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 Dit CD-album is totstandgekomen in het kader van de werkzaamheden van de Heimans 
en Thijsse Stichting. Dit wordt al meteen tot uitdrukking gebracht door de spreeuwen op de 
titelpagina. Zij vormen het ex libris van Thijsse dat tevens het embleem van de Stichting is.
 De Heimans en Thijsse Stichting houdt zich bezig met het verzamelen en archiveren 
van boeken en andere documenten betreffende de geschiedenis van de natuurstudie en de 
natuurbescherming. De Stichting is vernoemd naar Eli Heimans (1861-1914) en Jac. P. Thijsse 
(1865-1945), de twee baanbrekende figuren op het gebied van natuurhistorische popularisatie 
en opvoedkunde. De Stichting beheert grote delen van hun archief alsmede van tientallen 
anderen die in hun voetspoor hebben gewerkt respectievelijk werken. Behalve de nog steeds 
geliefde Verkade albums met teksten van Thijsse worden ook enkele boekjes nog steeds 
gelezen, waaronder ‘In de natuur’ (een bloemlezing van opstellen van Heimans) en ‘Naar de 
natuur’ (beschouwingen van Thijsse). Meer gegevens over de Heimans en Thijsse Stichting 
zijn te vinden op de website van de Stichting: www.heimansenthijssestichting.nl 
 Nadat de tweede van ons, ecoloog en pianist met een speciale belangstelling voor impres-
sionistische muziek, in 2001 bestuurslid van de Heimans en Thijsse Stichting was geworden, 
en de eerste van ons, gitarist en componist met een passie voor de natuur, enkele jaren later 
contact had gezocht met de Heimans en Thijsse Stichting, leerden de twee elkaar kennen 
in 2004. Margriet had een Epipogon-sonate voor twee gitaren geschreven, die is gebaseerd 
op de honderd jaar oude beschrijving door Heimans van een zoektocht in de Harz naar dit 
kleine orchideetje, thans bekend onder de naam Epipogium aphyllum. Deze beschrijving 
had ze aangetroffen in bovenvermeld boekje ‘In de natuur’. De gedachte kwam op om deze 
sonate en de iets later gecomponeerde en verwante Vlieland-sonate uit te voeren tijdens een 
van de jaarlijkse bijeenkomsten van donateurs van de Stichting en andere belangstellenden. 
Dit is inderdaad geschied, en wel op 9 oktober 2004, zij het dat een inmiddels voltooide 
zetting voor gitaar en klavier werd uitgevoerd. Toen toehoorders na afloop vroegen of er al 
een CD beschikbaar was, luidde het verbaasde antwoord “Nee, maar dat is wel een aardig 
idee”. Meteen kwam bij ons op dat het jammer zou zijn de CD alleen te vullen met de twee 
sonates, die bij elkaar slechts 16 minuten duren. 
 Nu wisten we natuurlijk dat de natuur door de eeuwen heen een inspiratiebron is geweest 
voor de muziek, zowel de volksmuziek als de ‘klassieke’ muziek. Veel volksliedjes waren en 
zijn nog steeds een uiting van een intens contact met de natuur en de jaargetijden. Daarnaast 

Eli Heimans Jac. P. Thijsse



3

zijn volksdansen die buiten werden uitgevoerd een andere uiting van hetzelfde gevoel. Al 
sinds de Renaissance hebben vele componisten van zogenaamde klassieke of serieuze mu-
ziek werken en werkjes geschreven waarin volksliedjes zijn verwerkt en volksdansen zijn 
gestileerd en waarin ook vaak de natuur, de jaargetijden en planten en dieren een rol spelen 
of er zelfs in optreden. 
 Wij besloten om muziekstukken te verzamelen die voor onze respectieve instrumenten 
zijn geschreven en bovendien kort zijn, bij voorkeur niet langer dan vier minuten. Op die 
manier kunnen vele verschillende stijlen en componisten aan bod komen. Wat ons daarbij 
in het bijzonder aantrekt is dat vele componisten de essentie en eigenheid van hun muzikale 
expressie hebben verklankt in het beperkende kader van een dansvorm en een korte duur. 
Een vergelijking met poëzie ligt voor de hand. Ook daar zorgt de versvorm en het rijm voor 
‘constraint’, die ertoe kan bijdragen dat de expressie wordt gesublimeerd: ‘In der Begrenzung 
zeigt sich erst der Meister’ (Johann Wolfgang Goethe).
 Via zoektochten in de muziekliteratuur en dank zij tips van vrienden konden we het alom 
bekende repertoire nog sterk uitbreiden, zozeer dat we al gauw méér dan één CD nodig zou-
den hebben om alles een plaatsje te geven. Zo zijn het twee CD’s geworden met 90 stukjes 
van 23 componisten uit 13 landen. Hierbij zijn populaire evergreens, maar vooral minder 
bekende juweeltjes.
 De selectie van deze stukjes is voornamelijk gebaseerd op de titels van de werken zoals 
door de componist daaraan gegeven. Dat wil zeggen dat er natuurimpressies alsmede namen 
van planten, dieren en landschappen in voorkomen. Toch zijn we daar wel eens van afgewe-
ken. Enerzijds zijn ons bekende stukken weggelaten omdat ze te lang waren of anderszins 
niet helemaal pasten, anderzijds zijn enkele stukken opgenomen die voor ons natuur- of 
seizoensimpressies verklanken zonder dat dit meteen uit de titel blijkt.
 We hebben geprobeerd enig accentverschil aan te brengen tussen de twee CD’s. De 
composities op de eerste CD zijn veelal expressies van stemmingen die volgens de com-
ponist of een musicoloog, of alleen maar naar ons gevoel, met de natuur en de seizoenen 
te maken hebben – zonder dat we hier altijd van ‘expressionisme’ kunnen spreken. In feite 
kunnen vele stukjes impressionistisch worden genoemd ook al wordt de Impressionistische 
muziek in strikte zin geacht te zijn begonnen in de 20e eeuw. De stukjes op de tweede CD 
zijn in het algemeen iets meer een weergave van wat zich in de natuur afspeelt (zonder dat 
deze volgens de vakmensen ‘impressionistisch’) zijn. Wel komen in de titels van werken 
op CD-2 vaker planten, dieren en landschappen voor. Toch presenteren we onze selectie 
als één geheel met enkele ontwikkelingslijnen, maar met het overheersende criterium dat 
wij door melodie, harmonie en ritme van de muziek genieten met de natuur op de achter-
grond. 
 Het heeft ons getroffen dat de meeste stukjes, in het bijzonder die op de eerste CD, wee-
moedig of in elk geval berustend van karakter zijn, en ook vaak in kleine terts staan. Eigenlijk 
is dat ook te verwachten. Alle muziek komt uit landen waar de seizoenen het dagelijks leven 
sterk beïnvloeden waardoor we ons extra bewust zijn van de vergankelijkheid van het leven 
en van het menselijk bestaan. 
 De muziek voor klavier is uitgevoerd op een hedendaagse vleugel. De muziek voor 
klassiek gitaar, oorspronkelijk voor de Spaanse vihuela geschreven muziek alsmede enkele 
stukken voor luit zijn alle uitgevoerd op een moderne gitaar, terwijl enkele daarvoor geschikte 
stukken worden vertolkt op de octaafgitaar.
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 Ten slotte nog een paar woorden over de opnamen. De gitaarwerken en -partijen zijn 
uitgevoerd door de eerste van ons, de klavierwerken en -partijen door de tweede van ons 
en het stuk voor vierhandig klavier door ons samen. Wij hebben ervoor gekozen deze zo 
eenvoudig mogelijk te houden, in de eerste plaats om een huiselijk karakter aan de CD’s te 
geven, gedachtig aan het feit dat vele natuurminnaars muziek maken in de huiskamer en er 
daar zoveel plezier aan beleven. De gitaaropnamen zijn voornamelijk in het Witte Kerkje 
van Maassluis opgenomen en de stukken met piano thuis bij de familie van der Maarel.

 Voor alle opnamen, zowel gitaar als klavier, heb-
ben we onze eigen instrumenten gebruikt. De gitaar 
is in 1978 vervaardigd door de Duitse gitaarbouwer 
Helmut Hanika uit Baiersdorf. De octaafgitaar is in 
2007 gebouwd door de Duitse specialist Hermann 
Graefe, leerling van de Hanika familie. De octaafgi-
taar, in Engeland sopraangitaar genoemd, is een kleine 
gitaar die een octaaf hoger is gestemd. Het geluid 
benadert meer dat van de mandoline en de viool. Dit 
instrument is in Nederland niet of nauwelijks bekend, 
maar in Duitsland populair. De vleugel ten huize van 
de familie van der Maarel, is van de vooraanstaande 
Zweedse firma (hofleverancier) Östlind & Almqvist 
uit de jaren 1930. 

 De opnamen zijn gemaakt met eenvoudige apparatuur en op geen enkele wijze verfraaid. 
Het zijn dus ‘live opnamen’, met het nadeel van kleine ongerechtigheden en het grote voordeel 
van authenticiteit en ongekunsteldheid.

 Nu volgt een beschrijving van de muziekstukken op de beide CD’s, toegelicht met 
informatie over de componisten en hun tijd en geïllustreerd met een kleine selectie van 
toepasselijke portretten en, bij de componisten met tekentalent, ook bij de muziekstukken 
behorende tekeningen. De volgnummers van de stukken zijn aangegeven.
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CD-1 De natuur en de seizoenen: Expressies en Impressies uit: Renaissance, Barok, 
Classicisme, Romantiek, Impressionisme en de Moderne tijd. 

 De oudste periode uit de muziekgeschiedenis met door ons gevonden stukken die vol-
gens hun titel iets met de natuur te maken hebben is de Renaissance. Deze periode heeft 
wat ons thema betreft voornamelijk liederen en zangstukken voortgebracht, bijvoorbeeld 
van Orlando di Lasso (de Waalse componist Roland de Lâtre; 1532-1594) en de Italiaan 
Claudio Monteverdi (1567-1643).

