nederl.
voor Orgel. Orgel- album,
„ 2. Interludium
2e deel.
voor Orgel.

Mossel (Isaac), geb. te Rotterdam 22
April 1870, was aanvankelijk viool-leerling
van zijn vader en deed zich reeds als kind
hooren met een Concert van De Bériot.
Daar hij evenwel inzag, dat hij als violoncellist meer kans van slagen had, ging hij
eerst bij Kohler, later bij Eberlé de cello
beoefenen.
In 1884

deed hij zijn eerste kunstreis ,en

werd hij in het Philharmonisch orkest te
Berlijn als solo-cellist geplaatst (1885-88).
Intusschen gaf hij concerten in Duitschland
en Nederland en maakte in 1887 met den
beroemden cellist Davidoff een tournée door

Duitschland.
Bij de stichting van het Concertgebouw
te Amsterdam (1888) werd hem de plaats
als solo-cellist in het orkest aangeboden,
welke betrekking hij tot 1905 heeft vervuld,
toen hij ontslag nam om uitsluitend als solist
te reizen.
Daarbij werd hij ook benoemd tot hoofd leeraar aan het Conservatorium en de Muziekschool te Amsterdam, waar hij na zijn ontslag bleef als hoofdleeraar voor violoncel,
ensemble- en kwartetspel. Tevens aanvaardde
hij de betrekking van hoofdleeraar aan de
Rotterdamsche Muziekschool van ,,Toon-

kunst".
Hij maakte met buitengewoon succes een
tournée door Ned.- Indië en is sinds 19o8
lid van een Trio (Wolff, Verhey, Mossel),
dat in het buitenland met veel goeden uitslag
optrad. Onder zijn leerlingen noemen wij

Orobio de Castro en Hans Kindler.
De Fransche regeering bevorderde herij
tot „Officier de 1'instruction publique". Hij is
ook eere-lid van de Bachvereeniging en van
de Kon. Zangvereeniging „Cecilia" te 's Hage.
Den 15eí Mei 1910 herdacht hij zijn 25jarige Kunstenaars-loopbaan.
Mossel (Max), geb. te Rotterdam 25
Juli 1871, ontving zijn opleiding aan de
Rotterdamsche muziekschool en later van
Sarasate en Ysaye (viool).

MOSSEL -BELINEANTE (MEVR. JEANNETTE).
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NICOLAI W. F. G.).

pianolessen aan het Muziek- college van Mr.

Na het eindigen zijner leerjaren werd hij
eerst concertmeester van het Concertgebouw•
orkest te Amsterdam en van de Orkest
te Arnhem, daarna solo-violist-vernig
van het Crystal-Palace- orkest te Londen en
vervolgens te Glasgow, waarop zijn benoeming tot hoofdleeraar aan het muziek-instituut
en tot muziek - directeur volgde, welke betrekkingen hij thans nog vervult.
Op de zoogenaamde „Mossel- concerts"
aldaar doen zich uitsluitend groote violisten

Viotta.

Na eenige jaren van rust is zij op veler
wensch weer in het publiek opgetreden o.a.
met het dames-trio C. van IJzer (viool),
Regina Grelinger (cello) en in den laatsten
tijd begeleidt zij haar aanstaanden schoonzoon
Oldo Antoniette (beroemd violist) en Hans
Kindler, een van Mossel's beste leerlingen,
op hunne concertreizen.
Mou ri k (Louis), geb. te Dordrecht 1870,
I9I0, heldentenor aan de Hofopera te Kassel.
Ongeveer 12 jaar geleden, debuteerde hij
als concertzanger te Rotterdam en trad hij
er later op als operazanger bij de Nederlandsche Opera (v. d. Linden) als „Gerald"
in de opera „Lakmé". Kort daarop ging hij
naar Duitschland en was laatstelijk te Kassel
werkzaam.
Mulder (Jan George), geb. te 's Hage
18 Febr. 1837, was leerling der Kon. muziekschool voor viool (J. H. Lubeck, directeur),
voor hoorn (Dahmen en v. d. Velde), voor
solfège (J. van Hove) en voor theorie.
Als leeraar voor viool aan genoemde school
heeft hij tal van uitnemende violisten gevormd, was vele jaren lid van het orkest
der Fransche Opera en trad menigmaal, ook
aan het Hof, als solo-violist op.
Den 15 Juli igoi herdacht hij het feit, dat
hij vóór 5o jaar zijn loopbaan begon.
Thans is hij als zoodanig gepensionneerd,
doch werkt nog als 1e viool mede in de
kwartet- en trio-vereeniging (Mulder, W. van

hooren.

Mossel trad in verschillende steden van
ons land, alsook in België, Duitschland en
Engeland als solist op, en maakte in 1898
een kunstreis door Amerika.
Den 6en Mei 1910 was het 25 jaar geleden,
dat hij zijn kunstenaars - loopbaan begon.

Mossel -Belinfante (Mevr. Jeannette),
geb. te Amsterdam., 5 Dec. 1868, ontving
reeds op jeugdigen leeftijd piano -les van haar
vader, A. Belinfante Jr., van A. C. Brouwer,
en werd als leerling opgenomen in het
Conservatorium aldaar, waar J. Röntgen haar
leermeester was (1882-85). Een paar jaar
oefende zij zich onder W. Kes in het
ensemble -spel en zette bij W. Mengelberg
hare piano- studien voort.
In 1891 gehuwd met I. Mossel, trad zij in
verschillende steden als soliste op. In Engeland concerteerde zij niet haar echtgenoot en
diens broeder Max Mossel.
Gedurende eenigen tijd maakte zij met
I. Mossel, F. Demont en H. Meerloo een
kunstreis door ons land om concerten op
antieke muziek - instrumenten, resp. spinet,
violo de Gamba, flauto traversa en violo
d'amour te geven, terwijl mevr. OldenboomLutkeman daarbij als zangeres optrad.
Mevr. Mossel -Belinfante gaf eenigen tijd

Agthoven, E. Benedictus en J. Giese).
Mulder is ridder in de orde van Oranje Nassau, officier d'Académie francaise, eere-lid
van de Kon. zangv. „Cecilia" en van het
Studenten - gezelschap „Sempre Crescendo"
te Leiden.

10
Nieolai (W. F. G.), geb. te Leiden 20
April 1896, verloor vroeg
zijn ouders en ontving zijn opvoeding in het
Luthersch weeshuis aldaar. Aanvankelijk voor
het boekbinden opgeleid, trok de toonkunst
hem meer aan. Hij werd daarom op de
muziekschool geplaatst, waar hij een der
beste leerlingen werd en veel prijzen behaalde.
In 1849 begaf hij zich naar Leipzig en
zette ' zijn studiën voor orgel, klavier en
compositie aan het Conservatorium voort.
Ook ontving hij het onderricht van den beNov. 1829, j 25

roemden orgelvirtuoos Johann Schneider te

Dresden.
In 1852 keerde hij terug, en werd hij een
paar jaar later benoemd tot leeraar voor
orgel en theorie aan de Kon. muziekschool
te 's Hage, en daarna tot organist in de
Fransche kerk. Na Lubeck's dood (1865) werd
hij in diens plaats directeur van de genoemde
muziekschool.

De Haagsche afdeeling van „Toonkunst"
en de maatschappij „Toekomst" (opgericht
1855) kozen hem tot directeur harer concerten,

NIEUWENHOVEN (H. W. G. VAN).

en te Rotterdam volgde hij als zoodanig
Verhuist voor eenigen tijd op.
Tot zijn eerste groote werken behooren : Een
Symphonie en 3 of 4 Ouvertures (niet uitgegeven).
In druk verschenen : ruim 3o Liederen voor
één zangstem met piano, o. a.:
„Spielmannslied'', „Loverkens" „Maanlicht"
(op. 37) en „O sieh mich dich so lächlend an"
op. i ; en de Oud- Nederlandsche liederen van
Hoffmann v. Fallersleben.
Duetten voor sopraan en alt (ook voor sopraan
en tenor).
Klavierwerken voor 2 en 4 handen.
Sonate voor. piano en cello.
De melodieën der Evang. gezangen, vierstemmig met korte voorspelen.
„Das Lied von der Glocke", voor koor, solo
en orkest.
„Bonifacius", oratorium (opgevoerd 29 April
18 73)•
„De Zweedsche nachtegaal", (hulde aan Jenny
Lind), voor kinderstemmen, gemengd koor en
orkest (5oe concert der Mij. de Toekomst, i
Dec. i88o).
Cantate (N. Beets), voor de onthulling van het
monument : 1813.
„Hanske van Gelder", voor mannenkoor, soli
en orkest (uitgev. 31 Aug. 1868).
„Serenade", voor mannenkoor, bariton -solo en
orkest (tengevolge van Koningin Sophie's dood
veranderd in „Herinnering").
„Vondelhymne", voor mannenkoor, bariton solo en kwartetsolo.
„Door het Woud'', voor mannenkoor (Concours-nommer op het 5o -jarig feest van
„Caecilia").
„Thorbecke-cantate ", voor mannenkoor en
orkest.
Volkslied van den Oranje-Vrijstaat, voor gemengd koor.
6 Karakterstücke fur das Pianoforte 4 h.:
Allegro, Adagio, Agitato, Andantino, Allegromarziale, Allegretto.
„Neerlands vreugdezang ", voor gemengd koor
met begeleiding.

Als schrijver is Nicolai bekend door het
belangrijke werk „Handleiding bij het onder
theorie der muziek ", I. 6E' dr.-wijsn(le
bewerkt door A. J. Ackermann, en was hij eenige
jaren (sinds 187o) redacteur van „Caecilia".
Tevens was hij een der oprichters en
bestuurders der N. T. V.
Wijlen Koningin Sophia ontving tot kort
vóór haar dood muziekles van Nicolai.
N ieuwen h oven (ti. W. G. van), geb.
te Rotterdam, 18 Aug. 1876, genoot de
allereerste opleiding van C. C. de Vliegh,
in piano en compositie van L. F. Brandts
Buijs, in vioolspel van M. Meerloo en B.
Dessau, allen te Rotterdam. Zijn hoofdinstrument is piano.
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Tot 19o5 was hij te Rotterdam werkzaam,
daarna te Breda als directeur van de Kon.
zangvereeniging „Breila's Mannenkoor ", der
Algemeene zang- en muziekschool, van een
gemengd a- capella-koor en andere muziekgezelschappen.
Tot zijn uitgegeven werken behooren:
Vioolstukken, twee bundels kinderliederen
(met aanbeveling van R. Hol), mannenkoren
en Liederen, o. a.:

Op. io nr. i „Weenend woud" (J. Snellen),
lied voor een zangstem met piano,
opgedragen aan A. B. H. Verhey
(Willemsfonds).
„ io nr. 2 „Ik heb er van zilveren meren
gedroomd" (Priem), voor zang met
piano.
nr. 3 „'t Is goed in 't dichte, wilde
woud" (Priem), voor een stem met
piano (Willemsfonds).
„ 4 drie Liederen, voor zang en piano.
„ 9 „Zomeravond", voor 4- stemmig mannenkoor a- capella.
„ 8 „Hymne aan den vrede ", voor 4-stemmig mannenkoor.
„ II „Dru denzang" (Fiore della Neve),
voor mannenkoor.
'5

Nieuwenhuyzen (Wilhelm Johan Frederik), geb. 4 Januari 1818 te Utrecht, j z9
Juni 1869 aldaar, gaf reeds vroeg blijken van
buitengewoon talent. Op jeugdigen leeftijd
reeds werd hij organist in de Doopsgezinde
kerk in zijn geboorteplaats en na den dood
zijns vaders (1840) in diens plaats organist
van de Domkerk.
Hij redigeerde van 1844-48 het door Dr.
Kist losgelaten „Nederlandsch muzikaal Tijdschrift", toen deze in 1844 het Tijdschrift
„Cecilia" begon uit te geven.
Later wijdde hij vooral zijn zorgen aan de
„Nederlandsche Koraalvereeniging". Voorts
was hij lid van het Hoofdbestuur der „Ver eeniging voor Noord - Nederlandsche .Muziek
-geschidn."
Hij gaf opnieuw uit op. 627 van Czerny:
12 voorspelen voor harmonium met vingerzetting, en componeerde „Nieuwe Psalmwijzen" (een 6 -tal) 1867, bekroond). „Hernasi"
(ouverture) ; „Leicester" (cantate) ; „Iets over
Interludia."

Nievelt (Anna van), geb. te Rotterdam,
dochter van den letterkundige C. van Nievelt,
gaf al vroeg blijken van ongewonen aanleg
voor den zang. Nadat zij een geruimen tijd
te Rotterdam onderricht had gekregen, werd
hare verdere opleiding toevertrouwd aan Prof.
Stockhausen te Frankfort a/M (1894). Na
volbrachten studietijd trad zij als liederen • en
oratoria - zangeres (contra-alt) hoofdzakelijk in

NIJKERK (KATE).
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Duitschland op. Ook in ons land deed zij
zich hooren te Rotterdam, Haarlem en 's Hage.
Zij woont tegenwoordig te Berlijn en is
zangleerares der Prinsessen von Wied.
Nij kerk (Kate), geb. te Amsterdam, 1883,
studeerde aan de muziekschool van de Maat
bevordering der Toonkunst te-schapijto
Amsterdam en daarna aan die te Utrecht
voornamelijk voor zang.
Thans is zij in haar geboorteplaats werkzaam als onderwijzeres in solozang, zang
muziekgeschiedenis en tot het-paedgoik,
opleiden voor examens.
Noach (S.), vroeger ie violist in het
Concertgebouw-orkest te Amsterdam en lid
van het Conservatorium-kwartet aldaar (Flesch,
Noach, Hofmeester, Mossel), is met ingang
van 15 Sept. 1906 benoemd tot ie Concertmeester van het Sted. Orkest te Aken.
Nobel (Otto Willem de), geb. te Haarlem 1867, oud - leerling der Haarlemsche
muziekschool en van het Conservatorium te

Amsterdam.

Zijn eerste betrekking was : leeraar aan
genoemd Conservatorium, daarna bas- solist
in de Ned. Opera en vervolgens privaat leeraar in spreken en zingen, tevens dirigent
van de Kon. Utrechtsche Mannenzangvereeniging en van de Kon. zangvereeniging
„Rotte's Mannenkoor" (1909), van de zang
Volks" te Am--vernig„DStmds
sterdam en van ,,Euphonia." te 's Graven-

hage.

Hij schreef een aantal Koorwerken als:
„Kom uit de dorpen ".
„Vaandellied .

r gemengd koor.

„Super flumina Babylonis",
„Psalm 8",
„Morgenrood",
„Een nieuw lied van een
meisje en een schipper ",
„Het lied van eden arbeid ",
,,Gerechtigheid",
„Gij zult niet dooden",

gemengd koor.
voor
mannenkoor.

Nolthenius (Mej. Elsa), pianiste, geb.
8 Mei 1884, dochter van H. Nolthenius, ont.
ving de eerste leiding van haar vader, later
aan de Utrechtsche Muziekschool van „Toonkunst" van Mevr. Veerman —Bekker en den
hr. Joh. Wagenaar. Zij deed het examen
van „Toonkunst" met lof in 1906, en zette
hare studiën voort onder leiding van Cath.
van Lokhorst te Amsterdam en Harold Bauer
te Parijs.

Nolthenius (Hugo), geb. 20 Dec. 1844
te Amsterdam, is als musicus voor een groot
deel self-made-man en dankt zijn verdere

NOLTHENIUS (HUGO).

vorming als zoodanig aan Mr. H. Viotta en
Jos. Cramer, die hem viool-onderricht gaven
en aan Anton Averkamp, die hem inwijdde
in de geheimen der zangkunst.
Van 1876—'77 was hij dirigent van de
zangvereeniging „Euphonia" te Amsterdam,
in 1879' - 8o van „Calliope" te NaardenBussum en van 1888—'91 van de Wagnervereeniging te Utrecht, waar hij thans woonachtig is.
Sinds jaren is de heer Nolthenius ze secretaris van de afdeeling der M. t. b. d. T.
Geregeld vertegenwoordigt hij die afdeeling
in het Hoofdbestuur. Hij was voorzitter van
de commissie tot wetsherziening der genoemde
Maatschappij, die eindelijk na veel tegen
-werking
1903 is tot stand gekomen.
In 1894 richtte hij met S. van Milligen het
„Weekblad voor muziek" op, dat hij verder
van 1895 tot I9I0 alleen heeft geredigeerd.
Dit tijdschrift heeft met i Januari iglo opgehouden te bestaan.
Van zijn compositiën worden genoemd:
Drie Feestmarschen, voor groot orkest (met
piano-arrangement).
Trio voor piano, viool en cello.
Eenige omwerkingen voor groot orkest.
Werkjes voor piano en kleine koorwerken.
Zijn uitgegeven liederen zijn de volgende:
„Luarin", Wiegenliedeken aus Wolff's „Tannhauser".
„Drei. Lieder" nach Dichtungen von Cornelius,
Bernays and Heine:
I. ,,Ach war ein Blatt''.
2. „An die Nacht ".
3. „Ich habe dich geliebt".
„Beim Fass", Trinklied aus Wolff's „Ratten
-fangerlid".
Vier liederen, op oorspronkelijk Holl. tekst
(met Duitsche vertaling).
ai. „Verklaring''. (H. N.)
2. „In 't Woud '. (Honig)
bi. „Egoïsmus". (De Genestet)
2 „Denkt gij aan mij ?`
„Waldbachlein", aus Wolff's „Rattenfangerlieder".
„Nachtliedjes" uit van Eden's „Ellen".
„Wiegenlied" (Coenders).
„Een zoet liedeken" (De Rop).
„Lied". (Helène Swarth).
Uitgave v/h.
,,Minneliedje'', ( Van Wedelove). Willemsfonds
Zang''. (Verwey.)
te Gent.
„Eens ", (Pierson).
Zangen I. „Serenade aan Mathilde ". (Perk'.
II. Zwei Dichtungen. (Heine).
a. „Was treibt dich umher in den
Frühlingsnacht".
b. Die Botschaft.
III. Zwei Gedichte. (Stieler u. Groth).
a. „Die Stunden rinnen".
b. „Das Feld steht im Blumen"
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IV. Zwei Gedichte. (Jul. Wolff).
a. „Zum Reien ".
b. „Eins, zwei, drei".
V. Drei Liebeslieder.
a. „Die Lieb' ist über mir gekommen". (Tempeltey).
b. „ Jetzt ist mir aufgegangen".
C. „Liebesrausch". (Körner).

In 1904 schreef hij de muziek voor de
opvoering van Vondels „Lucifer", door het
Utr. Studenten tooneel (tweemaal te Utrecht,
eens te Amsterdam).
In 1910 die voor eene van Sophokles
„Philoktetes", door de „Utr. Gym. Vereen."
te Leiden en te Utrecht.
Schetsen van twee muziek drama 's „Harald
en Huila" en ,,Beatrys". (In Manuscript).
Verder verschenen van hem:
H. von Wolzogen, R. Wagner en de wereld
der dieren, vrij vertaald (189o). Bayreuth (189o);
Robert Franz (M. v. B. 1892) ; Gids voor het
muziekdrain (1895).

Noordewier-Reddingius (toevr. Aaltje),
geb. te Deurne (N.-Brabant) i Sept. 1868.
Dat juffrouw Aaltje Reddingius eenmaal
een zangeres van internationale reputatie zou
worden, in algemeen - muzikale ontwikkeling
wel de meestbeteekenende in dezen tijd,
niemand zou het hebben voorspeld, toen zij
met haar moeder te Arnhem woonde en daar
de H. B. school bezocht. Wel voelde zij zich
sterk aangetrokken tot de muziek en in haar
moeder vond zij voor die neiging een
krachtigen steun. Mevr. Reddingius liet haar
dochter pianoles nemen bij Meijroos te
Arnhem, nadat ze die studie reeds begonnen
was bij Kühne te Helmond. Door ijverige
studie bracht zij het zoo ver, dat zij met
haar leermeester Meijroos, die ook violoncel
speelde, ensemble- muziek kon maken. Ook
zong zij, hoewel met zwakke sopraanstem,
in den kring van haar familie, zonder dat in
dien zang iets bijzonders de aandacht trok.
Toen zij eens te Groningen vertoefde,
hoorde Mej. Offenheim, leerares in den zang
aldaar, haar zingen en meende dat Aaltje
Reddingius een verborgen talent voor zang
had. Haar moeder vatte de zaak ernstig op,
en nadat haar dochter met goed gevolg de
studiën op de H. B. school had voltooid,
richtte zij zich tot joh. Messchaert, zang leeraar te Amsterdam. Deze vond in den
klank harer stem inderdaad iets, dat hem
aanleiding gaf haar den raad te geven, zich
als leerling aan te melden aan het Conservatorium. Zoo werd zij van 1886 -90 leerling
van Messchaert en heeft zich later ook onder
geen andere leiding gesteld.

Reeds spoedig kwam voor haar de gelegenheid zich in het openbaar te doen hooren
en wel te Utrecht als sopraan-soliste in het
oratorium „Paulus" van Mendelssohn, waarmede haar schitterende loopbaan is begonnen.
Van toen af rijpte bij haar het besef, dat zij
geroepen was kunstenares te worden.
Van grooten invloed op haar artistieke
ontwikkeling is de omgang met Alph. Diepenbrock geweest, die veel voor haar heeft gecomponeerd.
Met buitengewone bewondering spreekt zij
ook over Willem Mengelberg, die van zijn
kant haar kunst hoog waardeert..
Van nu af trad Mevr. A. NoordewierReddingius — zij was intusschen gehuwd
met den heer M. Noordewier, docter in de
oude talen — allerwege in het buitenland
op, in Weenen, Leipzig, Brussel, Parijs,
Londen en Rome, om dan na weinige dagen
rust in haar woonplaats Hilversum, in haar
eigen land te zingen of te gaan naar Berlijn,
Keulen of München. Deze drukke concertpractijk is dan ook de oorzaak, dat zij in de
laatste jaren heeft moeten afzien van het les
geven, een werkkring, die haar zeer lief was.
Aanvankelijk doceerde zij aan het Conservatorium te Amsterdam, later gaf zij uitsluitend privaat-onderwijs. Onder haar leerlingen noemen wij H. C. van Oort uit Utrecht.
Haar muzikaal-dramatische aanleg werd
reeds vóór langen tijd opgemerkt door
Heinrich Porges, die in 1900 is overleden,
en dirigent te München was. Hij drong er
bij haar op aan . zich in de opera- carrière te
begeven en voorspelde haar als Wagnerzangeres een schitterende loopbaan. Ook van
andere zijden ontving zij uitnoodiging tot
optreden te Bayreuth, maar heeft noch tot
het eene, noch tot het andere kunnen besluiten.

Met Messchaert, Rogmans en Kato Loman

vormde zij indertijd het Amsterdamsch vocaal kwartet, dat zich in den korten tijd van zijn
bestaan als ensemble deed kennen, dat volmaakter zich niet denken laat.
Als Mej. Reddingius heeft zij ook deel
uitgemaakt van het a- capella-koor, dat, nu
bijna 20 jaar geleden, onder leiding van D.
de Lange den goeden naam der Nederlandsche
zangkunst in een groot deel van Europa
hielp vestigen.
Uit het jongst verleden herinneren wij aan
de Kerkconcerten, welke zij met mevr. P.

de Haan-Manifarges en den Rotterdamschen
organist en muziek-directeur A. B. Verhey
in vele steden van ons land gaf.

OBERSTADT (CAROLUS DETMAR).
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OFFERMANS-VAN HOVE (MEVR. S. J. H.).

A
Oberstadt (Carolus Detmar), geb. 23
Juni 1871 te Tilburg, toonde reeds als knaap
veel liefde voor de kunst en ontving de
eerste piano-lessen van J. J. Krever aldaar.
Toen de beroemde pianiste, mevr. Clara
Schumann den 13-jarigen knaap te Brussel
leerde kennen, nam zij hem met zich naar
Frankfort en plaatste hem aan het Conservatorium aldaar, waaraan zij als leerares was
verbonden en ontving hij niet alleen pianoles van haar, maar ook onderricht in theorie
en compositie van Iwan Knorr, en B. Scholz.
Op i8 jarigen • leeftijd had hij reeds een
hoogen trap van ontwikkeling bereikt en
trad weldra in het openbaar als pianist op.
Daarna stelde hij zich nog eenigen tijd onder
Bargiel en Rudorf te Berlijn en vestigde
zich toen te Bremen.
Naar Nederland teruggekeerd, werd hij
in 1894 benoemd tot leeraar voor piano aan
de Kon. muziekschool te 's Hage.
Van zijn compositiën verschenen
Een strijkkwartet, een Suite en andere pianowerken en eenige liederen (v. Eck, den Haag).
Een Sonate voor violoncel verscheen in 1910
bij Breitkopf and Hartel (Leipzig).

Uitgevoerd werden, behalve bovengenoemde
werken:
Ouverture heroïque,
voor orkest.
Tanz-poëm
„Christnacht", 8- stemmig koor a- capella.
Een Trio, een „Suite orientale ", voor piano,
en een Piano-concert.
Drie liederen voor sopraan met piano (Virg.
Loveling): i. Grootmoeders portret; 2 's Morgens vroeg ; 3. In 't lof. op. 5.

Als solist trad hij in ons land op, o. a.
te Rotterdam in de „Eruditio-" en de „Di li
concerten, in het Kurhaus te Sche--gentia'

veningen, enz.
Oberstadt (Maximiliaan), geb. te Til
ontving zijn eerste onder--burg3Oct.1875,
wijs op piano en viool van Krever aldaar,
J. Koert (Rotterdam) en van Riemsdijk
(Zwolle), waarheen de familie verhuisd was.
In 1892 vertrok hij naar Berlijn om zich
op de Kon. Hochschule fur Musik onder
leiding van Prof. Jacobsen te stellen, waar
hij tot 1894 bleef.
Tengevolge van een ongemak aan een der
vingers van de linkerhand moest hij de viool
neerleggen en werd toen naar eigen ver
als volontair bij het Instr. Bat. te-kiezng
Kampen geplaatst (Aug. 1894), slaagde in

1899 voor den Hoofdcursus aldaar, doch
werd voor den dienst van officier afgekeurd.
In dien tusschentijd was evenwel zijn
vinger genezen, en nu besloot hij de viool
weer op te vatten, waartoe hij zich aan de
leiding van Chr. Timner toevertrouwde, bij
wien hij met reuzenschreden de geleden
schade inhaalde (1900--1902).
Van 1902 -05 maakte hij concertreizen o. a.
te Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag,
Arnhem e. a. met zijn verloofde mej. C. Hinloopen (pianiste, leerlinge van A. de Greef
te Brussel), met wie hij in 19o5 in het huwelijk trad.
Sinds 1905 werden de concertreizen tijdelijk gestaakt wegens ziekte der gehoor

-organe.

Voor 19015 werkte hij ook als I e violist
mede in het Residentie - orkest.
Hij componeerde een twintigtal liederen
en schreef een werkje over „Tr. illings- theorie ",
speciaal het verschil in toonhoogte der onharmonische tonen behandelend, wiskundig
uitgewerkt en bewezen (nog in M. S.).
Oberstadt— Hinlopen (Caroline), echt
Maximiliaan Oberstadt, geb. te-genotva
Soerabaya, 21 Nov. 1876, ontving hare opleiding tot pianiste van Karel Textor te
's Hage, verwierf in 1894 het diploma van
de M. t. b. d. T. en zette toen haar studiën
voort bij Arthur de Greef te Brussel.
Als soliste trad zij in de voornaamste
steden van ons land op.
Thans is zij leerares voor piano en solopianiste te 's Gravenhage.

Offermans - van Hove (Mevr. Sophia
Johanna Huberta), geb. te 's Hage 30 Juli

1829, t 23 Sept. 1906, zong reeds als kind
mee in het koor van de kerk aan den Boschkant te 's Hage en was voor haar 12" jaar
leerling van de Kon. muziekschool aldaar,
waar zij 3 jaar lang de zanglessen van
Fastré volgde. Later kwam zij onder leiding
van J. H. Lubeck (directeur dier school),
terwijl zij piano studeerde onder den ouden
heer Wirtz.
Te Haarlem begon haar victorie. Daar
zong zij — nog maar 17 jaar oud — de
aria „Elvira" uit „La muette de Portici" op
een concert van het Haagsch orkest. Haar
grootste reputatie dagteekent van het muziekfeest van „Toonkunst" te Haarlem (185o).
Bij die gelegenheid zong zij de sopraan -soli
in het oratorium „Elias' van Mendelssohn,

OGIER (MARINUS JACOBUS).

onder directie van Verhuist, een noviteit
voor ons land, daar dit werk vier jaar te
voren voor het eerst gegeven was te Birmingham onder 's Meesters leiding.
Kort te voren had zij zich verloofd met
L. Offermans, lid van de Hofkapel en van
het Fransche opera- orkest. Den 1 o ' Juli 185o
werd het huwelijk gesloten, wat niet ver
dat zij eenigen tijd te Brussel ver--hinder,
toefde, om van den beroemden violist De
Bériot de eigenaardigheden van den Italiaanschen zang op te vangen, en de tijd,
daar doorgebracht, was voor haar carrière
in het vervolg van veel invloed.
In Nederland werd al spoedig hare medewerking voor alle belangrijke concerten ingeroepen. 'Toen in 1853 Schumann en zijn
vrouw, Clara Wieck, ons land bezochten,
vergezelde zij hen op hun tocht door het
land en zong zij „die Rose" in Schumann's
„Der Rose Pilgerfahrt", en toen in 1854 de
M. t. b. d. T. haar 25 -jarig bestaan te Rotterdam vierde, was mevr. Offermans de
eenige . soliste uit ons land, die daaraan
meewerkte.
Ook uit het buitenland ontving zij vele
aanbiedingen tot medewerking — een groote
zeldzaamheid in die dagen — doch uit hoofde
van haar talrijk gezin, dat gezegend werd
met acht kinderen, sloeg zij de meeste van
de hand. Het laatst zong zij in het gebouw
voor Kunsten. en Wetenschappen te s fHage,
30 Mei 1879.
Aan het Nederlandsche Hof was zij zeer
gezien. Koningin Sophia benoemde haar in
1866 tot kamerzangeres en schonk haar op
haar zilveren bruiloft (185) Hoogstdeszefs
portret.
Mevr. Offermans was ook als zangonderwijzeres werkzaam, en het heeft slechts aan
haar gelegen, dat ze geen vaste aanstelling
aan de Kon. muziekschool kreeg.
Op haar zo'n verjaardag werd zij benoemd
tot ridder in de orde van Oranje- Nassau.
Haar zoon, André Offermans, geb. 9 Oct.
1853 te 's Hage, is bekend als cellist en

pianist.
Ogier (Marinus Jacobus), geb. 21 Sept.
1864 te 's Hage, ontving zijn eerste onder
zijn vader en zijn broeders, solisten-wijsvan
bij de Kon. Mil. kapel der Grenadiers, daarna
van J. H. Vëllmar (directeur dezer kapel)
voor klarinet, van H. F. Vëllmar voor theorie
en viool, en vervolgens van H. D. van Ling,
leeraar aan het Kon. Conservatorium voor
compositie.
Bij het einde van zijn leerjaren werd hij
als solo- klarinettist geplaatst bij de genoemde
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OLDENBARNEVELT (JEANNE VAN).

kapel en trad hij ook op als solo-violist.
Thans is hij directeur van het Stedelijk
muziekkorps te 's Hertogenbosch, van de
afdeeling „Toonkunst" en Hoofd van de instrumentale afdeeling der gemeente-muziekschool.
Hij componeerde eenige Marschen, fantasieën enz. voor harmonie-orkest. Zijn
laatste compositie is een „Huldigings-Cantate", voor bariton -solo, gemengd koor en
orkest, uitgevoerd den 8 n Juni Igog, bij
gelegenheid van het 25 -jarig ambtsfeest van
den Burgemeester van 's Hertogenbosch.
Oldenbarnevelt (Jeanne van), geb. te
Ambarawa op Java, dochter van generaal C.
H. A. Raedt van Oldenbarnevelt, bracht hare
jeugd te Batavia door, en reeds toen openbaarde zich bij haar een sterke voorliefde
voor de muziek, terwijl zij het merkwaardige
vermogen bezat allerlei menschelijke en dierlijke geluiden getrouw na te bootsen. Hare
opmerkzaamheid ontwikkelde zich ook later
in die richting, en hare studie bepaalde zich
hoofdzakelijk tot de waarneming van menschenen dierengeluiden, welke ontdekkingen haar
van groot practisch nut werden.
Oorspronkelijk voor de schilderkunst bestemd, bleef de muziek haar doel en streven.
Van de bekende zangeres Wilhelmina Gips
te Dordrecht ontving zij het eerste zang
daarna aan het conservatorium te-onderwijs,
Amsterdam onder leiding van J. Messchaert
en later te Keulen, waar zij eene zangmethode
leerde kennen, welke zij door onderzoek en
studie veel verbeterde. Uit deze zangmethode
ontwikkelde zich een hygiënische spreekmethode, waarbij de ademgymnastiek een
vvetenschappelk onderdeel uitmaakt.
Nu ving zij aan te Berlijn zangonderwijs
te geven en voordrachten te houden en sinds
14 jaar werd het aantal aanhangers steeds
grooter. Gedurende drie maanden behandelde
zij in het Kon. hospitaal te Berlijn asthmaleidenden met toepassing der ademgymnastiek. In bijna alle groote Duitsche steden,
in Weenen, Parijs (Société internationale de
la tuberculose), in 's Gravenhage, Utrecht en
Wageningen, in Londen enz. hield zij voor
dit onderwerp. Zij onderwees-drachtenov
Prins August Wilhelm, de Vorstin van LippeDetmold en meer andere Duitsche prinsen
en prinsessen, en bovendien drie medicinae
doktoren.
In Berlijn, waar zij thans gevestigd is,
geeft zij sinds 14 jaar onderwijs in hygiënisch
spreken, declamatie en ademgymnastiek,
volgens de methode in de door haar uitgegeven brochure, op advies van Professoren
en doctoren.

OLMAN (ISRAËL JACQUES).
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Zij schreef over dit onderwerp het vol

gend werk:
„De ademkunst des menschen in verbinding
met toon en woord in den dienst van kunst en
wetenschap ", met 32 afbeeldingen, oefeningstabel en model van het menschelijk lichaam,
oorspronkelijk uitgegeven in de Duitsche taal,
Berlin 1907, en voorts bij Belinfante te 's Gravenhage en in 't Engelsch bij Breitkopf & Härtel
te Londen en New-York.
Dit werk bestaat uit twee deelen:
I. De ademkunst des menschen in dienst van
de wetenschap.
II. De -ademkunst des menschen in verbinding
met toon en woord. Grondslag van het
zingen.

Hare talrijke leerlingen zijn in Engeland,
Oostenrijk, Noorwegen, Zweden, België,
Duitschland en in ons land verspreid.

Olman (Israël Jacques), geb. te Amster-

dam, '7 Aug. 1883, bezocht de muziekschool
van „Toonkunst" aldaar voor viool en piano
in 't bijzonder, terwijl hij nog les nam bij
Hofmeester en Pameyer en voor directie en
compositie bij Fred. J. Roeske en Bern.
Zweers.
In 1902 trad hij voor het eerst als koordirigent op en in hetzelfde jaar ook als koor
bij de Nederlandsche Opera.
-reptiu
Hij componeerde een 5o -tal mannen- en
gemengde koren, allen uitgevoerd, de meesten
in druk, o. a.:
„Ontwaak, schoone zee"
voor mannen„Populus Zion",
koor, de beide
„Ode aan de Rembrandtlaatsten met soli.
lievende natie,"
„Hannibal",
verplichte koren
„Sneeuwklokjes" (de
zangwedstrijd
Genestet),
Amsterdam.
„Visschers" (Dubartonf► ,
„In Mei",
,, ^
voor gemengd koor
„Zomermorgen
zonder en met begeleiding.
1
„Van de lente
„Het liedeken der golven", voor vrouwenkoor.
„Verwachting"
Twee liederen (J. Cohen)
voor één
I. Hartje, 2 Mooi Anneke.
zangstem
„Een lied van liefde ".
met
Trois chansons d'amour :
piano.
I. Si to m'aimais,
2. Un mendiant,
3. Berceuse,
„I)e Legende" (J. Cohen), opera in i bedrijf.
Verder nog:
Een Symphonic, Ie uitvoering 28 Dec. 1910
door het Sted. Orkest van Utrecht.
Trio's, Kwartetten, werken voor piano en voor
viool.
„Rina ", opera in i bedrijf (ze uitvoering z
Januari 1911 in het Rembrandt-theater te
Amsterdam).
`

OOSTERZEE (CORNÉLIE VAN).

Oort (Hendrik Christiaan van), geb.

te Utrecht 1873, ontving zijn muzikale opleiding aan de muziekschool van ,,Toon
aldaar, eerst voor piano, later voor-kunst"
zang en werd voor laatstgenoemd vak leer-

ling van mevr. A. Noordewier-Reddingius.
In de laatste jaren trad hij als zanger op
in Nederland, België, Duitschland, Frankrijk
en Zwitserland.
Zijn tegenwoordige werkkring is Concertzanger en Hoofdleeraar aan het Conservatorium te Amsterdam.
Zijn compositiën bestaan hoofdzakelijk in
liederen, van welke wij noemen:

Op. 3, Zeven kinderliedjes, met piano.
nr. I. „Leg uw beide blanke handjes"
„ 8,
(J. Perk) voor middenstem.
nr. 2. „Ich frage nicht", für mittlere
Stimme.
Schwere Nächte" (Elise Degen), für
„ 9,
mittlere Stimme.
„ 7, „Zwei Gesange" für Mittelstimme.
idem.
„ 4, Zwei Lieder".
„Avond" voor één_ zangst. met piano of orgel.
„naiennacht", „Weenend woud" beide voor
gemengd koor.
Feestlied bij het huwelijk van H. M. Koningin
Wilhelmina, voor een zangstem of gem. koor
met piano.
Drie Kerstliederen voor vierstemmig vrouwen
orgel: i. Kerstnacht (J. D. C.-koi,metpanf
van Dokkum), 2 Kerstlied, (oud -Nederl. tekst),
3. Kerstnacht (Marie Boddaert).

Oosterbaan (Winand), geb. te Utrecht
1851, pianist en organist- directeur aan de
St. Augustinus-kerk en leeraar aan de Muziek school van de M. t. b. d. T. aldaar.
Oosterzee (Cornelie van), geb. z6
Aug. 1863, geb. te Batavia, kwam als
kind van 5 jaar naar Nederland. Al vroeg
openbaarde zich de liefde tot de toonkunst
bij haar. Van Wirtz ontving zij pianoles,
van Nicolai theorie en componeerde zij reeds
op 16-jarigen leeftijd kleine toonwerken.
Na den doods haars vaders ging zij weer
naar Indië, vanwaar zij in i888 terugkeerde.
Zij vatte nu hare studiën bij Nicolai weer
op en ging later naar Berlijn om zich verder
in pianospel te bekwamen onder Max van
de Sandt, in compositie bij Radecke en in
instrumentatie bij Urban.
Voortaan deed zij meer als componiste
dan als uitvoerende kunstenares van zich
spreken. Scheppende fantasie en compositie
worden in haar werken in ruime mate-talen
aangetroffen.

Het was een zeer ongewone gebeurtenis
Mej. van Oosterzee op het Tivoli-concert te
Utrecht, den S en Oct. 1896 te zien optreden

OOSTERZEE (CORNÉLIE VAN).

als dirigente van Hutschenruijter's orkest bij
de uitvoering van een door haar geschreven
groot orkestwerk „Koningsidyllen ", naar

Tennyson's „Idylls of the king", in 4 afdeelingen. Den volgenden dag werd dit werk
met hetzelfde orkest, wederom onder haar
directie te Rotterdam uitgevoerd, waar de
indruk mogelijk nog grooter was dan te
Utrecht. Het duurde niet lang of de Bachvereeniging te Haarlem en de Algemeene
Kunstvereeniging te Nijmegen noodigden de
componiste uit haar werk in het volgende
jaar persoonlijk te komen dirigeeren. Arthur
Nikisch bracht het ten gehoore op het Philharmonisch Concert te Berlijn.
Ook haar „Nordische Fantasie" en haar
voorspel bij „Iolante" werden meermalen
uitgevoerd.
Verder componeerde zij:
,,Tentoonstellings- Cantate" (Tent oontelling V.
Vrouwenarbeid te 's Hage 1898).
„Te Bethlehem", Passus, uit de Legende van
Jeschua ben Jossef (Pol de Mont), voor gemengd
koor.
„Avond" voor koor a- capella.
„Fête costumée",
Op. 23. „4 Petites Valses,"
„Carnaval"
voor piano.
„Italia", Sonate (bekroond)
Op. 55. „Sechsleichte Stücke"
(4 h.)
Sonniger Lenz" (Berlin).
„ z8. „Zwei Phantasie-Sti cke", für Klavier,
Violine and Cello.
„ 19. „Zwei Gesange", für eine Stimme
mit Klavier.
„ 3. „brei Lieder", für eine Singst. mit
Klavier.
i Im Maien, 2 Liebeslied, 3 Italienischer
Volkslied.
„Das Kraut Vergessenheit", Lied für Bariton.
„Toen Jezuken nog een kindeke was" (J.
Reddingius), lied voor één stem met piano
(Willemfonds).
Drie fantasiestukjes voor piano.
2 Liederen voor een zangstem met piano:
Genezing, Droeve Mei.
Op. 54 nr. I. „Chansons sentimentales,'' voor
een zangstem met piano.
I Aubade, 2 Pitié des choses.
,, 58. 3 Fantasieën voor piano, Carnaval.
,, 59• Liederen voor een zangstem met
piano : Lenzentzücken, Milde.
„ 21. Zwei Stimmungsgedichte für eine Singstimme mit Klavier.
„ 22. Liebeslieder: i Liebesgedanken, 2 Der
Traum, 3 Gluckesgenug.
„Salomé", Musikalisches Drama.
Een Symphonie, Kinderliederen, Kamermuziek- werken, e. a.
Haar jongste werk „Das Gelöbnis", werd den
24 en April 1910 voor het eerst te Weimar met
-
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ORELIO (JosEF MARIE THEODOOR).

groot succes uitgevoerd, onder directie van
Peter Raabe.

Mej. Van Oosterzee is ridder in de orde
van Oranjé-Nassau, eere-lid van de Bachvereeniging te Haarlem en Lid van verdienste
der M. t. b. d. T.
Oostveen (Johan Willem), geb. te Leiden
1875, oud-leerling van het Conservatorium te
Amsterdam, en daarna van mevr. A. Noorde wier—Reddingius, is tegenwoordig leeraar
in den solo -zang en spreken, leider der spreekcursussen gehouden te Haarlem in 1907, 'o8
en '09, tevens directeur van de vereeniging
„De Nieuwe Muziekschool" te Amsterdam
en van de Volks - Oratorium - vereeniging
aldaar.
Daarbij is hij aangesteld tot leeraar in
zang en spreken aan de kweekschool voor
onderwijzeressen te Arnhem, aan de Nieuwe
Schoolvereeniging te Amsterdam. en in
spreken aan het seminarie der Algemeene
Doopsgezinde Societeit aldaar.
Ook als componist deed hij zich kennen
door de Kindercantate „Michiel Adriaansz. de
Ruyter" en van een Ballade voor bas :,, Der
untreue Knabe", uitgevoerd te Arnhem, en
mede als schrijver van een „Handboek voor
spreekonderwijs" (Wolters, Groningen) en
„Spreekoefeningen voor kinderen” (Noordhoff,

Groningen).

Als zanger is hij sinds 1899 opgetreden
te Nijmegen, Zutphen, Amsterdam, Amersfoort, Leiden, Utrecht, Zierikzee, Helder,

Schiedam. enz.
Oostveen (Marie Susanne), geb. te
Amsterdam, 13 Febr. 1886, genoot haar opleiding aan de Muziekschool van de M. t. b.
d. T. aldaar onder leiding van mej. Bertha
Zegers Veeckens, Ambrosius Knoop en mevr.
W. de Veer--de Lange in solozang.
In verschillende plaatsen van ons land
deed zij zich als solozangeres (sopraan) in
concertzaal en kerk hooren.
Vroeger was zij leerares voor koorzang
aan scholen te Amsterdam, thans is zij voor
solozang werkzaam aan de muziekschool van
„Toonkunst" te Haarlem.
Ophemert—Schwenke (Mevr. Martha
van), Maart 1909 te Coblenz, verdien
zangeres, welke in den bloeitijd van-stelijk
de Ned. Opera (directie J. G. de Groot)
deze Instelling tot groote eer verstrekte.
Vóór dier tijd was zij verbonden aan de
Duitsche Opera (directie Carl. Pflaging).
In den laatsten tijd had zij zich als zangonderwijzeres te Coblenz gevestigd.
Orelio (Josef Marie Theodoor), geb.
te 's Hertogenbosch, io April 1854, bezat
-

t
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als kind een mooie hooge sopraanstem. Op
school en tehuis zong hij reeds alleen allerlei
liedjes : de solozanger was in hem geboren.
Op gevorderden leeftijd herinnert hij zich
nog, dat hij het „Ave Maria" van Cherubini
in de kerk zong.
Oorspronkelijk werd hij voor onderwijzer
opgeleid en verkreeg ook zijn akte, waarop
hij te Dordrecht als onderwijzer werd aan
(1875). Zijn hooge sopraanstem was-gestld
nu een bariton geworden. Bij een uitvoering
in „Kunstmin" zong hij een solo, en Wil
beroemde zangeres, hem-helminaGps,d
hoorende, nam hem als leerling aan. Hij
wijdde zich nu geheel aan den zang, zette
zijn leerjaren voort onder leiding van R.
Hol (1885— '87 en reisde dikwijls naar Rotterdam om er de opvoeringen der Hoog
bij te wonen. Van Dordrecht-DuitscheOpra
ging hij naar Utrecht, waar hij een benoening als leeraar aan de muziekschool kreeg,
(directie C. Coenen) en van hieruit werd hij
als zanger langzamerhand bekend. Toen de
Nederlandsche Opera te Amsterdam werd
opgericht, werd hij dadelijk aan deze instelling verbonden (1886). Inmiddels studeerde
hij nog een jaar bij prof. Wartel te Parijs.
Van nu af werd hij de zanger bij uitnemendheid, een kunstenaar „bei Gottes
Gnade", daarbij iemand, die door veel wil
en veel studie geworden is, wat hij is.
Begaafd met een heerlijke en omvangrijke
zangstem en een zangtechniek, die ieder
verbaast, in elk genre uitblinkende, is hij als
opera-, oratorium- en liederenzanger even beroemd. Zijn eerste succes verwierf hij in
1886 in de „Scheepskapitein'', in de rol van
„Hamlet" en voorts bij elke nieuwe opvoering.
Zijn repertorium bestaat uit meer dan 8o
Nederlandsche, Fransche en Duitsche rollen;
in de Nederlandsche opera o.a. die van
„Lambert" (Catharina en Lambert, van C. v.
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land. De schoonste kroon, die men hem
geven kan, is zijn aanhankelijkheid aan de
Nederlandsche kunst. Er is bijna geen streek
in ons land, waar men den grooten zanger
niet kent. Weliswaar riep zijn faam hem
dikwijls naar den vreemde en zoowat in heel
Europa is hij als oratorium- en concertzanger
opgetreden. Zijn genegenheid voor den Neder landschen zang berust in de overtuiging, dat
de Nederlandsche taal even, ja beter dan
vele andere, geschikt is om te worden gezongen en heeft hij door voorbeeld zijne
stelling zegevierend bewezen. Hij was het,
die goedkoope liederavonden inrichtte voor
de volksklasse, hij was het ook, die het
reuzenwerk steunde van den Utrechtschen
student F. R. Coers, verzamelaar van het
„Liederboek van Groot Nederland", door
deze liederen in vele steden van ons land
en België ten gehoore te brengen en wel op
een wijze, waarin niemand hem zal evenaren.
Hoewel niet jong meer - , hij is thans
56 jaar — blijft hij de groote kunstenaar, de
volleerde en ontwikkelde man, die den stempel zijner persoonlijke opvatting drukt op
al kvat hij zingt.
In het najaar van 1902 vierde hij onder
algemeene deelneming zijn zilveren kunstenaars-loopbaan.

Oremus (Franciscus Johannes), geb.
te Zeist 185o, werd te Utrecht tot organist
opgeleid, is thans kerkkoor-directeur- organist
te Arnhem.
Hij componeerde 3 Missen, een Requiem,
Motetten en Cantaten, die allen zijn uitgevoerd en enkelen gedrukt door de St. Gre-

gorius-vereeniging.
Oreinus (Jacobus Gerardus), geb. te

d. Linden), van „Massa" (Brinio van S. van
Milligen), van „Van Oordt" (Leiden ontzet
van C. v. d. L.), van den „Nar" (Violanta v.
Loman) , van „ Aldemar " (Tempeliers v.
Bouman), van „Rafn" (Helga v. Mönch) en
„Uit de branding" v. Hol. Zijn duidelijke
gearticuleerde uitspraak maakt hem tot een
der beste Wagner- zangers. Van de partij
van „Hans Sachs" (Meistersinger) maakte hij
in 1902 een grondige studie bij Eugen Gura

Arnhem, ii Januari 1877, genoot zijn opleiding van zijn vader F. J. Oremus, voor
piano ; van H. A. Meyroos voor theorie en
viool; van Leon C. Bouman theorie en gedurende meerdere jaren van Max v. d. Sandt
te Keulen voor piano.
In 1896 kreeg hij het Diploma der N. T. V.
en in 19oo dat der Maatschappij t. b. d. T.
(Utrecht).
Als solo-pianist trad hij op te Arnhem in
1904 en 1906 met concerten van Beethoven
en Mozart en met werken van Brahins,
Chopin, Saint-Saëns e. a., later te Utrecht
en Rotterdam.

te München.
Zijn roem als zanger drong ook door naar
't buitenland, en ontving hij de meest aan
aanbiedingen, niet alleen voor-lokeij
zanger, maar ook voor leeraar. Hij wees ze
alle van de hand en bleef en blijft in ons

Rotterdam 2 Maart 1862, i 13 Nov. 189o,
ontving zijn muzikale opleiding aan de Rotterdamsche muziekschool van „Toonkunst"
voor piano (Bargiel en Gernsheim), en viool
(Wirth en Csillag).

Oushoorn (Frederik Jacobus), geb. te

OUSHOORN {HUGO).
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In 1878 werd hi] tot Ie violist benoemd
aan bet opera- en concert-orkest te Rotterdam, maakte in 1881 een concertreis met
Conrad Behrens, opera-zanger van de Hoogduitsche opera en den pianist F. Pikaneser
door Noorwegen en werd later concertmeester van de genoemde opera.
In r88H werd bij, na een proefspel, uit vele
sollicitanten gekozen om de eervolle plaats
in te nernen van altist van bet toen beroemde
Heckmann-kwartet te Keulen, waarmede hij
zoowel als kwartetspeler en als solist in
geheel .Europa optrad. Ook aan vele Hoven
trad hij als solist op.
Oushoorn (Hugo), geb. te Rotterdarn
4 Juni 1874, was leerling van 0. Eberle
voor cello, Van de Sandt voor piano, Prof.
Gernsheim voor Ensemble-spel, Willy Hess
voor viool.
Van 1893-94 was hij lid van het Concertgebouw-orkest, daarna solo-cellist en leeraar
te Glasgow, vervolgens te Leipzig, sinds
1899 van het Hamburger orkest en in gelijke
functie bij de Museum-concerten te Frankfort a/M onder leiding eerst van Gustav
Kogel, daarna van Siegmund v. Hausegger
en nu van lVIengelberg.
Hij is als solist in de meeste steden van
Engeland en Duitschland opgetreden.
Oushoorn (Jacobus Hendrik), geboren
te Rotterdam, IS Augustus 1871, ontving het
eerste muziekonderwijs van zijn vader en
zijn oudsten broeder F. J. 0., daarna op de
Rotterdamsche muziekschool van "Toonkunst", voor piano en compositie (Gernsheim), voor viool (Csillag, Hess en Dessau),
voor instrumentatie (Blumentritt).
In 1886 werd hij altist bij het orkest der
Hoogduitsche Opera te Rotterdam, twee jaar
later I e violist en nog twee jaar daarna soloaltist tot aan de opheffing dezer Instelling.
Bij dit orkest, hetwelk te zamen bleef
werd hij tot concertmeester en 2"11 dirigent
benoemd. Van 1891-94 was hij Ieeraar voor
viool aan genoemde muziekschool en tevens
directeur van het R. K. zangkoor "Laus Deo."
In verschillende plaatsen van ODS land
trad hij op als piano- en viool-solist en
speelde meermalen mede bij de Niederrheinische Musikfeste.
In Sept. 1900 nam hij de benoeming aan
van directeur der muziekschool en der zangvereeniging van "Toonkunst" te Alkmaar,
waar hij nog werkzaam is en geregeld de
bekende "Oushoorn-concerten" geeft.
Tot zijn werken behooren:

OVERDIEP (A. A.).

Op. 1.
" 17.
" 11.
27.
" 12.

"

A.d.v.e.n.d.o-marsch.
Andante voor violoncel met piano.
Barcarolle voor viool met piano.
Kein Gluck noch Stern, met piano.
Menuet voor piano.
Drei Lieder fur eine Mittelstimme,
met piano.
Missa prima in hon. S. Ignatii de
Loyola, voor 4-·stemnlig mannenkoor,
tenor-, bassolo en orgel.
6. Trio, voor piano,")
viool en violoncel. I
13." Piece caracteris-I
tique" voor orkest. allen bekroond op
14. K wartet voor piano, {het
internatioviool, alt en cello.' naal concours te
10. Impromptu,
voor Laeken.
plano.
16. Concert-ouverture, J
voor groot orkest.
IS. Missa, voor mannenkoor, soli en orgel.
Serenade Espagnole, voor orkest.
Chanson triste, voor orkest.
32. Violoncel-concert met orkest.
25. Viool-sonate.
37. Trio, voor piano, viool en cello.
35· Serenade)
d k
oor.
36. "De Morgen" ) voor gemeng
33. Romance, voor piano.

I

"

"
"
"
"
"
"
"

Verder solo's voor piano, viool, cello,
viola met piano, vele Iiederen, enz.
Alle werken werden meermalen, ook in
het buitenland uitgevoerd, en vele daarvan
zijn gedrukt.
Otto (Andreas), geb. te Groningen, 16
Dec. 18°7, t 8 Febr. 1864 te Alkmaar, werd
na den dood zijns vaders, ]. Otto, musicus
te Groningen, bij bloedverwanten te Alkmaar opgenomen en genoot gedurende 8 jaar
het muziekonderwijs van S. v. d. Fink, stadsmuziek-directeur.
Daarna werd hij geplaatst in het Sted.
muziekkorps te Groningen en trok in 1830
als kapelmeester van het Groninger Studentenkorps tijdens den Belgischen opstand
mee ten strijde.
Na zijn terugkomst werd hij tot Stads
muziekdirecteur te ·Alkn1aar benoemd (als
opvolger van Fastre), en na het overlijden
van ]. ]. de Vries (1838) tot diens opvolger
als kapelmeester der Schutterij aldaar. Als
zoodanig was hij daar ongeveer 40 jaar
werkzaam.
Overdiep (A. A.), geb. te Heerenveen
1820, t 31 Mei 1852, was een der beste
leerlingen van]. B. van Bree. Hij vestigde
zich als muziekonderwijzer te Amsterdam en
bekleedde eenige jaren den post van adjunctdirecteur aan de Maatschappij "Caecilia."

PAANS (G. J.) .

Paans (Gi. J.), Amsterdammer van ge-

boorte, vroeger concertmeester bij de Nederl.
opera (C. v. d. Linden), laatstelijk solo-violist
te Melbourne (Australië), is aldaar in agio

overleden.
Paardekooper-Perk van Lith (Mevr.
Léonore A) , geb. te Maastricht 3 Januari 1876,
ontving haar opleiding van Adeline Fermine
en Tilia Hill (Joh. van Linden v. d. Heuvell).
Als liederen- en oratoria-zangeres (sopraan)
trad mevr. Paardekooper—Perk van Lith
reeds in concerten op te 's Gravenhage (hare
tegenwoordige woonplaats), Rotterdam, Arnhem, Maastricht, Luik, Utrecht (als Delila in
Handels oratorium „Samson"), enz.
Paardekoper (Jan), geb . te Purmerend
I0 Oct. 1875, oud - leerling van J. Kwast, J
P. Groot, J. Hooft en van het Amsterdamsch
Conservatorium, tenorzanger, dirigent en organist bij de Evang. Luth. gemeente te
Purmerend.
Als solist liet hij zich sinds 1899 hooren
te Amsterdam, Haarlem, Hoorn, Purmerend
en in tal van andere plaatsen. Onder zijn
directie staan de zangvereenigingen te Purmerend en Beemster en de orkestvereeniging
te Purmerend.
Paardekoper componeerde de volgende
koorwerken:
„Willem van Arkel", cantate voor mannenkoor (Alsbach).
4 Liederen voor mannenkoor (Tierolff ).
,,Lentenachts - fantasie ",
„De Geuzen in den (de Gidts).
1^
Boml
erwaart"
„Avond",
(eigen uitgave).
C
„Van een haan en een
kikkertje ",
„Sa Teang en Siang
bo
Foch",
(Ned. Koorver).
„Zomer op 't land",
„Er ging op zoete min
bil
gesteld",
„Lofpsalm",
„Feestcantate" (Ko , (de Gidts).
ninginnelied),
„Intocht der Lente ",
met piano of orkest,

Verder : een reeks godsdienstige, ernstige
en vroolijke liederen, waarvan als eerste
nummer is verschenen (einde 1910 ) „Jan
Maat ", woorden van J. P. Heije, voor gemengd koor (J. Muusses, Purmerend).
Paeschen (Pierre Jan van), geb. te
Zonhoven, j 6 April 1887 - te 's Bosch, wijdde
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zich op jeugdigen leeftijd aan de muziek en
genoot goed onderwijs. In 1839 werd hij
organist in de kathedraal van St. Jan te
's Hertogenbosch en weldra ook onderwijzer
aan de muziekschool. Hij richtte het mannenkoor „Oefening en Uitspanning" op, waar
hij veel roem inoogstte.
-med
Van zijn compositiën noemen wij:
Een 5-tal groote en kleine Missen.
„Ecce panis", voor duo en koor.
Twee series „Saluts Solemnels", voor soli
en koor.
Twee „Te Deum laudamus" voor 3 en 4
stemmen.
Mannenkoren, o. a. ,,Treue Liebe", en „St.
Louis en Egypte".
Pianomuziek, o. a. een groote Sonate 4- handig.
„Noord en Zuid", voor zang en piano.
Biergalop (E. Bouwman), voor mannenkoor.
Deux melodies de chant pour voix de bariton
ou mezzo-sopran, dédiées à H. Westenbroek:
La fille de poête, La nacelle.
Toast : Hij leve lang (Er lebe hoch), voor
mannenkoor.

