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Skrjabin in Nederland: 
een moeizame verkenningstocht door een vuurzee van kritiek

Olga de Kort

Dit jaar is het een eeuw geleden dat de Russische componist Aleksandr
Skrjabin in Moskou stierf. Een bekend feit is dat hij de schepper van een
belangrijk piano-oeuvre is geweest. Minder bekend is dat hij banden heeft
gehad met Nederland. In dit artikel vertelt Olga de Kort over zijn betrekkingen
met ons land en over de ontvangst van zijn werken in Nederland.

leksandr Skrjabin (1872-1915) kwam graag naar Nederland, maar zijn liefde
voor dit land werd niet beantwoord. Krantenrecensies, dagboekaanteke-
ningen en brieven uit het begin van de twintigste eeuw getuigen hoe

moeizaam de weg naar acceptatie van en waardering voor Skrjabin als componist
in Nederland verliep. Als pianist oogstte de Rus niets dan bewondering, maar zijn
orkestwerken werkten op de lachspieren van goedgebekte Nederlandse muziek-
critici. Nog steeds laat de waardering voor Skrjabin veel te wensen over, want
hoeveel hedendaagse pianisten en orkesten hebben zijn werk op hun repertoire
staan? Nieuwe pagina’s in Nederlandse ‘skrjabiniana’ komen er nauwelijks bij,
wellicht uit voorzorg voor de telkens weer oplaaiende vuurzee van kritiek, maar
niet in de laatste plaats vanwege het gebrek aan kennis van Skrjabins werken en
hun uitvoeringsgeschiedenis. 

De eerste kennismaking
Zijn eerste bezoek aan Nederland bracht Aleksandr Skrjabin in januari 1896.

In de brief aan uitgever Mitrofan Beljajev beschreef de 24-jarige pianist zijn kennis-
making met Amsterdam en Den Haag als heel geslaagd, maar verre van winst-
gevend: “Mijn verblijf in Amsterdam was voor mij alleen in muzikaal opzicht nuttig, voor mijn
broekzak was het heel schadelijk”.1 In Den Haag speelde hij tijdens een matinee van
de Kunstkring, en in Amsterdam werd hij “gemarteld met allerlei aardigheden”.
Ondanks het drukke schema (‘vandaag naar een theater, morgen – naar een concert’)
vond hij toch nog tijd om tussen de bedrijven door een nieuwe Prelude in D, opus
11 nr. 5 te componeren.
Vier maanden later kondigde het Concertgebouw de uitvoering van Skrjabins

Etude in dis klein, opus 8 nr. 12 (1894) aan. De eer om de eerste Nederlandse
vertolker van Skrjabins pianomuziek te worden, viel te beurt aan de 24-jarige
Johan Wijsman (1872-1913). Deze uit Rotterdam afkomstige pianist begon zijn
studie in Amsterdam bij Henri Tibbe om vervolgens zijn opleiding bij James
Kwast, Friedrich Gernsheim en Ferruccio Busoni in Duitsland af te ronden.2 Aan
Busoni dankt Wijsman een opdracht van de Berceuse (1909), later door de
componist uitgewerkt tot Berceuse élégiaque voor orkest. Terug in Nederland, groeide
Johan Wijsman uit tot een bekende pianist en een van de beste begeleiders van
zijn tijd. Hij gaf les aan het Amsterdamse conservatorium en trad op als kamer-
musicus met Ysaye. 
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Op de dag van de Skrjabin-
première op 6 april 1896 stond
Wijsman nog aan het begin van zijn
pianistische loopbaan. Het ontbreken
van recensies van deze uitvoering
doet veronderstellen dat het
Nederlandse publiek niet echt
onder de indruk was van de zoveelste
nieuwe Russische componist. Ook
de première van Rêverie, opus 24
(1898) door het Concert gebouw-
orkest onder leiding van Willem
Mengelberg haalde geen kranten-
koppen. De enige recensie van dit
concert van 4 oktober 1900 spreekt
de hoop uit dat de onverschilligheid
van het publiek zal veranderen bij
verdere kennismaking met werken
van Skrjabin.3 Alleen liet de volgende
gelegenheid tot betere kennis-
making nogal lang op zich wachten.
Het duurde maar liefst tien jaar
totdat de naam van Aleksandr
Skrjabin weer op een Concert -
gebouw-affiche te lezen zou zijn.