1. Er werd in deze periode ook gecomponeerd voor de luit, het meest populaire instrument van 
die tijd. Veel luitmuziek kan op de gitaar worden uitgevoerd. Hoewel de relatie met de na-
tuur indirect is, hebben we toch een beroemd werk van de Engelse luitist John Dowland
(1563-1626) gekozen om de CD te openen, en wel 
de Lachrimae pavan. De reproductie toont een 
luitspeelster spelend van blad geschilderd door 
Orazio Gentileschi omstreeks 1626, het sterfjaar 
van Dowland. 
 De toen populaire pavane, eigenlijk pavana is 
van oorsprong een Italiaanse dans in 2/4 of 4/4 maat, 
afkomstig uit de streek van Padova (Padua) en daar 
geheten padoanna. Maar de naam slaat tevens op het 
‘pavoneggiandosi’, het zich bewegen als een pauw 
(pavo) in ‘tweetakt’. Het is een typische openingsdans, 
vergelijkbaar met de allemande die in Noord Europa 
meer bekend was, zoals we bij nr. 4 zullen zien. De La-
chrimae pavan is een air, een melodie van verdriet
(van het latijnse lacrimare = wenen) uit ‘The Second Booke of Songs or Ayres’; de air is bekend 
onder de naam ‘flow my tears’. Het motief is mogelijk afkomstig uit een motet van de eerder 
genoemde Di Lasso. 

2. Ook van de grote Nederlandse componist uit deze periode, Jan Pietersz Sweelinck 
(1562-1621), componist en organist te Amsterdam, hebben we een stuk opgenomen, een 
courante, oorspronkelijk voor luit geschreven maar nu uitgevoerd op de gitaar. De courante, 
een Franse dans, was met andere dansen onderdeel van een suite. 
 De dans komt uit Frankrijk en verloopt in een snelle 
3/4 of 6/8 maat. Met deze muziekvorm was Sweelinck een 
wegbereider van de volgende periode, de Barok, in het 
bijzonder voor Johann Sebastian Bach (1685-1750). 
 Of we bij een courante mogen denken aan een snelstro-
mend beekje laten we in het midden. Zeker is dat tot in onze 
tijd de klanken van een volksdans aan de natuur of in elk 
geval aan het leven op het land doen denken. Dat niet alleen 
de luit, maar ook de gitaar in die tijd een populair instrument 
was blijkt uit het welbekende schilderij van de beroemde 
Johannes Vermeer (1632-1675), de gitaarspeelster.
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 3. Nu Bach eenmaal genoemd is voegen we er aan toe dat in de vele uit overwegend uit dansen 
bestaande suites (en partita’s) die Bach heeft geschreven heel vaak een courante voorkomt. 
Ter ere van Bach en ter afsluiting van het eerste ‘gitaarblok’ volgt hier nu de Courante uit 
de derde luitsuite BWV 995. Deze suite heeft de merkwaardige ondertitel:
‘Pièces pour la Luth à Monsieur Schouster par J.S. Bach - 1720’.

 4. Het eerste stuk voor klavier sluit naadloos aan bij 
de vorige courante. In alle Engelse suites voor klavier 
van Bach en ook in enkele Franse suites komt een 
courante voor die bijna altijd wordt gevolgd door 
de langzame sarabande. Deze dans is waarschijnlijk 
uit Mexico afkomstig en heeft via Spanje Europa 
veroverd. Hoewel het later een populaire dans aan 
de hoven werd is het waarschijnlijk een vruchtbaar-
heidsdans van boeren en herders geweest. 
 De sarabande in a uit de 2e Engelse suite voor 
klavier heeft een heel stemmig karakter en past 
goed in het kader van de stemmingsmuziek op 
deze CD. Ter ere van Bach nemen we hier een 
reproductie van een ons en waarschijnlijk de 
meesten onbekend portret van Bach zittend aan 
het klavier (van een orgel). 

 5. Waar we bij Bach en zijn zonen wel natuurimpressies in vele van hun werken menen te 
horen, vinden we daarnaar geen directe verwijzingen. Daarentegen hebben de Franse kla-
vecinisten uit de Barokperiode, in het bijzonder François Couperin (1668-1733), ettelijke 
van hun stukken voor klavecimbel van titels voorzien die op de natuur en zelfs op vogels en 
vlinders betrekking hebben. Die zijn op CD 2 vertegenwoordigd. De impressies van natuur 
en landschap en van de jaargetijden gaan bij deze klavecinisten vaak schuil achter namen 
van personages of titels van (pastorale) taferelen, die meestal geheimzinnig zijn, zoals ‘Les 
barricades mystérieuses’.
 Een van de aardigste uit deze categorie is ‘Le bavolet flottant’ in A: ‘Tendrement, légère-
ment et lié’ van Couperin, uit de 2e livre de pièces de clavecin. Een bavolet is een soort sjaal 
of voile die aan een muts werd bevestigd en waarmee aanvankelijk alleen boerenmeisjes 
maar later ook deftige dames hun hoofd en nek konden bedekken; flottant slaat dan op het 
wapperen van de bavolet in de wind. Je kunt ook nog denken aan een weggewaaide bavolet 
die op het water drijft. In elk geval kunnen we bij Couperin aan een tafereeltje op het land 
denken.

 Uit de volgende periode, het Classicisme, is ons weinig passends bekend voor onze 
instrumenten, hoewel grootheden als Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) en Ludwig 
van Beethoven (1770-1827) wel op de natuur geïnspireerde muziek voor andere instrumenten 
en voor orkest hebben geschreven. Zo is van Mozart het lied das Veilchen KV 476 geliefd. 
En de pastorale symfonie van Beethoven kent iedereen.
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 6-8. In ons programma gedenken we de laat-classicistische grootheid Franz Peter Schubert 
(1797-1828) die onsterfelijk is geworden door onder meer de vele liederen die deels een 
directe betrekking tot de natuur hebben, zoals de cyclus Die schöne Müllerin met onder meer 
die Forelle. Ook Schubert componeerde vele dansen en de volgende drie Ländler (‘dansen 
van het land’) uit 1823 sluiten qua toonsoort mooi bij Couperin aan. De eerste komt op ons 
over als een opgewekt zomerstuk, de tweede als een melancholiek herfststuk, en de derde 
als een berustend winters stuk. Schubert in een notendop.

 Evenals dat voor het klavier het geval is kennen we weinig typische, op de natuur ge-
inspireerde, stukken voor gitaar in de periodes van het Classicisme en de Romantiek, ook 
al treden verscheidene vooraanstaande gitaristen en componisten naar voren, met name 
Fernando Sor (1778-1839), Mauro Giuliani (1781-1829), Dionisio Aguado (1784-1849) 
en Matteo Carcassi (1792-1853). De meeste titels van hun werken zijn echter óf algemeen 
(type sonate of suite), óf hebben betrekking op andere namen dan de natuur. Ook van de 
latere perioden is ons weinig relevant werk bekend. Toch hebben we voor beide CD’s enkele 
geschikte werken gevonden. 

 9-10. We sluiten deze periode af met twee stukken van 
de Catalaanse gitarist en componist Fernando Sor, of 
zoals hij eigenlijk heette Joseph Fernando Macari Sors 
(1778-1839), een tijdgenoot en geestverwant van Beet-
hoven, die in Spanje bekend stond als ‘el Beethoven de 
la guitarra’. Sor belandde in 1813 in Parijs en heeft daar 
de rest van zijn leven gewoond en gewerkt. Hij schreef 
onder meer opera’s en balletmuziek en bijna 200 werken 
voor gitaar, de meeste met een Franse titel. Verscheidene 
van zijn divertissements, fantaisies en études ademen 
een pastorale sfeer, zoals blijkt uit de twee etudes die we 
hebben opgenomen.

 De daaropvolgende periode van de Romantiek heeft een overvloed aan op de natuur 
geïnspireerde muziek opgeleverd. Bij ons is deze belangrijke periode in de muziekgeschie-
denis vertegenwoordigd door een reeks klaviercomponisten. 

11. Allereerst is hier de beroemde Regendruppelprelude in Des: ‘sostenuto’ van Fryderyk 
(Frédéric) Chopin (1810-1849). Het is de 15e in de reeks van 24 preludes, voor elke toon-
soort één, net als bij Bach. Over de naam doen verschillende verhalen de ronde. Zeker is dat 
de prelude tot stand kwam op Mallorca in het huis van George Sand (1804-1876), de Franse 
schrijfster, die bij het horen van de prelude zich zou hebben afgevraagd of de ostinata lage 
as (gis) in het stuk op de overvloedige herfstregen sloeg.

12. In aansluiting op Chopin zagen we kans om onze favoriete Russische componist 
Modest Petrovitch Moesorgskij (1839-1881) – ook geschreven als Moessorgski en 
Mous(s)orgsky – in het programma op te nemen. Hij is een van de grootste en zeker de 
meest oorspronkelijke van de Russische meesters. Van zijn omvangrijke oeuvre zijn vooral 
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de opera’s beroemd geworden. Maar ook de prachtige suite Schilderijententoonstelling 
is heel populair. Deze voor klavier geschreven serie vertolkingen van impressies bij het 
zien van schilderijen is meer dan enig ander werk voor andere bezettingen bewerkt, maar 
aan de klankrijkdom van het klavierorigineel heb je al genoeg. De letterlijke vertaling 
van de Russische titel van dit meesterwerk is toch net iets anders dan de gebruikelijke: 
‘schilderijen op een tentoonstelling’. Deze suite kwam in 1874, ruim 30 jaar na de preludes 
van Chopin, tot stand als neerslag van een bezoek aan een herdenkingstentoonstelling van 
schilderijen van Moessorgski’s vriend Victor Hartmann. In dit werk komt goed tot uiting 
dat Moesorgskij beïnvloed werd door volksliedjes. 
 De omschrijving van het deel dat we voor deze CD kozen, het derde, heet Il vechio 
castello (het oude kasteel) in gis: ‘Andante, molto cantabile e con dolore’. Deze keuze 
komt voort uit onze ontdekking dat in dit stuk dezelfde ostinata toon wordt gebruikt als in 
Chopin’s prelude (zij het één octaaf lager, en nu niet meer in de dominant, maar in de tonica), 
waarmee een vergelijkbare weemoedige stemming wordt opgewekt. Met hulp van een vriend 
uit Moskou zijn we er achter gekomen dat het bewuste schilderij niet meer te traceren is. De 
organisator van de tentoonstelling had het schilderij genoemd: ‘Italiaans kasteel, troubadour 
en luit’. Dit herkenden we in een Engelse beschrijving van het werk: ‘waar ‘s nachts een 
minstreel een Russisch lied zingt’, alhoewel het misschien een Italiaans lied was... 

