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The North Netherlands Symphony Orchestra (NNO) was founded in 1990 following the mer-
ger of the Frysk Orkest and the Noordelijk Filharmonisch Orkest. The NNO has roots leading back
to 1862, making it the oldest orchestra in the Netherlands today. From its homebase Groningen the
NNO plays approximately 120 concerts per season in the northern part of the Netherlands, as
well as other parts of the country and abroad. Every other season the orchestra tours abroad, in
the recent past for example in Spain performing at concerthalls in Sevilla, Jaén, Murcia, Zaragossa
and Vigo. The orchestra is highly praised for its artistic accomplishments during the last few
years. Paul Janssens, critic for Mens en Melodie (June 2003), acclaimed magazine for classical
musical professionals, described the NNO as “The best and most adventurous regional orchestra
of the Netherlands”. Each season many Dutch and worldpremieres as well as the high level of per-
formance contribute to this point of view.

Hans Leenders (1971) started studying percussion at the Rotterdam Conservatory in 1989 and
obtained his degree in 1995. At the same time he studied conducting with Arie van Beek. In
1995, Hans Leenders was appointed percussionist at the Rotterdam Philharmonic Orchestra. He
teaches classical percussion at the Rotterdam Conservatory since 1997. For his performance with
the Netherlands Chamber Orchestra in June 1997, Hans Leenders was awarded the 'Anton
Kersjes' scholarship for young conductors, which enabled him to follow master classes with Ilja
Moesin, Valery Gergiev and Jorma Panula. In August 1997 Hans Leenders was finalist at the
International Kirill Kondrashin Competition for conductors. Two years later, he was appointed
assistant-conductor with the Rotterdam Philharmonic Orchestra. Leenders has conducted quite
a variety of Dutch orchestras, such as the Residentie Orchestra, the Noordhollands Philharmonic
Orchestra, the Netherlands Philharmonic Orchestra, the Netherlands Radio Symphony
Orchestra, the Gelders Orchestra, the Noord Nederlands Orchestra, Holland Symfonia and the
Rotterdam Philharmonic Orchestra. In September 2001, Hans Leenders impressed when he had
to replace Valery Gergiev during the opening concert of the Gergiev Festival and during a matinee
concert in the Amsterdam Concertgebouw, which was broadcasted live on television. Both these
performances with the Rotterdam Philharmonic Orchestra were highly praised by the audience
and the critics. Last August 2004 Hans Leenders made an outstanding debut with the Royal
Concertgebouw Orchestra. All the major Dutch newspapers unanimously considered his perfor-
mance as thrilling and spectacular. In March 2005 Valery Gergiev invited him to conduct the
orchestra of  the Mariinsky Theatre in St Petersburg.
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1 - 4 Symphony in A-Minor (1931)
1. Score figure 1 (Moderato) 5:55
2. Score figure 8 (L’istesso tempo)  2:23
3. Score figure 11 (Un poco vivace)  7:16
4. Score figure 25 (Tempo I, Moderato)                               3:06

5 - 10 Bitonal Symphony (1930)
5. Measure 1 (Lento e mesto)                                                    4:40
6. Measure  65 (Animato)  1:57
7. Measure  205 (Allegro agitato) 2:02
8. Measure  272 (Andante sostenuto) 4:23
9. Measure  452 (Molto tranquillo)      0:43
10.Measure  464 (Tempo I) 1:42

11-14 Symphony in C-Minor (1910)
11. Allegro molto e passionato 9:00
12. Andante, un poco sostenuto 5:42
13. Presto feroce 4:35
14. Largamente 9:28

