Het eerste professionele a cappella-ensemble uit 1881 van Daniël de Lange waarin Johan Messchaert zong als bas.
Van links naar rechts (zittend): mej. Gripekhoven. Cato Esser, Daniël de Lange, Coto Timmer; (staand): Carel Bouman, Arnold
Spoel, Christine Veltman, Johan Messchaert, J.J. Roumans, Wilhelmina Gips.
De onder de foto geschreven namen zijn onju ist

Foto omslag
Bij de huldiging van Johan Messchaert vanwege zijn 25-jarige zangerscarrière op 22 februari 1902 in het Concertgebouw
te Amsterdam werd hem zijn portret toegezegd als jubileumgeschenk. Toen dit portret van de kunstschilder Jan Veth hem in
1903 werd aangeboden, moet de zanger hebben gezegd: 'Want ik weet zeer goed dot wij zangers. wanneer ons instrument
zijn tol aan de tijd heeft betaald weldra vergeten zijn; en dat de bezoekers aan het Rijksmuseum, die over 20 of 25 joar door
deze zaal wandelen, niet zullen zeggen: "Daar heb je het portret van Messchaert, moor wat hangt daar een prachtige \leth."
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De Messchaen-special
is een bijlage bij het
Voorwoord

Johannes Messchaert (1857-1922) behoort tot Hoorns grootste zonen. Hij maakte als
concertzanger furore op vrijwel alle grote Europese podia. Zijn betekenis als zangpedagoog is
van niet minder formaat, hoewel in ons land enigszins vergeten. In Duitsland geldt hij ook op
dat terrein als autoriteit.
In dit extra katern van het Kwartaalblad van onze Vereniging Oud Hoorn neemt musicus en
muziekhistoricus Frans Schouten ons mee op reis in de liedkunst van Messchaert en horen we
de enthousiaste reacties van publiek en pers op diens optredens.
Messchaerts stem moet fenomenaal zijn geweest, met een schitterend timbre in alle registers.
Componisten als Brahms, Grieg, Richard Strauss en Mahler waren met hem bevriend. Helaas
bestaan er geen geluidsopnamen van Messchaerts stem. Hij overleed kort voor dirigent W1Uem
Mengelberg, met wie hij veel optrad, zijn eerste grammofoonplaten opnam. Messchaert vond
overigens de kwaliteit van de geluidsdragers uit zijn lijd te inferieur om daar zijn stem voor te
lenen.
Om toch een beeld te krijgen van de zangtradilie van Messchaert ontstond het idee om een
cd bij het blad te voegen met een aantal meer hedendaagse opnames van solisten die in de
traditie van Messchaert zingen of zongen. Hermans Holdings uit Hoorn verleende ons daarbij
alle gewenste steun. Maar uiteindelijk wilden slechts twee platenmaatschappijen belangenloos
aan de productie van die cd meewerken. De anderen vroegen zulke buitenproportionele
vergoedingen voor behandeling van ons verzoek en de licenties, dat we van dit idee moesten
afzien. Of ze lieten niets van zien horen.
Een lijst met de door Frans Schouten uitverkoren liederen en uicvoerenden treft u op de
achterpagina van dit blad aan. Wij kunnen ons indenken dat u niet alle opnames in de kast
hebt staan, maar op Youtube zijn prachtige alternatieven re vinden.
Wij hopen dat wij u als lezers ook zonder die extra cd een plezier met deze extra uitgave
doen.
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DE LIEDKUNST VAN JOHANNES MARTINUS MESSCHAERT;

FRANS SCHOUTEN

Inleiding.
De basbariton Johannes Martinus Messchaert heeft
van de jaren tachtig in de negentiende eeuw
tot aan 1917 de Europese podia beheerst als de
grootste lied- en oratoriumzanger uit die periode 1 .
Samen met zijn begeleider, de componist pianist
Julius Röntgen, heeft Messchaert in de belangrijke
centra van Europa het publiek in vervoering
gebracht door een superieure zangtechniek en een
intelligente voordracht. Messchaert was niet alleen
een groot zanger maar meer nog een veelzijdig en
invloedrijk toonkunstenaar. Hij was medeoprichter
van het Amsterdams Conservatorium in 1884, in
Nederland de eerste instelling voor de opleiding
van beroepsmusici die deze naam mocht dragen.
Zijn opvatting van zang- en liedkunst werd tot een
norm waaraan de prestaties van vocalisten werden
afgemeten. Messchaerts denken over stemfysiologie
en zangmethodiek heeft de grondslag gelegd voor
het zangmethodische werk van zijn leerlinge en
assistente Franziska Martienssen. Het is op die
wijze dat de invloed van Messchaert zou voortleven
in de volgende generaties.
Wij kunnen er slechts naar gissen hoe
Messchaerts stem heeft geklonken. Er bestonden
weliswaar geluidsdragers in de eerste twee decennia
van de twintigste eeuw, maar Messchaert heeft
zich nimmer aan de beproeving van een opname
gewaagd. Zijn zelfkritiek en perfectionisme stonden
dat niet toe. Gelukkig maar, want de toenmalige
staat van de geluidstechniek was van dien aard dat
het klinkend resultaat geen recht had kunnen doen
aan Messchaerts grote reputatie. Voor inzicht in
Messchaerts zangkunst zijn we geheel aangewezen
op de mening en uitlatingen van tijdgenoten,
onder meer door de vele concertverslagen. Maar
ook die laatste kunnen ons weer nieuwe vragen
brengen. Hoe dikwijls leest men niet in recensies
over zijn optredens, dat de schrijver zich uitput in
lof en bewondering zonder dat men wijzer wordt
over de manier waarop Messchaert het métier
beoefende. Ook is het volgens zijn begeleider
Röntgen voorgekomen dat de recensenten na een
liederenavond te Wenen geen verslag wilden maken,
beweerdelijk omdat er over Messchaerts volmaakte
interpretaties en vlekkeloze zangtechniek niets
nieuws te melden viel.
Wij moeten daarom vooral te rade gaan
bij die tijdgenoten-musici die Messchaerts talent
naar waarde konden schatten, terwijl zij onder
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woorden wisten te brengen wat hen wezenlijk trof
in zijn musiceren. Dat zijn in de eerste plaats de
Nederlanders Daniël de Lange, Julius Röntgen en
Willem Mengelberg, en voorts de componisten
Edvard Grieg, Johannes Brahms en Gustav Mahler.
Enkele recensenten hebben interessante observaties
gedaan over Messchaerts zangkunst, onder wie
vooral de muziekmedewerker van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, H.L. Berckenhoff.
Het kan een enkele lezer verbazen, maar ook de
schrijfster Ina Boudier-Bakker zullen wij citeren.
Zij heeft in de familieroman De klop op de deur
(1930) indringend en raak Messchaerts liedkunst
gekarakteriseerd tegen de achtergrond van het
romantisch Duitse liedrepertoire 2 . Ten slotte moet
Franziska Martienssen aan het woord komen, de
leerlinge en medewerkster die de verbinding van
zangtechniek en artistieke visie bij Messchaert heeft
geanalyseerd.

