
                                  Nederlandse koormuziek in de periode 1890 – 1940

                                  Dutch choral-music between 1890 and 1940

Foto als titelbladzijde: Oratoriumvereniging 'Soli Deo Gloria' Nijverdal met zijn dirigent Carel 
Jacobs; na de twaalfde uitvoering van Bach's 'Johannespassion' (1956).

Een aantal jaren geleden werkte ik mee aan een project over de Nederlandse cultuur in de ruimste
betekenis van het woord. Het omvatte de beeldende kunst, de litteratuur, de muziek, de wetenschap 
en de sport. Aan mij was het gedeelte over muziek opgedragen.

De opzet van mijn colleges werd overgenomen van een serie 'Neêrland's Muziekleven in 
zakformaat', een serie van acht boekjes (ieder 28 tot 32 bladzijden), waarin verschillende 
onderwerpen behandeld werden door bekende deskundigen. De serie verscheen bij 'De Hofstad' in 
Den Haag. Het jaartal [1942] wordt niet vermeld.

De te behandelen periode was 1890 tot 1940, waarbij componisten, orkestmuziek, koormuziek, 
orgelmuziek en militaire muziek / blaasmuziek de voornaamste items vormden. Het ging daarbij 
niet om een opsomming van de bekendste componisten, uitvoerende kunstenaars of koorwerken
maar om een algemeen beeld te geven van dié periode en welke vernieuwende aspecten daarin te 
signaleren waren. De te behandelen componisten moesten daarom gekozen worden uit de groep die 
in de periode 1820 tot 1890 werd geboren en hun beste werk schreven in het laatste kwart van de 
negentiende tot en met de eerste helft van de twintigste eeuw. 

De belangrijkste componisten van koormuziek waren in deze periode dr. Alphons Diepenbrock en 
Hendrik Andriessen. Omdat juist deze grootheden en hun meest betekenende tijdgenoten bij mijn
Engelstalige studenten algemeen bekend waren, heb ik ervan afgezien hun werk hier te behandelen.
Dat gebeurde dus niet uit gebrek aan respect maar om de simpele redenen dat minder bekende of 
totaal onbekende componisten daardoor een betere kans kregen. Van de mogelijkheid om klinkende
muziekvoorbeelden te laten zien en horen heb ik ruim gebruik gemaakt. Vrijwel alle hier besproken 
componisten zijn met een of meerdere partituren vertegenwoordigd.

De voorbeelden zijn gekozen uit een totaal van ruim 700 partituren, waarbij gelet is op voor de 
componist representatieve werken, zowel van zeer goede als van minder goede kwaliteit. Dat een 
aantal partituren door diverse dirigenten waren betekend (het 'Dies Irae' van A.B.H. Verheij is 
daarvan een voorbeeld), gescheurd en provisorisch gerepareerd zodat een behoorlijke afdruk niet
meer mogelijk was ('Omhoog' van Beltjens) of gewoon oud en slecht geconserveerd, is een malheur 
dat we op de koop toe moesten nemen. 

De colleges werden in de Engelse taal gegeven maar de ontwerpen waren oorspronkelijk in het 
Nederlands. Onderstaand betoog is op dit Nederlandse ontwerp gebaseerd en ten opzichte van de 
Engelse versie enigszins bekort.    
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Jean Schrij  vers (1889 – 1978) was afkomstig uit Limburg maar werkte en woonde sinds 1918 in 
Amsterdam als organist en als docent theoretische vakken aan het conservatorium. Over het 
algemeen kan gezegd worden dat zijn muziek onberispelijk van vorm en van harmoniek is. Zijn 
melodische vindingrijkheid is echter niet zeer groot. Stylistisch gezien ligt zijn muziek dicht bij de 
Franse laat-romantiek en er zijn raakvlakken met het Impressionisme. 
Zijn 'Laudate Dominum' opus 3 voor mannenkoor en orgel (1923) is daarvan een typerend 
voorbeeld met relatief veel modulaties in een ietwat overladen orgelpartij waardoor een 
onbestendige indruk wordt gewekt, die moeilijk met de tekst in overeenstemming is te brengen. 
Veel beter klinkt zijn 'Tantum ergo' (in die festo) opus 6 voor driestemmig mannenkoor en orgel 
(1923). Ook hier een goed uitgebalanceerd samenspel van koor en een zeker niet overladen 
orgelpartij. De componist laat zich in zijn melodiek door het Gregoriaans inspireren en dat geeft op 
sommige plaatsen zelfs een feestelijke plechtige sfeer. Dit werkje zou een uitvoering zeker nog eens 
waard zijn.
Het duet 'Ave Maria' (opus 17, 1943) is een goed specimen van huismuziek; de begeleiding kan 
zowel op orgel (pedaal ad libitum) als op piano gespeeld worden. De melodiek is fris maar geeft 
ook aan dat de componist sinds 1923 niet veel verder is gekomen.
Hetzelfde geldt voor de drie series bewerkingen van kerstliederen voor drie en vier stemmen zonder 
begeleiding (resp. uit 1935, 1937 en 1939). De zettingen zijn bewust eenvoudig gehouden en voor 
die tijd zeker niet 'revolutionair' (een enkele overmatige drieklank daargelaten). Het is geschikte 
muziek voor de talrijke jaarlijkse kerstconcerten maar zeker niet het beste wat in die jaren in 
Nederland werd geschreven. Rudolf Mengelberg legt met zijn zeer vrije bewerking van het aloude 
'Adeste fideles' voor vier- tot achtstemmig gemengd koor uit 1953 (niet zeer moeilijk) meer eer in. 





Israel Olman (1883 – 1968) was een leerling van Bernard Zweers en werkte in Amsterdam als 
muziekleraar en als koordirigent. Later had hij ook een functie bij het BUMA. In zijn composities 
had hij een speciale voorkeur voor de vocale muziek, wat goed aansloot bij zijn grote praktijk als 
koordirigent. Zijn gloriejaren waren vooral de voor-oorlogse jaren; na 1945 werd hij afgedaan als 
ouderwets en werden zijn werken nauwelijks meer uitgevoerd.

De 'Vrijheidscantate' uit 1913 is een werk voor drie solisten, kinderkoor en gemengd koor, waarin 
ook opsplitsingen voor vrouwenkoor en voor mannenkoor voorkomen. Het werk duurt een klein 
half uur. De begeleiding is voor blaasinstrumenten en slagwerk.

Of het werk typerend is voor het gehele oeuvre van Olman, is natuurlijk aan de hand van dit ene 
voorbeeld niet vast te stellen. Een erg sterk stuk is het zeker niet. Er wordt driftig gemoduleerd, 
soms zonder enige voorbereiding. Anno 1913 was dat niet nieuw meer maar het geeft hier aan het 
geheel een wat monotone sfeer. De gebruikte harmonieën zijn weinig interessant; het ritme met veel 
syncopen en triolen wekt meer de aandacht. Mooi gevonden is het citaat van het 'Wilhelmus' bij de 
tekst 'Hier woont een volk van ouden stam', een citaat dat aan het slot terug komt ('kinderkoor: 'Ons
Holland! Vrij zult gij blijven, zoolang de zeewind ruischt.'). Minder mooi gevonden is de verkeerde 
declamatie, het foutieve ritme op 'he-heb ik altijd geëerd' in plaats van 'heb ik altijd geëerd', wat in
dit geval is veroorzaakt door de uiterst (en anno nu sterk verouderde) zwakke tekst van W. H. 
Kirberger: ('Zoo-lang het zilv'ren maanlicht op bo-hosch, o-hop bosch en heide straalt'). 
De instrumentatie (zonder strijkorkest) is kleurrijk en fraai uitgewerkt. De blazerspartijen zijn ook 
voor amateur-muzikanten goed speelbaar.

De totale indruk van dit stuk is, dat het hier wel om een goed werkstuk gaat maar dat het door de 
tekst en de op zich goed gemaakte maar toch vrij zwakke muziek is veroordeeld te worden gerekend 
tot de verouderde kunstprodukten, die niet ten onrechte zijn vergeten.