Total time: 63:07

Hans Leenders (1971) begon in 1989 zijn studie slagwerk aan het Rotterdams Conservatorium
en behaalde zijn diploma Uitvoerend Musicus in 1995. Tevens studeerde hij orkestdirectie bij
o.m. Arie van Beek. In 1995 kreeg hij eenvaste aanstelling als slagwerker bij het Rotterdams
Philharmonisch Orkest. Sinds 1997 is hij verbonden als hoofdvakdocent klassiek slagwerk aan
het Rotterdams Conservatorium. In juni 1997 kreeg hij de Anton Kersjes-beurs voor jonge diri-
genten uitgereikt waarbij hij het Nederlands Kamerorkest dirigeerde. Sindsdien volgde hij
masterclasses bij Ilja Moesin, Valery Gergiev en Jorma Panula. In 1997 was Leenders finalist van
het internationaal Kirill Kondrashin dirigentenconcours. In augustus 1999 benoemde het
Rotterdams Philharmonisch orkest hem tot assistent-dirigent. Sindsdien heeft hij vrijwel alle
Nederlandse beroepsorkesten gedirigeerd zoals het Residentie Orkest, het Noordhollands
Philharmonisch Orkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Radio Symfonie Orkest het
Gelders Orkest, het Noord Nederlands Orkest, Holland Symfonia en het Rotterdams
Philharmonisch Orkest. In September 2001 maakte Hans Leenders grote indruk toen hij op
zeer korte termijn Valery Gergiev verving tijdens een deel van het het openingsconcert van het
Gergiev Festival met het Rotterdams Philharmonisch Orkest en tijdens een Matinee op de vrije
zaterdag in het het Concertgebouw - eveneens met het Rotterdams Philharmonisch Orkest - dat
op televisie is uitgezonden. Publiek  en pers reageerden enthousiast. In augustus 2004 maakte
Leenders een zinderend debuut bij het Koninklijk Concertgebouworkest. De kranten waren
unaniem zeer lovend in hun kritieken. Op uitnodiging van Valery Gergiev dirigeerde Hans
Leenders in maart 2005 het orkest van het Mariinsky Theater in St. Petersburg, Rusland

Hans Leenders
photography: Janwillem Toebes
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Recording dates:  8-12 September 2003 [5-10, 11-14]; 24-25 May 2004 [1-4]
Recording location: Oosterpoort, Groningen
Recording: Kompas CD Multimedia BV
Producer: T.A. Diehl
Balance engineers:  Oscar Meijer [1-4], Laurent Watgen [5-14]
Editing:  Oscar Meijer
Mastering:  Arnout Probst, Mediatrack
Graphic design: Egbert Luys, Mediatrack
Text: Theo Muller
Translation: Patricia Werner Leanse
Production: JOSÉE ZUIVER MUSIC & ART PRODUCTIONS

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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Het Noord Nederlands Orkest (NNO) heeft wortels in het jaar 1862, toen de
Groninger Orkest Vereniging (later: het Noordelijk Filharmonisch Orkest) werd
opgericht. Hierdoor mag het NNO als het oudste symfonieorkest van Nederland
gezien worden. Het NNO is in 1989 ontstaan uit een fusie van het Noordelijk
Filharmonisch Orkest en het Frysk Orkest. Op dit moment is het Noord Nederlands
Orkest ook het grootste regionale symfonieorkest van Nederland. Met Groningen als
standplaats verzorgt het orkest zo’n 120 concerten per seizoen in de provincies
Groningen, Friesland en Drenthe en op belangrijke podia in de rest van Nederland.
Het NNO gaat iedere twee jaar op tournee in het buitenland, is regelmatig te
beluisteren tijdens (landelijke) radio-uitzendingen en heeft de afgelopen vijf jaar
diverse cd’s op gerenommeerde labels (o.a. Chandos) uitgebracht die in de vakpers
enthousiast zijn ontvangen. Met ingang van seizoen 2005-2006 is Michel Tabachnik
chef-dirigent van het orkest. Met deze veelzijdige en internationaal gelauwerde topdirigent
staan u en het orkest veel onvergetelijke belevenissen op topniveau te wachten.

Marble relief of Julius Röntgen by Arthur Trebst,
1913. Nederlands Muziek Instituut (Dutch Music
Institute of The Hague)
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Johannes Messchaert and Julius Röntgen.  Dr. Otto Böhler Schattenbilder

