
Gerard von Brucken Fock- cellosonate 
Op 23 augustus 2013 vond de wereldpremière plaats van de 
cellosonate van Gerard von Brucken Fock, gecomponeerd in 
1884. Het stuk was voor het eerst in 129 jaar te horen en wel 
op het internationale cellofestival te Zutphen. Larissa 
Groeneveld (cello) en Frank van de Laar (piano) hebben dit 
werk van ‘de Hollandse Chopin’ gespeeld in de Burgerzaal. 
Vondst Archief 
In 2012 vond Eric Matser, beginnend uitgever op het gebied 
van de Nederlandse muziekcultuur in de 19e eeuw, het werk in 
manuscript in het von Brucken Fock Archief van het Nederlands 
Muziekinstituut te Den Haag. Hij was verbaasd over de hoge 
kwaliteit van de compositie en heeft sindsdien geijverd voor een 
gedrukte editie en een wereldpremière. Hij vond de celliste 
Larissa Groeneveld bereid, samen met haar piano-partner 
Frank van de Laar, het stuk ten doop te houden. 
De cellosonate behoort tot de top van wat er in Nederland op dit 
gebied is gepresteerd. Het werk heeft een persoonlijke ‘touch’, 
die onder andere blijkt uit avontuurlijke harmonieën en op klank 
gerichte virtuoze cello- en pianopartijen. De Zeeuw von 
Brucken Fock had een opleiding aan de Hochschule für Musik 
te Berlijn genoten en werd in zijn tijd al geroemd om zijn 
uitzonderlijk talent. Edvard Grieg noemde hem ‘de Hollandse 
Chopin’. 
Von Brucken Fock had een fijn gevoel voor traditie en sloot dan 
ook in zijn composities aanvankelijk aan bij grootheden als 
Beethoven en Brahms. Het eerste deel van de sonate is 
geschreven in een zuivere Brahmsstijl en is van de allerhoogste 
kwaliteit. In de andere delen is een enkele keer de invloed van 
Beethoven merkbaar.  
Von Brucken Fock, voor 100 procent een Nederlander, maar 
met Fries-Duitse wortels, werd in 1859 geboren op de 
buitenplaats Ter Hooge bij Middelburg, in een vooraanstaande 
familie. Hij begon aan de cellosonate in Berlijn, waar hij aan de 
Musikhochschule bij Woldemar Bargiel, een stiefbroer van 
Clara Schumann, en Friedrich Kiel compositielessen volgde. 



Thuis in Middelburg, na een afgebroken studie, voltooide hij het 
werk op 24 jarige leeftijd. Een half jaar later voerde hij de 
cellosonate uit voor de Nederlandse Vereniging te Parijs, 
samen met een zekere Ermerins, een leerling van David 
Popper. Teleurgesteld over de geringe aandacht die het stuk in 
de pers had gekregen keerde hij terug naar Zeeland. Hij 
trouwde in 1885 met Marie Pompe van Meerdervoort, hoewel 
hij als kunstenaar met een anti-burgerlijke instelling eigenlijk 
tegen het huwelijk was. Stond de keuze voor een cellosonate 
wellicht in relatie tot zijn cello-spelende broer Emile en de 
cellosonates van Friedrich Kiel, al spoedig volgden 
twee  altvioolsonates, geschreven voor zijn eigen tweede 
instrument. Het werk werd door een recensent na een 
uitvoering in Utrecht (Tivoli) in 1886, omschreven als ‘een 
juweel’. Von Brucken Fock componeerde tot 1892 vooral veel 
kamermuziek, waaronder naast de genoemde werken ook 
pianostukken en enkele composities voor viool en piano. Deze 
laatste voerde hij jaren later uit, samen met de violist Carl 
Flesch, die de composities zeer waardeerde.  
In 1888 bleek Von Brucken Fock’s belangstelling voor het 
bovennatuurlijke. Aanvankelijk werd hij aangetrokken door het 
spiritisme, later door het geloof. Tegelijkertijd had hij het 
verlangen een groot componist te worden, maar zijn 
onzekerheid en verlegenheid zaten hem in de weg. Van 1888 
tot 1891 was Von Brucken Fock muziekcriticus bij De 
Amsterdammer. Zijn recensies beschrijven op een 
onnavolgbare manier het muziekleven in Amsterdam in de 
eerste jaren van het Concertgebouworkest. Berucht waren zijn 
uitvallen naar Richard Wagner. Zijn ironische toon was die van 
een naar schoonheid dorstende en temperamentvolle 
kunstenaar die echter zijn draai in het leven niet kon vinden. Na 
een mislukte poging zijn eigen geld - hij gaf zijn vermogen 
weg!-  te verdienen als pianoleraar in Leipzig (1891) en een 
kortstondige fase als landarbeider op een boerderij in 
Kruiningen, waar een snee in zijn vinger met een zeis hem 
tenslotte deed zwichten, vertrok hij met zijn vrouw naar Parijs. 



