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Beste muziekliefhebber, 

 

Van harte willen wij u welkom heten bij het Andriessen/De Klerk Festival, 

dit bijzondere festival dat de Haarlemse componisten en organisten 

Hendrik Andriessen en Albert de Klerk eert met een groot aantal concerten 

en andere festiviteiten. 
 

Toen de bestuursleden van de Andriessen/De Klerk Stichting in 2013 

bedachten dat het wel de moeite waard zou zijn om in 2017 ‘iets extra’s’ te 

organiseren rond de 125
e
 en 100

e
 geboortedag van ‘hun’ musici, konden ze 

niet bevroeden dat hun inzet zou leiden tot een groots festival, waaraan 

velen hun medewerking wilden verlenen: musici, sponsors, Haarlemse 

organisaties en bn’ers, conservatoria, en vele, vele vrijwilligers. De afge-

lopen vier jaar heeft hun enthousiasme zich als een olievlek verspreid over 

Haarlem en vele plaatsen daarbuiten. Alleen dat al was een geweldige 

ervaring. En nu, in september 2017, gaat het prachtige plan dan eindelijk 

echt van start. 
 

De liefhebber kan zijn hart ophalen aan uitvoeringen van zelden gespeelde 

werken, maar ieder ander, die nog totaal onbekend is met de muziek van 

Andriessen en De Klerk, kan heerlijk grasduinen in het aanbod en eenvou-

dig proeven van onbekende schoonheid. Dat vele concerten gratis toegan-

kelijk zijn, is te danken aan de medewerking van andere concertorganisa-

ties in Haarlem en natuurlijk ook onze ruimhartige sponsors. Zonder hen 

was dit festival niet van de grond gekomen. Uiteraard zijn wij hen zeer 

dankbaar. Het betekent dat velen laagdrempelig binnen kunnen stappen in 

een misschien onbekende wereld. De Andriessen/De Klerk Stichting heeft 

o.a. tot doel de artistieke nalatenschap van Hendrik Andriessen en Albert 

de Klerk levend en bereikbaar te houden. Wij hopen dan ook van harte dat 

dit festival velen zal verrassen, plezieren en inspireren. Het woord is aan de 

muziek! 
 

Namens het bestuur van de Andriessen/De Klerk Stichting 

 

Gonny van der Maten - voorzitter 

 

Haarlem, september 2017 
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Hendrik Andriessen en Albert de Klerk 
 

Hendrik Franciscus Andriessen werd op 17 september 1892 geboren aan de 

Bakenessergracht 26A in Haarlem. Hij groeide op in een artistiek gezin. 

Zijn vader Nico was als organist en dirigent verbonden aan de St. Joseph-

kerk, zijn moeder Gezina Vester was een begenadigd kunstschilder. Toen 

Nico Andriessen in 1913 overleed, volgde Hendrik zijn vader op als 

organist van de St. Josepehkerk. Hij was tevens werkzaam als journalist en 

muziekrecensent en volgde orgelles bij de Haarlemse stadsorganist Louis 

Robert. 

In de zomer van 1914 ging Andriessen naar het Amsterdamse conservato-

rium. Twee jaar later behaalde hij het eind-getuigschrift voor hoofdvak 

compositie. In diezelfde periode ontmoette hij Tine Anschütz, een Haar-

lemse piano-studente. Ze trouwden op 12 augustus 1919. 

Halverwege 1934 solliciteerde Andriessen met succes naar de baan van 

organist en dirigent van de Utrechtse St. 

Catharinakathedraal. Het gezin Andries-

sen, dat inmiddels vijf kinderen telde (in 

1939 volgde nog Louis), verhuisde naar de 

Domstad. Overigens was Andriessen al 

enigszins bekend in Utrecht, hij was al 

sinds 1930 als orgeldocent verbonden aan 

de katholieke Kerkmuziekschool. 

In 1937 volgde Andriessens benoeming 

tot directeur van de Utrechtse muziek-

school annex conservatorium. Op dat-

zelfde moment begon hij ook als hoofd-

leraar theorie en compositie aan het 

Amsterdamse conservatorium. Ondanks 

alle drukke werkzaamheden vond hij tijd 

om te componeren. Vooral zijn Kuhnau 

Variaties uit 1935 werden een groot 

succes. De Utrechtse kathedraal inspireerde hem tot het schrijven van 

kerkmuzikale werken, waaronder het Magnificat uit 1937. 

De Tweede Wereldoorlog was een moeilijke periode in het leven van An-

driessen. Van juni tot december 1942 zat hij samen met honderden andere 

mannen als gijzelaar in Haaren en St. Michielsgestel. Omdat hij weigerde 

lid te worden van de Kultuurkamer mocht zijn muziek vanaf eind 1943 niet 
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meer worden uitgevoerd en uitgegeven. Dit beroepsverbod gold gelukkig 

niet voor zijn functies als conservatoriumdirecteur en kerkorganist, zodat 

Andriessen niet geheel zonder inkomen zat. 

Na de oorlog kon Andriessen zich weer geheel op al zijn werkzaamheden 

richten. In mei 1949 werd hij benoemd tot directeur van het Koninklijk 

Conservatorium in Den Haag. Hierdoor was hij gedwongen ontslag te 

nemen bij de conservatoria van Utrecht en Amsterdam. Ook stopte hij als 

organist van de Utrechtse kathedraal. In 1952 volgde de benoeming tot bui-

tengewoon hoogleraar muziekwetenschap aan de R.K. Universiteit Nij-

megen. 

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nam Andriessen 

in 1957 afscheid van het Koninklijk Conservatorium. Vijf jaar later stopte 

hij ook in Nijmegen. Hun laatste levensjaren brachten Tine en Hendrik An-

driessen door in Heemstede. Tine overleed op 15 juli 1975, Hendrik op 

Palmzondag 12 april 1981. Vier dagen later werd hij, na een plechtige 

requiemmis in de St. Josephkerk, begraven op begraafplaats Berkenrode in 

Heemstede. 

 

Een dikke 25 jaar na Hendrik Andriessen werd aan de Bakenessergracht 26 

(dus naast het huis van de Andriessens!) de tweede hoofdpersoon van het 

festival geboren: Albert de Klerk. Zijn ouders Jos en Louise waren aan het 

begin van de Eerste Wereldoorlog hun woonplaats Merksem bij Antwerpen 

ontvlucht. Ze vestigden zich uiteindelijk aan de schilderachtige Bakenes-

sergracht, waar Albert de Klerk op 4 oktober 1917 ter wereld kwam.  

Albert de Klerk kreeg muziek met de paplepel ingegoten. Zijn vader Jos 

was fluitist, zanger en dirigent. In 1915 werd hij dirigent van het koor van 

de Haarlemse St. Josephkerk. Albert ging al op jonge leeftijd mee naar de 

kerk, waar vooral het orgelspel van Hendrik Andriessen grote indruk 

maakte. De Klerk was dan ook zeer vereerd en dankbaar dat hij Andriessen 

in 1934 mocht opvolgen als organist van de St. Josephkerk. Om zich verder 

in het orgelspel te bekwamen, ging hij studeren aan het Amsterdamse 

conservatorium. Hij kreeg er les van achtereenvolgens Cornelis de Wolf, 

Jacob Bijster en Anthon van der Horst. In 1939 behaalde De Klerk zijn 

diploma met speciale onderscheiding voor improvisatie. Aansluitend 

studeerde hij nog twee jaar door voor de Prijs van Uitnemendheid. Deze 

werd hem in 1941 toegekend, samen met de Jubileumprijs van Toonkunst 

vanwege zijn uitzonderlijke talent. 



 

 
-4- 

Direct na zijn studie startte De Klerk zijn schitterende carrière. Improvi-

seren werd zijn handelsmerk, iets wat hij zijn hele leven lang met schijn-

baar groot gemak en inventiviteit deed. Ook als componist liet De Klerk 

van zich horen. In de oorlogsjaren voerde hij een paar maal zijn eigen 

Orgelconcert (1941) uit, en ook de Elégie uit 1940 werd regelmatig ge-

speeld. Met zijn collega’s Jan Mul en 

Herman Strategier werkte hij veel 

samen. Zij noemden zich de Tres pueri, 

n.a.v. de Missa Trium Puerorum, die zij 

hadden gecomponeerd t.g.v. de 50
e
 

verjaardag van Hendrik Andriessen. 

Op 31 augustus 1944 trouwt De Klerk 

met Lies Swarte. Het echtpaar kreeg 

twee kinderen. 

Hoogtepunt in De Klerks carrière 

vormde in 1956 zijn benoeming tot 

stadsorganist van zijn woonplaats Haar-

lem, samen met collega Piet Kee. Zijn 

speelveld werd hier letterlijk door ver-

groot. Hij trad als organist op in vele 

landen, tot in Amerika en Canada toe 

en maakte talloze opnames voor radio, lp en cd. In 1962 ontving hij een 

Edison voor de lp ‘Die Kleinorgel’ en in 1992 nam hij alle orgelwerken 

van Hendrik Andriessen op in de St. Josephkerk. Naast zijn uitgebreide 

concertpraktijk richtte hij zich op het dirigeren. Hij was 45 jaar dirigent 

van het door hem opgerichte Koor Katholiek Haarlem. In 1946 ging De 

Klerk als orgeldocent aan slag bij de katholieke Kerkmuziekschool in 

Utrecht. In 1964 maakte hij de overstap naar het Amsterdamsch Con-

servatorium, waar hij talloze organisten opleidde. 

Toen hij in 1982 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, nam De Klerk 

afscheid van het conservatorium. Ook beëindigde hij zijn functie als 

stadorganist. Pas in 1991 trad hij terug als dirigent van Koor Katholiek 

Haarlem. De St. Josephkerk zou hij zijn leven lang trouw blijven. Op 27 

november werd De Klerk, onderweg vanuit de kerk naar huis, getroffen 

door een beroerte. Hij overleed op 2 december 1998 en werd zeven dagen 

later na een plechtige uitvaartdienst op het St. Adelbertuskerkhof te 

Bloemendaal begraven. 
 

Willem Jan Cevaal 
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Toelichting bij ‘De goddelijke routine’ - Louis Andriessen 
 

Op de enorme repertoirelijst van organisten ontbreken helaas de namen van 

componisten als Igor Stravinsky en Béla Bartók. Dat is iets wat ik als orga-

nist altijd heb betreurd, maar waar ik helaas niets aan kon veranderen. 

Het Andriessen/De Klerk Festival bood een unieke kans om één belang-

rijke, ontbrekende componist van onze tijd, Louis Andriessen, te vragen 

zijn oeuvre uit te breiden met een werk voor orgel solo ter ere van zijn 

vader. Hendrik was verknocht aan het orgel, maar zijn zoon Louis had nog 

niet eerder voor orgel gecomponeerd. Tot mijn grote vreugde is hij inge-

gaan op ons verzoek en heeft een prachtig, naar mijn gevoel dramatisch 

orgelwerk gecomponeerd, getiteld ‘De goddelijke routine’.  

In een scène in Louis Andriessens inmiddels beroemde werk ‘De Stijl’ uit 

1985 voert Piet Mondriaan een dansje uit met een zekere mevrouw 

Hoyack. Een aantal jaren later kwam Louis toevallig een boek uit 1937 

tegen van haar echtgenoot, schrijver en filosoof, Louis Hoyack, met de titel 

‘Klinkend heelal’. In dit boek komt het begrip ‘de goddelijke routine’ voor 

als ‘het regelmatig terugkeeren van dezelfde gevolgen bij dezelfde oorza-

ken als een routinisme der goddelijke, immanente werkzaamheid, als een 

habitus, te vergelijken met een ingeoefende reflexbeweging van ons orga-

nisme, met een gewoonte van denken, voelen of handelen bij mensch en 

dier’. De componist heeft zijn eerste orgelwerk een titel willen geven met 

een religieuze strekking, omdat het was geschreven ter nagedachtenis van 

zijn vader, een diep gelovig man. Volgens Louis zelf lijkt zijn nieuwe com-

positie wel wat op het werk van zijn vader. 

Voor mij is de zoektocht door dit stuk na het Festival beslist niet ten einde. 

In de afgelopen maanden heb ik er steeds weer nieuwe dingen in ontdekt; 

ik heb vragen kunnen stellen aan de componist; heb hem voorstellen kun-

nen doen voor de klankkleuren die hij zocht. Het was en is een geweldige, 

inspirerende ervaring om van zo dichtbij iets te zien ontstaan dat onver-

mijdelijk werd wat het is geworden. 

Met heel veel dank aan Louis, en moge dit werk zijn weg vinden op vele 

concertpodia overal ter wereld. 
 