   









Pierre Hubert Zeijen werd op 7 maart 1883 geboren in Schimmert. Hij kreeg vanaf 1891 les van Jos 
Smeets uit Valkenburg (piano, orgel en theorie). Enkele jaren later al was hij bekend als begeleider 
van koren en solisten. In 1901 liet hij zich als student inschrijven aan het 'Gregoriushaus' (een soort 
conservatorium dat speciaal op de RK kerkmuziek was gericht) in Aken om zijn opleiding tot 
organist en componist (bij dr. Franz Nekes) te perfectioneren. In 1909 behaalde hij zijn eind-
diploma's. Hij was toen al geruime tijd als muziekleraar werkzaam in een eigen praktijk en aan het 
internaat Rolduc. In 1914 werd hij tot titulair organist van de Rolducse kerk benoemd. In de 
tussentijd had hij nog een extra opleiding gevolgd aan het conservatorium in Luik, waar Charles 
Danneels zijn hoofdvakdocent voor orgel was en hij bij Charles Smulders compositie studeerde. 
Toen Henri Hermans hem in 1929 vroeg om docent theoretische vakken te worden aan het pas 
geformeerde 'Maastrichts Muzieklyceum' bedankte hij maar enkele jaren later aanvaardde hij wel 
een docentschap aan de afdeling kerkmuziek van de Heerlense muziekschool. Daarnaast was Zeijen 
een veelgevraagd koordirigent. In de twintiger jaren voerde hij met zijn 'Kerkraadsche Concert-
vereeniging' de alom bekende oratoria uit (die van Handel in de Duitse taal!) maar ook relatief 
weinig bekende contemporaine werken zoals 'Franciscus' van de Belg Edgar Tinel. In 1928 moest 
het koor om financiële redenen worden opgeheven en dat betekende kort daarna het einde van 
Zeijen's carrière als dirigent. Na WO II werd hij de directeur van de mede door hem opgerichte 
muziekschool in Kerkrade, een functie, waarin hij werd opgevolgd door zijn zoon Nico. Pierre 
Zeijen overleed in 1968 in Kerkrade.

Als koordirigent schreef hij graag en goed voor zijn koren, zowel mannen- als vrouwen- als 
gemengde koren. Meestal komen zijn composities niet boven het niveau van de goede gemiddelde 
gebruiksmuziek uit. Als bemoeilijkende factor komt daar nog bij dat er van hem vrijwel niets is 
uitgegeven. Een 'Tantum ergo' voor gemengd koor verscheen in 1942 bij Van Rossum, Utrecht, 
uitgaveno. 236; een 'Ave Regina' voor mannenkoor (1922) verscheen in de vorm van een stencil en 
is in de bibliotheken van menig mannenkoor in Limburg nog steeds te vinden. Tot de beste 
composities voor koor behoren:

Limburg (mijn bloeiend land)         ± 1918  (Marie Koenen)
Tantum ergo (SATBB, orgel)             1918
O salutaris hostia  (mannenkoor)       1926
Angelus                                              1937 (Jos Geilenkirchen)   
Lied eines Harfenmädchens               1940 (Theodor Storm)
Tantum ergo                                       1941 (opgedragen aan Th. B. Rehmann, Domkoor Aken)

Het koorwerk 'Angelus' maakte de componist ook buiten Limburg bekend. Het Domkoor te Aken 
(o.l.v. Theodor B. Rehmann) had het op zijn repertoire en bracht het in geheel West-Europa ten 
gehore, ook voor de radio. Het werk heette eerst 'Ave Maria', later 'Et oavendsklöksje' en tenslotte
'Angelus'. Voor alle drie titels is wel iets te zeggen: de componist gebruikt twee Gregoriaanse 'Ave 
Maria melodieën', citeert daarbij ook nog het bekende 'Ave Maria', [toegeschreven aan] Arcadelt en 
combineert dit met het geluid van de Rolducse klokken. Een fugato sluit het werk af.

Limburg / Mijn bloeiend land werd oorspronkelijk geschreven voor gemengd koor maar kort na het
ontstaan omgewerkt voor mannenkoor. In die vorm had het veel succes. Het is een gevoelig, ietwat 
'liedertafelachtig' werkje zonder veel pretentie maar het is in al zijn eenvoud expressief en zelfs 
indrukwekkend. De componist legde er zijn vakmanschap en uitdrukkingskracht helemaal in en het 
publiek voelt en waardeert zoiets. 

Het hierna volgende 'Tantum ergo' uit 1918 is een reproductie van het autograaf. 



















Henri Hermans (1883-1947) was de zoon van een onderwijzer/koster/organist in Nuth. In zijn 
familie kwamen al vanaf het midden van de zeventiende eeuw musici voor. Henri zelf kwam uit een 
groot gezin en had drie broers die allemaal 'in de muziek doorgingen' maar – net als hun vader – 
jong overleden. Hij kreeg zijn eerste lessen van zijn vader en werd in 1898 als opvolger van zijn 
vader benoemd tot organist van de plaatselijke kerk. Via een mentor, de Sittardse pater Van den 
Heuvel, ging hij in 1899 naar het Gregoriushaus in Aken. Daar studeerde hij theorie en compositie 
bij dr. Frans Nekes, verder piano, orgel, koorscholing en Gregoriaans. Het Gregoriushaus leidde op 
voor de kerkmuzikale praktijk en voor afgestudeerden die in een kleine parochie terechtkwamen
was er de mogelijkheid om met pianolessen wat bij te verdienen. Eind 1901 brak hij zijn studie af 
omdat hij in Maastricht werd benoemd tot organist van de OLV (toen nog geen basiliek). In de 
periode 1902-1916 vestigde hij zijn naam als bekwaam pianopedagoog en gezocht begeleider van 
solisten. Het meest echter werd hij bekend als gerenommeerd organist, die in geheel Nederland en 
België concerten gaf. In de jaren 1903-1908 studeerde hij aan het conservatorium in Luik hoofdvak 
orgel bij Charles Danneels. In 1911 werd hij bovendien benoemd aan de Maastrichtse muziekschool 
als docent piano. Af en toe begeleidde hij de solisten die bij het Stedelijk orkest optraden. Hoewel 
hij dat zeer goed deed, werd hem pas in later jaren gevraagd om eens zelf met het orkest op te 
treden als solist; dat gebeurde met het pianoconcert in G opus 58 van Beethoven. Niet onvermeld 
mag blijven dat hij in oktober 1916 de razend moeilijke orgelpartij speelde bij de eerste uitvoering 
van de grote Mis van Diepenbrock in Utrecht. De componist complimenteerde hem daarvoor 
persoonlijk.

In diezelfde tijd was hij betrokken bij de oprichting van een koor, de 'Maastrichtsche Oratorium 
Vereeniging' waarmee hij 'Der Messias' van Handel ten gehore bracht. (Destijds werden in 
Nederland alle oratoria van Handel in de Duitse taal gezongen.) Als vanaf zijn studietijd werkte 
Hermans met koren en hij had zich in de loop der jaren tot een uitstekend koordirigent ontwikkeld. 
De gemengde koren in Maastricht waren niet veel zaaks maar de mannenkoren des te meer. Met de 
oprichting van de MOV werd dus duidelijk in een lacune voorzien. In 1911, na de uitvoering van 
'Der Messias', liet hij zich inschrijven in Keulen in de orkestdirectie-klasse van Fritz Steinbach. 
Kort voor het uitbreken van WO I behaalde hij zijn diploma.

In deze periode schreef hij enkele korte stukken voor gemengd koor, waarvan alleen de mis 'Ave 
Maris Stella' bewaard is gebleven (verschenen in 1910 bij de firma Schwann in Düsseldorf). Alle 
overige composities zijn van veel later datum.

Het Maastrichtse orkest was opgericht in 1883, dus even jong als Hermans zelf. Het stond vanaf het 
begin onder leiding van de Duitser Otto Wolf, een man die wel een verdienstelijk componist was 
maar een minder goed kapelmeester. Onder zijn bewind was het spelniveau er niet beter op 
geworden en de discipline was ver te zoeken. Ook werd de keuze van het repertoire sterk 
bekritiseerd: te veel Duitse muziek en vrijwel steeds licht van karakter (walsen, potpourri's en 
bewerkingen van operafragmenten). In 1915 werd Hermans als tweede dirigent aangesteld en een 
jaar later bij de pensionering van Wolf als chef-dirigent. Dat bleef hij tot zijn overlijden in 1947 met 
een onderbreking in de jaren 1942-1944 wegens 'politieke meningsverschillen'. In drie decennia 
wist Hermans het spelpeil van zijn orkest enorm te verbeteren, zodat hij tot een van de bekendste en 
meest gerespecteerde Nederlandse dirigenten werd gerekend. Als zijn grootste verdienste mag 
worden gezien dat hij tal van nieuwe werken hun eerste uitvoering gaf, vooral van Nederlandse en 
Franse componisten, of contemporaine componisten in Limburg introduceerde (o.a. Roussel, Ravel, 
Messiaen, Willem Landré, Willem Pijper, Jan van Gilse, etq.).

Als componist was Hermans een 'zondagscomponist'. Laten we de verloren gegane werken en de 
bewerkingen van stukken van anderen buiten beschouwing, dan blijven slechts vijf 
gelegenheidswerken over van weinig betekenis plus de al genoemde mis 'Ave Maris Stella'.