Paling (A. A.), broeder van W. H. Paling, geb. te Rotterdam i. Sept. 1835, was
van 1869-75 organist bij de Engelsch-Presbyteriaansche gemeente _ aldaar en kwam na
den dood zijns vaders aan het hoofd der
door dezen opgerichte pianofabriek.
Paling (Jan Hendrik), geb. te Woerden, z4 Dec. 1796, j 23 Febr. 1879, te Rotterdam, was leerling van de muziekschool
aldaar en werd na volbrachte studien organist en klokkenist te Schiedam, waar hij zich
tevens als muziekonderwijzer vestigde. In
1824 werd hij organist bij de Rem onstrantsche
gemeente te Rotterdam, welke betrekking hij
55 jaar lang vervulde. In 1844 werd hij benoemd tot leeraar voor piano aan de muziekschool en was als zoodanig gedurende 22
jaren werkzaam. Reeds in 1826 was door
hem een pianofabriek opgericht.
Paling (W. H.), zoon van den voor
geb. i Sept. 1825 -te Rotterdam,-gande,
leerling van B. Tours aldaar, was gedurende
3 jaar leeraar aan de muziekschool aldaar.
Nadat hij in 1849 tot eerelid van de M. t. b.
d. T. was benoemd, werd hij in het volgende jaar door dezelfde Maatschappij vereerd met een certificaat voor de compositie
eenvr Sonate (a kl. t.), waarbij Mendelssohn,
Spohr en Verhuist leden der Jury waren,
en in 1854 opnieuw voor viool en pianospel.
In 1855 trok hij naar Sidney (Australië),

PAUW (JEAN BAPTISTE CHARLES DE).
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waar hij als concertgever en leeraar veel
opgang maakte en een piano- magazijn oprichtte, dat zich verbazend uitbreidde en in
bloei toenam. Hij was te Sidney geruimen
tijd vrederechter, 15 jaar lang burgemeester
van Petersham en algemeen zeer geacht en
bemind.

Pauw (Jean Baptiste Charles de), geb.
te Brussel, 31 Maart 1852, zoon van F. L. D.
de Pauw, musicus, literator en schilder, terwijl zijn moeder naam had als zangeres.
Het onderricht, dat hij van zijn vader genoot, had zulk goed gevolg, dat de kleine
Jean reeds in 1859 in het openbaar speelde.
Niet lang daarna kwam hij op het Conservatorium te Brussel onder leiding van Mailly,
Fétis, Samuel en Gevaert, verwierf na volbrachten leertijd eerste prijzen voor harmonie,
partituur - lezen, klavier, compositie, contrapunt en orgel, en verkreeg in 1873 den prijs
van uitnemendheid voor orgelspel. In 1879
werd hem den „Prix de Rome" toegekend
voor zijn Cantate „Camoëns", voor koor,
soli en orkest.
-Als solist trad hij vóór 1879 in Brussel,
na 1879 in Amsterdam menigmaal op.
In 1872 werd hij benoemd tot organist
aan de St. Bonifacius -kerk te Brussel en in
1879 als zoodanig in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam.
Toen in 1884 de betrekking van hoofd leeraar voor orgel en later voor piano aan
het Conservatorium aldaar vacant kwam, was
De Pauw de aangewezen persoon. Tevens
is hij piano- leeraar aan de muziekschool van
„Toonkunst.
Den Ben Dec. 1904 herdacht hij zijn 25jarig jubilé als toonkunstenaar te Amsterdam.
Tot zijn compositiën behooren:
Sonaten, Symphonieën, Liederen, Cantates,
enz. uitgevoerd in Brussel, in het „Concert

national" en in de „Séance de 1'Académie
des Beaux-arts".
Pauwels (Désiré), geb.

22

Mei 1861 te

Gent, ontving zijn opleiding aldaar van E.
de Vos en Ch. Miry. In 1807 kwam hij als
heldentenor aan de Nederlandsche opera te
Amsterdam.
Peerbolte (J. G. C. P.), geb. 28 Sept.
1859 te Zaltbommel, oud - leerling van de
Kon. muziekschool te 's Hage, is organist,
pianist en klokkenist in zijn geboorteplaats.
Petri (Henri Wilhelm), geb. 5 April
18.56 te Zeist in het huis zijns grootvaders,
is een jongere broeder van M. W. P., ontving op jeugdigen leeftijd vioolles van zijn
vader en H. J. Dahmen, die als een tweede
vader voor den .knaap zorg droeg.

PETRI (HENRI WILHELM).

De jonge Petri genoot in 1871 het voorrecht een der eerste pensionnaires van Koning
Willem III te worden, zoodat hij gedurende
twee jaar in staat was gesteld te Berlijn bij
Joachim te studeeren. Daarna ging hij naar
Brussel om zich aan de leiding van Vieuxtemps
en Cornelius toe te vertrouwen en vervolgens
weder naar Joachim. Dit mishaagde den
Koning en de ondersteuning werd ingetrokken. Gelukkig hadden de Utrechtsche heeren
hem niet vergeten ; zij zorgden voor de
middelen om hem te Berlijn verder te laten
studeeren. In 1876 verwierf hij het einddiploma en Joachim en Clara Schumann
namen hem mee naar Londen, waar zij samen
speelden aan het Hof en ook in „Crystal

Palace" en „St. James' Hall."
Eenigen tijd daarna teruggekeerd, werd
Petri benoemd tot Concertmeester te Schwarzburg-Sondershausen (1879) en huwde daar
de begaafde Käthe Tornauer. Van 188o-82
was hij in gelijke betrekking te Hanover
werkzaam en daarna aan het „Gewandhaus"
te Leipzig, waar hij de leiding kreeg van
het „Gewandhaus- strijkkwartet ".
Den I en Mei 1889 volgde hij Lauterbach
op als concertmeester aan de Kon. Hofkapel
te Dresden, tevens als je leeraar aan het
Conservatorium (1889), terwijl hij in verschillende steden van Duitschland, Rusland,
Frankrijk, Spanje, Denemarken en Nederland
als solist optrad.
Zijn „Strijkkwartet" behoort tot de meest
voorname en wordt dikwerf uitgekozen voor
muziekfeesten, evenals men hem gaarne als
concertmeester of solist ziet optreden.
Verder noemen wij:
Op. i, Sechs kleine Stücke für
„ 2, Albumblatt u. Barcarolle, Violine
,. 3, Drei Fantasie -stücke, and
„ 7, „Traumerei,"
Klavier.
,, 4, 5, 6, Lieder.
„ 9, Ki nstler-Etuden, für Violine.

In de „Universal-Edition" verschenen van
hem de bewerking van 7 viool-concerten van
Spohr met vingerzetting en voordracht, zes
van Mozart en 3 van Bach.
Bij Breitkopf u. Hartel: David's concertstudien, 4 concerten van Rode, 4 van Viotti,
4 van Kreuzer enz.
Een nieuwe uitgave van David's beroemde
„Rohe Schule" en Mozart's Duette für 2
Violinen.
Bij Steingraber het viool -concert van
Tschaikowsky en 12 Mélodies Italiennes van
de Bériot.
Bij Schuberth een Spohr-album (Io composities).

PETRI (MARTINUS WILI-IELM).

Bij Peters Grieg's Sonate voor cello en
klavier, omgezet voor viool en Klarinet en
Twee transcripties voor viool uit Goidmark's
opera ,,Merlen."
Zijn zoon Egon, geb. in i88o te Hanover,
is mede een toekomstig kunstenaar.
Petri (Martinus Wilhelm), geb. te
Amersfoort, 7 April 1853. Spoedig na zijn
geboorte trokken zijn ouders naar Amsterdam, waar zijn vader (f 2 Aug. 1 866) hoboïst
werd in het orkest van den ,,Franschen
tuin," onder directie van August Manns
( later directeur van 't orkest in Cristal Palace
te Londen), met dit orkest een kunstreis door
Engeland en Schotland maakte en na zijn
terugkomst geplaatst werd bij het Schutterijkorps te Utrecht, destijds onder leiding van
G. J. van Eijken.
Martinus Wilhelm nu was een der eerste
leerlingen van R. Hol, toen deze in 1862
benoemd was tot muziekdirecteur te Utrecht
en den vaderloozen knaap als zijn eigen zoon
aannam. Deze innige vriendschap beantwoordde hij door aan alle kinderen van Hol
muziek-onderwijs te geven. P. R. Bekker te
Utrecht en J. H. C. van Dijk te Amsterdam
waren ook zijn leermeesters.
Op den wensch van Hol werd Petri benoemd tot leeraar der zangklasse van ,,Toon
kunst", welke door zijn toedoen zoo vooruitging, dat de stichting van de muziekschool
van de M. t. b. d. T. daarvan het gevolg
werd. Gedurende 26 jaar heeft hij daar gewerkt, tot hij in 1896 de Utrechtsche muziekschool oprichtte, welke nu hoofdzakelijk door
zijn broeder Willem Petri beheerd wordt.
Van vele vereenigingen op muzikaal gebied
was of is hij bestuurder, o. a. was hij Hoofdbestuurder der M. t. b. d. T., heden nog
van het Bertha Johansenfonds te Utrecht,
der N. T. V. en van het Kunstenaarsfonds
der genoemde Maatschappij.
Als uitstekend hoboïst heeft Petri 27 jaren
lang in alle concerten onder Hol's leiding
medegewerkt.
Van 1865 af is hij tevens directeur van de
Studentenvereeniging ,,Nunc crutus resonet,"
van de Toonkunst-muziekschool en der zangvereeniging te Amersfoort, is privaat-leeraar
te Utrecht en Voorzitter der examen-cornmissie van de N. T. V.
Petri heeft een aantal liederen voor corpsgezelschappen benevens eenige grootere en
kleinere werken geschreven, o. a. de operettes
voor N. C. R. ,,de Maanbol," ,,de Sinaas
appelen van Lazura", ,,Paul en Virginie",
en ,,Penelope." Verder vele werken voor
het Utr. Studentencorps en hun Corps-gezel
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schappen, en instructie-werken voor strijkkwartet.
Daarbij Feestniarschen, een Ouverture en
kleinere zaken voor zang, piano en ensemblemuziek.
Sinds '909 heeft hij zicli te Amersfoort
als muziekdirecteur gevestigd.
Petri (Wilhelm [Willem]), geb. te Utrecht,
7 Januari 1865, ontving zijn muzikale opleiding van zijn oudsten broeder M. W.
Petri voor piano, van R. Hol voor orgel en
theorie en van Anton Bouman voor violoncel,
allen leeraars aan de muziekschool te Utrecht.
Reeds in 1863 werd hij benoemd tot
organist in de Buurkerk, in 1 888 in de
Nicolai-kerk en in 1892 in de Remonstrantsche
Kerk in zijn geboorteplaats.
Nog werd hem in 1 886 het onderwijs in
piano, theorie en violoncel aan de muziekschool van ,,Toonkunst" te Amersfoort opgedragen en sedert 1896 voor dezelfde
vakken aan de muziekschool van zijn broeder
M. W. Petri.
Als violoncellist deed hij zich te Utrecht
hooren met concerten van Golterman en de
Swert (1884), en als solo-organist te Utrecht,
Amsterdam (Concertgebouw) en in andere
steden van ons land.
W. Petri heeft voor een deel ,,Coer's
Liederboek van Groot-Nederland' ' bewerkt,
eenige kleinere werken voor orgel en een
werkje voor 't eerste Klavier-onderricht:
,,Oefeningen voor eerstbeginnenden in het
piano -spel" geschreven . ( 2e dr.).
Pflâging (Carl), geb. te Cassel 1839,
t 12 Mei 1904 te Rotterdam, kwam in 1869
naar Rotterdam, waar hij als bariton aan de
Duitsclie Opera, onder directie van zijn
broeder J. Pflaging, verbonden werd. Toen
deze in 1873 naar Duitschland terugkeerde,
werd Carl in zijn plaats aan de genoemde
opera verbonden en was daarna, 1883-91,
directeur van het Variété-Theater, bekend als
,,Plaats Doon." In dit laatste jaar opende hij den
wintertuin van ,,Tivoli" en werd 3 jaar later
directeur van het ,,Circus -variété" aan het
Stationsplein aldaar.
Reeds tijdens zijn directie der Duitsche
Opera reisde hj gedurende 22 jaar des
zomers met een gezelschap de voornaamste
kermissen van ons land af.
Den '4 Mei 1904 werd hij op ,,Crooswijk"
bij Rotterdam begraven.
Phlippeau (Carel), geb. te Amsterdam,
5 Juli 1871, was leerling van het conservatoriurn te Amsterdam en te Brussel. Hij
bezocht ook de H. B. School met 5-jarigen
cursus in eerstgenoemde stad.

PHLIPPEAU (FRANS).

Daarna trad hij als Concertzanger (tenor)
in geheel Nederland, België, Frankrijk, Spanje,
en Duitschland op.
Phlippeau (frans), geb. te Amsterdam
23 September 1861, bezocht de H. Burgerschool te Rolduc en ontving daar onderwijs
in zang van Prof. Posthalt, in piano en orgel
van Prof. Hannover.
Van 1897-1904 was hij als zanger ver
aan de verschillende Nederlandsche-bonde
Opera's, thans is hij lid van het Nederl.
mannenkwartet, dat met succes in het buitenland optreedt.
Sinds 1890 trad hij als solist op in de
afdeelingen der M. t. b. d. T., in de concerten
van „Euterpe" te Amsterdam, enz.
Pielage (Henricus Albertus), geb. te

Haarlem i8 januari 1866, in hoofdzaak oud leerling van Ph. Loots aldaar, is hij thans
organist in de Kathedrale Kerk St. Bavo,
piano- onderwijzer, en directeur van verschillende zangvereenigingen, als van „Onder
Ons" (gemengd koor), „Proza en Poëzie" en
„Crescendo'' (mannenkoren), „St. Caecilia"
(harmonie-korps), van „H. P." (gemengd
dubbel kwartet), allen te Haarlem en sinds
Oct . 1910 van de mannen -zangvereeniging
„Excelsior" te Beverwijk.
Sinds een jaar of acht is hij muziek- recensent van de S. E. der Opr. Haarlemmer
Courant.
Het gemengd koor ,,Onder Ons' (onderdeel van de mannen-zangvereen. Crescendo)
en „Proza en Poëzie" (van de muziekvereen.
St. Cecilia) behaalden onder zijn leiding op
het concours te Rotterdam, Juni I9I0, in
de hoogste afdeeling gem. koren den 1e prijs
en den zen eereprijs. Deze bekroning was
de vijftigste, die Pielage verwierf.

Pijzel (Dr. Ewaldus Daniël), geb. te
Dordrecht 1846, heeft, hoewel geen be-

roeps- musicus zijnde, door het uitgeven van
verschillende compositiën voor solo- en koorzang velen aan zich verplicht.
Een opsomming dezer werken moge hier
volgen :
Van vrn en Trouwen (woorden van „
Heye).
D
„Verbonden'' (bij 't gaan, bij 't keeren),
,,Verbeidend",
r
IU .^
„Van een herderin ",
,Gloeiend gesmeed ",
Bekeerd",
C
„Hope'',
>
„Meidag ",
SE
Naar ouden tram, op nieuwe wijze (Heye).
I
„Als rozen ",
„Vooglenlied ",
„Hoe kunt ge slapen ?"
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„Afzijn ",
S
,,Uitvliegen ",
i
„Mijnré minnen bennic quijt"
^^(Honigh)
„Schoon slaapsterken" (naar Heijse),
„Oud jaar" ( Fiore della Neve),
„Sluiting des j aars'' (Hefij e),
u
I - g)
„Oude jaar" (A. Peaux ► ,
r.
„Een liedje voor de kelintjes"
(E. D. P.),
1
N
„'t Looze molenarinnetje",
,,Lindeboom",
koren
„Maaierslied ,
à capella.
„Van een oud vrijertje",
(Volkszangbibli„Lentelied'',
otheek).
,,Verbeidend' ,
,,Levenslied',
„Welkomstlied aan de
voor mannenkoor
Transvalers" (Hofdijk).
„Van komen en gaan
a capella.
(Hefje),
„Aan J. J. H. Verhulst" (1816--86) woorden
van E. D. P., voor gemengd koor met piano.

I

,

Ploeg (Eduard Marie van der), geb.
te Antwerpen 19 Aug. 1885, aanvankelijk
voor bouwkundige opgeleid, bleek later meer
talent voor de muziek te hebben, in t bijzonder voor de zangkunst. Zijn oom, muziek leeraar te Rotterdam, gaf hem de eerste
lessen in zang, theorie en pianospel. Aan
de Nederlandsche opera (directie C. v. d.
Linden) werden hem kleine bariton - partijen
toevertrouwd. Genoemde directeur zorgde
tevens, dat onder leiding zijner dochter,
Caroline v. d. Linden, de zangstudiën werden
voortgezet,
In den laatsten tijd heeft hij zelf een klein
opera- gezelschap opgericht, dat echter niet
lang heeft bestaan.
Met Maart 1910 is hij als i ' bariton verbonden geworden aan de Volks -opera te
Berlijn. Vóór zijn vertrek daarheen nam hij
6 Mei d. a v. afscheid van het publiek met
het geven van een concert in het Concertgebouw te Amsterdam. De zanger behaalde
groot succes met de voordracht van „Pro-

metheus„ (H. Wolff). „La coupe du roi"
(E. Diaz), een aria uit de opera „Catharina.
en Lambert" (C. v. d. Linden), „Die beiden
Grenadiere", en „Wanderlied" Schumann).
Polak (Alexander), violist, geb. te Rotterdam, II juli 1874, ontving zijn opleiding
aan het Conservatorium te Amsterdam van
Jozef Cramer en later van Chr. Timner.
Met het Concertgebouw-orkest onder leiding
van Mengelberg, C. Dopper, G. Kogel en
E. Cornelis trad hij menigmaal als solist op,
alsook in Sonaten-avonden met den pianist
Joh. de Veer.

POMPER (ALBERT).

Pomper (Albert), geb. te Sneek, 4 Jan1862, verloor op 6-jarigen leeftijd het gezichtsvermogen en werd in 1869 kweekeling van
het Blinden-instituut te Amsterdam, waar hij
tot organist werd opgeleid. Ook begon hij
aan deze inrichting zijn studie in de Wiskunde, met het resultaat dat hij examen voor
dit vak aflegde. Bij voortgezette studie onder
leiding van Prof. A. J. van Pesch behaalde
hij de acten M. O. K. i en K. 5. Ook werden
zijne vindingen op het gebied van blindenonderwijs met zilver en goud bekroond op
de tentoonstellingen te Parijs en te Amster-

dam 1889 en 1894.

Na gunstig afgelegde examens werd Pomper benoemd tot organist in de Nieuwe
Walen-kerk, i Febr. 1884, in de Nieu« e
Luth. Kerk, i Juli 1889 en in de Oude Luth.
Kerk op het Spui, i Mei 1893, alwaar hij
nog in betrekking is. Na vergelijkend examen
werd hij i Aug. 1898 tot klokkenist aan de
Zuiderkerk en bovendien aan den Munttoren,
I Oct. 1907 benoemd.
Sinds 188o is hij werkzaam als leeraar
aan het Blinden - instituut en bij gelegenheid
van het zoo jarig bestaan dezer inrichting,
13 Nov. 19o8, werd hij door H. M. de Koningin benoemd tot ridder in de orde van
Oranje Nassau.
Sedert 188o geeft Pomper geregeld Kerkconcerten te Amsterdam en elders. Vele
weldadigheids - concerten voor verschillende
doeleinden werden reeds door hem, met
medewerking van de voornaamste solisten,
gegeven, waardoor belangrijke bedragen, som
18000 gulden werden bijeengebracht.-tijdso
Meermalen nam hij als examinator zitting in
de vergelijkende examens voor organist,
zelfs bij verschillende kerkgenootschappen.
Vanaf de oprichting der Organisten-vereeniging (16 Jan. 189o) was hij daarvan bestuurslid.
Pomper componeerde o.m. de volgende
werken :
Fantasie over „Het oude Wilhelmus" en „Een
vaste Burg is onze God", voor orgel of harmonium, 2e dr.
Feesttonen, fantasie over „Stille nacht" en
„Halleluja, looft den Heer ", voor idem, 2e dr.
„Het Gebed des Heeren", voor gemengd koor
en kwartet, solo met
orgel of piano.
voor middenstem
id.
met viool en orgel
of piano, 4e dr.
voor kinderstemid.
men (noten en cij fers).
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„Geloof alleen ". (B. J. Adriani).
„Ons Gethsemané" (ten Kate),
2e dr.
„De Heer is mijn herder".
(ten Kate). 3e dr.
„Een kruis met rozen ". (de
voor
Génestet).
middenstem
„De liefde blijft ". (L. J. van
met orgel of
Dam).
piano.
„Onder sparren en bloemen ".
(Van Goch). 3e dr.
„Avondzang" (Evang. gez 18o
V. i en 5}.
„Psalm 121". 2e dr.
„Kerstlied ". (J. E. Schro.
der). 3e dr.
én zangstem
„Psalm 42". 2e dr.
met orgel of
Paaschlied''. (J. E. Schröpiano, viool of
derf. 3e dr.
violoncel.
,,Hymne".
„Zegenbede bij een huwelijk' (N. Beets), voor
2 zangstemmen met orgel of piano.
„Symphonie op Ps 150", voor bariton, fluit,
hobo, trompetten. bazuinen, harp, orgel en slaginstumenten.
„De rots der eeuwen", voor gemengd koor.
„Hymne", voor mannenkoor. (H. E. v. Brummelen).
„Lux in Tenebris", ter eere van het Blinden
te Amsterdam), voor soli, koor, orkest-instu
en orgel.
Psalm 130 voor zang, violoncel en orgel.
Arrangement van „Twee Oud-Holl. liederen ".
„Een vaste Burcht ", c
Fantasie voor
„Wachtet auf",
y bazuin en orgel.
Harmonium-album, bevattende Christ. liederen,
koralen en Hymnen.
„Lyrisch Impromptu", koper-kwintet en orgel.
„Koninginne- cantate ", (H. A. v. Goch). voor
solo, koor en orgel. (ie uitv. 31 Aug. 1898).
„Hervormings- cantate ". (J. Ysserinkhuyzen),
voor soli, koor en orgel.
„Kerstklokken ", op woorden uit Jesaja XI
en XL, Lucas II en Jes. IX, voor bariton-solo
en 3 vrouwenstemmen, met fluit, hobo, trompetten, bazuinen, harp, pauken, klokken en
orgel.
Verder ; Sonaten, Fuga's en Fantasieën voor
orgel.
Pomper is medewerker in het maandblad
„Het Orgel'', en in „Credo" (Christ. liederenbundel voor gemengd koor).

Ponten (Anton), geb. te Zyfflich (Rijnprovinci& 3 Mei 1870, maakte zijn muzikale
studiën te Goch onder leiding van P. H.
Thielen en voltooide ze bij mgr. F. Schmidt
te Munster. In 1897 werd hij te Utrecht benoemd tot directeur -organist aan de St. Wille
-broduske.
Hij is componist van :
„Missa in hon. S. Familiae", voor 3 gelijke
stemmen, met orgel.

PONTEN (JOHANN SILVESTER).

„Missa in hon • S. Willebrordi', voor 4 stemmen, met orgel.
„Ave verum corpus'' — Domfine, non sum dignus, voor 2 gelijke stemmen, met orgel.
„Missa in hon, B. M. V. Matris Boni Consilü",
ad choram duarum vocum virilium concinenti
organo, op. 26.
„Missa ponticalisfi ad quattor voces inacquales
comitante organo", opgedr. aan Z. H. Paus
Pius X.

Ponten (Johann Silvester), geb. te
Zijfflich Rijnprovincie) 1855, genoot zijn
opleiding voor orgelspel, compositie en kerkmuziek van P. H. Thielen, Königl. Musikprofessor.
Sinds 12 Oct. 1878 is hij organist te Zwolle
aan de Kerk van O. L. Vrouw.
Als organist trad hij op bij de orgelinwijding te Harlingen, Borne, Winterswijk,
Hengelo en Zwolle.
Ponten componeerde de volgende Kerkmuziek :
„IX Cantus Diversi in hon. S. S. Sacramenti
et B. M. Virginis", voor mezzo- sopraan en
bariton, met orgel.
;,IX Cantus Diversi etc." voor alt en bariton,
met orgel, 3e dr.
„XV Cantus Diversi", voor 2 g elijke stemmen
(Sopraan en Alt of Tenor of Bas), met orgel,
2e dr. van de XII cantos.
„Missa in hon. St. Silvestri". Pape et Conf.
,voor drie stemmen (alt, tenor en bas) met orgel.
„Laudes Diversae", voor 3 en 4 gelijke stemmen met orgel of harmonium.
„O Vos Omnes", Motet voor de Goede Week,
tenor I en II, bas I en II. (Een toon hooger
voor alt, tenor, bariton en bass.
„Te Deum Laudamus", voor 2 gelijke stemmen met orgel of harmonium zonder pedaal.
„Magnificat ", liederen door het geheele jaar
voor kerk en huisgezin. Tilburg, R. K. jongensweeshuis.

Poons (Fanny Ella ), ps. Faniella, geb. te
Amsterdam 189o, is de dochter van den bekenden baszanger S. Poons, en werd leerling
van mevr. W. de Veer-de Lange voor solozang en - van Ulfert Schulz voor piano.
Reeds op i6-jarigen leeftijd werkte zij te
Coblenz mede in de „Egmond" van L. v.
Beethoven, onder leiding van W. Kes. Met
groot succes vertolkte zij in 19o8 te Leiden
de „Margaretha' in Berlioz' „Damnation de
Faust'', onder leiding van D. de Lange.
Poortman (Christiaan), violist, geb. te
Groningen 16 Mei 1846, j 29 Juli 19o8
aldaar, was leerling van de Groninger
muziekschool en ontving onderricht in viool en pianospel en in de theorie van J. H.
Bekker en J. Worp.
Na zijn studietijd werd hij achtereenvolgens
-
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2e Concertmeester in het orkest der Vereeniging „Harmonie ", vioolleeraar aan de
muziekschool, leeraar in den zang aan de
gemeente - kweekschool voor Onderwij zeressen
en aan -de H. Burgerschool voor meisjes,
alles te Groningen.
Onder de door hem gevormde leerlingen
worden genoemd : Bram Eldering (thans Prof.
Conservatorium te Keulen), Louis Zimmerman (thans leeraar aan Royal Academy te
Londen), M. Lamer (thans 2° Concertm. in
de „Harmonie" te Groningen), Wolthers, S.
Runeman, J. Slijver, F. Keizer, S. Culp.
Hij was gedurende meer dan 40 jaar lid
van het Harmonie-orkest, successievelij k
onder de directeuren Hageman, Eisner,
Bekker, Van 't Kruys en Van Anrooy.
Poortmans is bekend als auteur van een
„Vioolschool ", „orkest-studiën voor viool ",
„15 Etudes voor viool", en „Vreemd en
Eigen" muziek voor de jeugd (je positie),
met vingerzetting, streken en voordrachtsteekens.
Potjes (Eduard ), geb. te Nijmegen, z3
Aug. í86o, ontving piano-onderricht van P.
van Merkestein aldaar, studeerde harmonie
en contrapunt bij G. van Dijck te Boxmeer
en van 1878-8o compositie bij R. Hol.
Daarna stelde hij zich onder F. Hiller, James
Kwast en A. Jenssen te Keulen, resp. compositie, piano en contrapunt. Nu vestigde hij
zich als concertgever en leeraar te Antwerpen
en werd later professor te Straatsburg, maakte
een kunstreis door Nederland en keerde in
1887 naar Antwerpen terug. Van daar uit
concerteerde hij in. Engeland en Frankrijk.
Van zijn verschenen werken � Augener)
noemen wij:
Valse caprice ; Pastorale ; Deux Danses ; Valse
brillante ; Humble violette ; Feuillet d'Album;
Suite de Danses ; Grande valse caprice ; Trois
morceaux pour piano; Ballade (opgedr. aan
Koning W. III), enz.
Een Missa solemnis, voor koor, orgel, harp
en strijkinstrumenten ; een Sonate en Liederen
bleven in handschrift.

Poutsma (Geesje), geb. te Tollega, 27
Febr. 1849, de oudste van 8 kinderen,
allen zeer muzikaal. begaafd. Zij ontving het
eerste onderricht reeds op 6-jarigen leeftijd
van haar vader, in zijn tijd een der eerste
onderwijsmannen en legde hij daardoor bij
al zijn kinderen een uitstekenden ondergrond.
Op z6 jarigen leeftijd trok haar schoone
sopraanstem de algemeene aandacht. Inmiddels studeerde zij voor de acte van hulp
welke haar na 2 jaar werd-onderwijzs,
verleend. Daar evenwel de middelen ont-
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braken om haar een muzikale opleiding te
geven, kwam hierin onverwachts een wending.
Mevrouw de wed. Van Assen nl. logeerende
bij haar broeder J. Hobbema, met wien de
jonge zangeres veel musiceerde, was door
haar stemmiddelen en muzikaal talent zoo
getroffen, dat zij de Concertbesturen te
Leeuwarden daarop opmerkzaam maakte.
Het gevolg daarvan was, dat, na den tegen
harer ouders overwonnen te hebben,-zin
deze toestemming gaven tot de bedoelde
opleiding, daarin krachtig aangespoord door
mej. R. Sloot, directrice der H. B. S., die
later een tweede moeder voor het jonge
meisje zich betoonde. Zij werd als leerlinge
van de Haagsche muziekschool ingeschreven,
waar zij onder leiding van Nicolai en Seiffert
voor solozang, en van Ackermann en Van
der Does voor piano studeerde. Na 3 1 /2 jaar
studie werd zij met drie diploma's, nl. voor
solozang, piano en theorie op de meest eer
wijze ontslagen. Daarna begaf zij zich-vole
naar Brussel, om onder Jourdon haar zangstudiën te voltooien.
Zij vestigde zich toen te Leeuwarden als
muziek-onderwijzeres en werd met aanvragen
tot lesgeven als 't ware overstelpt, daar het
muziekonderwijs aldaar nog met den ouden
sleur geschiedde. Tot X888 trad zij in en
buiten de Bourneie als concert- en oratorium zangeres op, daar de tijd hiervoor allengs
ging ontbreken. Zij wijdde zich nu geheel
aan het onderwijs en vormde een groot aantal
uitstekende musici.
Als leerares aan de Middelbare school voor
meisjes, als directrice van dameskoren, als
medewerkster aan het „Weekblad voor
muziek ", onder redactie van H. Nolthenius,
en gedurende vele jaren als correspondeerend
lid der Ned. Toonk. Vereeniging voor de
afdeeling Leeuwarden, nam zij een zeer
werkzaam deel aan het openbaar muziekleven.
Daarbij zat zij tweemaal in een Examencommissie, nl. 's Hage (onder Nicolai) en
te Utrecht (onder D. de Lange).
Praeger (H.), geb. 21 Juli 1822, ging op
22-jarigen leeftijd naar Parijs om zijn studiën
voor viool voort te zetten, en werd weldra
als ie violist aangesteld in het beroemde
orkest van Esfeld en twee jaar -later als soloviolist in het theater Dumas aldaar. Later
kwam hij naar Amsterdam terug en behoorde
(1902) tot de oudste musici in ons land.
Presburg (Jacques A.), geb. te Zwolle,
2 Aug. 1857, genoot privaat-onderwijs en is
verder autodidact. Zijn hoofdinstrumenten zijn
viool en klarinet.
In 1875 werd hij se violist en saxaphonist

te

-

PROVILY (CORNELIS).

in het Parkorkest (Coenen) en in 1882 dirigent
van de zangvereenigingen „Onderlinge Oefening", later van „Erato" en „Orpheus" te
Amsterdam. Vervolgens kwamen onder zijn
leiding „Oefening baart Kunst," het „Haagsche
mannenkoor'' en „Nationale Zangschool ' te
Amsterdam. Voor deze laatste heeft hij in
den loop van IMO bedankt.
In Aug. 1906 vierde hij zijn zilveren feest
als dirigent. Aan niet minder dan 30 wedstrijden nam hij met deze vereenigingen deel
en werd vele malen bekroond.
Presberg componeerde eenige liederen en
koren:
„Het lied des Storms",
„Encominiurn Patriae ",
voor mannenkoor.
„Maaij ers",
„Anna principium",
„Benedictus Domfine ", voor gemengd koor.

Benevens eenige feestcantates voor koor,
soli en orkest, een Concert- fantasie voor altsaxaphone, solo met orkest, eenige kleinere
orkestwerken en arrangementen.
Zijn zoon Jacques Presburg Jr. thans
gevestigd te Londen, schreef o. a. een 4handige klavierbewerking van de 8e Symphonie van Bernard Zweers.
Provily (Arie Cornelis), zoon van C.
Provily, geb. te Oostzaan, 6 Nov. 1868, genoot
het eerste onderwijs van zijn vader en verder
van J. P. Groot te Purmerend in piano, orgel,
theorie en blaasinstrumenten, daarna van J.
Hooft, organist en muziekonderwijzer te
Zaandam, in orgel, piano en harmonieleer
en eindelijk van Louis Sterk te Amsterdam
in viool, harmonie, instrumentatieleer en
-

-

contrapunt.
Thans is hij organist en muziekdirecteur
te Krommenie, dirigent reeds gedurende 7
jaar van de bekende zangvereeniging „Joh.
J. Verhuist" aldaar, waarmede hij verscheidene groote koorwerken met solisten en orkest
uitvoerde. (Deze vereeniging bestaat ruim 42
jaar). Voorts is hij directeur van de zangschool te Assendelft, van de gemengde zang
te Wormerveer (sinds-vernig„Auoa"
1898), en van „Excelsior" te Zaandam.
Vroeger had hij de directie van het „Purmerender mannenkoor ", van het Sted. muziekkorps te Purmerend en der muziekgezel
te Oostzaan en Landsmeer. Op-schapen
1 5-jarigen leeftijd werd hij tot organist benoemd te Oostzaan en na I2 jaar aan boven
kerk te Krommenie.
-genomdGrt
Provily (Cornelis), geb. te Giessendam,
3 Juni 1844, ontving muziekonderwijs van

PUISEAU (J. L. TH. WAUBERT DE).
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Tevens is hij muziek-criticus der Purmerender Courant.
Puiseau (Jean Louis Theodoor Waubert de), geb. 8 Januari 1802 te Leeuwarden,
j 13 Febr. 1869 te Lemmer, had vroeg veel
aanleg voor de muziek en speelde op jeugdigen leeftijd viool in het openbaar. Daarbij
beoefende hij ook piano, cello, orgel en enkele
blaasinstrumenten. Hij richtte te Lemmer een
zangschool en een mannenkoor „Frisia" op
en schreef menige compositie, waarvan zijn
uitgegeven : Trois divertissernents pour piano;
Drei Lieder fur Sopran; Marche funèbre
voor groot orkest (opgedr. aan Koning W. III).

den organist Eilander te Ede in orgel en
pianospel.
In 1862 werd hij organist en muziekonderwij zer te Oostzaan, in 1878 muziekonderwijzer te Boven -Hardinxveld, in 1879 te
Purmerend en is sedert 25 Dec. í88o organist
der Herv. kerk te Beemster.
Bij orgelconcerten te Oostzaan, Giessendam en Beemster trad hij gedurende de jaren
1862 tot heden meermalen als solist op.
Hij schreef eenige groote en kleine zang
benevens een paar cantates voor-stuken
zangkoren met begeleiding van piano of orgel,
die allen uitgevoerd zijn.

L2
Raif (Karl), geb. 24 Aug. 1817 te Schlütterthal bij Lahr, uitstekend hoornist, verbonden aan de Hofkapel van den Groothertog van Baden, maakte in 1837 kunstreizen,
werd daarna hoornist te Basel, in 1846 aan
de Kon. Kapel te 's Hage en vestigde zich
in 1853 te Zwolle als muziekdirecteur. Wegens
gevorderden leeftijd nam hij ontslag en ging
naar Berlijn, waar zijn zoon Oscar woonde
en stierf 25 April 1881.
Raif (Oscar), geb. 1847 te 's Hage, j 29
Juli 1899, zoon van den voorgaande, ontving
het eerste onderwijs van zijn vader, en begaf
zich in 1866 naar München om bij Hans von
Bülow te studeeren. De oorlog deed hem
weder naar Holland terugkeeren. Van
1867-69 studeerde hij te Berlijn bij Karl
Tausig, werd leeraar aan diens Akademie,
in 1875 als zoodanig aan de Kon. Hochschule
en verwierf in 1890 den titel van Professor.
v

Reballio - Siewe (Mevr. Annie Jacoba
Johanna), geb. te Amsterdam 1879, oud leerlinge van het Conservatorium te Brussel,
waar zij den eersten prijs „a 1'unanimité"
voor zang behaalde. Later studeerde zij nog
drie jaar te Frankfort a/M.
Als concert- en oratorium-zangeres (sopraan)
en ook in opera- opvoeringen is zij met succes
opgetreden, o.a. te Amsterdam in „Le chant
de la Cloche' (V. d'Indy), de „Léonore", de
„Maria- scène" (Knorr), „Non Crédo" (Widor)
en aria's, als „Leire, leise, fromme Weise"
(Weber) ,,E. Suzanna non vien" (Mozart) ;
te Rotterdam in „Missa Solemnis" (Liszt, de
„Herta" (Neuville), „Allerseelen" en „Morgen''
(R. Strauss) ; te Utrecht „Standchen" (Brahms)
„Marguerite' (Berlioz) ; te 's Hertogenbosch
„La Reine de Saba" (Gounod) ; te Haarlem
de „Schmuck-aria" (uit „Faust"); te Middel
te Zierikzee-burginde„Fschtz"(Wbr);

in de „Elias" (Mendelssohn); te Schiedam
de aria „Ich weiss" (1 Iändel), te Enkhuizen
„Het Lied" (Zweers) en verder te Groningen,
Alkmaar, Scheveningen enz. In het buiten
te Brussel, Frankfort, Wiesbaden,-land:
Kónigstein, Lienburg, Fulda, Hanau, e. a.
Ree (Gerard Reinier van), geb. 1856,
'j'4 Juli 1886, muziekonderwijzer te Amsterdam.
Rees (Catharina F. van), geb. 22 Aug.
1865 te Zutphen, Schrijfster over muziek
personen, en componiste: -onderwp
-

J. S. Bach, Hist. Romant. Levensschets.
De Volkscomponist, Hist. Romant. verhaal.
Frederik Chopin
De Koning der Symphonieën.
Zuid -Afrikaansch Volkslied, op muziek gezet.
Souvenir de l'expédition, motifs chinois pour
piano.
Muzikale novellen, 2 din.
„Op kostschool ", blijspel met zang, in 3 bedrijven, met een tusschenspel.

Kehl (Bernardus Johannes), geb. te
's Hage, 15 Dec. r857, ontving zijn opleiding
aan de Kon. muziekschool aldaar, meer
bepaald voor fagot en violoncel, en later voor
compositie te Utrecht van R. Hol.
Na het verstrijken zijner leerjaren (1876)
werd hij als Ie fagottist geplaatst in het Sted.
orkest te Utrecht (18 76), onder directie van
C. Coenen, leidde aldaar de „Utrechtsche
mannen -zangvereeniging' en de gemengde
zangvereeniging „Kunstramin" (1889---9z) en
te Arnhem de Kapel der Schutterij (1888).
Tegelijk ontwikkelde hij zich tot een goed
cellist, daarin onderwezen door Anton
Bouman, en werd na het vertrek van dezen
(1882) solo-violoncellist bij genoemd orkest.
In 1892 werd hij benoemd tot Kapelmeester
van het 2e Reg. Inf. te 's Hertogenbosch.
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Als solist trad hij in bijna alle steden van
ons land op.
Rehl is componist van verschillende werken, o. a.:
Feestklanken.
Legende.
Suite.
2 Ouvertures.
„Concertstuk" voor violoncel en orkest (op
het muziekfeest te Enschedé in 19o5 door den
componist gespeeld, waarvoor hij een eere- dukaat
ontving van de M. t. b. d. T.).
„Akademische marsch" (bekroond door den
Senatus Veteranorum van het Utr. Studentenkorps 1906).
„Elegie ".
„Concertino", voor trombone en orkest.
Verschillende solo's voor diverse instrumenten.
Feestmarsch „Jan van Beers", voor piano 4handig.
Drie Liederen.
Eenige mannenkoren.
„Morgenstond" en ,,Angelus" voor gem. Koor.

Verschillende arrangementen voor harmonie- orkest, (welke door alle korpsen van
beteekenis in Nederland zijn of nog worden
uitgevoerd).
De orkestwerken werden meermalen uitgevoerd door het voormalig Paleis-orkest en
het Concertgebouw-orkest te Amsterdam,

door het Utrecht's- Groning's- Arnhem's
en Philharmonisch orkest te Scheveningen.
Renard Jr. (Jean Jacques Théodore),
geb. r4 -Mei 1869 te Amsterdam, ontving het
eerste viool - onderricht van O. Praeger en
van Troostwijk, daarna op de klarinet van
H. Seemann. Op 16-jarigen leeftijd reeds
werd hij aangesteld als ie klarinettist in het
„Grand Theatre" van de gebroeders Van Lier
te Amsterdam en werd een jaar later orkest
Variétés" (Kreukniet-mestrind„Salo
en Mutters), voor welk orkest hij grootere
en kleinere operettes en blijspelen componeerde en arrangeerde.
Toen , begon hij op de orkestschool van
B. Zweers theorie en compositie te studeeren.
Later werd hij 2 kapelmeester aan het
Concertgebouw - orkest.
Hij componeerde o. a.:
„De parel van Zaandam", operette, welke goed
ontvangen werd.
Liederen voor zang met piano.
Kleine werken voor viool, voor cello en voor
klarinet met piano.
„Gavotte de la Reine ", voor piano 2 h.
„Troostlied", voor kleine menschen.

Renaud (Guillaume R.), f 4 Januari
1859, organist en muziekonderwijzer te
Maassluis.
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Renaud (Pierre Guillaume), zoon van
den voorgaande, geb. 3 April 18o9 te '.s Hage,
werd op 15-jarigen leeftijd organist in de
Remonstrantsche kerk aldaar, was oprichter
en tot 1857 directeur der liedertafel „Caecilia"
en werkte langen tijd mede aan het tijdschrift „Caecilia".
Hij was componist van liederen voor gemengd- en mannenkoor met en zonder begeleiding, en van ouvertures, werken voor
orgel en voor piano, liederen enz. als:
Hymne du dimanche,
Krijgszang, met koper, voor mannenkoor.
Het land der zaligen,

Renaud (Wouter), geb. te Voorburg,
Mei 1870, genoot piano- onderwijs van
J. E. Renaud te Delft (thans te Amersfoort)
en van S. de Lange ` Jr. te 's Hage (thans
te Stuttgart), in compositie van S. de Lange Jr.
en R. Hol, in zang van A.rnóld Spoel, en
gedurende korten tijd van mevr. NoordewierReddingius en Gerard Zalsman.
Was hij vroeger piano- leeraar, tegen
hij uitsluitend tenorzanger en-wordigs
zangleeraar. Sedert i Januari 1898 is hij
tevens leeraar in solfège aan het Kon. Conservatorium te 's Hage.
In binnen- en buitenland treedt R. geregeld
(sedert April 1899) als concertzanger op.
Rennes (Catharina van), geb. te Utrecht
2 Aug. 1858, was leerlinge van de Toon kunst- muziekschool aldaar en in het bijzonder
van R. Hol, die haar leermeester in compositie was.
Na het afgelegd eindexamen trad zij als
sopraanzangeres op o. a. te Londen in de
Albert-Hall, in de „Rose Pilgerfahrt" onder
Hol, in de „Schipbreuk" van Joh. Wagenaar,
en verder in allerlei Oratoria en liederen.
Daar zij evenwel meer neiging tot directie
en succes als componiste had, trad zij niet
langer als zangeres op, maar hield zich van
toen af alleen bezig met directie, zangonderwijs en compositie. Als dirigente trad zij o. a.
op in 1898 bij de uitvoering van haar Oranje
cantate , voor Koningin Wilhelmina-Nasu
met een koor van 1800 kinderen en de kapel
der Grenadiers en Jagers. Met een dameskoor en Mengelberg's orkest dirigeerde zij
haar Cantate : „De zeven zonnestraaltjes" en
later nog een kinderkoor op een muziekfeest.
Als leergres voor solo- en koorzang heeft
zij reeds lang een gevestigden naam. Voor
het eerste noemen wij o. a. hare leerlinge
Hanna Verbina, voor het tweede de bloeiende
zangschool voor kinderen te Utrecht, waarmede zij daar en elders uitvoeringen geeft.
24
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Gedurende 20 jaar (sinds 1887) gaf zij
klassikale zangles te Hilversum.
Ais componiste is zij algemeen bekend en
weI 't meest door haar kinderliederen. Er
zijn maar weinig componisten, die zoo den
kindertoon weten te treffen, en zooveel voldoening van hun werk hebben als zij: de
"Gezelletjes" beleven reeds den 12en , de
"Instantaneetjes" en "Meizoentjes" den 23en
en het "Zonneliedje" den 27 e druk.
Reeds dikwijls heeft men haar buiten
Utrecht een positie aangeboden, o. a. van
leerares aan het Amsterdamsch Conservatorium, en ook werd zij eens. uitgenoodigd
een kunstreis mee te maken, maar noch op
het eene, noch op het andere is ze
ingegaan.
De volgende werken van haar zijn verschenen:
Ope

Voorjaarsbloemen, 12 kinderliederen.
2, Moeders verjaardag.
3, Vaders verjaardag (voor 3 of
meer kinderen).
4, Jong Holland, 8 kinderliederen.
I I, Meizoentjes I en II, 12 kinderliederen, 23 e dr.
21, Windekelken, 6 liedjes voor
meisjesstemmen.
23, Vlindervlucht, I en II, 12 kinderliederen.
30, Miniatuurtjes, 6 liedjes voor
rneisjestemmen.
38 en 42, Instantaneetjes uit de kin- ;'
derwereld, I en II 23 e dr.
6, Drie liederen (Holl. en Duitsch).
" 7, Abschieds.klange, 3 Lieder fur
tiefe Stimme,
8, Drie liederen: Zonnelied, Verraden, Nacht (20 dr.) (Met een
Duitsche uitg. van Zonnelied). .[
12, Moederlied.
14, Drie liederen (Holl, Duitsch):
"
Nachtegaal, Twee bloemkens,
Annie.
16, Jubelliedje, (Willemsfonds).
" 19, Lieder fur tiefe Stimme.
" 20, Drie Hollandsche liederen.
" . 22, Zonnetje, (Willemsfonds).
26, Twee Hollandsche liederen:
Als uw geluk een bloem was,
Out lieken.
8
31, Vaak als vergeefs naar ruste
~
32, Een Kunststukje (Nederl. muc
ziekkal. 1898).
~
34, Op vleugelen van verlangen ~
(Sopr. of Ten.).
Q.)
35, Herfstgeneurie.
;J
36, Nacht, voor lage stem.
" 37, De gefopte vogelaar,lichte stem.
39, Ach, nur ein Viertelstundchcn J
(mezzo-sopr.).
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Lieder,

tiefe

~~ ~

J

Q.)~

J

5,
9,

"

"*

1

ro,

"
28,

I,

1

~ti~~e.ernste

Idylle, hooge stem.
~ 'a
Brechtjebuur.
g Q)
Silhouetten, 6 liederen.
>- S
Kleengedichtjes (Gezelle).
C S
Madonnakindje (Holl.
Duitsch). ~ Q.)
.
E enzaam moe dertje.
"'0 ~
Komt en 'n beidt niet meer
C
(Gazelle).
~
Lenteleven(Holl.enDuitsch).
. ~ 0
Kerstcantate, Kinder- of
S "'0 §
Vrouwenkoor.
~'a
Levenslust, 6 Kinderliederen.
~~ S
Miniatuurtjes voor jongens
f$.c C
en meisjes.
~.,g ~
Klaas Vaak, (uit
°P·4) a capella t T erzetten voor I· .
Vier Terzetten, \ vrouwenkoor.
a capella.
'
A vondcantate, voor vrouwenk.jj ~
altsolo en piano.
~
Oud-Nederl. liederen (Valerius), I 'C
drieste!llmig, II vier-. en vij f -J"'O
stemrrug.
Alt-Bohrnisches Weihnachtslied, Frauenchor a capella.
Van de zeven zonnestraaltjes, Vrouwen- en meisjeskoor.
1m Freien,8Duette
fur Sopran und Alt.
Tweezang, voor
tweestemmige
sopraan en bariton
liederen.
of alt.
Zwaluwenvlucht,
6 tweestemmige
liederen.
Drei quartette fur Frauenstimmen.
Ons Hollandsch· lied, f eestzang, gemengd koor.
Bruidsdans, tweestemmig koor.
De schoonste f eestdag, cantate
voor meerstemmig kinderkoor, bJJ
sopraansolo en piano.
Jongenskoren en Matrozenlied: S.
"Een deugniet" (niet in den ~ 8
handel).
~]
Oranj e Nassaucantate, meisjes- ~ ~
en j ongenskoor.
~ '-'
Een vaderl. lied van Michiel de ~ ]
Ruyter, kinderkoor.
Zon en zang, koorliederen.
~
Oud-Fransche
kerstliederen, Q.)
een- of meerst. koor.
f
Heidekoninginnetj e,
;
klaviersprookje.
~ voor piano.
Van kleine Frits.
1
Mijn lieveken, zeg, herinnert ge 't
U?, eenstemmig met piano
De boomen ruischen, sopraan en
bariton of alto
Welkom aan Moeder en kind (J. D.
C. v. Dokkum), voor I zangst. met
piano.
Tsamenspraek van de kinderkens

So,

"
53,
18,

g

.§

I

·s

"
55,
57,

I

"

60,
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met het Kerstkindtjen, voor Kinderkoor met sopraan -solo.
Op. 61, De kluchtige avonturen van Pop
Topsy, een boekje met liedjes, met
teekeningen van mevr. MiddinghBokhorst.

RIEMSDIJK (JHR. MR. J. C. M. VAN).

„Naar buiten" (Betsy Perk), voor mannenkoor.
Zes liederen (Heye). voor zang en piano,
op 16: Spoed u; Roos en nachtegaal; Gescheiden;
Schmachtend ; Ondergang ; Twee rozen.

Reyniers (Wilh. Ing.), geb. i Febr. 1846,
j 16 Febr. 19o8 te Tilburg, in leven leeraar
in de muziek en organist eerst aan het
Gymnasium te Katwijk, daarna aan het klein
Seminarie te Rolduc en was gedurende 30
jaar organist- directeur van het zangkoor in
de St. Dyonisiuskerk ('t Goirke) en directeur
der liedertafel St. Caecilia te Tilburg.
Hij heeft als componist naam gemaakt
door de volgende werken:

Rensburg (j.), violoncellist, geb. te
Rotterdam 1846, j te Bonn, Dec. 1910, was
reeds op 21-jarigen leeftijd tot Professor aan
het Conservatorium te Keulen aangesteld.
Rensburg, een leerling van de Rotterdamsche
muziekschool, heeft zich in 11876 in het
particuliere leven teruggetrokken.
Reubsaet (Nicolaas), geb. 26 April 1843
te Venlo, 1886, was een zoon van zeer
geringe ouders. Reeds vroeg openbaarde zich
bij den knaap een verheven talent en was
hij begaafd met een mooie sopraanstem. Op
12-jarigen leeftijd ontving hij onderwijs op
de viool, de piano en de cornet a piston,
welk laatste zijn hoofdinstrument werd.
Vier jaar later trok hij naar Utrecht, waar
hij als pistonist in het stedelijk orkest, directie
C. Coenen, geplaatst werd (186o). In 1864
werd hij 1 e pistonist in het orkest van
„Harmonie" te Groningen en tevens leeraar
aan de muziekschool. Daar hij opmerkzaam
werd gemaakt op zijn fraaie tenorstem, zeide
hij de piston vaarwel en legde zich op den
zang toe.
Van toen af was zijn leven veelbewogen
en, door minder aangename ontmoetingen
getroffen, zag hij zich genoodzaakt naar
België te vluchten, waar hij het geluk had
te Brussel aangesteld te worden in den
Vlaamschen Schouwburg en aan het Conser.vatoire. In 1870 ging hij naar Duitschland,
vond er opnieuw geluk, reisde daarna naar
Engeland, waar hij als solozanger zeer gevierd
werd. Te Londen met een zeer vermogende
dame gehuwd, vestigde hij zich te Parijs en
leefde daar op grooten voet.
In .1886 overleed hij in zijn kasteel te
Bretagne.
Revi u s (L. F.), geb. 18 33, j 1 3 April 1902
te 's Hage, ontving zijn opleiding aan het
Kon. Conservatorium, destijds muziekschool
genoemd, en was daarna geruimen tijd in
den muziekhandel van zijn vader werkzaam.
Als violoncellist was hij in de muzikale
kringen zeer gezien. Van zijn comnpositiën
werden enkele door J. Mossel op een der
Diligentia- concerten uitgevoerd. Nog noemen wij:

Riemsdijk (André H. C. van), geb. te
Maastricht, 27 Mei 1848, j Juli 1904 te Nauheim, genoot het eerste onderwijs van zijn
vader en van A. Lehrman (viool) en vol
zijn studiën aan het Conservatoire-eindg
te Luik, waar hij in 1869 den eersten prijs
verwierf en in het volgend jaar de zilveren
medaille.
Na aldaar twee jaar als repetitor werkzaam
te zijn geweest, werd hij in 1873 te Zwolle
benoemd tot leeraar aan de Sted. muziekschool en in 1884 tevens tot directeur van
de gemengde zangvereeniging „Caecilia" en
later van de mannenzangvereeniging „Fidelio".

Muzikale catechismus, 188o, 6 dr.
Romance pour le violon ave accompagnement
de quator a cordes, op. 36, uitgeg. voor viool
en piano, en voor violoncel en piano.

geb. te Maastricht, z6 Dec. 1842, f 30 Juni
1895 te Utrecht, ontving het eerste muziek
zijn geboorteplaats van den-onderwijs

-

Twaalf Cantus Sacre, voor 2 stemmen met
orgel of harmonium, 3e dr.
Missa pro defunctis, voor 2 en 3 stemmen
met orgel.
Missa pro defunctis, voor 3 en 4 stemmen
met orgel.
Graduale, Offertorium, Communio, voor 3
stemmen met orgel.
Hymnus „Te Deum laudamus", voor 3 stemmen en orgel.
„Bij de eerste H. Communie ", lied voor mezzosopraan of bariton, met piano 4e dr.
3 Eerste H. Communieliedjes, zonder begeleiding.
„De schoonste dag uws levens", lied voor
mezzo- sopraan of bariton met piano, 3° dr.
„Bruiloftswensch", lied voor sopraan of tenor
met piano.
„Goede reis" (bij een huwelijk), voor een
zangstem met piano.
„Jubelgroet", lied bij een koperen, zilveren
of gouden huwelijksfeest, voor een zangstem
met piano.
„Welkom", duet voor sopraan en alt, met
piano.
Feestcantate, Trio voor S. A. en T. met piano.
„De Almachtige ", voor 4- stemmig mannenkoor 2e dr.

-

Riemsdijk (Jhr. Mr. J. C. M. van),
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violist Lehrman. In 1854 vestigde zich de
familie te Utrecht, waar zijn opleiding werd
voortgezet door J. H. Kufferath, muziekdirecteur aldaar en den violist Dahmen, later
aan het conservatoire te Brussel (Léonard)
en daarna te Detmold bij den violist Bargheer.
Sinds 1870 was hij het middenpunt van
het muzikale leven te Utrecht, waar hij om
zijn veelzijdige kennis zeer geacht werd.
Weinigen waren zoo op de hoogte van de
geschiedenis der muziek en hetgeen door
Nederlanders op dit gebied voortreffelijks
was geleverd, als hij, getuige o.a. het gedenkbeek van het 250 -jarig bestaan van
het Utrecht's stads - muziekcollege „Collegium

Musicum Uctrajectinum" 1636-1881, (Utrecht
J. L. Beyers). Sedert hij bestuurslid was
geworden van de vereeniging voor Noord Nederlandsche muziek-geschiedenis, werd hij
daarvan de ziel. Buitengewoon veel moeite
gaf hij zich om de bouwstoffen bijeen te
brengen voor de complete uitgave van Sweelinck's werken.
Gedurende vele jaren leidde hij te Utrecht
een uitgelezen a- capella-koor, dat daar en in
de Waalsche kerk te Amsterdam uitvoeringen
gaf van de meersterwerken onzer groote
toondichters : een der eerste a- capella - koren.
Als componist deed hij ook van zich
spreken. Hij schreef o.a. de muziek bij de
koren van Sophocles' „Koning Oedipus"
(189o); „Oud-Nederlandsche danswijzen ", voor
piano, 2 h. ; „Hortus musicus`, voor 4 strijk instrumenten ; „ 24 Liederen uit de 15 . en
'6 e eeuw ", voor zang en piano ; „Liederen
uit den Nederlandschen Gedenck-klanck" (Valerius) ; „Nederl andsch Volksliederen boek ", 1 43
liederen voor zang en piano (in samenwerking met D. de Lange en dr. Kalff . Drie
liederen : „Het tranenkruikje", „St Jans Gheleide", „Serenade".
Rijken (Georg), geb. te Rotterdam 4 Mei
1863, ontving muziekonderwijs aan de muziek
aldaar van Joh. H. Sikemeijer (piano),-schol
S. de Lange (orgel) en F. Gernsheim (theorie
en compositie). Oók L. F. Brandts Buijs
oefende grooten invloed op zijn musikale
ontwikkeling uit. Voor solozang ging hij

later naar A. Spoel te 's Hage.
G. Rijken is vooral bekend als dirigent.
In 1886 richtte hij te Rotterdam de zang
„Gemengd koor" op, van welke-vernig
bloeiende en gunstig bekendstaande vereeniging hij nog steeds de leider is.
- Sedert 1891 dirigeert hij Schiedam's mannenkoor „Orpheus", waarmede hij in ver
wedstrijden prijzen behaalde en-schilend
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sedert 1896 de dilettanten -orkestvereeniging
„Symphonia" te Rotterdam. In 1910 werd
hij met algemeene stemmen gekozen tot
dirigent der cooperatief werkende Rotter
Orkest -vereeniging, waarmede hij-damsche
reeds groot succes behaalde. Voor de betrekking van directeur der „Rotterdamsche
Liedertafel" en van leeraar aan de Rotter

-damschenSi Tokust-mzie
school heeft hij geleidelijk bedankt. Hij is
componist van:
„Eikeboom''.
;, Lentewind ".
„Verbeidend'.
voor mannenkoor.
„Oud liedeke
„Rheinsage".
e.a.
.