Gonny van der Maten 
 

In oktober zal Gonny van der Maten een opname maken van ‘De goddelijke routine’, 

die uitgebracht zal worden op cd of op een andere manier verkrijgbaar zal zijn. Op 

www.andriessendeklerkstichting.nl kunt u t.z.t. berichtgeving hierover lezen. 
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Zaterdag 16 september 2017, 15:00 uur 
Kathedrale Basiliek St. Bavo 

 

Openingsconcert door Haarlem Voices  

o.l.v. Sarah Barrett 

Karin Leutscher - dwarsfluit 

Gonny van der Maten - orgel 
 

 

J. Andriessen Laudatio patris (1972) voor koor en dwarsfluit  

(1925-1996) (gecomponeerd bij de 80
e
 verjaardag van  

 Hendrik Andriessen) 

 

J. Andriessen Aspetti di H.F.A. per organo (1992) 

 (gecomponeerd bij het Andriessen Eeuwfeest 1992) 

 

A de Klerk Uit Aquarelles (1993) voor koor a cappella 

(1917-1998) (Paul Verlaine) 

 - nr. 1 Green 

 - nr. 2 Spleen 

 

H. Andriessen Sonnet (1917) voor koor 

(1892-1981) (Pierre de Ronsard) 

 

A. de Klerk Uit de Missa S. Papae Pii Decimi (1955/56)  

 voor koor en orgel 

 - Sanctus 

 - Benedictus 

 - Agnus Dei 

 

H. Andriessen Uit de Suite (1968) voor orgel 

 - Adagio  

 

L. Andriessen De goddelijke routine (2017) voor orgel - wereldpremière 

(*1939) (gecomponeerd in opdracht van de Andriessen/De Klerk 

Stichting t.g.v. de 125
e
 geboortedag van Hendrik Andriessen) 
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Het Laudatio patris voor vierstemmig koor en dwarsfluit, waarmee dit 

concert en tegelijk het Andriessen/De Klerk-festival 2017 wordt geopend, 

schreef Jurriaan Andriessen als een eerbetoon aan zijn vader bij diens 80
e
 

verjaardag in 1972. Het gaat om een hoogst opmerkelijke compositie: niet 

alleen is er geen tekst maar ook de bezetting is heel ongewoon. In de inlei-

dende fluitsolo herkennen we snel het gregoriaanse Te Deum-motief dat 

Hendrik Andriessen in zijn werken veel gebruikte, maar ook later klinken 

er samen met het koor melodieën die sterk door het gregoriaans beïnvloed 

zijn. De compositie is heel sfeervol. 
 

Aspetti di H.F.A per organo, eveneens van Jurriaan Andriessen, ontstond 

op verzoek van de ‘Stichting Andriessen Eeuwfeest 1992’. De initialen van 

Hendrik Franciscus Andriessen, h (= de Duitse benaming voor de toon b), f 

en a vormen het uitgangspunt voor deze omvangrijke en technisch veel-

eisende compositie. De intervalcombinatie is alom aanwezig, in solomelo-

dieën, in begeleidende tegenstemmen, in omgekeerde richting, enz. enz. 

Aspetti di H.F.A. per organo bestaat uit vijf delen die vrijwel zonder onder-

breking op elkaar aansluiten: Adagio rubato, Allegro moderato, Andante, 

Allegro giusto en Adagio. Het eerste deel tast de mogelijkheden van het 

motief af, het tweede deel is een speelse toccata, terwijl het derde deel in 

een rustig tempo tegen liggende akkoorden afwisselend in de manualen en 

het pedaal opeenvolgingen van de hoofdmelodie laat horen. Het Allegro 

giusto is een fuga met een lang thema waarin we steeds de genoemde 

intervalcombinaties herkennen; een groot opzwepend crescendo leidt naar 

een ongekende climax. Het plotselinge Adagio erna functioneert als een 

kort naspel, het werk eindigt in grote verstilling. 
 

Paul Verlaine (1844-1896) schreef zijn Aquarelles in 1873, niet lang nadat 

hij zijn vrouw na een kortstondig en stormachtig huwelijk verlaten had en 

met Arthur Rimbaud in Engeland verbleef. Ze handelen over de vrouw die 

zowel bron van geluk als van lijden is. Albert de Klerk droeg zijn composi-

tie, waarvan we twee delen horen, op aan de Brabantse dirigent Geert van 

den Dungen. 
 

Het Sonnet ‘Amour qui as ton regne en ce monde si ample’, een liefdes-

gedicht van Pierre de Ronsard (1524-1585), koos Hendrik Andriessen in 

juni 1917 voor zijn eerste wereldlijke koorwerk. In een milde cadans be-

weegt de muziek zich ‘Joyeux et élégant’ (zoals de componist voorschrijft) 

voort door vele tonale gebieden om ten slotte vlak voor het eind in de 

hoofdtoonsoort terug te komen en na een eenstemmige inzet op het laatste 

moment vierstemmig af te sluiten. 
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De grote Missa S. Papae Pii Decimi van Albert de Klerk, een mis ter ere 

van de heilige paus Pius X die zo veel voor de kerkmuziek heeft betekend, 

ontstond rond de jaarwisseling 1955/1956 in opdracht bij het 50-jarig 

bestaan van een Haarlemse drukkerij. De première van het werk vond op 7 

september 1956  plaats in de Haarlemse kathedraal, uitgevoerd door het 

kathedrale koor onder leiding van dr. A.I.M. Kat met Albert de Klerk aan 

het orgel. De uitvoering van vandaag blijft beperkt tot de laatste drie delen. 

Het Sanctus heeft een angeliek begin, een canonisch middendeel en een 

ingehouden slot. Het daaropvolgende melodieuze Benedictus eindigt in 

tegenstelling tot het Sanctus met een uitbundig ‘Hosanna in excelsis’. Het 

hoofdthema van het Agnus Dei komt op twee manieren voor, de oorspron-

kelijke melodie en de spiegeling daarvan, en beide gedaanten krijgen een 

plaats zowel in het voorspel en de tussenspelen van het orgel als in de 

koorpartijen. Aan het eind wordt teruggegrepen op de beginmaten van het 

Kyrie, de mis eindigt in een etherische rust op het woord ‘pacem’, vrede. 
 

In 1968 ontving Hendrik Andriessen een interessante opdracht uit Dayton 

in Ohio, Amerika. Men verzocht hem orgelmuziek te schrijven bij vier mo-

zaïeken van de Nederlandse kunstenaar Raymond Both (1916-1994) die op 

8 december van dat jaar in de plaatselijke kerk tijdens een liturgische vie-

ring zouden worden onthuld. Both noemde zijn vier mozaïeken respect-

tievelijk Justitia (rechtvaardigheid), Prudentia (voorzichtigheid), Tempe-

rantia (matigheid) en Fortitudo (sterkte). Andriessen bundelde zijn compo-

sities tot een vierdelige Suite, waaruit het tweede deel ‘Adagio’, een ver-

klanking van de Prudentia, zal klinken. Helaas zijn de mozaïeken later bij 

een brand verloren gegaan. De eerste Nederlandse uitvoering van de Suite 

vond plaats op 9 juli 1969 door Feike Asma op het orgel van de Grote Kerk 

in Dordrecht. 
 

Lourens Stuifbergen 

 

 

 

Dit concert wordt op dinsdag 26 

september 2017 om 20:00 uur 

uitgezonden op Radio 4  

in het MAX Avondconcert. 
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                                    Louis Andriessen 

 

 
 

    Haarlem Voices 
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Zondag 17 september 2017, 15:00 uur 
St. Josephkerk 

 

Concert door het St. Joris Kamerkoor uit Amersfoort  

o.l.v. Wouter Verhage 

Piet Hulsbos - orgel 

Gonny van der Maten - orgel (De goddelijke routine) 
 

 

A. de Klerk Victimae paschali laudes (1987) voor koor en orgel 

(1917-1998) 

 

H. Strategier O-antifonen (1953) voor koor a cappella 

(1912-1988) - O Sapientia 

  - O Adonai 

  - O Radix Jesse 

  - O Clavis David 

  - O Oriens 

  - O Rex gentium 

  - O Emmanuel 

 

A. de Klerk Vitis Florigera (1950) voor koor en orgel 

  - Sub tuum praesidium 

  - Haec est Regina Virginum 

  - Dignare me laudare 

  - Alma Dei genetrix 

  - Flos Carmeli 

  - In honorem beatissimae 

  - O gloriosa Domina 

  - Christi Virgo dilectissima 

 

L. Andriessen De goddelijke routine (2017) voor orgel - 2e uitvoering 

(*1939) (gecomponeerd in opdracht van de Andriessen/De Klerk 

Stichting t.g.v. de 125
e
 geboortedag van Hendrik Andriessen)  

 

H. Andriessen Omaggio a Marenzio (1965) voor koor a cappella 

(1892-1981) (F. degli Uberti) 
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Het feestelijke openingswerk Victimae paschali laudes voor vierstemmig 

gemengd koor en orgel componeerde Albert de Klerk in 1987 in opdracht 

van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging. ‘Victimae paschali laudes’ 

is het paasgezang dat gedurende de eerste week van de paastijd in de 

rooms-katholieke liturgie wordt gezongen. Het onderhoudende werk is heel 

kenmerkend voor de compositiekunst van Albert de Klerk. Zonder dat de 

diepgang daar ook maar enigszins onder lijdt is het opgewekt en levendig; 

steeds weer nieuwe muzikale invallen borrelen op terwijl de grote lijn nooit 

uit het oog wordt verloren; er is een heerlijke koorpartij en de organist kan 

zich te buiten gaan aan sprankelend orgelspel. Behalve voortdurende 

toespelingen op de oorspronkelijke gregoriaanse melodie is er een duide-

lijke invloed te herkennen van de Franse componist Francis Poulenc. 
 

In augustus 1953 componeerde Herman Strategier zijn veel gezongen ‘O-

antifonen’. Ze vormden het eerste deel van zijn Cantica pro tempore natali 

(= Gezangen voor de kersttijd) voor wisselende koorsamenstellingen a 

cappella. De O-antifonen zijn zeven beurtzangen die gedurende de Advent 

tussen 17 en 23 december in de Vespers voor en na de lofzang van Maria 

worden gezongen, elke dag één. Hun naam ontlenen ze aan het feit dat elke 

antifoon begint met een aanroeping van de Heer die binnen enkele dagen 

geboren zal worden, voorafgegaan door de uitroep ‘O’. De hoofdletters van 

elk eerste woord vormen van achteren naar voren gelezen een acrostichon: 

ERO CRAS, wat ‘morgen zal ik er zijn’ betekent. Strategier schrijft zijn 

zettingen akkoordmatig met in alle stemmen bijna steeds hetzelfde ritme. 

Elke antifoon eindigt met de aanroeping ‘Veni’ (= ‘Kom’) zoals in ‘Kom, 

wijs ons de weg’ of ‘Kom, verlos ons’, enz. Strategier gebruikt hiervoor in 

principe steeds dezelfde muziek maar weet die subtiel te variëren. De 

première van de Cantica pro tempore natali vond plaats op Tweede 

Kerstdag 1953 in gebouw Tivoli in Utrecht door Collegium Musicum 

Ultrajectinum onder leiding van Paul Hupperts. Binnen de kortste keren 

stond het werk ook op het repertoire van het Nederlands Kamerkoor. 
 

Om hogerop te komen deden Albert de Klerk en Herman Strategier in hun 

jonge jaren mee aan menige compositiewedstrijd. De Vitis Florigera van 

Albert de Klerk, acht composities voor verschillende koorbezettingen, is 

het bekroonde resultaat van zo’n deelname. De eerste twee delen voor 

vrouwenkoor en orgel zijn heel transparant geschreven met vooral in deel 1 

‘Sub tuum praesidium’ fraaie melodische imitaties. Het driestemmige 

‘Dignare me laudare’ is opvallend vanwege de prachtige harmoniek 
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waarop De Klerk ons trakteert. Ernstig van aard zijn de volgende twee 

delen voor koor zonder orgel, het driestemmige ‘Alma Dei genitrix’ en 

‘Flos Carmeli’ voor vierstemmig mannenkoor. Een van de meest karak-

teristieke voorbeelden van de speelse stijl die ons van Albert de Klerk zo 

bekend is, horen we in ‘In honorem beatissimae’ voor mannenkoor en 

orgel. Het openingsdeel daarvan met z’n dartele orgelpartij komt enkele 

keren letterlijk terug en zorgt voor een overzichtelijke compositie. Albert 

de Klerk heeft in zijn jeugd Andriessen talloze keren in de Haarlemse St. 

Josephkerk horen improviseren. De invloed van diens stijl die hij toen heeft 

ondergaan is in het fijnzinnige ‘O gloriosa Domina’ voor vierstemmig 

gemengd koor a cappella en het groots opgezette ‘Christi Virgo dilectis-

sima’ duidelijk hoorbaar. 
 

In 1965 ontving Hendrik Andriessen een opdracht van de Rotterdamse 

Kunststichting voor een werk ter gelegenheid van de opening van de 

Doelen. Het koorwerk Omaggio a Marenzio voor vierstemmig koor a 

cappella kreeg zijn première op 31 mei 1966 aldaar in de kleine zaal door 

het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Felix de Nobel. Andriessen 

tekent bij het werk aan: ‘De tekst is een fragment uit een gedicht in ter-

zinen van Fazio degli Uberti (1305-1370). De titel ‘Omaggio a Marenzio’ 

is door de componist ter ere van de muzikale stijl van Marenzio en zijn 

tijdgenoten gekozen.’ De idyllische beschrijving van een prachtig land-

schap wordt door Andriessen verklankt in een zetting, even afwisselend als 

het landschap zelf. Uit telkens weer nieuwe muziek voor elke terzine blijkt 

tevens het enorme scala aan ingewikkelde schrijftechnieken waarover 

Andriessen beschikt, dat echter altijd dienend wordt ingezet ten behoeve 

van de muzikale expressie. 
 

