
1 
 

 
 

 
 

 

Nieuwsbrief november 2018 

Beste vrienden en donateurs, 

 

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u hierbij de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Na het 

enerverende Andriessen/De Klerk Festival in 2017 is het bestuur extra gemotiveerd 

geworden om de prachtige muziek van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk voortdurend 

onder de aandacht te brengen. Dat doen we natuurlijk door het organiseren van concerten, 

maar ook door bv. in de toekomst bladmuziek uit te lenen en ons archief, website en logo 

up-to-date te houden. Daarover kunt u in deze Nieuwsbrief meer lezen. 

 

Ook vinden we het belangrijk dat de muziek van Andriessen en De Klerk bekend wordt bij 

de volgende generatie(s). Daarom is besloten om de komende concerten te laten 

verzorgen door jonge mensen met daaraan ook gekoppeld een workshop door Leo van 

Doeselaar, die als geen ander zijn grote ervaring en muzikaliteit kan overbrengen op 

jeugdige studenten. 

 

Namens het bestuur, 

 

Gonny van der Maten 

voorzitter 
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Komende concerten 

 

Kerstconcert 

 

Op 9 december a.s. organiseren wij een Kerstconcert in de St. Josephkerk. Vocaal kwartet 

Zangkasteel zal prachtige kleine koorwerken laten horen. Yannah Bruins (sopraan) en 

Jouke Wijmenga (bariton) zingen kerstliederen of liederen die verwant zijn aan het 

kerstthema. Zij worden begeleid door organist Jeroen Koopman, die zich uiteraard ook 

solistisch zal laten horen. Yannah Bruins en Jouke Wijmenga hebben in het Andriessen/De 

Klerk Festival in 2017 ook gezongen tijdens een concert door conservatoriumstudenten. 

Het bestuur was toen zo onder de indruk van hun optreden, dat we ze nu opnieuw een 

kans willen geven om voor ons op te treden. 

 

Het concert begint om 15.30 uur en is gratis toegankelijk. Collecte bij de uitgang. 

 

 

Jeroen Koopman, Jouke Wijmenga en Yannah Bruins 

 

Workshop & concert 

 

Op 17 en 18 mei 2019 zal Leo van Doeselaar een workshop geven voor orgelstudenten 

van de conservatoria. Ook dit is een uitvloeisel van het Andriessen/ De Klerk Festival, toen 

Leo van Doeselaar een workshop verzorgde. Alle betrokkenen waren het er toen over eens 

dat er een vervolg moest komen. Er is meer tijd nodig om dieper op de stof in te kunnen 

gaan. Daarom hebben we nu 2 dagen gereserveerd voor deze buitengewoon interessante 

lessen. 
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Leo van Doeselaar in actie tijdens de workshop op 23 september 2017. (Foto Vincent van Buuren) 

  

De workshops op 17 en 18 mei 2019 vindt 's ochtends plaats in de Haarlemse St. 

Josephkerk. Ook niet-organisten kunnen deze lessen meemaken. 's Middags krijgen de 

studenten de gelegenheid om te studeren op het orgel. 

 

Op zondagmiddag 19 mei 2019 zullen de deelnemers een concert geven in de Haarlemse 

St.Josephkerk. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief. 

 

Aanvang: 15.30 uur. Toegang gratis, collecte bij de uitgang. 

 

Kamermuziekconcert Matangi Quartet 

 

We zijn buitengewoon verheugd dat we een concert kunnen 

aankondigen door het bekende Matangi Quartet. Dit zal 

plaatsvinden op zondagmiddag 17 november 2019in de Lutherse 

Kerk Haarlem. 

 

Het Matangi Kwartet zal onder meer de 3 werken voor strijkkwart 

van Hendrik Andriessen uitvoeren: Quartetto in Stile Antico (ook te 

beluisteren op één van de CD’s in ons Festivalboek), Il 

Pensiero en L’Indifférant. 

 

U bent van harte uitgenodigd om al deze mooie muzikale momenten te komen 

meebeleven. Zet de data alvast in uw agenda en neem gerust ook eens iemand mee, die 

onze concerten nog nooit heeft bezocht. Enthousiasme verspreiden is zo’n mooie ervaring! 

  

 

https://www.matangi.nl/press
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Nieuwe website 

 

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat we druk bezig waren met het vernieuwen van de 

website. Met trots kunnen we u melden dat de nieuwe website online staat! We zijn de 

firma Funcke zeer erkentelijk dat we gebruik hebben mogen maken van de door hen 

gebouwde Festival-website.  

 

De website is dé plek waar u alle informatie over de Andriessen/De Klerk Stichting kunt 

vinden. Vanzelfsprekend is er veel aandacht voor de twee componisten. Naast hun 

levensbeschrijvingen staan de door Lourens Stuifbergen samengestelde werkenlijsten op 

de site. Overzichten van concerten, cd's en publicaties ontbreken natuurlijk niet. 

 

  

 

Op deze plek willen we Wouter van Belle hartelijk bedanken voor al het werk dat hij in de 

afgelopen jaren als webmaster heeft gedaan. Zijn taak zal worden overgenomen door 

bestuursleden van de stichting. 