Deze nieuwe kans had de componist te danken aan Vassili Safonov, die in het
kader van de ‘culturele uitwisseling’ met Rusland in november en december 1910
op de dirigentenbok voor het Concertgebouworkest verscheen, terwijl Willem
Mengelberg Safonovs orkest van het Russische Muzikale Genootschap in Sint-
Petersburg dirigeerde. Op 27 en 28 november speelde het Nederlandse orkest een
Russisch programma met werken van Vladimir Metzl, Anton Arenski, Pjotr
Tsjaikovski en Aleksandr Skrjabin. Safonov presenteerde de Eerste Symfonie
(1899-1900) van Skrjabin, die hij tien jaar eerder ook ten doop hield in
Petersburg. Koningin Wilhelmina was aanwezig tijdens de Haagse uitvoering, die
bij de recensent van Die Musik een goede indruk achterliet. Deze prees Safonovs
voorliefde voor het hoorbaar maken van grote lijnen, zijn energieke gebaren en
zijn interpretatie van… Tsjaikovski’s Francesca da Rimini.4

Familieman in Amsterdam
Terwijl zijn muziek weinig weerklank buiten Rusland vond en voorlopig geen

vaste voet op de Nederlandse grond leek te krijgen, vond Skrjabin een warm
onthaal bij de Amsterdamse familie van zijn tweede vrouw Tatjana Schloezer.
Vanuit het huis van Tatjana’s tante in de Van Breestraat 145 probeerde Skrjabin
zijn Europese tournee te organiseren. Deze wilde niet echt van de grond komen
en de uitnodiging om in Amerika te spelen kwam als geroepen. Verheugd over de
financiële perspectieven van concerten in de Nieuwe Wereld, schreef Skrjabin in
1906 aan Anatoli Ljadov hoe graag hij zijn “materiële situatie wilde regelen” om niet
afhankelijk te blijven van hulp van vrienden en opbrengsten van het componeren.5

1. Johan Wijsman. Collectie Nederlands Muziekinstituut.



Het afscheid van Tatjana en zijn eenjarige
dochtertje Ariadne viel de sentimentele
Skrjabin zwaar. Zelfs drie minuten voor
vertrek met de trein naar Rotterdam was hij
nog bezig om een kaart voor zijn vrouw op
het station in Amsterdam te posten. De reis
naar Rotterdam verliep “niet zonder avon-
turen”. De bagage ging per abuis (fout van de
toenmalige NS) met de andere trein mee.
Dankzij een ‘heel aardige’ en gelukkig ook
nog Frans sprekende ‘Hollander’ lukte het de
vermiste bagage terug te vinden. ‘De
Hollander’ nam vervolgens de verstrooide
Russische componist onder zijn hoede en
zorgde ervoor dat hij veilig op het schip
aankwam. ‘Zonder hem zou ik helemaal ver-
loren zijn geweest’, schreef de geëmotioneerde
Skrjabin in zijn eerste brief aan boord van de
‘Ryndam’. Over het varen maakte hij zich
niet druk. Het schip van de Holland-Amerika
lijn was ‘formidabel, enorm [en] heel comfortabel’.6

Het enige waar Skrjabin zich nog zorgen over maakte, was de gezondheid van zijn
vrouw en… het geld dat hij met haar in Amsterdam had achtergelaten. Hij
adviseerde Tatjana het geld aan haar Amsterdamse tante in bewaring te geven,
samen met de schetsen van de Poème de l’extase. En bij het uitbreken van brand
mocht Tatjana van hem op geen enkele manier haar leven riskeren om het man-
uscript te redden: “Laat liever 10 poëmen van extase sneuvelen dan dat jij je gezichtje
verbrandt!”. De Poème kon wat hem betreft in Amsterdamse vlammem opgaan,
hij zou “nog duizend poëmen schrijven” als zijn vrouw maar ongedeerd bleef…