Jeugd te Hoorn en opleiding in Duitsland.
Toen het Amsterdamse muziekleven in de
jaren tachtig van de negentiende eeuw in een
stroomversnelling geraakte, verscheen daar
plotseling de vierentwintigjarige Johannes
Messchaert, vers afgestudeerd aan de Königliche
Musikschule te München. Het waren Daniël de
Lange en Julius Röntgen die zijn uitzonderlijk
talent onmiddellijk herkenden.
Niets wees er aanvankelijk op dat Messchaert zich
zou ontwikkelen tot een der grote concertzangers
van zijn generatie. Hij werd geboren in 1857 te
Hoorn waar zijn vader ijzerhandelaar was; in een
gezin waar de muziek met overgave werd beoefend.
Messchaert sr. is 33 jaar lang president geweest van
de roemrijke muziekvereniging Sappho, destijds
bestaande uit een mannenkoor en een eigen orkest.
Het koor, in 1851 opgericht als Liedertafel, is thans
een gemengde zangvereniging en behoort tot de
oudste zangkoren van het land. Als kind ontving
Messchaert vioolonderricht bij H.FA. Utermöhlen3
en volgde hij zanglessen bij meester Rogge te
Midden-Beemster.
Na van 1871 tot 1873 de plaatselijke HBS
te hebben bezocht, vertrok de zestienjarige jongeling
naar Arnhem om een opleiding tot bloemist te
volgen. Maar de Muzen beschikten anders over zijn
toekomst. Messchaert kwam in contact met een
goede vriend van zijn ouderlijk huis, de musicus
H.A. Meyroos, oprichter van Sappho en inmiddels
te Arnhem de centrale figuur in het plaatselijke
muziekleven4 . Messchaert nam vioollessen bij
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Meyroos. Hij zong in diens zangveremgmg en
speelde in het orkest van de Duitse Opera te
Arnhem. Door een toeval hoorde Meyroos dat zijn
jonge beschermeling een prachtige zangstem bezat.
Hij liet hem met veel succes de bassoli zingen in
het oratorium Der Rose Pilgerfahrt van Robert
Schumann én de titelpartij uit Der Elias van Felix
Mendelssohn.
Daarna was een beslissing niet moeilijk
meer. Johan Messchaert vertrok naar Keulen, waar
h ij aan het co.nservatorium zang studeerde bij
Carl Schneider5 , viool bij Japha en ham10nieleer/
compositie bij Ferdinand Hiller. Na een uitstekend
eindexamen maakte de pas afgestudeerde, jonge
bas zijn débuut als beroepsmusicus bij een voor
hem wel heel eervolle gelegenheid. Hij trad op
in de herdenkingsdienst na het overlijden van
Koningin Sophia op 3 junil 878 in de Hooglandse
Kerk te Leiden. In het seizoen 1878-1879 volgde
Messchaert lessen bij Julius Stockhausen aan het
Conservatorium van Dr. Hoch te Frankfurt a/M.
Vooral door deze lessen is Messchaert in de traditie
geplaatst van zangpedagogische en stem.fysiologische
vernieuwing op wetenschappelijke grondslag, in
gang gezet door Manuel Garcia (1805-1906) en
diens leerling Stockhausen6 . In de jaren 1879
en 1880 studeerde Messchaert muziekdrama aan
de Königliche Musikschule te München, alwaar
hij kennismaakte met Julius Hey, een andere
belangrijke vernieuwer van de zangmethodiek7.
Messchaert meende destijds nog dat zijn
toekomst lag in een carrière bij een der vele Duitse
operahuizen. Wederom grepen de Muzen in . Tijdens
een familiebezoek van Messchaert in Nederland
nodigde Daniël de Lange hem uit een tournee
te maken als korist in een door hem opgericht,
professioneel kamerkoor project. Messchaert zou
van dat ogenblik áf medewerken aan alle ad hoc
a cappella project.en van De Lange tot en met
het jaar 1894. Het betekende een beslissende
ommekeer. Hoewel Messchaert nog in operarollen
is opgetreden, onder meer bij de Nederlandsche
Wagnervereeniging en bij de Nederlandsche Opera
van Cees van der Linden, heeft hij sindsdien juist
zijn naam gevestigd als de grootste concenzanger
van zijn tijd. Dat is achteraf gezien een gelukkige
wendjng geweest. Messchaert bezat een kwetsbare
gezondheid en een weliswaar fraaie , maar zeker
geen grote stem. Het is te betwijfelen of zijn talent
zich in een zodanig bijzondere mate ontwikkeld
zou hebben bij een of ander Duits theater.
De daarvoor benodigde fysieke reserves ontbraken
hem in ieder geval.

RöNTGEN

'Waarlijk is hij niet alleen zanger, hij mag
volkomen aanspraak maken op den naam
van kunstenaar'

De betekenis van Johannes Messchaert voor het
Nederlands muziekleven is groot geweest.
De invloed van Messchaert als medeoprichter van
het Amsterdams Conservatorium, als zangleraar
en koordirigent moet men niet onderschatten.
Het is echter vooral in zijn hoedanigheid van
concertzanger dat hij een diepe indruk heeft
gemaakt op zijn tijdgenoten. De vele kritieken
door · de jaren heen getuigen van een grote
5

Deze fotoportretten p laatste Messchoert eigenhandig in de e talage van de Nieuwe Muziekhandel voordat hij samen met zijn begeleider Julius Röntgen
optrad te Amsterdam. De dog no het concert kwam hij de toto's zelf ophalen

bewondering voor Messchaens zangtechnische
en artistieke meesterschap. Het verschil tussen de
beheerst wellevende Hollander en de inspirerende
musicus die door zijn zingen de luisteraars in een
geheel andere wereld bracht, moet heel groot zijn
geweest. Eenieder die zijn concerten bijwoonde,
gaf zich gewonnen aan de indringende kracht
van zijn muzikale aanwezigheid. Opvallend is de
terugkerende bewondering in de concertverslagen
en - een mooie menselijke eigenschap - de
dankbaarheid voor hetgeen Messchaert zijn publiek
schonk. De opvlucht van zijn carrière werd van
begin af aan bepaald door autoriteiten als Daniël
de Lange, Julius Röntgen, Richard Strausz, Gustav
Mahler,Johannes Brahms en Willem Mengelberg, die
zijn grote mogelijkheden direct hebben herkend.
6

Toen Daniël de Lange in september 1881
zijn eerste vocale à cappella ensemble samenstelde,
kreeg Messchaert als koorlid tevens de kans zich
te presenteren als solist8. Hij maakte tijdens de
tournee van het ensemble door heel Nederland
grote indruk met aria's uit Joshua en Susanna van
Händel. Aldus Wist iedereen binnen enkele maanden
wie Johannes Messchaert was. Zijn naam als een
veelbelovende basbariton was gemaakt: een ideale
introductie voor een jonge zanger. Julius Röntgen
nodigde hem uit voor een optreden in een soiree
van de Maatschappij tot Bevordering cj.er Toonkunst
te Amsterdam in de fraaie concertzaal. van Felix
Meritis9 . Messchaerts aandeel was nog bescheiden.
Het bestond uit de voordracht van de ballade
Archibald Douglas van Carl Loewe. Het succes in
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Messchaert als koordirigent en
medeoprichter van het Amsterdams
Conservatorium.

Johan Messchaert en
zijn echtgenote
Johanna Jacoba Alma

8

de exquise muziektempel aan de Keizersgracht
was overweldigend. De muziekcritici toonden zich.
bijzonder getroffen door het optreden. De Lange
schreef daarover: 'De uitspraak en declamatorische
voordracht verdienen evenzeer hoogen lof, en zoo
kan ik niet nalaten op dezen zanger te wijzen als op
een der sieraden van ons land op muzikaal gebied.
Waarlijk is hij niet alleen zanger, hij mag volkomen
aanspraak maken op den naam van kunstenaar,
en hartelijk zullen allen er zich ongetwijfeld over
verheugen, dat de heer Messchaen zijne gaven
dienstbaar wenscht te maken aan de kunst in
zijn vaderland'10. Het optreden zou leiden tot een
ruim dertigjarige samenwerking met zijn begeleider
Julius Röntgen.

In het jaar 1884 werd Messchaert benoemd tot
dirigent van de Liedertafel Euterpe. Hij werd de
opvolger van Robert Collin11 en de componist G.A.
Heinze 12 , rwee musici met een uitstekende staat
van dienst. Onder Messchaerts leiding zou het
mannenkoor zich een bijzondere faam verwerven.
In een brief van Röntgen aan zijn ouders le;zen wij
meer daarover. 'Messchaerts debut ist gut abgelaufen,
besonders was die Sangleistungen betrefft, die ganz
vomeffiich waren. Ich babe noch nie eine solche
Kraftentwicklung von Männerstimmen gehört'13 •
Ook Daniël de Lange toonde zich ingenomen met
de directiecapaciteiten van de zanger Messchaert
bij de uitvoering van Euterpe in het Gebouw
van den Werkenden Stand. 'De hier genoemde
werken genoten allen ene uitvoering, aan wier
voorbereiding de grootste aandacht was gewijd
geweest. [.. ] ... hetzij het koor in zijn geheel optrad,
hetzij slechts een deel zich deed hoeren, steeds
was de hand des meesters in de uitvoering waar te
nemen. Zeer te loven acht ik de buitengewone rust
waarmede Messchaert zijne schare aanvoert; die
rust is voldoende èn voor de uitvoerenden èn voor
de toehoorders. Gaarne breng ik dan ook hulde
aan Messchaert voor zijne kalme, weldoordachte
en fijne directiew.
Op uitnodiging van De Lange werd
Messchaert in 1881 zangleraaraan deAmsterdarnsche
Muziekschool van Toonkunst. Cn 1884 richtte
De Lange, samen met Johannes Messchaert,
Julius Röntgen en Frans Coenen het Amsterdams
Conservatorium op. Zoals blijkt u it een brief van
Röntgen aan diens ouders namen zij de gevorderde
en meer begaafde leerlingen van de Muziekschool
mee naar het conservatorium. 'Meine beste Klassen
an der Musikschule sind jetzt so gut wie an jedem
Conservatorium. Ich habe dort Schülerinnen die das
g-moll Concert von Saint-Saëns und das e-moll von
Chopin auswendig spielen. Diese würden natürlich
glei.eb ins Conservatorium eintreten'15 • Op 15
september 1884 vond de opening plaats van de
eerste officiële beroepsopleiding voor musici in het
land, gevestigd in hel weinig aanzienlijke gebouw
aan de Nieuwe Achtergracht 24. De klassen telden
in het eerste jaar van het bestaan 32 leerlingen en
10 hospitanten.
Johan Messchaert zou van het begin
af bijdragen aan de vorming van een aantal
opmerkelijke talenten, hoewel niet allen aan het
conservatorium studeerden. Van zijn leerlingen die

