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dass es sommerliche Blumen sind…
[14] Traurige Frühlingsnacht (Li-Song-Fu)

Geschrei der silbernen Fasanen
klang melancholisch durch die Nacht
Ich spielte dir auf meiner Flöte
ein Lied, das auch nicht fröhlich war.

In dumpfer Trauer lag die Erde,
Wir wussten keinen Grund zu nennen,
dass unsre Augen überflossen,
das Leben war wie Blei in uns.

Uns war so bange wie den Blumen,
du liessest deine Hände hängen,
du sahst mich an und sprachest müde:
Sei still sei still, es wird vorübergehn.



Párkányi Quartet [1-8]
Julia Bronkhorst, soprano [9-14]
Hans Eijsackers, piano [9-14]

1 - 4 String Quartet in C-major (1925)
1. Allegro con spirito 5:02
2. Vivace 2:28
3. Larghetto 4:09
4. Presto 4:51

5 - 8 String Quartet in G-minor ‘Fancy’ (1917)
5. Lento e sostenuto 8:41
6. Presto leggiero 3:09
7. Un poco allegretto, sempre con molto delicatezza 3:51
8. Allegretto, un poco tranquillo e con sentimento 8:52

9 -14 Chinesische Lieder for soprano & piano op. 66 (1916) (Hans Bethge)

9. Der Pavillon aus Porzellan 1:25
10. Abend auf dem Fluss 3:05
1 1. Liebestrunken 2:44
12. Die geheimnisvolle Flöte 2:54
13. Die drei Prinzessinen 4:01
14. Traurige Frühlingsnacht 4:59

Total time: 60:12
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[13]  Die drei Prinzessinen (La-Ksu-Feng)

Drei Prinzessinen im Lande Sym
standen an dem weissen Rand des Meeres,
sahen aus nach einem flinken Fahrzeug, 
das sie in die Ferne führen sollte,
zu den Ufern wo die Freiheit wohnt.

Drei Prinzessinen im Lande Sym 
hoben ihre hände zu den Göttern
und erbaten die Erfüllung ihrer Sehnsucht, 
aber keine Götter hörten 
auf das heisse, angsterfüllte Flehn.

Drei Prinzessinen im Lande Sym
klagten durch die Tage, durch die Nächte,
aber niemand hörte ihren Jammer,
ihre Schönheit welkte wie die Blumen,
ihre Stimme losch als wie ein Licht.

Drei Prinzessinen im Lande Sym 
hocken alt un grau am Rand des Meeres,
ihre Lippen reden irre Worte, 
ihre hände spielen mit dem Sande,
und sie streun ihn in die Haare, glaubend, glaubend, 



Recording dates: 30 October, 1 November 2004 [1-8] 
18, 20, 21 January 2005 [9-14]
Recording location: Muziekcentrum Frits Philips, Eindhoven
Recording: Mediatrack
Producer: Tom Peeters
Balance engineer/editing: Arnout Probst
Graphic Design: Egbert Luys, Mediatrack
Text: Theo Muller
Translation: Patricia Werner Leanse
Photography: …
Production: Josée Zuiver
Cobra Logo: Angenelle Thijssen

This recording has been made possible with the financial support 
of the Röntgen Family and ThuisKopie Fonds
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[12] Die geheimnisvolle Flöte (Li Tai Po)

