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Nieuwsbrief zomer 2021

  

Beste vrienden en donateurs, 
 
Het concert van het Matangi Quartet op 12 januari 2020 was het laatste concert dat we als
Andriessen/De Klerk Stichting konden organiseren. Na anderhalf jaar lang concerten te
hebben moeten doorschuiven, lijkt het erop dat het concertleven weer echt op gang komt.
Ons eerste concert zal zijn op zaterdagmiddag 3 juli. Dan organiseren we samen met de
Stichting Willibrordusorgel het openingsconcert van de Zaterdagmiddagserie in de
Haarlemse Koepelkathedraal. Dat betekent overigens niet dat alle problemen nu voorbij
zijn. Het concert van een aantal leden van Zang & Vriendschap hebben we helaas
opnieuw uit moeten stellen, omdat het koor de repetities nog niet heeft kunnen hervatten.
We hopen hen op een later moment alsnog te mogen verwelkomen. Het concert van
sopraan Klaartje van Veldhoven en organist Matthias Havinga staat nu gepland voor
februari 2022. Tijdens dat concert zal hun nieuwe cd worden gepresenteerd, met daarop
onder meer een aantal werken van Hendrik Andriessen. Maar eerst kijken we uit naar het
concert van EVA Vocaal Ensemble en organist Ton van Eck op zaterdag 3 juli.  
 
Intussen hebben we als stichtingsbestuur niet stilgezeten. Tijdens onze online
bestuursvergadering van 26 mei heb ik virtueel de voorzittershamer van Gonny
overgenomen. Als Andriessen/De Klerk Stichting zijn we Gonny enorm veel dank
verschuldigd. Zeventien jaar lang heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor onze stichting,
de laatste zeven jaar als voorzitter. Mede dankzij die geweldige inzet heeft de
Andriessen/De Klerk van zich kunnen laten horen. We zullen het aanstekelijke
enthousiasme van Gonny enorm gaan missen. Elders in deze nieuwsbrief neemt zij met
een korte terugblik afscheid van de stichting. Als bestuur hopen we op een later moment
op gepaste wijze 'fysiek' afscheid te kunnen nemen van Gonny. Voor nu: heel veel dank,
Gonny! 

https://mailchi.mp/1fb299d5b985/andriessende-klerk-stichting-nieuwsbrief-december-5093930?e=[UNIQID]


 
Met mijn overstap naar het voorzitterschap kwam de functie van secretaris vrij. We
zijn bijzonder verheugd dat we Mark Heerink mogen verwelkomen als nieuw bestuurslid én
als nieuwe secretaris. Mark is verbonden als organist-dirigent aan de Hoornse Koepelkerk
(de H.H. Cyriacus en Franciscuskerk). Daarnaast is hij aangesteld door de gemeente
Hoorn als stadsorganist en organiseert hij op projectbasis concerten en
voorstellingen/educatieve concerten voor kinderen. We wensen Mark heel veel succes en
vooral ook plezier met zijn nieuwe bestuursfunctie. 
 
Rest mij u nog een heel mooie en vooral muzikale zomer toe te wensen. Ik hoop dat we u
snel weer mogen ontmoeten tijdens een van onze komende concerten. Bijvoorbeeld op
zaterdag 3 juli! 
 
Willem Jan Cevaal 
voorzitter Andriessen/De Klerk Stichting

Komende concerten
 
3 juli 2021: Vocaal ensemble EVA en organist Ton van Eck 
17.00 uur | Kathedrale Basiliek St. Bavo Haarlem | collecte bij de uitgang |
RESERVEREN VERPLICHT 
 
Vanwege de coronacrisis kon het voorjaarsconcert 2020 helaas niet doorgaan. Het is ons
gelukt dit concert te verplaatsen naar 2021. Met dank aan de Zaterdagmiddagconcerten in
de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem, georganiseerd door de stichting
Willibrordusorgel. Op zaterdag 3 juli 2021 verzorgt Vocaal ensemble EVA, bestaande uit
zes professionele zangeressen, samen met titulair organist Ton van Eck het tweede
concert in de jaarlijkse serie. Op het programma staan onder meer delen uit de Missa
simplex van Hendrik Andriessen en de Missa Mater Sancta Laetitiae van Albert de Klerk. 
 