naam hebben gemaakt, noemen wij onder meer
Catharina van Rennes, Cato loman,Johan Rogmans,
Anton Averkamp, Johanna Veth, Johanna Alma,
Jan Dekker, Alphons Diepenbrock en de meest
vermaarde van allen, de sopraan Aaltje NoordewierRecldingius. Deze legendarische zangeres heefc
getuigd van ·de artistieke inspiratie die uitging van
haar zangleraar Messchaert. Men kan het nalezen
in de biografie die Hans Schouwman heeft gewijd
aan Aaltje Noordewier. 'De inspiratie die van de
arlislieke pers9onlijkheid en de onvolprezen zang
van haar leraar Messchaert uitging, wekte in haar
een eigenaardige weerklank'16. Karakteristiek voor
Aaltje Noordewier is hoe zij in een terugblik over het
lesgeven oordeelde van haar zangleraar Messchaert
'Niet dat Messchaert in die jaren reeds de pedagoog
was die hij later is geworden. Er was veel dat hij
nog niet kon uitleggen, maar - in tegenstelling met
vele zijner collegas - hij kon het prachtig voordoen,
en dit voorbeeld werkte op de begaafde leerlingen
hoogst stimulerend. ["] Messchaert's voorbeeld deze volmaakte gaafheid en gevoeligheid van toon,
gepaard met voorname terughouding - werd haar
ideaal, dat zij echter op haar eigen wijze moest
trachten te ve1wezenlijken. ["] Overigens zijn de
grondslag van stemontwikkeling en de verdere
technische vonning, die zij gedurende de vier jaar
studie bij Messchaert ontving, volkomen juist
geweest. Zij heeft nimmer iets "aan haar stem
gehad" en evenmin in latere perioden, die bij
zoveel vocalisten voorkomen, dat "de stem het niet
deed"u
Het lijkt er op dat de jonge Aaltje
Reddingius niet heeft begrepen waarom de
'beginnende pedagoog Messchaert niet alles
kon of wilde uitleggen. In Onze Hedendaagsche
Toonkunstenaars Deel I, wijdt Henri Viotta een
hoofdstuk aan Johan Messchaert. Daaruit blijkt
hoe grondig en systematisch deze laatste zich heeft
verdiept in de stemfysiologische en pedagogische
kanten van het vak18• Iedere goede muziekleraar
weet dat er onderwerpen zijn die men kan en ook
moet uitleggen, maar dat men even vaak beter iets
kan voorspelen of voorzingen. Messchaert lijkt dat
inzicht te zijn toegedaan waar hij de leerlingen door
het voorbeeld van de zangstem laat horen waarin de
stem van de rede te kort zou schieten. En dat is de
weg die iedere recht geaarde artist zal bewandelen.

Messchaert leider van het Amsterdamsch
Vocaal Kwartet en het Amsterdamsch
a cappellakoor; verhuizing naar het
buitenland.

In het jaar 1885 huwde Messchaert zijn leerlinge
Johanna Alma. Uit dit huwelijk werden twee
dochters geboren, de tweeling Maria en Elisabeth.
Messchaerts roem steeg en daarmee de voor die
tijd uitzonderlijk hoge honoraria die hem in staat
stelden in de jaren negentig te Hilversum een villa
te laten bouwen door de baanbrekende architect
K.P.C. de Bazel. Deze bouwmeester kennen wij
vooral van het monumentale bankgebouw aan

Amsterdamsch

de Amsterdamse Vijzelstraat, sinds kort het
onderkomen van het Amsterdamse Stadsarchief.
In de jaren 1896 en 1897 trad Messchaert op met
het door hem opgerichte Amsterdamsch Vocaal
Kwartet. Daarin zongen zijn leerlingen Aaltje
Noordewier (sopraan), Cato Loman (alt), en de
tenor Joh. Rogmans 19 • Twee jaren later in 1899,
stelde hij het Amsterdamsch a cappellakoor samen,
dat echter na één enkele tournee werd ontbonden.
De resulcaten waren niet slecht, maar tijdgebrek
van Messchaert en een onevenwichtige keuze van
de medewerkende zangers leidden jammer genoeg
tot een kortstondig bestaan van het ensemble. 20
Om gezondheidsredenen verhuisde het
gezin Messchaert in het jaar 1900 naar Wiesbaden.
Gevoelige luchtwegen zouden de zanger heel

Vocaal Kwartet. Johan
Messchaert, Aaltje
Noordewier-Reddingius,
J.H. Rogmans, Cato
Lom a n
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Nederlandsch a cappella - koor. Messchaert middelste rij. tweede van rechts
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zijn leven panen blijven spelen. In 1903 vertrok
Messchaert met vrouw en dochters naar Frankfurt
a.M. Messchaert verbond zich daar als leraar
solozang aan het Dr. Hoch Conservatorium.
In 1911 volgde de benoeming ale; zangleraar aan de
Königliche Hochschule für Musik te Charlottenburg.
Het jaar 1917 markeerde het einde van zijn carrière
als concertzanger. Voor het laatst trad Messchaert
op in het Concertgebouw te Amsterdam op 1
april 1917. Onder leiding van Willem Mengel berg
zong hij nog één keer de Christuspartij in Bachs
Matthà.uspassion . Zijn eigen commentaar bij het
voor velen onverwachte afscheid tekende de
consciëntieuze kunstenaar ten voeten uil: 'Beter
dat men zou zeggen, jammer dat Messchaert niet
meer meedoet, dan "hoogste tijd".21 Na de 'Grande
Guerre' vertrok Messchaert uit het verarmde
Duitsland naar Zwitserland waar hij te Zürich tot
aan zijn dood zou lesgeven aan het plaatselijke
conservatorium. Op 9 september 1922 overleed
Messchaert ten gevolge van een complicatie na
een blindedarmoperatie. Een groot zanger was
heengegaan, diep betreurd in Nederland zoals in
geheel Europa.

Julius Röntgen (1855-1932). veelzijdig
musicus en begeleider van Johannes
Messchaert.
Gedurende vijfendertig jaar heeft Messchaert zijn
meeste liedvoordrachten gegeven samen met zijn
begeleider J ulius Röntgenn Deze kwam ter wereld
in een veelzijdig begaafde familie. Zij n grootvader
was fabrikant te Deventer. Een van zijn achterneven,
Gerharcl Moritz Roentgen, richtte de Neclerlandsche
Stoombootmaatschappij op en de Werf Feijenoord.
ln Rotterdam is een straat naar hem genoemd.
De vader van J ulius, Engelbert Roemgen, was een
bekwame violist in het Leipziger Gewandhaus
Orchester, waarvan hij later dirigent zou worden.
De moeder, Pauline ·Klengel, was een telg uit een
familie van geachte musici. In dit milieu ontving
Julius een zorgvuldige opvoeding. Zeer jong al gaf
hij blijk van een uitzonderlijk muzikale aanleg.
Hij studeerde compositie bij Friedrich Lachner,
hannonie en contrapunt bij Thomascantor Moritz
Hauptmann, piano aanvankelijk bij grootvader
Klengel, later bij Louis Plaidy en Carl Reinecke.
Al vroeg begon Julius met componeren. In een
onafzienbare stroom tot aan zijn dood in 1932
vloeiden er werken uit zijn pen voor allerlei
instrumentale en vocale bezettingen. Belangrijk voor
zijn · toekomstige loopbaan werd de samenwerking

Het ouderlijk huis aan

met de grote zanger Julius Stockhausen, wiens
begeleider de jonge pianist Julius Röntgen was in
de jaren 1873 en 1874.

het Breed. nummer 26,
waar Johan Martinus
Messchoert op 22
augustus 1857 werd
geboren als zoon van

Verhuizing naar Amsterdam.
In 1877 vestigde Röntgen zich te Amsterdam.
Het zal zijn ouders en overige tijdgenoten hebben
verbaasd dat de veelbelovende jonge musicus zich
begroef in een stad die zich in m uzikaal opzicht
niet kon meten met veel belangrijker centra als
Leipzig, Wenen, Londen, Parijs of Dresden.
De stad Amsterdam bezat in de jaren zeventig
geen eigen stedelijke opera, geen conservatorium,
noch een orkest waarmee men internationaal voor
de dag kon komen. Maar Julius Röntgen zou zich

Pieter K. Messchoert en
Mario Schoumon
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als de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach.
Bovendien dirigeerde Röntgen de concerten van
Felix Meritis nadat Joh. Verhuist zich in 1886 uit
het muziekleven had teruggetrokken. Als pianist en
kamermuziekspecialist werkte hij mee aan talloze
concerten met onder meer de violisten Willem Kes,
Joseph Cramer en de violoncellist Henri Bosmans.
Van 1912 tot 1924 was Röntgen directeur van
het Amsterdams Conservatorium als opvolger van
Daniël de lange.

Otium cum dignitate; Bilthoven 1925-1932.