An einem Abend, da die Blumen dufteten 
und alle Blätter an den Bäumen, 
trug der Wind mir das Lied 
einer entfernten Flöte zu. 
Da schnitt ich einen Weidenzweig vom Strauche, 
und mein Lied flog, Antwort gebend, 
durch die blühende Nacht. 
Seit jenem Abend hören, wann die Erde schläft, 
die Vögel ein Gespräch in ihrer Sprache.
An einem Abend, da die Blumen dufteten…Colofon
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‘Niet de beroemde’ noemde Julius Röntgen (1855-1932) zichzelf vaak geksche-
rend, wanneer hij aan anderen werd voorgesteld. De natuurkundige Wilhelm Conrad
Röntgen was zijn verre achteroom. Julius maakte als pianist, componist en dirigent
een aanzienlijke carrière, eerst in zijn geboorteplaats Leipzig en vanaf 1878 in zijn
tweede vaderland, Nederland. Maar tegen de roem van de uitvinder van de röntgen-
stralen kon hij niet op. Edvard Grieg, met wie Julius Röntgen intiem bevriend was,
nam het in een feestrede tijdens zijn zestigste verjaardag voor hem op. In aanwezig-
heid van Röntgen verzekerde hij zijn gehoor: ‘Ik zeg tegen hem dat hij tóch “de
beroemde” is. Hij verdient het te zijn, want de röntgenstralen gaan niet verder dan
tot de beenderen, maar zijn stralen gaan er dwars doorheen!’
‘Warmbloedig’ is inderdaad het eerste woord waarmee de muziek van Julius Röntgen
kan worden beschreven. Hoewel hij openstond voor nieuwe ontwikkelingen en die bij
wijze van experiment in zijn stijl toeliet, bleef hij tot aan zijn dood verknocht aan het
romantische Brahms-idioom dat hij zich als jongeman had eigen gemaakt. 
Maar de donkere, zwaarmoedige kant van de Duitse romantiek paste niet bij
Röntgens aard. Hij was een uitgesproken levensgenieter, en dat hoor je. Bovendien
behoorde hij tot het ouderwetse type van de muzikant-componist. Hij schreef veel
stukken voor eigen gebruik, voor huiselijke kring, voor vrienden, voor bijzondere
gelegenheden. Met ruim zeshonderd werken in alle genres op zijn naam, evenaarde
hij de productiviteit van zijn tijdgenoten Saint-Saëns en Reger. Met die twee had hij
overigens ook zijn carrière als pianist, zijn brede muzikale eruditie en zijn aanleg voor
lekkerbekkerij gemeen.
Na Röntgens dood hielden zijn zoons de familienaam in ere. Vijf van hen werden ook
beroepsmusicus en bekleedden als pianist, concertmeester of solocellist belangrijke
posten. De zesde zoon ontwierp als architect villa Gaudeamus, waar Röntgen zijn la-
tste jaren doorbracht en die later onderdak bood aan de gelijknamige stichting voor
hedendaagse muziek. ‘Gaudeamus’: laten wij ons verheugen. Dat motto, als onder-
deel van het studentenlied Gaudeamus igitur door Brahms geciteerd in de
Akademische Fest-ouvertüre, zou ook het motto van Röntgens lange, vruchtbare en
blijmoedige leven kunnen zijn.

[10] Abend auf dem Fluss (Tschan-Jo-Su)

Nur eine einzige Wolke zieht am Abendhimmel hin;
nur eine Barke schwimmt im Fluss, ich bin allein darin.

Nun kommt der junge Mond herauf, ein runder Silberschild;
im Flusse geisterhaft bewegt, seh ich sein Spiegelbild.

Da wird die dunkle Wolke hell und schwebt in süsser Ruh,
da fuhl ich weichen allen Schmerz. O Mond, das tatest du!

[11] Liebestrunken (Li-Tai-Po)

Im Garten des Palastes streift der Wind 
mit weichem Anhauch über Lotos blumen.
Auf der Terrasse, wohlig hingestreckt 
in bunte Seidenkissen, ruht der König.
Vor ihm tanzt Si-Chy, funkelnd wie die Sterne, 
schön wie die Schönheit selber, schwebt und schwebt 
und lächelt, lächelt, wunderbar zu schauen,
bis dass ein süssbegehrliches Ermatten in ihre Glieder sinkt; 
die Hüften wiegen sich nun nicht mehr; 
die kleinen Füsse ruhn, und schmachtend lehnt sie an den Jaderand, 
den schimmernden, des königlichen Lagers…
Die holde Si-Chy, schmachtend lehnt sie da…
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De werken op deze cd bestrijken de twee gebieden waar Röntgens grootste kracht lag:
de kamermuziek en de vocale muziek. Ze demonstreren zijn grote gevoel voor klank
en zijn lyrische talent. Als traditionalist hield hij vast aan negentiende-eeuwse vormen
en genres. In veel composities hanteerde hij naar Francks voorbeeld het cyclische prin-
cipe. Het werk maakt dan gebruik van een bepaald melodisch leidmotief of sluit af
met een verwijzing naar het begin. Elementen uit de volksmuziek zorgen soms voor
een noordelijke toets. 
Het intieme karakter van Röntgens kamermuziek blijkt uit het feit dat veel delen 
pianissimo eindigen. Veel stukken vinden dan ook hun oorsprong in de kamermu-
ziekavonden die in huize Röntgen schering en inslag waren. Zelf verwisselde de com-
ponist voor die gelegenheden de piano graag voor de altviool. Zijn achttien strijk-
kwartetten en zeven Quartettino’s bleven tijdens zijn leven onuitgegeven. Evenals de
veertien cellosonates en andere deeloeuvres beginnen ze pas de laatste tijd stukje bij 
b e etje in druk te verschijnen.