Deze mis is een typisch specimen van 'Caeciliaanse' kerkmuziek, zoals aan het Gregoriushaus werd 
onderwezen. Toch zijn hier ook duidelijk Franse invloeden te herkennen, met name van César 
Franck. Het werk bestaat uit de bekende vijf delen, waarvan het 'Credo' het langst is. Er is sprake 
van een zeer bewegelijke chromatiek en modulaties komen nogal eens voor, soms zonder 
voorbereiding. Nergens maakt de componist gebruik van kerktoonsoorten. Opvallend zijn de 
relatief korte motieven waarmee te weinig wordt gedaan, vooral in 'Gloria' en 'Credo'. Maar het 
werk bevat zeker ook heel mooie momenten, cq. invallen. Een bijzonder effect geeft het verstilde 
slot op 'Dona nobis pacem', waar de koorstemmen op één toon blijven staan en het orgel 
daaromheen een wonderbaarlijke sfeer geeft, die als het ware opstijgt naar de hemel. De orgelpartij 
is heel goed behandeld, niet zeer virtuoos maar ook niet van ondergeschikt belang ten opzichte van 
het koor. De koorbezetting is voor de weinig gebruikelijke combinatie mezzosopraan, tenor en bas. 
Aangezien de drie partijen nergens zijn onderverdeeld kan dit werk ook met een zeer klein koor of 
zelfs door drie solisten worden uitgevoerd. Deze mis is geen 'meesterwerk' maar bevat absoluut 
mooie momenten. Bij een uitvoering in 2002 (zonder het 'Credo') bleek dat een zeer gemêleerd 
publiek het nog best kon waarderen.











Carolus Bonten (1881 – 1946) werd in Leiden geboren als zoon van een musicus, van wie hij ook 
zijn eerste lessen kreeg. In 1898 vestigde hij zich als muziekleraar en concertpianist in Amsterdam 
maar gaf dit bestaan op om in te treden bij de Redemptoristen, waar hij in 1911 werd geprofest. Hij 
nam de naam Anselmus aan. Vanuit klooster Wittem werd hij naar Suriname gezonden waar hij 
muzieklessen gaf, organist van de kathedraal van Paramaribo werd en componeerde. In 1933 kwam 
hij wegens besmetting met een tropische ziekte terug naar Nederland, waar hij tot aan zijn dood in 
Wittem woonde.

De composities van broeder Anselmus zijn voor zeer uiteenlopende doelen geschreven en variëren 
van simpele liedjes voor de Surinaamse schooljeugd tot een groot oratorium (met solisten en 
orkest). Opvallend zijn de vele gelegenheidswerken, helaas vaak op nu volkomen verouderde 
teksten. De kwaliteit van zijn muziek rechtvaardigt echter een uitvoering volledig.
  
Niet bekend is bij wie Anselmus compositie heeft gestudeerd. De naam van Cornelis Dopper (1870 
– 1939) is wel eens genoemd maar er is tot nu toe geen enkel bewijs geleverd dat de toenmalige 
tweede dirigent van het Concertgebouworkest theorie- en compositielessen aan Carolus Bonten / 
broeder Anselmus heeft gegeven. In het werk van de laatste zijn wel stylistische overeenkomsten 
met dat van Dopper te vinden: het werk van beide componisten komt voort uit de laat-romantiek en 
is met vakmanschap geschreven.

Een overzicht van het werk van broeder Anselmus wordt bemoeilijkt doordat een deel daarvan zich 
nog in Suriname bevindt. In het centrale archief van de kloosterorden te St. Agatha bevinden zich 
ongeveer veertig partituren, afkomstig uit het muziekarchief klooster Wittem. Niets daarvan is 
uitgegeven maar twee motetten zijn op cd gezet ['Ex Bibliotheca Wittemiensi'] en in Wittem nog 
steeds verkrijgbaar. Deze twee stukken behoren zeker tot het beste wat Anselmus heeft geschreven. 

Het motet 'Domine salvam fac Reginam nostram' voor bariton, mannenkoor en orgel werd 
geschreven in augustus 1923 in Paramaribo ter gelegenheid van de verjaardag van koningin-moeder 
Emma. Het gaat hier om uitbundig feestelijke muziek met een voor het koor vrij lastige fuga. In 
Wittem is het werk in de jaren dertig en veertig herhaaldelijk uitgevoerd. Zeer verrassend is het 
citaat van het 'Wilhelmus', dat tot twee maal toe in de orgelpartij is te horen en dat kunstig is 
vervlochten met Anselmus' eigen muziek.

Het niet minder feestelijke motet 'Ecce Sacerdos' ontstond in 1945. Deze tekst werd vaak gebruikt 
bij de viering van een priesterwijding en bij de oud-studenten uit Wittem was het nog jaren lang in 
levendige herinnering. Beide motetten zijn door een niet-professioneel mannenkoor goed te zingen.

































Mathieu Knops (1880-1955) was geestelijke, werkte lange tijd te Rolduc en was daarna pastoor in 
verschillende plaatsen. Hij schreef religieuze muziek en enkele in laat-Romantische stijl klinkende 
mannenkoren, die niet erg interessant zijn. In zijn missen treft echter de emotionele benadering van 
de tekst en de expressieve manier waarop deze is getoonzet. Knops volgt weliswaar de richtlijnen 
van het Caecilianisme maar geeft hieraan toch een eigen dimensie en een verdieping, die we in het 
werk van andere 'Caecilianer' / tijdgenoten missen. Uit het feit dat zijn 'Missa in honorem S. 
Francisci Xaverii' is opgedragen aan zijn leermeester dr. Franz Nekes kan worden geconcludeerd 
dat Knops de opleiding aan het Gregoriushaus in Aken heeft gevolgd. Zijn werkwijze benadert dan 
ook de daar onderwezen Palestrijnse stijl. Toch wijkt hij daar in sommige détails van af: in zijn al 
genoemde mis opus 1 ontwijkt hij het gebruik van de kerktoonsoorten zoveel mogelijk. Vrijwel de 
hele mis staat keurig in C-groot. Het alle delen (behalve het 'Benedictus') laten beginnen met 
hetzelfde motief is een typisch stijlkenmerk. Gemoduleerd wordt er weinig maar als dat gebeurt 
geeft het steeds een schokeffect.Van dit soort  kleinigheden moet dit werk het hebben. Het is zeker 
niet vrij van kleine compositorische fouten en ongerijmdheden, die in wezen een 'amateur' verraden 
maar wel blijkt dat de componist zich intens in de tekst heeft ingeleefd en er ook in slaagt deze 
emotionele benadering op de hoorder over te brengen.
De mis is gepubliceerd bij Schwann in Düsseldorf tussen 1901 en 1914 en geschreven voor vier 
mannenstemmen a capella. De zetting is vrij eenvoudig en zou door een goed geschoolde kleine 
groep mannen met één of twee repetities kunnen worden uitgevoerd. Het 'Credo' (dat misschien 
beter zou kunnen worden weggelaten) is aan de lange kant waardoor het werk onnodig snel gaat 
lijden aan monotonie. 











Hoewel Kor Kuiler (1877 – 1951) 'van huis uit' pianist in Groningen dirigent was van twee grote 
oratoriumverenigingen, heeft hij slechts weinig werken voor koor en orkest geschreven. Zijn 
'Sturmlied' voor gemengd koor en groot orkest (de bezetting is wat omstreeks 1890 gebruikelijk 
was, zoals bijv. bij Brahms) is het enige grote werk waarvan een pianouittreksel en  koorpartijen 
zijn gepubliceerd (A. A. Noske 98; 1904). Het koor wordt tot zeven partijen gediviseerd maar ook 
maakt de componist vrij veel gebruik van éénstemmigheid. De muzikale stijl doet vaak aan Liszt en 
af en toe aan Wagner denken, m.a.w. in 1903, toen dit werk geschreven werd was die stijl al 
ouderwets. Ook qua ritmiek en orkestratie heeft 'Sturmlied' niet veel nieuws te bieden. Het stuk is 
net kort genoeg om niet saai te worden. Kuiler laat zich van een betere kant zien in zijn 
kinderliederen en zijn niet al te moeilijke koorwerkjes a capella.

Ter illustratie is het slotkoor (met pianouittreksel) van 'Sturmlied' bijgevoegd.











 





De levensloop van Elbert Franssen (1873 – 1950)  is niet erg spectaculair. Hij werd in Well (Noord-
Limburg) geboren, studeerde in Boxmeer bij pater Gregorius van Dijk, een landelijk bekend 
organist en orgelbouwdeskundige. In later jaren voltooide Franssen zijn opleiding bij Karl Hamm,  
een bekend organist en studeerde hij muziektheorie bij Willy Geyer, beiden in Venlo. Dat was zijn 
hele opleiding. Het dirigeren heeft hij zichzelf eigen gemaakt. In 1904 werd hij directeur, d.w.z. 
dirigent van het kerkkoor van de kathedraal te Roermond, vanaf 1925 tevens van de Munsterkerk 
aldaar. Verder werkte hij als leraar aan verschillende scholen. 