Let op, het concert begint om 17.00 uur! Reserveren is verplicht via de website van
de Stichting Willibrordusorgel. 
 

 
Vocaal ensemble EVA & Ton van Eck 

 

https://www.willibrordusorgel.nl/agenda/
https://www.willibrordusorgel.nl/agenda/


11 februari 2022: Klaartje van Veldhoven & Matthias Havinga 
St. Josephkerk Haarlem 
 
Op vrijdagavond 11 februari 2022 zullen sopraan Klaartje van Veldhoven en organist
Matthias Havinga hun nieuwe cd presenteren tijdens een concert van de Andriessen/De
Klerk Stichting. Het programma zal voor een groot deel bestaan uit werken die zij hebben
opgenomen, waaronder composities van Hendrik Andriessen. 
 
Op een later moment informeren we u nader over dit bijzondere concert.

Tevreden en een beetje weemoedig...
 
Beste nieuwsbrieflezers, 
 
Sinds 2004 ben ik verbonden geweest aan het bestuur van de Andriessen/De Klerk
Stichting, eerst als bestuurslid en vanaf 2014 als voorzitter. Op 26 mei heb ik het stokje
overgedragen aan Willem Jan Cevaal. U kent hem natuurlijk al als onvolprezen secretaris.
Zijn plaats is inmiddels ingenomen door Mark Heerink. Dat is buitengewoon verheugend. 
 
In deze nieuwsbrief wil ik graag terugblikken op mijn periode bij de stichting. In 2004
benaderde de toenmalige secretaris Geert van Beckhoven mij met een alleraardigst
telefoontje. Hij dacht dat ik het wel erg leuk zou vinden om bestuurslid te worden. En ach,
het waren maar hooguit drie vergaderingen per jaar. De sfeer was bovendien altijd erg
gezellig, en ervaring zou ik vanzelf wel opdoen. Aarzelend stemde ik toe, ik had immers
nog nooit bestuurswerk gedaan en ik had geen idee of ik het leuk zou vinden. De laatste
twee zaken die Geert noemde, waren beslist waar: aan gezelligheid heeft het in al die
jaren nooit ontbroken en ik heb heel veel ervaring opgedaan in het bestuurswerk. Maar het
eerste wat Geert noemde, is natuurlijk niet uitgekomen. Vooral tijdens het Andriessen/De
Klerk Festival in 2017 en de voorbereidingen daarvoor, die al in 2014 startten, was het
bestuurswerk soms bijna een fulltime functie. 
 
Als ik erop terugkijk, dan is het mooie: ik heb alles met zo ontzettend veel plezier gedaan!
Ik heb heel veel mensen leren kennen: musici, liefhebbers, familieleden van 'onze'
componisten, concertbezoekers, musicologen, uitgevers, conservatoriumstudenten,
mensen die actief zijn binnen de gemeente Haarlem, binnen diverse kerken en
concertzalen, de landelijke of plaatselijke pers. En natuurlijk mijn mede-bestuursleden, die
zo nu en dan vertrokken, nieuw aansloten of van stoel verwisselden. Wat een prachtig
team hebben we al die jaren gehad. De sfeer was goed, ieder zette zijn eigen talenten en
vaardigheden in, men vulde elkaar aan en inspireerde elkaar. Wat ontzettend fijn om in
zo’n team iets moois tot stand te kunnen brengen. Precies dat waar onze stichting voor is
opgericht: het doorgeven en levend houden van de muzikale erfenis van Albert de Klerk en
Hendrik Andriessen. Dank aan al die mensen die vertrouwen in mij hebben gehad, die mij
hebben geholpen om veel voor elkaar te krijgen en die mij hebben geïnspireerd. 
 
In de afgelopen jaren heb ik prachtige muziek leren kennen, die ik daarvoor nog nooit had
gehoord. Ik heb genoten van heel veel mooie concerten die we konden organiseren. In al
die jaren was het Festival voor mij beslist het hoogtepunt. De opening op het Stadhuis, de
onthulling van de plaquettes op de geboortehuizen aan de Bakenessergracht, het



openingsconcert in de Kathedrale Basiliek St. Bavo, waarbij ik de première mocht spelen
van het speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde orgelwerk van Louis Andriessen.
Al die prachtige concerten die daarna volgden, het kon niet op. We leefden met z’n allen in
een euforie en waren trots op alles wat we samen bereikten. Daarna namen we een korte
rustpauze. Maar al snel begonnen we weer nieuwe plannen te maken en mooie concerten
te organiseren. Erik Jan Eradus werd mede-bestuurslid, en ging ons bladmuziekarchief
beheren in de St. Josephkerk, nog steeds natuurlijk de bakermat van onze stichting. Toen
ik merkte dat de stichting gewoon heel erg goed bleef draaien en dat het team best zonder
mij zou kunnen, leek het mij goed om dat dan ook in de praktijk te gaan brengen. 
 