Ook eenige liederen voor gemengd koor
en verschillende éénstemmige liederen zagen
van hem het licht.
Rijken (J. H. L. [Jan]), geb. te Rotterdam,
I Oct. 1857, zoon van den stichter der firma
gebroeders Rijken & De Lange, was leerling
van de Rotterdamsche muziekschool van
„Toonkunst ' en ontving daar onderwijs in
theorie (Verhey), in compositie (Gernsheim),
in pianospel (Joh. H. Sikemeyer) — die hem
onder zijn beste leerlingen telt — en in
orgelspel (S. de Lange).
In 1876 werd Rijken benoemd tot organist
der „Deutsche Evang. Gemeinde" te Rotterdam, en in Januari 1877 tot leeraar voor
piano aan de muziekschool van „Toonkunst"
te Schiedam. De klokken der Groote of St.
Laurenskerk te Rotterdam bespeelde hij voor
zijn vaderlij ken vriend S. de Lange.
In Sept. 1877 vertrok hij naar het Conservatorium te Brussel en maakte daar zijn
eindstudies bij Louis Brassin.
In April 1879 werd hij benoemd tot directeur der afdeeling Winterswij k der M. t. b. d. T.,
in het volgende jaar tot dirigent der zang
te Lochem en in Juni 188o van-vernig
„Deventer's mannen- en gemengd koor,
waarvan hij thans nog de directie voert. Op
bescheiden voet begonnen, is die vereeniging
onder zijn leiding gekomen tot uitvoeringen
van o. a. „De Barbier van Bagdad" (Cornelius), „Damnation de Faust" (Berlioz) en
„Mattheus- passion" (Bach), welk laatstgenoemd
werk nu ieder voorjaar in Deventer wordt
gegeven.
In 1882 werd Rijken benoemd tot leeraar
voor piano- en theorieklassen aan de Deventer
muziekschool, van welke school hij sinds een
tiental jaren directeur is.
De benoeming tot onderwijzer aan de
Rijkskweekschool voor onderwijzeressen te
I0
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Apeldoorn in 1896 bleek niet aan zijn ideaal
te beantwoorden: hij bedankte in 1898 en
ging naar Deventer terug.
Van zijn. compositiën worden genoemd:
„Norma", opera (3o Nov. 1889 te Rotterdam
voor het eerst opgevoerd).
„Der falsche Czar", opera (tekst van Paul
Haase).
(Een derde opera, op een tekst van Marie MetzKoning, nadert haar voltooiing).
„De Leliën van het Mummelmeer", voor koor,
soli en piano.
„Pergolèse Cantate ", voor koor, soli en orkest
(bekroond door de N. T. V.).
Orkestwerken, Liederen en mannenkoren.
„De Etudes van Heller", geanalyseerd en besproken (uitgegeven bij Nijhoff te 's Hage).
Het tijdschrift „Caecilia" van 1904, 'o6 en
'07 bevat besprekingen van zijn hand over de
„Nieuwe Klaviermethodes.
Rijken behoort tot de voortreffelijke klavierspelers en is een zeer bekend paedagoog.

Rijkens-Culp (mevr. Betsy), zuster van
mevr. Culp-Merten, geb. te Groningen, pianiste,
thans te Amsterdam gevestigd, was eerst
leerling van E. D. Kunst te Groningen en
studeerde later te Keulen.
Rijnbergen (Hendrik), geb. 3 Febr. 1886
te Utrecht, heeft zijn muzikale opleiding genoten op de muziekschool van „Toonkunst"
aldaar (viool van G. Veerman, theorie van
Joh. Wagenaar) en trad aan het eind van
dien studietijd op in een der concerten van
het „Collegium Musicum Ultrajectinum (zoogenaamd Stadsconcert) met het 3e Concert
van Saint Saëns. In 1906 was hij eenige maanden leerling van Eug. Isay en speelde daarna
op een concert der Société Artistique te
Brussel, ging toen naar Parijs, waar hij als

solo-violist werd geëngageerd van het nieuw
op te richten orkest onder Louis Hasselman,
welk orkest echter een kort bestaan had.
In ons land teruggekeerd, trad hij in ver
steden als solist op, o.a. ook in-schilend
het Concertgebouw te Amsterdam, en werd
in 1909 concertmeester van het Bluthnerorkest te Berlijn.
Rijp (Antonius Wilhelmus), geb. te
's Hage 16 Januari 1867, genoot zijn opleiding in het Amsterdamsch Blinden - instituut.
Zijn onderwijzers waren J. Kap voor piano
en S. R. de Vries voor orgel, welk laatste
zijn hoofdinstrument is geworden.
In 1895 werd hij na gehouden vergelijkend
examen als opvolger van Wagener benoemd
tot organist der Nieuwe Kerk te 's Hage. In
die hoedanigheid gaf hij orgelconcerten in
de Luthersche kerk, in de Kloosterkerk, in de
Groote kerk en in de Remonstrantsche kerk,
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RISTJOUW (ANNA MARIA).

waarbij hij als solist optrad en zich mocht
verheugen in de medewerking van de dames

Noordewier-Reddingius, De Haan-Manifarges,
Anna Kappel, Nicoline van Eyken en de
heeren R. Hol, A. Spoel, Voermans, Van
Isterdael en een koor.
In 1905 werd hij benoemd tot organist
der Nieuwe kerk te Amsterdam, aan welke
betrekking het geven van orgelbespelingen
om de 14 dagen is verbonden.
Voor orgel componeerde hij:
Ouverture op „Nun danket alle Gott", (door
H. de Vries in de Groote Kerk te Rotterdam
uitgevoerd 1903).
Ouverture op 't Kerstlied „Sere zij God",
verder Sonates, Suites, Canons, Preludium en
Fuga, Fantasie, en Pastorale.
Liederen op gewijde en ongewijde teksten,
sommigen op eigen tekst, o.a. „Kerstlied" en
„Paaschhymne".
Feestcantate, (bij het zoo-jarig bestaan van
het Blinden-instituut), met piano en orgel.
2 Strijkkwartetten (het eerste in 19o8 door
den Organistenkring uitgevoerd).
Sextet, in twee deelen, (opgedragen aan de
Utrechtsche vereeniging „Reicha", en in zijn
geheel door het Concertgebouwsextet uitgevoerd).
Concertwals en Romance, (opgedragen aan
den fluitist N. Klasen v/h Concertgebouw).
Fantasie en Serenade (opgedragen aan P.
W. Grebe, Solo-trombonist v/h Concertgebouw).

Van zijn werken is tot heden nog zeer
weinig in druk verschenen.
Ris -Roll (Johanna Jacoba Suzanna
Louise [Anna]), geb. te Amsterdam, werd
-

opgeleid tot pianiste, (solo- en ensemble -spel)
en in paedagogie, te Amsterdam.
Bovenal wordt het samenspel met haar
zuster Mej. H. S. C. Roll op twee piano's
door kenners -- onder wie in de eerste
plaats D. de Lange wordt genoemd — hoog
geroemd. Hare samenwerking is zoo vol
dat men nauwlijks gelooven kan, dat-makt,
twee dezer instrumenten door beide dames
tegelijk worden bespeeld. Zij traden zoowel
in solo- en in ensemble -spel menigmaal in
Nederland (Amsterdam), België en Duitschland op.
Ristjouw Anna Maria), geb. te Amsterdam 14 Mrt. 1884, werd voor solozang opgeleid bij Anton Averkamp en H. W. C.
van Beek (gedipl. muziekonderw.). Ook ontving zij onderricht in theorie te Amsterdam.
Thans is zij te Amsterdam gevestigd als
onderwijzeres in solozang en spreek oefeningen.
Als concert- zangeres (sopraan) trad zij op
te Amsterdam, den Haag, Utrecht, Hilversum,

RIVIÈRE (PIERR. MARIE VICT. VAN DE)
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Apeldoorn, Deventer, Nijmegen, Enschede,
Winterswijk, Breda en meer andere plaatsen,
en gedurende het seizoen 1909/10 te Antwerpen.
Rivière (Pierrette Marie Victorine van
de), geb. te Dordrecht, i7 Januari 1874, was
leerlinge van de muziekschool aldaar en van.
het „Hoch'sche" conservatorium te Frankfort
a/M. bij Prof. James Kwast, verder korten
tijd bij W. Mengelberg en bij Rudolph
Breithaupt te Berlijn, voornamelijk voor piano.
Als soliste trad zij op te Groningen,
Dordrecht, Rotterdam, Leiden, Meppel en
Assen, en is thans muziekonderwijzeres te
Groningen.
Robert (Louis), geb. te Haarlem i3 Nov.
1882, ontving zijn opleiding aan de muziekschool van „Toonkunst' aldaar in piano,
viool en theorie, onder leiding van zijn vader
W. Robert Sr., L. • Schlegel en Ph. Loots.
Later kreeg hij orgelles van W. H. C.
Schmölling (Haarlem), daarna aan het conservatorium van J. B. de Pauw, en verkreeg
in 1902 het einddiploma en in 1904 den
„Prix d'Excellence" voor orgelspel bij acclamatie.
Eerst werd hij organist aan de Remonstrantsche kerk te Haarlem, daarna aan de
Evang. Luth. kerk te Zaandam en is tegen
als zoodanig aan de N. Doopsgezinde-wordig
kerk en in het Paleis voor Volksvlijt te
Amsterdam verbonden.
Met de dames Tilly Koenen, Anna StronckKappel, Marchant-Rambonnet en den heer
en mevr. Vogel maakte hij concerttournées
door geheel Nederland en speelde in 19o5
op de Tentoonstelling te Luik en in April
1909 in het Concertgebouw te Amsterdam.
Als componist schreef hij een Orgelsonate
(m. S.)
Robert Sr. (Willem), geb. te 's Hertogenbosch 6 Dec. 1847, genoot het eerste muziekonderwijs van zijn vader, den bekenden
fluitist F. Robert en later van Fischer, Frans
Coenen en J. M.- Coenen, nadat zijn ouders
zich in 1848 te Amsterdam hadden gevestigd.
Na zijn studiën voltooid te hebben, werd
hij als violist en accompagnateur geplaatst
bij de concerten van „Felix Meritis", als
violist in het orkest van het Paleis voor
Volksvlijt en als solo-violist in den Stads

-schouwbrg.
In 1869 werd hij benoemd tot directeur
der mannenzangvereeniging „Zanglust ", welke
betrekking hij 23 jaar lang vervulde, in 1875
leeraar aan de muziekschool van „Toonkunst"
en in 't volgende jaar directeur van deorkestvereeniging „Euterpe" aldaar.

ROBERT JR. (W.).

Van Amsterdam trok hij in 1877 naar
Haarlem en werd daar (1883) directeur van
„"Toonkunst ", van de Kon. mannenzangvereeniging „Zang en Vriendschap ", met het
devies : Het doel van ons vereenigd pogen
is : zang door vriendschap te verhoogen (opgericht 20 Febr. 1830), en in 1898 directeur
van de Muziekschool. .
Als solist trad hij meermalen op te Amsterdam en in andere steden van ons land, en
was tevens I e viool in het Robert- Kwartet,
door hem opgericht en thans ontbonden.
Met „Zanglust" en „Zang en Vriendschap"
behaalde hij op de wedstrijden te Antwerpen,
Gent, Brussel, Verviers, Luik, Parijs en Keulen
hooge prijzen; met laatstgenoemde vereeniging den ten prijs in de hoogste eere-afdeelingen te Groningen, Nijmegen, Keulen en
Amsterdam, en is hij nog altijd de man der
zangwedstrijden.
In 1900 werd R. benoemd tot ridder in
de orde van Oranje- Nassau. Hij is tevens

Eerelid van de M. t. b. d. T., Lid van
verdienste Kon. zangv.. „Zang en Vriendschap ', Eerelid der Bachvereeniging en van
tal van andere vereenigingen.
Van zijne compositiën worden genoemd:
Concert- ouverture.
„Euterpe", cantate voor koor, soli en orkest.
„Feestzang", gewijd aan Frans Hals, voor
koor, soli, orgel en orkest.
„Kroningscantate", voor koor, soli, kinderkoor,
orkest en orgel.
„Haarlem's Troonlied ", voor kinderstemmen,
mannenkoor en koperinstrumenten.
,,Psalm 8, des Scheppers Avondlied", voor
gemengd koor, (verplicht koor, Haarlem Apr.
1910).

In 't Woud ; Lentefeest ; Zeemanslied ; Dorschlied ; Dies Irae ; Gloria in Excelsis Deo, allen
voor mannenkoor a- capella.

Robert Jr. (W.), geb. te Amsterdam 1874,
ontving viool - onderwijs van zijn vader en
L. Schlegel, en later aan de orkestschool
van Leopold Kramer en W. Kes.
In 1894 werd hij altist in het Concertgebouw- orkest, in 1896 eerste violist, en
maakte van 1896-1903 deel uit van het
strijkkwartet (Robert Sr., Robert Jr., J. Tak
Jr. en Th. C. de Marée), welk kwartet geregeld te Haarlem uitvoeringen gaf.
Van 1901 -07 was hij directeur van „Amstels werkman" en behaalde vele bekroningen
op wedstrijden, o.a. te Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Alkmaar.
In 1903 nam hij nog zangstudiën bij Mej.
C. van Zanten.
Sedert 1907 heeft hij zich te Tilburg gevestigd als leeraar in solozang, viool- en

ROESKE (FREDERIK J.).

ensemblespel en als concertzanger. Hij richtte
er het „Tilburgsch Strijkkwartet" op en een
gemengd koor, dat ongeveer 125 leden telt,
en is leeraar aan de muziekscholen te Tilburg
en Breda, en sedert April 1908 directeur van
de mannen zangvereeniging „Caecilia" te
Breda, welke in. Maart iglo op den zang.
wedstrijd te Haarlem bekroond werd.
Op het einde van 1910 werd hij benoemd
tot directeur der Kon. mannenzangvereeniging
„Souvenir des Montagnards" te Tilburg, ter
vervanging van F. Hoozeinans, die ontslag
genomen heeft.
Roeske (Frederik J.), geb. te Amsterdam
27 Oct. 1868, gaf reeds vroeg blijken van
muzikalen aanleg, werd leerling van de
muziekschool van „Toonkunst ", en studeerde
later bij F. Coenen, C. v. d. Linden, H.

Viotta en B. Zweers.
Bijzonder aangetrokken tot directie, voerde
hij reeds op 16-jarigen leeftijd een kinderkoor aan en werd allengs een der beste
koordirigenten van ons land.
Zoo behaalde hij met de zangvereeniging
„Kunst door Oefening" sinds 1893 eerste en
tweede prijzen op nationale en internationale
zangwedstrijden; met de liedertafel „Zanglust", van welke hij in 1895 directeur werd,
eveneens eerste, tweede en eere- prijzen;
met de „Vereenigde Zangers" sinds 19o1 en
met de Kon. liedertafel „Apollo" sinds Igoo
even zulke onderscheidingen.
Op het oogenblik is Roeske dirigent van
„de Vereenigde Zangers ", van „Apollo"
(mannenkoor), te Amsterdam, en van het
mannenkoor „Richard Hol" te 's Hage.
De directie van de gemengde zangvereeniging „Musis Sacrum" te Amsterdam heeft
hij neergelegd (1910) en is hij vervangen
door L. C. Keereweer te Utrecht.
In 1898 dirigeerde hij de groote Aubade
(1500 zangers en 5 muziekkorpsen) op den
Dam te Amsterdam.
Roeske componeerde de volgende koren:
„Goeden nacht,
„In winternacht,"
kleinere
„Naar zee,"
mannenkoren.
„Neerlands mannenzang,"
„Onweer,"
„Balder's dood,"
groote
„Zigeuner leven,"
mannenkoren.
,,Harald's bruid,"
„Iphigenia,"
„Morgen,"
gemengde
„Een boodschap op de
koren,
heide,"
en bewerkte verder verschillende koren.

Voorts liederen, als:
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RÖNTGEN (ENGELBERT).

„Bij 't ondergaan van 't zunneke" (hoog en laag).
Verscheidene orkestwerken (M. S.) en twee
Cantates voor mannenkoor, soli, orkest en orgel.

Daarbij was hij in 1897 directeur der af
deeling Bussum der M. t. b. d. T. en in 1899
kapelmeester der Schutterij en dirigent van
de Amsterdamsche Orkest -vereeniging.
Roetering Schunlau (H. B.), zie Schun-

lau.
Rogmans . (Johan I.),

geb. 23 Oct. 1852
te Haarlem. Oorspronkelijk was Rogmans
bestemd voor den militairen stand ; doch te
Gouda in garnizoen zijnde, trok hij als zanger
in de R. K. Kerk de aandacht door zijn
mooie stem. Jozef Verheyen, directeur der
zangvereeniging „Apollo", wist hem te bewegen zich op den zang toe te leggen.
Derhalve ontving R. les van Molkenboer,
leeraar aan de muziekschool van „Toonkunst"
te Amsterdam en later van J. Messchaert
(1879). Reeds op 3 Febr. 1881 trad hij als
concertzanger (tenor) op in Haydn's „Jahreszeiten" (directie Heinze). Zijn succes was zoo
groot, dat hij tal van aanvragen als solist
ontving, vooral gesteund door de protectie
van Verhuist en Hol. De eerste vereerde
hem zelfs zijn : „O Salutaris Hostia" in
manuscript. Ook R. Hol koos hem als solist
voor de 1e uitvoering van zijn „David" te
Utrecht. Vooral in Duitschland, maar ook in
België, in Engeland, zelfs te Moskau (1899)
veroverde hij stormenderhand de volksgunst.
In 1881 was hij lid van het eerste a-capellakoor van D. de Lange, dat toen te Londen
optrad. Sedert heeft Rogmans zich zoo talloos veel malen als concertzanger doen
hoorgin, dat het niet mogelijk is daarvan een
opsomming te geven.
Den 20X11 Oct. 1904 was het 25 jaar geleden,
dat hij als zanger optrad. Bij die gelegenheid
gaf de liedertafel „Apollo" te zijner eere een
concert in het Concertgebouw, waarop o. m.
een cantate voor mannenkoor, sopraan -solo
en orgel, van Roeske, gezongen werd. De
Paus benoemde hem tot ridder in de orde
van Gregorius de Groote.
Roll (Henriette Sophia Charlotte), te
Amsterdam geboren, werd voor dezelfde
vakken als hare zuster, mevr. Ris —Roll, te
Amsterdam en te Keulen opgeleid.
Evenals deze is zij als piano- onderwijzeres,
in 't bijzonder tot opleiding voor examens,
te Amsterdam werkzaam.
Röntgen (Engelbert),tweede zoon van Jul.
Röntgen Sr., is 12 Aug. 1886 te Amsterdam
geboren en werd tot cellist opgeleid bij Bos mans, later bij Mossel en aan het Conservatorium te Amsterdam.

I49

RÖNTGEN SR. (JULIUS).

Hij was vroeger solo-cellist in Rostock,
tegenwoordig als zoodanig in Zürich.
Van zijn compositiën vinden wij opge-

„Oud- Nederlandsche Amoureuze Liedekens".
„Neckens Polka", variatiën voor piano.
„ Julklapp", kleine piano- stukken.
Sonate (a Kl. t.), voor piano en cello.
Sonate (E gr. t.), voor piano en viool, op. 40.
Sonate (g Kl. t).
Piano-concert, in Febr. 1910 door hem zelf
voor het eerst te Weenen gespeeld.
2F' Sonate voor cello en piano, op. 56 (b Kl. t.)
„Dolce far niente", Klavierstücke, op. 6o.
„Der Abend" (Schiller), für Männerchor, op.
55 nr. I.
„Jung Volker, das ist unsex Rauberhauptmann"
(Mörike). Im Volkston.
Um Mitternacht: „Gelassen stieg die Nacht
aus Land" (Mörike), für Männerchor, op. 55
nr. 2.
Suite „Oud Nederland."
„Oud-Hollandsche Volksliedjes ", voor gemengd koor bewerkt, op. 42.
„Oud-Nederlandsche dansen ", voor orkest.
a. Saltarelle, b. Branle de Bourgogne, c.
Ronde, d. Gaillarde : La Brune, e. Bergerette : Les grands douleurs, f. Pavane,
op. 46. Hetzelfde voor piano 2 h. op. 46 a.
Drie Romancen, voor piano; Scherzo, voor 2
piano's ; op. 3 2 /33•
Suite aus „Jotuheim" ; Een Symphonic ; Pianoconcert met orkest.
Ballade (d-moll), für Pianoforte zu 2 H , op. 6.
„Der Fasching zu Prag", ballade, op. 52 (bekroond).
„Liedeken van Jesuken ende S Janneken, die
spelen met het lammeken" (Adr. Poirters 1645)
voor zang en piano, op. 53, opgedr. aan mevr.
Noordewier-Reddingius.
Negen Oud - Nederlandsche liederen, voor koor
a- capella, op. 44, opgedr. aan A. Diepenbrock.
„Trio", pour violon, piano et violoncelle, op.
50 (bekroond)
Oud-Nederlandsche Volksliederen, voor zang
en piano, op. 47, opgedr. aan J. Messchaert,
dl. I, 2e dr.
Oud -Hollandsche boerenliedjes en Contredansen, bewerkt voor viool en piano, bnd. I en
II, op. 51.
Nederlandsche dansen der 16e eeuw, bewerkt
voor piano 4 h., bnd. I en II.
Ballade (g. kl. t.) en Toccata (J. S. Bach),
voor piano 2 h.
Cadenzen zu Beethoven's Clavierconcerte:
I. Zum ier Satz (C dur) des jen Concerts,
2. Zum ier Satz (B dur) des Zen Concerts, 3. Zum
Ier Satz (c moll) des 3"' Concerts, 4. Zum I E r
and letzter Satz des 4 "n Concerts.
Sérénade mélancolique (Berlin).
Ie Symphonic.

teekend:
Adagio tranquillo für Violine oder Violoncello
and Klavier (Leipzig).

Röntgen Sr. (Julius), geb. te Leipzig 9
Mei 1855, is van vaders zijde oorspronkelijk
Nederlander. Deze, met name Engelbert
Röntgen, geb. te Deventer 30 Sept.. 1829,
had zich te Leipzig gevestigd en is daar
overleden 12 Dec. 1897.
Te Leipzig nu ontving de jonge R. het
eerste klavieronderricht van Moritz Klengel,
zijn grootvader van moeders zijde en van
zijn oom Julius Klengel. Een paar jaar later
kreeg hij daarbij onderwijs in theorie van A.
Hauptmann en in pianospel van L. Plaidy
en K. Reinecke.
In 1871 zette hij zijn studiën in compositie
voort bij Franz Lachner te München.
Met Prof. Stockhausen maakte hij in 1873
een concertreis, en de omgang met dien voor
zanger was voor hem van zeer-trefélijkn
groote waarde.
Eenige jaren later huwde hij met Amanda
Maier, een jonge Zweedsche zangeres en nu
ging hij naar Nederland, waar hij spoedig
leeraar
daarop (1877) benoemd werd tot
aan de muziekschool van „Toonkunst" te
Amsterdam (opvolger van den toen overleden
Henri Coenen) en werd weldra in de muzikale
Ie12

kringen zeer gewaardeerd.
Na het aftreden van Heinze als directeur
van „Excelsior" werd aan R. de leiding toevertrouwd, en evenzoo toen Verhulst ophield
directeur te zijn van de afdeeling Toonkunst
(1888), hoewel een storm van verontwaardiging in het land opstak over dit voorbijgaan
van geschikte Nederlanders. Röntgen meende
evenwel in 1898 om bijzondere redenen voor
de laatste betrekking te moeten bedanken.
Sedert de oprichting van het Amsterdamsche
Conservatorium (1884) is hij hoofdleeraar
voor piano aan deze Inrichting.
Als solist heeft hij zich op tal van concerten in Nederland, Duitschland, Oostenrijk
en Zwitserland doen hooren. Bovenal maakt
hij zich sinds vele jaren verdienstelijk als
accompagnateur van zijn vriend J. Messchaert,
de uitmuntende en beroemde zanger. De
lieder- avonden, door beiden gegeven, schenken
hoog kunstgenot.
Röntgen staat mede gunstig bekend als
componist. Tot zijn werken behooren:
„Toscanische Rispetti", voor solostemmen en
piano.

RÖNTGEN SI:. (JULIUS).

1

Werken voor blaasinstrumenten, Liederen
voor koor met piano, e. a.
Den Teri Febr. 1903 vierde R. zin 25-jarige
kunstenaars-loopbaan. Hij is ridder in de
orde van Oranje- Nassau, in de Noorsche
Olaf-orde 1e klasse en heeft de Rumeensche

Kronenorde.

RÖNTGEN JR. (JULIUS).

Röntgen Jr. (Julius), oudste zoon van
Jul. R. Sr., werd te Amsterdam geboren 20
Mei 188x, was leerling van Joseph Cramer
en Joseph Joachim, is thans lid van het' beroemde Kneiselquartet in New-York en hoofd leeraar aan het Conservatorium aldaar.
Roosing (Lotte), altzangeres, gevestigd
te Rotterdam als leerares in den solozang en
methodisch spreken, begon hare studie hij
Mej. Cornélie van Zanten, behaalde diploma
in zang bij de M. t. b. d. T. en studeerde
verder bij de dames Noordewier-Reddingius
en De Haan-Manifarges.
Als soliste trad zij in verschillende plaatsen
van Nederland en enkele malen in het buitenland op.
Roothaan (Albert Th. N.), geb. te Amsterdam, 24 Januari 1847, heeft het door
eigen studie en door het ontvangen van
muziekonderwijs van zijn vader, van Ahout
en R. Hol zoo ver gebracht, dat hij reeds
in 1865 werd benoemd tot organist van de
Petrus- en Pauluskerk te Amsterdam. Van
1867—'85 was hij werkzaam als piano-onderwijzer en van 1875-85 tevens muziek-handelaar.
In 1885 vastigde hij zich te Nijmegen,
werd directeur van Nijmeegsch mannenkoor
(tot 1904) en richtte er I. Januari 1886 de
eerste klassikale piano- cursus en zangschool
op, welke zich in 1895 oploste in de toen opgerichte muziekschool van ,,Toonkunst'', waarvan
hij nog tot heden leeraar voor piano is.
Hij nam in 1894 het initiatief tot de oprichting van de afdeeling Nijmegen en omstreken van de M. t. b. d. T. en was tot
1898 directeur van de afdeelings-zangvereeniging aldaar. Verder is hij sinds 1905
directeur van het door hem opgerichte
„Mannenkoor Noviomagiim" en sedert i Mei
1886 tot op heden organist van de St. Dominicus -Kerk. Ook is hij sedert 1904 directeur
van het mannenkoor „Orpheus" te Deventer.
Zijn compositiën bestaan hoofdzakelijk uit
kerkgezangen en mannenkoren a- capella, van
welke laatsten „Laetare Jerusalem" en „Inclina
Domfine" de voornaamsten zijn. Verder
schreef hij nog de „Hamerreien ", de „Hamercantate" en het oratorium „De vier jaargetijden", voor gemengd koor en orkest.
Roothaan (Louis R.), broeder van Albert
R., geb. 23 Januari 18 43, T 31 Oct. 1906 te
Straatsburg, werd tot zanger opgeleid en vol
zijn studiën bij Julius Stockhausen-toide
(1879—'81).
Hij vestigde zich daarna als muziek-directeur
en zangleeraar te Munster i. W„ werd in
1896 als zoodanig benoemd te Baden-Baden
en vertrok in zgoo naar Straatsburg, waar hij
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RUIJGROK (JAC. J.).

vooral als zangonderwijzer zeer in aanzien was.
Hij trad in zijn jonge jaren in Holland en
tot zelfs op rijper leeftijd zeer veel als tenor-

solist op.

Hij componeerde vele liederen en kleine
mannenkoren en schreef een zangschool,
terwijl een harmonieleer onvoltooid bleef.
Rooy (Anton van), geb. te Rotterdam
I Januari 1870, zou voor den handel worden
opgeleid. Zijn ouders hadden er derhalve
veel op tegen, dat de neiging van hun zoon
veel meer naar de toonkunst overhelde.
Eindelijk gaven zij, ofschoon betrekkelijk
laat, hunne toestemming en Anton stelde zich,
toen 22 jaar oud, onder de leiding van Prof.
Stockhausen te Frankfort.
Na aldaar 4 jaar gestudeerd te hebben, vestigde hij zich als concertzanger, en trad hij met
groot succes voor het eerst te Barmen op.
Daar hij zich eigenlijk meer voelde aangetrokken tot de dramatische kunst, kwam hij vooral
door aanbeveling van Weingartner in aan

-rakingmetv.CosWanr,e
toen af oefende hij zich onder haar leiding
in het zingen van Wagner- partijen. Met de
Wotan -rol ontving hij de Bayreuther- wijding
(1897), en werd voortaan een der meest -

gevierde Wagnerzangers.
Als zoodanig trad hij ook in ons land, nl.
te Rotterdam, Utrecht en Amsterdam o.a. in
de „Siegfried.' op.
In 1898 werd hij geëngageerd voor de opvoeringen in het Covent-Gardentheater te Londen
en daarna aan de Metropolitan te New-York,
waar hij de vele Wagner- partijen in het
Duitsch vertolkte. Ook in Berlijn, Brussel en
andere groote steden in het Buitenland vervulde hij verscheidene Wagner- rollen.
Anton van Rooy is o a. ridder in de orde
van Oranje- Nassau.
Ruijgrok (Jac. J.,) geb. 20 April 1862 te
Haarlem, toonde al heel vroeg veel muzikalen
aanleg te bezitten en kreeg van den Stads
onderricht in vioolspel,-kapelnistrMu
van Steenman in zang en later van M. A.
Driessen in orgel- en pianospel.
In 1879 vestigde hij zich te Kuilenburg
als leeraar in den kerkzang aan het KleinSeminarie en als directeur der zangvereeniging ,,Sancta Caecilia", waar hij ook voor
het eerst optrad als solist met het 7e concert
van Rode en de „Legende" van Wieniawsky.
In 1883 deed hij met goed gevolg examen
voor de N. T. V., vestigde zich in het vol
gende jaar te Purmerend en ging geregeld
naar Amsterdam om onder B. Zweers zijn
studiën te voltooien in contrapunt en compositie, in pianospel bij Henri Tibbe en in

RUIJGROK (1. N. W. C. A.).

zang bij Mej. C. Esser. Practisch vermeerderde
hij zijn bekwaamheid en routine door op te
treden als pianist in „Amstels mannenkoor ".
In 1889 kwam hij naar Arnhem, waar hij
benoemd was tot organist aan de St. Wal
volgende jaar legde-burgske.Rdinht
hij den grond tot de oprichting der „Vincentius- concerten ", waarvan het eerste in het voorjaar van 1891 plaats had met de „Schëpfung"
van J. Haydn. Ook arrangeerde hij met G.
Wagner (concertmeester der Arnhemsche
Orkest -vereeniging) Kamermuziek- soirées.
Voorts werd hij directeur van „Arnhemsch
mannenkoor', en van het werkmans- zangkoor

„St. Caecilia", onderafdeeling van den R. K.
Volksbond.
Den 27en Oct. 19o8 vierde hij zijn zilveren
feest als musicus.
De volledige lijst zijner werken moge
hier volgen ;
I, Liederen:
„Het lied der jeugd ", voor sopraan of tenor;
„Scheiden" voor bariton.
„Blondelok".
„Angelus". ,,
„Feestzang .

RUYGROK (LEO P.).
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^ voor middenstem.

„Communielied ".
„Drie kussen ", voor sopraan ; id. voor alt of
bariton.
II. Voor mannenkoor:
„Blijf één, mijn vaderland'; „Gebed van den
nacht".
„Die Traum von Walpforzheim" ; De uitwijkelingen".
„Laudate Dominum", mannenkoor met orgel.
III. Voor gemengd koor:
„Cantica sacra" ; „De Mulder".
„St. Walburgis- cantate," voor solo, gemengd
koor en orgel.
„Te Deum", voor alt- en mannenstemmen,
orkest of orgel.
„Weest vroolijk en blijde ", voor vrouwenkoor.
Piet Hein" kleine fantasie. )
voor piano.
Albumblad.
"
„Veni Creator" ; Andante religioso'', beide
voor orgel.
Piano-album.
In manucript berusten:
Feestcantate, voor soli en mannenkoor; Kerst
-cante.
„Tu es Petrus ".) voor mannenkoor
en orgel,
Drie Motetten. )
„Licht", voor vrouwenkoor, soli en orkest.
„Herfstgedachte ", ) fantasie en orkest.
„Lentezang ".
„Ode", voor tenor-solo en orkest.
Romance, voor viool ; „De Mulder", lied voor
middenstem en piano.
„

Ruygrok (J. N. W. C. A.), geb. io
Maart 1855 te Arnhem, bezocht reeds op
jeugdigen leeftijd de Kon. muziekschool te

'S I Tage, nadat hij van zijn moeder, een zeer
begaafde vrouw, het eerste piano- onderwijs
had genoten.
Onder leiding van C. v. d. Does (piano),
Botgorschek (fluit), en bovenal van den toen
directeur dier school, (W. F. G.-maligen
Nicolai (theorie, orgel en orkestspel), vormde
hij zich tot een degelijk, veelzijdig ontwik-

keld toonkunstenaar.
In 1873 vestigde hij zich te Utrecht en
was daar 5 jaar verbonden als i fluitist aan
het orkest (C. Coenen). Deze concerteerde

met G. Hekking, M. Gaillard en Ruygrok

vele jaren en gaf in de meeste plaatsen van
ons land kamermuziek-avonden. Spoedig werd
R. benoemd tot organist der Evang. Luth.
kerk en iets later tot directeur der afdeeling
Zeist der M. t. b. d. T. welken post hij,
naast dien van privaat piano- leeraar nog bekleedt. Bovendien is hij als zangleeraar verbonden aan enkele onderwijs-inrichtingen.
Vele zijn de compositiën van R., waarvan
evenwel slechts enkele werden uitgegeven, o.a.
„Wals en Dwergenmarsch", uit„Sneeuwwitje ",
met orkest (kinderopera). Dit is wel het belangrijkste werk en het werd onder eigen leiding
met veel succes uitgevoerd te Utrecht, Alk maar, Baarn, Hilversum en Wormerveer.
Twee liederen : „Das Veilchen" en ,,Sehnsuchtswonne", en een Kerstcantate.
Zijn voornaamste compositiën zijn de
grootere werken:
„Hymne ",
„Kindercantate ", (bij de onthul- voor soli,
ling van het Standbeeld van Jan koor en

van Nassau),

„Kroningscantate'', orkest.
„Zendingscantate ",
„Ave Maria", vrouwenkoor met sopraan -solo.
Andante en Scherzo, voor vijf blaasinstrumenten.
Op. 27, Kerstcantate voor vrouwen- of kinderkoor, met piano.

Als pianist trad. R. in de laatste jaren op
in vereeniging met het gezelschap „Reicha",
samengesteld uit vijf der beste krachten van
het Utr. Sted. orkest, ten doel hebbende
uitvoeringen van kamermuziek voor blaasinstrumenten met of zonder piano te geven.
Ruygrok (Leo P.), zoon van den vorige,
geb. te Utrecht 8 Mei 1884, genoot het eerste
muziekonderwijs van zijn vader en later aan
de muziekschool van „Toonkunst" van E.
Ferrée (violoncel) en van Joh. Wagenaar
(theorie en compositie). Spoedig nam hij
plaats in het Utr. Sted. orkest onder Wouter
Hutschenruyter, waar hij vier jaar werkzaam
was, wat veel tot zijne verdere vorming
bijdroeg.

SAMETHINI (MAURITS).
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Als componist deed hij het eerst van zich
hooren met muziek, geschreven bij een drie
-deligtonspvamr.Gthe-Twis
Daarop volgde een Suite voor orkest, welke
de eer genoot door Hutschenruyter te worden
uitgevoerd.
In het najaar van 1908 vertrok hij naar
Winterthur als solo-cellist aan het StadtOrchestre en ging van daar in 1909 voor
eenige maanden naar Berlijn en studeerde
bij dr. Ertel voor compositie. Onderwijl kwam
wederom een orkestwerk gereed, nl. de
ouverture „Roland", met veel succes te
Utrecht uitgevoerd.

Samethini (Maurits), geb. te Amsterdam
Dec. 1863, ontving vioolles van zijn vader,
theorie en contrapunt van Jacob Kwast en
op de hoorn van W. Breethoff, welk laatste
instrument zijn hoofdinstrument is geworden.
Zijn eerste werkkring ving aan in 1879
bij G. Prot, nl. als violist, later als paukenist
en hoornist, in 1882 bij de Amsterdamsche
Orkest -vereeniging als 4de hoornist, van
1889 -91 bij de Arnhemsche Orkestvereeniging als 3- en - daarna in het Paleis-orkest
(R. Hol) weder als 3C hoornist. Daarna (1898)
werd hij orkest-directeur van het „Grand
Theatre" (Gebr. Van Lier), in 1900 van het
Amsterdamsche Operette - gezelschap, toen
2 e directeur en repetit. bij het Amsterdamsch
Lyrisch tooneel en sinds 1904 weder bij
Prot.
Tot zijn compositiën behooren:

9

„Een Amsterdamsche Hartjesdag", Operette,
(opgevoerd 37 achtereenvolgende avonden in
den Artis- Schouwburg 1896).
Romance, voor viool met piano en orkest.
Rembrandt -marsch (Uitgev. Concertgeb. (1906).
Polka voor piston (uitgev. te Zurich).
9 Militaire marschen en ongeveer 75 arrangementen voor harmonie.
46 arrangementen van Operettes.
(Een operette in 2 bedrijven en een beknopte
Muziek- Lexicon zijn in wording).
Grand potpourri américain, pour piano.
Vergunningsmarsch, voor zang en piano.
Sandt (C. van de), geb. 22 Apr. 18 39,
j- Oct. 1899 te Rotterdam, was aldaar ge-

durende 34 jaar als onderwijzer in Klavier spel gevestigd. Zijn leermeesters waren De

Vliegh, Coenen, E. Lubeck, Jos. Beltjens en
w. Bargiel.
Nadat hij zijn studiën had voltooid, deed
hij zich te Antwerpen als solist hooren. Hij
vestigde zich te Rotterdam, stichtte een mu-

SAVELLI (ANDRINE).

Op het einde van Sept. 1909 werd hij
aangesteld als solo-cellist in het Symphonieorkest te Lausanne, waar hij én als solist én
als dirigent zijner eigen werken veel succes
oogstte. Zijn laatste groote werk, dat hens
als een begaafd componist doet kennen is de
„Tragische Ouverture ", die in Mrt. 1910 onder
eigen leiding weder te Utrecht ten doop gehouden werd (23 Maart 1910). Evenals Peter
van Anrooy doet hij zich, zonder in het
minst aan zelfstandigheid en oorspronkelijkheid te verliezen, als een waardig leerling
van Joh. Wagenaar kennen.

ziekschool te Schiedam en werd vervolgens
leeraar aan bovengenoemde muziekschool te
Rotterdam, welke betrekking hij tot 1897
waarnam.
Zijn beste leerling is zijn zoon Max, die
tot de beroemdste pianisten van onzen tijd
behoort.
Sandt (Maximiliaan van de), geb. te
Rotterdam, r8 Oct. 1863, ontving van zijn
vader, C. van de Sandt het eerste pianoonderwijs. Daarbij kreeg hij van Th. Verhey
en F. Gernsheim onderricht in theorie en
compositie.
Reeds spoedig trad hij als piano- virtuoos
in ons land en te Keulen op (1884), welke
laatste Concerten aanleiding gaven tot zijn
vertrek naar Weimar, om bij Liszt de laatste
hand aan zijn vorming te leggen. Door diens
bescherming speelde hij aan het Hof te
Weimar en voor de familie Wagner te Bayreuth. Toen volgde een kunstreis door Nederland, Duitschland, Zwitserland, Oostenrijk
en Frankrijk (1886).
In het volgende jaar ging hij naar Berlijn,
om de plaats in te nemen van H. Bisschoff
aan het Stern'sche Conservatorium (1887-94)In 1896 riep Dr. Wüllner hem naar Keulen,
waar hij leeraar werd aan het Conservatorium voor het hoogere klavier - onderwijs.
Santen Kolff (j. van) f Dec. 1896,
muziekliterator, schreef vele artikelen over
verschillende onderwerpen van muzikalen
aard in „Caecilia", in het „Maandblad voor
muziek ", in de „Allgemeine Musikzeitung",
in het „Musikalische Wochenblatt", in de
Bayreuther Blotter, in de „Revue Wagnerienne", enz. Bij Martinus Nijhoff te 's Hage
zijn Ivan hem verschenen „Muzikale Novellen ".
Savelli (Andrine), geb. in X885 te
Padang (Sumatra), genoot haar eerste, zang-

SCHAEKEN (JOHANNES HUBERT).

onderwijs op het Kon. Conservatorium te
'S Hage, studeerde daarna 2 jaar te Berlijn
bij mevr. Caisso (Marie Sablairolles, dochter
van de vermaarde actrice Suze Sablairolles),
en voltooide sedert 1900 haar zangstudiën
bij W. Mengelberg.
In 1906 werd zij verbonden aan de Fransche
opera te 's Hage en ging in het volgende
jaar als chanteuse légère naar de Italiaansche
Opera aldaar.

Schaeken (Johannes Hubert), geb. te

Weert (L.), 2 Januari 1832, kreeg het eerste
muziekonderwijs van zijn vader en daarna
aan het conservatorium te Brussel, waar hij
een 2en en een I en prijs behaalde voor harmonie en compositie en werd toen leerling
aan de Haagsche muziekschool. Kort daarop
vestigde hij zich te Amsterdam, ging in 1861
naar Indië en werd organist te Samarang,
gaf gratis muziekles aan de gouvernementsweeshuizen en concerten ten voordeel dier
gestichten. Hier schreef hij in een prijskamp
een compositie, welke door de M. t. b. d. T.
in Nederland bekroond werd. In 1868
keerde hij naar Brussel terug en werd daar
benoemd tot kapelmeester der Kon. parochiekerk van St. Jacques sur Caudenberg en van
het koor der Carmelieten, tot directeur der
koor- en symphonie-afdeeling van den Katholieken kring. Vele leerlingen werden door
hem gevormd, o. a. de heer M. J. A. Lans.
Van zijn ongeveer 300 compositiën noemen wij:
De drama's „Thomas Morus", „Beersel",
„Olivier van den Tempel" en „Le joli chateau".
Een koor bij het feest van Conscience, (door
500 zangers te Brussel uitgevoerd) woorden
van prof. De Rijk.
„Limburgs Mannenkoor" (Brouwers) voor
soli, koor en orkest, bij het zilveren kroningsfeest van Koning W. III, (1874).
Een pas redoublé, voor fanfare (waarin ons
volkslied voorkomt).
24 Vocalises, opgedr. aan den heer C. v. d.
Does.
7 Missen; meer dan 8o motetten met Latijn schen tekst, voor z, 2, 3 of 4 stemmen met
orgel.
62 Zangoefeningen en 24 Cantiques voor 3
stemmen met orgel of harmonium.
„La gloire de Marie", io -Cantiques met begeleiding.
4 Kerstliederen.
24 eenstemmige liederen voor schoolgebruik.
„Hymne a Léon XIII", voor solo, koor en
orkest of piano.
„Hymne à la patrie", voor 4- stemmig mannen
orkest.
-koren

Verscheidene koren voor mannenzang, tiv. o.
„Na den Storm" (bekroond).

SCHFER (DIRK).
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Verscheidene Cantiques voor kerkelijk gebruik.
Psalm 8, voor soli, duo's, koor en orkest.
2 Kwartetten voor strijkinstrumenten.
2 Concerten, voor alt en piano ; trio pour
cors et piano.
3 Solo's voor cor en piano, enz.
3 Orgelstukken, opgedr. aan Prof. Mailly.
24 Préludes, voor orgel (met vingerzetting).
„Pour Dieu", voor solo en 4- stemmig man-

nenkoor.
„Le triomphe Christ", oratorium voor soli,
duo's, koor en orkest.
„Les sept paroles du Christ", voor mannenkoor en orgel.
„Jean de Weert", historische opera in 3 bedrijven.
„Les clavicinistes", herzien en verbeterd
(bekroond).
In het „Gregoriusblad" schreef hij een
theoretische en practische leerwijze voor harmonie.

Schafer (Dirk), geb. te Rotterdam, 25
Nov. 1874, begon op 1 4-jarigen leeftijd zijn
grondige muziek-studiën aan de muziekschool
van „Toonkunst ' te Rotterdam en zette deze,
door een Regeerings- subsidie gesteund, aan
het Conservatorium te Keulen voort ( 18 9 0- 94).
In Sept. 1894 verkreeg hij, uit een aantal
van 25 mededingers, den iE' Mendelssohn prijs als pianist en deed daarna verscheidene
kunstreizen door Duitschland, Nederland en
België.

In 1895 vestigde hij zich te 's Hage en
later te Amsterdam, wat niet verhindert,
dat hij hier en daar concerten en recitals
van vreemde en eigen werken geeft.
D. Schafer is lid van Verdienste M. t. b. d. T.
Het kunstenaars-paar Schafer-Hekking begint dezelfde aantrekkingskracht op het
kunstminnend publiek uit te oefenen als de
bekende namen Messchaert-Röntgen.
Van zijn kompositiën zijn in druk verschenen:
„Variationen auf ein Sequenz", voor piano.
Sonate voor piano en cello (opgedr. aan G.

Hekking).
Piano- kwartet.
Piano- kwintet (o. a. op het Tonkünstlerfest
te Frankfort a/M. uitgevoerd in 1904), op 5,
(Des gr. t.).
Sonate (D. gr. t.) voor viool en piano.
Walzer fur klavier ( 18 93).
2 Gemischte Chore mit Orchester,
op . I

^ Leuckart,
2 Geistl. Lieder a- capella, op. 2
Leipzig.
Barcarolle ; Prel. and Fuga fur
klavier.
8 Etudes fur Klavier, op. 3
22 Sonate, voor viool en 1
Breitkopf u
1
iano o . 6
voor Hartel, Leipzig.
p Rhapsodic Javanaise,
orkest, op. 7

Te
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Sonate voor viool en piano,
Noske,
op. 4 (D. gr. t.)
1 Middel Suite Pastorale voor orkest, op. 8
burg.
(ook bewerkt voor piano 2 h.)
Sonate (G. gr. t.). eerste uitvoering i8 Oct.
1910 te Utrecht (M. S.).

Schaik (Antonius Joannes van), geb.
te Nieuwersluis, 8 Dec. 1832, j te Utrecht
22 Oct. 1882, genoot muziekonderwijs van
H. Wormer,, Van der Wurff. Sr. en Kufferath.
Hij was in zijn tijd een gezocht piano- en
zangonderwijzer en trad ook meermalen op
als concertzanger te Utrecht.
. Zijn voornaamste openbare werkzaamheid
is geweest die van directeur der Utrechtsche
mannen-zangvereeniging en van het zangkoor
der St. Augustinuskerk aldaar (Oudegracht).
Van zijn compositiën zijn de voornaamste:
eenige gelegenheids- cantates bij jubilae der
genoemde mannen -zangvereeniging en enkele
kleinere kerkmuziek-stukken, o. a. „Veni
Creator Spiritus" voor 4 mannenstemmen
met orgel; „Tantum ergo", voor idem.
Schaik (Joannes Antonius Stephanus
van), geb. te Utrecht, 3 Dec. 1862, zoon
van den voorgaande, ontving eerst pianoonderwijs van zijn vader, van W. Oosterbaan
en S. Boekelman te Utrecht, later theorie,
geschiedenis enz. aan de kerkelijke muziekschool te Regensburg (1885--86).
Na zijn studietijd werd hij den z 6e Aug.
1885 tot R. K. priester gewijd en was
achtereenvolgens assistent te Irmum (Fr.),
Kapelaan te Veendam, Secretaris van het
Aartsbisdom, Pastoor te Eibergen en sinds
i Sept. 1906 President van het Seminarie te
Culemborg.
Zijn voornaamste compositiën zijn:
Op. I, Missa „Gloria in excelsis Deo", voor
alt, tenor en bas.
IX Kerstliederen, je bundel: 5 liederen
voor 2 en 3 stemmen (tenor, bas en
bariton) en orgel. 2e bundel: 4 liederen
voor 4 stemmen en orgel.
„ 3,
Missa „Gaudeamus", in hon. beatae
Mariae, voor 3 gelijke stemmen en
orgel.
„ 4,
„St. Joseph", oratorium voor soli,
koor en orkest.
„ 5,
„Rosarium Marianum" (Muzikale rozenkrans), 15 Ave Maria's,
dl. i : voor 2 gelijke stemmen en orgel.
dl. 2:
,, 3
,,
,,
,,
dl. 3:
,, 4. ,,
,,
,,
„Hymnus Ambrosianus" (Te Deum).
7 Tantum ergo's.
Feestcantate op het gouden feest van het
priester-seminarie „Rijsenburg" (1857-19o7)
voor mannenkoor, soli, piano en harmonium
(gedicht vair J. H. G. Janssen),
„ 2,
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Reien uit Vondel's Joseph in Dothan, voor
gemengd koor en orkest, met Voorspel voor
orkest. (Dit voorspel werd voor het eerst uitgevoerd te Utrecht 3 Jan. 191o, de „Reien" eveneens aldaar, 8 Jan. 191o).
„Ave Maria", voor vrouwenkoor en orgel.
„Op het lijden onzes Heeren", voor alt-solo,
vrouwenkoor en orgel.
„Cantiones ad processionem in Dominica
Palmarum".

(Al deze werken zijn meermalen opgevoerd).
Op het gebied der muziekliteratuur schreef
hij hoofdzakelijk artikelen in het St. Gregorius blad, sinds 1895 in alle jaargangen.
Schaik (Rudolf van), broeder van den
voorgaande, geb. 1881 te Utrecht, begon zijn
muziek-studiën aan de muziekschool van de
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst
aldaar.
Op jeugdigen leeftijd kwam hij als volontair in het Utr. Sted. orkest en werd, na in
1903 met gunstig gevolg examen te hebben
afgelegd, in 1904 benoemd tot viool-leeraar
aan de bovengenoemde muziekschool.
Daarna begon bij zijn zangstudiën bij den
heer C. van Oort en zette deze later voort
bij Raymond von Zur Mühlen.
Van '9o5 tot heden zong hij op vele
concerten in Nederland, Duitschland en België
met groot succes.
In 19o9 aanvaardde hij de hem door de
directie der Nederlandsche opera aangeboden
betrekking van 1 en Lyrischen Tenor en is thans
verbonden aan het Stadttheater te Praag
(Oostenrijk) als „Jugendlicher Heldentenor.

Schaik-Ligthart (Mevr. Annie van),
echtgenoot van den vorige, werd in 1888 te
Amsterdam geboren en studeerde bij mevr.
Dora Zweers-de Louw.
Van z 909—' z o was zij verbonden als
jeugdige dramatische Sopraan aan de Nederlandsche Opera te Amsterdam en behaalde
veel succes als „Butterfly" ; „Santuzza" in
Cavalleria Rusticana van Mascagni; „Mimmi"
in Bohème van Puccuni ; „Pamina ' in Zauberflóte van Mozart en in verscheidene
andere rollen.
Nu is zij evenals haar echtgenoot in Praag,
waar zij verschillende gastrollen zal vervullen.
Schellekens (G.), geb. te Tilburg, iq.
Mei 1867, ontving zijn opleiding van W. J.
Reyniers, muziekleeraar en organist aldaar.
Hij werd reeds op 14-jarigen leeftijd benoemd
tot organist in de parochie van 0. L. V. O.
O. en in Juni 1898 als zoodanig in de
parochie van het H. Hart te Tilburg. In
19o8 volgde hij zijn leermeester op als

SCHELLINK (S.) .

directeur der mannen zangvereeniging „St.
Caecilia" in zijn geboortestad.
Tot zijn compositiën behooren:
„Cantemus Domino", 12 gezangen voor 2
stemmen en orgel.
„In Hymnis et Canticis", 12 gezangen voor 3
stemmen en orgel, 2c dr.
„Litanie ", voor 3 stemmen met orgel.
„Caecilia", voor 4- stemmig mannenkoor.
„Met Jezus vereenigd," lied voor één zang stem met orgel.
„Wees blij gegroet ", kerstlied voor baritonsolo met orgel of piano.
„O stalleken van Bethlehem", kerstlied voor
één zangstem met orgel.
„Kerstlied ", voor 2 kinderstemmen met piano
of orgel (noten en cijfers).
„Blijde nacht ", kerstlied voor 3 gelijke stem^^^en en orgel.
„Kerstnacht ", voor mezzo- sopraan, tenor en
bas.
„Venite adoremus'', kerstzang voor 4- stemmig
mannenkoor en soli.
Missa in hon. Sancta Eligii, voor 4 gelijke
stemmen en orgel.
St. Caecilia, lied voor middenstem met piano.
„Naar Bethlehem", kerstzang voor idem en
orgel.
„Het meisje en de Schipper ", lied voor middenstem en piano.
„In de lente ", duo voor tenor en bariton
(sopraan en alt) metpiano en viool.
„Feestlied' , bij een Groene, Zilveren of
Gouden_bruiloft, .voor mezzo- sopraan, tenor en
bas.
„Souvenir de la Kermesse d'Eté'', grande
valse"" pour piano .
„Souvenir de Thalia", marche pour piano.
„Naar 't woud' , voor 4- stemmig mannenkoor.
,,Voor vaderland en Koninginne", voor idem,
2e druk.
„Blij en droef ", voor idem.
„Tegenspoed ", „Veldbloempje ", „Overal",
voor idem.
„Goeden"nacht", „Wilhelmina, onze Koningin ",
voor idem.
„Lentelied ", ,,Mijn ouderhuis ", voor idem.
Toast: „Hij leve lang ", „Mijn vaderland ",
voor idem.
„De heidebloem ", „Madeliefje ", voor idem.
„Herinnering'', duet voor sopraan en alt.
„Liefde's lente ", voor 4- stemmig mannenkoor.
„De Jaargetijden ", komische scène, voor vier
heeren.
„Naar de Noordpool ", komische scène voor
zes heeren.
„Vier bruidegoms ". komische scène voor vier
heeren (4e dr.).
-

Schellink (S.), geb. 26 Juni 1868, oudleerling van de Toonkunst-muziekschool te
Utrecht voor piano (Ruygrok, J. J. Koopman
en C. L. Wirtz), voor zang (mej. B. Zegers
Veeckens) en voor theorie (Joh. Wagenaar),
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is thans leeraar aan genoemde school in soloen koorzang.
Worp's zangboekje werd door hem herzien
en opnieuw uitgegeven, evenals de handleiding bij deze. Voorts schreef hij een
werkje getiteld : Voor de zangles, leerboekje
bij het eerste zangonderwijs.

Scheltema (Carl Steven Adama van),
geb. 1816, j 12 Juli 1898 te Arnhem, maakte
zich op letterkundig gebied naam. Menig
geschrift van zijn hand verscheen zoowel in
proza als in poëzie. Van deze laatste worden
o.a. genoemd „Perpetua" en vele schoone
kerkliederen.
Bovendien schreef hij:
.

„Natuur en Leven," 45 tweestemmige liederen.
Liederen voor School en Huis.
„Zingt den Heer", vierstemmige liederen.
„Zangen des Geloofs".
„Waarom is kennis van muziek zoo weinig
algemeen ?"
De geschiedenis van de Jubile-zangers.
Liederen, z8 Juni 1865.
Atchinmarsch, 1873.
De gemakkelijkste zangmethode ten dienste
van School- en Kerkgezang voor Nederland
aanbevolen, 1875.
„De Kerstboom ;" tot voordracht met begeleiding van piano, muziek van H. Proch.
„De Lawine," declamatorium, muziek van J. A.
v. Eijken.
„Het Kerstlied der bedroefden," met muziek
van J. J. van Krieken.
Kerstliederen voor school en huis, de zang
ontleend aan Sankey's Opwekkingszangen.-wijzen
Liederen voor Neerlands jeugd bij het zilveren kroningsfeest van Koning Willem III,
12 Mei 1874.
Neerbosch' zangen voor zondagsscholen, zangen jongelingsvereenigingen.
„Onze Zangen," zo vierstemmige liederen met
piano.
„Vrij en blij," liederen van gemengden aard.
Een zestal feestliederen voor den Kerstdag.
Liederen voor huiselijke godsdienstoefeningén.
„Een vaste burcht is onze God," voor gem.
koor, orgel of piano, 2e dr.
Gezangen Sions, bevattende 627 diverse godsdienstige liederen.
Neerbosch' Zangvogeltjes, vierstemmig gemengd koor.
Ons zangboekje, 5o tweestemmige liederen
en psalmen.
Trichordium, 6o driestemmige liederen voor
gemengd kinderkoor, alsmede voor vrouwen en -mannenkoor.
25 liederen op keur van psalm-melodieën, voor
gemengd koor, harmonium of piano, of mannen
kinderkoor, 3° verb. dr.
-vrouwen
Zes volksliederen voor gemengd koor, har
-moniufpa.
„De harpe Sions," 163 meerstemmige liederen
(C. Malan).

SCHEPP (H. W.).

„Geloofsroem in verdrukking,' (muziek van
R. Gerritson).
„De inneming van den Briel in 1572," feestzang.
„De Kerstnacht," muziek van H. Proch.
Volkslied, i April 1872.
Kerstliederen (Koning -Willemshuis).
Kinderliederen (Dieffenbach nagezongen).
Rouwzang bij het overlijden van Z. K. H.
Prins Hendrik der Nederlanden, 2- stemmige
muziek van D de Lange.
„Vrij en blij," liederen van gemengden aard.
„Zingt den Heer," 200 vierstemmige liederen
voor orgel en piano.
„Voor zang- en bedestond" (Philip Philips).

Schepp (H. W.), geb. te Rotterdam 20
Mei 1843, was leerling van Heyblom in piano
en theorie en van 1867—'7o aan het conservatorium te Leipzig. Daarna werd hij benoemd tot directeur der Caeciliavereeniging
te Solothurn (Zwitserland), gedurende welken
tijd hij in Zwitserland concerten gaf o.a. met den
tenorzanger Mancio, de violisten J. Becker,
Papini en W. Margadant. Met den laatsten
bezocht hij in 1872 R. Wagner te Bayreuth.
In 1878 werd hij benoemd tot dirigent van
het Ulmer mannenkoor en een paar jaar
later ook tot inspecteur van den Swabischen

Zangersbond. Het Ulmer zangersfeest in 1884
werd door hem gedirigeerd.
Scheurleer (Dr. Francois Daniël), bankier, geb. te 's Hage 13 Nov. 1855, werd
voor den koopmansstand opgeleid en bezocht van 1873—'74 de Handelsschool te
Dresden.
De beteekenis en de kracht van Dr. Scheurleer
ligt voornamelijk in zijn muziek - historische
kennis. Op grond van zijn vele belangrijke
werken op het gebied der muziekgeschiedenis
werd hij, die zich mede als Voorzitter van
de „Vereeniging voor Noord - Nederlandsche
-

muziekgeschiedenis" verdienstelijk maakte,

in April 1910 benoemd tot „doctor honoris
causa ".
Dr. Scheurleer is Lid van Verdienste der
M. t. b. d. T.
Een juiste opgave van zijn geschriften
(niet chronologisch) moge hier een plaats
vinden:
„Twee titanen der 19e eeuw : Hector Berlioz
en Antoine Wiertz", Haarlem 1878.
,,Franz Liszt", Haarlem, 1886.
„Mozart's verblijf in Nederland, en het muziekleven aldaar in de laatste helft der 18e eeuw,"
's Hage, 1883.
„Een devoot ende Profitelyck Boexken",
Geestel. liedboek met melodieën van 1539, opnieuw uitgegeven en van een inleiding, registers
en aanteekeningen voorzien, 's Gravenhage, 1889.
Catalogus der Tentoonstelling van muziekin-
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strumenten, prenten en teekeningen, Oct. — Nov.
1893. 's Hage 1893.
Oude muziekinstrumenten en prenten, Rotterdam, 1898.
Nederlandsche dansen der 16' eeuw, door
Jul. Röntgen. Met een inleiding van Dr. Scheurleer, Bnd. I, Amsterdam, Leipzig, 1902 ; Bnd.
II, Amsterdam 19o5.
Fruytiers (Jan) „Ecclesiasticus oft de wyze
sproken Jesu des Soons Syrachs : nu eerstmael
ghestelt in liedekens op bequame en ghemeine
weisen naer vtwysen der musycknoten daerby
ghevoecht, Antwerpen, 1565", opnieuw uitgegeven en van een inleiding voorzien door
Dr. Scheurleer, Amsterdam, 1898.
„Mozartiani", portretten en herinneringen aan
zijn verblijf in Nederland, 's Hage, 1903.
„De Souterliedekens ", bijdrage tot de geschiedenis der oudste Nederlandsche Psalmberijming, Leiden, 1898.
„Die Souterliedekens ", Beitrag zur Geschichte
der ältesten Niederl. Umdichtung der Psalmen,"
Leiden, 1898.
„Het Vlaardingsche zangverschil (1775/1778),
Leiden, 1902.
,,Jean Marie Leclair Lainé in Holland",
Leipzig, 1909.
„Portretten van Mozart", 's Hage, 1906.
Het muziekleven in Nederland in de tweede
helft der 18e eeuw, 's Hage, 1909.
Richard Wagner's „Meistersinger von Nurnberg'', Haarlem, 1877.
Catalogus der Muziekbibliotheek en der verzameling van muziekinstrumenten, 's Hage 1883.
— — Vervolg, ibid.
Catalogus der muziekbibliotheek, 's Hage 1893.
— — Vervolg, 's Hage, 1903.
- - 2e vervolg, 's Hage 1910.
Vele artikelen in het „Tijdschrift der Ver
voor Noord - Nederlandsche muziekver--enig
eeniging", in „De Banier", in „Caecilia" en in
de „Spectator".