13. Een andere sombere stemming spreekt uit een van de delen uit de suite Waldszenen op. 
82 van Robert Schumann (1810-1856). Deze bundel, ‘Scènes in het bos’ (1848-1849), 
geredigeerd door Schumann’s vrouw, de pianiste Clara Schumann-Wieck (1819-1896), 
biedt mede natuurimpressies en jachttaferelen, waaronder enkele schilderingen van het bos 
als geheimzinnige en gevaarlijke natuur. De Waldszenen worden door musicologen niet 
onverdeeld positief beoordeeld, maar enkele stukken zijn meesterwerken. Hiervan hebben 
we er twee opgenomen, één op elke CD. Het meest pregnante stuk is wel Verrufene Stelle 
in d: ‘Ziemlich langsam’. Dit beschrijft een afgelegen, donkere, ‘beruchte’ plek in het bos, 
waar haast lugubere dichtregels van de hier weinig bekende maar grote dichter C. Friedrich 
Hebbel (1813-1863) ter inleiding worden geciteerd om de sfeer te beschrijven:

Die Blumen, so hoch sie wachsen De bloemen, zo hoog ze groeien
Sind blaß hier, wie der Tod Zijn bleek hier als de dood
Nur eine in der Mitte Slechts één in het midden
Steht da im dunkeln Rot Staat daar in donkerrood
Die hat es nicht von der Sonne: Dat heeft ze niet van de zon
Nie traf sie deren Glut Nooit trof haar de zonnegloed
Sie hat es von der Erde De kleur komt uit de aard
Und die trank Menschenblut En die was gedrenkt in mensenbloed

 Het is een hele overgang naar de zomeravond van het volgende stuk, maar ook een weer-
spiegeling van de continue afwisseling in de natuur. Zoals in beschrijvingen van Schumann’s 
werk de term impressionisme nu en dan opduikt wordt dit begrip ook gekoppeld aan de 
Noorse componist Edvard Grieg (1843-1907). Het impressionisme was oorspronkelijk een 
stroming in de schilderkunst die bekend werd sinds de jaren 1870. De term impressionisme 
zou zijn ontleend aan het schilderij ‘Impression: soleil levant’ (Impressie, opkomende zon) 
van Claude Monet (1840-1926), een tijdgenoot van Grieg. Monet en zijn vrienden noemden 
zich aanvankelijk illuministen; het ging dus vooral om licht en donker. Het verwarrende met 
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het begrip impressionisme is dat het wel om impressies gaat, ook in de muziek, maar dat 
men dit niet bij Schumann of in elk geval bij Grieg heeft laten beginnen. Onze hele serie tot 
nu toe is impressionistisch van karakter. Maar in de officiële muziekgeschiedenis begint het 
Impressionisme pas in de 20e eeuw met het werk van Debussy en Ravel.

 In Noord Europa waren zowel schilders als componisten gefascineerd door het licht, het 
noordelijke licht dat vooral in de lange zomeravonden een bijzonder karakter heeft. De schil-
ders, onder meer de Noor Peder Severin Krøyer (1851-1909) en de Deense Anna Ancher 
(1859-1935) kwamen veel samen in Skagen in Noord Jutland en musici en componisten, 
bijvoorbeeld de Zweed Hugo Alfvén (1872-1960) trokken met hen op. Het bijzondere licht 
komt prachtig naar voren op de reproductie van Krøyer’s meest bekende werk, ‘zomeravond op 
het zuiderstrand van Schagen’, waar hij zich samen met zijn vrouw Marie heeft afgebeeld. 
 Naast de Noor Grieg componeerden de Fin Jean Sibelius (1865-1957) en de Zweed 
Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942) impressionistische muziek. 

14. Na de donkere klanken van Schumann volgt een stuk van Grieg over het zomeravondlicht: 
Zomeravond in Des: ‘Allegretto tranquillamente’, uit Lyrische stukken deel X, op. 71 uit 
1901. Edvard Grieg was geboren in Bergen aan de Noorse westkust en heeft daar de laatste 
25 jaar van zijn leven gewoond. In zijn tijd en met name in Noorwegen werd hij vooral als 
een romanticus beschouwd, de ‘Chopin van het Noorden’. Voor ons is hij echter vooral een 
vroege impressionist. Hij was verknocht aan de Noorse natuur en het pastorale landschap. Hij 
sprak waarschijnlijk een Bergens dialekt, met elementen van beide (kunstmatige) schrijftalen 
in Noorwegen, het meer officiële bokmål, ‘boek’-Noors, en het op plattelandsdialekten ge-
baseerde nynorsk, ‘nieuw-Noors’. Dit stuk heet dan ook Sommeraften uit Lyriske stykker.
 Grieg studeerde aan het conservatorium te Leipzig en de meeste van zijn werken wer-
den daar gepubliceerd, ook de lyrische stukken. Deze zijn dan ook beter bekend onder hun 
Duitse naam Lyrische Stücke; zo heet dit stuk Sommerabend. De meeste lyrische stukken 
zijn boerendansen of natuurimpressies. Het woord lyrisch komt van het Griekse lura dat lier 
betekent. Door het bespelen van de lier werd uiting gegeven aan stemmingen en gevoelens. 
Een zomeravond in Noord-Europa met het late licht en de bloemenweelde is een van de 
meest bijzondere natuurervaringen die een mens kan opdoen.
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15. Uit dezelfde periode afkomstig maar van een weer heel ander karakter is het stuk van Léoš 
Janáček (1854-1928): V pláči (‘In tranen’), in G: ‘Larghetto’. ‘In tranen’ vertolkt naar verluidt 
het verdriet over een overleden dochter. Het is.deel 11 uit de cyclus Po zarostlém chodničku, 
vol. 1 (1901-1908). Het correcte equivalent van deze meestal slordig vertaalde titel is ‘Langs 
een dichtgegroeid pad’. Het pad is niet zo maar een tuinpad zoals vaak wordt gedacht. Volgens 
een Tsjechische vriendin die we raadpleegden moeten we ons daarbij het volgende voorstel-
len. In het landelijke deel van Moravië waar Janáček geboren werd gaan de jongens door het 
vrije veld naar hun geliefde en maken zo een pad in het gras. Als dan de liefde bekoelt en de 
bedroefde jongen het pad niet meer gebruikt groeit het weer dicht.... In deze landelijke maar 
weemoedige sfeer heeft Janáček een aantal fijnzinnige stukjes geschreven.

16. We besluiten deze korte gang door het Impressionisme in de Romantiek met een van de 
vele klavierwerken van de componist waarmee het Impressionisme als muzikale periode pas 
echt is begonnen, Claude Debussy (1862-1918). De klankwereld van deze Franse componist is 
uniek, oorspronkelijk en vaak geheimzinnig, zoals ook blijkt uit het opgenomen werk, het 

melancholieke The little shepherd in A: ‘Très modéré’ 
uit Children’s corner. Deze bundel uit 1908 met de 
Engelse titel is opgedragen aan de toen driejarige 
dochter van de componist, met de woorden:‘A ma 
petite Chouchou, avec les tendres excuses de son Père 
pour ce qui va suivre’ (voor mijn kleine Chouchou 
met tedere excuses voor hetgeen volgt). De tekening 
op de hier afgebeelde titelpagina is klaarblijkelijk 
van de componist zelf. Het stukje over de herders-
jongen (met de Franse ondertitel le petit berger) is 
een regelrechte natuurimpressie. Een andere reden 
om dit stukje op te nemen is dat Debussy, net als 
Schumann en Grieg en de hierna aan bod komende 
Bartok, graag voor kinderen schreef. 

 De perioden na het impressionisme worden in de muziekgeschiedenis meestal samengevat 
als ‘Moderne tijd’. We gaan hier voorbij aan de vele scholen en stijlen die zijn te onderschei-
den in de 20e eeuw en beperken ons tot vijf componisten van zeer uiteenlopende traditie die 
toch gemeen hebben dat ze stemmingen en ook geluiden uit de natuur tot uiting brengen. Dat 
zijn in de eerste plaats Béla Bartók (1881-1945) en Maurice Ravel (1875-1937). Zij zijn 
in de 19e eeuw geboren en hebben duidelijk een impressionistische basis. Dan hebben we 
werk opgenomen van drie Nederlandse componisten met een passie voor de natuur, Andries 
Hartsuiker (1903-1993), die op CD-2 aan de orde komt, en de hedendaagse vrouwelijke 
componisten Margriet Verbeek (1957-) en Mariska Meuzelaar-de Boer (1978-).

17-19. Van Béla Bartók hebben we de delen 2, 3 en 4 uit de suite ‘Roemeense volksdansen’ 
(Román népi táncok) gekozen, getiteld Brául (‘Allegro’), Topogó (‘Andante’), en Bucsumi tánc 
(‘Moderato). Bartók werd geboren in het zuidoosten van Hongarije, dat thans tot Roemenië behoort, 
maar waar Hongaars nog steeds de hoofdtaal is. Deze volksdansen moet hij als jongen in zich 
opgenomen hebben. Brâul en Bucsum zijn plaatsnamen, topogó betekent stamper en zou kunnen 
slaan op het in dit stukje terugkerende begeleidingsritme – dat echter zacht wordt gespeeld.
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20-21. Dit klavierblok wordt afgesloten met recent werk van Mariska Meuzelaar-de Boer 
(1978-). Alles wat Mariska ooit in de natuur zag kan tot inspiratiebron dienen. Zij componeert, 
schildert en dicht. Zij heeft enkele stukjes voor piano geschreven; de twee Miniaturen uit 2005 
passen qua stemming goed bij onze serie. Bij beide horen een tekening en een gedicht.

Na deze rondgang op klavier wordt het weer tijd voor de gitaar en tevens voor een eerste 
presentatie van het werk van de eerste van ons. 

22-37. Allereerst is hier de suite De kruidtuin te Leuven door Margriet Verbeek, 
geschreven uit inspiratie opgedaan in deze prachtige, bijna 300 jaar oude botanische 
tuin, gesticht als botanische tuin van de Universiteit van Leuven, maar thans eigen-
dom van de stad. De tuin inspireert veel kunstenaars, waaronder Margriet. De illus-
tratie van de componist op het album is hieronder weergegeven. De 16 deeltjes hebben 
de  volgende titels (de namen van de planten zijn deels toegelicht met hun Latijnse naam!)