Het Strijkkwartet in C-groot (1925) is typerend voor de late Röntgen: idiomatisch,
gerijpt maar nog boordevol ideeën. In het eerste deel plaatst de componist een fol-
kloristisch thema boven een luchtige Haydn-bas. Door het hele deel waait de frisse
wind van een Scandinavische zomerdag. Het beginmotief van vier dalende noten
keert terug in het korte Scherzo. Het langzame deel is een hoogtepunt van ingetogen
romantiek. De attacca volgende finale heeft een sterk ritmische drive. Het thema ver-
schijnt aan het eind in de vertraging en na een vioolsolootje klinkt nog eenmaal het
thema waar het kwartet mee opende.

Het Strijkkwartet in g-klein (1917) draagt in zijn tweede versie de ondertitel ‘Fancy’.
Misschien verwijst die naam naar de sterk polyfone fancy’s voor gambaconsort van
zeventiende-eeuwse Engelse componisten zoals Gibbons. Met name in het eerste deel
benut Röntgen met meesterhand de meerstemmige mogelijkheden van het strijk-
kwartet. Het wat zoekende openingsthema bepaalt de mineurstemming. Het slot is
majeur, maar met veel schubertiaanse mineurkleuringen. Het Scherzo doet met zijn
grote sprongen door de registers, zijn voorslagen en wisselende metrische accenten
aan Wolfs Italienische Serenade denken. Het derde deel begint als een fuga op een

[9] Der Pavillon aus Porzellan (Li-Tai-Po)

Mitten in dem kleinen Teiche
steht ein Pavillon aus grünem
und aus weißem Porzellan.

Wie der Rücken eines Tigers
wölbt die Brücke sich aus Jade
zu dem Pavillon hinüber.

In dem Häuschen sitzen Freunde,
schön gekleidet, trinken, plaudern, 
manche schreiben Verse nieder.

Ihre seidnen Ärmel gleiten
rückwärts, ihre seidnen Mützen
hocken lustig tief im Nacken.

Auf des kleinen Teiches stiller
Oberfläche zeigt sich alles 
wunderlich im Spiegelbilde:

wie ein Halbmond scheint die Brücke,
umgekehrter Bogen. Freunde,
schön gekleidet, trinken, plaudern.

Alle auf dem Kopfe stehend,
in dem Pavillon aus grünem
und aus weißem Porzellan.
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raadselachtig, chromatisch thema dat tonaal in de lucht blijft hangen. Het laatste deel
brengt verlichting met een volksliedachtig thema. Maar de muziek verandert daarna
meermalen van karakter en tempo en dreigt ietwat topzwaar te worden. Aan het eind
plaatst de componist weer zijn handtekening: een heri n n e ring aan het openingsthema
van het eerste deel en een pianissimo slot.

Die Chinesische Flöte, de door Hans Bethge vrij vertaalde verzameling van eeuwen-
oude Chinese lyriek, had Mahler al geïnspireerd tot Das Lied von der Erde toen
Röntgen er in 1916 ook zeventien liederen van op muziek zette. Zeven daarvan wer-
den in 1918 door Wilhelm Hansen uitgegeven als Chinesische Lieder op.66. Ze
tonen de grote affiniteit die Röntgen als koordirigent en als duopartner van de bari-
tons Stockhausen en Messchaert met de menselijke stem had gekregen. De liederen
zijn subtiel en suggestief en het romantische gebaar werkt nergens o verladen. De lie-
derenreeks is ook weer cyclisch van opbouw. De piano-inleiding van het (hier niet
opgenomen) eerste lied Die Einsame keert terug aan het eind van het laatste lied,
Traurige Frühlingsnacht. De thematiek varieert van Chinese maannachten en onbe-
antwoorde liefdes tot de grappige chinoiserie van een porseleinen paviljoen. 

Theo Muller
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István Párkányi, Heinz Oberdorfer and Ferdinand Erblich, three members of
the original Orlando Quartet, established in 1998, with Michael Müller, the
Párkányi Quartet . Following successful concerts in the Netherlands, they toured
the United States and Japan and gave concerts in Germany, Belgium and France. In
the summer of 2003 they performed the com-plete Beethoven string quartets toge-
ther with the Auer Qu a rtett and the Janacek Qu a rtett at the Ed i n b u r g h
International Festival in Scotland. In addition to their CDs of Beethoven, Schubert
and Dvorák, they have recorded Debussy/Ravel and Tchaikovski for the Praga
label. These CDs have been released in 2004. 