Johan en Johanna
Messchaert

12

voortvarend en met een grote werkkracht inzetten

In 1925 trok Röntgen zich terug te Bilthoven
waar hij zich tot aan zijn levenseinde onledig
hield met componeren. Ook het voeren van een
uitgebreide correspondentie zette hij in deze fase
voort. Het is een raadsel hoe deze man naast zijn
vele bezigheden kans heeft gezien zo'n stortvoed
aan brieven te schrijven. Het levert boeiende,
goed geschreven lectuur op die een schat aan
informatie bevat over het muziekleven in binnenen buitenland. Er rijst uit die brieven het beeld op
van een ontvankelijke, hartelijke man die ook bij de
droevige sterfgevallen in zijn gezin een waardige en
positieve toon wist te bewaren. Zijn briefwisselingen
met Edvard Grieg, Johannes BrahmS, Heinrich
von Herzogenberg, Joseph Joachim en Messchaert
geven veel inzicht in de muziekpraktijk van
zijn jaren. Een brief van Johannes Brahms aan
Clara Schumann- Wieck geeft een indruk van
Röntgens innemende persoonlijkheid. 'Freundlich
und wohltuend ist es mir vom jungen Röntgen zu
erzählen. Er gab gestem mit Messchaert sein zweites
Concert. Beiden haben überhaupt viel sympathie
und schönsten Erfolg. Gestern, die Dichterliebe, war
ganz köstlich, namentlich aber auch von Röntgen,
bei dem jeder Ton, jeder Akkord herauskam alsob
gerade er mit besondere liebe angeschlagen würde.
Er ist mir überhaupt ein ganz eigner und höchst

voor het Nederlandse muziekleven. Hij werd leraar

liebenswürdiger Mensch. Er ist ein Kind geblieben,

piano aan de Amsterdamse muziekschool van
Toonkunst. Wij zagen eerder dat hij samen met
zijn vakbroeders De lange, Messchaert, en Frans
Coenen het Amsterdams Conservatorium oprichtte.
Hij leidde de zangvereniging Excelsior van 1884
tot 1886 en het Amsterdams Toonkunstkoor van
1886 tot 1898. Met Excelsior voerde hij onder
meer uit Ein Deutsches Requiem van Johannes
Brahms, verscheidene Bach cantates en diens
Magnificat. In 1886 volgde Henri Viotta hem op bij
Excelsior. Onder Röntgens leiding zong Toonkunst
Amsterdam in 1891 zowel de Matthäuspassion

so unschuldig, rein offen, enthusiastisch und seine
gerade komischen naïven und nervösen Manieren
kennst Du ja auch von früher. Er ist auch so sorglos
in seinen Gebahren, dasz mich mancher frug, ob
er denn eigentlich ernst zu nehmen sei? Tch babe
mich lange nicht eines Menschen so gefreut'.u
Als begeleider van Julius Stockhausen is Röntgen
in zijn jonge tijd op ideale wijze vo\)rbereid op
zijn samenwerking met Messchaert. Deze laatste
had zijn vomüng als zanger en pedagoog mede te
danken aan Stockhausen. Messchaert en Röntgen
stonden beiden in dezelfde grote traditie. 2•4
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JOHANNES MESSCHAERT: GROOT VERTOLKER VAN LIED EN

van een optreden van Messchaert deze opvatting
verwoorden door de medicus Van Leyden als
vertegenwoordiger van het negentiende eeuws
rationalisme.
'Maar met dat al willen wij ook wel
eens wat andere liederen' sprak Van Leyden. 'Die
stemming van doodsverlangen om een ongelukkige
liefde is uit den tijd'. De schrijfster legt N~Hr
Haeuwe een rake repliek in de mond. waarin zij
aantoont hoezeer Messchaert het wezenlijke in
Schuberts Winterreise en Schöne Müllerin heeft
gepeild. 'Maar Messchaert is den ten top gedreven
verfijnden cultuur. Die Schubert cyclussen - iedere
zangleraar geeft ze zijn leerlingen te zingen omdat
ze stimmlich makkelijk zijn schijnbaar. Ach hemel,

'Messchaert de ten top gedreven verfijnde
cultuur' . Verdeelde waardering voor tekst en
muziek van Schuberts Winterreise.

Of Messchaert nu goed bij stem of wat minder
gedisponeerd was, er is geen recensent geweest die
niet vol lof was over zijn doorleefde en geraffineerde
voordracht. De concerten waarin Messchaert optrad,
waren dikwijls al dagen tevoren uitverkocht. Hoe
de liederencycli uit het romantische repertoire
hebben geklonken in de opvatting van Messchaert
kunnen wij niet weten. Wel zijn er de persverslagen
en berichten van tijdgenoten gebleven die ons op
het spoor kunnen brengen van zijn grote artistieke
gaven. Dat blijkt ook in De klop op de deur, de
familieroman van Ina Boudier-Bakker (1875-1966).

~oh.
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Stoom·St<,•uJr. "Senefeldtr" Am•t. (Ll~ht<1r).

Deze auteur was een begaafd musicienne die zelf
prachtig kon zingen. 2 ~ Uit De klop op de deur blijkt
dat zij het Amsterdams muziekleven door en door
kende. De uitvoeringen met Messchaert heeft zij
dikwijls bijgewoond. Men kon zijn vertolking van
de Winterreise niet vaak genoeg horen. Maar die
waardering gold vooral de muziek. Daarentegen
vond men de teksten van Müller niet zelden
"ongezond melancholisch", zoals men in kritieken
uit die tijd kan lezen. Boudier laat naar aanleiding
16

't is ongelooflijk moeilijk om de romantische
Weltschmerz, het uitsluitend eigendom van
Duitsche jeugd uit dien tijd weer te geven - dat
doen Messchaen en Röntgen onvolprezen. !..]
Want het is de eigenaardige jèugdstemming die
te goeder trouw zichzelf bedriegt. Die met grooce
woorden den dood bezingt en het leed. Omdat. ..
ze het werkelijke leed nog niet kennen. Ze hebben
nog niets waarachtig verloren, daarom kunnen ze
zoo allerliefst zingen van verloren liefde'. 26

ORATORIUM
in de soiree van zaterdag 8 maart
1890, inmiddels sinds 1888 in de Kleine Zaal
van het Concertgebouw, brachten Messchaert en
Röntgen Die Winterreise. Men leest in Het Algemeen
Handelsblad over "herhaaldelijk" hulde door het
_publiek. 'Welk een kunstenaar hij is, toonde
Römgen ook bij de begeleiding van Schuberts
Winterreise, door Messchaen gezongen. Het was
geen zang met pianobegeleiding, doch soms een
tweezang van menschelijke stem en klavier; doch
waarbij aan de stem natuurlijk de leiding verbleef'.
En daarop volgt het meewarige oordeel over de
poëzie van Müller. 'De tekst, door Schubert op
muziek gezet, ontlokt aan den hedendaagsche
hoorder nu en dan een glimlach; die jammerklacht
gedurende vierentwintig liederen volgehouden,
waarvan een teleurgestelde liefde en levensmoeheid
den grondtoon vormen, wordt langdradig'.27
Ook in Het Nieuws van den Dag komt
een dergelijk zelfde oordeel voor. Daniël de Lange
noemde de aandacht en de wanne toejuichingen
bij het publiek, Over Messchaerts vertolking niets
dan instemming en bewondering. 'Mij komt het
voor, dat Messchaen nooit schooner zijn talent aan
ons kenbaar maakt dan wanneer hij in liederen zijn
warm gemoed uitstort. Dan geeft hij zich geheel
en al, dan leeft hij in zijn element'. Vervolgens
neemt De Lange de gedichten van Müller grondig
onder handen. 'De geheele verzameling geeft
uitdrukking aan een gevoel van diepe melancholie,
een melancholie, die niet is de gewaarwording van
een volkomen gezond gemoed [..] Terwijl echter in
een vroegere periode deze gewaarwording bijna als
voorwaarde voor het. levensgeluk werd gesteld en
wie niet in het sterven het schoonste geluk vond
werd beschouwd het leven niet te kennen, oordeelt
onze tijd er anders over. Wij vinden in het levenzelf geluk'. 28
Maar goed, de Eerste Wereldoorlog, die het
zelfvertrouwen van deze optimistische negentiende
eeuwers voorgoed zou beschamen, stond al geduldig
in de coulissen te wachten. Ina Boudier-Bakker
heeft beter dan velen van haar tijdgenoten Müllers
poëzie gepeild. Messchaert voerde nog jaren lang
Die Winterreise uit voor volle zalen in binnenen buitenland. In 1909 schreef Röntgen van uit
Denemarken een brief aan Messchaert over n ieuwe
arrangementen met deze cyclus. 'In Haarlem will
man Winterreise van Dir haben, und ich fände es
auch für Haag und /Amsterdam herrlich, da Du
lange don keinen Cyclus gesungen hast. lst es aber
nicht zu viel für Dich, 3 Abende hintereinander
Winter zu reisen?'. 29

Beethovens cyclus 'An die terne Geliebte' .