Schierbeek (Anke), geb. te Leeuwarden,
oud - leerlinge van het Conservatorium te
Amsterdam, onder leiding van Corn. van
Zanten, later van mevr. Noordewier-Reddingius en Maria Philippi, altzangeres te Bazel.
Als concertzangeres (alt) trad zij op te

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht,
Groningen, 's Hertogenbosch, Deventer, Zutphen, Arnhem, Alkmaar, Middelburg, Leeuwarden, enz.
Hare tegenwoordige werkkring is die van
leerares in solozang te Amsterdam en aan
de muziekschool der M. t. b. d. T. te Bussum.
Schlegel (Leander), geb. te Oegstgeest
2 Febr. 1844, oudleerling van de Leidsche
muziekschool van Toonkunst, en van de
Conservatoria te 's Hage en te Leipzig, voor
-namelijk
voor pianospel.
Hij was van 1871-98 directeur der muziekschool der M. t. b. d. T. te Haarlem en
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stichtte in 1898 een „Inrichting van onderwijs
in muziek" aldaar.
Als solist deed hij zich in de jaren 1866—'90
menigmaal hooren.
Hij schreef composities voor orkest, kamermuziek, klavier, viool en zang tot en met
opus 34, en is sinds een tiental jaren ver
concerten in de „Op--slagevrdot
rechte Haarlemsche Courant". Een zijner
laatste werken is een „Passacaglia" over
stijgende en dalende toonladders, voor 2
piano's, op. 31, dat te Haarlem ter uitvoering
kwam den 27e Oct. 1910 door de dames
Henriëtte Roll en Anna Ris -Roll van Amsterdam. Verder:
Drei Lieder fir eine Singstimme mit Klavier :
Streben des Maientage, 2. Flieget; leichte
Maienli ftchen, 3. Morgenlied, op 12.
Drei Lieder für eine Singstimme mit Klavier :
I. Komm ins Boot, 2. Lieblich wallen durch
die Lüfte. 3.. Nachruf, Op. 21.
Drei Lieder für eine tiefe Stimme met Klavier : I. Um Mitternacht, 2. Abend, 3. Herbstgefi hl, op. 24.
„Der Kinder bunte Welt,'.' 5 vierh. Klavier
stücke in leichter Spielart, op 27.
Sonate für Pianoforte un.d Violine, op. 34.
Drei Lieder für eine Singstimme mit Klavier,
op. 28.
„In's Album" (Neue Folge). Vier Klavier
-sticke,op.30
Vier Lieder für eire Singstimme mit Klavier:
I. Wo ich bin, 2. Sie Naben heut Abend. 3. Liebster, Einst geliebt hat mich ein Mann, 4. Winterlied, op 22.
I.

-

Schmeink (Bernard),

17

Sept. 1909

te Amsterdam, was in zijn tijd een zanger
van naam. Gedurende vele jaren vervulde
hij de functie van secretaris der afdeeling

Amsterdam der M. t. b. d. T. Op de repetitie der afdeeling werden door den directeur
W. Mengelberg eenige gevoelvolle woorden
gewijd aan zijn heengaan, waarna de repetitie ten teeleen van rouw werd opgeheven.
Schmidt (Louis), Aug. 1885 te Amsterdam, had zijn muzikale opleiding grootendeels
aan G. A. Heinze te danken en heeft zich als
pianist meermalen in het „Park" doen hooren.
Om zijn vorming geheel te voltooien, ging hij
eenigen tijd aan het conservatorium te Leipzig
studeeren. Te Amsterdam teruggekeerd, vestigde hij zich daar . als muziekonderwijzer en
trad als solist op.
Schmier, (H y ginus Johannes Jacobus Gerardus,) [genaamd Johan] geb. te
Leiden 5 Januari 1852, ontving zijn eerste
zang- en pianolessen van N. F. Taverne
aldaar. Daarna kwam hij op het gymnasium te
Katwijk a/d Rijn, en vond daar gelegenheid

SCHMIER (H. J. J. G. [JOHAN]).

veel aan Kerkelijke muziek te doen. De
eerste maal dat hij bij een officieele gelegenheid in het openbaar zong, was in Januari
1877 in de Kerk van O. L. V. te Leiden en
wel het „Ave Maris Stella" van J. J. Viotta,
zoodat toen feitelijk zijn kunstenaars-loopbaan
begon.
Eerst op zijn 28e jaar wijdde hij zich
geheel aan de kunst, na ongeveer een jaar
voor de firma Catz te N. Pekela gereisd te
hebben. en stelde zich tot dit doel onder
den zanger Goudal te 's Hage, die een leerling van Stockhausen was. Daarna begaf hij
zich in 1881 naar Brussel en kwam als bassecoryphée aan het theater de „Monnaie" en
trad daar voor het eerst op als een der
Kardinalen in „l'Africaine". Tegelijkertijd
nam hij les bij Henri Warnots, leeraar aan
het conservatoire en directeur der muziekschool van St. Josse-ten Noode, verwierf bij
het eindexamen den 2en prijs en ontving

intusschen van den basse-noble Leon Gresse
zang- en theaterlessen.
In 1887 werd hij verbonden aan de eerste
Nederlandsche opera te Amsterdam, directie
J. G. de Groot in den Parkschouwburg en
trad daar het eerst op als Dancaïre in
„Carmen" (22 Jan. 1887), vervolgens als
Kardinaal de Brogny, als Marcel in de
„Hugenoten" e.a.
In 1890 vestigde hij zich te Amsterdam
als leeraar in den solozang en werd directeur
van de mannen -zangvereeniging ,.Kunst en
Broederschap" en behaalde daarmede op het
Internationaal Concours te Keulen den Ien
prijs (Sept. 1891).
In Febr. 1892 ging hij naar Parijs, kwam
daar al spoedig als bas-solo aan de kerk
St. Gerrnain-des-Prés, trad in de omgeving
van deze stad nu en dan als operazanger
op en werd kort daarop aangesteld tot Professeur de Chant aan de theaterschool van
mevr. Emilie Ambre
In het seizoen 1893/94 kwam hij weder
naar Amsterdam en trad bij de opera De
Groot weer voor het eerst op als de Brogny,
tot in Maart 1895, toen deze instelling ophield te bestaan. Daarop verbond hij zich
aan de opera C. v. d. Linden, die met De
Groot gebroken had en vervulde daar eenige
gastrollen. Verder gaf hij in dien tijd veel
concerten, reisde veel, toen hij voor het
seizoen 1896/97 weer bij Van der Linden
kwam en er o.a. in „Don Juan", als Leporello, en Aibler in „Bombardon" zong.
Het volgende jaar stak De Groot weder
het hoofd op en kwam de Noord- en Zuid Nederlandsche opera tot stand, welke nog
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in hetzelfde jaar te niet ging. Daarop ging
Schmier naar Antwerpen, kwam aan het
Nederlandsch- Lyrisch tooneel en zong daar
o.a. voor het eerst Wagner- partijen, bleef
daar twee jaar en trok toen naar ' Parijs om
weder als bas-solo in de St. Germain-des
Prés te zingen en keerde na zes maanden
naar ons land terug. Toen volgden de tournées met Agema, Beek, F. Phlippeau, Venverb, Henri en Felix Kwast (zonen van J.
A. Kwast) en mej. Fransman door ongeveer
heel Nederland en ook in Duitschland (Rijnprovincie). In zijn eigen land is er bijna
geen plaats, waar Schmier niet gezongen
heeft. Sedert de oprichting van het Amsterdamsch- Lyrisch -tooneel werd hij daaraan verbonden en treedt nog steeds als concert-

zanger op.
In Januari 1902 vierde hij het zilveren
feest van zijn zangers - loopbaan.
Als componist maakte hij zich bekend door
R. K. Kerkmuziek als:
Tantum Ergo I.

,,

»

II.

Recordare, Jesu pie.

0 Sacrum Convivium.
Missa in hon. S. S. Gordis.

ó
I oUo

„ B. Mariae Virg.
N
„ S. Ant. Paduani. J
Verder door zijn naturalistische compositiën
voor zang en piano, verschenen onder het
pseudoniem J. Peakeln (omzetting van N.
Pekela), als ; „De pruimenboom ; Het gebroken
glas ; Het onweder ; Flipje, de vader en de
tuinman ; Het geschenk (gedichten van H. v.
Alphen) ; Het Vinckenet (J. Cats); (onder eigen
naam verschenen) ; De onbedachtzaamheid;
Klacht van den kleinen Willem bij den dood
van zijn zusje ; De zelfmoordenaar (Piet Paalt jens) ; Op het ontvangen van Nieuwe Haring,
(van De Schoolmeester) (nog in M. S.)
Ook onder eigen naam verschenen : De Leeuw
(De Schoolmeester) ; De verstrooide minnaar (P.
Bom) ; De kleine zangster; De perzik; De edelmoedige wedervergelding ! Aan twee lieve kleine
jongens ; Klaasje en Pietje ; (H. v. Alphen).
Voor piano-solo : ,,Auf Wiedersehen" (verschenen onder pseudoniem J. Reimsch).
Voorts schreef hij teksten, door verschillende
componisten getoonzet, als : „Feesthymne voor
pastoor Welters" B. Zweers) ; „Muziek" A. J.
Bondt ► , beiden voor mannenkoor ; „Het lied van
Nederland" (W. Siep) ; „Jong van harte" (S.
Kroon) ; „De schepping;" „De jaargetijden"
(Crevecoeur); „Jansje en Johny;^^ „Het meisje
en het vogeltje" (J. Brugman), allen voor zang
en piano.
Tevens leverde hij muziekverslagen in de
Amsterdamsche courant ('t Geeltje) 1895-96
en Biographieën in de „Kunstwereld ", 1897.
„
„

„
„

Schmitz (Johan Engelbert), -^- 5 Juni

sCHNITZLER (A. J.).

1872 te Haarlem, ontving in zijn jeugd slechts
weinig muziekonderwijs. Hij zou nl. het
smidsvak leeren en daar hij veel aanleg voor
de muziek bezat, wist hij in zijne ledige uren
zich vertrouwd te maken met de werken
van groote Meesters. Hij richtte in 1830 te
Haarlem een zangvereeniging op met den
wijdschen titel: „Het doel van ons vereenigd
pogen is zang door vriendschap te verhoogen",
van welke hij 13 jaar directeur bleef. Van
1830--65 was hij organist in de Hery kerk
te Bennebroek en gaf zangonderwijs aan de
Kweekschool voor onderwijzers te Haarlem
(directie P. J. Prinsen).
Hij maakte zelfs naam door verscheidene
compositiën, als:
„De moeder en het kind",
„De veldelingen'',
„Het graf eener geliefde ",
„Een woord op Golgotha" voor
(bekroond), ( mannenkoor.
„Bede", 1
„God onze hope",
Een Mis en een Tantum ergo,
„Ode aan God",„Landelijk avondlied",
voor gemengd koor.
,,s Levens strijd ,
4 Cantates en 3 Missen,
,

Sehmólling (W. C. H. , geb. 1828, -^
3o Nov. 19o8 te Haarlem. Van geboorte een
Duitscher, vond hij op 3 0 -jarigen leeftijd zijn
werkkring in Nederland. Van 1858---66 was
hij muziekonderwijzer aan de school „Noorthy"
bij Voorburg en van 1856-1903 aan de R.
Kweekschool voor onderwijzers te Haarlem,
in welke stad hij op het muziekleven veel
invloed kreeg. Hij was van 1868-83 directeur van de Kon. mannenzangvereeniging
„Zang en vriendschap" en vele jaren organist
van de Bakenes-kerk aldaar.
Te zijner nagedachtenis werd een gedenk
geplaatst in de muziekzaal der nieuw-tekn
gebouwde school aldaar. Op den steen is een
jonge meisjesfiguur aangebracht, wier handen
over de toetsen van een orgel glijden.

Sehnitzler (A. J.), geb. te Rotterdam 13
Mrt. 1833, ontving de eerste vioollessen van
zijn oom, van Baumgarten en van B. Tours
aldaar en daarna van B. Koch te Amsterdam.
Toen zijn leerjaren ten einde waren, trad
hij in vele plaatsen van ons land op als
solist en vestigde zich als muziekonderwijzer
te Rotterdam. Den i Dec. 1900 herdacht hij
zijn 50-jarige loopbaan als zoodanig en gedurende al dien tijd heeft hij een zeer werkzaam deel genomen aan het muziekleven
aldaar. Hij werkte in al de concerten van
,,boonkunst" en „Eruditio musica" mede, den
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langsten tijd als 1e violist en plaatsvervangend
concertmeester en ook eenige jaren als 2de
violist bij de Kamermuziek - uitvoeringen.
Schnitzler (Isidor), violist, geb. te Rotterdam *
2'
ontving het eerste
Juni 1859,
vioolonderricht van zijn vader J. Schnitzler
violist , daarna aan het conservatorium te
Keulen, later van E. Wirth te Rotterdam en
eindelijk als pensionnaire van Koning W. III
van Wieniawsky te Brussel en Joachim te
Berlijn.
Na het einde dezer studiën deed hij kunstreizen door Nederland en Duitschland, bleef 6
maanden te Londen en ging toen naar
Amerika en Australië, waar hij met een
kwintet concerten gaf. In i886 werd hij benoemd tot concertmeester te Frankfort a/M.
Schnitzler (Louis), geb. te Rotterdam,
28 Nov. 1869, legde zich voornamelijk toe
op pianospel en compositie onder leiding van
F. Gernsheim, en toen zijn studiën voltooid
waren, deed hij zich in onderscheidene
plaatsen van ons land als solo-pianist hooren.
Groote bekendheid verkreeg hij door zijne
uitstekende hoedanigheden als begeleider.
Hij maakte vele kunstreizen met vele buiten
solisten, als : Katleen Parlow, Mischa-landsche

Elman, Susan Metcalfe, Carl Flesch (met
wien hij 5 concerten in Berlijn gaf) e. a.
Door zijn drukke werkzaamheden als concertspeler en onderwijzer heeft hij de laatste
jaren als componist weinig meer gedaan.
De Jury in den wedstrijd voor 2 pianowerken kende hem onder een 70 -tal mede
prijs toe voor zijn „Scherzino"-dingers
(Nederl. muziekkalender jrg. 1903 en een
jaar later werd hij bekroond voor zijn
„Lyrische Sonate" voor piano. Van zijne
hand verschenen verder verschillende Hol
liederen en stukken voor piano,-landsche
viool en violoncel, o.a. Op. i Zwei Gavotte
fur Piano; op. io nr. 3 Moeders liedje (Justus
v. Maurik) ; op. z i Sonatine voor piano.
Scholten (Hermine), geb. te Haarlem, 6
Mei 1881, ontving hare opleiding eerst voor
viool en piano van Chr. Timner, daarna
privaat - onderwijs in zang van mevr. Noorde wier-Reddingius, van Betsy Hol, Gerard
Zalsman en W. Mengelberg.
Als zangeres trad zij in Amsterdam op
onder directie van Mengelberg in de 9`áe
Symphonic (Beethoven), in de Mattheus- passion
(Bach), te Berlijn in een Domconcert en in
het Mozart- orkest, verder te Madrid, Bilbao,
Londen, Parijs, Bremen, Brussel, Bristol,

Birmingham, Handtworth, Hanover, Maagdenburg enz. Voorts in alle groote steden van
Nederland, als in Rotterdam, Dordrecht,

SCHOONDERBEEK (VALENTIJN PAULUS).

Haarlem, Groningen en in zeer veel kleinere
plaatsen.

Scholtens (R.), geb. 5 Sept. 1842 te
Groningen, j 24 Nov. 1906 te Tilburg,
toonde veel aanleg voor de kunst. Hij ontving onderricht op de klarinet en maakte
groote vorderingen, zoodat hij spoedig tot
solo- klarinettist was opgeklommen bij het
regiment infanterie te Leeuwarden. Daarna
ging hij bij de cavallerie over en werd hier
met 24-jarigen dienst gepensionneerd. Na
dezen tijd was hij verscheidene jaren solohoboïst bij de Fransche opera, en later
2' kapelmeester bij de schutterij-korpsen te
Leiden en Middelburg. In 1898 werd hij
verbonden aan het orkest der Kon. fabriek
van muziek-instrumenten te Tilburg (Kessels)
en was er tot aan zijn dood 1e klarinettist.
Schoonderbeek (Johannes), muziekonderwijzer en organist te Rijssen, aldaar
overleden 27 juni 1889.
Schoonderbeek (Johan Jacobus), geb.
te Naarden 27 Sept. 1874, genoot zijn opleiding aan het Conservatorium te Amsterdam
in hoofdzaak voor orgel en violoncel.
Hij is dirigent van de Christelijke Orato=
rium-Vereeniging te Amsterdam, van de
Kon. Zangvereeniging „Excelsior" te 's Gravenhage, van de afdeeling „Toonkunst" te
Bussum, van het dameskoor „Vita Nuova"
te Hilversum, van een Amsterdamsch dameskoor en van het gemengd koor „Looft den
Heer" te Hilversum. Verder is hij directeur
der muziekschool van „Toonkunst" te Bussum
en dirigeert de zomeruitvoeringen in de kerk
te Naarden, waar reeds de volgende meester
gebied van kerkmuziek uit-werknopht
den ouden en den nieuwen tijd werden
-

uitgevoerd:
„Te Deum", „Stabat Mater Dolorosa",
„Stabat Mater Speciosa", van Diepenbrock;

„La vita mova", van E. Wolff Ferrari;
„Canticum Canticorum" (Hooglied), van Enrico
Bossi; Cantates van Bach; Mis (c -moll) van
Mozart; „Aan de Schoonheid" (B. Zweers);
„Der Tod Jesu" (Graun); „Gijsbrecht van
Amstel" (Zweers).
In April I9I0 had zulk een uitvoering
plaats te Berlijn met medewerking van Felix
Wirth, lector in de Nederlandsche taal aldaar.
Onder andere werken kwamen daar ten
gehoore : „Javaansche [l hapsodie" van D.
Schafer; „Fantasie op een oud -Nederlandsch
lied" van Joh. Wagenaar en „Ode aan de
Schoonheid" van B. Zweers.
Schoonderbeek is ridder in de orde van
Oranje -Nassau.
Schoonderbeek (Valentijn Paulus),

SCHOTT (BETSY).

16o

geb. 1835, j 8 Mrt. 1898 te Naarden, stads
aldaar. Den io-muziekdrctnogas
Juni 1889 herdacht hij zijn 35-jarige ambts-

vervulling.
Schott (Betsy), geb. te Rotterdam, io
Aug. 1869, oud - leerlinge van L. F. Brandts
Buijs en Paul I-laase aldaar, daarna van A.
Schulze te Berlijn. Deze bezorgde haar door
zijn invloed een zoogenaamde „Freistelle"
aan de Kon. Hochschule aldaar, en, ondersteund door onze Koningin-Moeder en anderen, studeerde zij zoolang, tot zij in haar
eigen onderhoud kon voorzien.
Thans is zij leerares in zang aan de genoemde Hochschule en treedt zij daar en
elders als concert- zangeres op.
Schouten (Johan Marie), geb. in 1879
te Amsterdam, kreeg reeds op zijn 5e jaar
piano- onderwijs van zijn vader, een zeer
bekend musicus te Amsterdam, vooral door
het arrangeeren van operettes (hij arrangeerde met Heuckeroth indertijd het geheele
Fransche repertoire voor den Frascati-schouwburg, directie Prot) en bespeelde vele instrumenten. Het aanvankelijk voornemen was
zijn zoon tot piano- virtuoos op te leiden.
Deze kreeg ook op 7-jarigen leeftijd een
beurs voor twee jaar aan de muziekschool
van „Toonkunst te Amsterdam en ontving
van A. C. Brouwer tot zijn ie jaar onder
viool en harmonie. Toen-wijsnpao,
bleken de finantieele krachten zijner ouders
niet langer toereikend te zijn hun zoon verder
te laten studeeren ; deze was nu aan zich
zelf overgelaten, en moest hij in zijn eigen
onderhoud voorzien. Niettegenstaande dit,
heeft hij zich voortdurend op alle details van
de kunst zooveel mogelijk toegelegd. Hij
was gedurende twee jaar organist te Haarlem, violist en altist in Duitsche theaterorkesten, tenor- hoornist bij de Schutterij muziek te Amsterdam en solo-pianist — daar
piano zijn hoofdinstrument is — in verschil
plaatsen van ons land.
-lend
In 1899 werd hij benoemd tot directeur
van het Harmoniekorps „Orpheus" te Haarlem en achtereenvolgens van verschillende
harmonie- strijkorkest- en zangvereenigingen,
met welke hij vaak met eigen compositiën
prijzen op concoursen behaalde. In dien tijd
componeerde hij een Romance voor viool
en piano, ee.n Frans Hals -, een Prins Hendrik-marsch, verschillende liederen, en een
Concert- ouverture. Ook trad hij bij kleine
opera- voorstellingen (Pauwels, Orelio, Janmart en Saalborn) als dirigent- pianist op.
Daarna nam hij de betrekking aan van
solo-pianist van den Hertog van Devonshire

SCHUIJER (SAMUEL).

te Eastbourne en vestigde zich een jaar
later te Londen als Operette-dirigent en
componist in 't Fransche genre voor kleine
compositiën onder den schuilnaam Netousch.
Tot deze behooren o.a. een „Wals plaint
d'amour".
Verder componeerde hij:
„Ein Fest der Muse", ouverture für gr.
Militärmusik.

Daarna werd hij 2e dirigent der „Moody
manners Opera", waarmede hij een tournée
maakte van ruim 20 maanden.
Om gezondheidsredenen zijner vrouw
toeft hij tegenwoordig in Holland.
Sch ravezan d e (Jozua), geb. 25 Sept,
1844 te Rotterdam, werd eerst voor orgel
opgeleid en begon op zijn ie jaar-maker
te studeeren voor orgel, piano en compositie
bij J. B. Litzau, voor zang bij Carl Schneider
en voor instrumentatie bij F. Blumentritt, en
werd in 1865 benoemd tot organist der
Waalsche Kerk te Delft, in 1873 der Prinsekerk te Rotterdam, in 1877 der Westerkerk
aldaar en was directeur van verschillende

ver-

gemengde koren.
Van zijn uitgegeven compositiën worden
genoemd:

Kerstzang, voor 3 vrouwenstemmen met
orgel.
Drei Klavierstücke ; 2 Andantes voor. orgel.
Eligie voor violoncel en orgel.

Schróner (Emil Clemens), geb. in 1877
te Rehestädt in Thuringen, oud - leerling van
het Conservatorium te Gotha (1887—'9o),
van de „Hochschule für Musik" te Berlijn,
voor viool (Jos. Joachim) van 1891—'95.
Daarna werd hij in 1896 concertmeester
te Greiz, in 1898 leeraar aan het conservatorium te Dresden, in het volgende jaar
Je viool in het strijkkwartet te Kiew en in
1903 concertmeester van het „Harmonie orkest te Groningen, dirigent van ,,Gruno",
leeraar aan de stedelijke muziekschool, en
leider der Kamer- muziek-uitvoeringen.
Hij componeerde eenige liederen voor
mannenkoor (te Groningen gezongen) en
solo- stukken voor viool en klavier.
Sehuijer (A.) violoncellist, in Mei 1910
benoemd tot Ie solo-cellist aan de groote
opera te Frankfort a/M en bij de Symphonieconcerten (waarvan een tiental door Mengelberg werden gedirigeerd) en tot leeraar aan
de muziekschool aldaar.
Sehuijer (Samuel), componist van het
muziekdrama „Kol nidrei", naar het drama
van H. Kisnig; van de opera „Salomé''

waarvan eenige fragmenten te Spa werden
uitgevoerd en gunstig beoordeeld, en van

SCHUIL (MARTINUS).

„Liederen in den volkstoon ", voor één stem
met piano (waarvan enkele bekroond). „La
chanson du rouet," pour mezzo-sopran ou
contre-alt ; „ Mes meilleurs souhaits," Gavotte
voor piano ; Twee liederen in volkstoon met
piano : Maaierslied, Wiegenlied. „Sneeuw
liefde ",-klojes"(Wimfnd);„Dtrue
operette, te s Hage opgevoerd 1909.
Schuil (Martinus), geb. 1842 te Harlingen, j 22 Mrt. 1899 te Drachten, zoon
van een talentvol musicus (van wien een
Kerstcantate met sopraan -solo bestaat), ontving het eerste onderricht van zijn vader.
Na diens dood trok de familie naar Leeuwarden, waar de knaap viool- en pianoles kreeg.
Daar hij reeds vroeg talent bleek te bezitten,
namen eenige personen de kosten voor hun
rekening om Martinus te Brussel te laten
studeeren onder Fétis en Dupont. Begaafd
met een fraaie tenorstem, zong hij menigmaal in de R. K. kerken en werd je violist
in het orkest der opera.
Naar Nederland teruggekeerd, vestigde hij
zich te Leeuwarden en werd twee jaar daarna
organist te Franeker, in 1875 der Doopsgezinde gemeente te Harlingen, waar hij ook
Kapelmeester der Schutterij en dirigent der
zangvereeniging werd.
Hij schreef onderscheidene cantates, koren,
operettes enz. Van deze laatste noemen wij:
-

-

„De Woudkoningin ", Kinderoperette in 2 hedrijven, met piano, strijkkwintet of orkest ad
lib. (Ook verschenen in Duitsche, Engelsche en
Fransche uitgave) .
„Rika's droom", zangspel in i bedrijf met
piano, orkest ad lib.
Kerstcantate voor 3 stemmen, vrouwen- of
kinderkoor met piano of orgel ad lib.
„Malle Geert", zangspel in 3 bedrijven met
piano, strijkkwintet of orkest ad lib Tekst van
M. Schuil, muziek van M. Schuil en R, Hol.
,,Franchemont de marskramer", operette in
3 bedrijven met piano, strijkkwintet of orkest
ad lib.
„Een repetitie-avond der zangvereeniging
„Door Harmonie vereenigd", te Vredendaal.
Humor. schets voor koor, solo's enz. met
piano.
Eureka", fantasie in 3 bedrijven, voor koor,
solo's enz. met piano. strijkkwartet en orgel
ad lib.
„Neerlands bodem" (woorden van J. M H),
voor solostemmen, gemengd- en kinderkoor
met piano.
Lied van Else, voor een zangstem met piano
en viool, uit „Eureka".

Schults (Ulfert), geb. te Amsterdam, 19
November 1871, leeraar voor klavierspel en
klavierpaedagogiek aan de muziekschool van
de M. t. b. d. T. aldaar.
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SCHWEINSBERG (FRANZ JOHANN).

Zijn colnpositiën bestaan uit klavierwerken
en liederen :
Op. 1, Aquarellen, 6 Klavierstukken.
„ 2, Andante en Scherzetto.

,,
„
„
,,9,

3, Valse presto.
4, Papillons, cyclus van 12 klavierstukken.
7, Lyrische toondichtjes voor klavier.
Practische elementairschool voor klavierspel.
„ zo, Thema met variatiën voor 2 klavieren.
„ 12, Scherzo, (es kl. t.).
„ 13 en z3a, Vingeroefeningen in cijfers.
Tambourin.
„ 14,
20, 25, 26, Voordrachtstukjes en So„ 15,
natine.
Deux Valses, pour piano.
„ 31,
Berceuse et tourbillon.
„ 32,
,, 33, Esquisses
Drie Liedjes voor sopraan en „Zo
voor middenstem.
-meridag",
„ 17, Liederen voor alt.
Al deze werken zijn uitgegeven.
„ II, Walzer auf d. cis. d.
Taktiek van Joh. Brugman ,,De gevoelsmensch". Open brief aan J. Brugman, een noodzakelijke aanvulling
op diens brochure, 2e dr.

Schulz-Lessig (Mevr. Anna), geb. te
Halle 20 April 185o, werd in 1872 onderwijzeres in piano aan de Leidsche afdeeling
van Toonkunst en deed zich dikwijls als
soliste hooren. Sinds 1881 gaf zij ook onderwijs in zang aan de gemeente-kweekschool
voor onderwijzers en onderwijzeressen aldaar.
SchUnlau (Hendrik Bernardus Roetering), geb. te Rotterdam, Io Juli i866,
ontving zijn opleiding te Utrecht en te Amsterdam aan de muziekscholen van „Toonkunst", inzonderheid voor piano en viool.
Als pianist trad hij verschillende malen op,
o.a. te Beverwijk, Leiden, Winterswijk en
Enschedé.
Thans is hij directeur van de Toonkunst
muziekschool en van het-afdeling,v
muziekkorps .der voormalige Schutterij te
Enschedé.
Schweinsberg (Franz Johann), geb. te
Maastricht, 3 Dec. 1835, werd door de N. T. V.
gediplomeerd voor piano, viool en koorzang.
In 1848 werd hij als fluitist geplaatst bij
de Nijmeegsche Schutterij, in 1857 als muziekonderwijzer te Rhenen, in T859 als idem
te Ijselsteijn, in 1865 als Kapelmeester der
Schutterij te Amersfoort en in -1885 als
leeraar aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Nijmegen en organist der Waalsche
gemeente.
Den 24en Maart 1906 werd S. benoemd tot
Officier de l'Académie Contemporaine.
Schweinsberg heeft ongeveer oo werken
II
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SEIDEL (ARTHUR).

geschreven voor harmonie- en fanfarekorpsen,
benevens liederen en koren.
Een 30-tal Ouvertures (Concours- en
Concertstukken)
,
Een 7o-tal Fantasieën en Potpourri's
Hollandsche Rhapsodic over „het Vlag- o
gelied" over ,.Ië Vivat" en andere Studentenliederen
Ce
Rhapsodic Indiënne over Baboeliedjes
met Gamelan, enz.
o
Marschen, Pas-redoublé's, enz.
>
Practische Elementairschool voor vioolspel,
z e dl. (ook in 't Fransch) 8e dr., 2e dl. 13e, 5e
en 7e positie) 6e dr., 3 - dl. (2e, 4e en 6e positie),
benevens muzikale Ornamentiek enz.).
Solostukken en Concertino's voor een en
twee violen met piano ; voor fluit, klarinet,
saxophone, hobo, bugle, piston, trombone enz.
met piano.
Diverse compositiën voor harmonium en voor
piano.
5 tweestemmige liederen met piano.
7 vierstemmige liederen voor mannenkoor.
4 liederen voor éen stem met piano.
„De Waterreus", ballade voor soli, koor en
orkest.
30 een- en meerstemmige liederen met har
als: „Ga mee!" „Een zomer -lmoniufpa,
-iedj"(gm.
koor) ; „Herfstlied ".
Zes zangen der natuur met piano.
„Kerstliederenkrans" voor orgel (harmonium)
of piano.
„Op Kerstmis," voor zang en piano ; „De
Winter."
Drei Lieder für eine Singstimme mit Klavier.
De 150 Psalmen en 12 Gezangen met voor
naspelen (laatste werk).
-tuschen
• • N

ct

Verreweg de meeste werken bestaan in
druk en worden uitgevoerd.
Seidel (Arthur), geb. z3 April 1849 in
Silezië, j- 28 Mrt. 1910 te Breslau, studeerde
te Keulen en te Berlijn, werd opera-dirigent
te Konigsberg, Hamburg en andere steden
van Duitschland en kwam in 1890 naar
Rotterdam, waar hij als kapelmeester aan de
Hoogduitsche opera verbonden werd. Sinds
is hij een bekende figuur in de Rotterdamsche
muziekwereld geweest.
Toen deze opera den weg van vele opera's
in Nederland was opgegaan, werd hij kapelmeester der Schutterij aldaar met den titel
van Adj. Onderofficier, en later van het
korps der Kon. Scherpschutters. Tevens werd
hij dirigent der Eruditio- concerten en leeraar
in het contrapunt en de compositie aan de
muziekschool aldaar.
Wegens gezondheidsredenen moest hij
ontslag vragen en vertrok in 19o8 naar
Breslau.
Seidel componeerde een menigte opera's
ten behoeve van harmonie-orkest.

SIKEMEIER (JOHANNES HENDRIKUS).

Seiffert (August), j 23 Mrt. 1894 te
's Hage, oud-leerling van de Kon. Haagsche
muziekschool. Van 1845-52 was hij werkzaam aan het Instituut „Noorthy" bij Voorschoten en vestigde zich in 1853 te Amsterdam. In 1858 vertrok hij naar Canada en
werd na zijn terugkomst, in 1865, benoemd
tot leeraar aan de Kon. muziekschool en was
directeur der zangvereeniging van „Toonkunst" aldaar. Hij is auteur van het leerboek
voor den zang:
„De menschelijke stem en het zangonderwijs";
„De toekomst der Hollandsche opera en van
haar zangers ".
En componist van:
Zwei dreist. Gesánge mit Pforte, op. 12:
i Abendlied.
2 Frühlingslied.
Herbstlied, für 2 Sopr. and Alt.
Impromptu voor Klavier ; Liederen, Duetten
en theoretische en practische zangoefeningen.

Sibmacher Zijnen (W. N. F. F.) zie
Zijnen.
Sicking (J. J. M.), geb. r 4 Mei 1 8 43,
t 26 Nov. 1903, in leven muziekonderwijzer
en organist der R. K. Kerk te Wormerveer,
benevens directeur van vele Zaansche muzieken zanggezelschappen, o. a. van : „Door
eendracht bloeiende ", welke vereeniging in
April 1901 reeds 5o jaar bestaan had. Ter.
herinnering aan dit feit werd een muziekfeest
gevierd, waarop ten gehoore werd gebracht
„Das Lied von der Glocke" (M. Bruch).
Solisten waren : de dames Anna Kappel en
Julia Culp, en de heeren Rogmans en
Orelio, met begeleiding van strijkkwartet,
piano en orgel.
Zijn compositie „Toch zal de lente komen"
is in 1902 met veel succes uitgevoerd in het
Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. Nog
schreef hij een werk voor gemengd koor,
orgel en piano bij gelegenheid van boven
jubileum, nl. het lied „Toch zal de-genomd
lente komen ", woorden van F. H. van Leent,
(verplicht kwartet voor den wedstrijd van
mannen -kwartetten), benevens een ander:
„Het lied eener Moeder".
Sikemeier (Johannes Hendrikus), geb.
te Amsterdam i6 Juni 1838, toonde reeds
vroeg grooten aanleg en maakte als knaap
Benige kunstreizen door ons land. Zijn talent
trok de aandacht van eenige kunstvrienden
te Rotterdam, die hem in de gelegenheid
stelden zijn studiën aan het Conservatorium
te Brussel voort te zetten. Gedurende vier
en een half jaar studeerde hij daar onder
prof. Godineau en behaalde in 1855 den
„grand prix" voor pianospel. Twee jaar later

SIMON (ADOLF).

vestigde hij zich te Rotterdam en werd in
1866 tot leeraar voor piano aan de muziekschool aldaar benoemd. In 1873 bood Jean
Becker hem de betrekking van leeraar aan
het conservatorium te Geneve aan, welk aanbod hij van de hand wees. Ook voor den
post van leeraar aan de muziekschool van
„Toonkunst" te Amsterdam, hem in 1877 na
den dood van Henri Coenen aangeboden,
bedankte hij. Sinds 1895 is hij directeur van
genoemde Toonkunst -school, te Rotterdam.
Als solist is hij behalve in de voornaamste
steden van ons land ook in Zwitserland,
Duitschland en België opgetreden.
Tot zijn leerlingen behoorden o.a. Louis
Coenen te Parijs en Jan Rijken te Deventer.
In 1906 werd hij benoemd tot ridder in de
orde van Oranje- Nassau.
Simon (Adolf), in 1824 te Weenen geboren, j 6 Dec. 1898 te 's Hage, oud -lid van
het Fransche opera- orkest aldaar.
Hij was het die, nu ongeveer 6o jaar'
geleden, op een Diligentia-concert de eerste
was, die het viool -concert van Mendelssohn
voordroeg.
De overledene liet aan de Maatschapppij
„De Toekomst" twee derde zijner nalatenschap, benevens een prachtige Maggini -viool
(Anno 1600) na.
Sistermans (Anton), geb. te 's Bosch 5
Aug. 1867, ontving van zijn vader, leeraar
aan de H. B. School, het eerste piano -onderwijs en daarna van Th. Maas, muziekonderwijzer aldaar. Op 12-jarigen leeftijd verloor
hij zijn ouders en werd hij naar Rolduc
gezonden. Zijn mooie mezzo- sopraan trok
dadelijk de aandacht. Na volbrachte studie
kwam hij in Rotterdam bij een oom, die een
zaak in horloges had. Daar bleef hij zeven
jaar, de laatste vijf als chef, toen die oom
gestorven was. Het bezoeken der Duitsche
opera en der Eruditio- concerten deed de lust
tot muziek opnieuw wakker worden en begon
hij ook weer aan zingen te doen. Met L. F.
Brandts bevriend geraakt, van wien hij onder
theorie ontving, besloot hij den-richtnde
handel op te geven en zanger te worden en
stelde zich daartoe onder leiding van Jul.
Stockhausen te Frankfort a,- M. Spoedig deed
hij zich in het openbaar hooren met zulk een
succes, dat de couranten van hem spraken
als van een vergevorderden zanger. Na een
half jaar ijverige studie zond de meester hem
naar Straatsburg om in Verdi's Requiem de
baspartij te zingen. In het geheel bleef hij
vier jaar bij Stockhausen studeeren, gedurig
door concertreizen onderbroken. In het begin
zong hij meestal oratorium - partijen, doch
-
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SMIT (JOHAN).

weldra debuteerde hij ook als liederenzanger,
o. a. te Frankfort, Leipzig, Berlijn en Weenen.
Toen zette hij zich te Leipzig als zangonderwijzer neer en kreeg hij veel leerlingen.
Indertijd maakte hij deel uit van het beroemde Frankforter vocaal - kwartet, dat o. a.
ook in Amsterdam optrad, en na verscheidene
jaren saamgewerkt te hebben, uiteenging.
Sistermans heeft veel gereisd en is in geheel
Duitschland, Oostenrijk, Rusland, Rumenië
en Frankrijk opgetreden. Zijn repertoire omvat behalve Duitsche, ook Fransche en
Italiaansche muziek. Toen de oorlog in Z.
Afrika overal het onderwerp van den dag
was, zong hij vaderlandsche liederen en had
hij met „Transvaal en Nederland" van L. F.
Brandts Buys groot succes.
Hij is thans te Weenen als zanger gevestigd.
Staalt (J. R.), j 6 Oct. 1890 te Rotterdam,
vaardig pianist en uitstekend accompagnateur.
Gedurende vele jaren was hij secretaris van

de afdeeling Rotterdam der M. t. b. d. T.
en stond bekend als grondig kenner van de
muzikale literatuur van vroegeren en lateren
tijd.
Smalt behoorde tot de oprichters der
Duitsche opera te Rotterdam.
S m eets (j. M. H.), geb. 1817 j Aug.
1902, oud - leerling van het Kon. Conservatorium te Luik, muziekleeraar en bijna 40 jaar
organist in de St. Servatiuskerk te Maastricht.
Smit (Johan), geb. te Utrecht 23 Mei
1862, leerde reeds vroeg viool spelen. Hij
kreeg eerst Schermer en daarna H. J. Dahmen
tot leermeester en wel met zulk succes, dat
de 1 2-jarige knaap reeds de etudes van
Kreuzer, Fiorillo en Rode speelde.
Een kunstlievende dame, mevr. Reiger
Hol opmerk--Fisler(Amtda,oR.
zaam op den jongen Smit gemaakt, schonk
dezen een jaargeld om zijn studiën voort te
zetten en door tusschenkomst van de N. T. V.
werd hij als leerling aan de Kon. muziekschool te 's Hage geplaatst en in de klasse
van J. G. Mulder opgenomen. Op z6-jarigen
leeftijd verliet hij die school en werd op het
conservatorium te Parijs toegelaten. Daar hij
als vreemdeling zich moest verbinden gedurende twee jaar de lessen te volgen, gaf hij
er de voorkeur aan privaatles te nemen bij
den beroemden violist Léonard. Toen kreeg
hij de betrekking van i Concertmeester van
het Kurzaal- orkest te Ostende en bleef er 12
jaar des zomers werkzaam. Ook te Parijs
was hij in het openbaar opgetreden en wel
-

in í88o met Louis Coenen en Hekking.
In Duitschland trad hij op te Essen (1881),
en het Mus. Wochenblatt schreef: „Een

SMIT (W. A.).
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nieuwe ster is aan den Kunsthemel opgegaan, de i9-jarige Johan Smit is een violist
van den eersten rang". In hetzelfde jaar en
in een volgend seizoen maakte hij kunstreizen door ons land en trad in Amsterdam,
den Haag, Utrecht, en Arnhem op. In 1882
trok hij met Dyna Beumer en Conrad Behrens
door Denemarken. In 1883 werd hij concertmeester aan Bilse's orkest te Berlijn gedurende 3 jaar, inmiddels concertreizen makende.
Daarna besloot hij geheel als solist werk-

zaam te zijn: in 1886 en 87 bezocht hij
andermaal ons land, in 1887/88 Brussel, Aken
en Parijs, dan Zwitserland, Duitschland
Frankrijk en eindelijk Gent. Hier werd hem
de betrekking van „premier professeur du
conservatoire" aangeboden, welke hij aan-

vaardde. Inmiddels maakt hij van zijn vrijheid
gebruik om in den vreemde te concerteeren.
Smit is sedert 1895 Prof. d'Académie en
sinds igoo ridder in de Leopoldsorde
Smit (W. A.), geb. te Amsterdam 1836,
j 1896 aldaar, was jaren lang organist van
de 0. L. Vrouwekerk aan de Keizersgracht
te Amsterdam, van de St. Jozefskerk, benevens directeur van het zangkoor der St.
Katharinakerk aldaar, voor welke koren hij
verscheidene Missen schreef, als:
„Missa in honorem S. Josephi", eenstemmig
met orgel.
„Missa in honorem S. Mariae", voor 2 zangstemmen.
Zes Cantica, voor 2 gelijke stemmen met
orgel of harmonium:
I. Adore te, 2. Panis angelicus, 3. Sub
tuum praesidium, 4. Ave verum corpus,
5. Ave Maria, 6. Tantum ergo.

Smits (Wilhelmus), -' z5 Febr. X869,.
vooral bekend door zijn werk ,,Volkszang onderwijs" (1863), dat in zijn tijd bijna het
eenige leerboek voor zang was en algemeen
gebruikt werd. Thans is dit werk door vele
andere verdrongen.
Hij schreef voorts een opera in 3 bedrijven:
„De Gelofte" (je opvoering 3 Dec. 1864 te
Amsterdam) en een andere : „Claudius Civilis"
(ie opv. 21 April 1866, Amsterdam), de Hymne:
„De eere Gods", voor koor, solostemmen,
en orkest of piano, ,,,In 't bosch", voor mannenkoor en verscheidene koren, koralen,
Missen als:
„Vlaggelied'' (Hefje) ; zes driestemmige kinderkoren ; „Ernst en Luim'', koren, canons en
liederen (Hefij e), voor jeugdige zangers; „Een
onverwelkte krans van liederen ", (Heye), voor
koor en orkest. Met Duitsche vertaling van
mevr. Heinze—Berg.

Smits -Lignae (Mevr. Phine), geb. te

SNOEK (CARL).

's Hage 1876, studeerde onder leiding van
Arnold Spoel aan het Conservatorium aldaar,
kreeg haar diploma voor zang, en stelde zich
toen onder Marie Lehman te Berlijn.
Als concert- zangeres (sopraan) trad zij
daarna op in Nederland, België, op Java,
Sumatra, Borneo, Celebes en te Singapore
(Britsch Indië), tusschen de jaren 1902 en
1 909.
Na haar huwelijk met den heer A. Smits
's Hage treedt mevr. Smits -Lignac niet meer
als zangonderwijzeres noch als concertzangeres op.
Smulders (Carl), geb. 1863 te Maastricht,
werd tegen zijn zin voor den militairen stand
bestemd en. kreeg pas op i5-jarigen leeftijd
verlof dien loopbaan tegen de muzikale te
verwisselen. Hij werd leerling van het Conservatorium te Luik en zonder veel moeite
behaalde hij de hoogste onderscheidingen in
compositie, orgel- en pianospel en verwierf
voor zijn „Concert voor piano en orkest"
de gouden medaille.
In 1886 werd hij leeraar aan de school,
waar hij eens leerling was.
Zijn compositiën zijn:
1

„Trio", voor piano, viool en cello.
„Concert", voor piano en orkest.
„Andromède", voor koor, soli en orkest.

Tot zijn laatste werken behooren:
„Klavier- concert nr. 2 (te Amsterdam uit
-gevord).
„Rosch Haschana", prière voor cello en
orkest, (id.).
„Cantilene ", voor viool en piano.
„Sonate ", voor piano en viool.
„Pater noster qui es in Coelis", verplicht
4- stemmig mannenkoór (19o1).
„La Mer", voor mannenstemmen a capella.
„Ballade", voor piano.
,,Ave Maria", voor gemengd koor.
„Chant d'amour", poême symphonique, pour
orchestre.
„Ballade" voor orkest (je uitv. muziekf. N. T. V.
te 's Bosch, Juni 191o).
Liederen met piano, o. a.
„Kom niet de verre wegen" (Boutens) voor
mezzo- sopraan.
„Il pleure dans mon coeur", voor mezzosopraan.
„Hymne aan de zon", voor orkest.
„Ymnis et Numaine", ballade pour orchestre,
waarvan chant 4 (Duo d'amour) en chant 5
(Marche funèbre) uitgevoerd op het muziekfeest
te 's Bosch, Juni 191o.

Snoek (Carl), geb. 1886, violist, oud leerling van Ch. "Dimmer, werd in 19o5
benoemd tot I en concertmeester en soloviolist te Göthenborg (Zweden).

SNOER (JOHANNES).

Snoer (Johannes), harpist, geb. . te
Amsterdam 28 Juni 1868, heeft zijn opleiding
te danken aan I-I. Bosmans, bij wien hij
cello, en aan Schücker te Weenen, bij wien
hij harp studeerde.
In í88o werkte hij als 2e harpist voor het
eerst mede op een matinée, gegeven door
het Parkorkest van Stumpff. Na de ontbinding
van dit orkest kwam Snoer in de orkest
als harpist en-vernigaWdmyer
tevens als solo-cellist, in 1888 in het Concertgebouw en in 1889 in het Harmonie-orkest
te Groningen. Gedurende zijn verblijf aldaar,
tot 1894, maakte hij eenige concertreizen,
totdat hij benoemd werd als z harpist in het
Gewandhaus te Leipzig.
Als zoodanig heeft hij met ingang van
1910 ontslag genomen, om voortaan alleen
als solist op te treden.
Van zijn hand verschenen:
„Die Harfe als Orchester-instrument" (Leipzig).
„Romanze", für Harfe, op. 82.
„Vier leichte Vortragsstücke", für Harfe,
op. 96, 97, 98, 99.

Een Methode voor harp en een aantal studiewerken.

Den 3o Mrt. 1906 herdacht hij zijn zilveren
jubileum.

Son (Walter van), geb. te 's Hertogenbosch, was leerling voor zang bij Ant.
Averkamp te Amsterdam en trad daarna als
concert- en oratoriumzanger (tenor) in vele
steden van ons land, ook in Parijs, Berlijn,
Antwerpen, en Brussel op.
Sonnaville (J. J. L. de), geb. 31 Januari
1837, leeraar in de muziek aan het R. K.
Seminarie te Katwijk a/R., heeft zich naam
gemaakt door zijn systeem bij het elementair
muziekonderwijs.
Het is nu ongeveer 17 jaar geleden, dat
hij voor het eerst te Amsterdam kwam om
zijn systeem te verklaren, en deze voordrachten hadden tot resultaat, dat hij van
toen af zijn onderricht geven kon in een
lokaal van het Concertgebouw, dat W. Kes
hem afstond.
Dit stelsel is door S. van Milligen uitvoerig uiteen gezet in zijn bewerking van
Worp's Algemeene Muziekleer.
Den 31 Januari 1907, zijn doe geboortedag,
werd eenigszins feestelijk herdacht. Hij werd
in het concertgebouw, waar hij kwam om
zijne gewone les te geven, met geestdrift
gehuldigd door zijn leerlingen en vereerders,
onder wie de heeren Mengelberg, Dr. A.
Diepenbrock en mej. Cath. van Rennes
werden aangetroffen.
Hij heeft in zijn jeugd een algemeen mu-
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zikale opvoeding gehad, hij leerde meer dan
een instrument bespelen en heeft zich veel
met theorie en zang bezig gehouden, maar
het elementaire onderwijs vond hij altijd zoo
vervelend, dat hij steeds aan het denken was
hoe daarin verandering te brengen.
Zoo ontstond het „Systeem de Sonnaville".
Van zijn hand verscheen:
„Eerste kennismaking met het systeem, handleiding bij de wandkaart".

Sonnemann (Heinrich Wilhelm),

r 25

--

Mei 1887, in leven kapelmeester van het
7e reg. inf. te Amsterdam. Hij bracht dit
korps, dat in 1872 van Utrecht naar Amsterdam werd verplaatst, op een voortreffelijke
hoogte en genoot een groote populariteit.
De zomer van 1878 was een ware triomftocht voor Sonnemann, daar het .succes, door
de kapel te Groningen, Leeuwarden, Sneek,
Heerenveen, Arnhem, Zutphen, Zwolle en
andere plaatsen behaald, zeer groot was. De
kapel van Sonnemann was spreekwoordelijk
geworden.
Sons (Maurice), geb. z3 Sept. 1857 te
Amsterdam, ontving reeds vroeg vioolles van
zijn oom en van Benedictus en werkte óp
ii -jarigen ouderdom reeds als violist mede
in het Parkorkest (W. Stumpff).
Als pensionnaire van Koning Willem III
ging hij in 1872 naar Brussel onder leiding
van Wieniawsky en Colijns en volgde daarna
de lessen van Rappoldi te Dresden.
Te Schaffhausen werd hij leeraar aan de
muziekschool en orkestdirecteur, tevens concerten gevende in andere steden van Zwitserland. In 1885 vestigde hij zich te Glasgow
als concertmeester der „Choral Union" en
van het „Scottich Orchestra", richtte er in
1890 een kwartet op, waarmede hij in de
voornaamste steden van Schotland concerten
gaf.
In 1898 maakte hij een kunstreis door

Nederland.
Spaanderman (Jacob Flendrikus Bastiaan), geb. te Rotterdam 27 Januari 1864,
genoot het eerste muziekonderwijs van W.
K. van Zutphen en S. van Milligen te Gouda,
later voor orgel van S. de Lange Jr., har
Th. H. H. Verhey en piano-monielrva
en compositie van F. Gernsheim aan de
muziekschool van „Toonkunst" te Rotterdam,
terwijl koor- en solozang bij A. Spoel werden beoefend.
Zijn hoofdinstrument is orgel ; piano, zang
en theorie zijn nevenvakken.
In 1883 werd hij benoemd tot organist bij
de Herv. gemeente te Woerden en bleef hij

SPIER (ROSA).

daar tot 1889, terwijl hij een jaar te voren
de betrekking kreeg van leeraar in koor- en
solozang aan de stadsmuziekschool te Gouda
(vacature v. Milligen).
Na den dood van P. Brons Middel ( 18 93)
werd hij in diens plaats organist van de
Groote of St. Janskerk aldaar, was van 1895
99 directeur van de orkestvereeniging
„Euphonia" te Gouda, in 1899 directeur van
—

de Haagsche zangvereeniging „Excelsior"
(opvolger van Tieri), welke betrekking in
19o8 werd verwisseld met die van leeraar
in de hoogste solfège - klasse te Rotterdam
(muziekschool van „Toonkunst "), ter vervanging van L. F. Brandts Buijs. In 19o1 werd
hij aangesteld tot leeraar aan de orgelklasse
van de muziekschool te Gouda en eindelijk
in Juni 1910 tot directeur dezer school.
Genoemde school vierde haar 5o -jarig bestaan den i6' Juli 1901 met een tweedaagsch
muziekfeest, waarop o. m. tot uitvoering
kwamen de „Tooverring" (0. Ludwig) en
de „Rattenvanger van Hameln" (S. van Milligen).
Sedert 1896 is hij ook dirigent van de
zangvereeniging „Arnold Spoel" aldaar, met
welke vereenigirlg reeds menige groote uitvoering. veelal met orkest, werd gegeven,
o. a. de oratoria „Paulus", „Elias", „Messias ",

„Samson", „die Zerstörung Jeruzalems", het
„Requiem" van Brahms, „Weinachts -oratorium" enz.
Als solo-organist trad hij in Woerden,
den Haag, Gouda en andere plaatsen op, en
geeft des zomers geregeld kerkconcerten met
solisten in de Groote Kerk te Gouda.
Spier (Rosa), 2e harpiste van het Residentie-orkest, oud - leerlinge van het Kon.
Conservatorium te 's Hage, van mevr. A.
Rutters en van Otto Muller te Leipzig, werd
den 1 en Oct. 1910 benoemd tot harpiste bij
de Arnhemsche Orkest -vereeniging.
Spoel (Arnold), geb. te Dordrecht, 26 Dec.
1859, werd, daar zijn vader hoofd eener
school was, voor het onderwijs bestemd. Op
18-jarigen leeftijd behaalde hij de onderwijsacte en was daarop gedurende een half jaar
onderwijzer te Maasdam. Reeds vóór dien
tijd op 14-jarigen leeftijd, ontving hij, (tegelijk
met Cornélie van Zanten), zangonderwijs in
de koorklasse van Henri Geul, en daar deze
bemerkte, dat zijn leerling talent bezat, werd
hem reeds op zijn 17e jaar toegestaan in een
gemengd koor mee te zingen. Ook kreeg hij
hij in dien tijd zangles van Wilhelmina Gips
en spoedig werkte hij ook mede in een uitvoering van „Toonkunst" onder leiding van
W. Kes. Het duurde niet lang of hij maakte
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den zang tot zijn beroep en nam afscheid
van de school. H ij zong ook reeds in concerten, o. a. te Amersfoort, Nijmegen en
Alkmaar. Zijn zangstudiën zette hij eerst te
Keulen voort, en het is wel merkwaardig,
dat zijn leermeester, Carl Schneider hem voor
een tenor hield, terwijl later bleek, dat hij
een echt baritongeluid had. Na de studie te
Keulen ging hij naar Berlijn, waar hij onder
leiding van Gustav Engel de operaklasse
volgde. In dien tusschen tij d (188o) zong hij

met Messchaert, Rogmans, W. Gips . en
Cateau Esser in D. de Lange's a- capella-koor.
Te Berlijn werd hij spoedig als ie bariton in
een nieuw opgerichte opera geëngageerd.
Een half jaar later werd hem in het Stadttheater te Wezel een plaats aangeboden en
fungeerde hij daar menigmaal ook als dirigent,
daar de kapelmeester er van door was gegaan. Zoo leidde hij de „Glocken des Eremiten" en ,,Das Nachtlager von Granada".
Na Wezel werd hem een engagement te
Dusseldorp aangeboden en tegelijk de betrekking van zangleeraar aan de koorklasse
van de Kon. muziekschool te 's Hage en hij
koos het laatste (1885). Onder zijne leiding
breidde deze klasse zich bijzonder uit. In
1888 werd hij aangesteld tot leeraar aan de
soloklasse, gaf privaatlessen in de hoogste
kringen en sinds dien tijd tot heden is 's Hage
zijn woon- en werkplaats gebleven, hoewel
hij aanbiedingen ontving om naar Amsterdam
te komen en later naar Keulen.
Doch hij bepaalde zich niet tot het onderwijs alleen : hij nam compositie-les bij Nicolai
en Mann, in vioolspel bij J. G. Mulder en
schreef een aantal liederen en koorwerkjes,
welk getal thans tot 42 is geklommen. Daarop
trad hij te 's Hage en elders herhaaldelijk
als solist op, organiseerde liederavonden en
richtte in 1889 de dames-zangvereeniging
„Euphonia' , in 1897 de gemengde zang
1902 het-vernig„Mlospha"en
Vocaal- ensemble (a- capella-koor) op, voor het
grootste deel gevormd uit zijne leerlingen,
dat onder zijne leiding met veel succes optrad in ons land, Duitschland en België en
dat in Nov. I9I0 naar Parijs en Antwerpen
ging met o. m. een koorwerk van Jan Blocx:
Fragmenten uit „Adam in Ballingschap" en
dat aan Spoel is opgedragen. Wegens
ongesteldheid van een tenor- solist moest te
Antwerpen genoemd koorwerk vervallen, en
kwam daarvoor in de plaats het echo -koor

van Orlandus Lassus.
Van genoemd Vocaal- ensemble is de Ko
Moeder Beschermvrouw, zoolang het-nig
onder Spoel's leiding staat. Te Hannover

SPOEL (ARNOLD).

gaf „Spoel's ensemble" in 1910 met groot
succes een uitvooring van Volksliederen en
oud -Hollandsche liederen.
Den en Mei 1910 vierde hij zijn 25 -jarig
jubileum als leeraar aan de Kon. muziek
conservatorium) onder zeer veel-schol(nu
blijken van deelneming en waardeering.
Onder de geschenken, welke hem werden
vereerd, was ook een geldsom, welke de
Jubilaris wenscht te besteden om uit de rente
daarvan jaarlijks een „Arnold Spoelprijs"
uit te reiken onder zijne leerlingen.
Als componist, zanger, dirigent en leeraar
heeft Spoel's naam een goeden klank.
Compositiën van A. Spoel:
Op. i. 't Looze molenarinnetje (Roll. en
Duitsch voor sopraan met klavier.
„
2. Vögleins Frage, voor idem.
„
4. a. Verbeidend, b. Van den bootsman
voor idem
5. Van een Koningsvrouwe (Roll. en
„
Eng.) een zangst. m. p.
„
6. Mondscheinnacht m. m. p.
7. Minnelied m. m. p.
8. Tagliche Singübungen
„
„
9. Zugvögel h. m. m. p.
„ zo. Kom dat ik U kusse, m. m. p.
„ ii. Alles träurnt von Hoffnung m. met
cello en p.
„ 12.
Slaepliedeke h. 1. m. p.
„ 13.
Nu heb ik U al gegeven h. m. 1. m. p.
Ons scheid allein die doot h. m. 1, „
„ 14.
Coen begeeren m. m. p.
„ 15.
„ z6. Als het zonncke slapen gaat, h. m. m. p.
„ 17. In Oudt-Hollandt m. m. p.
„ z8. Veréenigd Afrika m. (Holl. Duitsch)
m. p. of orgel.
Op 't kerkhof (Roll. D.) m. p. of orgel.
„ 19.
Noël, Choeur a 4 voix, sans ou avec
„ 20.
ace. d'orgue.
„ 21.
Avont m. m. p (Schroot).
Chanson h. m. 1. (Fransch en Eng.)
„ 22.
avecp. (V. Hugo).
In Seelenpein h. t. m. p. (Schroot).
„ 23.
„ 24.
Geluk (Gluck - Deutsche ausg.) m. p.
„ 25.
Agnus Dei m. m. p.
Een koningin van z8 jaar m. m. p.
„ 26.
Unter diesem Tannenbaum m. m. p.
„ 27.
a. Waldesruh' t. m. kl.
„ 28.
b. Auf die Berge mocht ich steigen
m. m. kl.
Drei Schüsse, Ballade f. Bariton m. kl.
„ 29.
„ 30.
Gebet h. m. t. mit klavier oder orgel.
„ 31.
Frisch gesungen voor middelstem
met klavier.
„ 32.
Seligkeit h. m. kl.
,, 33. a. Du Glocke läutet, t. m. kl.
b. Grabschrift t. m. kl.
c. Die Glocke läutet, m. m. kl.
,, 34• Afscheid van Sannie, m. p.
„ 35.
Nu laat ons allen Gode loven, voor
gem. koor a capella.
Frühling, h. t.
„ 36.
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Op. 37. Mysterieuse geschiedenis, m. (H. W.
v. d. Mey), voor zang met piano.
„ 38. Hab' Sonne, m. p. (opgedragen aan
Jeanne de Brey).
,, 39• Wij willen Holland houen (H. W.
v. d. Mey) in volkstoon m. p. Uitg.
voor een, voor twee stemmen, voor
gem. koor, voor mannenkoor, in
cijferschrift.
„ 40.
De reddingboot (Heye), voor gemengd koor a- capella.
„ 41.
Ons Prinsesje (H. W. v. d. Mey), in
volkstoon (2 - dr.)
uitg. a voor zang met p.
b voor een of twee stemmen.
„ 42. Van den Prins van de Zee, ballade
voor middenstem met piano.