Two preliminary studies for an
artistic photograph of the Röntgen
Trio nr. 1. (1913)
Julius Röntgen Sr. at the piano,
with violinist Julius Röntgen Jr.,
and cellist Engelbert Röntgen. 
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‘Ik was de hele zomer thuis en ben ijverig geweest. Is het niet een soort record om zes
symfonieën achter elkaar geschreven te hebben? Voorlopig heb ik ze voor twee piano’s
bewerkt. En het zijn allemaal eendelige stukken, elk duurt 15-20 minuten. Heel verschil-
lend van elkaar. Zelfs een bitonale heb ik geprobeerd.’
Met een mengeling van trots en lichte zelfspot schreef Julius Röntgen aan de Engelse
muziekgeleerde Donald Tovey hoe hij de zomer van 1930 had doorgebracht. Afgezien
van alle symfonieën had hij ook nog een biografie geschreven van Edvard Grieg, met wie
hij intiem bevriend was geweest.
Röntgens productiviteit was uitzonderlijk, vooral aan het begin en het einde van zijn
carrière. In zijn geboortestad Leipzig maakte hij als componerend wonderkind een vlie-
gende start. Toen hij in 1878 naar Amsterdam was verhuisd, kreeg hij het vooral druk
met optredens als pianist en dirigent en de organisatie van het hoofdstedelijke muziek-
leven. Hierdoor raakte het componeren enigszins op de achtergrond. Toch was Röntgens
faam als componist zo groot dat hij bij zijn vijftigste verjaardag in 1905 een liber amicorum
ontving, waaraan grootheden als Grieg, Nielsen en Joachim composities hadden bijge-
dragen. Nadat Röntgen zich in 1924 had teruggetrokken als directeur van het
Amsterdams Conservatorium, stortte hij zich opnieuw op het componeren. Meer dan
tweehonderd composities zette hij in de laatste acht jaren van zijn leven op papier.
Röntgens symfonische oeuvre weerspiegelt de curve van zijn productiviteit. Uit de vroege
jaren zeventig dateren drie jeugdsymfonieën. In de decennia daarna ontstaan onder meer
een aantal soloconcerten, de aan Brahms opgedragen Ballade über ein norwegisches
Volkslied en de Oud-Nederlandsche Dansen op.46. Pas in 1910 schrijft hij weer een com-
plete symfonie. Rond 1930 volgt een ware stortvloed aan symfonieën. Ze bestaan veelal
uit een aantal kortere, in elkaar overgaande delen. 
Niet alleen Röntgens fantasie en groot technisch gemak maar ook zijn talent voor
orkestratie kwamen hem hierbij te pas. ‘Je instrumenteert als een vis in het water,’ merkte
Grieg in een van zijn brieven bewonderend op. Hij wilde zelfs instrumentatieles bij
Röntgen nemen. Toen de laatste in de zomer van 1906 met Nielsen op het Deense slot
Fuglsang verbleef, sprong hij zijn in tijdnood geraakte collega bij door een aantal delen
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From the left: Edvard Grieg, Percy Grainger, Nina Grieg and Julius Röntgen. Troldhaugen, 26 July 1907
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van de toneelmuziek bij Drachmanns Oluf han ridder voor hem te instrumenteren.
Dankzij Röntgens snelheid van instrumenteren kregen ook de latere symfonieën die eerst
voor twee piano’s waren gezet, hun definitieve orkestrale vorm.

De Symfonie in a-klein dateert uit 1931 en behoort tot de groep eendelige, doorge-
componeerde symfonieën. César Francks cyclische principe wordt in deze symfonie toe-
gepast door het gebruik van een centraal thema, dat meteen aan het begin een aantal
malen klinkt. De vele kleine secundes die dit thema kenmerken, keren terug in andere
motieven. De lange stijgende lijnen van de blazers vormen een tegenbeweging bij de
dalende lijnen van de hoofdmelodie. De langzaam, op bruckneriaanse wijze opgebouw-
de spanning ontlaadt zich in het volgende, barcarolle-achtige deel. Een thematisch brug-
getje gespeeld door klarinet en altviool solo leidt naar een scherzo à la Berlioz. Het thema
bevat weer de kleine secundes van het basisthema. Vermomd in snelle notenwaarden ver-
schijnt het hele basisthema enkele keren in de strijkers. De fijngevoelige harmonie en de
variatievorm van het aansluitende Moderato bewijzen dat ook anno 1931 Brahms voor
Röntgen nog een inspiratiebron van betekenis was. Dan keert het hoofdthema, met zijn
contrapunt van stijgende lijnen, terug en werkt de muziek stap voor stap toe naar een
afsluiting in majeur.