Lourens Stuifbergen 
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  Het St. Joris Kamerkoor in de Norbertijnenabdij te Postel-BE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Wouter Verhage 
 

       Piet Hulsbos 
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Zondag 17 september 2017, 19:00 uur 
Grote of St. Bavokerk 

 

Vesperdienst met muzikale medewerking van  

het St. Joris Kamerkoor uit Amersfoort  

o.l.v. Wouter Verhage 

Piet Hulsbos - orgel 

pastoor A.J.M. Hendriks - voorganger  

 

met o.a. religieuze werken  

van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk 

 

 
A. de Klerk Opening Avondlied ‘Vriendelijk licht’ (uit GVL 645) 

(1917-1998) 

 

H. Strategier Psalm 98d ‘Alle einden der aarde aanschouwen het heil’ 

(1912-1988) 

 

H. Andriessen Psalm 100 ‘Laat de landen juichen’ 

(1892-1981) 

 

A. de Klerk Pater noster 

 

 

A. de Klerk Magnificat 
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In de Grote Kerk (de 'Oude Bavo') vindt jaarlijks de serie Zomeravond-

muziek plaats, een reeks muzikale vieringen op de zondagavonden in de 

maanden mei t/m september. De serie ontstond in 1985 op initiatief van 

Klaas Bolt, toenmalig organist, ter gelegenheid van de voltooiing van de 

grote kerkrestauratie. De vieringen bieden een muzikaal afwisselend geheel 

van Anglicaanse evensongs, Latijnse vespers, en ‘concerts spirituels’ in 

steeds wisselende vocale en instrumentale bezetting. In samenwerking met 

de Andriessen/De Klerk Stichting wordt het seizoen 2017 vandaag  afge-

sloten met werken van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk in het kader 

van het Andriessen/de Klerk Festival. 
 

Anton Pauw 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                         Het Müller-orgel in de Grote of St. Bavokerk  
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Vrijdag 22 september 2017, 20:00 uur 
Evangelisch-Lutherse Kerk 

 

Kamermuziekconcert door:  

Henry Kelder - piano (1/3/4) 

Brook Cuden - piano (2/5/7/8) 

Cathelijne Noorland - piano (6/7/9) 

Arco van Zon - (alt)hobo (5/8) 

Francien Schatborn - altviool (6/9) 

Bob van der Ent - viool (1/3/4) 
 

 

H. Andriessen Sonate nr. 2 (1931) voor viool en piano (1) 

(1892-1981) - Allegro - adagio - allegro moderato - tempo molto tranquillo 

  - Adagio 

  - Allegretto leggiero 
 

J. Mul Sonate (1940) voor piano (2) 

(1911-1971) - Allegro 

  - Poco allegretto 

  - Allegro 
 

A. de Klerk Elégie (1940) voor viool en piano (3) 

(1917-1998) 

  Fantasie (1949/50) voor viool en piano (4) 
 

Pauze 
 

H. Andriessen Variaties op een thema van Haydn (1968) voor 

  althobo en piano (5) 
 

H. Andriessen Sonatine (1919?) voor altviool en piano (6) 
 

A. de Klerk Aria met variaties (1944) voor piano quatre-mains (7) 
 

H. Andriessen Ballade (1952) voor hobo en piano (8) 
 

H. Andriessen Sonate (1967) voor altviool en piano (9) 

  - Largo e grave - allegro moderato 

  - Adagio 

  - Allegro assai e vivace - largo e grave 
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Bij het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 kwamen honderden 

mensen om, ongeveer 80.000 mensen werden dakloos, bijna de gehele his-

torische binnenstad werd in korte tijd vernietigd. Naar aanleiding van deze 

dramatische gebeurtenis componeerde Albert de Klerk zijn Elégie voor 

viool en piano en bewerkte die kort erna voor viool en orkest. Tegen de 

achtergrond van piano-akkoorden in een streng volgehouden kort-lang-kort 

ritme zingt de viool een trieste klaagzang, die zich vanuit het midden-

register geleidelijk beweegt naar een hogere ligging. Wanneer deze 

melodie later terugkomt wordt de boog aanmerkelijk groter: de stijging is 

vanuit een veel lagere ligging naar de hoogste regionen van het vioolre-

gister. In het middendeel treedt in een andere maatsoort een nieuw ritme op 

waarboven de vioolmelodieën steeds intenser worden. Aan het slot komen 

alle schrijnende harmonieën tot rust in een stille consonantie. Dit aan-

grijpende werk is uniek in het oeuvre van Albert de Klerk. 
 

Rond de jaarwisseling 1949/50 componeerde Albert de Klerk in opdracht 

van de Regering zijn Fantasie voor viool en piano. Hij droeg het werk op 

aan de Belgische violist Jos de Clerck (1893-1978), oud-hoofdleraar viool 

aan de conservatoria van Amsterdam en Maastricht. Aanvankelijk had De 

Klerk het plan een volledige vioolsonate te schrijven, het is echter bij deze 

lyrische warmbloedige fantasie gebleven. 
 

De Aria met variaties voor piano 4-handig heeft De Klerk waarschijnlijk 

geschreven voor zichzelf en Jan Mul met wie hij gedurende de oorlogs-

jaren veel quatre-mains speelde. Het thema is een eenvoudige sarabande-

melodie in een traditionele zinsbouw van tweemaal acht maten, verdeeld 

over beide pianopartijen. De vier variaties die volgen hebben alle dezelfde 

bouw en worden achtereenvolgens met de volgende tempi aangeduid: Con 

moto, Adagio espressivo, Allegro deciso en Agitato. De vijfde variatie is 

een doorwrochte fuga waar het speelplezier van af spat en die uitloopt op 

een herhaling van het sarabande-thema in de hoofdtoonsoort. 
 

De lichtvoetige Sonate voor piano droeg Jan Mul op aan zijn echtgenote. 

De drie delen zijn elk in een traditionele A-B-A-vorm geschreven, waarbij 

Mul de gebruikelijke tonaliteitsverhoudingen weliswaar in acht neemt maar 

zich de nodige vrijheden permitteert. Het eerste deel is rijk aan tegenstel-

lingen, het tweede deel heeft een enigszins melancholiek karakter, terwijl 

het derde deel geestig en uitbundig is. Mul bewerkte zijn Sonate in 1957 

voor orkest; onder de titel Sinfonietta heeft het werk grote bekendheid 

gekregen. 
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De overige werken op het programma zijn van Hendrik Andriessen. 

Hoboïsten mogen zich verheugen in twee fijnzinnige composities, die hij 

aan hun solorepertoire heeft toegevoegd, een Ballade en de Variaties op 

een thema van Haydn, respectievelijk voor hobo en althobo met piano. Een 

‘ballade’ als muziekwerk wordt vaak omschreven als een episch-lyrisch 

lied, al dan niet met tekst, en niet zelden met een tragische afloop. Bij An-

driessens ‘verhaal’ zijn er lange melodische lijnen in de hobo, in de piano-

partij gaat het er tintelend aan toe, nu en dan is het grillig, dramatische 

gevoelsontladingen klinken, het slot is inderdaad somber. 
 

Aan de Variaties op een thema van Haydn ligt een menuet-trio uit Haydns  

80
e
 sonate voor piano ten grondslag. Er zijn twee opmerkelijke gegevens: 

een doorlopend syncopen-ritme en een dalende chromatische baslijn. 

Vooral het tweede gegeven is in alle variaties goed te herkennen. Na de 

thema-voordracht door de piano volgen vier variaties waarin we geleidelijk 

verder van het originele thema verwijderd raken. Aan het eind wordt het 

thema door de piano letterlijk herhaald, de althobo voegt er nu zijn eigen 

partij aan toe. 
 

Andriessens melodieuze Sonatine voor altviool en piano bevat anders dan 

de titel misschien doet vermoeden slechts één deel. Op 17 september 1919 

wordt in het Stedelijk Museum te Amsterdam door de cellist Marix Loe-

vensohn met de componist aan de piano een eendelige, nooit teruggevon-

den ‘Cellosonatine’ uitgevoerd, die qua lengte en toonsoort (het ongebrui-

kelijke es kl.t.) precies overeenkomt met deze altvioolsonatine. Mogelijk 

heeft Hendrik Andriessen de cellosonatine  omstreeks 1924 omgewerkt 

voor altviool. 
 

Beide sonates aan het begin en het eind van het programma hebben brede 

melodielijnen en beweeglijke pianopartijen gemeenschappelijk, eigen aan 

Andriessens kamermuziek. De drie delen van de Vioolsonate vertonen een 

verwante bouw, in het midden is telkens een heftige passage te horen. Het 

begin en eind van het vederlichte laatste deel is bijna sprookjesachtig, 

slechts in het midden klinkt er onstuimigheid. 
 

Het vitale eerste deel van de Altvioolsonate opent met een langzame inlei-

ding die aan het eind wordt herhaald. In het tweede deel zijn piano en 

altviool in een dialoog verwikkeld. Het slotdeel is een zeer onderhoudend 

contrapuntisch hoogstandje; opnieuw wordt afgesloten met de openings-

maten van de sonate. 
 

Lourens Stuifbergen 
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                    Brook Cuden 
 

  Arco van Zon 

 

 

 

 

 

   Francien Schatborn 

 

 

 

  Cathelijne Noorland             Henry Kelder Bob van der Ent 
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Zaterdag 23 september 2017, 15:00 uur 
Kathedrale Basiliek St. Bavo 

 

Concert door Ben Saunders - orgel,  

Francis van Broekhuizen - sopraan 
 

 

H. Andriessen Deuxième Choral (1916/1965) voor orgel 

(1892-1981) 

 A Quiet Introduction (1963?) voor orgel 

 

 Sonata da Chiesa (1927) voor orgel 

 - Tema con variazioni e finale 

 

 Miroir de Peine (1923) voor sopraan en orgel* 

 (Henri Ghéon) 

 - Agonie au jardin 

 - Flagellation 

 - Couronnement d’épines 

 - Portement du croix 

 - Crucifixion 

 

 Offertorium (1962) voor orgel 

 

 Thema met variaties (1949) voor orgel  

 

 

* Dit werk wordt in het concert op 3 oktober 2017 in de Philharmonie uitgevoerd 

in de versie voor strijkorkest en sopraan 
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De eerste orgelwerken die Hendrik Andriessen schreef waren vrijwel on-

middellijk monumentaal van opzet. Over de driedelige Sonate ‘Da Pacem, 

Domine’ (1913) is intussen veel informatie vergaard maar het werk zelf is 

helaas nog niet teruggevonden. Dan volgen het Premier Choral (1913) en 

Deuxième Choral (1916), de veel gespeelde Toccata (1917) en het 

schrijnende Fête-Dieu (1918), het Troisième Choral (1920) en Quatrième 

Choral (1921). Zijn orgelleraar Louis Robert, stadsorganist van Haarlem 

tussen 1913 en 1921, die vrijwel al deze werken in première bracht en 

overal in binnen- en buitenland speelde, inspireerde de jonge componist in 

hoge mate. In deze periode evolueerde Andriessen van een sterk door 

César Franck beïnvloede componist tot een toondichter met een volstrekt 

eigen taal, die we sindsdien in al zijn latere orgelwerken zoals bij voor-

beeld de Passacaglia (1929), de Sinfonia (1940) en de Quattro Studi per 

organo (1953) herkennen. Voor het eerst sinds lange tijd was er in Neder-

land weer een componist van orgelwerken die, zoals Jos de Klerk het uit-

drukte, ‘een époque vertegenwoordigden’. Daarbij ging een grote uitstra-

ling uit van het Frans-romantisch georiënteerde Adema-orgel in de St. 

Josephkerk in Haarlem, dat Andriessen tussen 1913 en 1934 bespeelde en 

waaraan hij zeer gehecht was, en later van het Maarschalkerweerd-orgel in 

de kathedraal van Utrecht, waar hij tussen 1934 en 1949 werkzaam was. 
 

Het Deuxième Choral beleefde op 19 juli 1917 in de Grote Kerk van Haar-

lem zijn eerste uitvoering, gespeeld door Louis Robert. In de jaren erna 

beschikten maar weinig organisten over de muziek, zodat het werk niet 

vaak te beluisteren was. Pas in 1965 heeft Andriessen zijn compositie 

gepubliceerd nadat hij die had herzien en verlevendigd. Geleidelijk horen 

we in dit werk de eigen kenmerkende hymnische muziektaal van Andries-

sen en treden de invloeden van César Franck, zo nadrukkelijk aanwezig in 

het Premier Choral van enkele jaren eerder, terug. Na een heftige inlei-

ding, die met een aantal repeterende en alle aandacht opeisende akkoorden 

opent, volgt in een zachte registratie de koraalmelodie. In enkele aaneen-

sluitende variaties treden parafrases op van deze melodie maar ook het 

akkoordenmotief vraagt van tijd tot tijd de aandacht. Het slot is majestueus. 
 

De Sonata da Chiesa, door Andriessen zelf op 13 september 1927 in de 

Grote Kerk van Haarlem ten doop gehouden, opent met een gedragen 

thema waarop vijf karakteristieke variaties volgen; een wervelende finale 

aan het eind waarvan het openingsthema met het volle werk terugkeert, 

besluit de veel gespeelde compositie. 
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Centraal in het programma staat de prachtige cyclus Miroir de Peine 

(1923) voor sopraan en orgel, tien jaar later door Andriessen bewerkt voor 

sopraan en strijkorkest. Hierin wordt het verhaal verteld van Jezus’ lijden, 

gezien door de ogen van Maria: zijn doodsangst in Gethsemane, de 

geseling, de kroning met de doornenkroon, het dragen van het kruis en de 

kruisiging. De teksten zijn van Henri Ghéon (1875-1944), arts, dichter, 

toneelschrijver en literair criticus, met wie Andriessen in 1936 in Utrecht 

een ontmoeting had. De eerste uitvoering van deze prachtige liederen vond 

plaats op 11 september 1923 in de Grote Kerk te Haarlem door de sopraan 

Mia Peltenburg met de componist aan het orgel. 
 