Messchaert heeft samen met zijn kunstbroeder
Röntgen vele liederencycli uitgevoerd: van Schubert,
Schumann, Brahms, Mahler en ook van Beethoven.
Diens cyclus An die ferne Geliebte zong hij graag en
met verve. Beethoven heeft het de zanger in deze
liederen niet gemakkelijk gemaakt. Eigenlijk is de
pianopartij interessanter en stellig ook dankbaarder
voor de pianist. Een zanger moet de muzikale
spanningsboog goed kunnen volhouden. Het werk
wordt thans verhoudingsgewijze weinig uitgevoerd ,
ten onrechte overigens. Niet veel zangers blijken
opgewassen tegen de moeilijkheden die een
overtuigende interpretatie in de weg kunnen staan .
Dat Messchaert de horden met vlag en wimpel nam,
is onder meer geboekstaafd in de recensies over zijn
optreden van 9 februari 1884 in Felix Meritis. Het
Algemeen Handelsblad. gaf zich geheel gewonnen.
'De begaafde zanger droeg den Liederkreis An die
Jeme Geliebte (op. 95) van Beethoven voor en wel
op eene wijze die de meest gunstige getuigenis
aflegt van zijn talent. [..] Als voorbeeld halen wij
alleen aan no. 2 Wo die Berge so blau, u.s.w:, waar
het schoone mezza voce van Messchaert algemeene
bewondering wekte. Doch ook in de overige
gedeelten wist hij zoveel schakeering Le brengen,
was de opvatting zoo geheel in dien geest der
compositie, dat hij onder daverende toejuichingen
tot drie malen toe Leruggeroepen werd'.30
Daniël de Lange bleef bij die lofzang
niet ten achter. In de eerste plaats wensch ik den
heer Messchaert te gedenken: Hij maakte door
zijne voordracht van deze heerlijke li.ederen van
Beethoven een buitengewoon grooten indruk op
mij . [..] Mij schijnt het een der moeilijksten
opgaven voor een zanger. [.. ) Zelfs zou men kunnen
zeggen, dat de toehoorder voor een oogenblik alle
vroegere vertolkingen moet vergeten, om allen het
zieleleven van den tegenwoordigen kunstenaar meê
te leven. [.. ) Of heb ik mij vergist, toen ik voelde,
dat de zielen aller toehoorders tot één groot geheel
samensmolten bij het aanhoren der woorden "Wo
im Gesteine die Prime! dort sinnt" enz. en op andere
plaatsen . Neen, die ademloze stilte liet geen twijfel
over, gedurende eenige minuten verbond zoo te
zeggen een magnetische stroom die menschenmassa
en vormde van die elkander vreemde bestancldeelen
een harmonisch geheel'.31 Zo'n verslag is alleen
mogelijk indien het zeldzaamste, het hoogst
bereikbare door een kunstenaar wordt uitgebeeld.
De Lange verzuimde niet Röntgen te betrekken in
zijn waardering. Zanger en begeleider moeten als
een twee-eenheid op elkaar zijn ingesteld, anders
17

Toen Messchoert eens wegens indispositie d reigde of te zeggen voor de Christuspartij in de Motthäuspossion. smeekte
Willem Mengelberg hem schriftelijk: 'Wol moeten we toch zonder U beginnen? Kom toch a lsjebliett:
Op de foto vinr: de heer Römer. dir. Concertgebouw. Thorn Denijs (bas), Willem Mengelberg (dirigent). Pauline de HoonMoniforges (alt). Aaltje Noordewier-Reddingius (sopraan) en Johan Messchoert (bos)

is zo'n resultaat ondenkbaar. Men denkt overigens
nier dat het een recensie betrof van "vrienden"
onder elkaar. De lange kon kritisch zijn wanneer
latere concerten van Messchaerts kamerkoren hem
niet aanstonden.
De cyclus An die ferne Geliebte kreeg later
voor Röntgen en Messchaert nog een bijzondere
betekenis. Nadat zijn eerste vrouw, de begaafde
violiste en componiste Amanda Maier, in 1894 was
gestorven, bleef Röntgen enige tijd weduwnaar. }n
de zomer van 1897 trad hij in het huwelijk met A.
des Amorie van der Hoeven. joh. Messchaert zong
bij die gelegenheid de gehele cyclus An die f erne
Geliebte voor het bruidspaar, met de bruidegom
achter de vleugel. 32

Johannes Brahms en Joh. Messchaert .
"Feldeinsamkeit wurde viermal da capo
gefragt" .

Messchaert had een grote affiniteit met het liedoeuvre van Johannes Brahms. Dat is ook gebleken
uit zijn vertolking van de liederencyclus Die schóne
Magelone (op. 33). De teksten zijn afkomstig uit de
18

"middeleeuwse liefdesroman" van Ludwig Tieck
uit 1796. De volledige titel van de cyclus luidt:
'Die schöne Magelone, 15 Romanzen op. 33 aus
der Erzählung "Die wunderbare Liebesgeschichte
der schönen Magelone, und des Grafen Peter aus
der Provence". Het Nederlandse publiek had met
deze teksten over trouw en liefde door alles heen,
minder moeite dan met Müllers suïcidale poëzie
in Die Winterreise. ·Brahms schreef zijn ' cyclus
tussen 1861 en 1868. De componist begeleidde
in die tijd de zanger Julius Stockhausen die als

eerste de liederen van Brahms grotere bekendheid
gaf. Dat levert een interessante parallel op, of een
mooi toeval zo men wil. Want Messchaert zou
later op het voetspoor van zijn leraar Stockhausen,
samen met Röntgen die Stockhausens begeleider is
geweest, roem oogsten met de liederen van Brahms.
Ook hier werd gewerkt in een grote traditie.
De reacties in de pers naar aanleiding
van de soiree in de Kleine Zaal te- Amsterdam
waar Messchaert in 1891 een zevental van de
Magelone Roman.zen uitvoerde, geven een indruk
van zijn unieke voordrachtskunst. 'Messchaert wist
ieder der Romanzen, in haar eigenaarçlig karakter

zeggingskracht weder te geven 1..]Het was een
zeldzaam schoon, ik zou bijna zeggen een volmaakt
geheel, want ook Röntgen bracht daarlóe het zijne
bij door zijn voortreffelijke begeleiding; hoe prachtig
MesschaerL ook zong, had Röntgen hem niet zoo
uitstekend ter zijde gestaan - het muzikaal genot
zou niet zóo onvermengd geweest zijn'. 33 Daniël
de Lange liet zich evenmin onbetuigd. 'Zelden
hoorde ik Messchaert op zoo schone wijze zingen.
Het was, als vergat hij, dat hij zich in het publiek
bevond, als vergat hij, dat hij zanger was, als vergat
hij ; dat hij door enig mensch beluisterd werd, om
zich geheel over te geven aan de inspraak van zijn
hart Hij onthulde zijn geheele binnenste, hij was
voor een oogenblik de "hij" uit Tieck's Mage!one, die
de verschillende phasen van het gevoel beleeft, het
gevoel, dat alles in 't leven rnt leven maakt en dat
eenig en alleen in staat is om aan het leven waarde
te geven. Met gespannen aandacht volgden alle
aanwezigen; zij werden meegesleept, zij genoten
en leden met het hart, dat uit Messchaerts zang
sprak. Zonder onderscheid hebben zij gevoeld,
bewust of onbewust, dat een stukje van de eeuwige,
onomstootelijke, eenige waarheid hier werd
geopenbaard'. 34 Wanneer tijdgenoten als Daniël de
Lange zo diep onder de indruk konden geraken
van Messchaerts liedkunst, dan begrijpen wij beter
waarom Boudier-Bakker haar personages in De klop
op de deur het zo temperamentvol laat opnemen
voor deze kunstenaar.
Een comité van notabele Amsterdammers
nodigde Brahms uit om in het jaar 1884 een
uitvoering te leiden met uitsluitend zijn eigen
composities, waaronder de nog niet in druk
verschenen derde symfonie. In het comité
hadden zitting de heren D.H. ]oosten, W Cnoop
Koopmans, J.A. Sillem en Th, Schiff. De eerste
drie uit dit gezelschap waren toentertijd al druk
bezig met voorbereidingen van de bouw van het
Concertgebouw. Het concert vond plaats op 27
februari 1884 in het gebouw der "Vrije Gemeente"
aan de Weteringschans, thans beter bekend als
"Paradiso". Het programma bevatte de volgende
werken: 1. Tragische Ouvertüre, 2. De liederen
Feldeinsamkeit, Auf dem See, Die Mainacht (solist
joh. Messchaert), 3. het Tweede pianoconcert,
Pauze, 4. Derde symphonie in F gr. t. 35 Brahms
leidde de Amsterdamsche Orkestvereeniging voor
deze gelegenheid versterkt met een aantal illustere
musici. Niettemin speelde het orkest erbarmelijk
ongelijk tot diepe teleurstelling van de componist.
Daniël de Lange legde de vinger op de wonde.
'Neen, het kwaad steekt niet in een persoon maar

in het geheel; de toestand, zooals die thans in
Amsterdam bestaat, is eeniglijk oorzaak van het
kwaad'. 36
Voor Messchaert kreeg dit concert een
betere afloop. Brahms was zeer getroffen door de
interpretatie van zijn liederen door Messchaert en
het spel van Röntgen in zijn Tweede Pianoconcert.
Hij nodigde beide musici uit om in het jaar 1896
.te Wenen enkele recitals te geven. Zij zouden
nadien nog vaak terugkeren in de hoofdstad van
de dubbel- monarchie Oosterijk-Hongarije. Over
een van die optredens vinden wij een verslag van
Röntgen in een brief aan zijn vriend, de componist

De fa milie Messchaert b ij het 25 jarig huwelijk van Johan Messchaert en Johanna
Jac oba Messchaert-Alma . Links: Pieter Johannes Me sschaert (broer). rechts de
tweeling Maria (Mieke) en Elisab eth (Els)