 

Gonny van der Maten en Louis Andriessen na afloop van de wereldpremière van
Andriessens orgelwerk in het kader van het Andriessen/De Klerk Festival 2017.

 
Het afgelopen jaar is natuurlijk heel lastig geweest. Heel veel activiteiten hebben we
moeten doorschuiven naar een later moment. Desondanks heb ik er het volste vertrouwen
in dat de Andriessen/De Klerk Stichting enthousiast en onvermoeibaar blijft doorgeven
waar ze voor staat. Ik verleg mijn aandacht naar andere zaken. Dat doe ik met weemoed
(want ik laat toch iets moois los), maar ook met enorm grote tevredenheid over hoe de
Stichting er nu voor staat. Ik zal alles beslist van een afstandje blijven volgen en zo veel
mogelijk alle concerten bezoeken. Het huidige team wens ik heel veel succes in de
komende periode, met name Willem Jan Cevaal (die misschien nog niet helemaal weet
waar hij aan begonnen is…) en ons nieuwe bestuurslid Mark Heerink (idem…). Er zijn
weer prachtige, ambitieuze plannen, die veelbelovend zijn. U leest daar ongetwijfeld meer
over elders in deze nieuwsbrief. 
 
Ik wens iedereen veel inspiratie en plezier toe. Zonder dat kan een team niet werken. En ik
hoop natuurlijk ook dat u als donateurs en concertbezoekers dit ijzersterke team blijft
steunen.
 
Gonny van der Maten 
oud-voorzitter Andriessen/De Klerk Stichting



Bericht van de penningmeester 
 
We zijn nu halverwege 2021, en we hebben nog altijd met de beperkingen van corona te
maken. Heel fijn is het om te zien dat er donateurs zijn die onze stichting nog niet vergeten
zijn en hun jaarlijkse bijdrage voor 2021 al hebben overgemaakt. Hartelijk dank hiervoor.
Een groter aantal heeft dat nog niet gedaan. Ik ga er vanuit dat dit niet is omdat u ons
vergeten bent, maar gewoon omdat u er nog niet aan gedacht heeft. Vandaar hierbij van
mij een oproep  aan diegenen die voor dit jaar nog geen bijdrage aan ons hebben
overgemaakt, dit alsnog te doen. 
 
Het rekeningnummer hiervoor is NL12 INGB 0003 6318 72 t.n.v. Andriessen/de Klerk
Stichting.  
 
Als richtbedrag voor uw jaarlijkse donatie hanteren wij € 50,-, maar elk ander bedrag
(lager, maar graag hoger) is uiteraard ook welkom. 
Indien u € 50,- of meer aan ons overmaakt, kunt u bij de overboeking vermelden of u
interesse heeft om een gratis DVD van Andriessens opera 'De Spiegel uit Venetië' te
ontvangen. Dit is een opname die is gemaakt van de uitvoering die tijdens het Festival in
2017 in de Haarlemse Stadsschouwburg te zien is geweest. Vermeld u uw adres bij de
overboeking, dan wordt de DVD naar u opgestuurd. 
 
Verder wil ik u erop attenderen dat de Andriessen/De Klerk Stichting een ANBI-instelling is,
met RSIN-nummer: 8076.22.473. Uw bijdrage kunt u hiermee bij uw belastingaangifte
opgeven. Wij zijn u zeer dankbaar voor uw royale gift en ondersteuning en zien u graag bij
de komende concerten, zodra dit weer mogelijk is.  
  