Daar sloot hij zich tot verbijstering van zijn vrouw aan bij het 
Leger des Heils. Hij ging voor L’Armee du Salut leger-hoeden 
inpakken en werd door de leiding, een dochter van William 
Booth met de bijnaam ‘La Maréchale’, geroepen hen bij te 
staan in bekeringscampagnes door geheel Frankrijk. Een 
huwelijkscrisis was het gevolg en er zouden er vele volgen. Von 
Brucken Fock zocht eieren voor zijn geld en het echtpaar 
keerde terug naar Nederland, waar zojuist Willem Mengelberg 
het Concertgebouw had betreden. Het zou tot 1901 duren 
voordat Von Brucken Fock de aandacht kreeg die hij verdiende. 
Zijn vriend Röntgen propageerde hem met enkele pianostukken 
op één van zijn liederen-avonden Messchaert- Röntgen. In 
1903 bracht Röntgen de 24 Preludes opus 15 onder de 
aandacht van Edvard Grieg, die later schreef: “de preludes van 
Von Brucken Fock vind ik zeer talentvol. Niets aan de stukken 
is zonder betekenis. Hij moet daar een toekomst hebben.”  Er 
bleef echter een schaduw over de persoon en het werk van Von 
Brucken Fock liggen. De onzekere en tegelijkertijd idealistische 
kunstenaar kende steeds periodes van grote innerlijke strijd en 
zocht zijn heil obsessief in een rigide vorm van het 
christendom.  
Von Brucken Fock behaalde de beste resultaten waar zijn 
innerlijke drang zich een vrije weg kon banen. De stukken voor 
pianosolo, de kamermuziek en de liederen zijn daarom wellicht 
het meest geslaagd. Zijn kwaliteiten als absoluut musicus 
komen hierin het best tot uiting. Vanaf circa 1930 realiseerde 
Von Brucken Fock zich dit zelf ook en greep terug op vroeger 
werk, dat in het algemeen als zeer vitaal en puur valt te 
kenschetsen. In 1931 reviseerde hij zijn cellosonate uit 1884. 
Het origineel is overigens niet overgeleverd. Uit opmerkingen 
van de componist in zijn Levensherinneringen (1934) kunnen 
we opmaken dat de wijzigingen vooral betrekking hadden op de 
stemvoering en de verrijking van harmonieën, een en ander het 
resultaat van jarenlange componeerervaring en 
invloeden (Richard Strauss). 
Het eerste deel van de cellosonate is in een volbloed Brahms-



stijl gecomponeerd. Het bevat een magistrale doorwerking en 
slotpassage. In de andere delen hoort men de invloed van Van 
Beethoven. Kenmerkend voor het geheel zijn de heldere 
structuur, de talrijke muzikale vondsten en de afwisseling 
tussen noblesse en divertissement. De componist schuwde de 
zeer hoge posities op de cello niet. De cellosonate van Von 
Brucken Fock behoort zonder meer tot het beste dat voor cello 
en piano in de 19 e eeuw in Nederland is gecomponeerd.  
Von Brucken Fock componeerde naast de kamermuziek onder 
andere ook enkele symfonieën, orkestliederen (uitgevoerd door 
Mengelberg), oratoria (o.a. De Wederkomst van Christus) en 
een Requiem. Tussen 1924 en 1931 componeerde hij meer dan 
150 preludes, alle niet voor publicatie en uitsluitend voor eigen 
gebruik. De wereldberoemde zangeres Jo Vincent gaf in 1925 
haar debuut in het Concertgebouw met liederen van Von 
Brucken Fock. Zijn laatste grote wapenfeit was de première in 
1934 van zijn levenswerk, het Requiem, waarbij hij door ziekte 
niet aanwezig kon zijn. Von Brucken Fock, die ook niet 
onverdienstelijk tekende en schilderde, was aan het eind van 
zijn leven teleurgesteld over het gebrek aan erkenning. Al in 
1952 moest de componist Hendrik Andriessen constateren: 
“Nederland is een belangrijk man vergeten: Gerard von 
Brucken Fock. Wat is toch het noodlottige verschijnsel dat in 
sommige tijden zijn schaduw spreidt over de schoonheid?”  
(Eric Matser) 

Gerard von Brucken Fock 
In 2012, while researching for a project exploring and intending 
to reveal the extraordinary works of this talented man, I 
discovered an interesting and unpublished ‘sonate voor piano 
en violoncel’ from 1884 in the Nederlands Muziek Instituut in 
The Hague. On August 23, 2013 (one hundred and twenty-eight 
years after a private performance in Paris) Larissa Groeneveld 
and Frank van de Laar gave the world première of this work in 