20. Miniature 1 ‘Een kleine schaduw’ 
(A little shadow). Tempo rubato.

21. Miniature 2 ‘Raak me’ (Touch me)
Still.

Een kleine schaduw
Licht vervaagd

Het klokje aan zijn nekje
Zacht gebogen
Staart het naar

Zijn fijne blaadjes
Boven grove grond
Het gras rondom

Is recht
En taai

Zoals een papegaai
De fitis zingt
Heel zacht
Een liedje

Naar beneden
Kleine tak

Raak me aan
Zonder blad

Het is zo koud
Maar bij jou
Zie ik nerven
En een rustig

Wachten
Van je armen
In de lucht
Je nagels

In de grond
Je levenssappen
Goed geborgen
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22. Deel 1. Wandelend door Leuven. 
Op weg naar de Kruidtuin, terwijl de beiaard 
speelt. 

23. Deel 2. Smalbladig weegbree. 
(Plantago lanceolata). Kleine ballerina’s met 
hun witte gazen rokjes, als straatdanseresjes 
dansend langs de wegen.

24. Deel 3. Rood guichelheil.
(Anagallis arvensis ssp. arvensis). Roze-rode 
sterretjes in het gras.

25. Deel 4. Rapunzel.
(Phyteuma; hier afgebeeld Campanula rapun-
culus). Het blauwe klokje uit het sprookje 
Raponsje, van de prinses met haar lange haren.

26. Deel 5. Waterlelie. 
(Nymphaea alba). Waarvan droomt de witte 
waterlelie? Van vlinders en van waterjuffers.

27. Deel 6. Bamboe.
Hoge bossen bamboe aan de waterkant, 
wuivend in de wind.

28. Deel 7. De vissen in de vijver.
In de stille waterwereld glijden, traag, de 
grote vissen.

29. Deel 8. Hosta Blue Mammoth.
Forse bladeren in de schaduw van de hoge 
bomen.
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30. Deel 9. Elfenbloemen (Epimedium) in 
de schaduwtuin. Witte bloempjes, vaak 
verscholen tussen hoge bladerbossen.

31. Deel 10. Campanula takesimana.
Roze klokken tussen de varens.

32. Deel 11. In de serre.
Groot is het blad van de tropische water-
lelie.

33. Deel 12. Liriodendron tulipifera.
Midden in de tuin staat een reusachtige boom 
met een metersdikke stam. Een tulpenboom 
van meer dan honderdvijftig jaren oud.

34. Deel 13. Wals voor een pomoloog.
Bij de gedenksteen voor Jean Baptiste Van 
Mons (1765-1842), een Leuvense fruitteler 
met wereldfaam 

35. Deel 14. De appelbomen.

36. Deel 15. De bijen bij de bramen.
Onrustig zoemend in voortdurende vlijt.

37. Deel 16. Afscheid van de Kruidtuin. 
Leuven weer in.
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38-41. De CD wordt besloten met een andere suite van Margriet Verbeek die ontstaan 
is tijdens een vakantie op het Waddeneiland Vlieland, waar het weidse en stille landschap 
met de typische planten en dieren haar inspireerde tot vier stukjes. Deze Vlieland-sonate 
op. 43 is in 1999 geschreven voor twee gitaren maar is in 2004 voor gitaar en klavier 
bewerkt en in hetzelfde jaar in die vorm voor het eerst door ons uitgevoerd op een bijeen-
komst van de Heimans en Thijsse Stichting. 
 De illustratie op het album is hieronder weergegeven.

38. Deel 1. Scholeksters bij de Noordzee – Allegro moderato 

39. Deel 2. Zeehonden op een zandplaat – Lento scherzando 

40. Deel 3. Twee atalanta’s bij de Waddenzee – Allegro

41. Deel 4. Parnassia’s voorbij het Posthuys – Scherzo 
 



15

CD-2 De levende natuur Impressies en Expressies uit: Renaissance, Barok, Classicisme, 
Romantiek, Impressionisme and de Moderne tijd.

Zoals in de Inleiding al duidelijk werd is het verschil tussen ‘expressionistisch’ en ‘impressionis-
tisch’ niet haarscherp en we veroorloven ons enige vrijheid in het rangschikken van de stukken 
die we graag willen opnemen. Ook hier gaan we door de muziekgeschiedenis van Renaissance 
tot Moderne tijd en verscheidene bijdragen uit alle muziekperioden, Renaissance, Barok, Clas-
sicisme, Romantiek, Impressionsisme en Moderne tijd. De stukjes zijn eerder expressies van 
gevoelens dan impressies van verschijnselen in de levenloze en de levende natuur. 

 1. Expressie of impressie, net als op CD-1 is het eerste stuk op deze tweede CD een pavane, 
en wel van de Spaanse renaissance componist Luis de Milán (1500-1561). Luis (ook wel 
Luys) De Milán of Milán werd geboren in Valencia. Die stad en die regio behoren niet tot 
Catalonië, maar er wordt wel een Catalaans dialect gesproken. en je zou de componist dan 
ook bij zijn Catalaanse naam moeten noemen: Lluís del Milà. Hij was als bespeler van de 
vihuela, de Spaanse voorloper van de gitaar, en componist verbonden aan het hof van Fernando 
de Aragón te Valencia. In die tijd was de andere grote Spaanse vihuelist, Luis de Narváez, 
die hierna aan de beurt komt, aan het hof van Castilië verbonden. Aragón was al sinds 1469 
onder de koning van Castilië deel van Spanje en De Milán had dus een minder belangrijke 
positie. Hij componeerde niettemin een groot aantal werken voor dit populaire instrument. 
Die stukken zijn verzameld onder de naam ‘De Meester’, voluit Libro de música de vihuela 
de mano intitulado El Maestro uit 1535. De titelpagina van dit werk toont Orpheus als vihuela 
speler. De tekst rondom de afbeelding prijst Orpheus als de uitvinder van de vihuela!
 In dit werk zijn onder meer fantasieën, romances en pavanes opgenomen. Van de laatste 
groep volgt nu een voorbeeld.
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2. Ook de net genoemde andere grote vihuelist en componist uit die tijd, Luis (Luys) de 
Narváez (ca. 1500 - ca. 1555) wordt hier vertegenwoordigd, en wel met een heel bekend stuk 
‘Guárdame las vacas’ (‘hoed de koeien voor mij’), uit Los seys libros del Delphin uit 1538.

De titel van dit muziekboek zou wel iets met de dolfijn te maken 
kunnen hebben, wat ons goed van pas zou komen! In elk geval 
was De Narváez later verbonden aan het hof van koning Karel 
(Carlos I) van Spanje in Valladolid, de latere ons welbekende 
Karel V en werd daar ‘maestro de vihuela’. Diens zoon Felipe, 
de kroonprins (delfín in het Spaans!) werd later berucht als 
Filips II (1527-1598) heerser over onder meer de Nederlanden. 
Delfín (in het Frans maar ook in het Nederlands dauphin) was 
een titel ingevoerd in het Franse graafschap Dauphiné de Vien-
nois. Toen de Viennois in 1349 aan de koning van Frankrijk 
kwam werd de titel overgenomen en een wapen gevoerd. In 
dit wapen vinden we inderdaad twee dolfijnen.

   Het stuk van De Narváez heette voluit ‘Diferencias sobre Guárdame las vacas’, dat wil 
zeggen (drie) variaties op het thema van het liedje (een van de eerste in zijn soort. Het toen 
heel populaire herdersliedje dat bijvoorbeeld in Engeland bekend was als ‘The shepherd 
Carillo his song’ werd in heel Europa gespeeld. De muziek heeft dus niets met dolfijnen te 
maken, maar is zeker een pastoraal stuk. De stukken van beide vihuelisten worden hier op 
de gitaar uitgevoerd. 
 Sinds de Barok kennen wij muziek, in het bijzonder ook klaviermuziek die direct op de 
levende natuur betrokken is. De in het vorige deel al genoemde Franse klavecinisten hebben 
zelfs de geluiden van vogels en de beweeglijkheid van vlinders op muziek gezet. François 
Couperin (1668-1733) is al even aan de orde geweest. Nu komen daar nog bij Jean-Philippe 
Rameau (1683-1764) en Louis-Claude Daquin (of D’Aquin) (1694-1772). Van elk van deze 
componisten volgt nu één van hun vele stukken. De volgorde is door het thema bepaald.

 3. Allereerst wordt het beroemde rondo van Daquin, Le coucou in e: ‘Vif’ opgenomen. Daquin 
was een orgel- en klavecimbelvirtuoos die voornamelijk als organist werkzaam is geweest. 
Zijn oeuvre is niet zo groot als dat van de andere genoemde klavecinisten. Toch schreef hij in 
de traditie van die tijd een aantal suites en ook meer zelfstandige stukken zoals de koekoek. 
Hij heeft ook zwaluwen geportretteerd, maar die komen nog aan de beurt in andere compo-
sities. De koekoek is een geraffineerd stuk waarin de zang van de koekoek overal opduikt, 
meestal gemengd met andere vogelgeluiden. De aanduiding ‘vif’ en de virtuositeit van de 
componist doen vermoeden dat het stuk razendsnel werd gespeeld en we kennen moderne 
uitvoeringen die dat bevestigen. Maar zó snel zingt de koekoek niet! 
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 4. In aansluiting op de koekoek volgt hier het stuk ‘Le rappel des oiseaux’ in e:‘Allegro, 
légèrement’uit het Premier livre de pièces de clavecin van Rameau uit 1724. De titel blijft 
onduidelijk, ook na raadpleging van vele bronnen en van een Franse collega. Waarschijnlijk 
slaat het rappel op de continu herhaalde zang van de (vroege) vogels, Rameau (trouwens een 
botanische naam, twijg) was een veelzijdig en productief componist en muziektheoreticus. 
Hij heeft o.a. een groot werk over harmonie geschreven en was in contact met de filosofen 
en geleerden van zijn tijd. Hij wordt beschouwd als een van de grootste componisten die 
Frankrijk heeft voortgebracht. 
Jean Philip Rameau’s werk voor klavecimbel be-
staat voor een belangrijk deel uit suites, die net als 
bij Johann Sebastian Bach en anderen uit dansen 
zijn opgebouwd. Rameau schreef echter ook vele 
pastorale stukjes die vergelijkbaar zijn met die 
van François Couperin, waarvan we op CD-1 een 
voorbeeld opnamen. 
 Het vogelstuk van Rameau is een vrolijk stuk 
waarin met enige fantasie de zang van verschillende 
soorten is te herkennen, bijvoorbeeld de zanglijster 
en de koolmees.