Op het podium van het Concertgebouw
Zestien jaar na zijn eerste concert bij de Haagse Kunstkring gingen de deuren

van de Nederlandse concertzalen voor Skrjabin eindelijk open. In 1912 kreeg hij
een uitnodiging om als solist te spelen in een geheel aan zijn werken gewijd
programma van twee abonnementsconcerten in Amsterdam en Den Haag, onder
leiding van Willem Mengelberg. In het archief van het KCO is het briefje van
Skrjabin uit 14 april 1912 bewaard gebleven waar hij de datums van optredens in
oktober bevestigt. Naast de al enigszins bekende Eerste Symfonie (net als bij de
Safonovs première opnieuw zonder finale gespeeld), konden de luisteraars
Skrjabin in al zijn hoedanigheden leren kennen: als solist in het Pianoconcert
opus 20 (1896), de door Wijsman ooit gespeelde Etude, opus 8 nr. 12 (1894),
Poème, opus 32 nr. 1 (1903), Etrangeté uit Twee Poèmes, opus 63 (1912), en
afsluitend als componist van Prometheus, opus 60 (1910). Hoewel er aanvankelijk
sprake was van het toevoegen van een kleurpartij bij Prometheus, kreeg dit idee
geen vervolg. De kleuren lieten tot 1998 op zich wachten, het jaar waarin de
kunstenaar Peter Struycken aan zijn kleurencompositie begon te werken voor de
uitvoering van het Rotterdams Philharmonisch Orkest op het Gergiev Festival
2000.766
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2. Van Breestraat 145 te Amsterdam. Foto OdK.
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In het Skrjabin-museum in Moskou wordt
het jaar 1912 gememoreerd door het programma
van het derde Nederlandse concert, uitgevoerd
in de serie van de Haarlemsche Bachvereeniging.
Het hangt onder glas naast de foto van Willem
Mengelberg die de eigenzinnige Rus door dik
en dun steunde. In het ‘Haarlemsche’ concert
soleerde Skrjabin in zijn Piano concert, drie
Preludes, opus 11 (1888-96) en Etude, opus 8 nr.
12. Naast de Eerste symfonie liet Mengelberg
Tsjaikovski’s ouverture Romeo en Julia horen in
plaats van Prometheus, wellicht om de schade
enigszins te beperken. De meningen van recen-
senten na de eerder gespeelde Amsterdamse uit-
voeringen waren op zijn zachtst gezegd verdeeld.
De een begroette Skrjabins muziek van meet af
aan zeer hartelijk, terwijl de ander haar afkeurde
met een gevoel van instant antipathie. Een
opmerkelijke aantekening is gemaakt door
Elisabeth Diepenbrock in haar dagboek: “De
vorige week hoorden wij Scriabin, een Rus, muzikale
oplichterij: Prométhéus”.8 Het enige waar recen-
senten het met elkaar over eens waren, betrof het
talent en de capaciteiten van Skrjabin als pianist. 

Scherpe pennen en giftige tongen van Nederlandse pers
Prometheus kreeg een volle lading van sarcastische opmerkingen van critici,

die met elkaar leken te wedijveren om wie de meest giftige Skrjabin-recensie
publiceerde. Ze vergeleken de onbegrijpelijke muziek met “klankenmassa”,
“Hartjesdag-geschut”, “klankenstrijd”, en “bruisend en kokend” “gebrom”.9
Vooral Matthijs Vermeulen was zeer geestig in ‘De Amsterdammer’: volgens

hem getuigden Skrjabins klanken van muzikale impotentie. Voor de componist
zelf had hij een vernietigende karakteristiek in petto: iemand “zonder den
Luciferiaansche kop van Berlioz of het Caesareaansche profiel van Wagner” die
“sinds eenige tijd leeft in den overtreffender trap en zich uitsluitend met nieuwe
kunsten bezighoudt”. 10
Iets positiever was Vermeulen over Poème de l’extase, opus 54 (1905-08), waarvan