Heinrich von Herzogenberg, 'Musikalisch habe ich
sonst in den letzten Monaten viel erlebt und viel
erfreulichesl (." ) ...danach ein brillantes Concert
mit Messchaert in Wien. So ein Publicum habe ich
noch nicht kennen gelemt. Das ist ja ganz südliche
Temperatur. Feldeinsamkeit, (een van Brahms'
bekendste liederen), wurde viermal da capo gefragt
und überhaupt dauerte das Concert mit allen
Zugaben beinahe doppelt so lang. Das Beste war,
dasz Brahms bei uns im Künstlerzimmer war und
sehr lieb war, wie ich ihn selten gesehen habe'. 37
Brahms was zozeer ingenomen met
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Messchaerts vocaaltechnische en artistieke gaven,
dat hij de première van zijn Emste Gesänge bestemde
voor deze naar zijn mening ideale venolker. 38 De
componist heeft de uitvoering daarvan niet mogen
beleven. Op 12 april 1897 stierf Brahms. Zijn
overlijden was een zware slag voor Röntgen en
Messchaen. Deze laatste schreef daarover aan zijn
vriend, de journalist Nico van Harpen. Messchaen
verbleef in het voorjaar van 1897 in Italië en
Frankrijk voor herstel van een aandoening aan
de luchtwegen. 'Hel sterfgeval van Brahms is
vreeselijk, doch ik had het zien aankomen en heb
van begin af aan gewanhoopt aan beterschap'.39
En al in november 1896 uitte Röntgen tegen Von
Herzogenberg zijn bezorgdheid over Brahms. 'Aber
Brahms! Das war ein trauriges Wiedersehn. Ich war
ja durch Engelmanns vorbereitet und hane auch

beim ersten Besuch einen verhälmismässig guten
Eindruck. Er war frisch und herzlich, wie immer,
und sprach mit fester Hoffnung von Besserung.
( ...) Mein Eindruck ist aber doch, dasz der
Angriff zu stark war, und dasz es der Anfang vom
Ende ist. Jedenfalls muss bald eine Entscheidung
kommen -.40
Röntgen en Messchaert hadden begin
november Brahms ontmoet wen zij te Wenen hun
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traditionele najaarsconcerten gaven, Nauwelijks
waren zij terug in Nederland of een journalist
van Het Algemeen Handelsblad nam Röntgen een
interview af. De kwaal van Brahms kwam natuurlijk
ter sprake maar ook diens Emste Gesèinge, onlangs
voltooid. 'ln zijn ziekte heeft Brahms de Ernste
Gesänge gecomponeerd, welke Zalsman het eerst
te Amsterdam gezongen heeft. Zijn ongesteldheid
is wellicht niet vreemd aan het sombere karakter
dier composities; maar mooi zijn ze, en het Weener
publiek, dat den meester verafgoodt, dweept er
mede'. 'Is Brahms zoo populair te Weenen?' 'Of
Brahms populair isl leder kent hem. Trouwens,
hij houdt op zijn beurt veel van de Weeners. Men
kan hem vaak op het Prater zien wandelen, dan
klampt hij een groepje aan, of sluit Vliendschap
met kinderen, Hij is dol op kinderen'. [") Brahms
was bijzonder hartelijk voor ons. Hij had b.v. aan
alle vrienden uitnodigingen gezonden om zijn
Hollandse vrienden te ontmoeten en op ons concert
was hij ook verschenen'. ja, hoe is het daar gegaan?'
'We waren natuurlijk wel een beetje zenuwachtig,
maar we hebben het er best afgebracht. Messchaert
was prach tig bij stem en reeds na het eerste
nommer van Schuberts' Schwanengesang hadden
we gewonnen zaak. Het publiek, dat mannetje aan
mannetje in de zaal was opgepropt, juichte ons op
ongewoon geestdriftige wijze toe. Messchaert moest
menig toegiftje doen hooren" .'. 4 1
Het was inderdaad Gerard Zalsman die
eerder nog dan Messchaert de Emste Gesänge
in Nederland introduceerde. Het desbetreffende
concert had juist plaatsgevonden enkele dagen
vóór het interview. Daniël de Lange oordeelde
gunstig over Zalsmans oplreden. De liederen zelf
waardeerde hij als het belangrijkste uit het vocale
oeuvre van Brahms.42 Toen Messchaert de Erhste
Gesänge in 1898 te Rotterdam uitvoerde, was de
verslaggever diep onder de indruk van zowel de
cyclus als van 'den zich gans gevenden zanger',
zoals hij Messchaert typeerde.43 Van Milligen
refereerde aan de uit voering van de Emsle Gesänge
door Zalsman wiens interpretatie echter niet had
kunnen tippen aan die van MesschaerL 'Reeds
eenmaal hebben wij die door een anderen zanger
hooren vertolken, doch toen gevoelden wij dat wij
Messchaert behoefden om het volle licht over dit
laatste - diep gedachte toonwerk - van Brahrns te
laten schijnen. Deze Gesänge zijn als een Requiem
dat de meester voor zichzelf heeft geschreven. [.. ]
Messchaert had voor deze vertolking al de middelen
zijner zangkunst en al zijn kracht van uitdrukking
noodig. Dat hij hierin niet te kort school doch ook

bij deze proef - vermoedelijk de zwaarste die hij
ooit had af te leggen - zoo schoon heeft doorstaan,
heeft de indruk bewezen dien hij op de hoorders
maakte'. 4i

Messchaert in liederen van Schumann en
balladen van Carl Loewe.
Vanaf de jaren tachtig tol aan het begin van de
20e eeuw zien we liederencycli van Schumann
veelvuldig op de programmas van Messchaert en
Röntgen: Liederhreis op. 39, de Kerner liederen,
maar vooral de Dichterliebe. Dat beide musici in die
laatste cyclus volmaakt op elkaar afgestemd waren,
stelde Daniël de Lange vast in een verslag uit het
jaar 1896. 'Dat de Dichterliebe, door Messchaert
en Röntgen weergegeven, een waardig tegenstuk
genoemd mag worden (namelijk tegenover het
uitgevoerde pianokwartet in g k.t. van Joh.
Brahms), zal wel ieder met mij eens zijn. Deze
tweepersonage eenheids-uitvoeringen zijn op dit
oogenblik Amsterdamsche en tevens Europeeschberoemde specialiteiten. Wat samenwerking en
artistieke intentie betreft, kan men zich trouwens
moeilij k iets schooners voorstellen . Die beide
kunstenaars phantaseeren ons als 't ware de liederen
van Schubert, Brahms, en ditmaal van Schumann
voor, alsof zij die op het oogenblik zelf zoo in zich
voelden opwellen'.i5
Bij zijn jubileumconcert in 1902 koos
Messchaert dan ook de Dichterliebe uit voor het
feestprogramma. Dat h ij bij die gelegenheid ook
een ballade van Loewe heeft gezongen, zal niemand
verbaasd hebben. Weinigen zullen zo technisch
knap en boeiend de balladen van Loewe hebben
vertolkt als Messchaert daartoe in staat was. Deze
bezat voor de moeilijke kunst van het balladegenre
precies de goede eigenschappen en gaven: een
uitgekiende dictie, een onweerstaanbare voordracht,
en een vlekkeloze techniek. Sibmacher Zijnen heeft
dat nog in 1907 opnieuw kunnen vaststellen.
'Messchaert heeft den genotrijken avond besloten
met Loewe: Der Nöch en het Hochzeitslied. Hij zong
ze weer als voorheen, met dezelfde macht over
stem en adem, dezelfde voornaamheid, dezelfde
geestigheid, dezelfde bekoring - even volmaakt'. 46
Contacten met Gustav Mahler en Richard
Strausz; uitvoeringen liederen van Hugo Wolf
te Wenen.
Aan Willem Mengelberg schreef Gustav Mah ler:
'Wissen Sie, so schön \vie Ihr Messchaert, singt
doch keiner meine Kindertolenlieder'. 47 Toch had

Messchaert wel eens ambivalente gevoelens bij
Mahlers enthousiasme over zijn zingen. De zanger
moesten zou van Mahler enkele net gecomponeerde
liederen zo ongeveer van blad zingen tijdens een
concert waar de componist hem begeleidde. 'En
dat voor mij, die alles altijd tot in de kleinste
puntjes studeert', klaagde Messchaert in een
brief aan zijn vrouw. 48 Op zaterdag 21 december
1905 concerteerde het duo Messchaert-Röntgen
met een Grieg, Brahms, Mahler programma te
Amsterdam. Messchaert zong vijf liederen uit Des
Knaben Wtmderhorn, waarvoor Van Milligen in het
Algemeen Handelsblad veel waardering had. 'Welk
een rijkdom schuilt er reeds in de begeleiding
van het eerste lied: Der Schildwache Nachtlied; hoe
heeft Mahler daarin realiteit en poezie weten te
combineren. En hoe treffend zijn ook de andere
geillustreerd. [..] Hoe meesterlijk heeft Messchaert
die met zijn rijke poëtische en hoog intelligente
voordrachtskunst weergegeven, met hoeveel

Gustav Mahler
schreef aan Willem
Mengelberg: 'Wissen
Sie so schön w ie lhr
Messchaert, singt
doch keiner meine
Kindertotenlieder

21

fijnheid, geest en phantasie heeft ook Röntgen
de interessante klavierpartijen geïllustreerd.
Messchaerts zangkunst kon hierin ook schinerende
proeven afleggen. En hoe raak gaf hij het laatste
lied weer! Men moest gedurig denken: Zoo en
niet anders moet Mahler zich dit alles gedacht
hebben'. 49