 5. De meest bekende componist uit de Franse Barokperiode is stellig Couperin. Hij was, 
zoals de andere klavecinisten tevens organist maar heeft zich vrijwel volledig op compo-
sities voor het klavecimbel geconcentreerd. Hij was leraar en een groot didacticus, die een 
bekend boek op dit gebied schreef: l’Art de toucher le favourcin. Niet minder dan 27 suites, 
‘ordres’ genoemd, werden voor dat instrument geschreven, en gepubliceerd in boeken, livres 
des pièces de clavecin. De meeste suites zijn opgebouwd uit dansen, maar vooral uit stuk-
ken waar het danskarakter niet duidelijk is. De voor ons meest ‘natuurlijke’ keuze was Les 
papillons, de vlinders, in d:‘Allegro, très légèrement’. Dit is het laatste stuk uit de tweede 
suite uit het eerste boek uit 1713. Het heeft met zijn 6/16 maat het karakter van een gigue, 
die vaak als slotdans in de suite fungeert. Met enige verbeelding bespeurt men het gefladder 
van de vlinders!

 Met de vlinders van Couperin beginnen we aan een hele serie vlinderstukken. Kennelijk 
waren vlinders inspirerend vanwege hun sierlijke bewegingen en doorgaans fraaie tekening. 
Merkwaardig genoeg komt in de titels van deze composities uit verschillende landen vaak de 
Franse naam voor vlinder voor in plaats van de lokale naam. We komen daar nog op terug. 

 We zetten de vlinderserie nu eerst voort met gitaarstukken waarmee we tevens in het 
Classicisme belanden.
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 6-14. Eerst volgen werkjes van Mauro Giuliani (1781-1829), Italiaans componist en gi-
taarvirtuoos, met Fernando Sor de belangrijkste uit de gehele 19e eeuw (zie stukken 9-11). 
Na optredens overal in Europa vestigde hij zich in Napels waar de meeste van zijn ruim 200 
composities voor gitaar zijn uitgegeven. Hij werd vooral bekend door zijn etudes, ‘esercizio’. 
Hij verbleef enige jaren in Wenen en doet in zijn werken soms aan Haydn en Mozart denken. 
Hij moet Schubert gekend hebben; in elk geval schreef hij evenals deze Weense componist 
een aantal ländler (zie stukken 6-8 op CD-1).

Wij eren Giuliani met 9 van de 32 stukjes opus 50, Le 
Papillon, uitgevoerd op de octaafgitaar. Het werk is ook 
bekend als La Mariposa. Dit laatste woord is Spaans voor 
vlinder. Het is een beetje vreemd dat Giuliani dit Spaanse 
en niet het Italiaanse woord voor vlinder, farfalla heeft 
gebruikt, een woord dat we via Italiaanse dialectwoorden 
zoals parpaja kunnen herleiden tot het Latijnse papilio. 
Het woord mariposa heeft niets met vlinder te maken; de 
herkomst van het woord is nog onzeker. Er is een band 
tussen Napels en Spanje; Napels behoorde tot in de 19e 
eeuw bij Spanje en de vader van de koning van Napels 
(en Sicilië) was koning van Spanje (Europa was in die tijd 
een lappendeken van koninkrijken en kleinere staatjes). 
In die periode kwam Giuliani wel in Napels om zijn vader 
te bezoeken; hij woonde er later ook. 

De meest waarschijnlijke verklaring voor het gebruik van het woord mariposa is dat er een 
Spaanse editie onder die naam verscheen, die waarschijnlijk een grotere verspreiding heeft 
gehad dan Le Papillon. Overigens, het woord mariposa is een vreemd neologisme in de Spaanse 
taal, wellicht afkomstig uit Mexico, dat teruggaat op ‘Maria posa’, ofwel Maria daalt neer. 

15-17. De volgende, eveneens Italiaanse componist is Matteo Carcassi (1792 - 1853), ook 
hij een vooraanstaand gitarist, geboren te Florence. Hij is voornamelijk werkzaam geweest 
in Parijs waar het meeste van zijn omvangrijke oeuvre is uitgegeven. Hij was een vooraan-
staand didacticus en zijn gitaarmethode werd wereldbekend. Hij heeft veel muziek voor 
gitaar bewerkt, maar ook tientallen originele werken gecomponeerd. Een daarvan is zijn opus 
5, ‘Receuil Le papillon’, ‘Le nouveau Papillon’ of ‘Choix d’Airs faciles et soigneusement 
doigtés’. De ondertitel van deze ‘nieuwe vlinder’ luidt ‘Keuze van airs die gemakkelijk zijn 
en van een zorgvuldige vingerzetting voorzien’. Uit deze bundel volgen drie stukjes. 

 Nu volgt weer een blokje met klaviermuziek en wel eerst met vlinderstukjes. Ook 
klaviercomponisten zagen wel iets in vlinders. We beginnen met Robert Schumann. 
Deze romantische componist heeft in zijn Papillons op. 2 (1829-1832), zelfs een hele 
bundel gewijd aan vlinders: daar kunnen we niet omheen. Maar, zoals uit het laatste 
stuk uit deze bundel blijkt, gaat het eigenlijk om een carnavalsfeest! Dit vereist enige 
toe lichting. Schumann bracht enige tijd door in Heidelberg en Koblenz en was zonder 
twijfel goed bekend met het Carnaval zoals dat in de steden langs de Rijn werd (en 
wordt) gevierd. 
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De relatie met vlinders werd pas duidelijk toen 
ons bleek dat Schumann van een vriend die het 
carnaval van Venetië had bezocht, had vernomen dat 
men daar het carnaval uitluidde met een gemaskerd 
bal. En vele maskers hadden de vorm van een vlinder! 
Hoewel we deze verklaring niet in de literatuur heb-
ben gevonden lijkt die toch voor de hand te liggen. 
Waarom de vlinder zo’n symbool voor het carnaval 
is kunnen we echter niet zo eenvoudig verklaren. 
 In zijn latere pianowerk Carnaval op. 9 blijkt 
dat overduidelijk; daar komen allerlei carnavals-
figuren aan bod. Overigens, één van de stukjes 
heet opnieuw Papillons; ook dat nemen we op. 

18. Introduzione en Papillon nr. 1 in D (‘Moderato’) uit Papillons op. 2. 
Het kortste stukje van onze hele selectie! Dit is de opening van de Papillons (en tevens van 
ons ‘vlinderklavier’ blok), die overgaat in de eerste Papillon, eveneens in D. Deze vrolijke 
wals doet een beetje aan de walsen van Schubert denken. De melodie van dit stuk komt nog 
een keer terug in het deeltje Florestan uit de volgende bundel, opus 9, Carnaval! 

19. Papillons op. 2 nr. 4 in A (‘Presto’) 
Dit stukje is één van de meest vlinderachtige van de 12 stukjes in deze bundel.

20. Papillons uit Carnaval op. 9 in F (‘Prestissimo’) 
Dit werk is de definitive aanwijzing voor het feit dat de vlinderstukjes van Schumann eerder 
carnaval stukken dan natuurimpressies zijn. Niettemin past dit stuk, het enige in Carnaval 
met de naam én het karakter van een vlinder, heel goed in onze selectie. 

21. De romanticus en impressionist Grieg heeft ook een vlinderstuk in A: ‘Allegro grazioso’ 
geschreven: Schmet terlinge, Sommerfugl (zoals het heet in de beide Noorse talen, uit de onder 
nr. 15 op CD 1 al besproken Lyrische stukken. Dit stuk komt uit hefte III, op. 43 uit 1886. 
Van Grieg’s muziek wordt gezegd dat die soms de invloed van Robert Schumann verraadt. 
Dat wordt zeker bevestigd in de ‘natuurpoëzie’ in beider werk, maar hoe eigen zijn toch de 
klankwerelden van deze componisten. 
 Met ‘sommerfugl en de Duitse vertaling Schmetterling, en verder het Franse papillon, het 
Italiaanse farfalla, het Spaanse mariposa en ons eigen woord hebben we al zeven Europese 
aanduidingen voor de vlinder en met het alom bekende Engelse butterfly en het Vlaamse kapel 
wordt de Europese variatie nog groter. Schmetterling en butterfly hebben trouwens met elkaar 
te maken want Schmetten is room en men bracht vlinders wel in verband met boter en room 
omdat ze daartoe aangetrokken zouden worden. Voor muziekliefhebbers is het interessant 
te weten dat het Tsjechische woord voor room Smetana is! – maar vlinder is motýl in deze 
taal, nóg een nieuw woord. Hiermee besluiten het vlindergedeelte in ons programma.
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De impressonistische Romantiek heeft ook enkele klavierstukjes over vogels op geleverd 
en we hebben er zelfs twee over planten gevonden. 

22. Eerst gaan we door met Grieg: ‘Liden fugl’ in d: ‘Allegro leggiero’, uit de zelfde bundel 
Lyriske stykker hefte III, op. 43. Men heeft deze derde bundel wel de meest representatieve 
van alle lyrische bundels genoemd. Dat zou je ook van de eerste bundel kunnen zeggen, 
maar in elk geval is dit een echt natuurstukje. Het zou een Winterkoninkje kunnen zijn dat 
we in de quasi-trillers horen.
 
23. Ook Janáček heeft vogels verklankt en 
wel zwaluwen: ‘Štěbetaly jak laštovičky’ in 
cis: ‘Con moto’ , deel 6 uit de prachtige cyclus 
‘Langs een overgroeid pad’, die op CD 1 al 
werd ingeleid. Letterlijk vertaald heet het 
stukje ‘Zij kwetterden als zwaluwen’. En 
dat kun je er ook in horen. 
 We kunnen hieran toevoegen dat het 
geboortedorp van de componist, Hukvaldy, 
in de Moravische heuvels (op de achtergrond 
van de foto), nog steeds een klein dorp is – 
met een museum gewijd aan de componist.
 In dit landschap kan het dichtgegroeide pad hebben gelegen!