In 1917 werd door Henri Hermans (Maastricht), Elbert Franssen (Roermond), Piet Callenbach ('s 
Hertogenbosch), Hubert Cuypers (Amsterdam) en Cees de Rooy (Venlo) de RK Organisten- en 
Directeurenvereeniging opgericht, die examens afnam van een opleiding tot kerkmusicus. Hermans 
was in de eerste jaren tevens voorzitter van de RKODV. 

[Op dit punt moet dr. Petra van Langen in haar dissertatie 'Muziek en religie' (Hilversum, 2014), pg. 
160 worden gecorrigeerd: zij neemt aan dat de politicus Henri Hermans (1874-1949) de eerste 
voorzitter was. In de nagelaten correspondentie van de musicus Henri Hermans (1883-1947) kon zij 
hieromtrent geen aanwijzingen vinden, (die er wel degelijk zijn!) De politicus heeft voor het 
toenmalige Maastrichtse orkest (o.l.v. de musicus) weliswaar bereikt dat het beter werd 
gesubsidieerd maar van een voorzitterschap van de RKODV blijkt niets. Het is zelfs de vraag of de 
sociaal zeer geëngageerde politicus een noot kon lezen, zo groot als een koe.]

Tegen het einde van zijn leven kreeg Franssen problemen met zijn gezondheid. De gedwongen 
evacuatie uit Roermond in 1944 betekende een zware klap voor hem: de toren van de kathedraal, 
waar hij al zijn manuscripten had opgeslagen, werd opgeblazen en hij heeft de rest van zijn leven in 
de veronderstelling verkeerd, dat al zijn niet gedrukte composities daarmee verloren waren gegaan.
Gelukkig zijn er sindsdien nog wel weer enkele manuscripten uit andere archieven opgedoken.

Zonder dat Franssen een veelschrijver kan worden genoemd, is zijn lijst van werken toch wel 
respectabel te noemen. Aan gedrukte werken zijn er ruim vijftig uitgaven, meestal bij Bergmans in 
Tilburg, daarnaast bestaan er nog tenminste vier manuscripten. Naar verluidt zou hij in totaal meer 
dan 200 composities hebben gemaakt. Het is niet nodig het gehele oeuvre zelfs maar te noemen 
want natuurlijk zijn er werken bij die minder sterk zijn maar een algemene indruk mag niet 
ontbreken. We beperken ons dan tot enkele voorbeelden.    

Een van Franssens vroegste missen, de 'Missa in honorem S. Joseph' opus 13 (1905) voor twee 
stemmen (VK of MK) en orgel of harmonium is nog helemaal in 'Caeciliaanse' trant: weinig 
expressie, meer een steeds gevarieerde opeenvolging van dezelfde invallen. De  orgelbegeleiding 
heeft het karakter van een uitgezette continuopartij, vrijwel zonder concerterende opgaven. 
Uitvoeringsduur ca. 15 minuten; na korte tijd wordt het saai. De componist moest de fijne kneepjes 
van het vak nog leren.

De 'Missa octava in honorem S. Angelae Mericae' opus 20 (1907; uitgave Bergmans, Tilburg) is een 
voorbeeld van goede gebruiksmuziek, die ook niet meer pretendeert te zijn dan dat, zoals een 
generatie later de kerkelijke werken van bijv. Hendrik Andriessen of Herman Strategier. Het werk 
(voor twee gelijke stemmen en orgel) was destijds zeer populair en beleefde zelfs een derde druk. 
Het is bewust eenvoudig gehouden en houdt zich aan de richtlijnen van de 'Caeciliaanse school' 
zonder monotoon of zelfs maar oninteressant te worden. Door alle thematiek af te leiden van een 
zelfde motief ontstaat zoiets wat bij de oude Nederlandse school een 'motto-mis' werd genoemd. 
Ten opzichte van de 'S. Joseph' is deze mis een duidelijke vooruitgang.

In het voorwoord bij zijn 'Missa Decima 'Sacris Solemniis'' opus 40 (1910) schreef de componist:
'Deze Mis wil, althans niet op de allereerste plaats, niet zijn eene uiting van groote en voorname 



kunst, maar wat ze wel wil, dat is dit: met beperkt materiaal en met vermijding van het geleerde en 
moeielijk-uit-te-voeren technische kunstgrepen indruk maken […...]. Dit opus is vooral geschreven 
voor hen, die zich, met het oog op de kwantiteit en de kwaliteit hunner zangers, tot de minder 
bedeelden rekenen.'
Daarmee heeft hij zijn werk al voortreffelijk gekarakteriseerd. De uitvoering stelt inderdaad geen 
hoge eisen en kan met een klein koor (eventueel zelfs met een solokwintet; tenor en bas zijn een 
enkele keer gediviseerd) worden uitgevoerd. De bezetting is alt of mezzo-sopraan, tenor en bas; de 
uitvoeringsduur ca. 20 minuten. De orgelpartij is door iedere goede organist vrijwel à prima vista te 
realiseren. Franssen heeft zich geheel aan de richtlijnen van het 'Caecilianisme' gehouden en daarin 
zit meteen de negatieve tendens die dit werk aankleeft: er is niet veel inspiratie verbruikt; alles is er 
op gericht een makkelijk uitvoerbaar stuk te schrijven wat gemakkelijk in het gehoor ligt. De vele 
tertsen-  en sextenparallellen dragen daartoe in hoge mate bij. Het gevolg is dat alle delen van deze 
mis ongeveer hetzelfde klinken. Niet dat Franssen zich bij het componeren niet innerlijk bij zijn 
werk betrokken voelde maar wel dat het hem hier allemaal vlot en gladjes uit het brein rolde met 
weinig zeggende maar goed klinkende muziek als gevolg. Pas omstreeks het midden van de jaren 
twintig komt er iets van een eigen geluid (zelfs een eigen muzikale stijl) in zijn aan het 'Nihil 
Obstat' onderworpen composities. Zijn latere composities dragen dan ook het meeste bij tot zijn
reputatie als goed vakman en geïnspireerd componist. De uitgave van deze mis is door Bergmans in 
Tilburg.

Hoezeer het 'Caecilianisme' voor de aan het begin van de twintigste eeuw werkende componisten 
van katholieke kerkmuziek een keurslijf vormde, bewijst wel de cantate 'Tu es Sacerdos in 
aeternum!' uit 1911. Dit werk, ontstaan ter gelegenheid van de priesterwijding van dr. Leo Smeets, 
een zwager van de componist, is een typisch gelegenheidswerk zonder 'Caeciliaanse' invloeden uit 
of beperkingen in de expressie) in de goede zin van het woord. De titel is in zoverre misleidend, dat 
er een gedicht achter schuilgaat van de hand van de Brabantse priester/dichter Anton van Delft, dat 
de status van het priesterschap verheerlijkt. Dit gebeurt op de manier zoals in 1911 mocht worden 
verwacht, in een taalgebruik dat vandaag de dag niet meer wordt herkend. Franssen heeft er een 
welluidende muziek bij geschreven, die niet alleen goed klinkt maar ook een bijzondere sfeer van 
verheven expressie brengt. In 1911 moest een kerkelijke compositie aan een voor zeker de helft uit 
leken bestaande keuringscommissie worden getoond, die dan al of niet het 'nihil obstat' (geen 
bezwaar) verleende. Voor deze cantate was geen 'nihil obstat' nodig want hij was niet bedoeld voor 
een eredienst en is geschreven voor sopraan- en mezzosopraan-solo (of tenor- en bariton-solo) en 
drie-stemmig vrouwen- of vijf-stemmig gemengd koor met piano. Hoewel de componist aangeeft 
dat dit werk óók in de kerk kan worden uitgevoerd 'ter vereering van het Allerheiligste Sacrament 
des Altaars' en dus met orgelbegeleiding komt de begeleiding veel beter tot zijn recht op een piano. 
Qua muziek is dit stuk weliswaar een product van zijn tijd maar zeker niet verouderd en nog best 
een uitvoering waard. De uitgave verscheen bij Bergmans in Tilburg.

Twee kerstliederen voor mannenkoor met piano of orgel (Bergmans, Tilburg, ± 1914) komt de 
begeleiding van het eerste lied 'Noël' met een piano beter tot zijn recht dan met een orgel. Het is een 
typisch refreinlied (A-B-A-vorm), dat niet strikt aan een liturgieviering is gebonden. De melodiek 
doet wat 'gewrongen' aan. Het tweede lied 'In nativitate Domini' is zonder begeleiding, ook 
bewegelijker en melodischer. 

In dezelfde geest is de 'Bloemkrans', twaalf geestelijke liederen voor drie gelijke stemmen met orgel 
of harmonium (Bergmans, Tilburg, 1915), goede huismuziek, die helaas lijdt onder sterk verouderde 
teksten. De begeleidingen komen in de meeste gevallen beter tot hun recht op een piano dan op een 
harmonium. Niet alle liederen staan in muzikaal opzicht op hetzelfde niveau.