Zutphen.  
Born in 1859 into a prominent family in Ter Hooge, near 
Middelburg, Von Brucken Fock was one hundred percent Dutch 
but with German-Frisian roots. He began work on his Cello 
Sonata in Berlin while studying composition with Woldemar 
Bargiel, a stepbrother of Clara Schumann, and Friedrich Kiel at 
the Musikhochschule. After abandoning his studies back home 
in Middelburg, he finished the work at the age of twenty-four. 
Half a year later he performed the work for the Nederlandse 
Vereniging in Paris together with Ermerins, a student of David 
Popper. Disappointed in the lack of attention and press 
coverage for his work he returned to Zeeland. In 1885 he 
married Marie Pompe van Meerdervoort despite his artistic anti-
bourgeois stance against marriage. While his decision to write a 
sonata for cello was likely influenced by his cellist brother Emile 
and the cello sonatas of his mentor Friedrich Kiel, it was soon 
followed by two viola sonatas, written for his own second 
instrument. This new work was called “a jewel” by a reviewer 
following a performance in Utrecht (Tivoli) in 1886. Until 1892 
Von Brucken Fock composed predominantly chamber music as 
well as works for piano and several compositions for violin and 
piano. He performed the latter with the violinist Carl Flesch who 
greatly appreciated these compositions. 
In 1888 Von Brucken Fock turned his interest to the 
supernatural. He was initially attracted by spirituality, and later 
by faith. He had the desire to be a prominent composer but was 
hampered by his own insecurity and shyness. From 1888 to 
1891 Von Brucken Fock was a music critic for De 
Amsterdammer. His inimitable reviews described Amsterdam’s 
music life in the early years of the Royal Concertgebouw 
Orchestra. His attacks on Richard Wagner were notorious. The 
ironic tone of his writing was that of a temperamental artist 
thirsting for beauty who was unable to find his way in life. 
Following a failed attempt to earn a living as a piano teacher in 
Leipzig (1891) and a short-lived phase as a farmhand in 
Kruiningen where he nearly perished from a cut on his finger 



from a scythe, Von Brucken Fock and his wife departed for 
Paris. To her astonishment, he then joined the Salvation Army 
where he packed army helmets and was given the nickname 
‘La Maréchale’ by his leader, a daughter of William Booth, and 
was called on to assist on conversion missions throughout 
France. This resulted in a marital crisis, one of many to come. 
Dejected, the couple returned to the Netherlands where Willem 
Mengelberg had just joined the Royal Concertgebouw 
Orchestra. It wasn’t until 1901 that Von Brucken Fock received 
the attention he deserved. His friend Röntgen promoted his 
work by performing some of his piano music at one of his own 
famous Messchaert-Röntgen evenings. In 1903 Röntgen 
introduced the 24 Preludes opus 15 to Edvard Grieg who later 
wrote: “I find the preludes of Von Brucken Fock very promising. 
Nothing in the pieces is without meaning. He must have a future 
there.” The insecure and idealistic artist experienced periods of 
great inner struggle and sought refuge in an obsessive and rigid 
form of Christianity.    
Von Brucken Fock achieved his greatest results when his inner 
urges were free to guide him. It is for this reason that his works 
for solo piano, his chamber music and songs are probably his 
most successful. His musical qualities, in these works, find their 
most complete expression. From around 1930 Von Brucken 
Fock seemingly became aware of this phenomenon and 
returned to his earlier work, generally characterized as more 
vital and pure. In 1931 he revised his 1884 Cello Sonata, the 
original version of which was never made public. From 
passages in the composers’ own Levensherinngeringen (1934) 
we can conclude that revisions took place primarily to some of 
the voice leadings and to enrich certain harmonies all resulting 
from years of compositional experiences and various other 
influences (Richard Strauss). 
The first movement of the Cello Sonata composed in a full-
bodied Brahmsian style, containing a magisterial development 
and ending passage. In other movements there are clearly 
audible influences from Beethoven. The work is generally 



characterized by its clear structure, prominent musical 
discoveries and the contrasts between noblesse and 
divertissement. The composer did not shun the high register 
and positions of the cello. The Cello Sonata by Von Brucken 
Fock is certainly one of the best written for cello and piano in 
the 19th century in the Netherlands. 
Von Brucken Fock also composed several symphonies, 
orchestral songs (performed by Mengelberg), oratorios (e.g. De 
Wederkomst van Christus) and a Requiem. Between 1924 and 
1931 he composed over on hundred and fifty preludes, all 
intended for personal use and not for publication. The world-
famous singer Jo Vincent made her debut in the 
Concertgebouw in 1925 performing songs by Von Brucken 
Fock. His last great achievement came in 1934 with the 
premiere of his monumental Requiem, a concert he missed due 
to illness. Von Brucken Fock, who was also a gifted painter, was 
greatly disappointed about his lack of recognition at the end of 
his life. In 1952 the composer Hendrik Andriessen concluded: 
“The Netherlands has forgotten an important man: Gerard von 
Brucken Fock. Is it not a tragedy that history sometimes casts a 
shadow on such beauty?”     
( Eric Matser)                                                                                
                                                                                   