24. De laatste ‘vogelbijdrage’ in dit blok is het wonderlijke stuk van Robert Schumann: ‘Vogel als 
Prophet’ in g: ‘Langsam, sehr zart’ uit Waldszenen op. 82, waarvan we al het even wonderlijke 
Verrufene Stelle hebben gehoord (CD 1 nr. 14). Over een interpretatie van de profetie in dit 
stuk hebben we niets kunnen vinden, maar in elk geval wordt dit deels impressionistische 
stuk terecht geroemd. 

25. Het eerste van de twee stukjes over planten is Under asparna, onder the espen (ratelpo-
pulieren), in G: ‘Andante con moto, dolce cantando’, uit Frösöblomster III: ‘I sommarha-
gen’ van de Zweed Wilhelm Peterson-Berger. Frösö is een eiland in het meer Storsjö bij 
de Noord-Zweedse stad Östersund, waar de componist het latere deel van zijn leven heeft 
gewoond. Een hage is een open bos en weide landschap met veel bloemen in de zomer en 
eik, linde, berk en esp als algemene bomen. Het ruisen van de espenbladen is te herkennen 
in de ostinato bastonen.
 Peterson-Berger is niet erg bekend buiten Zweden maar in het land zelf is hij beroemd als 
een populaire ‘nationaal-romantische componist. Net zoals Grieg werd hij beïnvloed door 
de lange lichte Noordelijke zomeravonden. 

26. Het andere botanische stukje is van Leoš Janáček, uit de al meer genoemde cyclus ‘Het 
dichtgegroeide pad’. Het heet Lístek odvanutý, ‘Het weggeblazen blad’ in Des:‘Andante’. 
Naast ‘In tranen’ (CD 1 nr. 16) is dit een andere manier van deze gevoelige componist om 
de vergankelijkheid van het leven uit te beelden. Mede door dit stukje en door een dat nog 
volgt in blok 3 kun je Janáček onder de vroege impressionisten scharen.
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 Hiermee verlaten we de muziek uit het verleden en sluiten we CD 2 af met contemporaine 
muziek. We staan natuurlijk eerst even stil bij de Franse componist Olivier Messiaen (1908-1992), 
die in zijn Catalogue d’Oiseaux, Petites Esquisses d’Oiseaux, (Vogel catalogus, Kleine 
vogelschetsen), en nog andere werken vogelgeluiden in pianomuziek heeft omgezet. Dit is echter 
een muzikale wereld op zichzelf en deze vallen buiten het bestek van onze verzameling stukjes. 

 Het wordt nu weer tijd voor een gitaarblokje en tevens voor het begin van de afsluitende 
reeks composities van Margriet Verbeek. Het gaat hier om drie delen uit de suite ‘De Tover-
hazelaar’ op. 12, die in 1995 werd gepubliceerd. 

27-29. Drie delen uit de Toverhazelaar

27. Thema met variaties in e

28. Ruta (Ruit). Deze plant heeft aan elk bloesemtakje eerst een vijftallige bloem terwijl de 
volgende bloemen viertallig zijn. In de muziek begint elk fragment in 5/4 maat om over te 
gaan in 4/4.

29. Squirrel, de eekhoorn.
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 We vervolgen met weer een pianoblok. Om te beginnen hebben we opgenomen de 
Nederlandse schilder en muziekdocent Andries Hartsuiker (1903-1993), een tijdgenoot van 
Messiaen dus. Hij heeft weinig gecomponeerd, maar is door één lied welbekend geworden. 
Dit is de populaire canon ‘De Wielewaal’ uit 1927 met o.m. de regels uit het 1e couplet: 
Kom mee naar buiten, allemaal, dan zoeken wij de wielewaal. 
Dudeldjo, klinkt zijn lied, dudeldjo, klinkt zijn lied, dudeldjo en anders niet. 

De bundel‘Vogels op de piano; ‘7 kleine pianostukjes’, werd door Andries Hartsuiker gecom-
poneerd voor de 9e verjaardag van zijn zoon Ton, en op die dag, 12 mei 1942, ook werkelijk 
voor het eerst uitgevoerd. De zoon, ook musicus geworden en inmiddels oud-directeur van 
het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, ging er graag mee accoord dat we deze stukjes 
opnemen in onze collectie. Volgens zijn zoon was Andries Hartsuiker bijzonder gesteld op 
vogelzang en hij kende ook de zang van vele vogels. De Verkade albums van Jac. P. Thijsse 
stonden in de boekenkast! Voor de tweede van ons was dit persoonlijk bijzonder omdat hij 
minder dan een jaar later, wonende op een andere plek in Amsterdam, met uitzicht op een 
grote vogelrijke tuin (die nu de heemtuin ‘Natuurtuin de Slatuinen’ is) zijn 9e verjaardag 
vierde. En kort daarna zijn eerste pianolessen kreeg. 
 Uit de tekst die Ton Hartsuiker in de later uitgegeven partituur neerschreef halen we aan: 
“ Mijn vader had de stukjes net op tijd klaar gekregen, maar ze nog niet in beeld gebracht op 
de wijze zoals hij zich dat met zijn schildersoog voorstelde. Ze stonden eigenlijk nog in het klad, 
maar hij kon ze tenminste wel aan mij voorspelen. In de week daarna werkte hij elke avond 
aan een pagina en ik herinner me heel goed hoe verwachtingsvol ik de volgende ochtend naar 
de piano liep om het resultaat te zien. De zeven stukjes uit ‘Vogels op de piano’ ben ik altijd 
blijven spelen. Het zijn miniaturen die een treffende karakteristiek van elke vogel geven.” 
 Deze vogelstukjes zijn niet alleen door de componist fraai geïllustreerd, maar ook bijna 
steeds voorzien van enkele dichtregels, veelal van Guido Gezelle. Ze zijn in kleinere kring 
voorgespeeld aan vogelkenners en deze herkenden maar één of twee van de verklankte 
vogels! Maar als na afloop de stukjes nog eens doorgenomen werden was het commentaar 
vaak: “ja, nu hoor ik er toch wel een ... in”.
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30-36. Vogels op de piano

30. De koolmees in C (‘Vrolijk en vlug’)
‘Elk, op elk z’n taksken
Laat z’n tonge gaan’ (Guido Gezelle)

31. De merel in As (‘Langzaam, met gevoel’)

‘Hebt gij nog geluisterd Naar den merelaan,
’s Avonds als het duistert, Als de sterren staan?’ (Guido Gezelle)

32. Zwaluwen in e (‘Snel, streng in de maat’)

‘Wiegende en vliegende Vlug op de vlerk
Spoeien en roeien ze Ringsom de kerk’ (Guido Gezelle)

33. Roodborstje in de winter in a (‘Rustig, weemoedig’)

34. De karekiet in G (‘Vrolijk en vlug’)

De karekiet, De karekiet
Juicht: Lente, lente!
In zijn lied (Josef Cohen)

35. Tjiftjaf en fitis in d (‘Rustig’)

Terwijl de tjiftjaf
De maat laat horen
Zingt de fitis
Een weemoedig liedje

36. De vink in G (‘Zeer opgewekt’)

Komt vinken en klinken hier, Vroeg in de mei,
En zitten en zingen en spelen (Guido Gezelle)

We besluiten nu deze CD met werk 
van Margriet Verbeek. De volgende 
compositie, opus 63-2, is de tweede van 
Margriet Verbeek voor klavier. De suite 
‘Ooievaarsvlucht’ uit 2006, is voor vier 
handen (onze handen in dit geval!). 
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‘Ooievaarsvlucht’ is geschreven voor een Amsterdams echtpaar die vierhandig op het 
klavier hun vreugde wilden uiten over de geboorte van hun zoon Hugo. We volgen de weg 
die de ooievaar moest gaan om het kleine jongetje Hugo naar zijn vader en zijn moeder in 
Amsterdam te brengen. Hugo maakt zo in vogelvlucht voor het eerst kennis met de wereld. 
De ooievaar wijst hem in het voorbijvliegen op de schoonheid van Antarctica, de apen in de 
bossen, de woestijn, de zee, en uiteindelijk Holland.

37-41. Ooievaarsvlucht

37. De bergen van Antarctica, deel 1
     (‘Maestoso fresco’)
 

Vanuit zijn warme blauwe dekentje zag Hugo de bergen van Antarctica. IJzig koud, maar toch 
wonderlijk mooi. De glinstering van het ijs, de zuivere lucht, het helder blauw en wit...

38. Apen in het bos, deel 2
     (‘Andantino scherzando’)

Voorbij de bergen klapwiekt de ooievaar boven een dicht donkergroen woud. Van boven 
af lijkt het groen van de bossen misschien ondoordringbaar, maar kijk daar dan Hugo, hoe 
tussen de takken de apen spelen!

39. Woestijn, deel 3 
     (‘Largo’)

Een brandende zon, over een kale vlakte sjokken kamelen door de zinderende hitte van de 
woestijn...

40. De golven van de zee, deel 4 
     (‘Andante’)

Het eindeloze ritme van het water, op en af, als de hartslag van de aarde.

41. In Holland, deel 5 
     (‘Andante moderato’)

We zijn er bijna Hugo, kijk maar goed, want dit wordt je thuis. Weilanden, koeien, de zee 
vlakbij, en zie je daar die mooie stad? Daar moeten we zijn: Amsterdam.
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Nu volgt Spreeuwensuite op. 63-1. Deze suite is een vijfdelig stuk voor piano. “Wie kent niet de 
spreeuw? Een lawaaierige flierefluiter, die als een vrolijke vagebond door onze straten zwiert”. 
De spreeuw was de lievelingsvogel van Jac. P. Thijsse, zoals ook blijkt uit zijn ex libris, tevens 
het embleem van de Heimans en Thijsse Stichting. De suite is opgedragen aan deze Stichting en 
voor het eerst uitgevoerd op de Heimans en Thijsse Dag in Beuningen, 23 september 2006. 
 Het aardige is dat de spreeuw nog niet in een pianostuk was vereeuwigd, althans voor 
zover we weten. Wel was ook Mozart dol op spreeuwen. Het staat vast dat hij een spreeuw 
in huis heeft gehad die zijn melodieën nafloot. Kort na de dood van deze spreeuw voltooide 
Mozart Ein musikalischer Spaß (KV 522 uit 1787) voor wat wel spottend een ‘dorpsmuzikan-
tensextet’ werd genoemd: 2 violen, viola, bas en 2 hoorns. Naar men zegt was dit kitscherige 
en hier en daar vals klinkende muzikale grapje een hommage aan de spreeuw.
 