De 'Missa septima pro defunctis' opus 28 voor mannenkoor en orgel (of harmonium) uit 1919 is een
gepassioneerd werk. Met een half uur uitvoeringsduur is het een vrij lange compositie maar met de 



gewone in die tijd ter beschikking staande middelen wel een werk dat treft door de grote expressie 
die eruit spreekt. De componist droeg het op ter nagedachtenis aan zijn ouders. Het is een volledige 
compositie in dié zin, dat ook Graduale, Tractus, de complete Sequentia en het Responsorium zijn 
getoonzet. Er is echter geen 'In Paradisum'. De koorbezetting is rijk aan afwisseling: een-, drie- en 
vierstemmigheid komen in kort bestek naast elkaar voor, wat vooral de Sequentia boeiend houdt.  
Opvallend is dat er verhoudingsgewijze weinig gebruik wordt gemaakt van de melodieën van de 
Gregoriaanse dodenmis. Merkwaardig is de wens van de componist dat zo mogelijk het voorspel 
van het orgel achterwege blijft omdat 'de liturgische wetgeving dit feitelijk verlangt'. De orgelpartij 
is echter tamelijk concertant behandeld met vele kleine tussenspelen. De orgelpartij mag dan wel op
een harmonium worden weergegeven maar deze partij is absoluut niet op een harmonium zonder 
pedaal speelbaar want teveel belangrijke noten zouden moeten worden weggelaten. Een andere 
oplossing zou zijn de partituur te arrangeren (zonder verandering van noten!) voor mannenkoor, 
harmonium en koperblazers (twee hoorns, twee trompetten en vier trombones of drie trombones met 
tuba; eventueel ook nog een partij voor pauken) maar dan is het werk meer geschikt voor uitvoering 
in de concertzaal, waar het overigens geen slecht figuur zou slaan. Geheel vrij van 'Caeciliaanse 
invloeden' is dit Requiem niet maar er is wel zoveel zeggingskracht en emotie in verwerkt, dat het 
tot het betere werk van Elbert Franssen kan worden gerekend. De orgelpartij verlangt een goede 
organist, geen virtuoos. De koorpartijen zijn berekend op een wat groter bezet mannenkoor (ca. 
zestig zangers) die zeer goed op de dynamiek moeten letten. Dit laatstgenoemde aspekt vormt voor 
de dirigent een onderdeel om zijn zangers voortdurend bewust te maken want er worden veel 
dynamische verschillen voorgeschreven waarop hij steeds bedacht dient te zijn. Bij een goede 
uitvoering zullen de devotie en de soberheid die het werk verlangt goed tot uiting komen en dan zal 
het niet nalaten grote indruk te maken. Het werk is uitgegeven door Bergmans in Tilburg.

De 'Bede aan het Goddelijk Hart' (twee vrouwenstemmen en piano), eigen uitgave, 1925, is een 
weinig geïnspireerd werkje op een tekst die ook al niet tot grote inspiratie kan voeren.

De 'Missa in honorem S. Petri Canisii' voor mannenkoor en orgel (1925) bevat een aantal zeer 
mooie momenten (Kyrie, Sanctus) maar is ook vaak door de keuze van de toonsoorten (cis-kl. DES-
gr., B-gr. CIS-gr.) onnodig moeilijk voor de zangers. Het gebruik van triolen tegen het binaire ritme 
in wordt zo vaak toegepast – met de bedoeling een suggestie van het vrije metrum van het 
Gregoriaans te geven – dat de rustig voort meanderende totaalklank regelmatig door dissonerende 
noten worden verstoord waardoor het geheel iets onrustigs krijgt dat in kerkmuziek niet de 
bedoeling kan zijn. Desondanks kreeg deze mis het 'Nihil Obstat' (op de in eigen beheer uitgegeven 
partituur staat 'Nihil Obstort', kennelijk geen katholieke muziekgraveur). De orgelpartij is mooi 
uitgezet, op de plaatsen waar het koor zingt vrijwel geheel onafhankelijk van koor maar ook zonder 
enig concerterend karakter. Het is zeker niet Franssen's beste mis maar heeft toch iets persoonlijks. 
In dit werk is de componist nog niet helemaal los van het 'Caecilianisme'.

De kerstcantate 'De herders van Bethlehem' opus 56 (Bergmans, Tilburg, ±  1927) was ook zo'n 
werk dat een eeuw geleden zeer populair was (drie drukken) maar lijdt aan een onmogelijke tekst. 
Deze cantate is geschreven voor twee soli, twee koorstemmen en harmonium of orgel. Ondanks die 
populariteit een gelegenheidsmaakwerkje, zeker met kunde maar met weinig expressie en soms 
zelfs sentimenteel. Er zitten verschillende bekende melodieen van kerstliederen en Gregoriaanse 
gezangen in verwerkt die echter niet altijd gemakkelijk herkenbaar zijn. Het stuk duurt ruim een 
kwartier. De tekst is dusdanig verouderd dat het werk daardoor niet meer uitvoerbaar is.

Goede gebruiksmuziek vormen de 'V Cantus diversi ad 4 voces aequales' voor mannenkoor en 
orgel,  (Bergmans, Tilburg, 1930). In het 'O sacrum convivium' zijn orgel en koor gelijkwaardige 
partners maar er is een teveel aan chromatiek en een te weinig aan melodiek. Het 'Haec Dies' is 
indrukwekkend en berekend op een groot koor. Het 'Ave Maria' heeft een bewogen en intieme sfeer, 
die een devote stemming oproept. De overige gezangen zijn minder sterk dan de vorigen en in 



ritmisch opzicht af en toe lastig.

De 'Missa in honorem St. Christophori' (1940) voor mannenkoor met orgel werd gepubliceerd door  
Van Rossum, Utrecht. Het betreft hier een van Franssens beste werken. Het stuk ademt een 
ingetogen sfeer die niet verstoord wordt door de voor de toenmalige kerkmuziek progressieve 
harmoniek (inclusief het gebruik van de 'sixte ajouté'). De eenheid tussen koor en orgel is 
opmerkelijk, alles sluit prachtig op elkaar aan. De hoofdtoonsoort is AS-gr. en daar(-omheen) blijft 
de gehele mis uitgezonderd het Credo. Er wordt veel gebruik gemaakt van chromatiek waardoor de 
intonatie niet altijd even gemakkelijk is. Het devote Sanctus wordt afgewisseld met een  uitbundig 
Osanna, zo ook het Benedictus. Het  Agnus Dei is ritmisch gecompliceerd:  9/8 maat tegen 6/8 maat 
en duolen wat leidt tot een verstild slot.

We zijn op het werk van Elbert Franssen zo uitvoerig ingegaan omdat het sterk wisselend van 
kwaliteit is maar ook omdat zijn beste werken kunnen worden gerekend tot de top van wat zijn 
tussen 1870 en 1885 geboren generatiegenoten presteerden. Ook vandaag de dag zijn uitvoeringen 
van een aantal van zijn composities nog heel goed denkbaar.

























Een van de meest bijzondere werken die ik van een Nederlands componist uit de tweede helft van 
de 19e eeuw ben tegen gekomen is de 'Missa Sancti Servatii' opus 3 (geschreven omstreeks 1896), 
van J(e)an Marie Théophile Bartholomeus, die een groot deel van zijn leven in België heeft 
gewoond. Misschien verklaart dit waarom er zo weinig over hem bekend is.

Hij werd geboren op 17 of op 19 november 1872 in Maastricht als zoon van de 'muziekmeester' 
(lees: koordirigent) van de St. Servaas, Jan Willem Alphonse Bartholomeus (1835-1894), die zijn 
opleiding in Luik had genoten. Of zoon Théophile daar later ook heeft gestudeerd is niet bekend 
maar waarschijnlijk heeft hij zijn eerste lessen gehad van zijn vader. Over zijn verdere opleiding is 
niets bekend en het zou vooral interessant zijn te weten bij wie hij compositie zou hebben 
gestudeerd. Théophile volgde zijn vader na diens overlijden op als koordirigent van de St. Servaas 
maar vertrok daar alweer in 1898. In deze periode is de 'Missa Sancti Servatii' ontstaan, die kort 
daarop (zonder jaartal) werd gepubliceerd bij Schwann Kirchenmusik Verlag in Düsseldorf 
(plaatno. 410). Waaróm Théophile Bartholomeus ontslag nam (of kreeg?) is ook al niet bekend; 
zelfs de notulen van de kerkenraadsvergaderingen van 1898 zeggen daarover niets, wat zou kunnen 
betekenen dat aan een ontslag een conflictsituatie ten grondslag lag. In mei 1899 vertrok hij uit 
Maastricht naar België, waar hij in 1932 nog steeds woonde. In dat jaar schreef ene notaris Nijst uit 
Echt aan de Maastrichtse journalist Mathias Kemp, dat hij Théophile Bartholomeus in Brussel was 
tegengekomen en dat deze hem had verteld dat hij niets meer aan muziek deed. Dat de toen 
zestigjarige Bartholomeus na 1899 een ander beroep moet hebben gekozen ligt wel voor de hand. 
Andere composities dan de al genoemde mis zijn er van hem niet bekend. In dat geval is het 
destemeer jammer, juist omdat de mis zo'n opmerkelijk werk is. Datum en plaats van overlijden zijn 
niet bekend. 