De Bitonale symfonie uit 1930 is een zeldzaam en eenmalig experiment in de techniek
van tijdgenoten zoals de leden van de Groupe des Six, Stravinsky en Martinu. Röntgen
volgde de ontwikkeling van de nieuwe muziek op de voet en was niet bekrompen in zijn
bewondering voor componisten als Debussy, Stravinsky, Hindemith en Gershwin.
Debussy’s Pelléas et Mélisande bracht hem in opperste verrukking. Zijn analyses van
hedendaagse muziek leidden incidenteel tot composities in de stijl van het bewonderde
voorbeeld. Alleen Schönberg en diens twaalftoonssysteem wees Röntgen als onmuzikaal
van de hand. 
De Bitonale symfonie , waarvan Röntgen tegenover Donald Tovey met zoveel trots melding
maakte, is niet echt een hommage aan Debussy of een van de latere vertegenwoordigers
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at length to make thematic links within and between the movements. The first movement
with its syncopated main theme is slightly reminiscent of Schumann’s Rheinische
symphony in the parallel key of E-flat major. The same syncopation-motif in lar-
ger note value leads to the second theme for which, according to Röntgen’s own
program notes from 1911, a popular Swedish song served as a model. The bas-
soons play a syncopated counterpoint, inferred by the first theme. In the develop-
ment, a third theme is introduced and made into a fugue. The second part also
begins as a fugue. At a certain moment one can hear simultaneously the fugal
theme, its lyrical contrasting melody and a reduction in note values moving twice
as fast. At the end, the clarinets play once more the main theme of the first move-
ment. The timpani take the lead into the Presto feroce. Agitation increases in this
section to large heights. Against a punctuated theme the basses play the fugal
theme of the Andante. A melodic part, with a falling and rising line in
contrasting movement, functions as Trio. The same descending melodic line
returns in reduction and contributes to the euphoric activity with which this
movement ends. In the introduction of the last part, Röntgen, in the manner of
Beethoven’s Ninth Symphony, returns to themes from preceding sections. Then a
fugue follows, in which a triplet theme is initiated by the violas, and later appears
inverted. The symphony breathes as a whole the atmosphere of Brahms and
Bruckner, but as far as contrapuntal ‘tour de forces’ are concerned, Max Reger is
clearly the one Röntgen admired and rivalled.

Theo Muller

Translation: Patricia Werner Leanse

With thanks to the Nederlands Muziek Instituut (the Dutch Music Institute of the Netherlands, The
Hague) that preserves the symphonic manuscripts, John Smit for producing the scores and the Royal
Concertgebouw Orchestra for providing the program notes of March 2, 1911.
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classical hidden meaning. In fact the harmonic language is rather ambiguous than strictly bi-
tonal. Only in the short harp motif, which appears at the beginning and at the end of
the symphony, are two keys explicitly rubbing against each other.
The symphony consists of six short movements linked to one another. A strong chro-
matic motif and its inversion set the introduction’s atmosphere, which is sparsely instru-
mented and slow in development. The following Animato starts with ascending runs of
five notes, exposing an instable harmony caused by the augmented fifth interval. As in
the Symphony in a-minor, Röntgen chooses for a contrasting tempo in a dance-like triple
meter time. The motif of five rising notes characterizes the following Allegro agitato.
The Andante sostenuto has again the form of a theme with variations, strongly varying
in  character, but they all end with a recognizable harmonic cadenza - without a tinge
of bitonality! The texture becomes fuller and a romantic connecting passage leads to the
last part, in which the chromatic opening motif and the bitonal ‘motto’ sounds a last
time in the harp.

The two previous symphonies, like the majority of the symphonic output from
Röntgen’s last hectic creative period, remained unpublished and were never performed.
But the Symphony in c-minor (1910), the only symphony from Röntgen’s ‘middle period’,
was more fortunate. The Concertgebouw Orchestra under the composer’s direction pre-
miered this work on March 2, 1911. During the Nederlandsch Muziekfeest (Dutch
Music Festival) in 1912, Mengelberg conducted the symphony himself and in 1917, he
once again programmed it. These performances will have sounded probably completely
different from the première. Röntgen, trained in Leipzig, kept to Mendelssohn’s principle
that once a tempo is selected, each movement should hold that chosen tempo.
Mengelberg conducted according to Wagner’s adagium, that tempo is an expressive tool
and therefore by definition flexible. Mengelberg’s numerous markings in the score reveal
tempo fluctuations indicating performances of a more romantic nature than those of
Röntgen. 
The Symphony in c-minor is a complete, four movement symphony. Röntgen laboured