42-46. Spreeuwensuite

42. I. Spreeuwen (‘Allegretto giocoso’) 
In grote groepen brengen spreeuwen gezamenlijk de nacht door. ’s 
Ochtends zwermen ze uit en gaat iedere spreeuw zijn eigen weg. 
In de muziek volgen we twee spreeuwen, eerst deel uitmakend van 
de grote zwerm, later samen, vrolijk zwierend over stad en land.

43. II. Het bouwen van een nest (‘Allegro scherzando’)
De a.s. spreeuwenouders bouwen samen hun nest, voor de meeste 
vogels een ernstige arbeid, maar spreeuwen vatten het luchtig 
op, vrolijk flansen ze een slordig nest in elkaar en versieren de 
binnenkant met gekleurde bloemblaadjes.

44. III. Op de eieren (‘Adagio dolce’)
Niet altijd zijn spreeuwen druk en luchthartig, zij broeden met 
hetzelfde voorbeeldige geduld als andere vogels, loom dromend, 
rustend en wachtend op het eerste tikken tegen de eierschaal, het 
eerste piepje van de jonge spreeuw.

45. IV. Opvoeding (‘Allegretto giocoso’)
Wijze lessen van vader en moeder spreeuw, vlak voor de jongen 
uitvliegen. Ken de gevaren kind! Pas op voor de wezels, de katten 
en de mensen!

46. V. De wijde wereld in (‘Andante’)
De jonge spreeuwen verlaten het nest, sluiten zich aan bij een 
zwerm en gaan slapen. 
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We eindigen de tweede CD met de Epipogon-sonate, opus 41, gecomponeerd in 1999. 
Evenals de Vlieland-sonate werd deze sonate voor twee gitaren geschreven, maar in 2004 
bewerkt voor gitaar en piano en op dezelfde Heimans en Thijsse dag in 2004 uitgevoerd als 
de Vlieland-sonate. Deze sonate heeft de volgende achtergrond: 
In het begin van de 20e eeuw schreef Eli Heimans wekelijks een ‘opstel’ over de natuur in 
‘De Groene Amsterdammer’. In 1906 gaf hij een aantal van die stukjes de naam: ‘De tocht 
naar de epipogon’ en beschreef daarin een vakantietocht met zijn vrouw Betje, zoon Jacob 
(17) en dochter Henriette (14). Jacob (1889-1978) werd een vooraanstaand botanicus en 
ecoloog and was in de jaren 1950 Eddy’s professor in de plantkunde aan de Universiteit van 
Amsterdam. De tocht in 1906 ging naar Harzburg, een kuuroord in het Harzgebergte, waar 
zij op zoek gingen naar een zeldzame orchidee, Epipogon, de Spookorchis.  

47-49. De epipogon-sonate.

47. I. Op weg naar Harzburg – tien uur sporens
 ’t Zal menigeen dwaas toeschijnen, dat iemand een reis gaat ondernemen, minstens tien 
uur sporens, om een bloempje te gaan zoeken, al is dat bloempje ook nog zo mooi. Maar u 
zult me toch toegeven dat u liever naar Harzburg zou gaan om een orchidee te zoeken dan 
om er de een of andere kwaal te bekuren...”

48. II. Wandeling door het dal
 “De harde bodem waarop wij liepen, was dan ook vochtig. Ook de struiken en ’t lange gras 
langs de weg zagen vochtig of ’t pas gedauwd had; en vlak bij ’t riviertje was ’t aangenaam 
koel. Ik had best zo een paar uur door kunnen wandelen zonder van de weg af te wijken, 
maar de jongelui waren al weer uitgerust en minder tot stille bespiegelingen geneigd.”

49. III en IV. III. Klimmen, zoeken en springen op de voet van de berg
 “Dat was natuursport waarvoor men respect 
hebben moet, maar waarvoor ik al een beetje 
te oud word! dat heb ik daar gemerkt; een half 
uur lang heb ik ’t volgehouden dat klauteren en 
springen en afglijden en nog net een harsige spar 
beetgrijpen op een gladde helling van een 30 gra-
den, en ’t struikelen over een blok dat onder ’t mos 
verscholen lag! Maar de jongelui sprongen rond 
of er geen gevaar bestond en hadden een pret van 
belang; ik vond ’t wel wat benauwend, ze zo hoog 
boven me te zien huppelen alsof ze een geiten- of 
gemzenopvoeding hadden genoten.”

49. IV. De epipogon gevonden
“Een bleke prinses op de dichte mosvloer van ’t donkere sparrenbos.”
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Margriet Verbeek werd geboren in 1957. Zij heeft vanaf haar 
12e jaar gitaarles gehad. In 1975 heeft ze een jaar in de VS 
vertoefd en les gehad van de Amerikaanse gitarist en schilder 
Frje Echeverria. Daarna heeft ze klassiek gitaar gestudeerd aan 
het Brabants Conservatorium te Tilburg met de Uruguaanse 
gitarist Baltazar Benítez als hoofdleraar. Compositie studeerde 
ze bij Jan van Dijk. Sinds haar jeugdjaren heeft Margriet een 
grote natuurhistorische belangstelling en veel van haar werken 
hebben dan ook met de natuur te maken. Na een eerste contact 
in 1999 kwam zij in 2004 definitief in contact met de Heimans 
en Thijsse Stichting en dat heeft geleid tot de uitvoering van 
verschillende van haar werken en tot het scheppen van nieuwe 
composities. Deze CD’s bieden een overzicht van de meeste 
van haar composities voor gitaar en klavier. Zij heeft veel van 
haar ‘natuurmuziek’ geïllustreerd, zoals in dit boekje op veel 
plaatsen te zien is.

Eddy van der Maarel werd geboren in 1934. Hij heeft biologie 
gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en in die tijd 
pianoles genoten van Karel Hilsum aan het toenmalige Muziek-
lyceum in Amsterdam. Hij is vervolgens ecoloog geworden, 
gepromoveerd in Utrecht en uiteindelijk benoemd tot hoogleraar 
ecologie aan de Universiteit van Uppsala, Zweden en later 
tevens tot gasthoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Hij heeft als pianist sinds de jaren 1970 veel opgetreden op 
besloten bijeenkomsten, met als hoogtepunt twee optredens in 
de aula van de Universiteit van Uppsala, tevens concertzaal van 
de stad, met een magnifieke Bösendorfer. Via zijn bestuurswerk 
bij de Heimans en Thijsse Stichting kwam Eddy in 2004 contact 
met Margriet en werd de kiem gelegd voor samenwerking die 
uiteindelijk tot deze dubbel-CD heeft geleid..

Mariska Meuzelaar-de Boer werd geboren in 1978. Zij 
studeerde klassiek piano aan het Brabants Conservatorium te 
Tilburg. Daarnaast heeft zij een jaar kunstacademie gevolgd. 
Zij is ook actief als dichter. Voor haar geldt dat alles wat ze in 
de natuur ziet haar tot inspiratiebron dient. Ze schildert vooral 
natuurlijke vormen zoals die van bloemen, vissen en vogels. 
In 2007 publiceerde zij de dichtbundel ‘Geheim Concert’ 
(ISBN 978-90-8834-066-6) bij uitgeverij BoekScout.nl; URL     
www.boekscout.nl. Zij heeft onder meer enkele korte stukken 
voor piano gecomponeerd.
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De Heimans en Thijsse Stichting

 Jac. P. ThijsseE. Heimans 

 De Stichting is vernoemd naar de Amsterdamse onderwijzers Eli Heimans (1861-1914) 
en Jacobus P. Thijsse (1865-1945) die sinds het einde van de 19e eeuw door middel van 
ontelbare artikelen, boekjes en voordrachten een grote opbloei van de natuurstudie teweeg-
brachten. In het voetspoor van Heimans en Thijsse hebben velen natuurstudie bedreven en 
natuurbeleving ondergaan, in het bijzonder de leden van de in 1901 opgerichte Koninklijke 
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie 
die dateert van 1920. Door middel van de natuurstudie hebben Heimans en Thijsse de sa-
menleving rijp gemaakt voor een georganiseerde natuurbescherming, vooral door de in 1905 
opgerichte Vereniging  Natuurmonumenten en de later ontstane provinciale Landschappen. 
Het opvoedkundige element in de werken van Heimans en Thijsse is geïnstitutionaliseerd 
door de oprichting in 1960 van IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie. De Stichting 
heeft met het IVN een hechte band en is ook ruimtelijk met het IVN verweven en wel in het 
Hugo de Vries Centrum in Amsterdam. De Heimans en Thijsse Stichting is voortgekomen uit 
fusies van stichtingen en fondsen die de naam van Heimans of/en  Thijsse droegen, de oudste 
waarvan al in 1916 was opgericht. Als zodanig bestaat de Stichting sinds 1993. 
 De Stichting heeft als voornaamste taak de uitbreiding en het beheer van bibliotheek en 
archief. De bibliotheek telt bijna 5000 boeken en andere publicaties, waaronder vele klas-
sieke uitgaven op het gebied van de veldbiologie, natuur bescherming en natuureducatie. 
Verder vinden we er de meeste belangrijke tijdschriften met alle jaargangen, krantenknipsels, 
dagboeken en schetsboeken, foto's en dia's. Het archief omvat belangrijk materiaal van en 
over Heiman en Thijsse en vele van hun nazaten, in de eerste plaats Prof. Dr. Jacob Heimans, 
Jhr. Mr. Marinus van der Goes van Naters, Prof. Dr. Victor Westhoff en Mr. Hans P. Gorter.
 Bibliotheek en archief zijn gehuisvest in het Hugo de Vries Centrum, Plantage Middenlaan 
2H, 1018 DD Amsterdam.  Zij zijn voor bezoekers op afspraak toegankelijk. Contactpersoon 
is: Drs. René van Hees (coördinator bibliotheek en archief), Tel.: 020 6228115; E-mail: 
heimans-en-thijsse-st@planet.nl.
  De Stichting onderhoudt een website: http://www.heimansenthijssestichting.nl, en geeft 
een Nieuwsbrief uit. Zowel personen als instellingen kunnen donateur van de Stichting 
worden. Nadere gegevens zijn te vinden op de website.
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Dankwoord