Het laatste werk op het programma, Thema met variaties, is zoals de titel 

aangeeft eveneens een variatiewerk maar anders dan in de Sonata da 

Chiesa volgen de variaties elkaar zonder onderbreking op. Het thema 

wordt voorafgegaan door een krachtige inleiding die aan het eind van het 

werk wordt herhaald. De compositie is opgedragen aan Lady Susi Jeans 

(1911-1993), een Oostenrijkse organiste die vanaf 1935 in Engeland 

carrière maakte. Thema met variaties wordt in Engeland veel gespeeld. 
 

Tussen alle grote werken door componeerde Andriessen op verzoek een 

aantal kleinere bescheiden werkjes, die speeltechnisch gewoonlijk niet heel 

gecompliceerd zijn, de meeste verschenen in het buitenland. Tijdens dit 

concert horen we allereerst A Quiet Introduction, dat in 1963 in Amerika 

werd uitgegeven. Deze driedelige compositie heeft als tempo-aanduidingen 

Adagio – Allegretto ma non troppo – Adagio, waarbij het tweede Adagio 

een variant is van het eerste. Het Offertorium schreef Andriessen in 1962 

op verzoek van een Italiaanse uitgeverij. Het karakter en de bouw van dit 

gedragen werk vertonen overeenkomsten met A Quiet Introduction. 
 

Lourens Stuifbergen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Ben Saunders 

         Francis van Broekhuizen
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    Sanguine door de Haarlemse kunstenaar Han Bijvoet - 1933 

 

Tot 28 oktober 2017 is de tentoonstelling ‘Ridder en Mysticus’ –  

Han Bijvoet (1897-1975) – kunstschilder te Haarlem te zien  

in het KathedraalMuseum in de Kathedrale Basiliek St. Bavo 
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Zaterdag 23 september 2017, 20:15 uur 
Philharmonie 

 

Concertkoor Haarlem en het Nederlands Begeleidingsorkest  

o.l.v. Ger Vos 

Carina Vinke - alt/mezzo 

Falco van Loon - tenor 

Gonny van der Maten - orgel 
 

Inleiding door Willem Jan Cevaal, musicoloog en organist: 19:30 uur 
 

 

A. de Klerk Laudate Dominum (1944) voor koor en orgel  

(1917-1998) 

 

H. Andriessen L’histoire de l’enfant de Dieu (1919) voor mezzosopraan- 

(1892-1981) en tenorsolo, koor en orkest 

 - Il était une fois (koor) 

 - Les ailes d’or de l’oiseau mystique (koor) 

 - L’enfant de Dieu (tenorsolo) 

 - Ce jour (koor) 

 - C’était dans les premiers jours (mezzosopraansolo) 

 - Un jour, l’enfant de Dieu était tres triste (tenorsolo) 

 - L’heure sombre de la mort (koor) 

 

Pauze 

 

L. Andriessen De goddelijke routine (2017) voor orgel - 3e uitvoering 

(*1939) (gecomponeerd in opdracht van de Andriessen/De Klerk 

Stichting t.g.v. de 125
e
 geboortedag van Hendrik Andriessen) 

 

A. de Klerk Stabat mater (1952) voor alt- en tenorsolo, koor en orkest 

 - Stabat mater (tenorsolo en koor) 

 - O quam tristis (altsolo) 

 - Quis est homo (koor) 

 - Quis non posset (alt- en tenorsolo, koor) 

 - Sancta mater (koor) 

 - Fac me tecum (altsolo) 

 - Fac ut portem (tenorsolo) 

 - Christe, cum sit hinc exire (koor) 
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In april 1944 schreef de 26-jarige Albert de Klerk voor vierstemmig koor 

en orgel het Laudate Dominum, psalm 150. Zoals bekend is de laatste 

psalm een uitbundige lofzang ter ere Gods waarin de nodige muziekinstru-

menten de revue passeren: hoorngeschal, harp en lier, tamboerijn, snaren 

en fluit, bekkens en cimbalen. Albert de Klerk prefereert een algemene 

sfeertekening boven de uitbeelding van individuele instrumenten. Het 

fanfare-motief waarmee het voorspel door het orgel opent zet onmiddellijk 

de toon en keert regelmatig in het werk terug. Het Laudate Dominum is in 

1968 omgewerkt voor koor en orkest, terwijl er tevens een door De Klerk 

geautoriseerde versie is met harmonieorkest uit 1990. 
 

L’histoire de l’enfant de Dieu voor mezzosopraan- en tenorsolo, gemengd 

koor en orkest op tekst van Pierre Kemp (1886-1967) ontstond in 1919. 

Kemp noemde zijn werk een ‘chanson mystique’ en het was Andriessens 

streven dat de muziek recht zou doen aan (zoals hij schrijft) de eenvoud en 

oprechtheid van de tekst. De eerste uitvoering vond plaats op 5 januari 

1921 in Haarlem onder leiding van Louis Robert, de Haarlemse stads-

organist en Andriessens vroegere orgelleraar. 

Het werk bestaat uit zeven delen. Geopend wordt met een vierstemmig 

koor dat het kind Gods ten tonele voert, dat op jonge leeftijd wees is ge-

worden en zijn toevlucht zoekt tot de vogels, de bloemen, de zonnestralen 

en het licht van de sterren. Deel twee is voor koor en mezzosopraansolo en 

handelt over de ontmoeting van het kind Gods met een meisje, dat voor 

haar met bloemen versierde huis zit; samen spreken ze over het verlangen 

naar God. In deel drie voor tenorsolo bezingt het kind Gods zoals in het 

Hooglied uitbundig de schoonheid van het meisje met wie hij inmiddels 

gehuwd is. ’s Avonds danken ze God voor de kleine vreugden die de dag 

hun gebracht heeft. Het koor in deel vier vertelt over de geboorte van 

‘l’enfant de l’enfant de Dieu’, dat eenvoudig ‘het kind van het kind van 

God’ zal heten en het koninkrijk Gods op aarde zal versterken. Zijn komst 

vindt ongemerkt plaats: er luiden geen klokken zoals bij de geboorte van 

een troonopvolger. In het vijfde gedeelte voor sopraansolo hekelt het kind 

Gods de wrede omgang met de natuur wanneer hij zijn buurman een vogel 

ziet neerschieten, want ‘ik ben een kind van God en de vogels zijn mijn 

broeders.’ De tenorsolo erna vertelt over de droom die het kind Gods heeft 

gehad. Hij zag drie bedroefde vrouwen: de moeder van God die hem komt 

halen, zijn eigen moeder die hem op zijn hemelse reis zal begeleiden, en de 

moeder van zijn kinderen die afscheid van hem komt nemen. Het laatste 

deel voor koor en tenorsolo beschrijft het overlijden van het kind Gods. 
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Zijn vrouw en volwassen kinderen staan rond zijn sterfbed en nemen 

afscheid van hem. 
 

Tussen 1950 en 1960 schreef Albert de Klerk een reeks werken die stuk 

voor stuk getuigenis afleggen van een rijke inspiratie. Het Stabat mater 

voor alt, tenor, gemengd koor en kamerorkest uit 1952 behoort daartoe. De 

Klerk vervaardigde dit werk in opdracht van de Regering en droeg de com-

positie op aan het Brabants Kamerkoor en de in Brabant zeer geliefde en 

succesvolle dirigent Frans van Amelsvoort, voor wie onder meer ook 

Hendrik Andriessen heeft gecomponeerd. De première vond plaats tijdens 

het Internationaal Kerkmuziekcongres te ’s Hertogenbosch in het Casino 

aldaar op vrijdag 10 juli 1953 door het Brabants Kamerkoor en het Bra-

bants Orkest onder leiding van de componist.  

Wouter Paap schreef over het werk:  
 

‘Als melodisch uitgangspunt nam de componist de gregoriaanse Stabat 

Mater-sequentia, waarvan men door het gehele werk fragmenten terug-

vindt. Men treft haar bij voorbeeld als cantus firmus aan in het in een 

kerkelijke a-cappella-stijl geschreven ‘Sancta Mater’, welk voortreffelijk 

geschreven motet door tussenspelen van een blaaskwartet wordt afgewis-

seld. Albert de Klerk is erin geslaagd, door de tekstoverweging steeds als 

leidsnoer van zijn muzikale fantasie voor ogen te houden, een samensmel-

ting tot stand te brengen tussen de sacrale geest en de uitbeelding, welke 

ten overstaan van deze tekst in de concertzaal veroorloofd is.’ 
 

Lourens Stuifbergen 
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 Gonny van der Maten         Carina Vinke 
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Dinsdag 26 september 2017, 20:15 uur 
Grote of St. Bavokerk 

 

Concert door Jos van der Kooy (1), stadsorganist,  

m.m.v. de organisten Jan Pieter Lanooy (2), Floris van Gils (3)  

en Iddo van der Giessen (4) 
 

Vanaf 19:40 uur geeft Jos van der Kooy in het koor van de kerk  

een inleiding op het programma 
 

 

 

A. de Klerk Prelude en Fuga (1940) (2) 

(1917-1998)  
 

A. van der Horst Partite diverse sopra ‘O, nostre Dieu et Seigneur amiable’ 

(1899-1965) (Psaume 8) (1944) (1) 

  
 

H. Andriessen Premier Choral (1913) (3) 

(1892-1981)  
 

F. Peeters Passacaglia e Fuga (1938) (1) 

(1903-1986)  
 

A. de Klerk Uit Inventionen (1945) (1) 

 - Allegretto 

 - Scherzando 

 - Tranquillo 

 - Termpo di Siciliano 

 - Festivo 
 

H. Andriessen Fête-Dieu (1918) (4) 
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In 1940 componeerde Albert de Klerk zijn eerste orgelwerk, Prelude en 

Fuga, opgedragen aan de grote Belgische organist Flor Peeters met wie de 

familie De Klerk bevriend was. De prelude is een levenslustig werk, nog 

sterk door de stijl van Hendrik Andriessen beïnvloed, terwijl de fuga ge-

bouwd is op een speels thema dat verwantschap vertoont met het hoofd-

gegeven van de prelude. In de fuga herkennen we de sprankelende humor 

en het speelse musiceerplezier, die voor De Klerks stijl zo kenmerkend 

zijn.  
 

Heel anders van sfeer zijn de in 1944 ontstane Partite diverse sopra ‘O, 

nostre Dieu et Seigneur amiable’ (Psaume 8) van Anthon van der Horst, 

De Klerks orgelleraar aan het Amsterdamsch Conservatorium, die een 

klein maar belangwekkend orgeloeuvre componeerde. Volgens een strenge 

door Van der Horst zelf bedachte toonladder ontvouwt zich na de psalm-

zetting van Claude Goudimel een reeks van 8 variaties, die niet makkelijk 

toegankelijk zijn maar van een groot compositorisch-technisch vermogen 

blijk geven. ‘Psalm 8’ (zoals het werk meestal wordt aangeduid) wordt al-

gemeen beschouwd als een van de hoogtepunten in de Nederlandse orgel-

literatuur. 
 

Het Premier Choral wordt vaak beschouwd als Andriessens eerste orgel-

werk. Er ging echter nog een Tema con variarioni aan vooraf alsmede de 

Sonate ‘Da pacem, Domine’ waar intussen veel over bekend is maar waar-

van de muziek tot op heden niet is teruggevonden. In zijn Quatre Chorals, 

gecomponeerd tussen 1913 en 1921 ontwikkelt Andriessen zich van laat-

romanticus, sterk door Franck beïnvloed, tot een componist met een eigen 

onvervreemdbare taal. Andriessen componeerde zijn Premier Choral nog 

voordat hij zich voor het conservatorium had aangemeld. Met Francks 

brede muzikale lijnen, melodiebouw, harmoniek en toonsoortverhoudingen 

was hij dermate goed vertrouwd dat hij als student van Franck waarschijn-

lijk geen gek figuur zou hebben geslagen. Toch herkennen we hier en daar 

reeds zijn eigen idioom, dat ons later zo vertrouwd zou worden. Mogelijk 

heeft recensent Philip Loots dit bedoeld toen hij na de première op 7 

januari 1915 in het Haarlems Dagblad schreef: ‘een sterk – maar dan ook 

weinig ontziend – streven naar karakter en stemming’. Deze echte An-

driessen-taal was in die tijd behoorlijk gewaagd. 
 

De Belgische organist en componist Flor Peeters onderhield veel contacten 

met Hendrik Andriessen. In 1938 droeg hij zijn Passacaglia e Fuga opus 

42 aan hem op, een variatiereeks boven een steeds terugkerend basthema. 

Het idioom dat Peeters in zijn compositie hanteert is aanmerkelijk moder-
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ner dan de taal van Andriessen of De Klerk, maar het barokke variatie-

principe verlaat hij niet. Hij verplaatst het thema ook naar andere stemmen 

zoals Bach dat deed in zijn passacaglia, en met Buxtehude heeft hij de 

verschillende toonsoorten gemeen. Maar nu horen we het thema eveneens 

in twee toonsoorten tegelijkertijd of in andere maatsoorten dan de 

gebruikelijke driekwarts maat. En zoals Bach als een bekroning na de pas-

sacagliavariaties nog een fuga toevoegde liet Peeters zijn passacaglia 

volgen door een uitgebreide fuga waarvan het thema een rijkelijk omspeel-

de versie is van het oorspronkelijke basthema. 
 