Julia Bronkhorst studied singing with Sofia van Sante and with Udo
Reinemannn at the Utrecht Conservatory and continued her studies with Margreet
Honig and Lucia Meeuwsen. Julia Bronk-horst sings a broad repertoire. She is an
active performer in opera and with orchestras, has given recitals in different coun-
tries and participated in radio broadcasts. She is a prizewinner of the Bel-Canto
Festival in 1999. In 2001, a program of songs by Dutch and South African com-
posers and poets took her to South Africa and resulted in a CD release with this
repertoire. Other recordings include a CD of art songs by Henriëtte Bosmans and
Dutch contemporaries and a CD with compo-sitions of André Jolivet.

Hans Eijsackers studied piano with Gérard van Blerk, Jan Wijn and György
Sebök. In 1992 he received the diploma of Performing Musician, Cum Laude, from
the Sweelinck Conserva t o rium in Amsterdam. He teaches at the Roy a l
Conservatory in The Hague and performs regularly as a so-loist, chamber musican
and accompanist. He is a member of the Hexagon Ensemble and forms a success-
ful duo with mezzo-soprano Xenia Meijer. In the Rising Stars Series, he toured with
clari-nettist Lars Wouters van den Oudenweijer, and performed in Carnegie Hall
(New York) and various European cities. His large discography includes recordings
with the Hexagon Ensemble. 

István Párkányi, Heinz Oberdorfer en Ferdinand Erblich, alledrie leden van
het oorspronkelijke Orlando Kwartet, richtten in 1998 samen met Michael Müller
het Párkányi Kwartet op. Na succesvolle concerten in Nederland heeft het kwartet
inmiddels al tournees gemaakt door de Verenigde Staten en Japan en concerten
gegeven in Duitsland, België en Frankrijk. In de zomer van 2003 was het kwartet
te gast op het Edinburgh International Festival in Schotland waar zij samen met het
Auer Quartett en Janacek Quartett alle Beethoven strijkkwartetten uitvoerden.
Behalve cd-opnamen van Beethoven, Schubert en Dvo_ák namen zij voor het Praga
label Debussy/Ravel en Tsjaikovski op. Deze laatste cd’s zijn eind 2004 verschenen.

Julia Bronkhorst studeerde zang bij Sofia van Sante en aan het Utrechts
Conservatorium bij Udo Reinemann. Hierna volgde zij lessen bij Margreet Honig
en Lucia Meeuwsen. Julia Bronkhorst zingt een breed repertoire. Zij werkte mee
aan operatieprodukties, gaf recitals in verschillende landen, trad op met orkesten en
werkte mee aan verscheidene radioprogramma’s. In 1999 won zij een prijs op een
Belcantofestival. In 2001 bracht zij in Zuid-Afrika een programma van liederen van
Nederlandse en Zuid-Afrikaanse componisten en dichters. Dit repertoire zette zij
ook op cd, evenals liederen van Henriëtte Bosmans en Nederlandse tijdgenoten. Zij
werkte tevens mee aan cd-opnamen met composities van André Jolivet.

Hans Eijsackers studeerde piano bij Gérard van Blerk, Jan Wijn en György
Sebök. In 1992 behaalde hij het diploma Uitvoerend Musicus met Onderscheiding
aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Naast zijn werk als docent aan
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag treedt hij veelvuldig op als solist,
kamermusicus en liedbegeleider. Hij is pianist van het Hexagon Ensemble en vormt
een succesvol duo met mezzosopraan Xenia Meijer. Hans Eijsackers maakte met
klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer een tournee in de serie Rising Stars
met een recital in Carnegie Hall (New York) en gaf concerten in een groot aantal
steden in Eu ropa. Hij maakte diverse cd-opnamen, o.a. met het He x a g o n
Ensemble.
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Die Chinesische Flöte, Hans Bethge’s freely translated collection of ancient Chinese
poetry, had already inspired Mahler in composing Das Lied von der Erde when
Röntgen set seventeen poems to music in 1916. Two years later, Wilhelm Hansen
published seven of these as Chinesische Lieder Op. 66. The songs demonstrate
Röntgen’s deep affinity to the human voice originating from in his long experience as
a choral conductor and accompanist to the baritones Stockhausen and Messchaert. 
This song cycle is again cyclical in structure. The piano introduction of the first song
(not on this recording) Die Einsame returns at the conclusion of the final song,
Traurige Frühlingsnacht. The songs are subtle and suggestive without romantic exces-
siveness. The themes vary from evenings by moonlight and unrequited love to typi-
cal Chinese wittiness.