 

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze nieuwe website? Ga dan snel 

naar www.andriessendeklerkstichting.nl.  

 

Willem Jan Cevaal 

  

 

 

 
  

http://www.andriessendeklerkstichting.nl/
http://www.andriessendeklerkstichting.nl/
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Oproep van de penningmeester 

 

Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen, is het bestuur van de Andriessen/De Klerk Stichting 

weer druk bezig met het organiseren van diverse concerten en evenementen. Om deze 

concerten op een verantwoord hoog niveau te laten uitvoeren willen wij regelmatig 

professionele musici van naam contracteren. Hier hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. 

Enkele van u hebben dit jaar al een bijdrage overgemaakt, maar dat zijn helaas nog niet 

zoveel mensen geweest. Wij kunnen echt geen concerten blijven organiseren zonder uw 

steun! 

 

Heeft u dit jaar nog geen donatie gedaan, maakt u dan alstublieft uw bijdrage over op 

rekeningnummer NL12 INGB 0003 6318 72 t.n.v. Andriessen/De Klerk Stichting. Wij 

zouden het zeer waarderen als u een bedrag van € 50,- naar ons zou willen overmaken, 

maar uiteraard is elk ander bedrag ook welkom. Als velen van u ons met dit bedrag 

steunen, dan kunnen we prachtige concerten blijven organiseren. 

 

Namens het hele bestuur dank ik u bij voorbaat voor uw gift! 

 

Peter Klemann 

Penningmeester. 

  

 

 

Het archief van de stichting 

 

In de afgelopen jaren werd ons steeds duidelijker dat het nuttig zou zijn om alle tastbare 

zaken zoals brieven, recensies en krantenartikelen die betrekking hebben op Hendrik 

Andriessen en Albert de Klerk, die nog niet bij het Nederlands Muziek Instituut zijn, en die 

nog steeds vrij willekeurig hier en daar verspreid liggen, eens goed geordend zouden 

worden. Ook uit het pre-digitale tijdsdeel van ons bestuur waren de bestuursstukken niet 

volledig en overzichtelijk in één archief onder gebracht. Bovendien heeft de stichting in de 

afgelopen tijd aardig wat bladmuziek vergaard, zodat een kleine bibliotheek is ontstaan. 

 

Bestuursleden Maria van Bakel en Erik Jan Eradus hebben zich vanaf afgelopen voorjaar 

op deze taak gestort. Erik Jan Eradus neemt het muziekarchief voor zijn rekening, Maria 

van Bakel de overige zaken. 

Zij schrijft hierover het volgende. 

 



6 
 

In het voorjaar zijn we begonnen met het sorteren van het archief van onze stichting. Aan 

mij de taak de correspondentie- en bestuursstukken en andere tastbare herinneringen in de 

vorm van cassettebandjes, video’s, cd’s te archiveren. We zijn begonnen met het 

verzamelen en inzien van het bestaande archief, dat voor een groot deel in een ruimte 

achter het orgel in de St. Josephkerk bewaard wordt. Daarnaast kreeg ik van Gonny van 

der Maten een grote stapel paperassen die zij in de loop der jaren verzameld had. 

 

In de nalatenschap van Albert de Klerk vonden we veel handgeschreven programma’s voor 

de 'muzikale stiltes' in de St. Josephkerk, die één keer in de maand plaatsvonden. In de 

muzikale stilte musiceerde een solist met begeleiding van De Klerk. 

  

 

Twee concertprogramma's uit het Andriessen/De Klerk-archief. 

 

Verder ben ik bezig met het sorteren van programma’s, concertaffiches, 

programmaboekjes, krantenartikelen en correspondentie in jaarmappen. Oude, soms 

vergeelde krantenartikelen veelal met foto’s zijn mooie herinneringen en stop ik in plastic 

hoezen en in een doos, zodat ze mooi blijven en zo min mogelijk vergelen. Het is een 

tijdrovende klus, maar heel fijn om al deze herinneringen vast te leggen en te bewaren in 

een archief. 

 

Maria van Bakel 
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Bladmuziek 

 

Sinds enige tijd wordt er gewerkt aan het in kaart brengen van de bladmuziek die eigendom 

is van de stichting. Na een aantal verhuizingen heeft het archief en de bladmuziek een 

plaats gekregen in de St. Josephkerk. Gaandeweg zullen nog meer werken worden 

toegevoegd om de aanwezige verzameling te completeren. 

 

De titels zijn te raadplegen op de vernieuwde website. Op afspraak (met Erik Jan Eradus) is 

de muziek ook in te zien, eventueel in combinatie met een bezichtiging aan het orgel. 

 

 

 

Tussen de stapels muziek bevond zich ook nog een handschrift van een orgelwerk: Thema 

en variaties over Psalm 33 'Kom nu met zang en roert de snaren' van Albert de Klerk. Het 

stuk is al lange tijd niet meer leverbaar. Om een bezoek aan de vernieuwde website nog 

aantrekkelijker te maken is er voor gekozen dit, overigens zeer leesbare, handschrift als 

download beschikbaar te stellen. 

 

Erik Jan Eradus 
 

 
 