A. Spoel is ridder in de orde van Oranje Nassau en ontving van keizer Wilhelm
de ridderorde van den Rooden Adelaar.
Spoor (André), geb. te Amsterdam 23
Sept. 1867, leerde reeds op zijn 6e jaar
viool spelen van J. Tak en zette dit daarna
voort aan de muziekschool te Rotterdam
(Wirth en Csillag).
In 1882 maakte hij reeds een kunstreis
door ons land met conipositiën van Vieuxtemps en Wieniawsky, ging in het volgende
jaar naar Parijs om zich verder te bekwamen
aan het conservatoire en was gedurende 2
jaar eerste violist in het orkest van Colonne
en vervolgens van Lamoureux.
In 1887 werd hem de plaats van soloviolist in het orkest te Abp (Finland) aangeboden en aanvaardde hij een jaar later de
betrekking van Concertmeester in het
Aquarium- orkest te Petersburg. Daarop volgde de benoeming tot professor in het vioolspel te Charkow (Zuid-Rusland).
Na 2 jaar ging hij eveneens als concertmeester weder naar Petersburg en later naar
Helsingfors. Nog niet zwervensmoede kwam
hij nu in het Bülow -orkest te Hamburg, om
een jaar later nog eens naar Finland te gaan
en keerde vervolgens opnieuw naar Hamburg
terug.
In 1895 eindelijk kwam Spoor in zijn
geboortestad terug en werd concertmeester
en 2 dirigent in het Concertgebouw-orkest
en leeraar aan de orkestschool. Toen deze
school (door W. Kes gesticht) later bij het
conservatorium werd ingelijfd, ging hij mede
tot deze instelling over en was daar werkzaam tot in het najaar van 1904, op welk
tijdstip hij benoemd werd tot leeraar aan het
Kon. Conservatorium te 's Hage. Tevens
aanvaardde hij de benoeming als concertmeester en plaatsvervangend dirigent aan
het Residentie - orkest (opgericht door Mr.
,

STAP (A. D. J. W. [BRAM] VAN DER).

H. Viotta), welke functiën nog door hem
worden bekleed.
A. Spoor is ridder in de orde van OranjeNassau en Officier de l'Académie Française.

Stap (Abraham David Johannes Wil
[Bram] van der), geb. te 's Hage,-lebrodus
7 Nov. 1871, studeerde aan het Kon. Conservatorium aldaar onder A. Spoel (solozang
en solfège), H. Viotta (muziekgeschiedenis)
en H. D. van Ling (harmonieleer), daarna
nog eenigen tijd bij Grimaud, ie bariton
Fransche opera.
Sedert zijn vestiging als Concertzanger
(bariton en bas) trad hij ontelbaar veel malen
op in verschillende afdeelingen van „Toonkunst" ; bij de Wagner-vereeniging te 's Hage
(directie H. Viotta); met Spoel's Vocaal ensemble; in het Kurhaus te Scheveningen;
in het Residentie - orkest; bij de aubade (H. M.
Koningin -Moeder's 50e verjaardag, 5 Aug.
19o8) en bij de meeste gemengde zangvereenigingen en mannenkoren in ons land.
Hij is thans als leeraar in solozang te Delft
gevestigd.
Starrenburg (Clasina van), geb. te
's Gravenhage, studeerde bij Mej. C. van
Zanten en treedt thans als sopraan-zangeres
meermalen in het openbaar op.
Bij gelegenheid van het Koninklijk bezoek
aan Vlissingen, 23 Maart 1907, zong zij de
soli in de „M. A. de Ruyter-Cantate", van
M. H. van 't Kruys.

Steenhuis (Hendrik Pieter), geb. 1850
te Appingedam, was hoofdzakelijk leerling
van wijlen zijn broeder Tjerko Steenhuis en
van wijlelz J. Worp te Groningen, bij wien
hij onderwijs genoot in theorie en piano.
Zijn hoofdinstrument is orgel.
Hij was van 1875 -9I organist in de herv.
kerk te Sappemeer en directeur van 't gemengd koor „Hoogezand-Sappemeer", van
189i -1goI in de Nieuwe Kerk te Groningen,
en daarna van de Martini -kerk aldaar.
Hij is schrijver van verschillende werken
voor harmonium, en andere werken, als:
„Aan 't Harmonium", bevattende oefeningen,
lees- en voordrachtstukken, ten gebruike en ten
vervolge van elke harmonium-school.
„De harmonium- speler", theoretisch -practische
handleiding (5 dr.).
„Christelijke zangen ", dl. I en II, 20 liederen
voor gemengd koor, met orgel of piano.
„Looft den Heer", S3 stichtelijke liederen
voor gemengd koor, met een bijlage (3 = dr.).
„taus Deo'', stichtelijke liederen voor mannen- Of vrouwenkoor.
Verschillende compositiën voor gemengd- of
mannenkoor in verschillende verzamelingen, o.a.
vijf van de 25 liederen voor mannenkoor (5e dr.)
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en verscheidene nrs. in den 2e druk van Voorp's
Volksliedjes, uit het „Lied der Liefde" (G. W.
Lovendaal), Wolters, Groningen.
3 sonatines pour piano a 4 mains (Mahillon,
Brussel).
„Les premieres roses", 6 gemakkelijke karakterstukken voor piano (Cranz, Brussel).

Steenhuis (Tjerko), geb. 24 Sept. 18 39,
j 8 Mrt. 1865 te Groningen, was eerst
eenigen tijd als onderwijzer werkzaam in de
school te Pekel -A, en legde zich intusschen
toe op orgelspel. Op zijn i8 -t jaar werd hij
organist aan de Nieuwe Kerk te Groningen,
welke betrekking hij tot aan zijn dood vervulde.
In 186o ging hij voor eenigen tijd naar
Leipzig — J. Worp was zijn eerste leermeester
geweest — om het geleerde voort te zetten
en keerde in het volgende jaar terug. Weinige
jaren daarna overviel hem reeds de dood.
Steenman (J.), geb. 1835, j Juni rgzo te
Haarlem, bekend en bekwaam musicus en
zangonderwijzer aldaar die in 1896, nadat
hij zijn 40-jarige werkzaamheid als organist
bij de Remonstrantsche gemeente had mogen
herdenken, als zoodanig zijn -ontslag had
genomen, maar zijn drukbezochte lessen bleef
geven. Hij was een leerling van Schumann
en Bastiaans, achtereenvolgens organisten
aan de Groote Kerk aldaar. Ook was hij
verscheidene jaren directeur van de gemengde
zangkoren „Polyhymnia" en „Euterpe".
Steenman (Johan Antonie), geb. te
Haarlem, 25 Sept. 1862, studeerde aan de
Kon. Hochschule te Berlijn in de klassen
van Joachim en E. Wirth (1881-84) verder
te Parijs bij Léonard en IJsaye (1884-86)
en werkte als Je viool mede in de concerten
van Lamoureux aldaar.
Hij geeft - sedert 1886 te Haarlem séances
voor Kamermuziek en vioollessen.
Stemberg (M. A. A.), geb. 18 54, 'i 1 4
Sept. 1876, veelbelovende zangeres, leerlinge
van Prof. Schulze aan de ,,Hochschule" te
Berlijn. Begaafd met een heerlijke stem, ging
met haar vroegen dood een opkomende ster
onder. Men zag in haar de opvolgster van
mevrouw Joachim.
Stenz (Paul Albin), geb. 23 Sept. 1849
in een stadje niet ver van Leipzig. Daar
maakte hij reeds vroegtijdig deel uit van
een Duitsch jongens - muziekkorps (1859-63)
en ontving daar het eerste muziekonderwijs.
Vandaar naar Dresden gegaan, werd hij
leerling aan het Conservatorium en werd na
het eindexamen achtereenvolgens lid van
verschillende korpsen, als Frankfort a;'O,
Herschberg, Chemnitz en Dresden.
-
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Zoo voorbereid, trok hij naar Nederland
en werd in 1879 te Breda benoemd tot Kapelmeester van het 6e reg. .Inf. waar hij heden
nog werkzaam is.
Zijn compositiën zijn meerendeels marschen:
„De Moedige ", (met den je prijs bekroond,
1877).
„Vive la princesse", pas redoublé.
„Juliana", polka mazurka, voor harmonie of
fanfare.
„Hulde aan de Koningin".
Nouvelle quadrille des lanciers, bewerkt naar
verschillende motieven, 2e dr.
„Manoeuvre-marsch"
„Welkom ". Le bienvenu, voor harmonie
(fanfare).

In 19o5 behaalde hij te Tilburg, bij het
groote concours, den zen prijs voor marschmuziek en den 2e voor concertmuziek.
Hij is de oudste kapelmeester hier te lande:
den 9 Juli 1906 werd hem de gouden
medalje voor 36 jaar trouwen dienst uitgereikt
en vervulde hij toen juist even zooveel jaren
zijn tegenwoordige functie. In igoo werd
hem de gouden medalje der orde van Oranje Nassau geschonken en in . 1909 benoemd
tot broeder in de orde van den Nederlandschen Leeuw.

Stibbe (Anna Louise), te Amsterdam,
geb. te Semarang, studeerde bij W. Mengelberg te Amsterdam en bij Pugno en Philipp
te Parijs voornamelijk piano. Als pianiste is
zij in ons land, Frankrijk, Duitschland en
Zwitserland opgetreden.
Tot hare compositiën worden gerekend:
Vier kleine Lieder für mittlere Stimme.
„Oud Liedeken ", voor sopraan.
Deux chansons pour voix grave : i. Les Séparés,
2. En Avril sous les branches.
„Mijn hart is krank ", voor lage stem.
2 Vrouwenkoortjes : i. Es bluht ein Blümlein
rosenrot, 2. Le coeur qui s'enivre (4- stemmig).
Ave Maria, voor mannenkoor.
Twee Kinderkoortjes : i. „In de maand van
Mei ", 2. „Sluimerliedje".
„De Winter- kostgangertjes" (naar het Duitsch),
voor kinderkoor.
Diverse Kinderliedjes, geschreven voor het
„Algemeen Handelsblad ".
„Recht door zee",
voor zang met piano.
„Stuurlui ",
„Dom haasje ",

1

Stoetz (J. F.), j Maart 1894 te Leeuwarden,
was gedurende 25 jaren kapelmeester van
de Stafmuziek 1e reg. Inf. aldaar. Tevens
was hij er dirigent van de „Vereenigde"
Symphonie- korpsen" en van het koor in de
„Dominicus- Kerk ".

STRONCK- KAPPEL (MEVR. ANNA).

Hij was componist van het orkestwerk
,,Herinnering aan R. Wagner".
Storm-Mauve (Mevr.), zuster van wijlen
onzen grooten schilder, geb. 1841, "j Sept.
1906, heeft, hoewel Hollandsche van geboorte,
bijna uitsluitend te Parijs als zangeres en
onderwijzeres geleefd en gewerkt.
Nadat zij was gehuwd, nam zij nog zangles
bij Carl Schneider te Keulen en later te
Parijs. Men .waardeerde en bewonderde haar
daar allengs als een voortreffelijke altzangeres, die zich de Fransche taal en stijl
zoo had. weten eigen te maken, dat men niet
vermoedde dat zij een vreemdelinge was.
Toen de jong-fransche school, met César
Frank aan het hoofd, begon op te treden,
werd zij spoedig een groote vereerster dier
richting.
Met hare beste leerlingen had zij een
dameskoor gevormd, dat door S. van Milligen
werd geleid, toen deze zich te Parijs bevond.
Een jaar vóor haar dood vestigde zij zich
voor goed als zangleerares te Arnhem.
Stortenbeker (J.), geb. r834, f 2 April
1910 te 's Hage, Hofpianist van wijlen Z. M.
Koning W. III, muziekleeraar aan het Hof
en organist der Waalsche Kerk aldaar, gedurende 40 jaar.
Hij was ridder der Eikekroon en in de
Oranje -Nassau orde.
Striening (jan. Oerbrand), geb. te
Deventer 19 januari 186o, ontving het eerste
onderwijs te Deventer, later in Amsterdam
bij Frans Coenen en daarna aan de „Hochschule für Musik" te Berlijn, in hoofdzaak
voor viool.
Hij begon zijn loopbaan als I e violist aan
de Duitsche opera te Rotterdam, trad in ons
land en in Duitschland als solist op en is
sinds 1882 leeraar voor viool aan de muziekschool van „Toonkunst" te Leiden.
In druk zijn van hem verschenen:
Liederen voor alt ; Andante voor viool ; Barcarolle voor viool.
Verder werden uitgevoerd (nog niet in druk) :
Sonate voor viool en piano.
„Doornroosje ", zangspel in 3 bedrijven.
Een paar solonummers voor viool en piano
en twee marschen voor orkest.

Stronek-Kappel (Mevr. Anna), geb. te
Purmerend, 17 Mrt. 1875. Reeds op jeugdigen
leeftijd trok haar bijzonder fraaie en zuivere
stem de algemeene aandacht. J. P. Groot,
muziekonderwijzer te Purmerend, zag in
haar een aankomende, voortreffelijke zangeres
en werd in die meening niet weinig ver
directeur der Kon.-sterkdoNicla,
Haagsche muziekschool. Als leerlinge aan
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deze inrichting geplaatst, ontving zij zangonderwijs van A. Spoel en wel met zulk
goed gevolg, dat zij de school met einddiploma en loffelijk getuigschrift verliet. Haar
optreden zette de kroon op het werk harer
meesters : in alle plaatsen van eenige beteekenis in ons land oogstte zij als sopraanzangeres de schoonste lauweren.
Tot volmaking harer kunst stelde mevr.
Stronck- Kappel zich nog eenigen tijd onder
leiding van mevr. Lili Lehmann te Berlijn.
In 1904 verliet zij voor goed ons land,
vestigde zich te Frankfort, huwde met den
heer Stronck, muziekdirecteur te Barmen, en
gaat nog steeds voort als soliste haar medewerking te verleenen op tal van zanguitvoeringen.

een manier om de pauken gemakkelijker te
verstemmen, waarvoor hij van het K. N.
Instituut een gratificatie van 300 gld. genoot.
W. Stumpff Jr.genoot aan de stedelijke muziekschool aldaar zijn eerste opleiding (directie J .G.
Bertelman) en verliet in 1846 deze school met
diploma voor fluit, klavier en compositie.
Van 1853-68 was W. Stumpff onderdirecteur van het Parkorkest, toen hij, door
den dood van zijn oom J. E. Stumpff, dezen
als directeur opvolgde (1868). Tevens was
hij repetitor aan de Fransche opera. In de
begeleiding van zangers en zangeressen was
hij zoo sterk, dat, toen mevr. Rosa de Vries
van Os eens uitgenoodigd was op een nationaal feest te 's Hage te zingen, dit slechts
wilde doen als W. Stumpff haar accompag-

Stuifzand (Johanna Adriana), geb. te

neerde.
Hij wist „Frascati" en „Het Park" tot de
meest gezochte plaatsen van ontspanning en
kunstgenot te maken. Het Park- orkest is zijn
eigenlijk leven geweest. Vele zijn de werken
die hij daar voor het eerst uitvoerde.
Lang voor dat er sprake was van de thans
zoo bekende Floralia-vereeniging, voerde hij
de bloemenfeesten en de volksconcerten in,
welke een ongekenden toeloop hadden.
Van de Maatschappij „Caecilia", in 184-1
door zijn vader met F. G. F. Hansen en
J. B. van Bree opgericht, werd hij, i Januari
1858, vice-president, 8 Januari 1877 president
en i October 19o9, na meer dan 50 jaar in
het bestuur te zijn geweest, wegens hoogen
leeftijd en voortdurende ziekte zijn ontslag
vragende, tot Eere- voorzitter benoemd.
In 1875 was hij met Heinze, Hol, Nicolai
en Meyroos de oprichter der Nederlandsche
Toonkunstenaars -vereeniging.
Toen den I e " Mei 1882 het Park werd
verkocht, werd dit orkest vereenigd met het
Paleis - orkest, onder directie van W. Stumpff.
Deze combinatie heeft niet lang bestaan, het
concertgebouw werd gesticht (i888) en aan
S. werd de exploitatie opgedragen.
In 1876, bij de oprichting van de Kon.

Rotterdam, f866, genoot haar opleiding tot
zangeres aan de Rotterdamsche muziekschool
en bij Paul Haase'.
Als concertzangeres vaak opgetreden, is
zij thans te Rotterdam gevestigd als zangonderwijzeres.
Stumpff (Anton), j 3 Januri 1887, in
leven kapelmeester en koordirigent te Rotterdarn .
Stumpff (Jan Eduard), geb. 7 Mrt.
181 3 , i 16 Januari 1871, was virtuoos
op de fagot. Het gebouw „Frascati" in de
Nes te Amsterdam verkreeg hij in eigendom,
waar sinds 1834 door J. Menen concerten
gegeven waren. Stumpff verbeterde het
orkest, gaf het grootere uitbreiding en er
van 1842-49 met P. W. Dalmen philharmonische concerten.
In 1849 stichtte hij de Plantage „Het Park"
genoemd, gaf er zomer- en winterconcerten
tot 1868, toen hij wegens blindheid deze
functie neerlegde. Tot zijn opvolger benoemde
hij zijn neef W. Stumpff.
Hem werd door Koning W. III de orde
van de Eikekroon verleend.
-

Stumpff (Jacob Willem Theodoor),
zoon van J. C. N. Stumpff (•f 26 Sept. 1841),
werd geboren 14 Aug. 1 798. Volgens Mr.
Viotta stierf hij 2 Nov. 1868, maar op een
portret van S., door Greive geschilderd, staat,
dat die datum is 3 Nov. 1367.
Hij was virtuoos op de fagot en leeraar
voor de houten blaasinstrumenten aan de
Sted. muziekschool te Amsterdam tot 1842,
toen deze school werd opgeheven.
Hij was de vader van Willem- Stum pff.
Stumpff (Willem), geb. 22 Aug. 1826
te Amsterdam, zoon van J. W. T. Stumpff.
De grootvader van W. Stumpff kwam in
I798 in ons land. Hij was de uitvinder van

Vereeniging „Het Nederlandsch Tooneel
door H. J. Schimmel en A. C. Wertheim,
werd hij als „Dritte im Bunde", directeur gerant, in 1894 tot lid van den Raad van
Beheer benoemd, en werd door hem met
Julius de Gijselaar bij het 3 0-jarig bestaan
der Vereeniging het initiatief genomen tot
stichting der „Ondersteuningskas" voor artisten en beambten aan de vereeniging verbonden. De laatste veertig jaren van zijn
leven werd alzoo meer ingenomen door een
aanverwant kunstvak. Na een geheele leeftijd
aan „Caecilia" te hebben gewijd, mocht het
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hem gelukken op zijn 8oe jaar genoemde
ondersteuningskas te zien tot stand komen.
Stumpff vierde zijn 8oe verjaardag (22 Aug.
1906) te Bennebroek ten huize van zijn
schoonzoon Dr. A. Kouwenaar, waar hij
langzaam herstelde van een zware ziekte,
en waar hij, evenals vorige jaren de zomermaanden doorbrengt.
(Familie Stumpff), Johann Christian
Niclas, geb. te Grünstadt bij Leipzig, i 9

Aug. z 770.

Swaap (Samuel), geb. te Amsterdam 15

Oct. 1889, ontving viool - onderricht van
Italiaander, H. W. Hofmeester en aan het
Amsterdamsch Conservatorium van Carl
Flesch.
Hij is als adjudant-leeraar voor viool aan
genoemde inrichting geplaatst en als 1e viool
in het Concertgebouw-orkest.
Als solist trad hij vaak op te Amsterdam,
Arnhem en Utrecht met de orkesten aldaar
en verder te Zutphen, Alkmaar, Haarlem,
Den Haag, Breda, alles in het seizoen 1909 io.

Jacob Willem Theodoor, geb. 14 Aug.

t

1798, Amsterdam, 2 Nov. 1868.

ohann Eduard, geb. 7 Mrt. 1813 Amstero
N
J

nist en componist van „Julianalied", op
woorden van J. Schmier, „Je maintiendrai",
welke melodie sinds Aug . 1910 op het
carillon te Arnhem staat. Met ingang van
i Oct . 1910 werd hij benoemd tot dirigent
van het nieuw opgerichte dubbel mannenkwartet „G. A. Heinze" te Amsterdam.
Mevr. Louize Westerman-Heinze heeft aan
deze vereeniging, als blijk van symphatie
twee compositiën van haar vader aangeboden.

-

dam, ^ z6 Jan . 1871.
Willem, zoon van J. W. Th. geb. 22

Aug. 1826 Amsterdam.
Anton Stumpf, j 3 Jan. 1887, Rotterdam,
kapelm. en koordir.
Susan (Julius), geb, 6 Aug. 1891 te
Amsterdam, oud-leerling van het conservatorium en zangleerling van J. Schmier, pia-

T.
Tak (jan Abels), geb. in 1848 te

Groningen, ontving daar muzikale opleiding
aan de muziekschool Hij werd in 1865 benoemd tot violist en hoornist en tevens tot
leeraar aan de school voor koperen blaasinstrumenten te Utrecht. In 1865 werd hij violist
in het Parkorkest te Amsterdam en in 1885
concertmeester- van de Orkestvereeniging
aldaar, leeraar aan de Kweekschool voor
onderwijzers te Amsterdam en aan de muziekschool van „Toonkunst" te Bussum.
Tak (J. J. F.), geb. te Amsterdam 1875,
kreeg het eerste muziekonderwijs van zijn
vader en kwam daarna op de Orkestschool,
waar, behalve de directeur W. Kes, Edwin
Richter, L. Kramer, Wouter Hutschenruyter
en B. Zweers zijn leermeesters waren. Vervolgens studeerde hij nog een jaar viool bij
W. Kes.
In 1893 kwam hij als 2e violist in het
Concertgebouw - orkest, werd in 1894 daar
benoemd tot 1e violist en was in het seizoen
1895/96 lid van het „Scottish Orchestra" te
Glasgow. Daarna (1896) weder ie violist in
't Concertgebouw, welke functie hij nog tot
heden vervult. Sedert dien tijd is hij ook te
Amsterdam gevestigd als leeraar voor viool
en ensemblespel en sedert 1909 tevens aan
de N. V. „de nieuwe Muziekschool" (directie
Joh. Oostveen).
Hoewel hij ook als solist in verschillende

plaatsen optrad, is hij tot heden meer werkzaam geweest op het gebied van kamermuziek en kwartetspel. Van 19o1—'o6 maakte
hij deel uit van het kwartet „Robert" te
Haarlem (W. Robert Sr., W. Robert Jr.
Tak en de Marée). Van 1901-'02 en weer

van 1903—'o6 lid van het „Nederl. Strijk-

kwartet'' te Amsterdam (Timner, Herbschleb,
Tak en F. Gaillard) als altist.
Term aten (J. P.), geb. 24 Juni 1833 te
Pijnakker, j 4 Januari 1857 te Amsterdam,
werd op 11-jarigen leeftijd naar Delft gezonden ter ontwikkeling van zijn bijzonderen
aanleg voor de toonkunst en drie jaar later
naar de muziekschool te 's Hage, waar hij
leerling voor piano werd bij Lubeck en Van
der Does. Van een oogziekte hersteld, zette
hij daar nog twee jaar zijn studiën voort en
liet zich vaak in het openbaar hooren, o. a.
in „Felix Meritis". Na het verlaten dezer
school ging hij naar Leipzig om zich onder
de leiding van Moscheles, Richter en anderen
verder te bekwamen. Wegens zwakke gezondheid keerde hij spoedig terug en overleed
kort daarna.

Tetterode (Lambertus Adrianus van),

geb. 25 Juni 1858 te Amsterdam, was tot
1883 werkzaam op een handelskantoor, doch
inziende, dat hij niet voor koopman in de
wieg gelegd was, begon hij zich met ijver
op het klavier toe te leggen aan den klassi-

en
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kalen piano- cursus van L. J. van Loenen
aldaar en ontving tevens harmonie-les van

G. A. Heinze.

Daarna werd hij aangesteld tot leeraar
voor piano en harmonie aan de particuliere
Muziekschool (directie Ary Belinfante en S.
van ' Adelberg) en is tevens privaat leeraar.
Hier volgt een volledige opsomming zijner
werken.
i. Fünf Lieder.
2. Drie liederen.
3. Twee Klavierstukken.
4. Zwei Gedichte.
5. Suite, voor piano.
6. a. De wilde roze,
liederen,
b. In 't avondduister
( bekroond
dwaal ik,
( N. T. V.
c. Welaan, mijn lied,
189o.
7. Vijf Klavierstukken.
„
„
8. „Alleen" en „Getweeën", (zang).
„
9. Scherzo, voor piano 4 h.
(bekroond N. T. V. 1891).
(geschreven voor de dames Roll).
„ zo. Sonate voor piano.
„ II. „Verlangen" (lied).
„ 12.
Twee gedichten (H. Swarth).
„Bonte bladeren", 6 klavierst. I en II.
„ 13.
Miniaturen, 12 kleine klavierstukken.
„ 14.
„ 15.
I. Menschelijk,
`
voor
2. In gelukkige
gemengd
dagen,
koor.
„ 16.
Andante, ScherzoStrijkkwartet
Finale,
(M. S.)
„ 17.
Fantasie, voor 2 piano's.
„ z8. Drie liederen, voor 4- stemmig vrouwenkoor a- capella.
„ 19. Droomen, lied voor h. stem.
20. Westewind als bode, id.
,,2I. 1. Albumblad,
voor viool en
2. Fantasie,
piano.
3. Caprice,
„ 22.
Treurzang, voor strijkkwartet (M. S.)
„ 23.
Twee liedekens.
„ 24.
Drie Oud -Holl.
gemengd koor
liederen
a- capella.
„ 25.
„Ontzag", gem. koor en orgel.
„ 26.
„Zonsondergang", lied voor middenstem.
„ 27.
Fantasiestukken, voor piano, viool en
cello.
„ 28. „Ideaal",
e voor lage stem.
„Aan de smart",
„ 29. Elf melodieën, bewerkt voor gem. koor
a-capella.
,, 30. Impromptu, voor 2 piano's (M. S.)
„ 31. I. Op het kerkhof Ned. koorv.)
2. Bij het Crucifix (M. S.) voor gem.
koor a- capella.
32. 24 Préludes, voor piano, I en II,
2e dl. 2e dr.
33. Liedje, voor hooge stem.
,' 34. Caprice, voor 2 piano's (M. S.) opgedr.
aan Mej. Henriette Roll.
Op.
,,
„
„
„
„
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Op. 35. Feestcantate, 50-jarig bestaan jongel.
vereen. Excelsior (M. S.).
„ 36.
Twee liederen, voor alt.
„ 37.
Fantasie, voor cello met strijkork. of
piano (M. S.).
,, 38. Een cyclus fantasiestukken voor viool
en piano (M. S.).
39. Feestcantate, 50-jarig bestaan jongel.
Verbond.
„ 40. Serenade, kwintet voor hobo, klarinet,
hoorn, fagot en piano (M. S.) bekroond
N. T. V. 1903.
,, 41. Pastorale, voor blaasinstrumenten
(M. S.).
„ 42. „Avondvrede", voor middenstem.
S
voor
,, 43• „Opwekking",
„Een geloovige", s
gem. koor.
voor hooge
,, 44. Liedje van zege,
Slaapliedje,
; stem (M. S).
,, 45• Suite voor orgel (M. S.).
„ 46.
Polyph. Studiën, 3- stemmig voor
piano (M. S.)
Vier Volksliedjes.
„ 47.
„ 48. „Toekomst", voor gem. koor en
orgel.
,, 49• „Helmkruid'', voor middenstem.
,, 50. „Muziek", voor 4- stemmig gem. koor,
orgel en piano.
„ 51.
„Geen roosje zonder doornen ", voor
hooge stem.
„ 52.
Twee Sonatinen, voor piano.
voor strijk.
,, 53. Caprice
Tempo di Menuetto, orkest zon Intermezzo,
der contreVivace,
bas (M. S.
54. Drie liedjes,
hooge stem.
,, 55• Als rozen, 4
,, 56. Pietje bedroefd,
voor gem.
Haantje de voorste,
koor.
„ 57. Zes tweest. liederen.
,, 58.
Twee tweest. liederen, voor vrouwenkoor.
„De Amsterdamsche jongen" kinder,, 59.
zangspel in 3 bedrijven en een naspel.
„ 6o. „Molentje ", liedje in den volkstoon
(bekroond N. T. V. 19o8).
„ 6z. Preludium en fuga (f. kl. t.) voor
orgel (M. S.)
„ 62. Scherzo voor 2 piano's (M. S.)
„ 63, nr. i „Slaapliedje", (Willemfonds).
Kinderliederen, als bijdragen in „Voor de
jeugd", (Kindercourant van het Alg. Handelsblad).
Bijdragen van liederen en pianowerkjes in
„Caecilia", „Muziekkalender" en andere tijd
-schriften.
Uitgevoerd werden vele zijner werken, o. a.
de meeste door de N. T. V. bekroonde werken
op de groote uitvoeringen dier vereeniging, en
het Kinderzangspel „de Amsterdamsche jongen"
in vele plaatsen van ons land.

Textor (Hendrik
Schiedam, 22 Januari
leiding te Rotterdam
van „Toonkunst ", in

Jan. Pieter), geb. te

1847, genoot zijn opaan de muziekschool
orgelspel van S. de

TEXTOR (JOHAN CHRISTOFFEL).
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Lange Sr. en in pianospel van J. H.
Sikemeier.
In Mei 1862 werd hij organist aan de
Luttiersche kerk en in 1875 aan de Groote
Kerk te Schiedam.
Als solist gaf hij aldaar orgelbespelingen

en enkele malen als pianist.
Textor (Johan Christoffel), geboren te
Schiedam 20 Aug. 1831, j io Febr. 1907,
maakte zijn studiën bij zijn vader, organist
der Groote kerk aldaar, en later bij Verhulst
en J. A. van Eijken te Rotterdam, resp. in
compositie en orgelspel, terwijl hij van Nicolai
pianoles kreeg.
Na gedurende 7 jaar in Brielle organist,
klokkenist en muziekdirecteur te zijn geweest,
werd hij in 1865 tot organist der Luthersche
kerk te 's Hage benoemd, welke betrekking
hij tot kort voor zijn dood vervulde. Daarbij
gaf hij onderwijs in pianospel.
Hij componeerde eenige liederen en kleine
koorwerken en schreef een „Handleiding
voor koraalgezang ".
Textor (Karel August), geb. 25 Aug.
1870 te 's Hage, ontving zijn muzikale opleiding van zijn moeder, oud-leerlinge van
Th.. Kullak te Berlijn, een begaafde vrouw,
die te 's Hage onderwijs in piano gaf. Volgens den wensch zijns vaders bezocht hij
tegelijk de H. B. school en zette, na het
eindexamen te hebben afgelegd, zijn studiën
in de muziek voort aan de „Neue Akademie
der Tonkunst" te Berlijn, onder leiding van
Franz Kullak (piano), H. Urban (compositie)
en Albert Becker (contrapunt).
In 1890 vestigde hij zich te 's Hage als
pianist en leeraar en debuteerde in het Kurhaus te Scheveningen.
Met Henri Hack (viool) en C. van Isterdael (cello) richtte hij de Haagsche Triovereeniging op, welke gedurende een vijftal
jaren te 's Hage en elders uitvoeringen gaf.
Gedurende eenige jaren was hij als muziekverslaggever verbonden aan het „Weekblad
voor muziek" (Nolthenius) aan „Het Vader
aan „de Nieuwe Courant".
-land"e
Hij is componist van een Vioolsonate, een
Suite voor „Trio", en eenige liederen, die
meermalen ten gehoore gebracht werden.
In 1903 werd hij benoemd tot lid der
Examen- Commissie der N. T. V. en in 19o5
tot piano- leeraar aan het Kon. conservatorium
te 's Hage.
Thienen (V. E. van), te Padang blind
geboren, 1856, is sinds 188,5 organist te Leiden.
Thienen (W. van), broeder van V. E.
van Thienen, geb. 1859 te Padang, heeft
zich, ofschoon eveneens blind geboren, op

TIBBE (HENRI).

muzikaal gebied zeer ontwikkeld en heeft
als onderwijzer een zeer goeden naam. Sinds
í88o is hij organist bij de Ned. Herv. kerk
te Delft en herdacht den I en Aug. 1905 den
dag, waarop hij vóór 25 jaar werd aangete l d. Onder zijn directie staat nog de ver
„Mannenkoor der Delftsche Nijver--enig

heid".
Thooft (W. F.), geb. te Amsterdam io
Juli 1829, j 9 Sept. igoo, gaf reeds als
knaap proeven van compositie- talent en
vaardigheid in het klavierspel. Op 22- jarigen
leeftijd ging hij naar Rotterdam, en studeerde
daar theorie en compositie bij J. F. Dupont,
later te Leipzig bij Hauptmann en Richter.
In 1856 te Rotterdam teruggekeerd, voerde
hij zijn beide symphonieën en zijn bekroonde
koorsymphonie „Keizer Karel V` op (6 Apr.
1861).

Allengs vertoonde zich een droevige kwaal,
doofheid, bij hem, die hem voor het openbare kunstleven ongeschikt maakte. Evenwel
componeerde hij nog de opera „Aleida van
Holland" den ,o en Maart 1866 opgevoerd
door de Hoogduitsche opera te Rotterdam.
Tibbe (Henri), geb. 7 Aug. 1863, f 28
Januari 1895 te Amsterdam, ontving het
eerste muziekonderwijs van zijn vader, J.
Tibbe. Deze overleed 19 Oct. 1875 en was,
nog jong zijnde, reeds organist te Voorst,
daarna te Vorden en in 1866 te Brielle. De
jonge Henri werd vervolgens leerling aan de
Kon. muziekschool te 's Hage, verkreeg in
í88o het diploma en ging toen naar Brussel,
om aan het Conservatorium zijn studiën te
voltooien. Hij verliet deze inrichting met den
ie;i prijs en de gouden medaille voor pianospel.
Kort daarna werd hij benoemd tot muziek
te Hasselt en in 1886 tot leeraar-directu
voor piano aan de muziekschool te Amsterdam.
Hij- schreef eenige werken voor piano;
voor zang en voor viool, als:
Op. 5, Valse impromptu,) voor piano 2 h.
)
„ zo, Walzer,
Technische oefeningen (toonladders, gebroken
akkoorden enz. ^, in gebruik bij de muziekscholen
der M. t. b. d. T.
Toonladders in tertsen en sexten.
Practische vingeroefeningen voor articulatie,
dynamiek en rythmiek in aansluiting aan dr.
Riemann's „Vorstudien zum polyphones Spiel".
Op. 6, Drei Lieder :
I. Schlaflied, 2. Du bist
wie eine Blume, 3. Wolle
voor één
keiner mich fragen.
zangstem
1
,, 8, Drei Liedei :
m. piano.
I. Das alte Wort, 2. Ich
sah die Throne, 3. Wani
denied.
)

I
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voor viool en
Op. 9, Tarantelle,
piano, of
Deux feuilles d'Album, violoncel en
piano.

Tienhoven- Knuwling (Mevr. Agnes C.
van), geb. io Aug. 188o te Leeuwarden,
genoot zangonderwijs aan het Conservato
rium te 's Hage.
Daarna trad zij meermalen op als soliste
(alt) in Spoel's Vocaal- ensemble en in den loop
van 1910 te Leeuwarden, Schiedam, den
Haag, Ilpendain, Haarlem, Goes, Zutphen en
Winterswijk.
Tierie (Anton H.), geb. 1870 te Wageningen, was eerst leerling van zijn vader,
J. F. Tierie, organist aldaar, daarna van het
conservatorium te 's Hage (J. B. de Pauw
en D. de Lange) hoofdzakelijk voor orgel.
Na het einde zijner studiejaren • werd hij
organist te Hilversum, directeur van verschillende gemengde zangvereenigingen en
mannenkoren, o.a. van de afd. Alkmaar der
M. t. b. d. T., van de mannenzangvereeniging
„Euterpe", van de Kon. zangvereeniging
„Excelsior" te 's Hage, der Mozart-operavereeniging, welke onder zijn directie o.a.
opvoerde „Don Juan", „Figaro ", „Entfi hrung"
„Fidelio en „Cosi fan Tutti'.
Zijn tegenwoordige werkkring is organist
der Vrije Gemeente te Amsterdam, leeraar
voor solfège en koorzang aan de muziekschool van „Toonkunst ", en directeur der
Kon. Oratorium -vereeniging (opgericht 1898
door hem, W. Stumpff en dr. J. A. v. d.
Broecke). Deze groote zangvereeniging (zij
telde in den aanvang i8o leden en groeide
allengs tot 470), gaf in April 1906 een drietal concerten te Parijs (Kinderkruistocht van
Pierné en eenige Oud -Hollandsche liederen.).
A. H. Tierie is componist van eenige
liederen en koren. Den z8 October 1910
was het 1[2 1/ jaar geleden, dat hij de eerste
repetitie van de Kon. Oratorium -vereeniging
leidde, en werd hem bij die gelegenheid het
eere- lidmaatschap aangeboden.
Tierie Jr. (J. F.), geb. te Wageningen 4
April 1870, studeerde aan het Conservatorium
te Stuttgart. Hierna vestigde hij zich in
Loenen a/d. Vecht en is daar organist en
directeur van de gemengde zangvereeniging.
Hij componeerde een aantal liederen en
koren, o.a.:
2

„Loovertjes", i6 kinderliederen met piano,
4 J dr. (uitg. in noten en cijferschrift), op. 5.
Liederen van Guido Gezelle, met piano : Bede,
De liefde Gods, Slaaplied.
Idylle, drei Lieder mit Klavier.
Liederen met piano : Meiweelde. Naar 't warme
land.
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't Koningskind, Volkslied voor zang en piano
(opgedragen aan H. M. Koningin Wilhelmina).

Tiggers (Albertus Antonius Ludovicus),
geb. te Amsterdam 31 Oct. 1863, ontving
klavier- en orgelonderricht van den organist
J. A. Verheyen, en in harmonie, contrapunt
en compositie van D. de Lange. Zijn hoofdinstrumenten zijn orgel en piano.
Vroeger was hij organist aan verschillende
kerken te Amsterdam, tegenwoordig bekleedt
hij dien post bij de Remonstrantsche Gemeente aldaar.
Meermalen deed hij zich als solist hooren
te Amsterdam en andere plaatsen. De eerste
der drie historische orgelvoordrachten werd
gegeven op Zondag 27 Nov. 1910, met
medewerking van Mevr. A. Kubbinga-Burg
en J. Mossel. Hij gaf gedurende eenige
jaren een cursus voor algemeene muzikale
ontwikkeling in het gebouw „Eensgezindheid ",
alwaar, behalve muziekgeschiedenis, theorie
en muzikale ontleding, ook beurtelings een
der orkest - instrumenten werden besproken,
welke dan door een artist bespeeld en toegelicht werden.
Tiggers is als onderwijzer hoofdzakelijk
werkzaam om leerlingen voor te bereiden
voor de jaarlijksche examens der Nederl.
Toonk. Vereeniging (N. T. V. te 's-Graven-

hage.)
In 1904 werd hij benoemd tot directeur
der Residentie - gemengde - zangvereeniging
„Caecilia''.
Als componist gaf hij eenige liederen in
het licht, als:
Het orgel, uit „Uhlands Harp" (B. van Meurs),
voor een zangstem met orgel, 2e dr. ; „O, zalig
is 't een kind van God te wezen", voor een
zangstem met orgel of piano, 22 dr.
Verder in manuscript : Koraal-fantasie en fuga,
voor harmonie - orkest; Strijkkwartet in fis kl. t.;
Liedercyclus „De Jaargetijden" ; Hervormingscantate voor soli, koor en orkest. (Tweemaal
uitgevoerd in de Hersteld Evangelisch Luthersche kerk te Amsterdam).

Tilia Hill zie J. v. d. Linden v. d. Heuvell.
Tijl ssen (Josef), geb. te Roermond, 26
Maart 1871, leerde reeds op jeugdigen leeftijd
orgel en piano spelen van zijn vader en zijn
broeder Henri en op zijn i3' jaar was hij
reeds organist in een kerk aldaar. Een paar
jaar later werd. hij leerling aan het conservatoire te Brussel voor piano en harmonie,
waar hij q jaar bleef en een bekwaam klavier speler werd. Na een diploma te hebben verkregen, ging hij naar Amsterdam en werd
als 2 kapelmeester en koorrepetiteur aan de
Ned. opera geplaatst. Hier deed hij zich als
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veelzijdig musicus kennen, want meermalen
vervulde hij soms geheel onvoorbereid zang
concertzaal. Daardoor-partijenof
aangemoedigd besloot hij zijn betrekking neer
te leggen en zanger te worden. Onder leiding
van mej. Corn. van Zanten begon hij ernstige
zangstudiën te maken en was weldra een
zanger van beteekenis. Zijn optreden als
Raoul in de Hugenoten (Nederlandsche opera)
was een groot succes, en vier jaar later zong
hij verscheidene Wagnerpartijen.
In 1892 huwde hij met Mej. Anna Bremerkamp, zangeres aan de Nederlandsche opera
(dir. C. v. d. Linden). In 19oI ging hij naar
de opera te Frankfort, daarna te Hamburg,
waar hij slechts korten tijd bleef om weer
naar eerstgenoemde stad terug te keeren.
Ook te Bayreuth werkte hij in 1904 in
„Tannhäuser" en „Parsifal" mede. Jos. Tyssen
is tevens leider der „Rotterdammer Maifest-

spiele".
Thans heeft Tijssen het voornemen Frankfort te verlaten om in een ander Duitsch
theater de groote Wagner- partijen te zingen.
Van zijn compositiën worden genoemd:
Twee liederen, „Amstel bij maneschijn"
(Altus) en „Lied van mulder Jan" (Jos. Tijssen).
Ze werden door hem gezongen op het muziekfeest te 's Bosch, Juni 1910. en „Vorbei", op. 21.

Tijssen (Jean Marie), geb. te Roermond

8 Febr. 1865, ontving zijn opleiding van zijn
oudsten broeder Henri, directeur van Roermonds mannenkoor, daarna aan het conservatoire te Brussel, welke inrichting hij in
1890 verliet met diploma en zilveren medaille
voor zang.
In hetzelfde jaar werd hij als ze lyrische
tenor verbonden aan de Ned. opera (dir. de
Groot), ging een jaar later naar Parijs, waar
hij in de voornaamste concertzalen optrad
en keerde in 1894 naar de genoemde opera
terug (nu onder directie van C. v. d. Linden),
waar hij gedurende 3 jaar bleef, en er als
lyrische tenor o. a. optrad in „de Bloem van
IJsland ", „de Blinde van het kasteel Cuillé"
en ,,Leiden ontzet ". Gedurende den zomer
van 1897 zong hij te Ostende, Parijs, Bayonne
en Gent en kwam in het volgende jaar naar
de Ned. opera terug, waar hij o. m. de rol
van Willem van Borselen in de „Tempeliers"
vertolkte. Zijn repertoire bevat nog de partijen
van Almaviva (Barbier), Faust, Don José,

Don Ottavia, Wilhelm Meister, e. a.
Met ingang van i Oct. 1898 werd hij
geëngageerd aan de Vlaamsche opera te
Antwerpen.
Tijssen—Bremerkamp (mevr. Anna),
26 Mei 1871 te Rotterdam, echtgenoote

geb.
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van Jozef Tyssen, ontving in haar jeugd het
eerste zangonderricht van A. W. A. Heyblom
te Rotterdam. Na haar leerjaren werd zij
verbonden aan de Nederl. opera (de Groot),
ontving opnieuw lessen in den solozang van
mej. C. van Zanten en van haar echtgenoot,
en werd zij allengs een gevierde zangeres;
zij zong o. a. de rol van „Mignon" en van
„Hans" in Humperdinck's „Hans en Grietje"
bij de Ned. Opera (v. d. Linden). Later zong
zij de gastrollen „Charmion" (Cleopatra) en
de „Sieglinde" (Walkure).
Op vele concerten en uitvoeringen in ons
land, o. m. te Dordrecht (1897) verleende
mevr. Tyssen hare medewerking.
Timner (Christiaan), geb. z8 April 18 59
te Helder, genoot het eerste onderwijs van
zijn vader, een verdienstelijk musicus, en
later aan de Kon. muziekschool te 's Hage.
Daarna bezocht hij het Conservatorium te
Brussel en was vervolgens leerling van Em.
Wirth te Rotterdam voor viool, zijn hoofdinstrument.
Na eenigen tijd lid van het orkest der
Duitsche Opera te zijn geweest, werd Timner
benoemd tot violist in het orkest van Bilse
te Berlijn, welk orkest 3 jaar later ontbonden
werd en veranderd in het „Philharmonisch
orkest ', waarvan T. nog een jaar lid bleef.
In 1 883 kwam hij naar . ons land terug,
werd concertmeester bij het Parkorkest en
vestigde zich daarna als privaat-muziekonderwijzer te Amsterdam (1885'.
Toen in i888 het concertgebouw aldaar
werd gesticht, was hij tot 1892 concertmeester
van het orkest, maakte met den pianist Wirtz
een kunstreis door ons land, kwam later ( 18 95)
aan de Nederl. opera, gaf kwartet-uitvoeringen
met W. Kes, C. L. de Bruyn en J. Mossel,
en is thans weder concertmeester aan het
concertgebouw.
Tours (Barthold), geb. T7 Dec. 1838 te
Rotterdam, j z r Maart 1897 te Londen, zoon
van den violist B. Tours (oprichter van de
concerten „Eruditio musica" te Rotterdam,
overleden in 1864), kreeg van zijn vader het
eerste onderricht in vioolspel en van Verhulst
in compositie, daarna van Léonard en Fétis
te Brussel en later bij Rietz en Richter te
Leipzig. Na een jaar verblijf in Rusland
vestigde hij zich te Londen, waar hij in het
orkest van Costa (Ital. opera) een plaats
kreeg. Sinds 1878 was hij tevens muzikaal
adviseur der uitgevers -firma Novello, in welke
betrekking hij zeer werd gewaardeerd.
Tours componeerde veel liederen en gezangen. De Nederlandsche koorvereeniging
bezit van hem een paar koren : „De regen-
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boog" en „Zoek u een lief". Hij schreef
voorts arrangementen voor piano uit opera's
en andere werken. Bovenal is hij bekend
door zijn „Vioolschool ", welke in Engeland
en Amerika veel gebruikt werd. Verder componeerde hij eenige „Servius" en ,,Anthems".
Troostwijk (Abraham), geb. r.5 Dec.
1868 te Zwolle, j 21 Febr. z9o4 te Utrecht,
ontving zijn opleiding tot violist van A. van
Riemsdijk, die een oud-leerling van Léonard
te Parijs was.
Na concertmeester te Arnhem te zijn geweest, werd hij leeraar voor viool aan de
muziekschool van „Toonkunst" te Utrecht,
2 ` Concertmeester van het Sted. orkest en
tevens lid van het Veerman-kwartet voor
kamermuziek aldaar.
Als solo-violist is hij meermalen opgetreden.
Troostwijk (Isaak , . geb. te Zwolle 3
Juli 1862, kreeg viool-onderwijs van A. van
Riemsdijk aldaar, daarna van Joachim te
Berlijn (Hochschule), welke inrichting hij in
1881 met einddiploma verliet. Hij werd daarop benoemd tot solo-violist te Bad-Kissingen
en vervolgens tot concertmeester aan het Stadstheater te Würzburg. In 1883 aanvaardde hij
de betrekking van solo-violist aan de Amsterdamsche Orkest-vereeniging en werd in 1888
concertmeester van het Concertgebouworkest.
Tuin (J. A.), geb. te Amsterdam 25 Maart
i 8 i 6, 29 Dec. 1 855 aldaar, ontving zijn
opleiding van J. G. Bertelman, later van
Bandorali te Parijs, en werd een der beste
tenorzangers van zijn tijd.
Hij trad sinds 1841 in Nederland en
Duitschland met toenemend succes op.
Tussenbroek (Hendrika van), geb. te
Utrecht, 2 Dec. 1854, ontving hare opleiding
van R. Hol.
Na laar studietijd was zij te Amsterdam
werkzaam als zangonderwijzeres en privaat
pianospel en vestigde zich-onderwijzs
daarna voor goed te Utrecht, waar zij een
piano- en zangcursus opende.
-
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Zij is vooral bekend als componiste van
kinderliederen. Hier volgt een volledige lijst
van hare werken:
Sneeuwklokjes, Heft. I en II.
Meidoorn, 8 tweest. liederen.
Op. 8, Zes tweest. Holl. liederen.
„
9, Wie geen R kan zeggen die blijft
thuis.
Zoo worden loome tongen los.
7,
„ 12,
Uit en thuis.
„ 13,
De drie kaboutertjes (Grimm), kinderoperette in 3 bedrijven, 4e dr.
„ 14,
Van vogels en bloemen.
„ 15,
Een raadseltje in het koren en
nogiets.
„ z6, Wijde luchten, 6 2 -st. kinderliederen.
„ z9, Hei, 't was in de Mei, 5 id. id.
„ 20,
Een oud sprookje, kinderkoor.
„ 21,
Van maanstralen en zonneglans.
„ 22, Speelliedjes.
„ 28, Zonnespel en schemering.
De geleende koekepan, kluchtspel met zang
voor jonge meisjes.
Op. 24, Prins Lente, Cantate voor vrouwen of Kinderkoor.
„ 26, Jan Klaassen, Muzikale Scherts.
Nederl. zangstukken met klavier (Willems fonds).
1. Van het jagertje.
2. Zij gerust, o vaderland.
3. 't Muizeke, wiegelied.
4. Hoogmoed.
5. Lente.
6. Spinliedje.
7. Jong paartje.
8. Aan mijn vaderland.
9. Kerstroos.
Zo. Liefde.
Op. 27, Elfjes, ik kom (H. van Tussenbroek),
voor zang en piano.
„ 29, Van een satanschen kater en eendengesnater, voor tweestemmig kinderkoor en piano.
„ 30, Droomend (Heye), voor zang en
piano.
,, 31, Chineesche schimmen, liedjes met
vertooningen.

U.
Urlus (Jacobus), geb. 9 januari 1867 te
Hergenrath bij Aken, kwam kort na zijn
geboorte met zijn ouders naar Tilburg, waar
hij later het smidsvak leerde. In 1884 vertrok hij
naar Utrecht en werd daar, evenal te Tilburg,
lid eener zangvereeniging. Zijn muzikale
natuur uitte zich weldra in solo- voordrachten
en nam hij zangles bij Hugo Nolthenius.
Deze woonde toen te Zeist, en Urlus, gehuwd
en smidsknecht, maakte iederen Zondag de

reis van Utrecht naar Zeist en terug te voet.
Na eenige maanden studie verkreeg hij een
engagement bij de Nederlandsche opera,
directie C. v. d. Linden, die zich in 1894 van
de Opera onder J. G. de Groot afgescheiden
had. Urlus verhuisde naar Amsterdam, debuteerde in Méhul's opera „Joseph in Egypte"
(Stadsschouwburg) en stelde zich gedurende
eenigen tijd onder leiding van B. Zweers
ter verdere ontwikkeling zijner stem. Zijn
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zangkunst is evenwel meest het resultaat van
eigen oefening en berust op de ongekunstelde
behandeling van een stem, die van nature
goed is. Niet alleen in vorming en ontwikkeling zijner stemmiddelen is hij autodidact,
ook dramatische partijen studeerde hij reeds
van den aanvang zijner zangersloopbaan
steeds zonder hulp in, zoowel in technischen
zin als in opvatting. Vandaar zijn betrekkelijke
snelle ontwikkeling van lyrisch tenor tot
heldentenor. Een sprekend voorbeeld daarvan
is het feit, dat hij bij ontstentenis van den
zanger Désiré Pauwels de Tannhaüser -partij
te Rotterdam zong (seizoen 1896/97). Dit
was zijn eerste groote triomf, en toen Pauwels
in het volgend seizoen de Nederlandsche
Opera verliet, werd Urlus in zijn plaats
geëngageerd. Weldra zong hij alle heldenrollen, als Faust, Manrico, Lohengrin, Sieg-

mund e. a.

Doch niet lang bleef hij aan de Nederlandsche opera verbonden. Na zich toegelegd
te hebben op de studie der voornaamste
partijen in het Duitsch, ging hij in Igoó een
engagement als heldentenor voor vijf jaar
aan in het Stadttheater te Leipzig. Zijn
repertoire is sinds uitgebreid tot de meest
uiteenloopende rollen van de Duitsche,
Fransche en Italiaansche literatuur, en is hij
thans een der beste Wagner- zangers, hoewel
hij in Bayreuth nog niet had medegewerkt.
Hij werd evenwel uitgenoodigd om in 191 i
in de Bayreuther- uitvoering (Siegmund- partij)
mede te werken.
Te Leipzig is hij opnieuw, en wel tot 1914,
verbonden, maar heeft toch vrijheid tot_ liet
ondernemen van verre gastreizen, als Londen,
New-York e. a. steden.
In ons land komt Urlus elk jaar of als
gast bij de zoogenaamde „Maifestspiele", die
sinds 1907 in de grootste steden plaats hebben,
of als concert- en oratoriumzanger.
Urlus (Truus), geb. 8 Mei 1876 te Tilburg,
zuster van Jacques U., evenals deze met een
mooie stem begaafd, en bij wie ook het
verlangen ontwaakte tot zangeres te worden
opgeleid. Zij zag dien wensch spoedig vervuld.
Op raad van Richard Hol begon ze ernstige
zangstudiën te maken en wel op de vocaal en dramatische school van mej. Ca'teau Esser
te Amsterdam. Slechts ruim een half jaar
volgde ze daar het onderwijs en werd toen
leerling van Mej. Corn. van Zanten op het
conservatorium aldaar. Intusschen was ze voor
het eerst opgetreden op een concert van de
zangvereeniging „Fidelio" te Utrecht met zulk
succes, dat de heer H. Nolthenius getuigde
„Indien hare stem (sopraan) door een meester-
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hand wordt geleid, gaat ze een schoone
carrière te gemoet." (Weekblad voor Muziek).
Na geruimen tijd onder leiding van genoemde Corn. van Zanten te hebben gestudeerd, werd zij als soubrette geplaatst aan
de Nederlandsche Opera (C. v. d. Linden)
en debuteerde in de „Koningin van Saba".
Vervolgens zong zij in „de Hugenoten ",
„Faust", „Carmen" en als „het Lucifersmeisje"
(Aug. Enna).
Toen in het volgende seizoen de Nederlandsche Opera ophield te bestaan, en Cornélie
van Zanten zich te Berlijn had gevestigd,
besloot Truus Urlus haar te volgen, ten einde
onder haar leiding nog een jaar te studeeren.
Daarna werd zij geëngageerd aan de Noord Ned. Opera (directie D. Koning) en zong er
o. a. de rollen van de „Koningin" (Hugenoten)
en „Philine" (Mignon). Na 2 maanden ging
ook deze instelling te niet, waarna zij verbonden werd aan het Stadstheater te Barmen,
later aan dat te Bern, waar ze weder de
rollen van de „Koningin" en „Philine", benevens die van „Frau Fluth" (Lustigen
Weiber) ; „Gretel" (Hansel and Gretel) ; „das
Waldvöglein" Siegfried) ; „Eudora" (Jodin) ;
„Olympia" Hoffmann's Erzahlungen) ; „Rosine" (Barbier von Sevilla) en „Novina"
(Don Pasquale) zong.
Na haar huwelijk met den muziekdirecteur
Dartillact van Tright, die thans te Schagen
(N.-H.) is gevestigd, deed zij afstand van het
theater en treedt alleen op als Oratorium- en
liederenzangeres.
Utermóllen (Heinrich Friedrich), geb.
t 3 r Mei 1 904 te Hoorn, waar hij een

1 829,

lange reeks van jaren werkzaam was als
directeur van het mannenkoor (Sappho) en
der orkestvereeniging, voor wier bloei hij
veel heeft bijgedragen. Den I en Juli 1 888
was het 25 jaar geleden, dat hij daar zijn
functiën aanving.
Van zijn werken noemen wij :

Op. 6, Kindeken,
„

„

„

„

„
„

slaap

maar zacht

°
(P. van Assche).
7, Van 't lustige kuipertje (H. W. N
V. d. Mey).
n
u'R,
8, Om het deurtje van Geurtje
(H. W. V. d. Mey).
óE
zo, Schwanenlied, fur Sopran
(E. Geibel ► .
II, Dingske (M. H. du Cron)
12, Ceres -hymne (P. V. Modder7man).
z4, Gevangen (H. W. v. d. Mey)
17, „Hymne aan de Muze der Tonen ",
voor mannenkoor.

m
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V.
Veeckens (-Bertha Zegers), geb. te
Amsterdam 1859, j 27 Oct. 1907, ontving
hare opleiding bij Prof. Stockhausen te
Frankfort a/M. en mevr. Héritte-Viardot,
werd eerst leerares voor zang te Frankfort
en was gedurende 20 jaar als zoodanig
werkzaam aan de muziekschool van de
M. t. b. d. T. te Utrecht.
Te Frankfort, Trier, Haarlem, 's Hage en
Utrecht liet zij zich als zangeres in het
openbaar hooren, en gaf gedurende geruimen tijd haar hooggewaardeerden steun
aan de Toonkunst- en de Palestrina -koren te
Utrecht. In vereeniging met de bekende
schrijfster Christina Doorman aldaar heeft zij
vooral haar liefde en medegevoel voor
kinderen in daden omgezet. Om haar paedagogische bekwaamheid en hare persoonlijke
eigenschappen wekte zij de sympathie van
allen, die met haar in aanraking kwamen.
Veenhuizen (Marthy Wilhelmina), geb.
te Groningen 1884, studeerde gedurende drie
jaar voor zang te Keulen aan het Conservatorium en behaalde het einddiploma.
Te Keulen, Groningen en Zwolle trad zij
als solo- zangeres op, en is thans als leerares
in zang aan de H. B. school te Groningen
gevestigd.