Johannes Brahms

Tussen 1912 en 1915 zou Messchaert
tijdens verschillende tournees door Nederland
wederom de Kindertotenlieder uitvoeren. Zijn
vertolking liet steeds een diepe indruk achter

hoewel hij niet langer meer leek te beschikken
over de oude fysieke veerkracht. Het Tijdschrift
Caeeilia echter was van mening dat zijn voordracht
ongeëvenaard bleef. 'Doch vooral was de aandacht
gevestigd op de voordracht van de Kindertotenlieder
door Joh . Messchaert. [ .] En hoezeer wist
Messchaert ons onder den indruk te brengen . Zoo
diep gevoeld [" ] hoorde ik de zangen nog niet.
["] Hier gevoelde men weer, hoe een rijpe en rijke
kunstenaarsnatuur al heeft hij niet meer de machtige
stemmiddelen van jongere zangers, vèr boven
minder rijpe en minder expressieve stembegaafden
staat'.50 Ook in de matinee van zondag 23-11 -1913
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zong Messchaert de Kindertotenlieder. Sibmacher
Zijnen bezocht dit concert waarbij hij gewaagde
van "Mahlers geniale greep". Messchaert werd
bij die gelegenheid , evenals twee jaren eerder,
begeleid door het Concertgebouworkest onder
leiding van Willem Mengelberg. 'Evenals voor twee
jaren, toen Messchaert Mahlers Kindertotenlieder
gezongen heeft, vulde de dringende wensch om
deze gebeurtenis bij te wonen de Grote Zaal tot op
alle rijen, tot in alle hoeken. Wie zou ze met edeler
voordracht, met ontroerender stemklank, zingen
dan hij? ["] Het klinkt alles weer onuitsprekelijk
mooi en treffend ["] En weer uitte de dankbaarheid
zich in een geestdriftige ovatie aan Messchaert en
het door Mengelberg geleid orkest 51
Dezelfde recensent schreef naar aanleiding van de
Irultinee van zondag 20-12-1914 over een bijzonder
druk bezocht concert. Vele liefhebbers waren speciaal
naar het Concertgebouw gekomen om Messchaert te
horen in de Kindertotenlieder. Wederom Messchaerts
meesterlijke voordracht, een schitterende
begeleiding van het Concertgebouworkest onder
leiding van Mengelberg. Wel vermeldt het verslag
dat Messchaert enkele tekstwoorden had moeten
ornzetten.52 Zijn kwetsbare gezondheid zou zich
dezer jaren steeds meer doen gelden. In het jaar
1902 zou Richard Strausz in een aantal van zijn
liederen Messchaert begeleiden. De componist
verheugde zich 'herzlichst auf den mir in Amsterdam
bevorstehenden Genuss von lhnen meine Gesänge,
besonders «Der Notturne" unübertroffen und
unübertrefflich wieder zu hören'.53 Jammer genoeg
moest Messchaert juist voor dit concert weer eens
afzeggen , tot teleurstelling van de componist en van
geheel muziekminnend Amsterdam. De voordracht
van liederen van Hugo Wolf ging Messchaert
uiteraard heel goed af door zijn uitgekiende dictie.
Uit Leipzig, in een van de brieven aan zijn vrouw,
deed Röntgen verslag van een avond te Wenen.
'Die Hugo Wolfkhen Lieder machten das grössten
Aufsehen, b esonders da der Wolf-Verein etwas
sehr ostentativ vorging. Zwei Lieder wiederholt
und dann das K1itikerlied zum Schluss! Beim
Waltzennotiv zum Sch luss fingen die Wiener richtig
an zu Brüllen ! - es war ganz toll!'.54

Messchaert en het oratorium.

Johannes Messchaert stelde zich aanvànkelijk voor
aan het publiek als oratorium- en ensemblezanger.
Dat geschiedde immers tijdens de befaamde toumée
met het a cappella koor van Daniël de Lange in
1881. Dat zijn optreden sindsdien leidde tot tahijke

uitnodigingen voor liederenrecitals, nam niet weg
dat in de bezette agenda van Messchaert het
oratorium een prominente plaats ging innemen. We
zien hem veelvuldig optreden met het repertoire
dat ook thans nog geliefd is bij de zangverenigingen.
Bladert men de jaargangen door van het Tijdschrift
Caecilia, dàn blijkt dat Messchaert vaak werd
uitgenodigd voor Haydns o rato ria Die Schöpfung en
Diejahreszeiten, Ein Deutsches Requiem van.Johannes
Brahtns, Der Elias en Paulus van Felix Mendelssohn
en bet Requiem van Mozart; voorts veel Händel,
voo·rop natuurlijk The Messiah, ofwel Der Messias.
Want dat werk werd indertijd uitsluitend in het
Duits gezongen. Messchaert was zeer geliefd om
zijn vertolkingen in de Matthäuspo.ssion en de
Kreuzstabcantate van Johan Sebastian Bach.
Toen Messchaert op 13-12- J883 de Christuspartij
zong in Bachs Matthäuspassion onder de leiding
van Johannes Verhuist, was er geen sprake van
een jaarlijkse tradilie. Er bestond nog geen
Concertgebouw, de elfjarige Willem Mengelberg
oefende nog blijmoedig achter de piano van het
ouderlijk buis aan de Maliebaan te Utrecht. Een
jaarlijkse traditie zou dus nog minstens vijftien jaar
op zich laten wachten. Kortom, de uitvoering van de
barokke kathedraal in klanken op het lijdensverhaal
volgens Mattheus was in 1883 goeddeels
pionierswerk, althans in Nederland. Woldemar
Bargiel (de halfbroer van Clara Schumann-Wieck)
introduceerde de Matthäuspassion van Johann
Sebastian Bach in ons land te Rotterdam in 1870
met Toonkunst Rotterdam. Daarna volgde Johannes
Verhuist in 1874 met Toonkunst Amsterdam.
Verhuist moest de te vroeg vertrekkende bezoekers
manen om niet tijdens het slotkoor de uitgang
te zoeken. 'Menschen, wat doene jullie nou, nou
loope jullie weg bij het mooiste keur, dat er ooit
geschreven is'. 55
Bij de uitvoering van de Matthäu.spassion
op 13 december 1883 in het Paleis voor Volksvlijt
onder leiding van Verhuist, maakle hel optreden
van de jonge Messchaert diepe indruk op de
aanwezigen. In het Tijdschrift Caecilia vinden wij een
kenmerkend verslag: 'Tn de eerste plaats noemen
wij onzen stadgenoot, den heer Messchaert, die
in dit werk ruimschoots bewezen heeft welk een
ernstig strevend en denkend kunstenaar hij is.
Prachti.g en vol klonk zijn heerlijk orgaan door de
ruimte en zijne opvatting was geheel in den geest
van het werk. Geen oogenblik effectbejag: overal
ernst en waardigheid. Wij behoeven ons maar een
paar oogenbli kken in het geheugen terug te roepen
als: "Meine Seele ist betrubt bis in den Tod" en de

woorden: "Eli, Eli, lama, asabthani", - welk een
innigheid wist de heer Messchaen hier in te leggen.
Lang zullen zijne vertolkingen ons bijblijven en
zeer zeker den meesten kunstvrienden van de
hoofdstad'. 56
Messchaert zong sindsdien nog vele keren
in binnen- en buiten land de Christuspartij op