van de bitonaliteit. Röntgens bitonaliteit is er één zonder scherpe kantjes, zonder de vro-
lijke brutaliteit van Milhaud of de neoklassieke dubbele bodem van Stravinsky. In feite is
de harmonische taal eerder dubbelzinnig dan strikt bitonaal. Alleen in het korte harp-
motief dat aan het begin en het einde van de symfonie klinkt, worden nadrukkelijk twee
toonsoorten tegen elkaar aangewreven.
De symfonie bestaat uit zes korte delen die op elkaar aansluiten. Een sterk chromatisch
motief en zijn omkering bepalen de sfeer van de inleiding, die dun geïnstrumenteerd is en
langzaam op gang komt. Het aansluitende Animato begint met stijgende loopjes van vijf
noten, waarbij de overmatige kwint voor harmonische onbestendigheid zorgt. Net als in
de Symfonie in a-klein kiest Röntgen voor een contrasterend tempo in een dansante drie-
delige maatsoort. Het motief van vijf stijgende noten bepaalt ook het daaropvolgende
Allegro agitato. Het Andante sostenuto heeft opnieuw de vorm van een thema met variaties.
De variaties zijn afwisselend van karakter maar sluiten allemaal af met een herkenbare harmo-
nische cadens – zonder een vleugje bitonaliteit! De textuur wordt steeds voller en een
romantische overbruggingspassage leidt naar het laatste gedeelte, waarin het chromatische
beginmotief en het bitonale ‘motto’ van de harp nog eenmaal klinken.

De twee voorgaande symfonieën zijn, zoals de meeste symfonische werken uit de laatste
hectische scheppingsperiode van Röntgen, tijdens zijn leven onuitgegeven en onuitge-
voerd gebleven. Maar de Symfonie in c-klein uit 1910, de enige symfonie uit Röntgens
‘middenperiode’, was een beter lot beschoren. Op 2 maart 1911 hield de componist het
stuk ten doop tijdens een abonnementsconcert van het Concertgebouworkest. Op het
Nederlandsch Muziekfeest van 1912 dirigeerde Mengelberg de symfonie zelf en in 1917
zette hij haar nogmaals op het programma. Die uitvoeringen zullen waarschijnlijk heel
anders hebben geklonken dan de première. Röntgen, opgeleid in Leipzig, hield zich aan
Mendelssohns principe dat per deel een eenmaal gekozen tempo vastgehouden moest
worden. Mengelberg dirigeerde volgens Wagners adagium, dat het tempo een expressie-
middel is en dus per definitie flexibel. De talloze door Mengelberg in zijn partituur bijge-
schreven tempofluctuaties wijzen erop dat zijn uitvoering waarschijnlijk een stuk roman-
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tischer zal zijn geweest dan die van Röntgen.
De Symfonie in c-klein is een volledige, vierdelige symfonie. Röntgen heeft zich veel moei-
te getroost om binnen en tussen de delen thematische verbanden aan te brengen. Het eerste
deel doet met zijn syncopische hoofdthema een beetje denken aan Schumanns Rheinische
symfonie , in de paralleltoonsoort Es-groot. Hetzelfde syncopenmotief in langere noten-
waarden leidt naar het tweede thema, dat volgens Röntgens eigen programmatoelichting uit
1911 een vrije navolging van een populair Zweeds lied is. De fagotten plaatsen er een syn-
copisch contrapunt bij dat van het eerste thema is afgeleid. In de doorwerking wordt een
derde motief geïntroduceerd en fugatisch verwerkt. Het tweede deel begint eveneens als
een fuga. Op een zeker moment klinken tegelijkertijd de lyrische tegenmelodie bij het fuga-
thema, het fugathema zelf én een verkleining van dat thema in tweemaal zo snelle noten-
waarden. Aan het eind laten de klarinetten ook het hoofdthema van het eerste deel nog een
keer horen. 
De pauken zetten de toon voor het Presto feroce. De opwinding stijgt in dit deel tot grote
hoogte. Tegen een gepuncteerd thema spelen de bassen het fugathema van het Andante.
Een melodisch gedeelte, met een dalende en stijgende lijn in tegenbeweging, fungeert als
Trio. Diezelfde dalende melodische lijn keert in de verkleining terug en draagt dan bij tot
de euforische activiteit waarmee dit deel besluit. In de inleiding van het laatste deel laat
Röntgen op de wijze van Beethovens Negende symfonie thema’s uit de voorafgaande delen
terugkeren. Daarop volgt een fuga, waarvan het triolenthema het eerst door de altviolen
wordt aangeheven en later ook in de omkering verschijnt. De symfonie als geheel ademt
een beetje de sfeer van Brahms en Bruckner, maar wat betreft contrapuntische hoog-
standjes heeft Röntgen duidelijk geprobeerd de door hem bewonderde Max Reger naar de
kroon te steken.