Veer (Johan de), geb. te Amsterdam

Nov. 1876, oud-leerling van het Amsterdamsche conservatorium (Louis Coenen, J. B.
de Pauw, D. de Lange, J. Röntgen, J.
Hartog, B. Zweers) en werkte later met
Harold Bauer in Parijs. Zijn hoofdinstrument
is de piano.
Bij zijn terugkeer in Nederland vestigde
hij zich te Amsterdam als leeraar in piano
en theorie en gaf met succes daar en elders
piano-recitals (1900), naar aanleiding van
welke hij benoemd werd tot hoofdleeraar
voor piano aan de muziekschool van „Toonkunst" te Haarlem, maar bleef echter te
Amsterdam gevestigd.
Hij maakte concertreizen met Karl Mayer,
Madier de Montjau e. a. en verwierf vooral
veel succes met het Séveik- kwartet, waarmede hij telkens in ons land en ook te
Berlijn optrad. Ook in Parijs treedt hij veel
op. Hij is tevens als koordirigent werkzaam.
Op het gebied der muziekliteratuur leverde
hij een Hollandsche bewerking van Oscar
Bie's : Das klavier and seine Meister", en
houdt zich thans bezig met het verzamelen
van populaire kinderliederen, o. a.:
II

„Oude bekenden ", populaire kinderliederen,
verzameld en voorzien van piano- begeleiding,
met een voorwoord van D. de Lange en 64

illustratiën.

Veer-de Lange (Mevr. W. de), geb. 21 Mei
1875 te Amsterdam, ontving hare opleiding
aan de muziekschool en het Conservatorium
aldaar, voornamelijk voor zang.
Zij werd in 19o5 benoemd tot hoofdleerares
in den zang aan de muziekschool van
„Toonkunst" te Haarlem en in 19o9 aan die
te Amsterdam.
Mevr. de Veer-de Lange is een bekwame
paedagoge, van wie reeds verscheidene leerlingen in het buitenland met succes optraden.
In 1907 maakte zij grooten opgang mét de
uitvoeringen van het „Amsterdamsch vrouwenkoor", dat onder hare leiding staat en geheel
uit hare leerlingen wordt gevormd. In 19o8
gaf zij met genoemd koor in vereeniging
met den organist Tournemire uit Parijs en
de violisten Carl Flesch en H. Fiedler
kerkconcerten te Amsterdam en elders.
Veerman (Gerard), geb. 3. Oct. 1 852
te Amsterdam, ontving zijn muzikale opleiding van Joh. Hrimaly, concertmeester
van het toenmaals beroemde Parkorkest
(onder directie van W. Stumpff, te Amsterdam) en later ook eenigen tijd van Carl

Bayer en Em. Wirth, den tegenwoordigen
prof. aan de Hochschule te Berlijn.
In 1872 werd V. benoemd tot concertmeester van het Utrechtsch Symphonie- orkest
(dir. C. Coenen) en eenige jaren later, als
opvolger van C. Coenen, tot concertmeester
van het „Collegium Musicum Ultrajectinum"
(de zoogenaamde Stadsconcerten), in 1877
tot leeraar aan de solo- viool -, ensemble- en
orkestklassen van de muziekschool der
M. t. b. d. T., afdeeling Utrecht. Omtrent
dienzelfden tijd werd hij I e violist van de
soireés voor kamermuziek. Verschillende
violisten van naam zijn door hem gevormd,
met name J. V. d. Wijngaart, tegenwoordig
leeraar aan de genoemde muziekschool en
2 e violist ' van het Veerman - kwartet; Louis
van Laar, eerst leeraar aan het conservatoire
te Genève en nu 2 e viool van het beroemde
Marteau- kwartet te Berlijn; Hendrik Rijnbergen en de meeste 1~ violisten van het
Utr. Sted. orkest. In 1881/82 maakte hij een
nog al omvangrijke kunstreis met den toenmaals beroemden pianist Carl Heymann.
Als solist is V. meermalen opgetreden in

VEERMAN -BEKKER (MEVR. LUCIE).

de meeste steden van ons land en op ver
muziekfeesten van de N. T. V.-schilend
en van de M. t. b. d. T., o. a. nog op het
laatste door R. Hol gedirigeerde muziekfeest
der Maatschappij, met het Concert van Brahms.
Ook trad hij vaak in Duitschland en Engeland
als solist op.
Veerman — Bekker (Mevr. Lucie), geb.
te Utrecht 3 Dec. 1862, ontving het eerste
piano- onderricht van haren vader, den vroeg
gestorven, bekenden cellist, Petrus Bekker.
Op II-jarigen leeftijd kwam zij onder leiding
van Th. L. v. d. Wurff, den toenmaligen
leeraar voor piano aan de muziekschool van
„Toonkunst ", een groot paedagoog, die haar
tevens een vaderlijke vriend was, en later
onder die van R. Hol voor harmonie leer.
Als zoodanig was zij de eerste, die het
diploma van de M. t. b. d. T. behaalde. In
Maart z88í werd zij benoemd tot leerares
voor piano aan genoemde muziekschool.
Meermalen trad zij als soliste in het openbaar op en in verschillende steden van ons
land, als Kampen, Breda, Dordrecht, den
Haag, Rotterdam, ook op een muziekfeest
der N. T. V. te Utrecht.
In 1885 trad zij in het huwelijk met den
voormelden violist en concertmeester G.
Veerman, en van dien tijd dateert haar regel
optreden in de Kamermuzieksoirées te-matig
Utrecht in vereeniging met haren echtgenoot
en anderen.
Veel verkeerde zij met mevr. EngelmannBrandes, de groote pianiste, toen te Utrecht
woonachtig, wier wenken en raadgevingen zij
zich gaarne ten nutte maakte, hetgeen een
grooten invloed had op haar spel.
Met het „Gewandhaus- kwartet" (Henri Petri
als -aanvoerder) en met het „Schorg- kwartet"
trad zij met veel succes op.
In 1895 werd zij benoemd tot leerares aan
de solo- pianoklassen der muziekschool, aan
welke zij zich met voorliefde wijdde en als
zoodanig verscheidene goede leerlingen,
vormde en voorbereidde tot het examen der
Maatschappij.
Vel (Jan), geb. te Wormer 1877, oud leerling van de muziekschool en het Conservatorium te Amsterdam (leerling van Joseph
Cramer) en behaalde in 1898 het einddiploma
in hoofdzaak voor viool.
Eerst was hij verbonden aan het concertgebouw-orkest te Amsterdam, werd daarna
(Maart 19o8) als leeraar aan de voorbereidende
klasse van het Conservatorium (vioolklasse
van Carl Flesch), en werd in September d. a. v.
benoemd tot vioolleeraar aan de Muziekschool
van „Toonkunst' te Nijmegen.
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Als solist deed hij zich hooren o. a. te
Amsterdam, Arnhem, Nijmegen, Groningen,
Utrecht en tal van kleinere plaatsen.
Veldkamp (Klaas), geb. te Hoogeveen

1864, was particulier leerling bij de leeraren
der Kon. muziekschool te 's Hage. Zijn hoofd
stemvorming, uitspraak en voordracht.-vakis
Zijn eerste werkkring was die van privaatdocent, thans is hij leeraar aan de Rijks- en
de Gemeente-Kweekschool voor onderwijzers
te Groningen.
Zijn uitgegeven werken (J. B. Wolters,
Groningen) bestaan uit:
Practische muziekleer, dl. I en II, met een
aanhangsel. Eenvoudige dicteer-oefeningen, I do -sol, II
do-do.
Bijbehoorende muziekboekjes I en II.
Spreekoefeningen.
Invoering van spreekonderwijs.
„Spaar uw keel", en „Wenken".
„Voor jonge moeders ".
Klankschoonheid bij den zang.
Handleiding bij Spreken en Lezen.
Vocalisen voor gemengd koor.

Ven (Dr. Adrianus Jacobus van de),
apotheker en scheikundige, geb. te Dordrecht
1872, oud - leerling van C. v. d. Linden te
Dordrecht, van F. Oushoorn te Rotterdam

en van G. Zalsman en mevr. A. P. de Haan--Manifarges, voornamelijk voor zang en voor
contrabas en piano als bijvakken.
Als concertzanger (bas) trad hij tallooze
malen op in oratoria- en kerkconcerten, in
liederavonden enz.
Venverlo (Herman Bohan Willem),
geb. io Januari 1854 te Amsterdam, ontving
van zijn vader, organist, reeds vroeg onderwijs in piano- en orgelspel, zoodat hij als
i 1-jarige knaap bij gelegenheid de orgelpartij
in de groote Mis van J. J. Viotta kon uitvoeren. Verder waren Schmölling, J. M.

Coenen, Bernard Zweers en mevr. CollinTobisch zijn leermeesters.
Hij liet zich weldra als tenorzanger in het
openbaar hooren en men roemde algemeen
zijn schoone tenorstem.
In -1877 trad hij, na het einde zijner studiën,
voor het eerst als solozanger op, nl in een
concert van Amstels mannenkoor („Leiden
ontzet” van R. Hol) en met de liederen
„Erlkónig", „Es blüht der Thau" en „Miekens
Moeder ". Van dien tijd is zijn reputatie
gevestigd en reeds gedurende 30 jaren treedt
hij door het geheele land op. Daarbij is hij
ook werkzaam als koordirigent en somtijds
als organist.
Tot zijn compositiën behooren verschillende liederen, als:
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„Egoïsmus", „Vergeet mij nietje ", „Ik heb
een klein hufken hier binnen", „Heb je wel
gehoord van stoerheid en kracht" (Turnlied),
met orkest. Verder 3 cantaten met orkest;
feestmarschen, enz.

„Panfis Angelicus", voor mannenkoor a- capella,
verplicht koor Amsterdam.
„Bekeerd", voor mannenkoor a- capella, verplicht koor Schiedam.

Hij was en is nog muziek - recensent voor
„Het orgel ", voor het dagblad „Het Centrum ",

Verder liederen ; viool- en cellowerken;
een kwartet; een trio.
Verhey (A. B.), geb. te Rotterdam 2 Febr.
1871, is, ofschoon naam- en stadgenoot met
Th. H. H. Verhey, geen bloedverwant van
dezen. Hij genoot zijn opleiding aan de
muziekschool van „Toonkunst ", in hoofdzaak
voor piano en orgel.
Na den dood zijns vaders (1885) werd hij
in diens plaats benoemd tot organist der
genoemde kerk en was hij gedurende z8 jaar
directeur van Rotte's mannenkoor (als op-

enz.

Verhallen (Bartholomus Adrianus
[Bart]), geb. te Delft II Dec. 187o, kreeg de
eerste vioollessen van Jacobs te Delft en
later van J. J. Ahsmann. Reeds als zo-jarige
knaap trad hij in het openbaar op. Zijn
eigenlijk onderwijs ving aan op de Kon.
muziekschool te 's Hage, waar hij onderricht
ontving van Van Hoffman en Mulder (viool),
van Van Ling (theorie) en van L. J. v. d.
Velde (hoorn). Later genoot hij nog compo sitieles van M. H. van 't Kruijs. Zijn hoofd
-instrume
zijn ' viool en alt.
Na het eindigen dezer studiën werd hij
lid van het orkest der Fransche opera en
was sedert 1896 kapelmeester van de Schutterij
te 's Hage, directeur van de „Symphonievereeniging te Schiedam en van de Dameszangvereeniging te Scheveningen. Voorts
werkte hij mede bij de Diligentia- concerten
(R. Hol), bij „Toonkunst" (F. Gernsheim)
en „Eruditia" te Rotterdam.
Sedert 1905 is hij leeraar in harmonie aan
het Conservatorium te 's Hage, vanaf de
oprichting van het Residentie-orkest (Mr. H.
Viotta) tot Mei 1909 solo- altist, bovendien
altist van het Haagsche ,,Toonkunst-Kwartet"
en sedert 19og directeur van de Stafmuziek
te Rotterdam (opvolger van Arthur Seidel).
Daarbij is V. privaat onderwijzer in harmonie,
compositie, viool- en altspel en neemt als
Jury-lid menigmaal zitting.
Van zijn werken zijn de meeste verschenen
bij de firma van Eck te 's Hage :
„Badinage", pour le violoncelle avec accompagnement de piano, op. 61.
„Valse inpromptu", voor piano, opgedr. aan
Ed. Zeldenrust.
Drie gedichten (Hefij e) op. 54, voor 4- stemmig
mannenkoor.
I. Viooltje, opgedr. aan L. C. Keereweer.
2. 't Looze molenarinnetje, opgedr. aan
C. A. Galesloot.
3. Bekeerd, opgedr. aan A. J. J. Beijersbergen v. Henegouwen.
„Lenteliedje" (Lovendaal), op. 56 nr. i.
„Lentezang" (H. E. Brummelen) op. 53, voor
mannenk. a- capella, (verplicht koor zangwedstrijd Dordrecht 19o8).
„In Exitu Israël", voor mannenkoor a- capella,
verplicht koor 's Hage.
„Kom mee ", voor mannenkoor a- capella,
verplicht koor Schiedam.

volger van L. F. Brandts Buijs), 1891 - 19o9
Met dit koor behaalde hij in 1884 den I e
prijs te Dusseldorp, in 1898 te Gent den
Z en , in 1900 te Haarlem den i, en in 1902
den 3 en prijs a. te Amsterdam.
Sinds 1886 was hij leeraar voor piano aan
de Rotterdamsche muziekschool, verving van
18 93 95 S. de Lange Jr. bij „Excelsior"
en „Euterpe" te 's Hage en is sedert 1895
directeur van „Toonkunst" te Rotterdam en
te 's Gravenhage.
In 1900 richtte hij met den violist Louis
Wolff en den cellist Anton Bouman een
Trio op, en trad meermalen met Amsterdamsche, Haagsche en Utrechtsche orkesten op.
Zijn mannenkoren worden veel in ons land
en in Zwitserland uitgevoerd. Het „Canticum
Canticorum" van Bossi bracht hij in 1903
voor het eerst in ons land ten gehoore.
Verhey (Theodoor H.), geb. io Juni
1848 te Rotterdam, ontving eerst onderwijs
in piano van zijn vader, daarna van J. H.
Sikemeier en volgde hij de lessen in vioolspel en theorie aan de Kon. muziekschool
te 's Hage (directeur Nicolai) en vervolgens
nog gedurende 4 jaar in compositie bij
Bargiel te Rotterdam.
Reeds spoedig maakte hij naam als componist. De volledige opsomming zijner gedrukte en niet gedrukte werken volgt hieronder:
-

Op. 3, Vier Charakterstücke für klavier,
oder Viola, oder Cello mit Klavier.
„ 5,
Drei Fantasiestücke für Cello and
Klavier.
„ 6,
„Romance", Menuet voor piano.
„
7, Drei klavierstücke.
„ 8,
„eedanken aus dem Rheinlande",
für Klavier 4 h.
„ 9,
Drei Liederen : I. Aan de maan, 2.
Adelène, 3. Lentezang.
„ zo, „Der Ritter von dem Kränzen", Bal-
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lade für Soli, Chor, Orchest oder
Klavier.
Op. 20, Quintett (Es) voor piano, obo, klarinet
en fagot.
21, Zwei Lieder der Margarethaaus:
der Trompeter v. Sákkingen.
,, 23, „L'argent", Mélodie populaire pour
une Voix (Choeur ad. lib.).
26, nr.r Menuett, 2 Balletmusik à 4
mains.
Mazurka voor piano.
Op. 27, Drie Miniaturen voor piano.
,. 29, „Nacht", für Bariton oder Alt.
„Excelcior", für idem.
,, 30, nr. I. Frühlingsmorgen, 2. Valse caprice, für Klavier.
31, Pastoral, Impromptu für Klavier.
,, 33, „Abendandacht".
,, 34, Zweiklavierstücke. i. Traumerei,
2. Erwachen.
,, 35, Notturno.
37, „Idylle", voor viool en cello.
39, „Burlesque", voor piano.
40, „Gavotte Caprice, voor idem.
41, „Nederland en Oranje, cantate voor
solo, gemengd koor en orkest of piano.
43, Concert (d. kl. t.) voor fluit met orkest
of piano.
44, Zwei Lieder i. Mädel, mein Midel,
2. Lustiger Rat.
,, 45, „The Resurrection (Auferstehung),
Geistl Lied met piano of orkest.
46, Cinq morceaux de Salon, pour piano.
47, Concert (g. kl. t.) voor klarinet met
orkest of piano.
48, Capricio, voor piano.
,, 49, Méditation, voor id.
50, Elegie, voor fluit of piano.
51, Menuet Espagnole,
voor piano.
,, 52, Legende,
,, 53, Gavotte,
,, 54, Concert (a. kl. t.), voor viool met
orkest of piano.
,, 55, Au Printemps, voor piano, i. A la
promenade, a. La rencontre.
57, Tweede concert (a. kl. t.) voor fluit
met piano 4 h. of met orkest.
58, Zwei Stücke für Violine mit klavier:
I. Menuette, 2. Aubade.
Kerkmuziek:
Missa, nr. i, für Männerchor, 3 st. mit Solo
and Orgel. No. 2, Missa solemnis, für Mannerchor, 4 st. mit Solo and Orgel.
Op. 37, Te Deum, f. 4 st. Mannerch. Soli u.
Orgel oder Harmonium.
38, Missa de Requiem, f. 4 st. Mannerch.
Soli u. Orgel oder Orchester.
„Benedictus", für Bariton mit 4 St. Männerch.
U. Orgel.
Lied zur H. Communion, für mittlere Stimme.
Kerstlied (Weihnachtslied), für id.
„

„

.

„

„

,,

„
„

,,

,,

:

„

„

„

„

„
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„Imilda", groote romant. oper in 4 Akte
(opgevoerd 1885).
„Konig Arpad", romant. oper in 3 Akte
(opgevoerd 1888).
3 Trio's, voor klavier, viool en cello.
Quartett, voor klavier, viool, alt en cello.
Quintett, voor klavier, 2 violen, alt en cello.
Verder Liederen, Cantates, Pianowerken, een
Ouverture.
2 Symphoniën, en Cello-concert.

Verheijen (Joseph Antonius), geboren
te Amsterdam 19 Augustus 1837, studeerde
aldaar piano en orgel aan de muziekschool

(Bertelman).
In 1862 benoemd tot organist der R. K.
kerk te Gouda, was hij daar tot 1871 tevens
werkzaam als muziekonderwijzer en dirigent

van twee zangvereenigingen.
Daarop volgde zijn benoeming tot organist
in de Mozes- en Aäronskerk te Amsterdam
en later tot directeur van de zangvereeniging
„Cantus et Organum". Tevens werd hij
leeraar voor piano, zang, orgel en theorie
en was gedurende een jaar organist in het
Paleis van Volksvlijt.
Sedert de oprichting van de „Nederlandsche
organistenvereeniging (189o) is hij daarvan
de Voorzitter.
Zijn 70e verjaardag (i9 Aug. 1907) ging
niet onopgemerkt voorbij. Bij deze gelegenheid werd te zijner eere een nieuwe ,,Missa
solemnis" gezongen, door Ph. Loots, zijn
oud-leerling, getoonzet.
Zijn geschrift : Het orgel in het Concertgebouw te Amsterdam verscheen in 1891.

Verhulst(JohannesJosephus Herman),

geb. te s Gravenhage, 19 Maart 1816, f 17
Januari 1891 aldaar, werd op To -jarigen leeftijd leerling van de Kon. muziekschool, maar
geenszins om voor kunstenaar te worden
opgeleid. Zijn ouders, eenvoudige menschen,
hadden er evenwel niets tegen, dat hij als
koorknaap in de R. C. kerk meewerkte en
juist dit ontwikkelde allengs zijn aangeboren
kunstenaars -talent. Zonder opzettelijk onder
te ontvangen - hij leerde het boek -wijs
oefende hij zich in het compo--binde
neeren . Zoo ontstonden een „Veni Creator",
een „Te Deum" en enkele Missen. De pogingen door Lubeck, directeur der muziekschool, aangewend om den jongen Verhulst
voor de kunst te mogen opleiden, stuitten
af op den onwil der ouders, die he in eerst
op de teekenacademie en daarna in den
muziekhandel van Weygand & Co. plaatsten.
Ten slotte gaven zij aan zijn verlangen toe,
Nog in portefeuille:
en nu studeerde hij vlijtig viool en theorie
en zette zich weder aan het componeeren.
„Johannisfeier auf Amron", Oper in i Acte
1 Een zijner werken uit dien tijd „O salutaris"
(opgevoerd í88o).
)

„

„

„
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voor mannenstemmen werd met goud bekroond (1835). De M. t. b. d. T. schonk hem
een geldelijke bijdrage en deze, gevoegd bij
een stipendum van koning Willem I, stelden
hem in staat zich naar het buitenland te begeven (1837). Te Keulen studeerde hij bij
J. Klein een korten tijd in fuga en contrapunt. Na weinig tijds te Brussel en te Parijs
te hebben vertoefd, ging hij naar Leipzig,
waar Mendelssohn hem onder zijn leerlingen
opnam. Daar sloot hij vriendschap met Schumann en Clara Wieck, daar werd hij directeur der „Euterpe- concerten" (1838 -42).
Na vele steden in Duitschland te hebben
bezocht, keerde hij in 1842 naar Nederland
terug en deed er verscheidene zijner werken
hooren, waarop hij door koning Willem II
benoemd werd tot ridder in de orde van den
Nederlandschen Leeuw. Kort daarna werd hij
tot directeur der Hofkapel benoemd.
In 1.849, na de ontbinding dezer kapel,
werd hij directeur van „Toonkunst" te Rotterdam. In í86o keerde hij naar 's Hage
terug, volgde Lubeck op als directeur van
„Diligentia", werd in 1864 directeur van
„Toonkunst ", in 1865 van „Cecilia" (de
oudste muziekvereeniging in ons land), en
daarna ook van „Felix Meritis", zoodat sinds
den dood van J. B. van Bree (1857) alle gescheiden betrekkingen weer in één hand ver
waren. Den 2en Dec. 1885 vierde hij-enigd
het feest zijner 25-jarige werkzaamheid als
orkestdirecteur.
Kort na zijn Toe jaar (1886) onttrok hij
zich aan het openbaar leven, deels vrijwillig,
deels gedwongen, daar hij om artistieke
redenen geen Wagner- muziek op zijn programma s duldde.
Van zijn vele werken worden genote erd:
Op, ii. Hymne, Koning en Vaderland,
„ z8. Serenade ; Westewind,
„ 24. Twee gezangen met koperinstrumenten,
Vlaggelied, met id.
„ 35.
„ 40. Zes gezangen,
,, 44. Oude liedekens I en II,
48. Rembrandt, feestzang met orkest,
,, 49• Stil en lief is 't in het dal, solo
en koor,
,, 53• Vier liederen,
„ 56. Drie liederen,
Des Heeren Huis,
Paus-Cantate met tenor- en bassolo, orkest
of orgel,
Op. 17. Zes liederen voor koor,
„ 32. Vijfentwintig koren, gezangen,
psalmen en koralen,
Hymne : Eeuwig is God, met piano,
„ 36.
„ 38. Twaalf geest. gezangen (vervolg
van. op. 32),
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VERMEULEN (A. C. G.).

ó

Op. 42. Psalm 84, met sopraan -solo en)
I o
orkest of piano,
4
,, 43. Drie balladen, met begeleiding,
,, 45. Psalm 145, mit Solostimmen and
Orchester oder Klavier,
r.
Oranje en Nederland, cantate met sopraan E
en baritonsolo, piano en orgel,I
tu,
Driemaal heilig,
Vondel, inleiding en feestzang, met soli, ó
orkest of piano, i Op. 30. Het kinderleven, dl. I, 29 eenstem.
kinderliederen, id. dl. II, ii meerstem.
kinderlied. met piano.
„ 31. Twee liederen, voor idem.
,, 39. Kindertonen, 12 eenstem. liederen met
piano,
„
9. Negen liederen, voor éen zangstem
met piano.
„ 14. Drie liederen voor sopraan en tenor.
„ 23. Floris V op het slot te Muiden, voor
tenorsolo en mannenkoor.
Clemens est Dominus, 8- stemmige psalm.
Ouverture „Gysbrecht van Amstel."
Symphonie (bekroond).
0 salutaris hostia (bekroond voor mannen
-stemn
koperinstrumenten.
Gruss aus der Ferne, lied voor éen zangstem,
op. 7.
Missa, (ze uitv, 15 Oct. 1845 's Hage), op. 20.
Requiem, voor mannenstemmen, orgel en koper.
Op. 22. Zeven geestelijke liederen.
Ouvertures en strijkkwartetten.

IU

Vermast (Jan), geb. te IJsendijke (Z.)
7 Juli 1855, oud - leerling van de muziek
te Gent, waar hij in 1874 den „prix-schol
d'excellence" voor pianospel verkreeg. Het
volgende jaar werd hij benoemd tot professor
aan het conservatoire aldaar.
Vermeulen (A. C. G.), geb. 14 Nov.1798,
2 Juli 1872 te Rotterdam. Voór 1830 was
het met de instellingen tot beoefening der
muziek in ons land treurig gesteld. Wel kan
men enkele uitzonderingen aanwijzen, en de
muziekvereeniging „Felix meritis" (opgericht
i Nov. 1777) noemen, maar in het algemeen
stonden de muziekgezelschappen op een laag
peil. Het was aan A. C. G. Vermeulen gegeven.
daarin langzamerhand verbetering te brengen.
In vereeniging met anderen stichtte hij de
thans zoo bekende „Maatschappij tot bevordering der Toonkunst" (M. t. b. d. T.), 1829.
Deze maatschappij trachtte bovenal de ontwikkeling der kunstenaars zelven hooger op
te voeren en tevens verbetering te brengen
in de muziek - uitvoeringen. Door het uit
prijsvragen en door het toe--schrijvena
kennen van toelagen aan jonge toonkunstenaars tot voortzetting hunner studiën trachtte
zij het eene doel, door het oprichten en
ondersteunen van zangvereenigingen het
andere doel te bereiken.

VETH (JOHANNA FRANCINA).

In 1854, bij de luisterrijke viering van het
25 -jarig bestaan der Maatschappij te Rotterdam, 13-15 Juli, mocht de stichter met
fierheid terugzien op het afgeloopen tijdvak.
Het 75 -jarig bestaan werd te Utrecht gevierd, 24-2`6 Juni 1904.
De muziekschool van „Toonkunst te Rotterdam, mede door Vermeulen opgericht,
stond eerst onder een Commissie van Toezicht. De eerste directeur dezer school was
Woldemar Bargiel (1865), vervolgens Friedrich Gernsheim (1874), R. von Perger (189o)
en sinds 1895 Joh. Sikemeier.
Veth (Johanna Francina), geboren te
Dordrecht 1852, ontving zangonderwijs van
Wilhelmina Gips, piano- onderwijs van Henri
Vink, beiden aldaar en van F. Gernsheim te
Rotterdam. In 1887 kwam zij aan het conservatorium te Amsterdam en genoot daar zangonderwijs van Joh. Messchaert en pianoonderricht van J. B. C. de Pauw.
Na het verlaten dezer inrichting vestigde
zij zich als muziekonderwijzeres te Amsterdam, in 1906 te Twelloo en in 1910 te
Deventer, waar zij onderricht geeft in soloen koorzang en in klavierspel.
Tot haar uitgegeven werken behooren:
De Gronden der muziekleer, 2 deeltjes.
Noten en Rythmus, leesoefeningen bij het
muziekonderwijs.
De vroolijke notenleer : Tom's eerste pianoboekje (systeem de Sonnaville).
Spreekoefeningen.
Zingen en spelen, 12 kinderpiano - stukjes met
zang.
Voor 't eerste leerjaar aan 't Klavier, de
beginselen der muziek, toegepast op het pianospel.
Tweestemmige zangstudiën voor vrouwenkoor
of solo.
15 Sint-Nicolaasliedjes, met piano.
12 driestemmige vrouwenkoren met Nederlandsche en Duitsche woorden.
Het Kerstfeest, 12 Kerstliederen bijeengebracht
en van Nederlandschen tekst voorzien (Clara
de Voogt), met piano.
Reepelsteeltje, operette voor school en huis,
samengesteld op bekende melodieën.

In het „Weekblad voor Muziek'' en andere
tijdschriften verschenen van haar hand ver
artikelen.
-schilend
Vijgeboom (G. H.), geb. 24 Jan. 1835
te Rotterdam, sinds 1870 organist der Westerkerk en sinds 1877 der Oosterkerk aldaar,
vierde 2 Nov. 1887 zijn zilveren jubilé als

zoodanig.
„Lied van een wees ", voor mezzo- sopraan,
solo . en gemengd koor, met piano.
Vink (Johannes tlendricus Franciskus
[Henri]), geb. te Haarlem, 13 Mei 1849,
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genoot zijn opleiding tot pianist te Haarlem,

van B. v. d. Eyken en Schumann, en later
te Leipzig van Coccius, Reinecke en Richter.
Na zijn terugkeer werd hij te Dordrecht
benoemd tot directeur der zangvereeniging
van „Toonkunst" en daarna tot leeraar en
directeur der muziekschool aldaar.
Zijn voornaamste compositiën zijn:
Een Klavier- kwartet en een Klavier-trio.
„Der triumph der Liebe", cantate.
„Door het woud",
„Der Zigeunerbube", voor vrouwenkoor.
„Berg- Idylle",
Liederen voor één zangstem met piano.
Werken voor piano, en voor cello met piano.
„Kerstliedje" (2e dr.).
„Een feestdag", cantate voor sopraan-solo,
koor en orkest.
Leichte Sonate, fur Klavier zu vier Hinde,
(A. J. H. Reinders gewidmet).

Viotta (Mr. Henricus Ana"stias,) geb.
te Amsterdam, i6 Juli 1848, zoon van dr.
J. J. Viotta, ontving in zijn jeugd piano -les
van W. A. Smit, organist en pianist aldaar
en zong als alt mede in het koor der zang
„Toonkunst ". Na den dood-verniga
zijns vaders (1859) legde hij zich met grooten
ijver toe op de beoefening der muziek. Uit
een werk van Albrechtsbergen, benevens uit

het „Lehrbuch der musikalischen Komposition"
van J. C. Lobe trachtte hij de harmonie en
het contrapunt te leeren en waagde hij zich
aan het componeeren van een lied met begeleiding van klein - orkest, genaamd „die Loreley". Intusschen bood R. Hol hem aan in
zijn studiën behulpzaam te zijn, terwijl hij
onder leiding van F. Menen violoncel leerde
spelen. Andere proeven van zijn ontwakend
compositie -talent . legde hij neder in een
Ballade voor . mannenstemmen met blaas
Klokkengieter, en in een-instrume:d
Ouverture voor groot-orkest (in Es), welk
werk werd uitgevoerd door de vereeniging
„Strijk en Blaaslust ". Een en ander had ten
gevolge, dat hij in staat werd gesteld zijn
studiën aan het Conservatorium te Keulen
voort te zetten 1864, waar F. Hiller zijn
leermeester in de compositie was, benevens
Bargiel en Breuning voor piano, O. von
Königlow voor viool en Heinrich Schmitt
voor violoncel. Spoedig evenwel keerde hij
naar Amsterdam terug en deed hij zich als
solo-cellist hooren. Daar werd ook zijn
strijkkwartet te Keulen gecomponeerd, uitgevoerd. Bijzonder werd hij aangetrokken
door de werken van de nieuwe school: H. Van
Bülow, Tausig, Liszt en Wagner, vooral toen
in i866 eenige der werken van Liszt in de

VIOTTA (MR. HENRICUS ANASTIAS).
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hoofdstad werden uitgevoerd. Onder dien
indruk componeerde hij een Mis voor vier
mannenstemmen en orgel, voor het eerst
uitgevoerd in 1868 te Amsterdam en elders,
ook te Weenen. Voorts ontstond een Syinphonische Dichtung „Columbus" voor orkest,
welk werk in het Park onder leiding van
W. Stumpff tot uitvoering kwam.
Reeds bij de eerste uitvoering zijner Mis
als dirigent opgetreden, richtte hij met eenige
zijner vrienden de Amsterdamsche Orkest
welke hij directeur-vernigop(1869)a
werd.
In 1871 liet hij zich als student te Leiden
inschrijven, legde zich tevens met ijver op
de verdere studie der muziek toe, bovenal
toen hij in 1867 de eerste uitvoering van
„Der Ring des Nibelungen" te Bayreuth had
bijgewoond. In 1877 promoveerde hij tot Mr.
in de rechten op een proefschrift: ,,Het
auteursrecht van den componist ".
Het eerste wat hij na zijn promotie deed,

was het componeeren van de opera „Die
sieben Raben", welke evenwel niet werd
voltooid. Daarop bezorgde hij den 2en druk
van Clement's „Beroemde Toonkunstenaars"
en schreef hij het „Lexicon der Toonkunst ".
(Zie voorbericht).
In „De Amsterdammer' en in „Caecilia"
leverde hij na Wagner's dood (1883) diens
levensbeschrijving en een ander werk : R.
Wagner in zijn leven en werken (Sneek, van
Druten, 1883). Spoedig daarna werd de Wagnervereeniging opgericht (1883), en Viotta tot
directeur gekozen. Op haar eerste concert
(Amsterdam, 26 Jan. 1884) werden opgevoerd
„Lohengrin" en een gedeelte van „Die
Meistersinger", in Juni 1905 Wagners laatste
werk „Parsival''.
Vervolgens werd hij benoemd tot directeur
van „Excelsior" (1886), welke vereeniging
o.a. ten gehoore bracht „La Damnation" en
„Romea et Julietta" van Berlioz, „De Oor

-log"vanBeit,„LChdlaoce
van Vincent d' Indy"; in 1889 van „Caecilia"
en na Nicolai's dood tot directeur van de
Kon. muziekschool — nu Kon. Conservatorium
— te 's Hage 1894, en werd hij tevens voorzitter van de N. T. V. en redacteur van
Caecilia.
In 1889 verscheen het Maandblad voor
Muziek, dat hij gedurende vijf jaar redigeerde,
waarna voortaan zijn artikelen in de „Gids"
verschenen. Sedert de oprichting van het
dagblad „De Telegraaf" was hij muzikaal
medewerker en opende hij in 1894 een College voor Muziek, waar hij voorlezingen hield
over muziekgeschiedenis.

VLIEGH (CORNELIS CHR. ADRIAAN DE).

Nog verscheen van hem „Onze Heden
Toonkunstenaars'' (Holkema en-dagsche
Warendorf, 1893-96), „Helden der toonkunst
van de 16e eeuw tot op onzen tijd ", met 32
portretten (1899), een 12 -tal liederen voor
een zangstem, een Inhuldigingsmarsch, en
een concert- fantasie voor cello en orkest.
Mr. Viotta is Officier in de orde van
Oranje- Nassau.
Viotta (j. J.), geb. 14 Januari 1814, j 6
Febr. 1859, studeerde en promoveerde te
Leiden in de geneeskunst en oefende zich
met zoo goed gevolg in de muziek, dat hij
een degelijk orgelspeler en pianist werd.
Van zijn compositiën noemen wij:
-

Drie tweestemmige liederen (bekroond).
Zes liederen voor gemengd koor : i. Des
Heeren Huis, 2. Vroeg voorjaar, 3. Een oud
liedeke, 4. Lente, 5. Storm, 6. Mariàbeeld.
6 Lieder fur Männerchor : z. Das Ständchen,
2. Mein Vaterland, 3. Studentenlied, 4. Des
Stingers Lied, 5. An den Sternen, 6. Ich will
vertrauen.
Liederen en Volksliedjes, o.a. „Een triomfantelijk lied van de Zilvervloot".
Een Mis voor 4 mannenstemmen met obligaat
orgel.
„Salve Regina", voor 3 mannenstemmen.
6 „Modulamina", voor een en meer stemmen
met orgel.
„Het oog van den nacht", voor 4 mannenstemmen.
Lijkzang ter uitvaart van J. B. van Bree,
voor mannenkoor en koperen blaasinstrumenten.
Erinnerung an Harlem, Galop militaire en Pas
redoublé, voor piano.
Mis, voor 2 stemmen en orgel.
„Der Fischer", alt of bariton,
liederen
An den Fruhling", alt of bariton,
voor een
„La prière d'une mère",
„La Nostalgie'',
stem met
piano.
Wiegezang ; de Resida ; Oogspiegel ; Stroomvaart,
„Libera me Domfine ", voor mannenkoor en
orgel.
6 Cantica sub elevatione, met orgel.
Missa, voor 3 mannenstemmen en orgel.
6 Cantica beatae Mariae Virginis, met orgel.
Chanson virioli, voor een zangstem met piano.
„Sweelingk", Jaarboekje aan de toonkunst
gewijd, 1859.
Visscher (N. J.), geb. 1881, j 1905 te

Amersfoort, oud - leerling van het Conservatorium te Amsterdam, daarna leeraar voor
viool te Helder.

Vliegh (Cornelis Christiaan Adriaan
de), geb. te Rotterdam 18 Juli 1821, ontving

onderricht in pianospel van J. H. Paling,
leeraar aan de muziekschool te Rotterdam,
benevens in compositie van R. Wiebel.
In 1846 trad hij voor het eerst als solo-

VLIES (G. VAN DER).

pianist te Schiedam op. Spoedig was zijn
naam als zoodanig gevestigd en werd hij
benoemd tot organist aan de Laurentiuskerk
en tot leeraar aan de muziekschool van
„Toonkunst" te Rotterdam.
Als eerste directeur van Rotte's mannenkoor (opgericht i4 Maart 1854), gedurende
19 jaar, behaalde hij met dit koor verscheidene
prijzen. Ook de „Rotterdamsche liedertafel ",
door _ hem opgericht, bracht hij tot grooten
bloei. Verder verkreeg hij de directie van de
dameszangvereeniging „Crescendo", van het
R. K. zangkoor, „Crescendo" te Kinderdijk
en van de mannenkoren „Harmonie" te
Delftshaven en „Orpheus" te Schiedam.
Den 18e11 Juli I90I vierde hij zijn 8o ver
te Delft, waar hij woonde, na zich-jardg
uit de muziekwereld te hebben teruggetrokken.
Bij al dezen arbeid vond hij tijd tot het
componeeren van vele mannen -, vrouwen- en
gemengde koren en liederen:

Op. 5, Vijf liederen : i. Beneden en
Boven, 2. Roeierslied, 3. Zingen,
4. Oogstlied, 5. Lente,
„ 6, Drei Leder : i. Warum, 2. Wo
still ein Herz, 3. Gut' nacht,
fahr wohl,
C
„
8, Roep tot den Heer in alle leed,
C
God en de Koning, met bassolo,
„ 12,
„ 13,
Twee liederen : i. Harmonie,
C
C
2. Feestlied,
E
Hoop,
,, 15,
„ 16, Aubade, Bij de groeve,
Vrede des gemoeds, Op zee,
„ 21,
Feestzang,
„ 22,
Op het kerkhof, Oogstmaand, De hemel,
Neerlands mannengezang, Vertrouwen op
God, Wilhelmus van Nassauwe, (oorspr.
melodie).
Op. 9, Aan Florida,
„ z7, Lentebloesem,
voor
Vox Humana, Lentebloesen,
Op.
14, Drie driestemmige liede-vrouwenkoor.
ren: I. Rein van hart,
2. Kleine Suze, 3. De
honigbij,
voor
„Een troostbloem",
Ons Vaderland ",
zang
en
„Een lied voor U'',
piano.
„Koningin Emma",

Vlies (G. van der), geb. 31 Aug. 1867,
organist en dirigent der zangvereeniging te
Sliedrecht en van de dames zangvereeniging
,. Euterpe" te Scheveningen, componeerde :
Twee geestelijke liederen, voor een zangstem
met piano of orgel.
„Sere zij God in den Hooge", 6 nieuwe Kerst
oude wijzen voor een- en twee--liedrnop
stemmig kinderkoor.
Drie geestelijke liederen, voor gemengd koor.
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Twee liederen voor 3- stemmig vrouwenkoor
met piano.
„Impressies ", 4 klavierstukken : Lentemorgen,
Zomeravond, Ballade, Muzikale illustratie.
Twee vierstemmige Koren: „Schep mij een
rein hart," „Wien heb ik nevens U".

Vliet (Cornelis van), geb. te Rotterdam,
i Sept. 1886, ontving gedurende drie jaar
onderricht op de violoncel van zijn vader,
van Kohler, en daarna van Oscar Eberlé en
I. Mossel.
Toen hij r6 jaar oud was, werd hij als
cellist geplaatst aan het Concertgebouw te

Amsterdam en in Sept. 1903 als I e cellist
bij het Philharmonisch orkest te. Leipzig
(Hans Winderstein). Van Mei tot September
1904 werkte hij mede in het Boheemsche
Kwartet (directie Oscar Nedbal), waarmede hij
een kunstreis maakte door Bohemen, Rusland
en Polen, om daarna te Pawlowsk (Rusland)
te blijven. In 1904 werd hij lid van het Philharmonisch orkest te Helsingfors (Finland)
en kamermuziekspeler aan het conservatorium. In 1905 ging hij naar München als
I e solo-cellist bij het Caïm- orkest en bezocht
in Sept. van dat jaar Rotterdam, waar hij in
de Nutszaal een eigen concert gaf.
Voerman (Herman), geb. te 's Gravenhage, 28 Maart 1862, ontving zijn opleiding
van Charles Buziau in hoofdzaak voor violist.
Als solist trad hij op te 's Hage, Rotterdam, Amsterdam, Vlissingen,. Zandvoort,
Wageningen, Kuilenburg, Scheveningen,
Delft, Schiedam en andere plaatsen, was gedurende 5 jaar eerste violist in het Residenti e- orkest en verder tweede viool in het
Haagsche Toonkunst - kwartet (Hack, Voerman, VerhalIen, van isterdael).
Daarbij is hij leeraar in vioolspel en bezit
een echte Johannes Tononi -viool (anno 1687),
welk instrument bekend is als een der mooiste
exemplaren van den maker.
Vogel (A. de), geboren te Schiedam, genoot zijn opleiding aan de muziekschool van
„Toonkunst" te Rotterdam, in hoofdzaak voor
piano.
In de voornaamste steden van ons land,
in Parijs, Brussel, Bordeaux, Luxemburg en
Verviers, trad hij, als solo-pianist op en
maakte in het seizoen 19o8, 09 en in 190910
een tournée door Spanje en Portugal. Thans
is hij leeraar voor piano aan de muziekschool
der afdeeling Rotterdam van de M. t. b. d. T.
Vogel-Viaderacken (Mevr. Geertruide
van), echtgenoot van den violist Niel Vogel,
geb. te Harlem, i 88o, genoot gedurende korten
tijd het onderricht van Cornélie van Zanten
te Amsterdam en van W. Schauseil te Keulen.

VOGEL (NIEL).

Daarna zette zij haar zangstudiën zelfstandig
voort.
Sedert de laatste zes jaren is zij als concert- en oratorium - zangeres (sopraan) opgetreden in ons land, in Zweden, Noorwegen
en Duitschland. Tevens is zij leerares in
solozang te Amsterdam.
Van haar hand verschenen:
„Poppenliedjes ", „Mádchenlieder" en 2 bundels „Kinderliedjes."
Vogel (Niel), geb. te 's Gravenhage, 1874,
was aanvankelijk bestemd voor jurist en promoveerde te Amsterdam „cum laude" met
een studie over het „Arbeidscontract van
tooneelisten." Zijn vioolstudiën voltooide hij
te Berlijn onder Joachim en vestigde zich
daarna te Amsterdam als violist en viool -

leeraar.

Als solist is hij gedurende de laatste tien
jaren opgetreden in Nederland, Scandinavie

en Duitschland.
Völlmar (Gerard), geb. te 's Hage z4
Febr. 1859, was leerling van Giese aan de
Kon. muziekschool voornamelijk voor violoncel en zette zijn studiën voort onder Eberle
en Servais. Daarna kwam hij, 17 jaar oud,
als solo-cellist te Utrecht en werd hij benoemd
tot leeraar aan de muziekschool van „Toon -.
kunst" aldaar. In 1881 ging hij naar Engeland, waar hij zoowel te Londen als te Liverpool als solist optrad, was van 1883 — 85
lid in het orkest van Stumpff, ging opnieuw
naar Engeland en werd in 1886 benoemd tot
solo-cellist in het Concerthaus en twee jaren
later in het Philharmonisch orkest te Berlijn.
Völlmar (Henri Friedrich), geb. te
is Hage, 2 Mei 1853, verliet in 1869 met
diploma voor piano (klasse C. F. v. d. Does)
de kon. muziekschool, studeerde daarna ruim
een jaar te Berlijn aan de „Hóhere Schule
des Klavierspiels' van C. Tausig en toen
nog twee jaar aan het conservatorium te
Stuttgart piano bij Pruckner en Speidel,
viool bij Zinger, theorie, contrapunt instrum entatie en compositie bij Starck en Faisst,
welke vakken reeds voorbereid waren bij
Nicolai te 's Hage en Prof. Weitzmann te
Berlijn. Zijn kunstreizen met Wieniawsky in
1873 eu 1877 gingen door Nederland, Duitschland erg Engeland. Na een driejarig verblijf
in Londen moest hij in 1877 voor langen tijd
rust nemen wegens toenemende inspanning.
In 1882 werd hij benoemd tot directeur der
zangvereeniging „Melosophia", in 1886 tot
organist bij den Protestantenbond aldaar en
in 1894 tot directeur van ,.Arion" te Leiden,
met welke hij in 1897 te Amsterdam een
z e prijs behaalde. Deze functie heeft hij in
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1910 neergelegd en werd F. J. Roeske zijn
opvolger. Daarop volgde zijn directie (slechts
gedurende een jaar) van de „English Choral

Society" en der zangvereeniging „Con amore,"
in 1901 zijn benoeming tot directeur van de
Kon. zangvereeniging „Caecilia", waar hij
R. Hol opvolgde, nadat hij dezen als assistent vele jaren had ter zijde gestaan. Genoemde mannen -zangvereeniging (later Koninklijke), in 1830 opgericht, vierde den
roe April 19ó5 haar 75 -jarig bestaan met het
geven van een concert, dat door de Koningin Moeder werd bijgewoond. Bij die gelegenheid
werd Henri Völlmar benoemd tot ridder in
de orde van Oranje- Nassau. De Utrechtsche
mannenzangvereeniging, Rotte's mannenkoor
en het Haagsche mannenkoor vereerden de
Vereeniging met geschenken.
In -1889 werd hij benoemd tot leeraar aan
het Kon. Conservatorium voor de koorklassen
en voor harmonie -leer.
Het solospelen heeft hij van lieverlede
moeten opgeven wegens een toenemende
overgevoeligheid in de vingertoppen, welke
het spelen bemoeilijkte..
Als componist is Völlmar bekend door
Koorwerken, als : „Ballade," „Opstanding ",

„Les cloches", „Immortalite", de mannenkoren „Lenteliedje" en „Neerlands vlag en
vloot", benevens Liederen, als : „Heilwensch",
bij de eerste verjaring van prinses Juliana,
voor zang en klavier. Verder : Marsch op
motieven der opera „Tambour-major" (Offenbach), voor militaire muziek. Marsche populaire de 1'opéra Carmen pour musique mi.litaire (arrang. pour piano). Jubileum-feest
herinnering aan het 5 0-jarig be--marsch,te
staan van het reg. Grenadiers en Jagers,
voor militaire muziek. Marsch op motieven
der opera „la Mascotte ". „Groet aan Friesland", marsch voor piano. „Prinses Wilhelmina-marsch", voor militaire muziek, arrang.
voor piano, (31 Aug. 1881).
Als muziek-criticus is hij sedert jaren
werkzaam en als solist genoot hij reeds in
1869 de eer voor Z. M. Koning Willem III
op liet Loo te spelen, waarvoor hem een
kostbaar gouden horloge met ketting geschonken werd.

Völlmar J. H. j rq. Mei 1898 te 's Hage,
eerst leeraar aan de Kon. Muziekschool,
daarna directeur der Kon. Kapel Grenadiers
en Jagers aldaar (opvolger van F. Dunkler).
Den 8 Juni 1882 was het 40 jaar geleden,
dat hij als musicus bij het Nederlandsche
leger werd aangesteld.
Vos (Christiaan W. F. de), geb. 16 Sept.
1871 te Amsterdam, diende eerst eenigen

.
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tijd het Vaderland als soldaat en wijdde zich
toen aan de zangkunst. In het begin vervulde
hij kleine partijen aan de Nederl. Opera
(C. v. d. Linden), stelde zich daarop onder
leiding van Cateau Esser (vocaal dram. kunst)
en trad in 1898 weer op in de Nederlandsche opera met de rol van Walther in de
„Tannhäuser". Zoo bracht deze populaire
zanger het tot de hoogte, waarop hij thans
staat.
Vos (Herre de), ontving het eerste zangonderwijs van Jos. Tyssen, en kwam later
aan de school voor Vocaal-dramatische kunst
van Mej. C. Esser te Amsterdam. Daarna
verbond hij zich aan de Fransche opera te
's Hage en vervolgens aan het Covent
Garden-theater te Londen. Sinds 1906 bezocht
hij opnieuw bovengenoemde school en maakte
tevens studiën bij J. H• Garms Jr. aldaar.
Zijn compositiën bepalen zich tot:
Liederen voor één zangstem met piano;
Liederen voor ,,Mimi", „Te Meye" (Vosmaer),
Nederl. lied in den volkstoon (bekroond).
Lied : „Ze is om te stelen", voor zang en piano,
uit „De dollarprinses".
„Het Koningslied" (G. A. van Elring).

Vranken (P. J. Jos.) geb. io Juni 1870
te Bunde bij Maastricht, ontving het eerste
muziekonderwijs van zijn vader en Henri
Tibbe en van Willem Robert piano en harmonieleer. Later maakte hij studiën voor
stemvorming en phonetiek bij Robert Ress
te Berlijn.
Sinds 1892 is hij organist en sinds 1902
directeur van het zangkoor der Metropolitaan kerk te Utrecht, van de Utrechtsche zang
aldaar.-vernig ahtPlesrnko
Vrancken is componist van de volgende
werken:
-

Op. i, Missa „Sanctae Catharinae".
voor
„
2, Missa In Nominemannenkoor
Jesu„ „
en orgel.
3, Te Deum laudamus.
,,
„
4, Missa „Lauda Sion".
„ 5,
De dag der Ie H. Communie, voor
één zangstem en piano.
Tod and Verklarung, fur Männerchor
„ 6,
à- capella.
7, 8 en 9, Kleine Motetten.
„
„ io, „Ueberall Schweigen", Lied met
piano (M.S.)
„ II, Kerstlied „Maria Violo", voor een
zangstem met piano.
„ 12, Missa solemnis. voor sopraan, tenor,
bas en orgel.
;, 13, Requiem -Mis, voor 3- stemmig mannenkoor.
„ 14, Ave Maria, voor 5- stemmig gemengd
koor a-cappella.
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Op. 15, Drie zangen, voor Nederlandsche
mannenkoren:
I. Zangers -morgenlied, 2. Sint Jans
Vier, 3. Avondstond.
„ 16, Winterlied (A. Smulders) voor een
zangstem met piano.
„ i8, a. Missa „Haec dies", voor S. A. T.
Bariton, B. en orgel.
b. Missa „Haec dies". voor mezzosopraan, T. B. en orgel.
„ 20,
a. Missa „O quam gloriosum", voor
mannenkoor en orgel.
b. Missa „O quam gloriosum", voor
gemengd koor en orgel.
„ 21,
Priestercantate, voor mannenkoor,
tenor- en bassolo, knapenkoor en
orkest en orgel.
„ 22,
Twee Kerstliederen (Guido Gezelle),
voor een zangstem en piano.
„ 23,
Missa „Adorote", voor mannenkoor
en orgel.
„ 24,
„Lyra Angelica", Heft, I, twee stemmig.
„ 25,
Missa „Ave Maria" voor mannenkoor
en orgel.
„ 26,
Missa decima, voor mannenkoor en
orgel.
„ 27,
Missa „Caecilia", voor driestemmig
gemengd koor en orgel.
„ 28,
Magnificat, voor vierstemmig mannenkoor a- capella,
„ 29,
Hymnus „Veni Creator", voor 4-st.
mannenkoor, soli en orgel.
„ 30, „Cantate Domino", Samml. Hymnen
and Motetten, fur 4- and 5 -st. gem.
Chor a- capella.
,, 31,
„Lyra-angelica", Heft II (driestemmig).
,, 32,
„Lyra-angelica", 1-left III (driestemmig)
33, „Laet ons gaen naar Bethlehem'
(Speelhof der liefde Godts) ( 16 53),
voor één zangstem met piano (bekroond).
Acht „Et incarnatus est", voor 3- en
,, 34,
4- stemmig mannenkoor a- capella.
„Intocht in Jerusalem", (Molkenboer).
,, 35,
„ 36,
Missa festiva. voor sopraan, tenor,
bas en orgel.
„ 37,
6 Cantica, voor sopraan. tenor, bas
en orgel.

Vranken behoort tot een der beste Palestrina- vertolkers in ons land.
Hij is met ingang van i Aug. 1910 benoemd
tot directeur van het zangkoor der St. Dominicus- parochie te Rotterdam (aan het Steiger),
waar hij zich met der woon ging vestigen.
Tot zijn opvolger te Utrecht is benoemd
Joh. Winnubst te Amsterdam, die bij den heer
Hub. Cuijpers zijn opleiding ontving.
Vries (B. de), organist te Dokkum, geb.
1837 te Tjerkwerd, j 28 Juni 1879 aldaar,
componist van:
85 kleine melodische voorspelen voor harmonium of orgel.

VRIES (GIJSBERT I. DE).

Psalm 84, vs, I. 2 en 6. ,
Psalm ioo.
voor gemengd koor.
Psalm 43, vs. 3, 4 en 5.
Fryslán Boppe.
De Psalmen, Evang. Gez. en vervolgbundel,
voor orgel of harmonium.
z6 kleine en gemakkelijke stukken voor orgel
of harmonium, ten dienste van huis of kerk.

Vries (Gijsbert I. de), geb. te Nijmegen
7 Aug. 1822, 'i' 2 Juli 1905 te Dordrecht,
ontving reeds vroeg muziekonderwijs van
zijn vader, organist van de Groote Kerk te
Nijmegen. Nog op jeugdigen leeftijd werd
hij organist van de Waalsche gemeente aldaar
en in 1846 organist en sted. muziekonderwijzer te Hasselt. Niet lang daarna werd hij
als zoodanig benoemd te Dordrecht, eerst
aan de Augustinerkerk en in 1859 aan de
Groote Kerk.
In het „Dordtsche Concert" vervulde hij
de plaats van I en violist en trad hij meermalen als solo-pianist op.
De betrekking van organist heeft hij in het
geheel gedurende 59 jaar vervuld.
Vries (Hendrik de), geb. 17 Febr. 1857
te Amsterdam, zoon van S. R. de Vries,
genoot zijn opleiding van zijn vader, in
hoofdzaak voor orgel en piano.
In 1873 werd hij benoemd tot organist te
Breukelen en kort daarna te Broek-in-Waterland. Gedurende dezen tijd verwierf hij bij
een wedstrijd in orgelspel in het Paleis voor
Volksvlijt te Amsterdam den i eni prijs (gouden
medaille).
In 1875 werd hij organist der Engelsche
kerk (Bagijnenhof) te Amsterdam, in 1886
van de Groote of St. Stevenskerk te Nijmegen
en een jaar later tot directeur benoemd der
gemengde zangvereeniging „Erato" aldaar,
ter vervanging van H. A. Meijroos.
Sinds 1897 is hij organist van de Groote
Kerk te Rotterdam (vacature M. H. van 't
Kruijs) en directeur van de in 19o8 opgerichte Rotterdamsche Oratorium- vereeniging,
en van de Christelijke gemengde zangvereenigin g „Euphonia ' te Vlaardingen, in
welke qualiteiten hij met Nov. 1910 ontslag nam,
Tevens is hij directeur der Rotterdamsche
muziekschool.
Tot zijn uitgegeven compositiën behooren :
„Erato" voor piano; „Zendingscantate" ; Lento;
Postludium, een in c -kl. t en een in a-gr. t.:
„Op bergen en in dalen" (postludium), allen
voor orgel.