Skrjabin de schetsen ooit luchthartig in bewaring van Tatjana’s Amsterdamse familie
achterliet. Hoewel Vermeulen de première op 2 oktober 1919 onder leiding van
Willem Mengelberg weinig kon waarderen, schreef hij dertig jaar later wel een
positieve recensie over de uitvoering onder leiding van Issai Dobrowen in 1949.11
Ook de Tweede symfonie (1901) werd door Nederlandse muziekcritici aan-

vankelijk met de grond gelijkgemaakt. Op het moment van de Amsterdamse
première onder leiding van Leonid Kreutzer was de componist al vijf jaar dood,
maar recensenten presenteerden hem de rekening alsof hij nog leefde: “Muziek
zonder lijn en structuur, vol onbetekenisvolle thema’s, een product van ‘den
onpractischen idealist’ en ‘autodidact zonder zelfkritiek’, gevoed door zijn
onvervulde dromen over een eigen Bayreuth”.12

3. Foto van Ariadne Skrjabina in de
Nederlandse klederdracht. Collectie 
Skrjabin-museum Moskou. Foto OdK.
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De laatste vooroorlogse Skrjabin-première, 21 september 1924, viel ten deel
aan de Derde symfonie Le divin poème uit 1902-04 (gedirigeerd door Osip
Gabrilovitsj), die vervolgens pas vijftig jaar later, onder andere dankzij inspanningen
van Kirill Kondrasjin, opnieuw in Nederland zou klinken. Ook na de Tweede
Wereldoorlog ging het moeizaam met de publieke waardering voor Skrjabin.
Zowel in 1972 als in 1976 bleef Le divin poème niet onopgemerkt. Critici
scherpten met veel plezier hun pen en dansten met evenveel plezier op de botten
van de Russische ‘extaticus’: “onverteerbare verhevenheid uit kamferkist”, “hoogstens
mystiekerige poespas” en “een cliché-muziek”.13 In december 1999 werd een
uitvoering van het orkestwerk Le poème de l’extase, opus 54 onder leiding van
Mitislav Rostropovitsj met luid ‘boe-geroep’ beantwoord.14

De Nederlandse première van L’Acte Préalable, door het Noord Nederlands
Orkest onder leiding van Michel Tabachnik (2006), veranderde weinig aan de
Nederlandse receptie van Skrjabins oeuvre. Hoewel de programmeur deze door
Aleksandr Nemtin voltooide versie samen met Xenakis en Ives in de eervolle
serie “Grenzeloze genieën” had ondergebracht, stonden recensies en interviews
vooral vol met suggestieve vergelijkingen met “een trip zonder paddo’s” en “het
orgastische gevoel van de achtbaan”.15

Pianisten en de pianowereld van Skrjabin
In tegenstelling tot zijn orkestwerken, zorgden de pianorecitals met Skrjabins

werken voor weinig ophef. De stemming was al gezet door Skrjabin zelf die door
iedereen die hem gehoord had, werd herinnerd als een uitstekende, charismatische
pianist. In zijn boek De pianistenwereld refereert A. de Wal aan ‘het Mengelberg-
concert’ van oktober 1912 waar Skrjabin in het Pianoconcert soleerde en korte
pianostukken voordroeg: “Het mystisch-romantische, de klankverfijning, het geslepen-
elegante en de voornaam-persoonlijke geest van dit
klavierspel (correspondeerende met de voorliefde van
den componist voor de zwarte-toetsen toonsoorten,
speciaal fis-dur) moet op de kenners wel een zeer
aparten indruk gemaakt hebben.”16
De eerste Nederlandse pianist die Skrjabin

een warm hart toedroeg was Hugo van Dalen
(1888-1967), de grote pleitbezorger van
Russische muziek in Nederland.17Van Dalen,
een leerling van zowel Ferruccio Busoni als
Johan Wijsman, speelde regelmatig recitals
met Skrjabins Preludes en Poèmes en com-
poneerde pianowerken in diens stijl. Hij was
tevens de eerste serieuze schrijver die een
artikel wijdde aan Skrjabin en zijn muziek.
Deze publicatie in De Delver uit 1937 bleef
ook de enige in Nederland, totdat Willem
Andriessen in 1953 de moeizaam op gang
komende Nederlandse ‘skrjabiniana’ met een
tweepagina’s lang artikel uitbreidde.18 In de
jaren ‘90 van de vorige eeuw trok Skrjabins