De twee bundels Intermezzi voor orgel die Andriessen tussen 1935 en 1943 

schreef, korte relatief eenvoudige werkjes met een grote zeggingskracht, 

zijn voor Albert de Klerk mogelijk het voorbeeld geweest voor zijn Tien 

Inventionen van juli 1945, eveneens korte stukjes en zonder pedaal. Ze zijn 

vindingrijk en van grote fijnzinnigheid, ooit door muziekpublicist Wouter 

Paap gekenschetst als ‘schuimpluimpjes’. In 1962 publiceerde Herman 

Strategier, eveneens een discipel van Andriessen, soortgelijke werkjes met 

zijn bundel Thirty short Inventions. 
 

De titel Fête-Dieu is de Franse benaming voor Sacramentsdag. Op deze 

dag wordt in de rooms-katholieke kerk gevierd dat Jezus Christus Zichzelf 

onder de gedaante van brood en wijn aan de mensen blijvend heeft willen 

geven. Hendrik Andriessen laat aan het werk de volgende opmerking 

voorafgaan: 
 

‘Fête-Dieu is gecomponeerd omstreeks Sacramentsdag in 1918, toen de 

oorlog nog woedde en de bewonderde en geliefde kathedralen van Frank-

rijk in nood verkeerden. De scherpe tegenstelling van de oorlog met het 

feest van Sacramentsdag, bracht mij tot het schrijven van dit stuk. Dit ter 

verklaring van het feit dat dit stuk geen feestelijke, maar dramatisch-sme-

kende muziek bevat.’ 
 

Albert de Klerk schrijft in Duizend kleuren van muziek (1992):  
 

‘Het is een indringend werk met grote contrasten. (…) Andriessen schrijft 

hier een hartstochtelijke en dramatische muziek, zoals we die voordien nog 

niet in de Nederlandse orgelliteratuur zijn tegengekomen.’ 
 

We zijn getuige van het oorlogsgeweld, ruiken de wierook van het feest 

van Sacramentsdag, en horen aan het eind de beierende klokken van Franse 

kathedralen die in nood verkeren. 
 

Lourens Stuifbergen 
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Dinsdag 26 en woensdag 27 september 2017, 20:15 uur 
Stadsschouwburg 

 

Opera De Spiegel uit Venetië van Hendrik Andriessen door de 

Stichting Haarlemse Opera en de afdeling muziektheater van 

het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen in 

samenwerking met de Andriessen/De Klerk Stichting 
 

Opera ‘De Rampenvrouw’ 
 

met Paul Haenen alias Margreet Dolman. 

Aan de vleugel Willem Jeths, voormalig Componist des Vaderlands 
 

Pauze 
 

De Spiegel uit Venetië * 
 

Muzikaal tafereel uit de ’Muiderkring’ in één bedrijf (1963-1965) 
 

Muziek: Hendrik Andriessen (1892-1981) 

Libretto: Hélène Nolthenius (1920-2000)  

Regie: Albert Bonnema 

Muzikale leiding: Andrew Wise 

Orkest: Holland Symfonie Orkest 

Solisten: masterstudenten en oud-studenten van het Koninklijk Conservatorium 

Antwerpen en twee jonge Nederlandse zangers (zie rolverdeling) 

Decorontwerp: Hugo Moens 

Kostuumontwerp: Marja Sperling 
 

Tijd van handeling: een zomeravond omstreeks 1630 
 

Toneel: muziekzaal in het Muiderslot 
 

Rolverdeling: 

Pieter Cornelisz. Hooft, drost van Muiden  Jokke Martens bariton 

Leonora, zijn vrouw, drostin  Lisa Willems alt 

Mr. Dirk Sweelinck, musicus  Erik Slik tenor 

Maria Tesselschade  Margaretha Köllner sopraan 

Francisca Duarte  Kathleen Merken alt 

Roemer Visscher  Sam Eggenhuizen bas 

Clarijn, kamermeisje Seie Goris (26-09) 

 Astrid Joos (27-09) sopraan 

Floris-Jan, stadspijper te Amsterdam  Lars Corijn tenor 
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Opera ‘De Rampenvrouw’ 

 
Ooit waren Willem Jeths en Paul Haenen van plan de opera De 

Rampenvrouw, met in de hoofdrol Margreet Dolman te schrijven. Eind 

jaren tachtig, tijdens de tournee van de cabaretvoorstelling van Paul 

Haenen 'Frappant', lieten ze een begin van de opera horen. Waarom is deze 

opera over een vrouw die alleen maar rampen veroorzaakt er nooit 

gekomen? Willem Jeths en Margreet Dolman praten er samen over en laten 

het bewuste fragment horen. Ook vertelt de succesvolle componist Willem 

Jeths hoe het is om een opera te schrijven, zoals hij deed voor de Reisopera 

in 2008 met Hôtel de Pékin. 

 

 

De Spiegel uit Venetië 

 
We mogen ons gelukkig prijzen dat een groot deel van de correspondentie 

tussen componist Hendrik Andriessen en librettiste Hélène Nolthenius 

behouden is gebleven. In de eerste 25 brieven kunnen we het ontstaan van 

De Spiegel uit Venetië volgen. 

 

Andriessen componeerde De Spiegel uit Venetië tussen 1963 en 1965. 

Voor het muzikale tafereel op het Muiderslot dat hem voor ogen stond 

zocht hij in het najaar van 1961 contact met musicologe en schrijfster 

Hélène Nolthenius. Ze besloten een luchtige eenakter tot stand te brengen, 

heel veel concreter waren de plannen toen nog niet. Op 16 mei 1962 

schrijft Nolthenius aan Andriessen: ‘Voor zover ik me Uw aanduidingen 

(…) herinner, zoekt U een éénacter, zwierig, luchtig, en met een hoop actie 

- qua atmosfeer misschien zoiets als het libretto van de Figaro?’ In dezelfde 

brief schrijft ze over de mogelijke verhouding poëzie en proza en stelt: 

‘Hoe dan ook zou ik voorop willen zetten dat mijn libretto wel, naar ik 

hoop, goedgeschreven, maar verder geheel pretentieloos zal zijn: der 

Musik gehorsame Tochter.’ Enkele dagen later antwoordt Andriessen haar: 

‘Over de kwestie poëzie en proza wil ik heel graag met U praten. Ik denk 

dat wij het wel eens zullen worden. Er zullen geen koren en geen ballet bij 

zijn; maar wij zullen luchtig en zwierig laten zingen en spelen. Ik stel mij 

een kleine orkestbezetting voor.’ Uit de correspondentie blijkt dat Hélène 

Nolthenius enige maanden met het libretto bezig is en elke fase onderweg 

met Andriessen uitgebreid bespreekt. Het componeren van de muziek 
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vordert langzaam omdat Andriessen zijn aandacht moet verdelen tussen de 

opera, de Symphonie Concertante (een opdracht van het jubilerende Noord-

Hollands Philharmonisch Orkest) en de orkestratie van de grote mis van 

Diepenbrock, terwijl intussen zijn gezondheid niet ideaal is. In november 

1963 laat Andriessen weten een aantal delen van de opera voltooid te 

hebben ‘zij ’t dan alleen nog met klavierbegeleiding.’ Een jaar later meldt 

hij met de orkestratie bezig te zijn waarbij hij toch weer passages heeft 

gewijzigd. Op 10 maart 1965 is het zover, De Spiegel is voltooid. Hij stelt 

Hélène Nolthenius met veel humor voor: ‘Wij moeten toch heusch eens 

naar het Muiderslot!’ 
 

Het resultaat is een komische kameropera waarvoor de achttiende-eeuwse 

‘opera buffa’ model heeft gestaan, inclusief de gebruikelijke verstopperij, 

verkleedpartij en persoonsverwisseling, en met de traditionele tegenstelling 

tussen aristocratie en gewone burger. 
 

De ‘Muiderkring’ is een artistieke vriendengroep geweest rond schrij-

ver/geschiedkundige P.C. Hooft (1581-1647) en zijn echtgenote Leonora, 

die van tijd tot tijd in wisselende samenstelling op het Muiderslot bijeen 

was en culturele activiteiten ontplooide. Regelmatige gasten waren graan-

koopman/dichter Roemer Visscher (1547-1620), zijn dochter dichte-

res/glasgraveerster Maria Tesselschade (1594-1649), de Antwerpse zange-

res van Portugese afkomst Francisca Duarte (ca.1595-ca.1640?) en Dirk 

Sweelinck (1591-1652), componist en organist van de Oude Kerk in Am-

sterdam, zoon van de beroemde Jan Pietersz. Sweelinck. Ook dich-

ter/toneelschrijver Joost van den Vondel (1587-1679) behoorde enige tijd 

tot deze vriendenclub.   
 

Librettiste Hélène Nolthenius verstrekt ons de volgende korte inhoud:   
 

‘Op het Muiderslot is een Venetiaanse spiegel gebroken, waaraan de Drost 

zeer was gehecht. Om haar man te verrassen verzocht de Drostin een Am-

sterdamse musicus, die een studiereis door Italië maakt, haar een nieuw 

exemplaar te bezorgen. De musicus – Dirk Sweelinck – verschijnt inder-

daad om de spiegel af te leveren, het bode-loon te innen, en zo snel moge-

lijk weer te verdwijnen; doch er treden complicaties op. Niet alleen heeft 

hij, verdiept in een compositie, de spiegel in een Muidense herberg laten 

liggen, doch zijn faam is hem vooruitgesneld: in Italië hebben zijn talenten 

groot opzien gebaard. De Drost wil hem dan ook, zodra hij hoort dat de 

jongeman om onbekende redenen in aantocht is, met feestbetoon zijn Mui-

derkring binnen halen. 
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Sweelinck – ontijdig ingelicht – bedankt evenwel voor die eer. Hij ziet in 

deze aristocraten louter dilettantische snobs. Voor hij in Italië ontdekt 

werd, keken ze hem niet aan. Ze kenden hem niet eens! Nu stelt hij geen 

prijs meer op hun ‘strijkages’. 

Omdat hij echter niet heen kan gaan eer de spiegel terecht is, en hij het 

voornaam gezelschap bovendien graag een lesje wil geven, beweegt hij de 

stadspijper, die voor ‘dinermuziek’ besteld is, met hem van rol te wisselen. 

Deze laatste wordt nu in het zonnetje gezet, terwijl Sweelinck uit de hoogte 

wordt behandeld; het verschil in muzikale gaven bemerkt niemand. Arg-

waan ontstaat alleen omdat de Drostin niet begrijpt waar haar spiegel blijft 

en omdat er een gast verschijnt – Roemer Visscher – die zowel de compo-

nist als de stadspijper persoonlijk kent. De aankomst van de verloren spie-

gel leidt de gemoederen een ogenblik af, maar even later onthult de pijper, 

die zich bedronken heeft, zelf de maskerade, tot ieders verontwaardiging. 

De wijze waarop Hooft een verzoening tot stand brengt toont, dat hij heel 

wat meer is dan de rijke snob waar de jonge Sweelinck hem voor hield.’ 
 

Over de historiciteit van de opera merkt zij het volgende op: 
 

‘De episode van de ‘Venetiaanse spiegel’ zal men vergeefs zoeken in de 

documenten van de Muiderkring. Even vergeefs als men de bewijsstukken 

zoekt voor een Italiaanse reis van Sweelinck jr. Al wat de bronnen onze 

opera bieden is het liedje dat Hooft voor zijn vrouw zingt en het grootste 

deel van de finale; benevens de duidelijke suggestie dat de burgermuzikant 

Sweelinck zich in het aristocratische en hoe dan ook dilettantische milieu 

van de Kring niet bizonder thuis voelde. Een historicus heeft aan zulke ge-

gevens niets. Voor een librettist zijn ze meer dan voldoende. Historische 

personen houden overal op, historisch te zijn, zodra ze worden gedramati-

seerd; maar de vraag naar het ‘echt-gebeurde’ doet in een opera nog min-

der ter zake dan in een historische roman. Een kunstvorm waarin alle men-

sen zingen, verkondigt op zichzelf al een eigen soort ‘waarheid’! Er bestaat 

evenwel een historiciteit die met de middelen van alle tijden kan worden 

opgeroepen: de historiciteit van de atmosfeer. Daarnaar althans is in deze 

eenacter gestreefd.’ 
 

Die gewenste historiciteit van de atmosfeer wordt verkregen door de stijl 

van de achttiende-eeuwse ‘opera buffa’ in een twintigste-eeuws tonaal 

gewaad te steken met het doel er een gebeurtenis uit 1630 muzikaal mee te 

illustreren. Hoe verschillend de muziekstijlen ook zijn en hoe ver van 1630 

ook verwijderd, de historiciteit van de atmosfeer wordt eveneens sterk 

bepaald door het gebruik van instrumenten, die in dit aristocratische milieu 

gebruikelijk zijn, de hobo, het clavecimbel en de luit. Sweelinck speelt de 
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stadspijper zelfs een ricercare-thema voor op het clavecimbel, dat hem kort 

ervoor te binnen is geschoten.  
 

De korte orkestrale inleiding bevat enkele gegevens die in hoge mate het 

karakter van de opera bepalen. Het opgewekte openingsthema zet de toon 

voor het gehele werk, het is niet gebonden aan een concrete figuur of aan 

een bepaalde situatie, maar past zich in tientallen speelse varianten voort-

durend aan aan de veranderende omstandigheden. In maat 14 klinkt een 

hobo-melodie, die behoort bij de stadspijper Floris-Jan of de als pijper 

verklede Sweelinck. In maat 26 ten slotte komt een derde gegeven, een 

Seufzermotief in combinatie met een dalende of stijgende chromatische 

lijn, dat we met de spiegel kunnen associeren. 
 