Peter Klemann 
penningmeester Andriessen/De Klerk Stichting

Bladmuziek te leen 
 
Door de jaren heen heeft de Andriessen/De Klerk Stichting een behoorlijke collectie
verzameld met bladmuziek van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk. Een van onze
doelstellingen is het uitvoeren van die muziek te bevorderen. Daarom hebben we besloten
dat musici bladmuziek uit onze bibliotheek kunnen lenen. Via onze website is een overzicht
te downloaden van de collectie. Ook vindt u daar de voorwaarden waaronder u een werk
kunt lenen. Zo kunt u de bladmuziek gratis lenen, maar vragen wij wel een vergoeding
voor de verzendkosten en dient u een borg te betalen die u na retournering van het
materiaal terugkrijgt.  
 
Ga voor meer informatie naar: Bibliotheek Andriessen/De Klerk Stichting

Vondsten van de zolder 
 
Nadat ik in de vorige nieuwsbrief schreef over muziek van mijn opa Jos de Klerk, beklom ik
wederom de trappen van mijn huis naar de vliering om, onder het dakbeschot, de daar

https://www.andriessendeklerkstichting.nl/bibliotheek/


aanwezige spullen te bekijken, te bewonderen, op te ruimen en soms weg te gooien. Mijn
oog viel op een koorpartij van de Missa ad modum tubae van mijn vader Albert. Een
driestemmige mis geschreven voor één jongensstem en twee mannenstemmen, twee
trompetten en twee trombones of met orgelbegeleiding. 
 
Nu denkt u misschien: Wat is daar nu zo bijzonder aan? Dat zal ik u vertellen. De
afmetingen van dit exemplaar bedragen zo’n 100 x 60 cm. Dit is werkelijk enorm groot. Van
hetzelfde formaat kwam ik ook koorpartijen tegen van het Requiem van Guiseppe Pitoni.
Vanaf de middeleeuwen tot in de 18de /19de eeuw was het gebruikelijk om met meerdere
zangers uit één muziekboek van groot formaat te zingen. De partituur stond dan op een
hoge muzieklessenaar, zodat elke zanger de muziek kon lezen tijdens het zingen bij de
liturgie. De tijd van kopietjes maken, zodat dat iedere koorzanger zijn eigen muziek in de
hand hield, was nog niet aangebroken. Monniken kalligrafeerden met uiterste zorg muziek
met hun altijd schitterend versierde miniaturen. Een mooi voorbeeld van eigen bodem zijn
de met de hand geschreven Leidse Koorboeken. 
 

Houtsnede uit ca. 1500,  waarop het gezamenlijk zingen uit één koorboek goed zichtbaar
is.

 
Nu staat er in de Haarlemse St. Josephkerk een grote en hoge muzieklessenaar. U kunt
begrijpen dat er in mijn fantasie ineens van alles ging bewegen. Ik zag mijn vader als
kleine jongen zingen in het koor van de St. Josephkerk, waar zijn vader dirigeerde en
Hendrik Andriessen het orgel bespeelde. Albert zong met al zijn zangersvrienden, van die
hoge lessenaar, missen van Palestrina, Perosi en misschien het Requiem van Pitoni. 
 



 
De koorpartij van de Missa ad modum tubae op de hoge lessenaar in de St. Josephkerk.

 
De Missa ad modum tubae waarvan ik de jongensstem-partij vond, is uitgeven door Annie
Bank. Annie Bank, die in oorlogstijd in 1941, als 26-jarige vrouw besloot koormuziek voor
de liturgie en gecomponeerd door Nederlandse componisten met haar fijne
kaligrafeerkunst op te tekenen zoals dit ook in de middeleeuwen gebeurde. Of mijn vondst
ooit gebruikt is zoals ik hierboven geschetst heb valt te bezien; immers, de mis is
gecomponeerd in 1960 en in de St. Josephkerk werd toen gregoriaans gezongen. Het
maakt het mooie exemplaar niet minder bijzonder. U kunt de partij en lessenaar
bewonderen op de foto. 

 
Al bladerend is goed zichtbaar hoe groot de koorpartij is.

 
De partij heb ik overgedragen aan Erik-Jan Eradus voor het archief van de Andriessen/De
Klerk Stichting in de St. Josephkerk.  
Mocht een van mijn lezers weten of er ook een grootformaat partij bestaat van de
mannenstemmen, dan houdt de Andriessen/De Klerk Stichting zich van harte aanbevolen.
Hoe bijzonder is het om eens een oude traditie te doen herleven! 
 
Brigit de Klerk 
bestuurslid