De 'Missa Sancti Servatii' is geschreven voor mannenkoor en orgel. De orgelpartij is concertant en 
als volwaardige partner tegenover het koor behandeld. Er is gerekend op een (Romantisch 
getimbreerd) instrument met tenminste twee manualen en vrij pedaal. Er worden veel registratie-
aanwijzingen gegeven. Het koor moet – gezien het volume dat soms van het orgel wordt gevraagd – 
groot zijn bezet, zeker een zestig tot zeventig man verdeeld over TTBB (niet gediviseerd). Daarom 
is dit werk alleen in grotere kerken te realiseren. De koorpartijen zijn niet altijd even simpel maar 
met een grondige voorbereiding kan ieder goed en voldoende bezet mannenkoor dit werk aan. Tot 
in de jaren zestig werd het nog regelmatig uitgevoerd in Roermond en wellicht ook in Maastricht, 
waar deze compositie een zekere vermaardheid geniet.         

Het Kyrie roept direct al een 'gewijde sfeer' op met een plechtig f-klein. Echte polyfonie kent dit 
werk niet maar wel canonische inzetten en imitatie-technieken. Het orgel heeft naast het eigenlijke 
begeleiden ook een concerterende functie. Het werk begint met een dalend drieklank-motief  dat in
alle andere delen ook voorkomt (ook in omkering). Het Credo in ES-gr.t is het enige deel in het 
gehele werk in een andere toonsoort. Indrukwekkend en bijna Bruckneriaans is de passage 'Et 
incarnatus est'. Zou Bartholomeus de muziek van Bruckner gekend hebben? De tekst is volledig 
getoonzet, niet met wat in de negentiende eeuw nog wel eens voorkwam,  met kleine coupures 
waardoor zo'n werk liturgisch gezien eigenlijk niet meer correct is. De meeste componisten in die 
tijd geven het 'Sanctus' een machtige klankexplosie mee; Bartholomeus past het fortissimo in dit 
deel met zekere terughoudendheid aan, zodat de expressie des te beter tot zijn recht komt. Voor het 
op het 'Benedictus' aansluitende 'Hosanna' maakt hij een nieuwe zetting die a capella eindigt en in 
de paralleltoonsoort AS-gr.t. staat. Het 'Agnus Dei' maakt weer gebruik van het drieklank-motief dat 
vanaf het 'Kyrie' optrad. Het derde deel, dat eindigt met 'Dona nobis pacem', gaat over in de 
toonsoort F-groot en heeft een wonderlijk verstilde sfeer.

Al met al is deze 'Missa Sancti Servatii' een van de sterkste Nederlandse kerkmuzikale composities 
die in de jaren rond de eeuwwisseling zijn geschreven. Er zijn momenten in dit werk die in de 
schaduw van de bijna gelijktijdig ontstane dubbelkorige mis van dr. Alphons Diepenbrock zouden 



kunnen staan. Théophile Bartholomeus laat zichzelf hier niet alleen zien als een kundig vakman, die 
het métier uitstekend beheerst maar zelfs als iemand die men 'een geboren componist' zou kunnen 
noemen. Wat is het jammer dat hij in de latere jaren van zijn leven 'niets meer aan muziek' heeft 
gedaan en dat er geen andere werken van hem bekend zijn. Een uitvoering van deze mis duurt 
ongeveer een half uur.















Anton Benjamin Hendrik Verheij (1871-1924) [de naam wordt ook 'Verhey' gespeld maar ABHV is 
geen familie van de componist Th. H. H. Verhey.] werd opgeleid tot organist en pianist, mogelijk 
door zijn vader. Als student (Haagse Muziekschool) had hij enige tijd compositielessen bij Friedrich
Gernsheim. In 1891 werd hij dirigent van 'Rotte's Mannenkoor' en later ook van andere koren. 
Behalve het koordirigeren was hij ook een bekend begeleider o.a. van de zangeressen Aaltje 
Noordewier-Reddingius en Pauline de Haan-Manifarges met wie hij vele kerkconcerten gaf.
Verder was hij directeur van de Rotterdamse en later van de Haagse muziekschool. Gecomponeerd 
heeft hij maar weinig en dan nog vrijwel uitsluitend liederen en mannenkoren. Zijn imposante 'Dies 
Irae' (ca. 1903) is daarvan een voorbeeld. Het werk was het verplichte koor in de afdeling 
uitmuntendheid van een in 1904 gehouden concours. Het is door het 'Rotte's Mannenkoor' in eigen 
beheer uitgegeven. De partituur is dan ook vrij moeilijk te bemachtigen.         
  
Het is een hele onderneming om de volledige sequens 'Dies Irae' voor mannenkoor te toonzetten 
maar Verheij is daarin voortreffelijk geslaagd. Zijn werk is echt imposant te noemen, mits ten 
gehore gebracht door een groot koor, waarvoor het is gedacht. De moeilijkheden is dit stuk zitten 
hem vooral in de intonatie en in de ritmiek. Is het laatste onder deskundige leiding snel onder de 
knie te krijgen, de intonatie is vaak behoorlijk lastig. Verheij is in zijn jonge jaren blijkbaar veel met 
de muziek van Wagner in aanraking gekomen en diens 'Liebesmahl der Apostel' heeft in het 'Dies 
Irae' zijn sporen nagelaten. De eerste tenor zit bijna voortdurend in een zeer hoge tessituur en kan 
alleen goed worden gerealiseerd door hoge lichte tenoren, niet door baritonale tenoren die met 
kopstem zingen zoals in de praktijk vaak voorkomt. De tweede bassen gaan maar liefst tot C van het 
groot octaaf. Verheij kent het fenomeen mannenkoor door en door en weet alle registers maar ook 
alle kleuren te benutten. Diviseren komt veel voor. Zijn partituur is tevens een toonbeeld van 
dynamische schakeringen en tempowisselingen. Een beetje vreemd doet het gebruik van de 6/8 
maatsoort aan bij letter E, de passage 'Quid sum miser tunc dicturus' [etc.] waar het wiegende 
karakter van de muziek niet erg bij de tekst lijkt te passen. Het werk is echter niet geschreven voor 
uitvoering in de eredienst dus mag de geest waaien waarheen hij wil. Een uitvoering van dit werk 
kost ongeveer 13 minuten, de moeilijkheidsgraad is gelijk aan de muzikale waarde.  





























Otto Lies (1869 – 1955) werd in Duitsland geboren en studeerde aan het conservatorium in Keulen 
onder meer het hoofdvak compositie bij dr. Franz Wüllner. Na zijn afstuderen kwam hij in 
Nederland, in Goes terecht waar hij de rest van zijn lange leven zou blijven. Hij liet zich op den 
duur tot Nederlander naturaliseren.
Lies was slecht opgewassen tegen recensies; in zijn woonplaats Goes kreeg hij veel waardering 
maar hij verdiende er een zeer matig salaris. Sollicitaties naar elders hadden geen succes. Alleen de 
uitgever A. A. Noske had vertrouwen in hem. Noske begon zijn muziekuitgeverij in 1896 en de 
eerste drie uitgaven waren aan Lies gewijd, waaronder het 'Requiem' opus 7. De uitgaven van 
liederen en pianostukken volgden maar in 1905 kwam er na de publikatie van de koorballade 
'Lenore' een einde aan de samenwerking. Nadien is er weinig van hem meer uitgegeven. Lies heeft 
in een cultureel isolement moeten leven waarvan hij naar omstandigheden het beste gemaakt heeft.

Hem is wel eens verweten dat zijn muziek niet erg interessant was qua melodiek en qua harmoniek. 
Men zou zijn complete oeuvre moeten kennen om vast te stellen of dit verwijt terecht is of niet. In 
ieder geval gaat het niet op voor de in 1896 bij Noske (Arnhem, later Middelburg) gepubliceerde 
'Missa pro defunctis' opus 7. Dit werk is geschreven voor sopraan- en altsolo, tenorsolo (alleen in 
het openingsdeel), gemengd koor (soms gediviseerd), kinderkoor (soms gediviseerd) en orkest met 
orgel ad libitum. Het kinderkoor is ook ad libitum maar de werking in diverse passages met dit 
kinderkoor behoren tot de sterksten in het gehele werk. Met een uitvoeringsduur van ca. 45 minuten 
is het heel goed te combineren met een andere compositie. Dit 'Requiem' is – hoewel behept met 
alle nadelen van een jeugdwerk – toch sterk genoeg om niet door een werk van bijv. Schubert onder 
het podium te worden geveegd. Het bestaat uit 12 korte tot zeer korte delen, die meestal zonder 
onderbreking in elkaar overgaan. Het kinderkoor verdubbelt de sopraan-  en altpartijen maar kan 
ook zonder deze optreden; omgekeerd kunnen de kinderkoorpartijen ook door de sopranen en alten 
van het koor worden overgenomen. De beste oplossing hiervoor is uiteraard zich strikt aan de 
wensen van de componist te houden.