De muziek is bijzonder afwisselend. Naast snelle spitse recitatieven 

klinken prachtige lyrische melodieën of coupletliederen, zoals het door 

Clarijn gezongen ‘Lied van de zeemeermin’ of het door Hooft voorge-

dragen ‘Leonoor, mijn lieve licht’, dat kort erna door Floris-Jan in ‘Klein 

Clarijn, mijn wilde wicht’ geparodieerd wordt. De haastige verkleedpartij 

van Floris-Jan en Sweelinck waarbij ook Clarijn betrokken is resulteert in 

een geagiteerd terzet met beweeglijke muziek in de strijkers. Voor de 

dames Tesselschade en Francisca Duarte is er een gracieus Italiaans duet in 

6/8, even door een snelle 3/4 onderbroken, dat aanvankelijk slechts door 

het clavecimbel wordt begeleid maar waar zich weldra strijkers en solo-

fluit bijvoegen. Het slot-ensemble richt zich tot het publiek en eindigt met 

de tekst ‘Gasten, gaat naar ’t Noorden of naar ‘t Zuiden, hier sluit de kring 

van Muiden.’ 
 

Na het ontstaan zal het nog 2,5 jaar duren voordat de opera te zien is. De 

KRO-televisie zorgde voor een wereldprimeur door de opera op 5 oktober 

1967 uit te zenden. Van de opname is helaas maar een gedeelte bewaard 

gebleven.  
 

Een week na de televisie-uitzending schrijft Hélène Nolthenius aan An-

driessen dat De Spiegel een succes was ‘für Kenner und Liebhaber’. Ze 

vraagt zich echter af of de doorsnee-kijker de ‘plot’ wel begrepen heeft, en 

of tekst en intrige misschien toch niet wat te gecompliceerd waren. Zij 

besluit haar brief: ‘In elk geval: over de muziek was men enthousiast en 

daar gaat het om.’ Op 18 oktober 1967 antwoordt Andriessen haar: ‘Dank 

voor je gunstige berichten over De Spiegel. Ik hoorde óók slechts solide 

waardering.’ 
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Op 19 december 1967 volgde een uitzending over de radio. Tot een uit-

voering in het theater (wat de bedoeling was) is het daarna niet meer 

gekomen. Het is verheugend dat we vandaag, 50 jaar later, getuige mogen 

zijn van een hernieuwde première. 
 

Lourens Stuifbergen 

 

 

 

 
 

 

  Stadsschouwburg Haarlem 

 

 

 

 

* De Spiegel uit Venetië wordt ook uitgevoerd in het Koninklijk 

Conservatorium Antwerpen: 
 

 - donderdag 5 oktober, 20:00 uur 

 - zondag 8 oktober, 11:00 uur en 15:00 uur 
 

 Deze voorstellingen zullen plaatsvinden met pianobegeleiding. 
 

Zie verder: 

https://www.facebook.com/pg/KoninklijkConservatoriumAntwerpen/events/ 
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Donderdag 28 september 2017, 20:15 uur 
St. Josephkerk 

 

Concert door studenten van Codarts Rotterdam  

en het Conservatorium Amsterdam 

docenten: Pieter van Dijk, Bas de Vroome en Charlotte Riedijk 

docenten studiedag: Leo van Doeselaar en Gemma Coebergh 
 

 

H. Andriessen Quatrième Choral (1921/51) voor orgel 

(1892-1981) Matthijs Breukhoven - orgel 
 

H. Andriessen Passacaglia (1929) voor orgel 

  Nicholas Papadimitriou - orgel  
 

H. Andriessen La Vierge à midi (1952/66) voor zang en orgel 

  (Paul Claudel) 

 Elina Charalambous - zang, Nicholas Papadimitriou - orgel 
 

H. Andriessen Uit Quattro Studi per organo (1953) 

 - nr. 1 Grave e dramatico, a tempo rubato (voor Albert de Klerk) 

 - nr. 2 Allegro con spirit (voor Jan Mul) 

 Edith Yam - orgel     
 

H. Andriessen Magna res est amor (1919) voor zang en orgel 

 (Thomas a Kempis) 

 Marleen van Os - zang, Matthijs Breukhoven - orgel 
 

H. Andriessen Fiat Domine (1920) voor zang en orgel 

 (Thomas a Kempis) 

 Maris Pajuste - zang, Edith Yam - orgel 
 

A. de Klerk  Uit Tres Meditationes Sacrae (1992/93) voor orgel 

(1917-1998) - nr. 1 Dic nobis, Maria 

 Jeroen Koopman - orgel 
 

A. de Klerk Prière pour la paix voor zang en orgel 

 (Franciscus van Assisi) 

 Youke Wijmenga - zang, Matthijs van der Wilt-– orgel  
 

H. Andriessen Fête-Dieu (1918) voor orgel 

 Daniël Nunes - orgel 
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In vergelijking tot de eerdere Chorals van Hendrik Andriessen komt de 

koraalmelodie waarop het Quatrième Choral is gebaseerd pas helemaal aan 

het eind, eerst in zachte tinten, daarna fortissimo in een beklemmende har-

monisatie. De cantus firmus is dus secundair en wordt volledig onder de 

voet gelopen door twee hoofdthema’s, die zich beide op niet mis te ver-

stane wijze presenteren. Daarnaast horen we allerlei melodisch en ritmisch 

materiaal, waarvan we achteraf kunnen vaststellen dat het vooruitwijst naar 

de koraalmelodie. In harmonisch, melodisch en ritmisch opzicht onder-

scheidt dit Choral zich van de andere drie, Andriessens muziektaal is hier 

het meest geavanceerd. 
 

Albert de Klerk vertelt hoe hij in het voorjaar van 1929 een paar weken na 

elkaar Andriessen op zondag boven een steeds terugkerend basthema van 

zeven tonen variaties had horen improviseren. Tijdens de zomervakantie in 

Lunteren schreef Andriessen zijn experimenten op papier en ontstond de 

Passacaglia, een van zijn fraaiste orgelwerken. Het thema is zoals gewoon-

lijk vaak in het pedaal te horen, maar treedt ook in andere stemmen op. Na 

een langzaam middendeel volgt een lang crescendo waarin het thema 

steeds een grote rol speelt. Kort voor het slot, waar men een fortissimo 

apotheose verwacht, keert de compositie plotseling terug naar de zachte 

tinten van de beginmaten en eindigt pianissimo. 
 

Paul Claudel (1868-1955) schreef zijn gedicht La Vierge à midi omstreeks 

1915 in Brangues. Het Mariabeeld in de plaatselijke kerk inspireerde hem 

tot het schrijven van nog enkele andere Maria-gedichten. We kennen de 

compositie in drie versies: in 1952 met orgelbegeleiding, vervolgens in 

1966 met orkestbegeleiding waarin tevens enkele wijzigingen zijn 

aangebracht, en ten slotte eveneens in 1966 met orgelbegeleiding waarin 

ook de wijzingen uit de orkestversie verwerkt zijn. 
 

De Quattro Studi per organo van Andriessen zijn echte concertstukken, 

bedoeld voor de gevorderde organist. De eerste etude, opgedragen aan 

Albert de Klerk, is een virtuoze pedaalsolo, die energiek opent, vervolgens 

een zacht tweestemmig middendeel laat horen, en daarna het begin 

gevarieerd herhaalt. Etude nummer 2, opgedragen aan Jan Mul, is een 

flitsend perpetuum mobile; evenals in nummer 1 is er sprake van drie-

deligheid. 
 

Het eerste deel ‘Dic nobis Maria’ van De Klerks drieluik Tres Meditationes 

Sacrae, drie meditaties over de verschijningen van Christus na zijn opstan-

ding, heeft betrekking op de vrouwen aan het graf. Als muzikaal uitgangs-
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punt dient het paasgezang ‘Victimae paschali’ waarin sprake is van een 

dialoog tussen Maria en een engel bij het graf, die haar vraagt wat zij 

onderweg gezien heeft. Maria antwoordt: ‘Ik zag het graf van de levende 

Christus en de glorie van zijn opstanding.’ De twee bijbehorende gregori-

aanse melodieën worden beide omstandig voorbereid en vervolgens letter-

lijk geciteerd, de tweede met vol orgel. Een verstild coda over deze melo-

die, pianissimo eindigend, vormt het slot, aldus de glorie van Zijn opstan-

ding uitbeeldend. 
 

De titel Fête-Dieu is de Franse benaming voor Sacramentsdag. Op deze 

dag wordt in de rooms-katholieke kerk gevierd dat Jezus Christus Zichzelf 

onder de gedaante van brood en wijn aan de mensen blijvend heeft willen 

geven. Hendrik Andriessen laat aan het werk de volgende opmerking 

voorafgaan: 
 

‘Fête-Dieu is gecomponeerd omstreeks Sacramentsdag in 1918, toen de 

oorlog nog woedde en de bewonderde en geliefde kathedralen van Frank-

rijk in nood verkeerden. De scherpe tegenstelling van de oorlog met het 

feest van Sacramentsdag, bracht mij tot het schrijven van dit stuk. Dit ter 

verklaring van het feit dat dit stuk geen feestelijke, maar dramatisch-sme-

kende muziek bevat.’ 
 

Albert de Klerk schrijft in ‘Duizend kleuren van muziek’ (1992): ‘Het is 

een indringend werk met grote contrasten. (…) Andriessen schrijft hier een 

hartstochtelijke en dramatische muziek, zoals we die voordien nog niet in 

de Nederlandse orgelliteratuur zijn tegengekomen.’ We zijn getuige van 

het oorlogsgeweld, ruiken de wierook van het feest van Sacramentsdag, en 

horen aan het eind de beierende klokken van Franse kathedralen die in 

nood verkeren. 
 

De twee liederen Magna res est amor en Fiat Domine van Hendrik An-

driessen, waarvan de teksten beide ontleend zijn aan de ‘Imitatio Christi’ 

van Thomas a Kempis (1380-1471), zijn mijlpalen in de geschiedenis van 

de Nederlandse liedkunst en staan bij talloze vocalisten op het repertoire. 

De orgelbegeleidingen zijn later door Andriessen voor orkest bewerkt. 
 

Zijn Prière pour la paix op tekst van St. Franciscus van Assisi (ca. 1182-

1226) droeg Albert de Klerk op aan bas-bariton Wout Oosterkamp. ‘Heer, 

maak van mij een instrument van vrede’ luidt de eerste regel. Prachtig is de 

uitbeelding van ‘laat mij vreugde brengen’ halverwege het lied en van de 

laatste regel ‘door te sterven verrijst men tot het eeuwige leven.’ 
 

Lourens Stuifbergen 
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               Het Adema-orgel in de St. Josephkerk (foto: Juuke Schoorl) 
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Zaterdag 30 september 2017, 15:00 uur 
Kathedrale Basiliek St. Bavo 

 

Concert door de Bavocantorij  

o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen  

Ton van Eck - orgel 
 
 

H. Andriessen Sinfonia (1940) voor orgel 

(1892-1981) - deel 1 - Fantasia 

  

 Missa Diatonica (1935) voor zesstemmig koor a cappella 

 - Kyrie en Gloria 

  

 Sinfonia  

 - deel 2 - Fuga  

  

 Missa Diatonica  

 - Sanctus en Benedictus  

 

 Sinfonia  

 - deel 3 - Intermezzo 

  

 Missa Diatonica  

 - Agnus Dei 

  

 Sinfonia  

 - deel 4 - Finale 

 

H. Andriessen Quattro Studi per organo (1953) 

  - Grave e dramatico, a tempo rubato (pedaalsolo) 

  - Allegro con spirit 

  - Adagio (trio) 

  - Maestoso - Allegro 

 

A. de Klerk Pater noster (1976) voor koor a cappella  

(1917-1998) 

   

H. Andriessen  Magnificat (1937) voor koor en orgel   
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De eerste helft van het programma bestaat uit twee werken van Hendrik 

Andriessen, de Sinfonia voor orgel en de Missa Diatonica voor zesstemmig 

koor a cappella, waarvan de volgorde der delen van het ene werk in afwis-

seling optreedt met de respectieve delen van het andere. 
 

Hendrik Andriessen legde zich in zijn indrukwekkende Missa Diatonica 

beperkingen op door uitsluitend diatonisch te schrijven en zich sterk door 

middeleeuwse kerktoonsoorten te laten beïnvloeden. Dit maakt het de 

uitvoerenden overigens eerder moeilijker dan makkelijker, omdat men de 

muzikale spanning en ontspanning die door chromatiek ontstaan hierbij 

ontbeert en die nu in geheel diatonische melodieën moet zien te realiseren. 

Wil men het maximale aan intensiteit verkrijgen, dan vraagt dit om een 

afgewogen dosering van dynamiek en agogiek en om de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid in de balans. Het zesstemmige stemmenweefsel vertoont 

voortdurend vrije imitaties zoals aan het begin van het Kyrie of het Bene-

dictus, soms is er een vraag- en antwoordspel tussen de lage en de hoge 

stemmen, zoals bij het Christe, of verdelen de zes stemmen zich in twee 

groepen van drie om een dialoog met elkaar aan te gaan. Overheersend is 

een ernstige en uitermate verheven sfeer, die na ruim tachtig jaar aan 

zeggingskracht niets heeft ingeboet. Ben Kahmann noemt het werk in 

‘Duizend kleuren van muziek’ (1992) ‘een van de meest indrukwekkende 

bijdragen aan de kerkmuziek in de jaren dertig.’ 
 