Theo Muller

Translation: Patricia Werner Leanse
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ends with a reference to the beginning. Elements of folk music often add a northern
European touch. 
By ending many movements with a pianissimo, the intimate character of Röntgen’s
chamber music is accentuated. The origin of numerous pieces can be traced to the
musical soirees of frequent occurrence in the Röntgen home. On those occasions, the
composer himself would happily substitute the piano for the viola. His eighteen
string quartets and seven Quartettinos remained unpublished during his life. Like the
f o u rteen cello sonatas and other parts of his oeuvre, these works have slowly but surely
come into print in recent years. 

The String Quartet in C-major (1925) is representative of Röntgen’s later period:
idiomatic, mature yet full of ideas. In the first movement a folk-like theme moves
above a light Haydn-like bass line. A fresh breeze reminiscent of a Scandinavian sum-
mer day blows through the entire movement. The opening motif of four descending
notes returns in the short Scherzo. The slow movement is a highlight of fine roman-
ticism. The attacca finale has a powerful, rhythmical drive. The theme appears at the
end in augmentation, followed by a short violin solo and returning once more to the
opening theme of the first movement.

The second version of the String Quartet in G-minor (1917) is subtitled ‘Fancy’.
Perhaps this is a reference to the strong polyphonic 17th century English fancys for
gamba consorts by composers like Gibbons. In the first movement, Röntgen utilizes
to the full the polyphonic possibilities of the string quartet to the maximum. The
searching opening theme underlines the minor atmosphere. The movement ends in
a major key but with Schubert-like minor-colourings. The Scherzo is reminiscent of
Wolfs Italienische Serenadewith grace notes, changing metric accents and large jumps
between registers. The third movement begins like a fugue on a curious, chromatic
theme with uncertain tonality. The final movement is relieving with a folk song
theme. But hereafter, the music changes from character and tempo and almost beco-
mes top-heavy. Finally the composer places again his signature: back to the opening
theme of the first movement and ending in a pianissimo.

‘Not the famous one’ is how Julius Röntgen (1855-1932) jokingly introduced him-
self to new acquaintances. The physicist Wilhelm Conrad Röntgen was his great
uncle. Julius had a considerable career as pianist, composer and conductor, first in his
birthplace Leipzig and from 1878 in what would become his second homeland, the
Netherlands. But the fame of the x-ray inventor remained greater. During Julius
Röntgen’s sixtieth birthday party, intimate friend Edvard Grieg saluted Röntgen’s
reputation in a toast: ‘I tell him that he is the famous one. He deserves it because x-
rays only reach the bones while Julius’ rays go right through them!’
‘Passionate’ is indeed the first word to describe the music by Julius Röntgen.
Although he was open to new developments, and used these as a form of experimen-
tation in his style, he remained until his death hooked to the romantic Brahms-like
idiom he cultivated as a young man.
But the dark, melancholic side of German romantic music did not completely suit
Röntgen's character. He was an obvious hedonist and that can be heard in his music.
Moreover, he can be classified as the traditional type of musician-composer. He wrote
many pieces for private purposes; for his home circle, friends and special occasions.
His productivity equals that of contemporaries Saint-Saëns and Reger. Like them, he
too enjoyed a career as a pianist and had an extensive knowledge of music as well as
fine food. 
After his death, his sons kept the family name Röntgen in esteem. Five of them also
became professional musicians and worked at important posts as pianist, concert-
master or solo cellist. His sixth son was the architect of Villa Gaudeamus, where
Röntgen resided in his last years and what later became the home to the Foundation
of Contemporary music. ‘Gaudeamus’: let us be joyful. This motto, as part of the stu-
dent song Gaudeamus igitur cited by Brahms in the Akademische Fest-ouvertüre,
could also serve as the motto for Röntgen’s long, prosperous and happy life.

The works on this CD cover Röntgen’s strongest two areas: chamber and vocal music.
They demonstrate his feeling for sound and his lyrical talent. As a traditionalist he
clung to 19th century forms and genres. Many compositions employ the cyclical prin-
ciple so closely related to Franck. A specific melodic leitmotif is applied or the piece