Als het zo uitkomt wordt redelijk vaak gebruik gemaakt van eenstemmigheid cq. unisonozang; dit 
gebeurt steeds om een bepaald tekstgedeelte een bijzondere nadruk te geven. In het 'Dies Irae' laat 
Lies in de eerste maten de tenoren een octaaf lager met de sopranen meezingen. 'Dies Irae' is met 
zijn 32 maten (in snel tempo) te kort om veel indruk te maken. Van dit soort korte delen moet het 
'Requiem' het dan ook niet hebben. Beter gelukt is het 'Tuba mirum' voor alt met koperfanfares en
pauken. Ook het 'Rex tremendae' is te kort (10 maten) waarbij het luid gezongen 'Salva me fons 
pietatis' nu juist een anticlimax geeft. Zeer mooi is dan weer het uitvoeriger duet (sopraan en alt) 
'Recordare Jesu pie' waarin een flink tekstgedeelte (tm 'statuens in parte dextra') in de vorm van een 
coupletlied wordt verwerkt. Rijk aan harmoniek en chromatiek is het 'Confutatis', dat overgaat in 
het 'Lacrymosa'. Lies heeft zich hierbij blijkbaar georiënteerd op het 'Et misericordia' uit het 
'Magnificat' van Bach. Een heel bijzondere klankwerking ontstaat door de samenvoeging van het 
driestemmige kinderkoor (SSA) met het driestemmige vrouwenkoor (SSA). Ook in melodisch 
opzicht is dit een van de hoogtepunten uit het gehele werk. Een mooie vondst is ook de sopraansolo 
'Sed signifer Sanctus Michael' met harpaccoorden. Daarentegen doet de fuga 'Quam olim Abrahae 
promisisti' wat gewrongen aan, te meer omdat de koorbas hier nauwelijks in het contrapuntisch 
vlechtwerk wordt betrokken. Na het 'Hostias', gezongen door het kinderkoor, wordt de fuga 
herhaald. Bescheiden klinkt het 'Sanctus', tegen de gebruiken in eerst door de koorsopranen, daarna 
pas door de solosopraan gezongen. Majestueus is dan het contrast (kinderkoor en gemengd koor) in 
het 'Osanna', in al zijn harmonische schittering (dankzij koper en orgel). Het 'Benedictus' voor 
altsolo (in de herhaling met kinderkoor) vormt met het orkest een welluidend contrapunt, waarop 
het 'Osanna' dit deel afsluit. In het donker getimbreerde c-klein (wel met een rijke contrasterende 
harmoniek) sluit dit 'Requiem' af. De fuga 'Cum Sactis tuis' is weliswaar niet vlekkeloos maar het 
laatste 'Agnus Dei'met het bijna gefluisterde 'Requiem aeternam' is zeer expressief. Tegen de 
gebruikelijke tekstopvatting in eindigt het werk met een fortissimo 'Quia pius es!'.



Het 'Requiem' van Otto Lies is een moderne heruitvoering zeker waard, ook al kan het in de verste 
verte niet tippen aan Mozart, Berlioz, Verdi, Brahms, Fauré of Duruflé. Het werk heeft echter 
genoeg te bieden en stelt geen extreem hoge eisen aan uitvoerenden en luisteraars. Het is hier zoals 
de oude Anton Bruckner over zijn eigen 'Requiem' (1849) zei, bijna een halve eeuw nadat hij het 
had geschreven: 'Es ist nicht schlecht'. 









Frederik Jan Roeske, Amsterdam (1868-1961) studeerde o.a. bij Bernard Zweers. Roeske was een 
begenadigd koordirigent, wat ook aan zijn partituren onmiddellijk is te zien. Vooral zijn composities 
voor mannenkoor geven blijk van een grondige kennis van fenomeen en materie. Zijn werk 'Gebed 
voor den Tempel' (J. Kuipers) is daarvan een mooi voorbeeld: indrukwekkende unisono-passages, 
goed uitgebalanceerd gebruik van hoge en lage registers (een passage voor twee baritons en twee 
bassen), een levendige ritmiek en een harmoniek die ook dissonante passages in zich sluit. Dit werk 
klinkt altijd goed. Hetzelfde kan worden gezegd van het iets eenvoudiger 'Goede nacht' (J. Winkler 
Prins), dat echter lijdt onder een verouderde tekst. Naast originele koormuziek schreef Roeske ook 
arrangementen zoals 'Piet Hein / Een liedje van de Zilvervloot' (J. P. Heije; oorspronkelijke melodie 
van J. J. Viotta), (1947), simpel, ongecompliceerd en niet zo ludiek als 'Het lied van Piet Hein' van 
Henk Badings.















Gerard Schellekens (1867 – 1952) had een zeer gebrekkige muziekopleiding en was als componist 
grotendeels autodidact. In 1880 begon hij zijn carrière als organist; van 1898 tot 1952 bespeelde hij 
het orgel van de (helaas afgebroken) Noordhoekse kerk, destijds de grootste kerk van Tilburg. Naast 
organist was hij ook koordirigent, muziekleraar en pianofabrikant. Hij schreef voornamelijk 
gebruiksmuziek voor de kerk en liederen. 

Composities van Gerard Schellekens zijn gepubliceerd in deel I van de 'Sint Gregorius-bundel', 
uitgave door de Ned. St. Gregorius-Vereeniging, Haarlem, 1902 (drie motetten), '30 Cantus 
Liturgici' bij W. Bergmans, Tilburg, 1905 (plaatno. W.B. 27), (twee motetten) en 'XII Cantus 
Diversi', eveneens bij W. Bergmans, Tilburg, 1896 (plaatno. W.B. 5). In later jaren zijn er meer van 
dergelijke 'Cantica' verschenen en een aantal bewerkingen van kerstliederen. Op de zeventien 
motetten zijn onze indrukken gebaseerd.

Er zit een zekere tragiek in het werk van Schellekens. Hij was ongetwijfeld een groot talent maar 
had de pech als componist te worden opgeleid door een aanhanger van het 'Caecilianisme', die hem 
weliswaar de nodige kennis van harmonie, vormleer en contrapunt bijbracht maar ook het steriele 
en expressieloze componeren van de 'Caecilianen', de 'School van Regensburg' die tot in het midden
van de jaren '20 grote invloed had in de Nederlandse kerkmuziek. Van die invloed heeft de generatie 
van Gerard Schellekens zich niet kunnen losmaken. Sympathiek doet dan aan dat Schellekens in 
enkele werken (bijv. het 'Salve Regina', no. 7, of het 'Tantum ergo', no. 11) uit de bundel 'XII Cantus 
Diversi' toch een zekere expressie weet te geven. Het overige werk echter gebruikt steeds dezelfde 
formules, accoordwendingen en ritmiek waardoor het al snel saai wordt. Het enige wat men de 
componist hierin moet nageven is, dat hij harmonische conflicten vermijdt en zijn muziek altijd een 
zekere welluidendheid meegeeft, die voortkomt uit de hoog-Romantiek. Het is echter evenzeer waar 
dat deze muziek driekwart eeuw later volledig is vergeten.











Antonius Arts (1866-1918) was blind en zijn hele leven werkzaam aan een blindeninstituut in 
Grave, waar hij misschien ook zijn opleiding heeft gehad. Hij was theoretisch goed onderlegd en 
aan zijn muziek is te merken dat hij veel studie heeft gemaakt van de muziek van de oude 
Nederlanders uit de 15e en 16e eeuw. Hij is nauwelijks beïnvloed door het 'Caecilianisme' en zijn 
muziek zou men met enige goede wil een mix kunnen noemen van hoog-Romantiek en oud-
Nederlandse homofonie (want polyfonie hebben wij in geen enkele gedrukte compositie van hem 
gevonden). Er is overigens maar weinig werk van hem gepubliceerd, o.a. door de fa. Bergmans in 
Tilburg. Daar verscheen in 1905 een bloemlezing van '30 Cantus Liturgici' voor drie stemmen en 
orgel, waarin vier motetten van Antoon Arts: 'Alma Redemptoris mater', 'Salve, Regina', 'O gloriosa 
Virginum' en 'Ave Maria'; stuk voor stuk met een 'gewijde sfeer' en een welluidende melodiek.