Slechts enkele jaren later componeerde Andriessen zijn Sinfonia voor 

orgel, het omvangrijkste orgelwerk dat hij schreef. Deel 1, Fantasia, wordt 

voorafgegaan door een grootse introductie met een aantal heftige akkoor-

den en een virtuoze pedaalsolo. Dan begint het eigenlijke eerste deel waar-

in lyrische en dramatische passages elkaar afwisselen. Aan het eind klinken 

weer de openingsakkoorden. Deel 2 is een fuga, die op drie thema’s is ge-

baseerd: een vloeiende melodie in achtsten, een grillig thema in zestienden 

en een plechtige melodie in kwarten. Het machtige bouwwerk dat daaruit 

ontstaat toont het contrapuntische meesterschap van Andriessen ten volle. 

Deel 3, Intermezzo, laat een fijnzinnige dialoog horen tussen de fluit en de 

gamba van het orgel en vertoont hier en daar zelfs surrealistische trekken. 

Het laatste deel, Finale, is een bruisende toccata, waarin de voornaamste 

thema’s uit de voorgaande delen terugkeren. 
 

De Quattro Studi per organo van Andriessen zijn bedoeld voor de gevor-

derde organist. Het gaat om echte concertstukken, zoals de etudes van 
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Chopin of Debussy, opgedragen aan vier van zijn leerlingen, respectieve-

lijk Albert de Klerk, Jan Mul, Herman Strategier en Kees Stolwijk. De 

eerste etude is een virtuoze pedaalsolo die energiek opent, vervolgens een 

zacht tweestemmig middendeel laat horen, en daarna het begin gevarieerd 

herhaalt. Etude nummer 2 is een flitsend perpetuum mobile; evenals in 

nummer 1 is er sprake van driedeligheid. Het derde deel is een sterk chro-

matisch trio, ‘Adagio espressivo’, waarin de twee manualen en het pedaal 

hun gelijkwaardig lijnenspel in alle rust laten horen. Etude nummer 4 opent 

met een korte reeks forse akkoorden en een vrije cadens, die door een 

virtuoze toccata worden gevolgd. Een middendeel is voorlopig alleen voor 

de beide klavieren bestemd, na enige tijd voegt het pedaal zich daarbij en 

wordt een hoogtepunt bereikt. Nadat het toccata-gedeelte is herhaald sluit 

een buiteling van de hoogste naar de laagste regionen het werk af. 
 

Het Pater noster voor vierstemmig gemengd koor a cappella componeerde 

Albert de Klerk voor zijn Koor Katholiek Haarlem, dat hij in 1946 had 

opgericht en tot 1991 leidde; sindsdien is Ger Vos de dirigent, het koor 

heet inmiddels Concertkoor Haarlem. Lange tijd werd het werk aan het 

eind van de wekelijkse repetitie gezongen. De schijnbare eenvoud, de kleur 

van de harmonische opeenvolgingen en de fraaie architectuur hebben ertoe 

geleid dat deze homofone compositie in korte tijd heel populair geworden 

is. In 1988 bewerkte Albert de Klerk zijn compositie voor vierstemmig 

mannenkoor. 
 

Die grote populariteit geldt eveneens voor Andriessens Magnificat, de 

lofzang van Maria, voor vierstemmig gemengd koor en orgel. Anders dan 

men misschien zou verwachten heeft Andriessen voor deze bezetting niet 

zo veel korte stukken geschreven. Het werk valt met de deur in huis: ge-

baseerd op de gregoriaanse melodie heft het koor eenstemmig aan en 

waaiert vervolgens uit. De opeenvolgende verzen krijgen een gevarieerde 

behandeling: nu eens treden de vocale partijen boven een bescheiden orgel-

begeleiding solistisch op of als duet, dan weer horen we het vierstemmige 

koor, soms met orgelbegeleiding of in dialoog met het orgel, maar ook wel 

zónder het orgel. Aldus horen we een compositie die van begin tot eind 

blijft boeien. 
 

Lourens Stuifbergen 
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Zondag 1 oktober 2017, 11:30 uur 
Pianohandel Andriessen 

 

Concert door Iris de Koomen - sopraan  

en Laura Hölzenspies - piano 
 

H. Andriessen Negen Liederen op Duitse teksten (1913-1915) sopraan/piano   

(1892-1981)  - Gebet an den Sonntag (G. Schüler) 

 - Abendgang zur Geliebten (H. Hart) 

 - Diesen Spiegel deiner Lieder (F. Rückert) 

 - Der Himmel hat eine Träne geweint (F. Rückert) 

 - Du (C. Bulcke) 

 - Irrlicht (W. Müller) 

 - Das alte Lied (H. Heine) 

 - Hier in diesen erdbeklommnen Lüften (F. Rückert) 

 - Erwacht (G. Falke) 
 

A. de Klerk Suite (1941/42) voor piano 

(1917-1998) - Koraal – Dans – Lied – Finale 
 

A. de Klerk  Drie liederen voor sopraan en piano 

 - Haarlem (1945) (J. Moulijn) 

 - Laat nog zoo schoon de schoonheid wezen (1947) (G. Gezelle) 

 - Wiegenliedje ‘Slaapt, slaapt kindje slaapt’ (1996) (G. Gezelle) 

Pauze 
 

A. de Klerk Vocalise (1974) voor sopraan en piano 
 

H. Andriessen Drie liederen op Franse teksten voor sopraan en piano 

 - Cantique spirituel (1921) (J. de la Croix) 

 - Chaque heure, où je songe (1920) (E. Verhaeren) 

 - Quand ton sourire me surprit (1916) (A. Silvestre) 
 

J. Mul Les Donemoiselles (1968) voor piano 

(1911-1971) - Delicatamente – voor Lydia Eiselin 

 - Giocoso – voor Elske Schipmölder 

 - Con nobilita – voor Els Jongema 

 - Capriccioso – voor Auctje van der Kam 

 - Elegante – voor Martien van der Kuyp 

 - Scherzando – voor Joke Zonneveld 
 

H. Andriessen Drie liederen op Franse teksten voor sopraan en piano 

 - Sur la mort d’une jeune fille (z.j.) (E. de Parny) 

 - Mon âme a son secret (1915) (F. Arvers) 

 - Chanson (1913) (A. de Musset) 
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Bij een rooms-katholiek componist, die midden in de kerkmuzikale 

praktijk stond en zich daarmee nog nauw verbonden wist toen hij als kerk-

organist niet meer actief was, is te verwachten dat het aantal liederen en 

koorwerken op geestelijke teksten, al dan niet liturgisch, groot is. Andries-

sen schreef er ongeveer 140, waaronder 22 begeleide én onbegeleide 

missen. Het aantal composities op wereldlijke teksten bedraagt daarentegen 

minder dan de helft: 18 liederen op Franse teksten, 9 op Duitse, 11 op Ne-

derlandse en 2 op Italiaanse teksten, er is slechts 1 kort lied op een Engelse 

tekst. Voor koor componeerde Andriessen 20 werken op wereldlijke tek-

sten. Franse teksten hadden zijn voorkeur zoals hij ook meer hield van de 

Franse muziekstijl dan van de Duitse. 
 

Andriessens 9 Duitse liederen staan vandaag alle op het programma, hij 

componeerde ze tussen 1913 en 1915 en voerde ze in de jaren na de Eerste 

Wereldoorlog regelmatig uit met sopraan Mia Peltenburg, met wie hij een 

duo vormde. Later werden ze nauwelijks meer gehoord, de meeste bleven 

onuitgegeven. Onlangs verscheen na ruim 100 jaar de muziek integraal bij 

Donemus, we zijn nu dus getuige van een hernieuwde première. 
 

Liederen op Franse teksten schreef Andriessen meer verspreid over zijn 

leven. De liederen die we vandaag horen ontstonden echter alle tussen 

1913 en 1921. Aan het eerste lied Cantique Spirituel ligt het beroemde 

vier-strofige lyrische gedicht ‘Levende Vlam van de Liefde’ van de 

Spaanse mysticus Johannes van het Kruis (1542-1591) ten grondslag. Het 

roept door het symbool van vuur de ervaring op door God als een verterend 

vuur bemind te worden en het verlangen één te worden met dit goddelijke 

vuur. De overige liederen zijn geschreven op wereldlijke teksten. 
 

Bij de archivering van de muzikale nalatenschap van Albert de Klerk in 

2010 troffen we een groot aantal pianowerken aan, veel korte werkjes maar 

ook een heuse Suite. Het haastig met potlood genoteerde manuscript bevat-

te weliswaar veel doorhalingen, correcties en afgekeurde passages, maar 

was niettemin goed te reconstrueren. De 25-jarige componist had aan het 

begin van de jaren veertig reeds een behoorlijk aantal vocale en instru-

mentale werken op zijn naam: motetten, missen, kamermuziek en zelfs een 

orgelconcert. De Suite, opgedragen aan zijn toekomstige echtgenote, was 

zijn tweede pianowerk. Enkele jaren eerder componeerde hij als conserva-

toriumstudent een Sonatine, die tijdens een voorspeelmiddag in februari 

1938 in de Bachzaal in Amsterdam door een van zijn medestudenten werd 
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uitgevoerd maar waarvan het manuscript naar alle waarschijnlijkheid ver-

loren is gegaan. De Suite opent met een kort plechtstatig koraal, dan volgen 

een geestige dans in A-B-A vorm, een expressief lied en een bruisende 

finale. 
 

Kort na de bevrijding in 1945 schreef Albert de Klerk zijn lied Haarlem 

waarin de stad Haarlem wordt bezongen; de tekst is van Jaap Moulijn. Laat 

nog zoo schoon de schoonheid wezen is een bruiloftslied op tekst van 

Guido Gezelle. Albert de Klerk heeft evenals Jan Mul tientallen beknopte 

muzikale felicitaties gecomponeerd, soms op slechts een briefkaart geno-

teerd; hij stuurde ze aan familie, vrienden, bekenden of oud-studenten bij 

gelegenheid van een verjaardag, een jubileum, bij huwelijk of geboorte of 

bij het behalen van een examen. Het Wiegenliedje ‘Slaapt, slaapt kindje 

slaapt’ schreef hij bij de geboorte van zijn kleinzoon Matthijs en is even-

eens op tekst van Guido Gezelle. 
 

In de muziek wordt de term ‘vocalise’ gebruikt voor een muziekstuk op 

één of meer klinkers, vaak als zangoefening. Maar zoals een etude onder de 

handen van Chopin en Debussy een prachtig voordrachtsstuk kon worden, 

zo kan ook een vocalise het stadium van oefening ontstijgen zodat een 

volwaardige compositie ontstaat. Dat is het geval in de Vocalise van Albert 

de Klerk, die hij schreef voor de zangpedagoge Coby Riemersma (1905-

1984).  
 

In 1968 componeerde Jan Mul zijn geestige Les Donemoisselles, een 

woordspeling waarmee blijkens de opdracht de medewerksters van de 

muziekuitgeverij Donemus worden bedoeld. Mul schrijft: ‘Als dank aan de 

dames die bij Donemus – sinds de oprichting – steeds op zulk een voor-

komende en charmante wijze de soms lastige en bokkige Nederlandse com-

ponisten geholpen hebben, worden deze pianostukjes opgedragen aan het 

zestal dat bij het twintigjarig bestaan van Donemus werkzaam was.’ We 

mogen aannemen dat elk van hen in deze stukjes muzikaal getypeerd wordt 

zodat de conclusie gerechtvaardigd lijkt dat het met de werksfeer bij 

Donemus wel goed zat. 
 

Lourens Stuifbergen 
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Dinsdag 3 oktober 2017, 20:15 uur 
Philharmonie 

 

Slotconcert van het Andriessen/De Klerk Festival  

door Amici della Musica o.l.v. Frank de Groot 

Francis van Broekhuizen - sopraan 

Gonny van der Maten - orgel (1) 

Geerten van de Wetering - orgel (2) 
 

 

H. Andriessen Pezzo festoso (1962) voor orgel, twee trompetten 

(1892-1981) en twee trombones (2) 
 

H. Andriessen  Miroir de Peine (1923) voor sopraan en strijkorkest  

 (Henri Ghéon) 

 - Agonie au jardin 

 - Flagellation 

 - Couronnement d’épines 

 - Portement du croix 

 - Crucifixion 
 

A. de Klerk Concert (1964) voor orgelpositief en strijkorkest (1) 

(1917-1998) - Allegro energico 

 - Aria con Variazioni sopra ‘O Vrieslandt, soo vol deughden 

 - Allegro giocoso 
 

Pauze 
 

A. de Klerk Concerto per organo, due Trombe, due Corni  

 e due Tromboni (1967) (2) 

 - Tempo di Sarabande 

 - Allegro 

 - Largo 

 - Rondo alla Marcia 
 

A. de Klerk Cantabile, hommage à Hendrik Andriessen (1952) voor orkest 
 

A. de Klerk Orgelconcert (1941) voor orgel en orkest (2) 

 - Larghetto - allegro - larghetto - allegro - largo - allegro   
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Het eerste werk van deze avond, Pezzo festoso, schreef Hendrik Andriessen 

bij gelegenheid van de opening van het Holland Festival 1962, de première 

was op 15 juni in de Grote Kerk van Haarlem. Na een feestelijk begin met 

veel beweeglijkheid in de orgelpartij volgt een toccata over een kort 

fanfaremotief waarin orgel en koper voortdurend om de voorrang strijden. 

Wanneer dat tot rust is gekomen klinkt in zachte tinten een plechtige 

koraalzetting door het koper, telkens afgewisseld door het fanfaremotief in 

de orgelpartij. In een andere toonsoort wordt het koraal fortissimo 

herhaald, gecombineerd met het fanfaremotief in de orgelpartij. Enkele 

grote akkoorden door orgel en koper besluiten het werk. 
 

