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G E R A R D VON B RU C K E N F O C K

De

Nederlandse

Chopin

In een nieuwe serie publiceert Akkoord Magazine in samenwerking met het
Nederlands Muziek Instituut niet eerder uitgegeven kamermuziek uit de archieven
van het NMI. De bladmuziek is gratis te downloaden via de website. Als eerste in de
serie de compositie ‘Stücke und Tänze’ van Gerard von Brucken Fock.
AUTEUR MARGARET KRILL (NEDERLANDS MUZIEK INSTITUUT )

Gerard(us) Hubertus Galenus von Brucken Fock (1859-1935)
werd geboren in een behoorlijk gefortuneerd gezin op de buitenplaats ‘Ter Hooge’ in het Zeeuwse Koudekerke. In het gezin werd
veel gemusiceerd; Von Brucken Fock kreeg piano- en altvioolles en
speelde samen met zijn broers Emile en Henri. De familie bezocht
regelmatig concerten en organiseerde thuis uitvoeringen waar de
drie broers, samen met hun muziekleraar Abraham de Jong, optraden. De oudere broer Emile werd door zijn ouders voorgetrokken,
omdat zij vonden dat hij meer talent had dan Gerard. Hier heeft
Von Brucken Fock zijn leven lang last van gehad. Emile koos weliswaar voor een militaire loopbaan, maar maakte ook naam als
componist. Bij de naam Von Brucken Fock is het dus opletten om
welke van de twee broers het gaat.
TEKENEN EN COMPONEREN

School interesseerde Gerard niet. Hij was onrustig en tekende
en componeerde liever. Een tweejarig verblijf op een kostschool in
Kampen kon daar geen verandering in brengen. Zonder middelbare-schooldiploma op zak besloot Von Brucken Fock dan maar de
muziek in te gaan. Hij nam in Utrecht compositielessen bij
Richard Hol, pianolessen bij T.L. van de Wurff en speelde ook met
musici van het Utrechts Orkest. In deze periode verschenen
enkele van zijn composities voor piano in druk.
Na twee jaar studie in Nederland vertrok Von Brucken Fock
in 1879 naar Berlijn om zich bij Friedrich Kiel en Woldemar
Bargiel verder in het componeren te bekwamen én hij bleef
tekenen. Vanaf 1883 reisde hij met zijn rusteloze natuur een
aantal jaren half Europa door. Terug in Nederland, inmiddels met
een jonkvrouw getrouwd, ging hij in Amsterdam wonen. Hij
leidde daar een koor, componeerde en tekende veel, en schreef
kritieken voor De Amsterdammer onder de titel ‘Muziek in de hoofdstad’. Deze ‘ongezouten’ stukken bezorgden hem geen al te beste
reputatie.
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DICHTERLIJKE STEMMINGEN

In zijn composities liet Von Brucken Fock zich inspireren door
componisten als Chopin, Brahms en Liszt. Pianist en componist
Julius Röntgen was zo onder de indruk van zijn talent dat hij er
enthousiast over schreef aan zijn vriend Edvard Grieg. Deze
noemde Von Brucken Fock zelfs de ‘Nederlandse Chopin’. De
composities van Von Brucken Fock werden in de pers steeds goed
ontvangen. Enkele citaten: ‘een der sterken begaafde landgenoten’,
‘Focks muziek is diep gedacht’ en: ‘Er is iets persoonlijks in Von
Brucken Focks muziek, die door dichterlijke stemmingen aantrekkelijk is.’ De werken verschenen in druk, zowel in Nederland als
daarbuiten en werden ook regelmatig uitgevoerd. Von Brucken
Fock was ongelofelijk productief, niet alleen als componist, maar
ook als schilder. Voor beide disciplines was zijn grootste inspiratiebron de natuur: landschappen en de zee.
Von Brucken Fock bleef zijn hele leven zoekende. Zijn muzikale talenten concurreerden met zijn talent om te tekenen. Als
schilder werd Von Brucken Fock volledig geaccepteerd. De stijl van
zijn werk wordt omschreven als zwevend tussen de Haagse School
en het Impressionisme.
MANUSCRIPT

De Stücke und Tänze voor viool en piano werden gecomponeerd
in 1889. Het manuscript bevindt zich in het archief van Von
Brucken Fock dat het NMI beheert. Voor zover bekend is deze
compositie nooit in druk verschenen. Het werk bestaat uit twee
korte stukken in een rustig tempo. De viool- noch de pianopartij
is geschikt voor beginners, maar ze vormen een uitdaging voor de
gevorderde amateur. Het is aansprekende muziek, die harmonisch
verrassend is. Zie bijvoorbeeld de maten 12 tot 15 van het eerste
deeltje. Het tweede stuk heeft, zeker ook door de mineurtoonsoort, een geheel ander karakter. En dansen doen deze Stücke und
Tänze zeker!
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Download partituur
Op de websites van Akkoord Magazine
en het NMI kan de partituur gedownload
worden: www.akkoordmagazine.nl,
www.nederlandsmuziekinstituut.nl.

Meer composities van
Von Brucken Fock zijn te vinden bij het
Nederlands Muziek Instituut:
www.nederlandsmuziekinstituut.nl
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