de onnavolgbare wijze waartoe alleen hij in staal
was. Toen Mengelberg de leiding overnam van
Toonkunst Amsterdam in 1898, werd Messchaert
zijn favoriete zanger voor de Christuspartij.
Eerst onder Mengelberg groeide de uitvoering
van de Mattháuspassion op Palmzondag in het
Concertgebouw uit tot de jaarlijkse traditie die tot
ver over de grenzen vermaard zou worden. Hoezeer
Mengelberg de medewerking van Messchaert aan
deze uitvoeringen op prijs stelde, moge blijken uit
een brief die hij zijn geliefde solist schreef toen deze
weer eens dreigde af te zeggen: ... wat moeten we
toch zonder U beginnen? [..] De verwarming i.n het
Concertgebouw is nu uitstekend - tocht absoluut
onmogelijk. Ook al zou de verkoudheid nog niet
geheel verdwenen zijn, kom toch alsjeblieft- U kunt
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U immers sparen in de generale repetitie en zelfs in
de uitvoering beperken tot de groote momenten
- we zullen erg mooi ppp begeleiden. 1Iet koor is
mooier dan ooit!!! Kom toch alsjeblieft'.58
De Zangvereniging Excelsior gaf onder
leiding van de pas benoemde dirigent Julius Röntgen
op 17-12-1884 een uitvoering in het gebouw van
de Vrije Gemeente aan de Weteringschans. Twee
Bachcantates stonden e r op het programma naast
Ein Deutsches Requiem van Johannes 13rahms. Joh.
Messchaert was de solist in misschien wel de mooiste
solocantate die Bach ooit heeft gecomponeerd:
Kantate 56, lch will den Kreuzstab gerne tragen. Het
Algemeen Handelsblad prees de jonge solist ten zeerste.
'Een waar proefstuk voor een zanger, is de cantate
voor eenen basstem "lch will den Kreuzstab geme
tragenn", van Bach. ["]Welnu, de heer Messchaen is
niet voor die moeiUjkheden teruggedeinsd en heeft
zijne krachten niet overschat. [")."de opvatting
en stijl waren geheel in den geest van het werk en
daar waar hij met zijne heerlijk mezza voce kon
woekeren, maakte hij diepe indruk'. 59
Toch kleefde er iets merkwaardigs aan de
uitvoering. l Iet verslag meldt voor de cantate een
begeleiding voor strijkorkest en orgel. Bovendien
heeft Joseph Cramer volgens de recensent de hobo
obligaatpartij in de beide arias gespeeld, uiteraard op
zijn eigen insuument, dus op de viool. De volledige
instrumentale bezetting in deze cantate is: hobo
1-2, hobo da caccia, stiijkkwartet, basso continuo.
Aangezien Röntgen voor Ein Deutsches Requiem een
bezetting voor symfonieorkest tot zijn beschikking
had, vraagt men zich af wat wel de oorzaak geweest
kan zijn van de keuze het orkest in de cantate
slechts te bezetten met strijkinstrumenten. Aan
zijn ouders schreef ROntgen naar aanleiding van
deze uitvoering dat de eerste hoboïst zeventig jaar
oud was. w Misschien was het dus onder zulke
omstandigheden veiliger om de capabele violist
Crarner de panij te laten spelen. Aan Heinrich von
Herzogenberg berichtte ROntgen over Messchaerts
succesvolle vertolking van de Kreuzstabhantale: 'Die
Bas-Kantate klang wundervoll und Messchaen hat
sie unûbenreffiich schön gesungen und uns Alle
damit ergriffen'.ISO Toen Messchaen eenendertig jaar
later, in 1915 de Kreuzstabhantate zong in de
Grote Kerk te Naarden, schreef een recensent
(Herman Rutters?) in Caecilia over de 'magistrale
voordrachtskunst en het technische meesterschap
in Messchaerts zang. [" ] Hoon men deze cantate
<loot Messchaert zingen, dan gevoelt men dat een
kunstenaar als hij ons de macht dezer muziek ten
volle openbaart'.61

Het jubileum van Messchaert in het jaar 1902.
Messchaert werd in het jaar 1902 uitvoerig gehuldigd

vanwege zijn 25jarige zangerscarrière. Tellen wij
vijfentwintig jaar terug, dan komen we uit bij het
jaar 1877. Maar zijn debuut als afgestudeerd musicus
kan gedateerd worden op 3 juni 1878 zoals we
eerder hebben gelezen. De afgestudeerde zanger trad
toen op bij gelegenheid van de herdenkingsdienst
in de Hooglandse Kerk te Leiden voor Koningin
Sophia. Sindsdien was Messchaerts ster gerezen tot
ongenaakbare hoogte. Zijn hang naar perfectie die
hem regelmatig concerten deed afzeggen, werd hem
gaarne vergeven. Hij werd beschouwd als de eerste
autoriteit op gebied van lied en oratorium, wiens
interpretaties als een absolute maatstaf golden. Het
publiek was zo gefascineerd door zijn voordracht
dat men de vlekkeloze zangtechniek over het hoofd
zag die daarvan de grondslag was. Het bijwonen
van zijn concerten moet een onvergetelijke ervaring
zijn geweest.
Het huldigingsconcen van 22 februari
1902 werd door Messchaert en Röntgen zeer
zorgvuldig voorbereid. In de voorafgaande maanden
werd het programma op een aantal plaatsen in het
land 'ingezongen'. Op 9 februari van dat jaar zong
Messchaert zijn repertoire te Utrecht: Schumanns
Dichterliebe, de ballade Archibald Douglas van Carl
Loewe waarmee hij in 1881 te Amsterdam als
liedzanger zijn debuut had gemaakt, en 3 OudNederiandsche Volksliederen in de bewerking van
Julius Röntgen. 62 ln Rotterdam zette de jubilaris
zijn zegetocht voort. Messchaen ontving van
de aanwezige muziekverenigingen een zilveren
lauwerkrans als huldeblijk.63
De lang verbeide avond van 22 februari
in de Grote Zaal van het Concertgebouw te
Amsterdam brak aan. Het optreden werd ingeleid
met 'een storm van applaus' en het overhandigen
van een aantal kransen. Volgens het verslag in
Caecilia was Messchaert bijzonder goed bij stem
en zong hij verrukkelijk schoon. Een van zijn
grote successtukken, Die Dichterliebe van Roben
Schurnann, vormde het grootste deel van het
programma. Röntgen speelde de sonate op 111 van
Lud\vig van Beethoven en een eigen compositie:
Variationen über Ungari.sche Czárdás.~ Van Milligen
oordeelde over de uitvoering van de Dichterliebe:
'Deze cyclus is een der eerste die Messchaert ten
onzenL heeft voorgedragen en het was verrassend
uit deze voordracht weder te hooren hoe in die
jaren de zanger en kunstenaar zich steeds heeft
ontwikkeld, hoe hij zijn schoon orgaan meer en
meer heeft weten te dwingen om alles, zooals
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zijne rijke phamasie, scherpe opmerkingsgave en
intelligente geest het zich voorstelde, op de meest
volkomen manier weer te geven . Die eigenschappen
hebben Messchaert gemaakt tot den kunstenaar,
voor wiens genie wij ons allen bewonderend
buigen'. 65
Zijn leerling Anton Averkamp voerde met
het Klein.koor a cappella een psalm van Sweelinck
uit. De voorzitter van het huldigingcomité, de
alomtegenwoordige Mr. Slem, zegde een portret
van Messchaert toe aan de jubilaris, te vervaardigen
door de kunstschilder Jan Veth. Toen het portret
hem in 1903 werd aangeboden, moet Messchaert
hebben gezegd: 'Want ik weet zeer goed, dat wij
zangers, wanneer ons insnument zijn tol aan de
tijd heeft betaald, weldra vergeten zijn, en dat de
bezoekers aan het Rijksmuseum, die over 20 of 25
jaar door deze zaal wandelen, niet zullen zeggen,

De onthulling van
het Messchaertmonument a an het
Noorderplantsoen o p
zaterdag 24 mei 1930
door burgemeester mr.
G.J. Bisschop.
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"daar heb je het portret van Messchaert", maar:
"wat hangt daar een prachtige Veth". 66 Het portret
is overigens later geplaatst in de solistenfoyer van
het Concertgebouw.67 De carrière van Messchaen
zou zich na 1902 nog voortzetten tot het jaar 1917,
wen hij voor het laatst in het Concertgebouw
de Christuspartij zong in Bachs Matthäuspassion.
Daarmee nam hij toch nog onverwacht afscheid
van het actieve concertleven. Alle eerder geplande
engagementen zegde hij af.

Tijdgenoten over Messchaert a ls musicus en
zangleraar.

H.L. Berckenhoff, de muziekschrijver voor de
Nieuwe Rotterdamsche Courant heeft het wezenlijke
van Messchaerts zangkunst indringend geschetst.
'In Messchaen staat niet voor U iemand, die alleen
maar zijn instrumem vaardig bespeelt en er uithaalt
wat er in zit. Instrument en kunstenaar zijn één.
Het gaat er mee, gelijk het Joachim gaat met zijn
viool. Gelijk het Liszt gegaan moet zijn met het
klavier. Het instrument bespeelt ook hèn. Beiden,
kunstenaar en speeltuig, doorleven samen het
kunstwerk, dat zij vertolken en doen het ook den
h oorder doorleven 1. .] Messchaert zingt niet maar
zijn liederen, hij leeft ze! In zijn ziel, in zijn geest
worden de zangen, die hij zich ter vertolking kiest,
nagecomponeerd'. 68
Franziska Martienssen , vanaf 1911 te
Charlottenburg Messchaerts leerlinge en later
zijn medewerkster, werkte de zangrnethodische
inzichten van haar leraar uit in enkele nog
steeds waardevolle leerboeken. Zijn 'methode'
bestond uit de verbinding van het Italiaanse Bel
Canto en de nieuwe op fysiologisch onderzoek
gebaseerde Duitse richting 69 Do0r zijn leraar Julius
Stockhausen en zijn contact met Julius Hey maakte
hij kennis met de methodische toepassing van
de articulatorische aspecten in het methodische
zangonderwijs uitgaande van het stemeigen van de
Duitse taal. Martienssen vat het zangmethodische
credo van Messchaert aldus samen . 'Messchaert
hat der modernen Gesangskunst durch sein
Vorbild das Ziel gewiesen: dieses Ziel ist eben
die Verschmelzung beider Richtungen zu einer
Einheit'. 70 Martienssen schrijft ook, in een poging
om het geniaal unieke van Messchaerts zangkunst
onder woorden te brengen: [..]' ... die Töne waren
für ihn Manifestationen des inneren Sinns, klare, bis
zum Letzten geistig durchgestaltete Darstellungen
seiner Klangvorstellung, seines unendlich
verfeinerten, unendlich liebevoll herangezogenen
inneren Hörens. [.. ] Ihm war das -Geistige der
Technik - die Klangvorstellung - alles'.71
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