De cyclus Miroir de Peine voor sopraan en orgel componeerde Andriessen 

in 1925. Hierin wordt het verhaal verteld van Jezus’ lijden, gezien door de 

ogen van Maria: zijn doodsangst in Gethsemane, de geseling, de kroning 

met de doornenkroon, het dragen van het kruis en de kruisiging. De teksten 

zijn van Henri Ghéon (1875-1944), arts, dichter, toneelschrijver en literair 

criticus, met wie Andriessen jaren later in Utrecht een ontmoeting had. In 

1933 bewerkte Andriessen de orgelpartij van zijn compositie voor strijk-

orkest. De eerste uitvoering van deze versie vond plaats in de Gemeente-

lijke Concertzaal te Haarlem op 4 januari 1935. Hendrik Andriessen leidde 

de Haarlemse Orkest Vereniging, sopraansoliste was Hélène Ludolph.  
 

In 1952 verrasten Jan Mul, Albert de Klerk en Herman Strategier hun 

jarige leraar en mentor Hendrik Andriessen met een driedelig orkestwerk, 

gebaseerd op thema’s van de jarige. Elk nam een deel voor zijn rekening. 

De Klerks bijdrage was een Cantabile dat uit twee onderdelen bestaat die 

zonder onderbreking in elkaar over gaan. Het eerste gedeelte laat breed 

uitgesponnen melodieën horen die worden onderbroken door een levendig 

middenstuk. De terugkeer van de openingsmelodie in een langzamer tempo 

leidt naar het tweede gedeelte, waaraan het hoofdthema van Andriessens 

Passacaglia voor orgel uit 1929 ten grondslag ligt. De première van dit 

driedelige orkestwerk vond plaats te Bussum op 4 maart 1958 door het 

Orkest van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst onder leiding 

van Anton Dresden. 
 

Albert de Klerk componeerde vier orgelconcerten waarvan we er vanavond 

drie horen. Het Concert voor orgelpositief en strijkorkest ontstond in 1964, 

hij droeg het op aan zijn ouders, maar het was tevens bedoeld voor het 

orgelconcours in Bolsward, later in dat jaar. Het eerste deel is gebaseerd op 
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een energiek eerste thema dat aan het begin door de strijkers wordt geïn-

troduceerd, en een zangerig tweede thema dat de eerste keer door het orgel 

wordt voorgedragen. Het tweede deel is een variatiereeks over het 17
e
 

eeuwse
 
 lied ‘O Vrieslandt, soo vol deughden’. Een dartel Rondo, heel ka-

rakteristiek voor de veelal speelse en humoristische componeerstijl van De 

Klerk, besluit de compositie. 
 

Drie jaar later componeerde De Klerk in opdracht van de Stichting ‘Schnit-

gerprijs Zwolle’ zijn Concerto per organo, due Trombe, due Corni e due 

Tromboni. De korte inleiding laat een sarabande-thema horen dat alom 

aanwezig is en vervolgens overgaat in een snel Allegro. Dit deel bevat 

twee belangrijke gegevens die aan elkaar verwant zijn, het ene met leven-

dige zestienden, het andere meer cantabile in langere notenwaarden. Na 

een verwerking van deze gegevens en een korte solocadens voor het orgel 

keren beide gegevens gevarieerd terug. In het Largo herkennen we behalve 

een variant van het sarabande-thema het paasgezang ‘Christus is opge-

standen.’ Het laatste deel Rondo alla Marcia is een opgewekt speelstuk. 
 

Het Concert voor orgel en orkest uit 1941 vormde het hoogtepunt van het 

concert voor de Prix d’Excellence, die Albert de Klerk in de zomer van dat 

jaar door het Amsterdamsch Conservatorium werd toegekend. Hij droeg 

het werk op aan zijn leraar Anthon van der Horst. 
 

Vader Jos de Klerk gaf destijds de volgende toelichting: 
 

‘Albert de Klerk heeft zijn Concert voor Orgel opgevat als een dialoog tus-

schen orgel en orkest. Het is een ééndelig stuk, waarin de voornaamste ele-

menten van den symphonischen vorm vervat zijn. Aanvangend met een con-

templatief Larghetto, dat in den loop van het werk hernomen wordt en zijn 

voortzetting krijgt, beweegt het zich hoofdzakelijk in een Allegro-hoofdvorm 

met twee sterk contrasterende thema’s. De doorwerking bestaat voorname-

lijk uit een fuga op het hoofdthema; zij wordt onderbroken door een terug-

grijpen naar het contemplatieve begin en door de Reprise van het Allegro, 

maar wordt als contra-expositie en een daarbij aansluitend stretto verder 

gevoerd. Daarna volgt pas het lyrische tweede thema, dat uitmondt in een 

speelse episode die, met elementen van het hoofdthema, groeit naar een 

pompeuze hymne. Een bondig coda, op het hoofdthema steunend, besluit 

het werk.’ 
 

Lourens Stuifbergen 
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Beiaardbespelingen 
 

door de Haarlemse stadsbeiaardier  

Rien Donkersloot 
(programma’s: zie www.andriessendeklerkfestival.nl) 

 

Zaterdag 9 september 2017, 16:30 uur 

Bakenessertoren 
met om 17:00 uur onthulling plaquettes  

aan de Bakenessergracht 26a en 26 
 

Zondag 17 september 2017, 18:00 uur 

Bavotoren 
 

Dinsdag 26 september 2017, 19:15 uur 

Bavotoren 

door studenten van de Nederlandse Beiaardschool 
 

Dinsdag 3 oktober 2017, 19:15 uur 

Bavotoren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bavotoren                                                     Bakenessertoren 
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Festivallocaties 
 

 
 

1 Kath. Basiliek St. Bavo - Leidsevaart 146 5 St. Josephkerk -  Jansstraat 40 

2 Grote of St. Bavokerk - Grote Markt 22 6 Lutherse kerk - Witte Herenstraat 22 

3 Philharmonie - Lange Begijnestraat 11 7 Museum Haarlem - Groot Heiligland 47 

4 Stadsschouwburg - Wilsonplein 23 8 Pianohandel Andriessen - Botermarkt 18  
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Tentoonstelling Toondichters uit Haarlem 
 

In Museum Haarlem is van zaterdag 2 september tot en met zondag 29 

oktober de tentoonstelling Toondichters uit Haarlem te zien. Deze unieke 

tentoonstelling geeft een inkijkje in aspecten uit het leven en het werk van 

Hendrik Andriessen en Albert de Klerk. Er zijn bijzondere documenten te 

zien, filmfragmenten, foto’s en persoonlijke spullen uit de collecties van 

beide families. Daarnaast zijn er leuke muzikale doe-opdrachten te doen 

met de muziek van Andriessen en De Klerk. Een virtuele rondleiding door 

de binnenkant van het orgel geeft een idee hoe het woud van grote en 

kleine pijpen werkt. 
 

Op de zaterdagen in september worden in het museum lunchconcerten 

georganiseerd, aanvang 12:30 uur. De programmering van de lunchcon-

certen is opmerkelijk. Er zullen werken gespeeld worden die niet regel-

matig op de concertpodia te horen zijn, waaronder gelegenheidswerken en 

werken voor zeldzame bezettingen. Zo zal op 16 september het Diverti-

mento à Cinque voor fluit, hobo, viool, altviool en cello van Hendrik 

Andriessen ten gehore gebracht worden. Op 23 september speelt het 

Bamboefluit-Ensemble EGT het Divertimento van Albert de Klerk en Due 

Canzoni voor bamboefluiten en gitaar van Jurriaan Andriessen. Op 30 

september treedt het blaas-strijkkwartet Landru op. Zij zullen o.a. 

Interludium en variaties over Noël ‘Joseph est bien marié’ van De Klerk 

spelen. 

 
Museum Haarlem, Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem, 023-542 2477 

 

Openingstijden: zo/ma 12-17 uur en di t/m za 11-17 uur 

 

Toegang: volwassenen €7,-, jongeren t/m 18 jaar en museumkaart gratis 
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Festivalboek ‘Twee musici in oorlogstijd’ 
‘Hendrik Andriessen en Albert de Klerk 1940-1945’ 

 

Musicoloog Willem Jan Cevaal schreef ter gelegenheid van het Andries-

sen/De Klerk Festival 2017 een boek over Hendrik Andriessen en Albert 

de Klerk in een moeilijke periode van hun leven. Het is een levendig boek 

geworden, vol met wetenswaardigheden en anekdotes, in vlotte stijl ge-

schreven. Bovendien is er veel fotomateriaal toegevoegd. Okke Dijkhui-

zen heeft daarbij twee cd’s samengesteld met historische opnames van 

werken van Andriessen en De Klerk, waarbij De Klerk zelf het orgel 

bespeelt. Deze cd’s zijn toegevoegd aan het boek. Lourens Stuifbergen 

schreef de toelichtingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het boek is tijdens het festival á € 22,50 te koop bij alle festivalevenementen. Na 

afloop van het festival zal het verkrijgbaar zijn via uitgeverij De Toorts.  

Voor meer informatie: http://www.andriessendeklerkfestival.nl/festivalboek 
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Overige activiteiten in de festivalperiode rond muziek  

van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk 

 
Dinsdag 19 september 2017, 20:15 uur 

Grote of St. Bavokerk 
Stadsorgelconcert door organist Wouter van Belle  

met werken van Hol, Bach, Andriessen, De Klerk, Van Belle en Franck 
Toegang: gratis (collecte na afloop) 

 
Woensdag 27 september 2017, 14:00 uur - 15:00 uur 

Kathedrale Basiliek St. Bavo (bijzaal) 
Musico Reizen organiseert een lezing door Caecilia Andriessen, dochter 

van Hendrik en zus van Louis, over haar familie, haar vader en zijn werk. 
Toegang: € 5,- (te betalen bij aanvang) 

Opgave s.v.p. via een e-mail naar info@musico.nl 

 
Vrijdag 29 september 2017, 20:30 uur 

Janskerk 
Concert door Vocaal Ensemble Vivavoce uit Wageningen o.l.v. Ger Vos 

met werken van Andriessen, De Klerk en Badings 
Toegang: 

- regulier voorverkoop: €15,- 

- student/CJP idem: €10,- 

- aan de deur: €20,- 

website: www.vivavoce.nl 

facebook: www.facebook.nl/vivavocewageningen 

 
Zaterdag 30 september 2017, 10:00-14:30 uur 

Janskerk en St. Josephkerk 
Studiedag voor organisten en toehoorders,  

georganiseerd door de Kon. Ver. voor Organisten en Kerkmusici 

Daarna concertbezoek aan de Kathedrale Basiliek St. Bavo om 15:00 uur 

(zie elders in dit programmaboek) 

Workshops en lezingen door Rieks Swarte, Leo Samama en  

Gonny van der Maten 
Voor aanmelding en info: www.kvok.nl 
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De Andriessen/De Klerk Stichting 
 

De Andriessen/De Klerk Stichting is in 1999 opgericht. Zij heeft tot doel de 

artistieke nalatenschap van deze musici levend en bereikbaar te houden door ieder 

jaar concerten te organiseren of te ondersteunen waarin de muziek van Andries-

sen en De Klerk en van hun geestverwanten centraal staat. De stichting geeft 

tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit met actuele informatie en wetenswaardig-

heden omtrent de twee musici en hun werk, naast aankondigingen van eigen con-

certen. Het werk van de stichting wordt mogelijk gemaakt door vrijwillige bijdra-

gen van enthousiaste liefhebbers en door bijdragen van enkele fondsen.  

Zie verder: www.andriessendeklerkstichting.nl. 
 

Bestuur Andriessen/De Klerk Stichting 
- Gonny van der Maten (voorzitter) 

- Gemma Coebergh (secretaris) 

- Peter Klemann (penningmeester) 

- Brigit de Klerk (lid) 

- Piet Hulsbos (lid) 

- Willem Jan Cevaal (lid) 
 

Comité van aanbeveling 
- drs. Leo Samama - componist, musicoloog, docent en schrijver 

- Frits Zwart - musicoloog, directeur Nederlands Muziek Instituut 

- dhr. J. W. Remkes - Commissaris van de Koning in de Provincie NH 

- Jeff Hamburg - componist, voormalig voorzitter van GeNeCo 

- Jos Wienen - burgemeester van Haarlem 

- Paul Witteman - tv presentator, publicist over muziek 

- Esther Gottschalk - directeur Nieuw Genootschap Nederlandse Componisten 

- Felix Rottenberg - voorzitter Nieuw Genootschap Nederlandse Componisten 
 

De Andriessen/De Klerk Stichting bedankt: 

- Joost Swarte, die het festival-logo ontwierp, 

- Lourens Stuifbergen, die op velerlei manieren monnikenwerk verrichtte, 

- Bert Meijer, die het programmaboek maakte, 

- Marieke Linders, die de tekstbladen samenstelde, 

- Maria van Bakel, die vele praktische zaken in een oogwenk oploste, 

- Funcke creatieve partners, die de festivalwebsite bouwde, 

 

 

 

en alle anderen die met groot enthousiasme en inzet ons hielpen om dit festival tot 

een succes te maken. 

http://www.andriessendeklerkstichting.nl/
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De Andriessen/De Klerk Stichting dankt 

zijn sponsors en donateurs 
 

 
Stichting Mr. Cornelis Roozen Fonds 
 

Truus und Gerrit van Riemsdijk Stiftung, 
Zürich-Zwitserland 
 

Dhr. Gérard Krouwels 

 
             Stichting Hofje  
    Codde en Van Beresteyn 
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