Aan het einde gekomen van dit project willen we allereerst de bestuursleden en vele dona-
teurs van de Heimans en Thijsse Stichting bedanken voor de belangstelling voor het project, 
waarbij we de Stichting in het bijzonder erkentelijk zijn voor de steun bij de realisatie ervan. 
Bij de productie van de cd’s hebben we veel gehad aan de adviezen van Ivo van Groningen 
van de firma RCS Audio Data Copy Service. De layout van de boekjes werd verzorgd door 
Joost van der Maarel van Opulus Press Zweden.
 Verder danken we Dr. Vĕra Zelená, Brno, voor informatie over het Moravische land-
schap van Janáček, Dr. Dolores Ferrer-Castan, Salamanca, voor hulp bij het plaatsen van 
De Narvaez en zijn werk ‘Guardame las vacas’ in  het Spanje van die tijd, en Prof. Gudrun 
Bornette, Lyon, voor naspeuringen over de betekenis van titels van werken van de Franse 
Clavecinisten. Ten slotte danken we Marien Boers die Margriet vaak moest missen en veel 
technische hulp heeft verstrekt, en Marijke van der Maarel voor de correctie van de manus-
cripten. Marien en Marijke hebben ons ook zeer gestimuleerd door het enthousiast en kritisch 
luisteren naar de vele proefopnamen.

Terugblik
De woorden in de ondertitel van ons project “in het voetspoor van Heimans en Thijsse” 
hebben een diepere betekenis, die we bij de afsluiting graag met een paar woorden nader 
toelichten. Heimans en Thijsse hebben zo vele Nederlanders (en Vlamingen) vooral bewust 
gemaakt van de rijkdom en schoonheid van het halfnatuurlijke landschap, het landschap 
waar de mens de natuur beïnvloedt door er gebruik van te maken, maar waar flora en fauna 
zich grotendeels spontaan en ongestoord kunnen ontwikkelen en handhaven. Dit landschap 
omvatte van oudsher het boerenland met akkers, hooilanden, heiden en bosjes, maar ook de 
duinen, kwelders en laagveenmoerassen en -plassen. Ook de vele buitenplaatsen en parken 
en tuinen maken deel uit van deze halfnatuur. Sinds de jaren 1930 hebben ettelijke ecologen 
onze blik op het halfnatuurlijke landschap verder verruimd door de natuurwetenschappelijke 
betekenis ervan te bestuderen en bekend te maken, met biodiversiteit als modern trefwoord. 
Een nieuwere stroming in de ecologie wil ons doen geloven dat het behoud van het halfna-
tuurlijke landschap ondergeschikt moet worden gemaakt aan de ongestoorde ontwikkeling 
van zogenaamde oernatuur, wildernis waarin grote grazers een sleutelrol zouden vervullen. 
Deze opvattingen zijn wetenschappelijk aanvechtbaar en in ons kleine en dichtbevolkte land 
bovendien onrealistisch. Wij hebben ons, toen we ons verdiepten in op de natuur geïnspi-
reerde muziek, gerealiseerd dat die inspiratie overwegend in het halfnatuurlijke landschap 
is opgedaan en dat dit een extra cultureel argument is voor het behoud ervan. 
 Net zoals het halfnatuurlijke landschap een prachtige combinatie is van gebondenheid 
(door de mens opgelegde patronen en processen) en vrijheid (in de ontwikkeling van flora 
en fauna), zo is de door ons gespeelde muziek een prachtige combinatie van gebondenheid 
(in maatsoort en toonsoort) en vrijheid (in melodie en ritme). We hopen dat het luisteren 
naar deze muziek zal bijdragen tot een verdiept besef van de waarde van ons halfnatuurlijke 
landschap en van de noodzaak het te bewaren en waar mogelijk te herstellen.
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Lijst van werken op CD-1
 
 1. 4’19 G Dowland Lachrimae pavan
 2. 1’31 G Sweelinck  Courante
 3. 3’04 G J. S. Bach Courante in a uit de 3e luitsuite
 4. 3’13 K J. S. Bach Sarabande in a uit de 2e Engelse suite
 5. 2’18 K Couperin  Le bavolet flottant in A  
 6-8.  K Schubert Drei Ländler uit Ländler op. posth.
 6. 0’47 K  Ländler nr. 1 in A
 7. 0’46 K  Ländler nr. 3 in a
 8. 1’21 K  Ländler nr. 7 in As
 9-10.  G Fernando Sor Etudes
 9. 1’36   Etude in D op. 35
 10. 3’53   Etude in e op. 6
 11. 6’03 K Chopin  Regendruppel prelude in Des
 12. 4’30 K Moesorgskij Il vechio castello in gis uit de Schilderijententoonstelling 
 13. 3’40 K Schumann Verrufene Stelle in d uit Waldszenen, op. 82
 14. 2’30 K Grieg  Sommeraften in Des 
 15. 2’40 K Janáček In tranen in G uit Het dichtgegroeide pad 
 16.  2’30 K Debussy The little shepherd in A uit Children’s corner 
 17-19  K Béla Bartók Roemeense volksdansen 2, 3 en 4
 17. 0’29   Brâul in d
 18. 1’00   Topogó in b
 19. 0’51   Bucsumi tánc in A
 20. 1’17 K M. Meuzelaar  Miniatuur 1, ‘Een kleine schaduw’ in g 
 21. 1’59 K  Miniatuur 2, ‘Raak me’ in d
 22-37.   G M. Verbeek De Kruidtuin te Leuven
 22. 1’01     1. Wandelend door Leuven op weg naar de Kruidtuin 
 23.  0’33     2. Smalbladig weegbree
 24.  0’58     3. Guichelheil
 25.  1’14     4. Rapunzel
 26.  1’17     5. Waterlelie
 27. 1’11     6. Bamboe
 28. 1’14     7. Vissen in de vijver
 29.  9’56     8. Hosta Blue Mammoth
 30.  2’09     9. Elfenbloemen in de schaduwtuin
 31.  1’05   10. Campanula takesimana
 32.  0’28   11. In de serre
 33.  1’30   12. Liriodendron tulipifera
 34.  1’04   13. Wals voor een pomoloog
 35.  0’55   14. De appelbomen
 36.  0’58   15. De bijen bij de bramen 
 37.  0’40   16. Afscheid van de Kruidtuin
 38-41.  GK M. Verbeek Vlieland sonate voor gitaar and piano op. 43
 44. 2’12   1. Scholeksters bij de Noordzee  Allegro moderato 
 45. 2’27   2. Zeehonden op een zandplaat  Lento scherzando 
 46. 2’09   3. Twee atalanta’s bij de Waddenzee  Allegro
 47. 1’14   4. Parnassia’s voorbij het Posthuys  Scherzo 
 
Lijst van werken op CD-2

 1. 1’24 G Luis de Milán Pavane uit ‘El maestro’
 2. 3’02 G Luis de Narváez Guárdame las vacas’
 3.  2’19 K Daquin De Koekoek in e
 4.  3’37 K Rameau Le Rappel des Oiseaux in e  
 5.  1’08 K Couperin Les papillons in d 
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 6-14.  G Giuliani 9 delen uit Le papillon  op. 50
 6.  0’46   Allegretto in a
 7. 0’51   Allegro in a
 8. 1’14   Andantino in G
 9. 0’54   Grazioso in C
 10. 1’03   Allegro in a
 11. 0’39   Allegretto in a
 12. 0’48   Larghetto in g
 13. 0’34   Allegretto in C
 14. 1’06   Grazioso in A
 15-17.  G Carcassi  3 delen uit Recueil Le nouveau Papillon, choix d’airs faciles op. 5.
 15.  1’50   Mouvement de valse in C
 16. 1’26   Rondo Allegretto in A
 17. 2’04   Allegretto in C
 18. 1’05 K Schumann  Papillons op. 2 Introduzione en nr. 1 in D
 19. 0’43 K  Papillons op. 2 nr. 4 in A
 20.  0’56 K  Papillons uit Carnaval op. 9 in F
 21.  2’38 K Grieg Vlinder in A, uit Lyrische stukken III, op. 43
 22.  1’54 K Grieg Vogeltje in d uit Lyrische stukken III, op. 43
 23.  2’14 K Janáček Zwaluwen in cis uit Het dichtgegroeide pad 
 24.  2’55 K Schumann Vogel als Prophet in g uit Waldszenen op. 82
 25. 2’05 K Peterson-Berger Onder de espen in G uit Frösö bloemen III  
 26. 2’40 K Janáček  Weggewaaid blad in Des uit Het dichtgegroeide pad 
 27-29.  G M. Verbeek 3 delen uit De Toverhazelaar’
 27. 4’06   Thema met variaties 
 28. 2’59   Ruta
 29. 0’53   The Squirrel
 30-36.  K A. Hartsuiker Vogels op de piano
 30. 0’27   De Koolmees in C
 31. 0’39   De Merel in As
 32. 0’24   Zwaluwen in e
 33. 0’36   Roodborstje in de winter in a
 34. 0’21   Karekiet in G
 35. 0’43   Tjiftjaf en Fitis in d
 36. 0’27   De Vink in G 
37-41.  KK M. Verbeek Ooievaarsvlucht voor piano quatre-mains
 37 0’53 .   1. De bergen van Antarctica
 38 0’59   2. Apen in het bos 
 39 1’00   3. Woestiijn
 40 1’03   4. De golven van de zee
 41 0’59   5. In Holland
42-46.  K M. Verbeek Spreeuwensuite
 42. 1’23   Spreeuwen 
 43. 0’51   Het bouwen van een nest
 44. 1’28   Op de eieren
 45 2’10   Opvoeding
 46. 1’36   De wijde wereld in
 47-49.  GK M. Verbeek Epipogon sonate
 47. 1’44   I. Op weg naar Harzburg
 48. 2’56   II. Wandeling door het dal
 49. 2’45   III. Klimmen, zoeken en springen op de voet van de berg
     IV. De epipogon gevonden

Totale speelduur
CD-1  77’12
CD-2  76’05
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