Theo Muller

Met dank aan het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag dat de handschriften van de opgenomen 
symfonieën bewaart, John Smit die de partituren vervaardigde en het Koninklijk Concertgebouworkest, dat 
de programmatoelichting van 2 maart 1911 ter beschikking stelde.

music for Drachmanns’ play Oluf han ridder.  As a result of Röntgen’s swiftness in instru-
mentation, also the later symphonies, originally written for two pianos, obtained their
final orchestral form.

The Symphony in a-minor dates from 1931, and belongs to the group of one move-
ment, through-composed symphonies. César Franck’s cyclical principle is applied to this
symphony by usage of a central theme, which from the outset is heard a number of
times. The many small intervals of seconds, which characterize this theme, return in
other motifs. The long rising lines in the wind instruments form a contrary movement
to the descending lines of the main melody. The slow tension, built up in Brucknerian
fashion absolves into the following, barcarolle-like part. A thematic connection played
by clarinet and viola leads to a scherzo à la Berlioz. The theme again contains the small
second intervals from the basis theme. Camouflaged in rapid note values, this theme also
appears a few times in the strings. The delicate harmony and the variation form con-
necting to the following Moderato proves that in the period around 1931, Brahms was
still a meaningful source of inspiration to Röntgen. The main theme then returns, with
its counterpoint of ascending lines, and gradually evolves in a major key finale. 

The Bitonal Symphony from 1930 is a unique and one-off experiment in the technique
of contemporaries like the members of the Groupe of the Six, Stravinsky and Martinu.
Röntgen closely followed the developments of new music and was not narrow-minded
in his admiration for composers like Debussy, Stravinsky, Hindemith and Gershwin.
Debussy's Pelléas et Mélisande delighted Röntgen enormously. His analyses of contem-
porary music led incidentally to compositions in the style of admired examples.
Röntgen however, rejected Schönberg and his twelve-tone system, which he regarded as
unmusical. 
The Bitonal Symphony , which Röntgen proudly reported to Donald Tovey, is not real-
ly a homage to Debussy or to the later representatives of bitonality. Röntgen’s bitonali-
ty is one without sharp edges, without the gay insolence of Milhaud or Stravinsky’s neo-
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‘I spent the entire summer at home and have been working very hard. Isn't it a sort
of record to have written six symphonies one after the other? For the time being, I have
arranged them for two pianos. And they are all one-movement pieces, each lasting fifteen
to twenty minutes and differing from one another. I have even made a bitonal one’.
With a mixture of smugness and self-mockery Julius Röntgen reported to the English
musicologist Donald Tovey on how he had spent the summer of 1930. Aside from these
symphonies, he also completed a biography of Edvard Grieg with whom he had shared
an intimate friendship.
Röntgen’s productivity was exceptional, especially at the beginning and the end of his
career. As a prodigy, the young composer made a running start in his birthplace, Leipzig.
After moving to Amsterdam in 1878, he was primarily active as a pianist, conductor and
organizer of the capital’s musical life. For this reason, composition became less promi-
nent. Röntgen’s fame as a composer was nevertheless so great that he received a liber
amicorum in 1905 on his 50th birthday, to which celebrities like Grieg, Nielsen and
Joachim contributed. Following his retirement in 1924 as director of the Amsterdam
Conservatory, Röntgen again focused on composing. He completed more than two
hundred compositions in the last eight years of his life. 
Röntgen’s symphonic oeuvre reflects the curve of his productivity. Three youth sym-
phonies date from the early 1870’s. In the following decades a number of solo concerts
were realized, Ballade über ein norwegisches Volkslied dedicated to Brahms and the
Oud-Nederlandsche Dansen  Op. 46. It was only in 1910 that he again wrote a complete
symphony. Around 1930 a flood of symphonies ensues. They mostly consist of a num-
ber of shorter transitional movements.
Not only Röntgen’s fantasy and great technical skill, but also his orchestrating talent was
exercised. ‘You orchestrate like a fish in water’, so noted Grieg admirably in one of his
letters. He even wished to take instrumentation lessons from Röntgen. During
Röntgen’s sojourn in the summer of 1906 at the Danish castle Fuglsang, he even
assisted his colleague Nielsen in the orchestration of several movements of the stage-

Edvard Grieg, Julius Röntgen (with telescope) and Frants Beyer on the Løvstakken Mountain 
near Bergen, Norway (May 1902)
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Dit is een lage resolutieproef!!! Drukkerij Erla - Mediatrack