In het tijdschrift „Het orgel" (jrg. 1900)
verschenen de volgende artikelen van hem:
„De musicus tegenover het publiek, in casu
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de organist tegenover de gemeente" en „Het
spelen van Psalmen en Gezangen ".
Vries (S. R. de), geb. 1828 te Amsterdam, genoot zijn opleiding van Martens
(organist der Nieuwe Kerk aldaar), daarna
van J. A. van Eyken en ten slotte van Joh.
Bastiaans Sr.
Hij was van 185o-54 organist der Herv.
gemeente te Zandvoort, van 1854--igoo der
Remonstrantsche kerk te Amsterdam, waar
hij vele orgelconcerten gaf.
Bij het vertrek van Bastiaans naar Haarlem
(1858) volgde hij dezen op als leeraar aan
het Blinden - instituut voor orgel, piano, zang
en theorie. Deze betrekking vervulde hij 30
jaar lang en vormde daar vele bekende organisten, o.a. A. W. Rijp, A. Pomper, R. van
Bruggen, J. A. Rooks e.a. (de beide laatsten
zijn overleden). Behalve deze blinden behoorden zijn beide zonen Hendrik de Vries en
Willem de Vries tot zijne leerlingen.
Ook was hij jaren lang klokkenist van den
Westertoren te Amsterdam. Sedert 1900
heeft hij zich uit het muziekleven teruggetrokken.
Vries (Willem de), werd in 1871 te
Amsterdam geboren, en kreeg orgelles enz.
van zijn vader en zijn broeder Hendrik.
Sinds 1897 is hij organist der Groote kerk
te Nijmegen, gemeente-klokkenist en leeraar
voor piano aan de Nijmeegsche muziekschool,
en sedert 1896 eerste secretaris der ,,Nederlandsche organisten -vereeniging.
Als solist treedt hij geregeld te Nijmegen
en enkele malen daar butten op en als pianist
voornamelijk in sonaten- avonden met den
violist A. M. van Beuge aldaar.
Vries-van Os (Mevr. Rosa de), geb.
25 Febr. 1828, r 6 April 1889, begon hare
loopbaan als zangeres door in kleine Israelitische vereenigingen te zingen, daarna werd
zij koriste aan het kon. theater te 's Hage
en ging in 1845 naar Parijs om op kosten
van Koning Willem II hare opleiding te
voltooien. Zij bevond zich daar, toen in 1848
de Februari- omwenteling losbrak, en zij haar
debuut in de opera zou geven. Dentengevolge ging zij naar Amerika en maakte vooral
te New-York veel opgang.
In 1856 keerde zij naar Europa terug en
verbond zich te Londen aan het tooneel,
vervolgens te Turijn en te Milaan, ging
daarop naar Barcelona, keerde voor korten
tijd naar Italië terug en kwam van daar in
Nederland, waar haar terugkomst een triomftocht was.
-

. Vrugt (Willem Pasques de Chavonn es), geb. te Amsterdam 23 Oct. 1798, •i 7
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Nov. 1873, toonde reeds als kind veel aanleg
voor de muziek en had van zijn 12e tot zijn
16e jaar een zeer hooge sopraanstem, welke
in het schoonste tenorgeluid, dat ooit door
kunstenaars was gehoord, overging. De heer
Sundorff, directeur du „College musical de
l'église francaise" te Amsterdam werd zijn
leermeester en weldra gewaagde heel Amsterdam en gansch Nederland van den zanger.
Koning W. I verleende hem in 1829 den
titel van „Hoogstdeszelfs Hof- en Kamerzanger". Na Sundorff `s dood voltooide Julius
Miller de muzikale opvoeding van den grooten
tenor, die nu, gedwongen door aanzienlijke
verliezen in den handel en op de Beurs, de
kunstenaarsloopbaan insloeg, waarop hij ruim
20 jaar zou schitteren. Zoo bracht een
concert, te Amsterdam gegeven ten voor
watersnood in 1825, en waar-delvan
Vrugt de groote tenorsolo zong in de cantate
„Gods redding uit gevaren" de som van
negenduizend gulden op. Op zijn eerste
kunstenaars -concert te Rotterdam en op het
Pinkster- muziekfeest te Dusseldorp (1830)
zong hij met zooveel bijval, dat zijn naam
overal met eere werd genoemd. Zich voor
voor een kunstreis door Duitsch--beridn
land, werd hij in dit voornemen gestoord
door het uitbreken van den Belgischen opstand (1830). Koning W. I riep zijn volk te
wapen en Vrugt bezielde het met het lied
van Tollens. In 1831 ondernam hij zijn uit
reis door Duitschland, waar de-gestld
overvloedige opbrengst zijner concerten hem
in staat stelde het verlies zijner Beurszaken
(f 75000) te herstellen. Te Berlijn zong hij
onder andere het Nederlandsche Volkslied
in de Duitsche taal en werd hem een engagement aan de Opera aangeboden, wat hij
van de hand sloeg, evenals een dergelijk
aanbod voor de opera te Parijs. Naar Nederland teruggekeerd, gaf hij in den winter van
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1834 concerten in Groningen en Friesland,
ging in 1835 naar Londen, waar hem evenzeer een schat van lauweren ten deel viel
en keerde nogmaals terug om met den violist
Ernst te concerteeren. Van 1837-40 sloot
Vrugt een contract met „Felix Meritis", om
zich op tien van hare concerten te doen
hooren. Deze inspanningen veroorzaakten,
dat hij in 1840 rust nam. Koning W. II benoemde hem in 1843 tot ridder van de
Eikekroon en schonk hem een jaargeld, dat
door den dood des Vorsten verviel. Nu zag
hij zich verplicht opnieuw concerten te geven,
al schoten zijn krachten tekort. Voor het
laatst trad hij op in „Felix Meritis" (1854)
en nog eenmaal in het Park. Hij stierf te
Haarlem (1873) onder zeer beperkte geldelijke omstandigheden.
Van zijn hand zijn een zestal liederen op
woorden - van H. Toppe en uitgegeven te
Amsterdam.
Vrugtman (Johannes Antonius), geb.
te Zutphen, 4 Febr. 1823, j - 28 Oct. 19o8
aldaar, was aanvankelijk voor den onder
aangewezen, doch de liefde voor-wijzerstand
de toonkunst deed hem besluiten zich geheel
aan deze te wijden. Hij ging in 1846 naar
Amsterdam en ontving daar zangonderwijs
van J. A. Tuijn (j 1855) en piano- onderricht,
benevens harmonieleer van J. A. van Eyken.
In 1850 vestigde hij zich te Zutphen als
onderwijzer in den zang en uiterlijke welsprekendheid, werd directeur van een mannen en een gemengd koor, richtte een zang
voor kinderen uit den gegoeden-cursop
stand en daarbij een volkszangschool. Daardoor heeft hij veel bijgedragen tot de verheffing en de veredeling der zangkunst.
Den ii Sept. 1875 vierde hij zijn 25-jarig
jubilé als zoodang. Koninig W. III schonk
hem het ridderkruis in de orde van de

Eikekroon.

w.
Waart (Henricus Aloysius Petrus de),
-

geb. te Amsterdam, 28 Juni 1863, studeerde
aan de Kon. muziekschool te 's Hage onder

Nicolai, Wirtz, Giese en Ackermann en verkreeg het diploma met de zilveren rijks
-medail.
Zijn piano en orgel zijn hoofdinstrumenten,
de nevenvakken werden niet achtergesteld,
ook beoefende hij eenigen tijd de violoncel.
Als pianist en organist trad hij nu en dan
als solist op, en is leeraar voor de genoemde
twee vakken, tevens voor theorie en compo-

sitie en organist in de Engelsche kerk.
Tot zijn compositiën behooren:
Symphonisch voorspel; Ouverture; Oostersche
fantasie, (allen orkestwerken).
„De Starrenhemel" (Van Alphen), cantate
voor gemengd koor en soli, met piano en
harmonium.
„Hans Springer in 't Veld", Kinderoperette
voor koor, soli en orkest.
Balletmuziek en Romance, voor viool en
obligaat-fluit.
Kleine gemengde koren, ook in de uitgave
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van den Bond voor Christel. zangvereenigingen,
o. a. ,,Psalm VIII", (verscheidene malen uitgevoerd).
„This is the day which the Lord hat," voor
2 vrouwenstemmen en orgel.
Aubade: „L'aube nait et ta porte est closé,"
pour soli et choeur à 4 voix ou à trois voix.
Een nieuw lied van een meisje en een schipper,
voor gemengd koor.
Wildzang, voor vierstemmig vrouwenkoor
a- capella.
Psalm VIII voor gemengd koor.
„Lied der Spinnerin'-' fur eine Singstimme mit
Klavier.
Trio (D gr. t.), voor piano, viool en violoncel.
Strijkkwartet (C gr. t.)
Duet, voor viool en piano.
Duet, voor sopraan en alt met piano „Morgenzang".
Piano en orgelstukjes : Avondlied, Preludium,
Springtime.
Phantasie, voor piano en orkest (d Kl. t.).
(Bijna alle werken zijn uitgevoerd).
Van 19o5—o8 schreef hij eenige kritieken in
„het Vaderland."

Waart —Buziau (Mevr. H. M. de),
dochter van J. B. Buziau en echtgenoote
van den voorgaande, geb. 29 Sept. 1865 te
's Hage, was leerlinge van de Kon. muziekschool aldaar en verliet deze inrichting met
diploma als solo- pianiste. Zij trad vroeger
veelmalen als soliste op.
Wagenaar (Arnold), geb. te Arnhem
1873, studeerde piano en harmonie bij C. H.
Coster aldaar en contrapunt bij Joh. Wagenaar te Utrecht. Zijn hoofdinstrument is piano
en, ofschoon hij eigenlijk muziekhandelaar is,
heeft hij veel succes als accompagnateur; er
is geen concert te Arnhem of in den omtrek,
waaraan hij niet als zoodanig medewerkt.
Verder is hij organist bij de Waalsche gemeente te Arnhem, directeur van de gemengde
zangvereeniging „Euterpe" te Velp en
componist van:
Een Suite voor piano ; 6 kleine klavierstukken;
Sonate voor piano 4 h. ; een strijkkwintet;
Wals voor piano; viool en cello.
(De Wals en het Andante uit de Sonate heeft
hij later voor orkest omgewerkt).
Voorts: „de Zee," cantate voor kinderkoor;
„Avonturen van Prikkebeen", voor kinderkoor,
en een Kerstcantate voor vrouwen- of kinderkoor, met piano, strijkinstrumenten en harp.

Wagenaar (Johan), geb. te Utrecht I
Nov. 1862, ontving zijn opleiding aan de
muziekschool van Toonkunst aldaar, studeerde
later gedurende een jaar bij S. de Lange te
's Hage orgel en contrapunt, verkreeg in
1885 zijn diploma's en werd toen benoemd
tot leeraar voor piano aan de genoemde
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muziekschool, tevens werd hij altist bij het
Sted. orkest (dir. C. Coenen).
Toen R. Hol in 1887 ontslag nam als leeraar
aan de muziekschool te Utrecht, werd hem
het onderwijs in de theorie opgedragen. Een
jaar later werd hij ook Hol's opvolger als
organist in de Domkerk. In 1892 stelde hij
zich nog eenigen tijd onder leiding van H.
von Herzogenberg te Berlijn voor contrapunt
en compositie.
Na zijn terugkeer nam hij de genoemde
functiën weer op, werd ook leeraar in de
muziekgeschiedenis en solo- pianoklassen
aan de muziekschool en stichtte den „Utrechtschen Muzikalen kring" en een a- capella-koor.
In 1896 werd hij directeur van de (thans Kon.)

Utrechtsche mannenzangvereeniging.
In 1904, na den dood van R. Hol, werd
hij diens opvolger als directeur der muziekschool en der afdeelings-zangvereeniging van
de M. t. b. d. T. en is sedert Oct. 19o8 ook
directeur der afdeeling Arnhem.
Van zijn compositiën noemen wij de
volgende:
Op. z, Drie Fantasiestukken, voor piano en
viool.
„
3, Introductie en fuga, voor orgel.
,,
4, Kwintet voor 2 violen, 2 alten en
cello (M. S.).
5, Frithof's Meerfahrt", toongedicht voor
„
orkest.
6, Fünf Lieder (Alsbach en Co.).
„
7a, Lied (Willemsfonds).
„
7b, Drei Frauenchóre (ook bewerkt voor
„
mannenkoor (M. S.).
„
8a, „De Schipbreuk," voor gemengd
koor en piano.
8b, Fancy-Fair Wals, voor orkest en
„
piano.
„
9, Ouverture „Koning Jan", voor orkest.
„ 11, Concertouverture, voor orkest.
„ 12a, Koraal en fughetta.
,, 12b, Eenige kleine stukken in ouden stijl,
voor klavier.
„ 12C, 4 dubbel-canons; voor vrouwenkoor
(Utr. J. A. H. Wagenaar).
„ 13, Romantische Intermezzo, voor orkest.
Een liedje van de linden en Rondedans, voor zang en piano.
Zweedsche marsch, voor mannen koor en piano (J. A. H. Wagenaar).
16
,,
' Ode aan de Vriendschap, voor gem.
koor en piano (M. S.).
„ 17, „Seefahrt", voor mannenkoor, (J. A.
H. Wagenaar).
„ z8, „Prière au Printemps", voor vrouwenkoor met piano (ibid).
Phantasie over een Oud -Nederl. lied,
„ 19,
voor mannenk. en orkest.
„De Doge van Venetië," quasi ernstige
„ 20,
opera in 3 bedrijven.
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„ 2z, „Levenszomer," toongedicht voor
orkest.
„ 22,
„Hans and Grethe," fughette voor
3- stemmig vrouwenkoor, (J A. H.
Wagenaar).
„ 23,
Ouverture voor Rostand's „Cyrano
de Bergerac" (orkest).
„ 24,
„Saul en David", toongedicht voor
orkest.
„ 25,
Ouverture voor Shakespaere's „Ge
-temd
feeks".
N.B. opus 8a, z6 en 20 zijn humoristische werken.

In het „Weekblad voor muziek," jrg. 19o8,
schreef W. artikelen „Over Nationale muziek."
Wagenaar (Johannes Arnoldus Hend ri ku s), geb. 13 Januari 1841, j Januari

1894, organist van de St. Pieters- of Walekerk te Utrecht, opvolger als zoodanig van
W. 3. F. Nieuwenhuijsen en stads - klokkenist
(1864). In de laatste jaren was hij hoofd der
firma J. F. Deierkauf, muziekhandelaar te
Utrecht.
Wagenaar (J. A. H.), zoon van den voorgaande, geb. te Utrecht 1872, oud-leerling
van de muziekschool aldaar onder leiding van
W. Oosterbaan (piano) en Joh. Wagenaar
(orgel en theorie), bekleedt de betrekkingen
van organist in de Pieterskerk en van organist van den Domtoren te Utrecht.
Van zijn hand bestaat een tweehandige
zetting van de Oud-Nederlandsche danswijzen
voor piano 4- handig door Jhr. mr. J. C. M.
van Riemsdijk.
Wagener (G. F.), j 16 Oct. 1894, in leven
leeraar voor piano aan de kon. muziekschool
te s Gravenhage, waar hij ook zijn opleiding
had genoten. Hij stond bekend als bekwaam
pianist, organist en hoornist.
. Hij schreef o.a. een werk voor klaviertechniek, dat aan genoemde school werd ingevoerd.
Wagner (C. S. George),geb. te Leipzig 6 Mei
1867, violist, was aanvankelijk voor de balie bestemd, doch reeds, nog zeer jong zijnde, toonde
hij zijn muzikalen aanleg, toen. hij op tienjarigen leeftijd een vioolsolo ten beste gaf.
Later stelde hij zich onder de leiding van
Schradick (11882) en, na diens vertrek naar
Amerika, onder den Russischen vioolvirtuoos
A. Brodsky en F. Hermann. In het Gewand haus en bij de kamermuziek-uitvoeringen
werkte hij weldra als Ie violist mede. Zijn
loopbaan voerde hem achtereenvolgens naar
Dresden, Berlijn, Marienbad, Gotheborg en
Weenen.
Sinds 1892 is hij als concertmeester aan
de Arnhemsche Orkestvereeniging verbonden.
Ook buiten Arnhem liet hij zich meermalen
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als solist hooren, o.a. te Nijmegen, Zutphen
en Dordrecht en in het Arnhemsche muziekleven neemt hij in de laatste jaren een belangrijke plaats in.
Wagner (Gerrit Anthonie Alexander),
geb. te Amsterdam 8 Mrt. 1862. Eerst in den
handel werkzaam, wijdde hij zich daarna aan de
muziek, ontving onderwijs van H. F. R.
Brandts Bruys en ging. in 1885 naar Antwerpen om aan de muziekschool onder Benoit
en Blox verder te studeeren.
Tot zijn con^positiën behooren:
„Babylonische gevangenschap" (Vondel).
„Psalm 136," voor soli, solokwartet, koor en
orkest.
„Lentezang," voor koor en orkest.
„Zusterengelen ", symphonie voor groot orkest.
„Esther", Treurzangspel.
Eenlge liederen en orkestpartijen bij „Erlkönig"
en ,, Junge Nonne" (Schubert).

Wagner (Karel Emile), geb. ij. April

's Hage, j 8 Aug. 1889 nabij De
Bildt, was leerling aan de Kon. muziekschool
in zijn geboorteplaats voor theorie (Lubeck)
en piano (C. v. d. Does). In 1854 kwam hij
nog eenigen tijd onder leiding van Liszt,
keerde naar den Haag terug, maakte met
den zanger Vrugt en den cellist Servais concertreizen, en zette zich toen als leeraar in
pianospel neder. Tevens stond hij aan het
hoofd van eenige muziek -vereenigingen..
Van zijn hand verschenen een Sonate voor
piano en violoncel, een trio en eenige kleinere
1825 te

werken, terwijl verscheidene werken voor
kamermuziek en koor ongedrukt bleven.
Walen (Marie Jannette), pianiste, geb.
te Amsterdam 1881, heeft haar opleiding genoten aan de Conservatoria te Amsterdam en
Leipzig en trad gedurende de laatste jaren in
alle voorname steden van ons land als
soliste op.
Thans is zij te Hilversum gevestigd als
solo- pianiste, accompagnatrice en onderwij-

zeres.
Wall (Constant van de), geb . te Soera
januari 1871, beoefende eerst de-bay,7
toonkunst als bijzaak, daar hij tot den militairen stand zou worden opgeleid, doch gaf
weldra de voorkeur aan de toonkunst. A. J.
Ackermann was zijn eerste leermeester, daarna zette hij de studie voort bij Gernsheim te
Berlijn in piano, theorie en compositie.
Teruggekeerd, werd hij leeraar aan de
muziekschool „Sweelinck" en directeur eener
gemengde zangvereeniging te 's Gravenhage
en te Voorburg. Sedert 1906 was hij directeur van het studenten - muziekgezelschap
,,Apollo" te Delft.

WEDEMEIJER (j. F.).

Onder zijn compositiën worden genoemd:
„Arabische doodenzang", voor gemengd koor.
Legende,
voor
Cantique de la Vierge,
vrouwen Chant Brahme,
koor
Suite, met sopraan -solo,
Sonate op. 22
voor
Javaansche Rhapsodie nr. I,
piano
Miscellanées, op. 4,
Sonate, voor piano en viool.
Oostersche wijzen en phantasieën, voor orkest.
Scènes orientales, pour orchestre.
„Attima", muziekdrama in i bedrijf.
„Rose blanche", voor zang en piano.

Wedemeijer (J. F.), geb. 1838 te Bergenop-Zoom, j 27 Sept. 1896, ontving zijn op-

leiding van zijn vader, die zich in 1841 als
muziek - directeur en onderwijzer te Amsterdam had gevestigd. In 1859 werd hij als
violist en klarinettist geplaatst in het orkest
van .Stumpff te Amsterdam en was van 1867
tot aan de ontbinding 2e orkestmeester in dit
orkest. In 1884 richtte hij te Amsterdam een
orkestvereeniging op, welke gedurende 4 jaar
voortreffelijke concerten gaf. Bij de oprichting
van het Concertgebouw in 1888 werd hij in
het orkest tot 2en orkestmeester benoemd.
Wedemeijer (P.), -- 9 April 1883 te
Leeuwarden, kapelmeester, koordirecteur en
directeur van „Concordia".
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WENSINK (JOHAN W.).

waarop hij vóor 5o jaar zijn kunstenaars
begon.
-lopban
Weill (Anna), harpiste, geb. te Haarlem
2 Mei 1874, ontving van C. van der
Linden onderwijs in piano en theorie,
legde in 1894 met goed gevolg het examen
af voor de N. T. V. en legde zich toen
onder leiding van mevr. Snoer -Scl_ónecker
te Amsterdam op het harpspel toe. Later
zette zij die studie voort bij J. Snoer, harpist aan het Gewandhaus te Leipzig, en
verkreeg in 1897 het diploma als harpiste.
Sedert dien tijd was zij als zoodanig verbonden aan het orkest van de Nederlandsche
opera en werd in 1901 benoemd tot leerares
voor harpspel aan het Kon. conservatorium
te 's Hage.
Weissenborn (E. Wettig), geb. 25 Mei
1865 te Weimar, studeerde aldaar viool,
orgel, piano en compositie. Hij was gedurende zo jaar organist der Ned. Herv. Kerk
te Delden en is thans muziekdirecteur te
Hengeloo en dirigent, tevens oprichter van
„Hengeloo's gemengd koor ", der orkest -vereeniging en eenige andere kleinere vereeni-

gingen,
Van zijne compositiën noemen wij :

Zij componeerde ook een twintigtal liederen

Fantasie over Nederl. Volksliederen, met piano.
Wilhelmina -lied voor een zangstem met piano.
De Schoonheid slaapt, de Liefde
voor
waakt. (N. Beets.)
Frühlingswalzer (Bodenstedt.) gem.
Op 's levens reis (Debora v. d. Velde.) koor.
Zes kinderliederen.
Kegelmarsch : Ja, das kegeln macht Ver
-gnue.
Drei Lieder fur eine mittlere Stimme mit
Klavier : I. Im Regen undSonnenschein. 2. Wasserlilie. 3. Aus „Frau Holde."
Vier Lieder im Volkston : i. Liebezeit, 2.
Grâmen, 3. Mein Schatz ist fortgezogen, 4. Am
Brünnele.
Zwei Lieder: i. Bettlerliebe, 2. Lindenblüten,
opgedr. aan Anna Kappel.

en een „Str bat Mater" voor vrouwenkoor,
welke allen meermalen met veel succes tot
zelfs in het buitenland werden uitgevoerd.
Weidner (Wigbold Balthazar), geb.
24 Nov. 1814, j 3 Nov. 1901 te Haarlem,
was op 12-jarigen leeftijd reeds muzikant bij
de Schutterij te Haarlem, waarvan zijn vader
kapelmeester was. Hij werd in 1829 muziekmeester en directeur van de muziekgezelschappen „Per aspera ad astra" en „Aurora",
alsmede van de zangvereeniging der afdeeling
„Toonkunst" aldaar. Ook was hij lange jaren
verbonden aan de kweekschool voor onder wij zers.
Den 27en Nov. 1879 vierde hij den dag,

Wiel (A. van de), geb. te Huisseling bij
Ravestein, 2 Juli 186o, is sedert 1867 organist en muziekleeraar aldaar. Van hem bestaan :
„De Gregoriaansche zang ", zijn voordracht
en begeleiding. Handboekje voor R. K. zangkoren .
„Methode voor het aanleeren van den Gregoriaanschen zang ", 3 dln.
Wensink (Johan W.), geb. te Zutphen,
ig Aug. 1851, ontving reeds op zijn 7 jaar
pianolessen van Henri Tibbe, later van Ver
Engelen, Hageman en M. Brandts-steg
Buijs, vioollessen van zijn vader, van Sieberg
en van Meijroos, terwijl Vrugtman zijn zang-

Wegener- Koopman (Mevr. Bertha
Frensel), geb. in 1874 te Bloemendaal, ge-

noot hare opleiding aan de muziekschool
van „Toonkunst" en het Conservatorium te
Amsterdam en verliet deze inrichting met
einddiploma, hoofdzakelijk voor piano.
Als pianiste trad zij reeds gedurende 15
jaar in het openbaar op zoowel in ons land
als in Duitschland, is privaat-onderwijzeres
voor piano en maakt zich menigmaal verdienstelijk door koren en solisten te begeleiden.

WENSINK (JOHAN W.).

leeraar was. Later heeft hij zijn studiën voltooid voor harmonie en compositie bij
Bargiel, viool bij E. Wirth en zang bij
Fraülein Wieringer, allen destijds te Rot-

terdam.
In 1866 werd hij benoemd tot organist te
Almen en spoedig daarna te Vorden, waar
hij ook directeur der muziek -vereeniging
„Concordia" werd (1866-71). Toen volgde
zijn benoeming tot leeraar aan de muziekschool te Zwolle, in 1873 tot directeur van
„Apollo" te Gouda en was hij sinds 1875 als
stads - muziekmeester en organist te Franeker
werkzaam. In 1878 vertrok hij naar Batavia
om daar directeur te worden van „Toonkunst" (Aurora). Na 4 jaar keerde hij wegens
ziekte terug, vestigde zich in 1882 te Goor,
daarna te Deventer, waar hij een groot
arbeidsveld vond. Hij werd organist der
Hervormde Kerk, directeur van de Sted.
muziekschool en van de zangvereeniging
,.Euterpe", tevens van de gemengde zangen de muziek -vereeniging te Meppel en van
het mannenkoor te Doesburg.
Van Wensink bestaan de volgende compositiën :
„Piet Hein", (A. F. J. Reiger), vaderlandsche
opera in 3 bedrijven en 6 tafereelen voor
kinderen, dames en gemengd koor met groot
orkest, piano en kwartet of piano alleen.
„Het Kind", (A. H. Kloosterman), cantate voor
2- stemmig kinderkoor, sopraan- en baritonsolo,
met strijkkwartet, piano, orgel, fluit, klarinet,
piston (ad lib.).
„Asschepoester", (J. W. Wensink), operette
voor kinderen in 4 bedrijven met orkest of
piano en strijkkwartet of piano alleen.
„Hymne an die Nacht" (met Nederl. vertaling
van Th. J. Bosman) voor gemengd koor, altsolo,
piano of orkest.
„Vrijheidshymne" (A. F. J. Reiger), Cantate
voor kinder- en gemengd koor, sopraan -, alten baritonsolo.
„Koninginne- cantate" (A. F. J. Reiger), thans
„Aan Nederland" (A. H. Kloosterman) voor
gemengd- en kinderkoor, sopraan- of tenorsolo,
met orkest en orgel, of piano en strijkorkest,
of piano alleen.
„De Prins van Sind", naar uitgave van
Roelants bewerkt, met orkest.
„De schoone slaapster" van R. Hol. Operette
in 3 afdeelingen, de orkestpartituur van Wensink.
„Opbeuring", voor mannenkoor a- capella.
„God en Voorzienigheid", voor mannenkoor,
bariton- en kwartetsolo, a-cappella.
„Op - een kerkhof" (A. Beeloo), lied voor
bariton.
„Onbezorgd" (Honingh), lied voor hooge stem.
Concertstuk, voor viool en piano.
Fantasie, voor klarinet met piano of orkest.
Fantasie, voor trombone, met piano of orkest
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WESTRHEENE PIETER ANNA VAN).

(opgedr. aan R. van Otterbeek Bastiaans).
Het G-moll concert van Max Bruch, voor
symphonie- orkest bewerkt.
Marche et Minuetto uit de Suite op. 30, voor
symphonie- orkest.
Waldscènen van Schumann, voor orkest
bewerkt.

Wessels (W.), geb. 2 Juli 1825 te
Wageningen, j 28 Sept. 1861 te Apeldoorn,
werd als blindgeborene in het Blindeninstituut te Amsterdam opgenomen, toen hij 9
jaar was. Hier ontving hij onderwijs in de
muziek en trad in 1847 in het openbaar als
muziekonderwijzer op. In 1849 werd hij tot
organist te Apeldoorn benoemd. Het eenige
werk, dat van hem in het licht verscheen,
is getiteld „Het metalen Kruis ", feestmarsch
(1856).
Westerbach (H. W.), -' Mei 1899 te

Rotterdam, bekwaam paukenist, was ruim
45 jaar verbonden bij de Stafmuziek, sedert
1869 kapelmeester van het korps Scherpschutters en sedert 1898 honorair kapelmeester.

Westrheene (Pieter Anna van), geb.
te Rosendaal (Gelderland) 2 Oct. 1863, ontving aldaar piano- onderwijs van den te Velp
gevestigden musicus Van Zeijl Sr., later te
Arnhem van D. J. Gerbrands en tot aan zijn
eindexamen als gymnasiast, van H. A. Meij roos en als student in de Letteren te Leiden,
van Th. Enderlé. Na eenige jaren leeraar schap aan het Tielsche Gymnasium werd hij
redacteur der „Nieuwe Arnhem_sche Courant"
voor de rubriek Kunst en Letteren en was
correspondent voor Gelderland aan het tijdschrift „Caecilia". In het „Weekblad voor
muziek" verschenen van hem „Arnhemsche
Kronieken ", benevens andere artikelen op
het gebied der muziek. Ook schreef hij een
biographie van den componist Grieg (Mannen
en Vrouwen van beteekenis, 1897) en opstellen in tekstboeken voor een paar muziekfeesten en voor verscheidene door hem gedirigeerde uitvoeringen. Sinds 1897 heeft hij
de leiding van de in dat jaar gevormde Arnhemsche Dameszangvereeniging en werd in
1898 dirigent van het gemengde koor „Kerkzang" aldaar, dat o.m. hier te lande voor het
eerst Wolfrum 's „Weihnachts-mysterium"
bracht, in 1904 van het zanggezelschap J.
S. Bach", waarmee hij o.a. het „Weihnachtsoratorium", de „Johannes-passion en Cantates
van Bach uitvoerde. Een koorschool, door
hem opgericht en door Mej. E. Haas geleid,
geeft jaarlijks een uitvoering van kindercantates en andere vocale ensembles.
Als componist schreef hij:
'3

WETRENS (ADRIANUS JOSEPH).

„Kronings- feestcantate ", voor sopraan- en
altsolo, gemengd- en kinderkoor, orkest en orgel.
„Kinderzang op den Koninginnedag", voor
3- stemmig koor en harmonium.
„Kerstmotet", zes - stemmig gemengd koor -acapella, (diende bij een wedstrijd te Utrecht).
Religieuze scène „Laat ons elkander liefhebben", voor bas-solo, vocaal- kwintet, strijkkwintet en orgel.
Zettingen van oude volkswijzen voor gemengd
koor en kinderkoor, met en zonder begeleiding.
Twee orkestrale koraal- accompagnementen
met voor-, tusschen- en naspelen.
Orkest- transcriptie voor 4 Weihnachtlieder
van Cornelius
Een orgelpreludium ; orgelpartijen (continuoharmoniseering) bij een aantal werken van
Bach; een vijfdeelige orkestsuite; een miniatuur
gedichtjes van Staring, voor soli, koor-cylus;
en piano ; drie vrouwen koren(gelegenheidsstukken) ; een paar liederen in twee bundeltjes
(Noske Middelburg) voor alt, woorden van H.
Lapidoth - Swart.
In portefeuille : een Symphonie „Musa Salvatrix" ; Goethe's ballade „Der Gott and die
Bajadere," voor soli, koor en orkest ; vocale
polyphonic- studiën en Liederen.

Wetrens (Adrianus Joseph), te Leiden
geboren 16 Sept. 1822, werd in de wandeling „zwarte Janus" genoemd. Van zijn
vader ontving hij onderricht in het vioolspel
en ook van Willem Lubeck, concertmeester
der hofkapel te 's Hage en broeder van den
directeur van de kon. muziekschool J. H.
Lubeck.
In 1852 ging hij naar Leipzig om onder
F. David zijn studiën voort te zetten. Teruggekeerd, liet hij zich vele malen als solist
hooren. Toen zijn broeder het land verliet
(1857), volgde hij hem op als orkestdirecteur
en achtereenvolgens kwamen onder zijn
leiding „Seinpre crescendo", de Maatschappij
Toonkunst (niet de verwarren met de M. t.
h. d. T.) en andere muziek-instellingen. Genoemde Maatschappij richtte een muziekschool
op, waarvan hij directeur werd. Ook stichtte
hij de Leidsche zangvereeniging en gaf met
haar muziekfeesten in de Hooglandsche Kerk-,
het laatste in 1878.
Hij stierf '5 Sept. 1899.
Wetrens (Nicolaas Joseph), broeder
van den voorgaande, geb. 15 Januari 18o8
te Leiden, i 1862, ontving het eerste muziek
zijn geboortestad en zette in de-onderwijs
jaren 183o -33 zijn studiën voort. Na zijn
terugkomst werd hij te Leiden muziekdirecteur der Hoogeschool en van het Studenten
-gezlschap„Smrendo".I1857
vertrok hij naar de Kaap De Goede Hoop,
waar hij als violist en guitarist opgang
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WIERTS (JOHANNES PETRUS JODOCUS).

maakte en wilde in 1862 naar zijn vaderland
terugkeeren, toen hij op den terugtocht stierf.
Wierts (Johannes Petrus Jodocus),
geb. te Gennep (L.) 1866, ontving muziekonderwijs van Prof. N. A. Janssen. Hij was
achtereenvolgens leeraar in het Gymnasium
te Katwijk aR. organist te Gorcum, organist
en muziekdirecteur te Delft en ging 15 juni
I9I0 als muziekleeraar naar den Haag.
Zijn compositiën bestaan uit Liederen en
koren.
A. Liederen:
Op. i, Onze Vader.
„
2, Stormen in Mei,
3, Pauslied (2° dr..
„
4, Aan een bruid.
„
5, Lied.
„
6, G. Gezelle, bnd. I, voor hooge stem
(3e dr.)
„
7, idem, bnd II, voor middenstem (3° dr.)
„
8, Liederen voor 't volk i , reeks 26 dr.).
„
9, idem, 2e reeks (5-2 dr).
„
zo, idem, 3e reeks (4? dr..
„
II, idem, 4e reeks (5 - dr.).
Communie-liederen voor Klein en
„ 12,
Groot, Ie bnd. (2° dr.).
Kerstliederen voor Klein en Groot,
„ 13,
je bnd. (2e dr.).
„ 14. Smeekbede voor den Paus, lied voor
bariton.
„ 15,
Schetsen uit de kinderwereld, voor
school en huis (2e dr.
„ 16,
Zuid- Afrikaansche Volkswijsjes.
„ 17, Jong Nederland, voor school en huis,
20 Kinderliederen
„
i8, Oranjekindje, (3e dr.)
„ 19, Stamrozen, Nederl. liederen.
B. Vierstemmige Mannenkoren.
Op. 20, Kerstcantate, voor 4-st. mannenkoor, tenor- en baritonsolo en orgel
(2 ' dr".)
Sex Cantica, a- capella (2° dr.).
„ 21,
„ 22,
Haec Dies, 4 -st. mannenk. baritonsolo
en orgel.
„ 23,
Dag van toorn (Dies Irae) 4-st. mannenk. a- capella.
Het lied van den arbeid, 4- stemmig
„ 24,
mannenkoor a- capella (2 dr.).
„ 25, Zee kiezen, a- capella.
,, 26, Paus - Cantate, 4- stemmig mannenkoor,
kwartet, tenor- en baritonsolo, piano
en orgel.
,; 27, Zomergod, a- capella.
„ 28,
Sanctus, a- capella.
„ 29,
Droornendans, a- capella.
C. Mannenkwartet of klein koor.
Op. 30, Gezelle, band III (2e dr.).
„ 31,
Fantasie.
„ 32,
Moeder en kind.
,, 33, 't Muizeke.
36, Ruw en Zacht, met sopraansolo, piano
of strijkkwintet.
).

-

.

WIJNBERGEN (HENRIETTE VAN).
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WINTER (AUGUST ,. F.).

D. Gemengd Koor.
Op. 34, Drie liederen, met sopraan solo:
T. Moederke alleen, 2. Oranjelied, 3.
'k Hoor tuitend hoornen.
,, 35, Liederen voor 't volk, ze serie.

Ouvertures voor orkest; een vioolconcert;
een violoncello-concert ; een Nocturne ; een
Hongaarsche dans voor viool met orkest en
een Mis.

Wierts schreef een serie artikelen over:
Muzikale declamatie met foutieve voorbeelden
uit de Nederlandsche liederenliteratuur (Week-

1885, ontving reeds vroeg muziekles van

blad voor muziek, 19o8).

Wijnbergen (Henriette van), geb.
te Amsterdam, 1889, ontving haar opleiding
tot harpiste te 's Gravenhage en te Brussel
(Meerloo) en is als zoodanig werkzaam aan
de Fransche opera aldaar en aan die - te

Antwerpen.
In Nov. 1909 verwierf zij den ,en prijs en
de gouden medaille voor harpspel.
Wijnen (C. van), uit Sliedrecht, werd in
T91.o benoemd tot kapelmeester van het
Weerbaarheids- fanfarekorps „Pro Patria" te
Dordrecht. Hij trad meermalen op als solocellist in de uitvoeringen van „Toonkunst"
aldaar. Tot voortzetting zijner studiën vertrok
hij naar Keulen en maakte daarna verscheidene
jaren deel uit van de beste concert- en operaorkesten, als te Leipzig en te Dortmund.
Deze werkkring onder de grootste dirigenten
van dezen tijd is van veel invloed geweest
op de artistieke vorming van dezen jongen
man, die zich reeds voor jaren door ernstige
studie onderscheidde.

Wijsman (Johan MarieWilhelm [Joh.]),
geboren te Rotterdam, 31 Januari 1872, oud leerling van de muziekschool der M. t. b. d. T.
te Amsterdam, voornamelijk voor piano (H.
Tibbe), theorie (B. Zweers) en verder aan het
Hoch'sche conservatorium te Frankfort a, M,
te Berlijn (F. Gernsheim) en te Weimar en
Berlijn (Busoni).
Herhaaldelijk trad hij als solist op in het
Concertgebouw te Amsterdam, op het Straussfeest aldaar, onder Busoni te Berlijn, verder
te Coblenz, Darmstadt, Keulen, Aken, Essen,
München, Weenen, Parijs, Brussel, Bonn,
Frankfort, Londen, enz.
Hij was vroeger leeraar voor piano te
Amsterdam aan de muziekschool van Toonkunst tot 19o8, daarna te Kiel tot 19o9
en is thans reizende.
Hij is componist van Preludiën ; Klavier stukken; een Valse de concert (uitgeg. in
Holland en Duitschland); Technische oefeningen en „Vademecum' voor het onderwijs,
benevens vijf Liederen.
Wijsman (Willem), geb. te Zierikzee,
27 Maart 1828, j 24 Febr. 1885 te Amsterdam,
componist en dirigent.
Van zijn hand zijn:

Wilhelmi (Tobias), geb. te Amsterdam
den ouden heer Praeger, later van André
Spoor en kwam hij na het eindexamen aan
het Amsterdamsch conservatorium onder
leiding van Bram Eldering. Bij de laatste
einduitvoering van de leerlingen der muziekschool behaalde Wilhelmi een schitterend
succes met de vertolking van Brahm's vioolconcert. Inmiddels is hij tot concertmeester
in het orkest van W. Kes te Coblenz benoemd.
Willeumier (Karel August), geb. te

Amsterdam, 2 3 Juli 1847, ontving van J. B.
Geel en N. Klaassen, organisten der Westeren der Oosterkerk aldaar, zijn opleiding,
werd in 1863 benoemd tot organist te Amstelveen, is sinds 1868 als zoodanig werk
te Zaandam en vervult de betrekking-zam
van muziekonderwijzer te Amsterdam.
In eenige orgelconcerten te Zaandam trad
hij als solist op en schreef :
Beknopte theoretische en practische methode
voor het bespelen van het Amerik. harmonium,
2e dr.
Psalm 150, op 3, en Gezang 96, voor harmonium of piano, op 6.
„Congrazia, Intermezzo Sinfonico", uit de
opera „Cavalleria rusticana" ; „Ave Maria" van
F. Schubert ; idem naar Gounod-Bach, en „Carmen", allen arrangementen voor piano.
Zuid-Afrikaansch Wilhelmus.

Winkel (Leon), pianist, geb. te Gouda z z
Aug. 1847, was leerling van A. Belinfante en
J. A. Klerk voor piano, en van J. B. Buziau
voor viool te 's Hage. Later volgde hij de lessen
in harmonie en compositie van Lubeck en
Nicolai en in piano van C. v. d. Does aan
de Kon. muziekschool. Met diploma ontslagen,
vestigde hij zich in 1867 als leeraar te Delft.
Hij componeerde enkele werken, als ,,Feest-

hulde" voor mannenkoor, solo en _orgel, marschen, arrangementen enz.
Winter (August J. F.), geb. te Groningen
1844 ontving daar muziekonderwijs van J.
Worp en daarna in piano, viool, harmonie
en compositie aan het conservatorium te
Brussel (Dupont en Fétis).
Achtereenvolgens werd hij directeur van
„Toonkunst" te Alkmaar, Goes en Amersfoort en was gedurende 7 jaar directeur van de
muziekschool te Alkmaar. Sedert z88o was
hij in gelijke betrekking werkzaam te Zutphen
en als directeur van een gemengd koor te
Apeldoorn.

WIRTZ (CAREL LODEWIJK WILLEM).
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Wirtz (Carel Lodewijk Willem), geb.
te 's Hage i Sept. 1841, ontving het eerste
muziekonderricht van zijn vader, Friedrich
Xavier Wirtz, leeraar aan de Kon. muziekschool aldaar, later van J. H. Lubeck (directeur) in theorie, C. v. d. Does, piano,
W. F. G. Nicolai orgel. Beide laatstgenoemden waren ook leeraren aan die school.
Van 18 5 1 59 bleef hij daar, de laatste 4
jaren voor piano en trad hij in 1855 voor
het eerst in het openbaar te 's Hage op met
het piano-concert van Mendelssohn (g. moll)
en later in vele steden, ook aan het Ned. Hof.
Van -1858--65 was hij werkzaam in de
muziekschool als leeraar voor piano en werd
in 1874 voor de hoogste pianoklasse benoemd.
In 1857 was hij organist in de St. Jacobuskerk te 's Gravenhage, en verwisselde die
betrekking met die van directeur van het
zangkoor in dezelfde kerk, tot 1875. In 1886
aanvaardde hij opnieuw den post van directeur
met het doel compositiën. in Palestrinische
stijl te doen uitvoeren, tot 1891. Van 18 9 1-- 95
was hij verbonden aan de muziekschool van
„Toonkunst" te Utrecht.
Met den violist Timner deed hij een
kunstreis in ons land om de sonates van
Beethoven voor viool en piano ten gehoore
te brengen (1892/93).
Zijn compositiën zijn : een Miss; een Te
Deum; een Veni Creator; een Alma Redemptoris ; een Cantate voor koor, soli en orkest,
en andere kleine werken.
Wirtz (Friedrich Johann Xavier), geb.
te Doesburg 1799, j 13 1864 te Kleef, was
sedert de oprichting van de Kon. muziekschool te 's Hage als leeraar voor piano aan
die school verbonden en vestigde zich in
1858 ambteloos te Kleef.
Wit (Albertus ,Johannes de), geb. te
Berkel (Z.-H.) 19 Oct. 1861, genoot zijn
muzikale opleiding te Rotterdam van J. B.
Litzau en F. Blumentritt voor orgel, compositie enz. Thans is hij organist en muziekonderwijzer aldaar, benevens orgel -, pianoen muziekhandelaar.
Als componist is hij bekend door de
volgende werken:
-

„Halleluja". Fantasie en koraal (gez. 117)
Halleluja, enz.,
„Engelenzang ", op. 7 en koraal (ps. 28 : 3)
„Nog juicht ons toe die zaal'ge nacht",
„Lijdenszang", op, 4. Klaagzang op 't
lijden van Christus,
Psalm 47, op. Io. Hemelvaartszang,
Preludio, (in Es -gr. t.),
Elegie. Treur- of klaaglied. (F. gr. t.),
Menuett, op. 8,
Paaschmorgen. Lied en koraal. op. 12,

c
ó
-
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Accoordenleer, leerboek voor zelfonderricht
in de harmonie der muziek (gunstig beoordeeld).
Toelichting op de melodiën der psalmen (de
kerktoonsoorten), een gids voor organisten. (Zie
„Het Orgel" 1904 nr. 7).

Wit (H. A. de), geb. 18 49, 1 1903 te
Leeuwarden, in leven solo- hoboïst aan de
Fransche opera en leeraar aan het conservatorium te 's Gravenhage.
Witte (George Hendrik), geb. te Utrecht
16 Nov. 1843, zoon van den bekenden orgelmaker C. G. F. Witte, studeerde eerst te
's Gravenhage aan het Kon. Conservatorium
(Nicolai) daarna te Leipzig, was daar eenigen
tijd dirigent van muziekvereenigingen, is
sedert 1872 als directeur te Essen werkzaam.
In 19o5 werd hem den titel van Professor
verleend. Zijn voornaamste werken zijn:
Een klavierkwartet (bekroond) ; een concert
voor cello met orkest ; Sonate voor cello en
piano (bekroond) ; Elegie, voor viool en orkest;
Vioolconcert (I) gr. t.) ; „Hymne an die Sonne",
voor koor en orkest; Evangelisch Koraalboek;
34 Etuden van Cramer (opnieuw uitgegeven
met phraseering).

Wegens hoogen leeftijd trok hij zich uit
het openbaar muziekleven terug.
Witte (Johan Frederik), geb. te Utrecht
1840, j 3 Febr. 1902 aldaar; zoon van C. G.
F. Witte, en evenals deze orgelmaker (Firma
Bätz & Co.). De stichter dier firma was J.
A. Hartman Bätz, welke firma eerst haar
groote vlucht kreeg door genoemde C. G.
F. Witte. Aan bijna alle groote orgels is de
naam Witte verbonden : te Utrecht (Domkerk), te Rotterdam (St. Laurenskerk), te
Delft (Oude en Nieuwe Kerk). In het bijzonder zij genoemd het orgel in de St.
Jakobskerk te 's Hage, dat door een te
groote verwarming dier kerk bij het huwelijk
onzer koningin (Febr. 1901) zoo belangrijke
schade leed.

Wolff (C. de), geb. 1866, j 2 April 19o9,
muziekonderwijzer, directeur eener gemengde
zangvereeniging te Wageningen, en com-

ponist van:

Fantasie, voor orgel en orkest ; Nieuwe miniaturen, voor piano 2 h. ; Drei Lieder fur eine
Singstimme mit Klavier : Der Eichwald ; Abendfr. iede ; Fruhling ; Two songs bij Alfred Tennyson, for mezzo soprano : Break, break, break;
A farewell. Drei Lieder fur erne Singstimme
mit klavier : Mutter. Herbstabend. Wiegenlied.

Wolff (Johannes), geb. te 's Gravenhage 12 Mei 1862, volgde de lessen van J.
G. Mulder aan de Kon. muziekschool,
ging als pensionnaire van Koning W. III
naar Dresden en werd vervolgens leerling

WOLFF (LOUIS).

aan het Parijsche conservatoire (Massart). In
1881 verliet hij die school met „premier prix
de violon" en verkreeg een Europeesche
vermaardheid. Sedert vele jaren is hij als
violist te Londen gevestigd.
In 19o8 gaf hij Jacob Obrecht's werken uit.
Wolff (Louis), geb. te Amsterdam, 1865,
ontving zijn opleiding aan het Parijsche
conservatoire in vioolspel van Massart, Mar-

sick, Léonard en Sivori.

Daarna werd hij I e concertmeester in het
Concertgebouworkest onder W. Kes, vervolgens in het Concerthaus te Berlijn onder
Bilse, leeraar aan het Muziek- college te
Londen en aan het conservatoire te Belfast.
Thans is hij hoofdleeraar aan de muziekschool van „Toonkunst'' te Rotterdam.
Zijn eerste tournée als solist was door
Frankrijk en Italië met de beroemde zangeres
Nillson, en maakte hij later concertreizen
door Duitschland, Frankrijk, Nederland,
Engeland en Ierland. Hij is mede-oprichter

van het Wolff Verhey-trio.
Wolff (L. C. Otto), geb. te Bernburg
a/s. Anhalt 27 Dec. 1849, ontving zijn opleiding aan de Kon. hoogeschool voor muziek
te Berlijn, in hoofdzaak voor viool en piano.
Hij werd benoemd tot directeur der Sted.
muziekschool te Maastricht en trad daar en
in vroegere betrekkingen als solist op.
Tot zijn compositiën behooren : Vijf symphonieën voor groot orkest : o.a. symphonie
appassionato, op 74, en helden -symphonie,
opgedragen aan Graaf von Moltke. Kamermuziek- werken ; een piano-concert en andere
pianowerken ; liederen enz. van welke de
meesten zijn opgevoerd.
Wolff (Otto), geb. te Bernburg in 1849,
was van 1870-73 leerling van Joachim,
werd lid van de Hofkapel te 's Hage en in
1883 directeur van de Sted. muziekschool
en van het orkest. In 19o8 was het 25 jaar
geleden, dat . hij dien post aanvaardde. Hij
is componist van een klavier -trio, een klavier kwartet, een piano-concert en vele liederen.
Wolters (Martinus), geb. 12 Juni 1864
te Rhenen, leerde reeds zeer vroeg pianospelen bij G. Klimmerboom aldaar en ontving later onderricht in viool van J. M.

Coenen.
In z88o werd hij 2e viool in het Paleis
1883-86 eerste violist-orkestnwav
op de concerten van „Felix Meritis", terwijl
hij sinds 1884 deel uitmaakte van Wede
orkest. Daarna volgde hij een jaar-meijrs
lang de lessen van Jos. Cramer en werd
toen benoemd tot solo-violist en concertmeester bij de Nederl. opera (i888), onder
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directie van de Groot. In 1893 werd hij
opnieuw orkestmeester van het Paleis - orkest,
om 2 jaar later naar Wedemeijer terug te
keeren tot 1896, toen hij aan de opera v. d.
Linden geplaatst werd. Tegelijk was hij 2e
kapelmeester bij de Schutterij en werd in
19o5 tot eerste benoemd.
Na 1906 was Wolters vioolleeraar te Amsterdam en directeur van de Duitsche mannen
aldaar.
-zangveri„Fdlo"
Thans heeft hij zich te Londen als 2e
Concertmeester en 2e dirigent aan het „Queens
Hall Orchestra" (Henry J. Wood) gevestigd.
Ondanks zijn ijver en zijn talenten kon hij
te Amsterdam geen positie vinden.
Wolthuis (M.), geb. te Middelstuur 21 Juni
1863, oud - leerling van H. P. Steenhuis, is
organist in de Herv. Kerk te Warffum, dirigent, en componist van:
„Credo", Christelijke liederenbundel (L. J.
van Dam) voor gemengd koor, bevattende 34
liederen (met medewerking van H. P. Steenhuis,
A. Pomper, Goldschmeding e.a.).
Harmonium- bundel, 12 compositiën voor orgel
of harmonium (2e dr.).

Worp (J.), geb. 24 Dec. 1821, f 21 April
j 89i te Groningen, in leven organist en
klokkenist der Martini -kerk aldaar, leeraar
voor zang aan de R. Kweekschool, auteur
en componist van:
Practische Orgelschool, herzien en uitgebreid
door M. H. van 't Kruijs, 2e dr.
De melodiën der Psalmen, Lof- en Bedezangen
(ge dr. 1910), der Evangelische Gezangen (6e dr.)
en van den Vervolgbundel der Evang. Gez. (4e dr.)
allen herzien door H. P. Steenhuis.
150 voorspelen voor orgel (3e dr ).
25 Naspelen voor orgel met en zonder pedaal
of voor harmonium, herzien door M. H. van
't Kruijs (2e dr.).
Kleine muziekleer, herzien en uitgebreid door
S. van Millingen (12e dr.).
Algemeene muziekleer, herzien door H. P.
Steenhuis (6e dr.).
25 liederen voor mannenkoor, herzien door
denzelfden (5e dr.).
Volksliedjes uit het land der liefde (Loven daal) met piano, vermeerderd door H. P. Steenhuis (2e dr.).
Oefeningen voor stemvorming : I voor bas,
II voor contra-alt, III voor sopraan of tenor,
IV voor alt.
Zangoefeningen voor 2 stemmen (bariton en
lage alt).
Een lentedag, kindercantate met piano.
Vacantie,
id.
id.
Zangonderwijs voor de lagere school, 1 e -_ 4 e
zangboekje, (herzien door S. Schellink).
Do, re, mi, zangmethode I en II.
De zangschool, 2- en 3- stemmige Canons voor
school en huis.

W ULFFRAAT (C. A.).
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Schoolliedjes voor 2 stemmen (Lovendaal en
Lauwerse).
40 tweestemmige liedjes (Louwerse). 5e dr.
20 driestemmige liedjes (Winkler Prins), 6e dr.
Een boekje met liedjes (H. Bouman), 12e dr.
Zingende Kinderwereld, zonder piano.
ie tot 5e twaalftal,
,,„
met piano.
12 liedjes met 12 ge „
kleurde platen.
Wenken bij de zangboekjes.
„Der Fischer", voor gemengd koor.
Fantasie voor orgel.
„Pelgrimslied" (Heye),
„'s Avonds na den veldvoor mannenkoor.
slag.” (Louwerse).
„Neerlands taal",
,,Jan Maat",
„Uit duister tot licht" (Heye),
voor
„Van de Vrouwen ende van
gemengd koor.
Minnen".
Orgelmagazijn.
Albumblad, voor piano.

Wulffraat (C. A.), geb. te Rotterdam,
3 Mrt. 1872, componist van:
Weihnachtsmesse,
Kerstnacht,
Sta pal, mijn dierbaar
voor mannenkoor.
vaderland,
Oost, west, thuis best,
Op. 6, Nachtgebed.
Sneeuwklokjes,
` voor vrouwenkoor.
Kerstcantate, Op 14.
Op. 5, Zwei kleine Stücke.
„ II, Kindervreugd, drie voor piano.
stukjes.

Op. 13, Romance, pour le
piano,
„ z6, Liedjes uit de bloemenweide,
„ z5, Zwei Lieder,
Ave verum corpus, op. io.

voor één zangstem met piano
of orgel.

ZAAGMANS (JOH.).

Kindervreugde, drie kleine klavierstuk j es 4 h.
op. 18.
,,Schoorsteenvegertje", operette in 2 bedr.,
(naar het Eng.), op. 19.

Wurff (Theodorus Leonardus v. d.),

geb. 6 Aug. 1836 te Utrecht, -; 23 J uli' 1900,
ontving van zijn vader L. v. d. Wurff
(T8o6-1855), organist en directeur van een
R. C. Kerkkoor), het eerste muziekonderwijs
en werd leerling van de Kon. muziekschool
te 's Gravenhage. Na gediplomeerd te zijn,
vestigde hij zich te Utrecht als pianist en
cellist en werd leeraar aan de muziekschool
aldaar. Joh. Wagenaar en W. Mengelberg
behoorden o.a. tot zijne leerlingen.
Wybrandi - (Marie) , geb. te Zaandam
í86o, genoot hare opleiding tot pianiste aan
de klassieke piano- cursus van Leonard J. van
Loenen te Amsterdam en in zang bij Christina Veltman.
Op 17-jarigen leeftijd trad zij voor het
eerst als soliste op in de oude Parkzaal
onder leiding van W. Stumpff te Amsterdam,
en verder op concerten te Utrecht, Nijmegen,
Leiden, Haarlem, Leeuwarden enz. Jaarlijks
geeft zij eigen concerten te Amsterdam, die
in alle opzichten steeds goed geslaagd zijn,
met medewerking van solisten als Messchaert,
Rogmans, Cath. van Rennes, Jo Kempees,
Timner, Isaye, Dina Beumer e.a. Voorts is
zij meermalen opgetreden in soirées bij aanzienlijke ingezetenen van. Amsterdam in
vereeniging met vermaarde buitenlandsche
artisten o.a. met Ernst von Possart, bij wiens
voordracht van Tennyson's „Enoch Arden"
zij de muzikale begeleiding componeerde.
-

L^ .a

Zaagmans (Joh.), geb. Iq. Oct. 1861 te
Utrecht, werd op zijn 10e jaar leerling van
de Arnhemsche muziekschool en ontving er
zijn eerste vioollessen van Fassbinder, later
van Koolhaas Aarinksen, voor fluit van den
onderkapelmeester Morhée en 2 jaar later
voor piano en harmonie van Burnier.
Op zijn 15e jaar was hij reeds 2e fluitist en
2 e violist aan de orkestvereeniging te Arnhem
(Meyroos) en richtte een Israelitisch mannenkoor op : zijn eerste directie. Twee jaar later
werd hij solo-fluitist en I e viool bij het
muziekkorps van het 1e Reg. Inf. te Leeuwarden en daarna tevens leeraar aan de muziek
aldaar, in 1886 onderkapelmeester en-schol
solo- fluitist bij het 7e Reg. te Amsterdam en

na Sonnemann's dood, 1887, kapelmeester
bij dit Regiment.
Van dat oogenblik af studeerde hij gedurende 3 j aar contrapunt en fuga bij B. Zweers.
Den 26en Juni 1907 vierde hij zijn 20-jarig
directeurschap bij het reg. voornoemd. Zaagmans' kapel is zeer populair.
Tot zijne compositiën behooren:
„Mijn laatste groet", doodenmarsch,
„Zigeunerleben", Fantasie- voor harmonieorkest.
stUck,
Grande Fantasie op motiven van Chopin,
„Alter and J ugend",
voor strijkorkest.
,,Spelevaren", fantasie,

I
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„Serenade van een Paljas ", voor violoncel solo,
„Douleurs d'amour", valse lente, voor piano
2 h. op. 21.
Defileermarsch „Kees, d'r komt de nachtwacht
an", (voor piano gezet).
Verder een groot aantal arrangementen voor
harmonie-orkest.

Zalsman (Gerardus Philippus), geb.
te Haarlem, 6 Oct. 1871, genoot zijn opleiding aan het conservatorium te Amsterdam
onder Messchaert en Cornélie van Zanten,
daarna van Prof. Stockhausen te Frankfort
a/M., van Prof. Schulze (Hochschule te
Berlijn), van mevr. Noordewier-Reddingius
en van W. Mengelberg.
Als concertzanger (bariton) trad hij op in
ons land, Duitschland, Oostenrijk, België,
Frankrijk, 'Zwitserland en Engeland. Met het
door hem gevormde Zalsman- kwartet (Johanna van de Linde, Hermina Scholten, Jac.
van Kempen en G. Zalsnlan) bezocht hij
Spanje en gaf o.a. te Bilbao en Madrid
concerten (1902).
Als leeraar voor solozang aan de muziek
te Rotterdam en te Haarlem nam-scholen
hij, wegens druk concerteeren, ontslag (15
Sept. 1905) en werd lid van het vocaal kwartet te Frankfort. In den loop van 1910
vestigde hij zich te Rotterdam.
Van hem zijn wel eens kleine liederen
afgedrukt in tijdschriften door Herm. Robbers.
Zanten (Cornélie van), geb. te Dordrecht,
2 Aug. 1855, oud-leerlinge van Henri Geul
aldaar, van Carl Schneider (Keulen) en ten
laatste van Lamperti te )Milaan.
Als zangeres (alt) debuteerde zij als Favoritin in „Lucretia Borgia" te Milaan, verbond
zich daarna aan de opera's te Breslau, Kassel
en Hamburg voor de Wagner'sche werken.
Vervolgens maakte zij met de „National
Opera" in New-York een kunstreis door
geheel Amerika, van New-York tot San

Francisco.
In Nederland teruggekeerd, was zij een
korten tijd aan de Hamburgsche opera, trad
daarna te Petersburg en te Moskou op in de
„Nibelungenring" en werd vervolgens aan
de Nederlandsche opera verbonden. Na gedurende 8 jaar als leerares aan het conservatorium te Amsterdam werkzaam te zijn,
vertrok zij in 1904 als leerares naar Berlijn.
Zij schreef een leerboek voor kunstzang

(1903), dat in onze taal werd overgezet en
componeerde eenige liederen.
Zeldenrust (Eduard), geb. te Amsterdam, 5 Juni 1865, j 6 April igIo, ontving
het eerste piano- onderricht van Robert Collin
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en werd in 1879 als leerling toegelaten op
het conservatorium te Keulen, hoofdzakelijk
van James Kwast, F. Hiller en G. Jensen
onderwijs ontvangende, daarna nog eenigen
tijd van Gernsheim te Rotterdam en van
Marmontel te Parijs.
Nu liet hij zich in verscheidene steden,
als Amsterdam, Rotterdam, Hamburg en
Berlijn als piano- solist hooren, trok daarna
naar Londen, waar hij in een paar concerten
slaagde het publiek voor zich te winnen,
hoewel hij in Padarewski een geduchte»
concurrent had. Toch hield hij het daar 4
jaar uit, dank zij de steun van den Neder
gezant, die hem in de beste-landsche
kringen introduceerde en zelfs wist te bewerken, dat hij op een soirée bij de koningin
speelde.