4. Programma van het derde concert in 1912.
Collectie Skrjabin-museum Moskou.Foto OdK.
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muzikale zoektocht de aandacht van musicoloog en publicist Elmer
Schönberger. Tot de meest recente publicaties behoort de analyse van piano -
werken van Albert Brussee in diens artikel voor het Piano Bulletin.19

Hugo van Dalen werd in 1988 postuum benoemd tot erelid van het drie jaar
eerder opgerichte Skrjabin Genootschap. Dit genootschap, dat na twintig actieve
maar turbulente jaren werd opgeheven en vanaf 2012 onder de naam Europees
Skrjabin Genootschap opnieuw begon te functioneren, dankt zijn oprichting aan
de met het Skrjabin-virus besmette liefhebbers van zijn muziek. Zij stonden
achter de vele inhoudelijke publicaties in het Skrjabin Bulletin en de organisatie
van recitals. Op de website van het Genootschap zijn nog steeds concert -
aankondigingen van over de hele wereld te vinden. Helaas zijn er buiten Willem
Brons, Arjen Seinen, Antal Sporck, Thelma Neleman en Maurice van
Schoonhoven weinig Nederlandse namen bij. Sinds twee jaar organiseert het
Genootschap opnieuw Skrjabin-concerten, maar Nederlandse pianisten met
Skrjabin op hun repertoire zijn nog steeds schaars. Het laatste herdenk-
ingsconcert door Russisch-Nederlandse pianiste Helena Basilova geeft weer
hoop op Skrjabin-vertolkers van eigen bodem.20

Noten:
1 Brief aan M.P. Beljajev, 22 januari 1896, Keulen, in: Skrjabin, A.N., Brieven. Moskou: Muziek, 2003, 128.
2 De Wal, A., De pianistenwereld. Beroemde pianisten van voorheen en thans. ’s-Gravenhage: J. Philip
Kruseman, 1927, 223-224. De Wal geeft 1914 als sterfjaar van Wijsman. In Bataviaasch Nieuwsblad staat
het overlijdensbericht van ‘de bekende pianist Johan Wijsman’ echter al op 27 december 1913
(http://nl.geneanet.org/archives/ouvrages/?action=search&name=WIJSMAN&country=NLD&start=3).
Op YouTube is de Wijsmans opname uit 1905 van Mazurka van Benjamin Godard te beluisteren. 

3 Zie de recensie door Simon van Milligen in het Algemeen Handelsblad in: Giskes, J., ‘Alexander Skrjabin,
een muzikale profeet?’. Preludium, 2000/5 (januari), 22. 

4 Kroniek van het leven en werk van Vassili Safonov. Moskou: Belyj Bereg, 2009, 515.
5 Brief aan A.K. Ljadov, 29 september 1906, Amsterdam, in: Skrjabin, A.N., Brieven, 431. 
6 Brief aan T.F. Schloezer, 18 november 1906, Rotterdam, in: Skrjabin, A.N, Brieven, 439.
7 Zie YouTube: https://youtu.be/OJ4oTYc-gpc.
8 In: Giskes, J., ‘Alexander Skrjabin, een muzikale profeet?’. Preludium, 2000/5 (januari), 22.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Met dank aan Christo Lelie voor deze informatie. Hij schreef op 3 december 1999 een recensie van dit
concert in Trouw.

15 Nieuwland, I., ‘Trippen zonder paddo’s met Skrjabin’. In: 8Weekly, 23 mei 2006.
16 De Wal, A., De pianistenwereld, 272.
17 Meer over Hugo van Dalen en zijn betekenis voor Russische muziek in Nederland: De Kort, O., ‘Hugo
van Dalen: een pionier van de Russische en Sovjet pianomuziek in Nederland’. Piano Bulletin, 2013, nr.2, 70.

18 Andriessen, W., ‘Alexander Skrjabin’. In: 100 opstellen over muziek. Deel 1 (1953-1954). Amsterdam,
Broekmans & Van Poppel, z.j., 73-74.

19 Brussee, A., ‘Alexander Skrjabin als pianist, componist en filosoof ’. Piano Bulletin 1984/1, 2.
20 Zie de recensie van haar cd Picturing Scriabin elders in dit blad.