Van daar ging hij naar Parijs, waar hij
gelukkiger was, en men hem onder de
grootste klaviervirtuosen rangschikte. Terwijl
hij te Parijs zoo werd gevierd, bleef hij in
zijn vaderland zoo niet miskend, toch over
het algemeen onbekend.
Zeldenrust heeft zich vaak overwerkt en
zich niet altoos de noodige rust gegund, wat
ten slotte een noodlottigen invloed heeft
gehad op zijn zenuwgestel. Wegens een
ongemak aan de hand moest hij zijn virtuosen- loopbaan opgeven, en vestigde zich met
der woon te Amsterdam, waar hij plotseling
kwam te overlijden. In de laatste jaren legde
hij zich tevens op de compositie toe.
Van zijn werken wordt genoemd
„Scherzo fantastique" voor orkest, uitgevoerd
te Scheveningen (Philharmonisch orkest), Monte
Carlo, Berlijn en Amsterdam (Mengelberg).

Zei j l (Henri van), geb. te Arnhem, 5

Juli 1861, oud-leerling van zijn vader, van Van

Merkestein, Koolhaas Aarinksen, Hol en
Meijroos. In 1878 ging hij naar Keulen en
zette daar zijn piano- studiën gedurende 3
jaar onder James Kwast voort, daarna onder
Liszt te Weimar. Na nog een jaar bij Niels
Gade te Kopenhagen veel kamermuziek te
hebben gemaakt, werd hij in 1884 benoemd
tot leeraar voor piano aan het conservatorium
te Würzburg.
Zijnen (W. N. F. Sibmacher), geb. te
Middelburg 20 Mei 1859, ontving een klassiek literaire opleiding en wijdde zich aan de
journalistiek.
Hij was van 1895-1906 uitsluitend als
muziek - redacteur verbonden aan de Nieuwe
Rotterdamsche Courant en schreef hierin,
behalve beknopte kritische berichten en
recensies, uitvoerige beschouwingen (feuille-
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tons) ook over muziek - gebeurtenissen in het
buitenland.
Januari 1906 ging hij als muziek
Algemeen Handelsblad-redactuvnh
naar Amsterdam, waar hij o. a. wekelijksche
muzikale kronieken schrijft voor genoemde

Den

1

courant.
Historische en kritische bijdragen over
muziek zijn van hem geplaatst in het
maandblad „Caecilia", het „Weekblad voor
Muziek", „Sempre Avanti",, „Zeitschrift der

Internationalen Musikgesellschaft", „Revue
internationale de Musique", „La vie musi-

cale" en „La Musique en Suisse".
Een brochure „Over muzikale kritiek" is
verschenen bij Lichtenauer te Rotterdam
(1901).

Zilver (Ernest), violist, geb. 1884, T 1905
te Frankfort, oud-leerling van Chr. Timner,

Seveik en Prof. Heermann, was reeds in
verschillende landen met succes als solist
opgetreden. Bloedvergiftiging was de oorzaak
van zijn vroegen dood.
Zutphen (Jacobus Fredericus van),
geb. te Gouda 1873, ontving zijn opleiding
aan het Kon. conservatorium te 's Hage en
verliet die school met diploma in hoofdzaak
voor piano.
Daarna werd hij nnuziekdirecteur te Har
thans muziekleeraar, organist-linges
en directeur der zangvereeniging „Gemengd
Koor" te Wageningen.
Als solist trad hij op te Gouda, 's Hage,

Rotterdam, Delft, Leeuwarden, Groningen, enz.
Zijn compositiën, allen in handschrift,
bestaan uit:
„Euterpe", huldiging voor gemengd koor;
Orgelhymne voor soli en gemengd koor;
Kerstsprookje, voor kinderkoor, soli en orgel
of piano (te Harlingen opgevoerd).

Zijn vader, W. K. van Zutphen, is oud klokkenist t Gouda, organist te Moordrecht
en muziekleeraar voor viool, piano en orgel
te Gouda.

Zuylen van Nijevelt (J. A. 11. Bar. van),
geb. 5 Febr. 1854 te 's Gravenhage, ontving
reeds- op 6-jarigen leeftijd pianoles van
J. Stortenbeker, Hofpianist, daarna van
J. G. Mulder onderricht in viool en viola
en van Schmölling in theorie.
Het dirigeeren van een orkest was zijn
ideaal en daarom oefende hij zich in instrumentatie en partituur-lezen.
Als dirigent trad hij het eerst op te
Scheveningen (1888) en leidde den eersten
Brahms -avond in ons land met diens 2e
Symphonie, de beide Ouvertures en het
Klarinet-kwintet. Een uitnemend kenner van
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de werken van Brahms, doet hij overigens
veel voor het muziekleven in de Hofstad,
stichtte de populaire concerten, welke hij 3
jaar lang dirigeerde. Mr. Viotta heeft thans
daarvan de leiding, terwijl Baron van Zuylen
eiken winter eenige volksconcerten geeft
zonder solisten.
Van de oprichting af was hij Voorzitter
van het Residentie-orkest (dir. Mr. Viotta),
thans fungeert hij alleen als lid van het
Comité.
Onder den titel van ,,Muzikale Studiën"
heeft hij zijn verspreide artikelen over muzikale onderwerpen in éen bundel vereenigd.
Zwaan (Johannes Andries de), geb. te
's Gravenhage i6 April í86r, studeerde orgel,
piano, harmonieleer en contrapunt aan de
Kon. muziekschool aldaar en verwierf in
188o het diploma van genoemde inrichting.
Op 19-jarigen leeftijd trad hij voor het
eerst als solist op (orgel), en gaf tot op
heden tal van orgelconcerten.
Thans is hij organist in de Kloosterkerk,
in het Gebouw van Kunsten en Weten
sinds i Januari 1899 leeraar-schapen,
in het orgelspel aan het Kon. Conservatorium
(als opvolger van A. J. Ackermann).
Tevens vervult hij de betrekking van
Directeur van het -„klein a- capella koor” der

mannenzangvereeniging „Immanuël" en is
muzikaal adviseur van den Bond van Christelijke zangvereenigingen in Nederland.
Hij componeerde liederen, gemengde- en
vrouwenkoren en orgelstukken, welke wel
menigmaal werden uitgevoerd, maar nog niet
uitgegeven, schreef in couranten en tijdschriften over het Protestantsche kerkgezang
en maakte vooral ernstige studie van de
melodieën der Psalmen.
Zweers (Bernard), geb. z8 Mei 1854 te
Amsterdam, (zoon van H. A. Zweers, muziekhandelaar aldaar), maakte reeds op 14-jarigen
leeftijd eenige compositiën, nl. een Fantasie,
Sonates voor piano met en zonder viool en
liederen. Om op eigen gelegenheid te studeeren, kocht hij in stilte boeken over theorie,
want zijn vader zag dit liefst niet. Later
waagde hij zich ook aan de compositie van
een Mis voor mannenstemmen en orgel,
welke in verschillende R. K. Kerken werd
uitgevoerd ; een ballade voor gemengd koor
en orkest „Winnend verlies' (woorden van
Hofdijk) en een (ie) Symphonie.
Nu verzette zijn vader zich niet langer.
Met een kunstvriend bezocht Bernard Berlijn,
hoorde daar Wagner's „Ring der Nibelungen"
en kwam als volbloed Wagneriaan terug.
In 1881 ging hij naar Leipzig om er de

ZWEERS (BERNARD).

20I

lessen van Jadassohn in harmonie en compositie te volgen en kwam in het volgende
jaar naar Amsterdam terug. In dat jaar
schreef hij zijn 22 Symphonie en kort daarop
„De Kosmos ", psalm voor gemengd koor en
orkest (woorden van Ten Kate).
Gedurende eenige jaren was hij nu werk
als directeur van Amstels mannenkoor-zam
en van het R. K. koor „Zelus pro Domo
Dei ".
Zweers is thans hoofdleeraar aan het Conservatorium en aan de muziekschool van de
M. t. b. d. T. te Amsterdam.
Onder zijn groote werken moet genoemd
worden:
3e Symphonic, getiteld „Aan mijn vaderland ".
Dit werk bestaat uit 4 deelen : „In Neerlands
wouden ", „Op het land", „Aan het strand en de
zee", en „Ter hoofdstad", en werd den io'
April 1890 voor het eerst uitgevoerd.
Verder : I. Koorwerken zonder begeleiding:
„Schemering" (Jonckbloet ► , voor mannenkoor
(Alsbach 1886).
„Maskerdans" (Fiore della Neve), voor id.
(Noordhoff, 1893).
„Avondlied" (Swarth), voor vrouwenkoor.
(Alsbach 1906).
Lied uit „As you like it" (Roster), voor gemengd koor (19o8).
„Gebed van den nacht" (Lovendaal), voor
gemengd koor.
„Allerzielen" (Lovendaal), voor mannenkoor.
(Alsbach, 1908).
„De groote hond" (Verwey), voor id. (ibid 19o8).
II. Koorwerken met begeleiding:
„De Kosmos ", psalm 104 (Ten Kate), voor ge
koor en orkest (Alsbach 1883).
-mengd
„Ons Hollandsch" (Cosman), voor mannenkoor en orkest (ibid 1885).
„Sinterklaas" (de Rop), voor soli, kinderkoor
en orkest kNoordhoff. 1890).
;,Gijsbrecht van Aemstel" (Vondel), voor soli,
gemengd koor en orkest] (Erven F. Bohn 1894 ) „Zeeuwsche jongen" (Been), voor kinderkoor
en orkest (Alsbach 1907).
„Aan de schoonheid" (Boutens), voor soli,
gemengd koor en orkest (Noske 1909). Eerste
uitvoering Naarden, i8 Juni 1910.
III_ Werken voor orkest:
ie Symphonie (1881) ; 2e Symphonie (1883) ; 3e
Symphonie (189o). Noske.
IV. Liederen met piano:
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„Liedjes der liefde ", (Lovendaal), voor middenstem (Erven F. Bohn 188o).
„Mijn eerste" (Cosman), voor bariton (Alsbach
1884).

„Sterren" en „Heidelied" (Swarth), voor alt
(ibid) 1896).
„Diep in 't dennenbosch" (Swarth), hoog en
laag (ibid 3896).
„Ik wil u eens wat zeggen, blondje" (Perk),
voor tenor (ibid 1896).
„brei Schüsse" (Presber), voor bas (Amsterd.
weekblad 1903).
„Kind der aarde" (Boutens), voor alt (Noske
1909).

„Zonnekus", (Boutens), voor id. (ibid 1909).
„Invocatie Amoris" (Boutens) voor sopraan
(ibid 1909).
„Maanlicht" (Boutens), voor idem (ibid 1909).
„Moedertje (Been), voor middenstem (ibid
1909), 2e dr.
„Een oud lied" í Boutens), voor sopraan.
V. Liederen met orkest.
„Hoop" (Dr. Wap) voor alt (1884).
„Burchtvrouw van Boeckel" (Hofdijk, voor
bas (1884).
„Lachjens van het weesje" (Hofdijk), voor
tenor (1884).
VI. Diversen en gelegenheidswerken:
Andante voor 4 violen (1884).
Andante voor 6 violen (1884).
„Veni Creator", voor mannenkoor, koper en
orgel (1886).
„Leo Cantate" (de Rop) voor soli, mannenkoor en orkest (Alsbach 1887).
Feestzang s Beets. voor soli, gemengdkoor en
orkest (ter huldiging der Koningin, N. Kerk
Amsterdam 1891).
Kroningscantate (Fiore della Neve), voor soli,
mannenkoor en orkest (Alsbach 1897).
Kroningscantate (Beets), voor soli, gemengd
koor en orkest, ter huldiging der Koningin,
Concertgebouw (ibid 1898.
Leo- Cantate "(Schaepman^, voor soli, gemengd koor en orkest (v. Rossum Utrecht 19o2).
Ode aan Rembrandt (Van Looy), voor mannenkoor niet koper (19o5^.
,.Saskia ", ouverture voor orkest (Alsbach
1906)

Drie liederen voor kinder- of vrouwenkoor
a capella : i. Wat het beduidt, 2. Johannes en
Jezuken, 3. Hoe men 't vernam.
,,October" (Jeanne Reyneke van Stuwe) voor
vrouwen- of kinderkoor met koperbegeleiding.
Enz. enz.

AANVULLINGEN.

Abas (Ph.), cellist, oud-leerling van I.
Mossel, werd in igi I benoemd tot ie soloc e llist aan het. Stedelijk Casino te Nice. Voor
(1902) als zoodanig werkzaam aan het-hen
Stedelijk Orkest te Aken.
Acquoy (Prof. Johannes Gerhardus

Rijk), geb. 3 Jan. 1829 te Amsterdam, ' z
Dec. 1896, ontving zijn eerste opleiding in
de school van zijn vader, en daar hij aanleg
voor kunst bleek te bezitten, vond hij in den
organist van de Zuiderkerk te Amsterdam,
J. G. Bastiaans, een kundig onderwijzer in
de muziek, werd student in de Theologie en
begon als predikant te Eerbeek zijn maatschappelijke loopbaan (1858), daarna te Koog
a/d. Zaan (186o), te Zalt- Bommel (1863), en
werd tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid
te Leiden benoemd (1878).
Als schrijver liet hij op het gebied der
muziekgeschiedenis de volgende verhandelingen na:
Kerstliederen en leisen (Verslagen Kon. Akad.
van Wetenschappen) ; Een verzameling van
meerendeels geest. liederen tot 1525 (id.) ; Het
oude Paaschlied : „Christus is opgestaan" ; Het
geest. lied in de Nederlanden vóór de Hervorming;
De friesche zanger Bernlef; Aanteekeningen op
de „Hymnen en Sequentiën, verz. door Prof.
Moll ; Een Kerstleis (Archief voor Nederl. Kerkgeschiedenis) ; De Psalmwijzen der Nederl. Herv.
Kerk en hare herziening; Een middelnederl. Kerstliedje; Kerstliederen en leisen (id.); Middeleeuw sche geest. liederen en leisen met een klavier begeleiding naar den aard hunner tonen; Het
boek der psalmen naar de berijming van 1773
met de zangwijzen; De zangwijze van het „O Kers nacht schooner dan de daegen", (Tijdschrift d.
Vereen. V. N. Nederl. muziekgeschiedenis) ; „Een
gesprek met Oom Paul Cagin", (Het Orgel 1896).

Andriessen (H. F.), was 3 Dec. 1905 gedurende 25 jaar directeur van het zangkoor
der Parochie-Kerk van den H. Vitus te
Hilversum. Voor de betrekking als directeur
van het muziekkorps der voormalige schutterij
aldaar nam hij in Oct. 191 i ontslag (opgevolgd
door G. Bikkers), voor die van Hilversum's
mannenkoor mede in 191 I (opgevolgd door
C. Andriessen).

Andriessen (V. H.), sedert 1897 directeur
van het mannenkoor „Haarlems Zanggenot ",
herdacht in Febr. j 91 I den dag, waarop hij
vóór 40 jaar zich te Haarlem vestigde als
toonkunstenaar. Gedurende al dien tijd was
hij organist van de H. Josef-Kerk aldaar.
-

B.

Berg (C. van den), geb. i88i te Delft,
ontving zijn muzikale opleiding aan het
Conservatorium te 's-Hage in viool (Mulder),
waldhoorn (Preus), en orkest (Viotta).
Hij werd in 1902 geplaatst aan het Philh.
Orkest te Dortmund als solo- hoornist en een
jaar later bij het Residentie - Orkest en bij de
Stafmuziek te Rotterdam.
Beuge (A. M. van), geb. i8 Jan. 1859 te
Wijk bij Duurstede, violist, is sinds 19oq.
organist bij de Herv. gemeente te Elst, en
tevens directeur der muziekschool te Nijmegen.
Hij is componist van „Herfst ", voor gemengd
koor met orkest.
Biene (August van), j 24 Jan. 1913 te
Londen. Geb. in 185o, ging hij op 17-jarigen
leeftijd — na te Brussel zijn muzikale opleiding te hebben genoten — naar Londen,
waar het hem in den beginne niet voor den
wind ging. 's Avonds ging hij met zijn cello
de straat op, om zooveel bijeen te garen,
dat hij tenminste zijn kostgeld kon betalen.
De toenmalige dirigent van de CoventGarden-Opera hoorde hem spelen en gaf
hem een plaats in het uitstekend bekende
orkest. Dit duurde tot 1881, toen hij benoemd
werd tot orkestleider van het Comedy-Theater
en in 1885 ging hij de provincie in als theaterdirecteur. Als zoodanig kwam hij in 1891
plotseling te Liverpool voor de moeilijkheid
om de titelrol in „Rip van Winkle" op zich
te nemen en deed dit met bijzonder veel
succes. Op zijn aandringen schreef James
Tanner met Herbert Keene den een -acter
,,The Broken Melody", waaraan Van Biene
zijn beroemdheid te danken had en waarin
hij meer dan 9000 maal is opgetreden. De
-

BOER (R. C.).
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melodie, van hem zelf, is jaren lang de
populairste in Engeland geweest.
Elken 18e Nov. placht hij in oude kleeren
in Londen te komen spelen op de straat
voor liefdadige doeleinden, als herinnering
aan het jaar 1867.
Boer (R. C.), zoon van Prof. Boer te
Amsterdam, is oud - leerling van het Conservatorium aldaar. Daarna volgde hij een dirigeer cursus onder leiding van Steinbach te Keulen,
en werd in Febr. 1912 benoemd tot directeur
van het Sted. muziekkorps te Leeuwarden.
Bóhringer (Johann Andreas), geb. 18 34
te Amsterdam, 7 Aug. 1911 te Freudenstadt in Wurtenberg, in leven predikant bij
de Evang. Luth. gemeente te Maastricht,
's-Gravenhage en Amsterdam. Niet onver.
dienstelijk beoefenaar der toonkunst, was hij
gedurende vele jaren hoofdbestuurder van
de M. t. b. d. T. en van de daaruit voortgekomen Nederl. Koorvereeniging. In den
Nederl. Protestantenbond als in de Evang.
Luth. Kerk heeft hij grooten invloed gehad
op de samenstelling van hare nieuwe gezangen.
Beide verzamelingen bevatten ook een aantal
door hem zelf gedichte liederen. Ook „Lenteleven" was bijna geheel zijn werk.
B. was ridder in de Orde van den Neder
-landsche
Leeuw.

in Liszt's „Heilige Elisabeth". L. C. Bouwman
nam deze gelegenheid waar haar als leerares
voor de kortelings opgerichte muziekschool
van de M. t. b. d. T. te winnen (1895). Voorts
zong zij de sopraan -solo in Johan Wagenaar's
„Schipbreuk ", in enkele opera's : de „Marguerite" (Faust), „Marie" (La fille du Regiment),
„Grétel" (Hansel and Gretel), „Donna Dina"
(Doge van . Venetië) e. a. Als pedagoge

t

Boltes (Martin), geb. 18 44, i 31 Juli 1910,
was tot 19o1 organist der „Episcopal Church"
te Amsterdam en muziekonderwijzer. Hij was
mede - oprichter der N. O. V. (Nederlandsche
Organisten -Vereeniging) en vele jaren haar
ze Penningmeester.

Bouwman (C. A.), studeerde aan de
Rotterdamsche muziekschool der M. t. b. d. T.
orgel (S. de Lange Sr.), theorie en compositie
(Th. H. Verhey en Prof. Gernsheim), sinds
I Febr. 1885 organist in de Evang. Luth.
Kerk te Dordrecht. Onder zijn werken worden
genoemd:
op. 2, Bagatellen, 15 kleine toonstukken voor
orgel of harmonium, en op. 3, 35 kleine voorspelen voor harmonium.

Broek-Landré (Mevr. Jeanne, Adelaide,
Sophie), genoot haar eerste muzikale op-

leiding aan de muziekschool van wijlen den
heer Mattern te Amsterdam en later te
Haarlem aan de muziekschool der M. t. b. d.
Toonkunst. Zij werd in 1888 gediplomeerd
voor solo -zang en solo- zangonderwijs (met
den eersten graad) van dezelfde Maatschappij
te Utrecht, waar de afdeeling haar onmiddellijk een leeraressenplaats aan hare school
aanbood. Zij trad in ons geheele land op als
oratoria- en liederen-zangeres, o.a. te Arnhem

heeft zij mede een gevestigden naam.
Broek (Johan), echtgenoot van de voorgaande, geb. te 's-Gravenhage verkreeg , zijn
eerste muzikale opleiding te Amsterdam aan
de Akademie voor muziek van wijlen Ernest
Appy, daarna van Joh. Messchaert, D. de
Lange, De Pauw e. a. Hij was assistent voor
hygiënisch en methodisch spreken bij Maria
Speet, maakte deel uit van het beroemde
a- capella-koor van Dan. de Lange, later van
dat onder leiding van Joh. Messchaert, en
had veel succes met zijn vertolking van
Gounod's „Mephisto" (Faust), daarna met

„Alfio" (Cavalleria rusticana), en met „Sulpice"
(La fille du Regiment) e. a. opera's.
Hij is thans werkzaam als leeraar voor
hygiënisch spreken en solo -zang aan de
muziekschool der M. t. b. d. T. te Nijmegen.
Bruin (A.), geb. 18 39, 1 1910 te Bergen
op Zoom, was sinds i Maart 1879 directeur
van de Sted. muziekschool aldaar. Als componist had hij een goeden naam. Zijn compositie „Sneeuwwitje" werd bekroond door de
M. t. b. d. T., en zijn „Vlissinger Michiel"
werd o. a. met de De Ruyter-feesten te
Amsterdam opgevoerd.
W
Consten (Joseph), geb. te Heerlen den
7e Juni 1876. Hij genoot zijn muzikale opleiding van Kessels, Stille en Wolf te Maastricht en behaalde het diploma van de M. t.
b. d. T. Thans is hij muziekonderwijzer,
leeraar aan de R. Normaalschool te Heerlen,
lid van de jury voor den permanenten wedstrijd voor volkszang en directeur van de
Kon. fanfare „St.-Cecilia" (opgericht 18 33)
aldaar.

Cornelissen (Willem Petrus), j- 14 Juni
1913 te Winschoten in den ouderdom van
66 jaar, organist der Herv. Kerk en muziekonderwijzer. Hij componeerde o. a. enkele
liederen voor de Wognummers.
Culp (Sichard), geb. te Groningen, oud leerling van Johan Coenen (harmonie), Joseph
Cramer (viool) en laureaat van 't Gent's Conservatoire. Hij deed zich in groote steden
van Europa en Amerika als solo-violist hooren

DALEN (HUGO) VAN.

DRESSELAARS (LEONARDUS).

en trad later op als dirigent van het „Bath
Pump room Orchestra" , te Bath (Engeland).

hij onder leiding van Lehrman, zoodat hij
op 20-jarigen leeftijd concerten gaf op viool,
violoncel, fluit, klarinet en andere instrumenten.
Onder zijn leiding stonden de muziekkorpsen
te Heer, Gulpen, Eijsden, Meerssen, Ulestraten, e. a. Sinds geruimen tijd had D.
zich om gezondheidsredenen van het muzikale
teruggetrokken, in zooverre hij zich-tonel
bepaalde tot het geven van lessen en het
dirigeeren van de Avanti -Kapel der R.-Cheerenvereeniging.
Dik (Gerardus), geb. te Groningen, 29
Sept. 1881, gaf reeds op jeugdigen leeftijd
blijken van muzikalen aanleg en ontving hij
spoedig de eerste vioollessen van zijn oom
en vervolgens op de muziekschool onderwijs
in vioolspel (Chr. Poortman) en voor piston
(Kaufman). Door een sterfgeval werd die
studie voorloopig niet voortgezet en kreeg hij
een plaats als volontair voor viool en piston
bij het Sted. Orkest te Eisenach. Later werd
hij 2e trompet bij het schutterijkorps te
Rotterdam, waar hij verdere lessen voor cornet
ontving van F. Corbet en van een collega
in harmonieleer. Vandaar vertrok hij als je
pistonist naar het orkest van La Chaux de
Ponds en reisde met een theatergezelschap
door Hongarije en Turkije. Daarna kwam
hij als solist - trompettist bij het Kurorkest te
Edinburg en later aan het Central-Theater
te Dresden. Zich verder wenschende te be-

Dalen (Hugo) van, geb. te Dordrecht,
oud - leerling der Amsterdamsche muziekschool
en daarna leerling van Jul. Röntgen. Den
ien Nov. 1911 werd hij benoemd tot hoofd leeraar voor de „Ausbildungsklasse fir Klavier"
aan het CoLinische Conservatorium te Berlijn,
later ook leeraar voor klavier aan het Klindtworth-Scharwenka Conservatorium aldaar.
Dam (G. doh. van), werd 23 Jan. 18 55
te Gouda geboren. Reeds op zo-jarigen leef
tijd was hij je pistonnist van de schutterij.
muziek aldaar, terwijl hij als knaap van 12
jaar als solist optrad. In 1873 verbond hij
zich aan de stafmuziek van het 7e regiment
en volgde de theoretische lessen bij Jacob
Kwast en G. A. Heinze. Na een driejarige
werkzaamheid als violoncellist aan de Fransche
opera werd hij in 1879 benoemd tot onder
7e regiment, waarop-kapelmstrvnh
in 1881 zijn aanstelling volgde tot kapelmeester der rijdende artillerie te Arnhem. In
1884 kwam hij aan het hoofd van het muziekkorps v/h. Ze reg. Huzaren, tot hij in 1891
kapelmeester werd van de stafmuziek te
Batavia, en was gedurende eenigen tijd
directeur van de gemengde zangvereeniging
„Toonkunst Aurora" aldaar. In samenwerking
met den directeur - gerant Van Kinsbergen
voerde hij 15 verschillende opera's en operettes
op. Door Z. M. den Koning van Siam werd
hij benoemd tot officier in de orde van den
Witten Olifant.
G. J. Dam is een zeer vruchtbaar compo ri ist en heeft niet minder dan 300 muziekstukken in allerhande genres voor harmonie
of stijkorkest gearrangeerd en geschreven,
is menigmaal jury-lid bij wedstrijden voor
Harmonie en Fanfare en lid van de muziekcommissie der Nederlandsche Federatie. In
1904 werd hij gepensionneerd en heeft na
dien tijd geen betrekking meer waargenomen.
Damman (Constant), j 5 Febr. 1904 te

Amsterdam, organist in de R.-K. Fransche
kerk en van de oprichting af lid van de
N. O. V. Hij trad meermalen op als solozanger (bas) op concerten ten bate van genoemde vereeniging (Ondersteuningsfonds)
en was lid van Averkamp's a- capella-koor.
Defèsche (Johannes), geb. in 1847,
'j 24 Jan. 1913 te Maastricht, ontving reeds
op 8-jarigen leeftijd muziekonderwijs van
Van Doorn, zang- en muziekdirecteur in de
O. L. Vrouwe kerk aldaar. Verder studeerde

,

kwamen, studeerde hij gedurende
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jaar aan

het Conservatorium te Leipzig, maakte vervolgens drie tournée's door Amerika, en was
gedurende een seizoen kapelmeester te Chicago
en te Philadelphia. Toen ging hij naar Leipzig
terug, studeerde nog eenigen tijd bij Carl
Reinecke, totdat hij in Mei 1911 benoemd
werd tot kapelmeester van het fanfarekorps
van het 2e reg. Inf. te 's Bosch.
Van zijn hand verschenen strijkkwartetten,
solo's voor cornet en eenige populaire concertstukken, als:
American Style March ; Indiane (intermesso);
The Niagara Falls March. Voor piston worden
genoemd: Grand concert polka bravour en de
fantaisie : My old Kentucky Home.

Dresselaars (Leonardus), geb. te Dordrecht, 29 Dec. 1853, ontving het eerste
muziekonderwijs van Th. Tijssen en later
van Carel Bouman, die zich aldaar gevestigd
had als organist en muziekdirecteur, op de
piston. Tot 1891 bleef het fanfare- korps, waar
D. als onder - kapelmeester fungeerde, bestaan.
Twee jaar later werd een nieuw fanfare -korps
opgericht onder directie van Dresselaars.
Sinds 1-887 is hij organist in de Hillariakerk

DUNKLER (FRANCOIS).

te Dordrecht en directeur van de fanfarekorpsen „Oefening Kweekt Kunst" te Streefkerk en „Excelsior" te Alblasserdam.
Dunkler (Francois), j 1861, vader van
Frans D. In 1829 kregen de Grenadiers en
-

Jagers een eigen muziekkapel, onder directie
van genoemden Francois D.

F.
Fiedler (Heinrich), geb. 1877, studeerde
aan het conservatoire te Weenen (Grin voor
viool, Grädener voor contrapunt, Fuchs voor
compositie), verliet in igoo deze instelling
met den ren prijs, en ging daarna naar
Brussel bij Isaye studeeren. In 19oq. trad hij
voor 't eerst te Amsterdai i in 't concertgebouw als solo-violist op, en werd leeraar
voor viool aan 't conservatorium aldaar, welke
betrekking hij den jen Sept. 1913 verliet.
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kerk, benevens dir. van het kerkkoor en van
een drietal zangvereenigingen. In 1904 voerde
hij met „Euterpe" een zangspel, door hem
zelf gecomponeerd, acht maal op en in 1906
een door hem geschreven opera „Felix".
Voorts bestaan van hem vele marschen,
walsen, ouvertures, een cantate met Frieschen
zang voor gemengd koor, liederen en een
sonate voor piano en viool, ,,Chrysanthemums",
lied voor altstem met piano, en „Kolonel
Colette-marsch" voor piano.
In 1911 werd hij benoemd tot kapelmeester

van het 5e reg. inf. te Bergen op Zoom, na
't overlijden van A. Barbe.
Gullen (J. A.), beleefde zijn 50-jarige loopbaan als organist den i Apr. 1910, benevens
zijn 25-jarig toezicht over de kerkorgels der
Nederlandsch Herv. gemeente te Amsterdam.
Hij was opvolger van J. D. Brachthuyser
(j 1883), en schreef:
Feestbundel voor Zondagsschool en huisgezin,
met 4 -st. zetting voor orgel of piano, met bij.
-gevodn
Hol!. tekst;

G.

Gastman (Ca. F.), geb. 1888, ontving
haar muzikale opleiding van mej. J. de Boer
en den heer W. van Thienen te Delft. Op
1 9-jarigen leeftijd debuteerde zij in het Rembrandt- theater als „De Regimentsdochter ".
tlebhardt (B. H.), 3r Mei '9" te
New-York, componist en schrijver van:
Aan Transvaal.

en met J. D. Brachthuijser:
de melodiën der psalmen, 4 -st. bewerkt met
voor -, tusschen- en naspelen, (nl. ps. 1 -55 door
J. D. B. en ps. 56-15o door J. A G.).

t

Gods vinger.
Twee liederen (met J. H. Gunning J. Hz.).
Op. 35, Op de bergen, (alle liederen voor zang
met piano of orgel.)
Oranje boven, 5 tweest. liederen.
Ps. 23, voor gemengd koor.
Kribbe, Kruis en Kroon. (Uit het Duitsch).
Allereerste beginselen van de theorie der
muziek.

G. was muziekmedewerker van het weekbl ad „Timotheus".
Gerritse (L. J.), geb. te Gorinchem 1874,
genoot zijn muzikale opleiding van Ludwig
en Boschard aldaar, en is directeur van het
muziekgezelschap ,,De Bazuin ", te Gorinchem
(opger. 1 g Aug. 1889, eerst als fanfare, in
19o8 als harmonie) en van nog vier muziekkorpsen.

MEVR. HOLM (LYDIA).

Glas (J. R. V. d.), geb. te Borger Compagnie (Veendam) in 1879, ontving het eerste
muziekonderwijs (orgel en piano) van H. P.
Steenhuis en werd in 1897 geplaatst bij de
stafmuziek van het ie reg. inf. te Assen en
genoot hij onderricht in harmonieleer van
den kapelm. F. Bicknese. In z9oq. werd hij
directeur van het Heereveensch muziekkorps,
spoedig daarop organist in de Doopsgezinde

H.

Hercken rath (Louis), geb. 1882 te Amsterdam, oud - leerling van I. Mossel, was van
1901 -1902 verbonden aan het orkest van
het Concertgebouw, in 1903 solo -cellist aan
het Philharm. orkest en het Stadt-Theater te
Coblenz, later, (des zomers) bij het orkest
van de Zoölog. Garden te St.-Petersburg en
(des winters) in het Stadttheater te Saratoff
aan de Wolga, en daarna aan het Keiz.
Hof-theater te St.-Petersburg. In 1904 - te
Weenen geëngageerd door Gustav Mahler,
verbond hij zich in 1906 aan de Hof-opera
te Berlijn.

Mevr. Holm (Lydia), van geboorte een
Nederlandsche, vestigde zich sedert jaren te
Berlijn. Zij ontving haar eerste lessen van
Mevr. Offermans—Van Hove en daarna van
Prof. Stockhausen te Frankfort. Als zangeres
aan de Hof-opera te Weenen maakte zij
eenige campagnes mee en gaf in Duitschland
talrijke concerten. Zij trad in ons land op te

's-Hage, Arnhem, Leiden, Utrecht en Rotterdam (1909), met medewerking van mej. Betsy
Wijers. Te Berlijn is zij werkzaam als hoofd
aan het Stern'sche Conservatorium.-leras

IJZER (CLARA VAN).

LUDEWIG (ERNEST ADOLF).

Ii.

1876, ontving onderwijs aan de Kon. muziekschool (Nicolai, Viotta). Reeds als leerling
trad hij als componist en dirigent op bij het
Philharm. Orkest te Scheveningen en het
Utrechts' Sted. Orkest. Bij het verlaten der
muziekschool (met o. a de medaille voor
compositie), verkreeg hij Staats -stipendum,
ging te Berlijn studeeren (Prof. Scharwenka)
en werd Meisterschüler der Kon. Akademie
der Künste. In 1902 kwam hij te 's-Hage
terug, waar hij directeur werd van de onder
orkest-ver--wijzersangv ,de
eeniging „Musica", en te Leiden van het
studenten -gezelschap „Sempre Crescendo" en
van de dames-zangvereeniging F.-majeur.
Zijn compositiën zijn:

Ijzer (Clara van), oud-leerlinge van het
Conservatorium te Amsterdam en van Carl
Flesch, werd in 1911 benoemd tot ie concertmeesteres en solo- violiste aan de Fransche
Opera in den Haag.
J.

Jansen (Alfons), geb. 1889 te Amsterdam,
ontving zijn opleiding van I. Mossel. Na de
voltooiïng zijner studiën werd hem een veelbelovende aanbieding gedaan te Johannisburg,
waarvoor hij bedankte en werd leeraar in
violoncel- en ensemblespel aan het R. C.
Gymnasium te Katwijk, waar pater Sonnaville
aan het hoofd staat van de afdeeling muziek.
In Sept. 1911 werd hij benoemd tot je solocellist aan het Philharm-orkest te Riga, directie
George Schneevoigt.
Jong (dr. J. de), vierde 31 Maart 19i r
zijn 35-jarig jubilé als muziek-recensent van
„Het Vaderland ". Na zijne promotie tot
doctor in de Wis- en Natuurkunde was hij
eenigen tijd leeraar aan het Gymnasium te
Amsterdam, doch voelde zich meer aangetrokken tot de muziek en den literairen
arbeid en werd in 1876 verbonden aan „Het
Vaderland ". Langzamerhand concentreerde
zich zijn arbeid op het muzikale en literaire
gedeelte van het redactie-werk. Op zijn
initiatief verscheen in genoemd blad — voor
het eerst in een Nederlandsche courant —
een rubriek „Kunst en Letteren".
K.

Keereweer Jr. (W.), geb. ii Juni 1871
te Maastricht, begon op zeer jeugdigen leeftijd zijn muzikale studiën onder leiding van
zijn vader, kapelmeester der artillerie te
Naarden. In 1884 werd deze benoemd tot
directeur der muziekvereeniging „Harmoniekapel" te Hof van Delft. Na den dood zijns
vaders (1898), werd W. Keereweer Jr. in
diens plaats benoemd (Mei 1898).
Kleine (G. C.), geb. 1833 te Amsterdam,
j 27 Mei 1912 te 's-Hage, eertijds onder
Dunkler solo- klarinettist, later tevens ,2e kapelmeester der Kon. Militaire Kapel te 's-Hage.
Koch (H.), hoornist, geb. 1841, kwam in
1869 te Amsterdam bij het orkest van Van
Lier, ging van daar naar het Paleis - orkest,
in 1883 naar den Parkschouwburg en in 1888
naar het Concertgebouw-orkest, dat hij in
1911 verliet.
Koeberg (F. E. A.), geb. te 's-Hage in

Italiaansch liedje voor zang en piano ; Serenade voor cello ; Pastorale voor klein orkest;
Academische feestmarsch voor orkest of piano;
Symph. feestmarsch (75 -jarig bestaan Leidsche
studentencorps) ; Léonore (Burger) voor declamatje en orkest; Suite „Touwmenschen"; Bruidsmarsch ; Alionore, openluchtspel met orkest en
koren (Leiden 191o) ; Liederen met piano en
sinfonieën. Zijn werk „Een Koningssproke" werd
door Mengelberg ter uitvoering aangenomen.
L.

Mej. Landré (Marie), geb. 9 Mei 1877
te Amsterdam, oud-leerlinge van de muziekschool van Toonkunst (H. Tibbe) en later
van het Conservatorium (J. Röntgen). In 1899
maakte zij een kunstreis door ons land met
Nelly Gunning (violiste) en mevr. A. TijssenBremerkamp (zangeres), en als soliste met
Chr. Freyer en J. Schoonderbeek te Bussum,
waar zij nu leerares aan de muziekschool
van Toonkunst is. Zij begeleidde o. a. de
solisten C. Flesch, Bram Eldering, T. Hill
en H. van Oort, en sinds 1900 de repetitiën
der Kon. Oratorium -vereeniging.
Leeuwen (Herman J. van), werd i Mei
1897 organist der Oosterkerk te Leiden.
Tot zijn compositiën behooren:
op. 2, Drei Lieder fur eine Singstimme met
klavier ;
op. 3, Daar ginder al over de heide, voor
zang en piano;
Eenvoudige fantasie in koraalvorm over
„Halleluja, loof den Heer", voor orgel of harmonium ; Twee soldaten-liederen, voor middenstem ; Koraal voor koor met orgel, harmonium
of piano ; „O, zalig huis ", voor zang met p.

Ludewig (Ernest Adolf), geb. 1853,
' Febr. 1911, in leven leeraar voor cello
en onder-directeur der Sted. muziekschool te
Maastricht. Hij was leerling van het Kon.

MOOSSDORFF (FRIEDRICH ERNST).

Conservatorium te Luik en oprichter van
„Symphonia" en „Gemengd Koor" te Maastricht.

M.

6

STAD (BENJAMIN).

1872 te Amsterdam, kreeg onderwijs van J.
Messchaert, daarna te Parijs bij Warot, en
zong er op de concerten van Colonne en
Lamoureux, en te Brussel, Geneve, Straatsburg, Den Haag, Amsterdam en andere steden.

Moossdorff (Friedrich Ernst), geb. 1840,
I8 Juli 1911, was den i Oct. 1909 ge
50 jaar organist der Groote Kerk-duren

te Doesburg en klokkenist. Zijn zoon volgde
hem als zoodanig op.

W
Noach (S.), geb. 21 Aug. i 88o te Rotterdam, ontving op IT -jarigen leeftijd vioolonderricht en ging in 1892 naar de Amsterdamsche orkestschool, waar hij piano studeerde
bij W. Hutschenruijter en viool bij J. A. W.
Dahmen. Daarna werd viool zijn hoofdvak
(André Spoor). Na de vereeniging van de
orkestschool met het conservatorium (1893),
voltooide hij zijn studiën en behaalde in 1900
einddiploma en eereprijs en nam nog eenige
jaren les bij Spoor en B. Eldering. In 1892
was hij. 2e en in 1901 i e violist aan het Concertgebouw. In 1903 verving hij Spoor als
2e violist bij diens uittreden uit het conservatorium-kwartet en verliet in 1905 deze betrekking. Sedert

1900

concerteerde hij veel

in ons land en werd in 1906 Ie concertmeester aan liet Sted. Orkest te Aken.

Oomes(J.), geb. te Dinteloord 31 Mei
ontving onderricht van zijn vader, later
van Cornelissen te Steenbergen, C. v. d.
Linden te Dordrecht, N. A. Bouwman te
Bergen op Zoom en C. v. d. Burgt te Breda.
In 1883 werd hij benoemd tot organist te
Wouw en in 1885 tot directeur der fanfare
„Oranje" aldaar, in 1887 tot idem van de
harmonie „Volharding" te Steenbergen en
in 1903 van „Vlijt en Volharding" te Etten.
Oornes (P. J.), kapelmeester van het q.e
reg. huzaren te Deventer en sinds 1911
directeur van de muziek -vereeniging „Kunst
aan 't Volk" te Enschede. Den ien Januari
1912 nam hij ontslag uit den dienst. Hij is
componist van:
1862,

;

„Wilde Haren" (W. de Bruyn), operette (ie
uitv. II Febr. '9") ; „Tip-Top", operette in
3 bedr. (W. de Bruyn), opgevoerd in het
Rembrandt-Theater te Amsterdam.

R.

S.
Samuels (B. E.), oud - leerling van zijn
vader, van Ary van Leeuwen (solo- fluitist
Weener Hofopera), van Jac. de Jong, van

Diemont en van Heuckeroth (Arnhem), 1s in
1911 benoemd tot solo- fluitist aan het GrootHertogelijk Hoftheater' te Schwerin.
Scholtens (W. H.), geb. 29 Sept. 1876
te Arnhem, genoot opleiding van zijn vader
(onderkapelm. 3e reg. inf., later kapelm. der
d. d. Schutterij te Middelburg). Op 18-jarigen
leeftijd trad hij in militairen dienst en werd
in 1909 kapelmeester van het ie reg. Huzaren
en in 1911 van het nieuw opgerichte 4e reg.

Huzaren.

Sillem (Mr. Jerome Alexander), j 29
April 1912, ernstig beoefenaar van de toonkunst en voortreffelijk pianist. Aanvankelijk
secretaris en bibliothecaris der Amsterdamsche.
afdeeling van de M. t. b. d. T., werd hij later
president en ook van het bestuur ' van haar
Conservatorium en muziekschool, alsmede
van het Concertgebouw.
S. was ridder in de orde van den Neder
Leeuw en Officier in die van-landsche
Oranje- Nassau.
Sol (jan), geb. 22 April 1872 te Zaandam.
Reeds vroeg muzikaal begaafd, trad hij op
zijn i e jaar als violist in het publiek op. In
1898 legde hij zich op den zang toe onder
Averkamp. Na een jaar studie trad hij onder
R. Hol te Utrecht voor het eerst als zanger
op en later overal in ons land, Duitschland,
Frankrijk en België. In 1899 maakte hij deel
uit van het beroemde Koor à- capella van
Messchaert.
Son (Harry), geb. 28 Sept. 188o te
Rotterdam, genoot zijn opleiding van Oscar
Eberle (cello). In 1897 werd hij benoemd tot
i e solo-cellist te Leipzig (Philharm. orkest)
en bekwaamde zich daarna verder aan de
Kon. Ungarische Musikacademie te Budapest.
In 1902 kwam hij aan het Sted. Orkest te
Elberfeld en werd in 19o8 eerste solo-cellist
aan de Hofopera te Budapest en tevens Prof.
aan het Conservatorium.
Stad (Benjamin), geb. 22 Jan. 1885 te
Rotterdam, studeerde viool aan de muziekschool van Toonkunst (Louis Wolff), daarna
te Brussel (César Thomson), waar hij in Juli
1907 den ien prijs verwierf.
.

Reder (Jan), baritonzanger, geb. 3o Nov.

STILLE (J. H. A.)

WOLFF (GERARD ABRAHAM).

Stille (J. H. A.), geb. 1 826, j 25 Sept.
muziek-onderwijzer en ridder in de
orde van de Eikenkroon. Hij componeerde:

Wamel (Fh. P. van), geb. te 's-Bosch
8 Juni 1871, werd aanvankelijk voor den
handel opgeleid, maar wijdde zich later geheel aan de muziek. Hij ontving piano- en
compositieles van F. J. v. d. Heyden en
Frans Bouman te 's-Bosch en Joh. Wagenaar
te Utrecht en vioolles van F. Alberts te
's-Bosch en G. Veerman te Utrecht.
Thans is hij werkzaam als directeur der
gemengde zangvereeniging „Euterpe" te
Zaltbommel en „Leo's mannenkoor", der
's-Hertogenbossche Operette -Vereeniging en
als muziekredacteur van het dagblad „Het
huisgezin". Tot zijn compositiën behooren:

Igoz,

Neerlands taal.
De bij en de roos (3 st).
Help nu U self, soo helpt U Godt.
Wilhelmus van Nassauwe.
's Ochtens en's avonds. (Alle voor Mannenkoor.)
Tweestemmige liederen voor kinderkoor met
piano; „Het Dorpsklokje ", 3 st. kinderkoor met
piano.

Stoetzer (A. J.), geb. te 's-Bosch in 1836
uit een zeer muzikale familie, j 28 Sept. 1912,
ontving vroeg onderwijs op viool en fluit
van wijlen zijn vader (solo- klarinettist 6e reg.
inf.). In 1872 trad hij in militairen dienst en
werd in 1875 bevorderd tot stafmuzikant te
Breda. In 1897 vestigde hij zich te Dongen
als dir. van de harmonie „Geduld overwint'`.
Twee jaar later werd hij Es-klarinettist en
in de laatste jaren ie Saxaphone-tenor bij
Kessels te Tilburg.
Stronck (Richard), geb. te Kralingen 20
Febr. 1862, oud-leerling van de Rotterdamsche
muziekschool van Toonkunst (F. Gernsheim).
Na zijn studie volgde zijn benoeming tot
dirigent van de Musik-verein te Minden, waar
hij 7 jaar bleef en er een kerkkoor oprichtte.
Daarna was hij gedurende 8 jaar dirigent te
Mühlheim en vervolgens directeur der Sted.
Singverein te Barmen. In [91I werd hem
den titel van Professor geschonken,
Hij huwde met de vermaarde zangeres
Anna Kappel.
V.

Vries (H. W. de), geb. te Amsterdam,
begon in 19o2 zijn loopbaan als orkest-musicus
bij het Lyrisch tooneel (Paleis v. Volksvlijt,
directie Engelen, Raabe en Loman). In 1903
ging hij over naar de Nieuwe Nederl. Opera
en was van 19o5 —'07 bij de d.d. Schutterij
te Amsterdam. ('s winters bij het orkest der
Italiaansche Opera) als fluitist werkzaam.
Daarna werd hij benoemd tot solo-fluitist bij
de K. K. Hofopera te Berlijn.
W.

Waterman (Adolf), geb. i Mei 1886 te
Rotterdam, ontving zijn eerste opleiding van
B. Diamant en Joh. Sikemeyer, later van A.
Benéryi en S. Thoman te Budapest. In ons
land teruggekeerd, deed hij zich als violist
hooren te Rotterdam, Arnhem, Den Haag,
Amsterdam, Leiden, Brussel, Parijs, Berlijn,
Londen, enz.
Hij is thans te Rotterdam gevestigd.

-

Een ouverture en kleinere werken voor orkest;
„Ode aan den zang (woorden van den componist), cantate voor soli, gemengd koor en
orkest (uitgevoerd bij het 25 -jarig jubilé van
F. J. v. d. Heyden) ;
Verschillende cantates, liederen, vrouwen- en
mannenkoren, waarvan de meesten zijn uitgegeven, o. a. door het Willemsfonds te Gent,
bij V. d. Meer en Rosmalen te Amsterdam en
H. Mosmans te 's-Bosch. Kleinere werken voor
piano, orgel en strijkkwartet ; „Kerstliedje" en
de „Waterlelie" voor zang en piano; „Het
Geuzenvendel op den thuismarsch''; „Algemeen
feestlied" (met tenor-solo) en „Zang om de Lente ",
voor mannenkoor en „Bloemenwals ", voor piano
2 h,

Wilhelmus (Henri), geb. 1-888 te Haarlem,
piano- virtuoos, is benoemd tot leeraar aan
de muziek-academié te Budapest.
Wolf (C. de), te Amsterdam, is oud-leerling
van het Conservatorium aldaar en verwierf
in 1899 het einddiploma voor orgel en in
igoi den „Prix d'excellence''. Sinds 19 11 is
hij werkzaam als organist en koordirecteur
aan de „Grande Eglise Wallone" te Amsterdam. Zijn werken zijn:
Fantasie voor orgel en orkest (opgedragen
aan J. B. de Pauw en uitgevoerd op het feest
Conservatorium, 1909) ; Two-conert.vah
Songs bij Alfred Tennyson, for mezzo-soprano.

Wolff (Gerard Abraham), geb. te Grouw
z4 Sept. 1837, j 23 Aug. zgzo, in leven
organist bij de Doopsgezinde gemeente te
Groningen. Na eerst een tijd lang als onder
aan het Instituut „Eger" te Appinge--wijzer
dam en aan de ie Jongensschool te Groningen
werkzaam geweest te zijn, Toen in z86o P.
van Oekelen als organist der bovengenoemde
kerk aftrad, werd hij den zoen Jan. 1861 als
zoodanig benoemd. Wel trad hij nog als
hoofd der school te Doezum op, maar gaf
deze betrekking er aan, om zich geheel aan
de muziek te wijden en daartoe bezocht hij
op vrij hoogen leeftijd het Conservatorium

WOLFF (MEJ. NETTI MARTIN.

ZUTPHEN SR. (JAC. F. VAN).

te Keulen. Als accompagnateur van het
mannenkoor „Gruno" was hij zeer gezien.
F. Moolenaar werd zijn opvolger als organist.
Wolff (Mej. Netti Martin), geb. in 1884,
begon op II-jarigen leeftijd haar studiën als
harpiste bij mevr. Hutschenruijter-Winzer te
Amsterdam en bij Otto Muller, harpist van
het Philharm. orkest te Berlijn. Sinds trad
zij op te Rotterdam, Scheveningen, Berlijn,

ling van de orkestschool van W. Kes, waar
hij onderricht kreeg in piano, viool, harmonie
en solfège. Later werd Ulfert Schults zijn
leermeester in pianospel. Inmiddels legde hij
zich toe op het orgelspel, met het gevolg,
dat hij op 16.jarigen leeftijd als organist werd
benoemd bij de Herv.- gemeente te Schagen
(19oo- 1906). Nog ontving hij van J. W.
Kersbergen, A. H. Fierie, C. de Wolf en
H. Avril (Leipzig) onderwijs in klavier- en
orgelspel, harmonie en contrapunt. In 1903
werd hij directeur van het mannenkoor
„Oefening na arbeid ", en was van 1906—'o9
muziekrecensent van de „Zaanlander" en de
„Zaanstreek".
In í9o9 verving hij te Harlingen J. F. van
Zutphen als muziekleeraar, organist bij de
Doopsgezinde gemeente, directeur van de
„Harlinger Orkest -vereeniging", de gemengde
zangvereeniging ,,Euterpe" en „Doopsgezind
kerkkoor ". Geregeld geeft hij orgelconcerten,
waar jeugdige, pas beginnende solisten optreden.
Als pianist liet hij zich hooren te Amsterdam, Zaandijk, Koog a/d. Zaan, Wormerveer,
Westzaan, Franeker, Harlingen, enz.
Hij schreef eenige mannenkoren, o. a.:

Frankfort en Amsterdam.
Z.

Zimmerman (Louis), geb. te Groningen
x9 Juli 1873, genoot de eerste opleiding van
zijn vader en later van C. Poortman (viool)
en C. Muller ( theorie). In 1890 volgde hij de
lessen van H. Sitt, F. Hermann en C. Reinecke
te Leipzig. Te Brussel studeerde hij bij Isaye,
was daarna 2e concert- meester en solo-violist
te Homburg, later ie concert- meester te
Hamburg en idem te Darmstadt. In 1898 was
hij naast Joh. Spoor werkzaam aan het
Concertgebouw-orkest te Amsterdam. H.
Wood te Londen engageerde hem voor twee
concerten en bleef hij aldaar gedurende 7 jaar
aan de Royal Academy of Music verbonden.
Den zen Sept. 1911 werd hij benoemd tot
I e concert- meester (Concertgebouw), ter vervanging van Chr. Timmner, en tothoofdleeraar
voor viool aan het Amsterdamsche Conservatorium. Hij componeerde:

Een Klarinet -quintet ; Concertstuk voor viool
en orkest ; 3 Cadenzen voor het vioolconcert
van L. van Beethoven en eenige kleinere werkjes
Zonderland (Willem), geb. 9 April 1884
te Westzaan, ontving reeds vroeg het eerste
muziekonderwijs van zijn vader en van Fiorani
te Amsterdam. Spoedig daarna werd hij leer-

„Naar Zee" en eenige Kinderliederen en is
auteur van de artikelen: J. Mendelssohn Bartholdy" ; J. Haydn" ; „Onze Volkszang" ; „Purcy
Grainger" ; „Iets over Bach's orgelwerken voor
de piano en diens klavierwerken op het orgel ".

Zutphen Sr. (Jac. F. van), geb. 1848,
2 Aug. 1904, volgde in 1899 Martinus
Schuil te Harlingen op. Onder zijn leiding
werden o. m. uitgevoerd:
j

Die Jahreszeiten, Hebreïsche Gesange, Lauda
Sion, Erlkönigstochter, Paulus, Elias en Judith
(Klughardt).

VERBETERINGEN.

Cooij man s (Henry), -i z6 Nov. 1 9 04•

(Zie blz. 37).

Culp (Mevr. Julia), studeerde niet te
Gent, maar aan het Conserv. te Amsterdam
bij Corn. van Zanten, later te Berlijn bij
Etelka Gerster. (Zie blz. 39).
Enschedé (Jan Willem), bibliothecaris
der gemeente Haarlem. (Zie blz. 49)
Gelder (Martinus van), moet zijn Carl
Rouman. (Zie blz. 55).
Hasselaar (M. F.), geb. 27 Juni 186o,
j 17 Sept. 1907. (Zie blz. 68).
Isterdaël (Ch. van), geb. 1873, oud - leerling
van Servais en van Prof. Ed. Jacobs, behaalde
op i6-jarigen leeftijd de hoogste onderscheiding
aan het conserv. te Brussel, werd een jaar
later solo-cellist in het Fransche opera- orkest
te 's-Hage en later leeraar aan het conserv.
te Bergen (België). Sinds 1903 leeraar aan
het Kon. conserv. te 's-Hage en solo-cellist
van het Residentie-orkest sinds de. oprichting.
In 1909 deed hij met den pianist De Vogel
een concertreis door Spanje en Portugal.
(Zie blz. 85) .
Sluyterman-Jeltes (Mevr. Alida Wil
Haar Frankfurter leermeester was-helmina).
Eduard Bellwidt. „Oud-Liedeken van Minne ",
gedicht van Lodwick. (Zie blz. 86).
Jeltes (Theodoor). In 1869 (niet 1896)
verkreeg hij het diploma voor solo -zang. (Zie
blz. 86).
Keereweer (L. C.), geb. 12 Mei 1870.
(Zie blz. 88).
Koch (Gusta), geb. 1889 te Batavia, oud leerling van Jul. Röntgen en Ulfer Schults.
(Zie blz. 92).
Kosman (Alexander), geb. 12 Febr. 1872,
was sinds 1896 -19oi te Glasgow gevestigd,
van 1901 -1903 te Philadelphia, en is sedert
1906 concertmeester, later kapelmeester te
Essen. (Zie blz. 95).
Poutsma (Geesje), geb. te Follega, 27 Febr.
1849, de oudste van 8 kinderen, allen zeer
muzikaal begaafd. Zij ontving het eerste
onderricht van haar vader, in zijn tijd een
der eerste onderwijsmannen en legde hij
daardoor bij al zijn kinderen een uitstekenden
ondergrond. Op z6-jarigen leeftijd trok haar
schoone sopraanstem de algemeene aandacht.
Inmiddels studeerde zij voor de acte van
hulponderwijzeres, welke haar na 2 jaar verleend werd. Daar evenwel de middelen ont-

braken om haar een muzikale opleiding te
geven, kwam hierin onverwachts een wending.
Mevr. de wed. Van Assen nl. logeerde bij
haar broeder J. Habbema, met wien de jonge
zangeres veel musiceerde, was door haar
stemmiddelen en muzikaal talent zoo getroffen,
dat zij de concertbesturen daarop opmerkzaam
maakte. Het gevolg daarvan was, dat, na
den tegenstand harer ouders overwonnen te
hebben, deze toestemming gaven tot de bedoelde opleiding, daarin krachtig aangespoord
door mej. R. Plaat, directrice der H. B. S.,
die later een tweede moeder voor het jonge
meisje zich betoonde. Zij werd als leerlinge
van de Haagsche muziekschool ingeschreven,
waar zij onder leiding van Nicolai en Seffert
voor solozang, en van Ackerman en Van
der Does voor piano studeerde. Na 3 1 /2 jaar
studie werd zij met drie diploma's nl. voor
solozang, piano en theorie op de meest eervolle wijze ontslagen. Daarna begaf zij zich
naar Brussel om onder Jourdan haar zangstudiën te voltooien.
Tot 1888 trad zij in en buiten de provincie
als concert- en oratorium - zangeres op, enz.
(Zie blz. '4°)Rees (Catharina F. van), geb. 22 Aug.

1831.

Villmar (H. F.) is als componist bekend
door koorwerken als:
„Ballade", „Opstanding", „Les cloches", „Immortalite" s de mannenkoren „Lenteliedje" en
„Neer and vlag en vloot", benevens liederen,
als „Heilwensch bij de eerste verjaring van
prinses Juliana".

Als muziek - criticus enz. (Zie blz. 186).
Vóllmar (J. H.). Tot zijn werken behooren:
Marsch op motieven der opera ,,Tambourmajor" (Offenbach), voor militaire muziek;
Marche populaire de Popera „Carmen", pou
musique militaire (arrang. pour piano) ; ,,Jubileumfeestmarsch" ter herinnering aan het 5o -jarig
bestaan van het reg. Grenadiers en Jagers, voor
militaire muziek ; Marsch op motieven der opera
„La Mascotte"; „Groet aan Friesland", met invoering van het „Frysce Frydom" (Halbertsma),
voor piano; „Prinses Wilhelmina -marsch", voor
militaire muziek (arrang. voor piano), door de
Kon Kapel voor 't eerst uitgevoerd 31 Aug. 1881.
(Zie blz. 186).

Schaik (R. van) en Mevr. Annie van
Schaik – Ligthart zijn niet te Praag maar
te Graz verbonden. (Zie blz. 154)•