In Philip Loots (1865-1916) ontmoeten we een van de betere componisten van koormuziek van 
rond de eeuwwisseling en daarbij ook een componist die zich niet alleen op koormuziek toelegde. 
Zijn oeuvre omvat verder liederen, symfonieën en kamermuziek, o.a. een humoristisch werk 'Ter 
bruiloft' (1888) voor drie violen, cello, piano à 4 mains en vijf slaginstrumenten, ongeveer in de 
geest van Johan Wagenaar's 'De schipbreuk' maar dan puur instrumentaal.
Hij werd opgeleid tot pianist en organist aan de Koninklijke Muziekschool in Den Haag, vestigde 
zich als muziekleraar in Haarlem (1882) maar ging terwijl hij al lang in de praktijk werkzaam was, 
nog eens terug naar Den Haag om er een studie compositie te voltooien bij W. F. G. Nicolai.   

Loots schreef  voor mannenkoren, gemengde koren en kinderkoren (Sinterklaasliederen), waaronder 
zeer veel gelegenheidswerk. Boven het niveau van gebruiksmuziek uit stijgt bijvoorbeeld de bundel 
'[12] Tranendichtjes' opus 29 voor bariton en piano (1896), op tekst van Julius Flens (pseudoniem 
van pater B. van Meurs). Het zijn kostelijke miniaturen vol originele invallen. Hendrik Andriessen 
wijdt in zijn bundel 'Over muziek' (Utrecht, 1950) een artikel aan Loots (die hij persoonlijk heeft 
gekend) en zijn 'Tranendichtjes' waarin hij opmerkt:

Naar mijn mening ligt zijn grootste waarde in zijn gevoelige, humoristische zin. Hij was even
    intelligent als eenvoudig; hij was een voortreffelijk musicus en het is bijzonder aangenaam voor

     het muzikale hart, om tussen het geharrewar in de tegenwoordige wereld van componisten en      
     critici te denken aan de frisse, geestkrachtige natuurlijkheid van deze artist.

Absolute ernst en devotie spreken uit Loots' kerkmuziek. Hij schreef zes missen en een lange reeks 
motetten en cantica. De in 1904 ontstane 'Missa in honorem S. Mariae Magdalenae' opus 35 is een 
van zijn sterkste composities. De kerkelijke keuringscommissie verleende echter pas een 'Nihil 
Obstat' in 1911 nadat de componist een aantal kleine wijzigingen had aangebracht, waardoor het 
werk echter niet aan zeggingskracht won. Het tekent de goedhartigheid van Loots dat hij zich deze 
kritiek door een deels uit leken bestaande commissie liet aanpraten. Deze mis is – met een 
uitvoeringsduur van ca. 25 minuten – geschreven voor mannenkoor, waaruit een solistenkwartet 
wordt gevormd en orgel. Kenmerkend voor Loots is dat zijn harmoniek zeer bewegelijk is en 
daarmee is een van de grootste verschillen met de muziek van de 'Caecilianisten' genoemd. Zo 
treden in het korte bestek van de ruim honderd maten van het 'Gloria' twaalf verschillende 
toonsoorten op: BES, G, D, F, DES, d, A, C, g, ES, AS, F, terwijl er geen tekstherhalingen plaats 
vinden, laat staan coupures in de tekst. Opvallend is ook dat polyfonie wordt vermeden. Het orgel 
heeft zowel een ondersteunende als ook een concerterende functie en er is gerekend op een groot 
instrument. Ook het mannenkoor moet groot zijn bezet en de componist vraagt nogal wat van 
dynamiek (van ppp tot fff) en stemomvang (tenor I tot bes', bas II tot 1BES). Ondanks die grote 
bezetting doet het werk nergens lawaaierig of geëxalteerd aan. Qua stijl doet deze mis op sommige 
plaatsen aan Fauré denken in laat-Romantische stijl. Het sterkste punt in deze mis is, dat hij 
geschreven werd vanuit een goed hart. Het werk is in 1916 gepubliceerd bij Van Rossum in Utrecht. 

Een voorbeeld van goede gebruiksmuziek vormen de 'Latijnsche gezangen' (opus 45, 1905) die 
onder de verzameletitl 'Benedicamus Domino' in 1907 werden gepubliceerd bij Kerkhoff in 
Haarlem. Het betreft hier twaalf korte motetten voor mannenkoor zonder begeleiding. Ze zijn 
welluidend en geheel homofoon gezet. Met uitzondering van het ritmisch lastige 'O salutaris' in bes-
klein zijn deze stukken vrij simpel en door ieder goed mannenkoor zonder meer te zingen. De stijl
neigt naar het 'liedertafelachtige' en deze stukken hebben een zekere gezonde vulgariteit, die echter  
niet storend werkt. Kleine juweeltjes zijn o.m. no. 4 'O quam suavis', no. 7 'Jesu dulcis memoria', 
no. 9 'Ave verum Corpus' en no. 11, het zeer eenvoudige 'Tantum ergo'. 









Joannes Antonius Stephanus van Schaik (1862-1927) was de zoon van Antonius van Schaik, een 
muziekleraar in Utrecht van wie hij ook zijn eerste lessen kreeg. Vader van Schaik was in Utrecht 
bekend als koordirigent en zanger maar hij had ook een bloeiende praktijk als piano- en orgelleraar.
Joannes, die in de wandeling 'Jas' genoemd werd, kreeg vanaf zijn veertiende jaar orgellessen van 
Winand Oosterbaan, een collega van zijn vader. Vanaf zijn zestiende studeerde hij bij Anton 
Boekelman in Utrecht, die hem ook theorielessen gaf. Enige jaren later werd hij student aan het – 
nu niet meer bestaande – Groot-Seminarie 'Rijsenburg' in Driebergen waar hij muziek studeerde bij 
C. F. Le Blanc, die zelf zijn muziekstudies had gedaan aan de Kerkmuziekschool in Regensburg. 
Het zal ongetwijfeld door zijn voorbeeld zijn geweest dat Jas van Schaik na zijn voltooide studie in 
Driebergen voor een jaar naar Regensburg ging, om zijn muziekstudie af te ronden bij Franz Xaver 
Haberl. In Regensburg werd hij doorkneed in de compositorische technieken van Palestrina en Di 
Lasso. Na zijn afstuderen werd hij tot priester gewijd (1886) [niet in 1885!].

Hij was werkzaam in verschillende Nederlandse plaatsen, onder meer in Utrecht als secretaris van 
het Aartsbisdom. In 1906 werd hij benoemd tot president [lees 'rector'] van het Aartsbisschoppelijk 
Klein-Seminarie in Culemborg. Dit bleef hij tot 1926. Hij overleed in 1927. 

Naast zijn activiteiten als priester en docent was hij nauw betrokken bij de 'St. Gregoriusvereniging' 
en leverde hij vele bijdragen aan het 'St. Gregoriusblad'. Hij schreef en publiceerde op gebied van 
muziek maar ook over zaken die slechts zijdelings met muziek te maken hadden. Een voorbeeld 
daarvan is zijn ingezonden brief aan de Katholieke leden van de Utrechtse gemeenteraad in het 
dagblad 'Het Centrum' van 26 januari 1920. In die brief neemt hij het op voor het bedreigde 
'Utrechts Stedelijk Orkest', dat het risico liep te worden weg bezuinigd. Dirigent Jan van Gilse vond 
die brief zo belangrijk, dat hij hem in zijn mémoires opnam. (Mémoires Jan van Gilse 1917-1922; 
Walburg pers, Zutphen, 2003, pg. 570-573). Enkele citaten:

Utrecht heeft ...tot op den huidigen dag toe, steeds gegolden voor de muzikaalste stad van 
het land. ….. Het [orkest] is niet op zekeren dag opgericht door een willekeurige daad, 
maar het is spontaan en als organisch gegroeid uit Utrecht's eigenste leven. Gelijk dit mede 
een bewijs is van den muzikalen aard der stad Utrecht, zoo is het wederkeerig ook mede een 
factor geworden, en een groote, van dien eigenaard, die slechts door historische 
ontwikkeling gewonnen wordt en met welks verdwijnen tegelijk de beteekenis, door die 
ontwikkeling gewonnen, verloren gaat. ….
Zonder zijn orkest is Utrecht Utrecht niet meer. Ieder Utrechtenaar beseft dit, of hij moet 
zijn van de soort, die alleen van de paardemarkten weet heeft.

          
Nadat de in de periode 1890-1894 geschreven 'Missa in die festo' van Alphons Diepenbrock was 
voltooid, volgde een voor de componist deprimerende lijdensweg om het werk uitgevoerd te 
krijgen. Het is bij deze gang van zaken dat Mgr. van Schaik een rol speelde. Diepenbrock en van 
Schaik ontmoetten elkaar in 1900 toen Diepenbrock hem zijn partituur ter hand stelde met alleen 
maar de bedoeling hem voor het werk te interesseren. Van Schaik was nauw betrokken bij de 
redactie van het 'St. Gregoriusblad', het voornaamste Nederlandse tijdschrift op het gebied van 
(Katholieke) kerkmuziek en wellicht hoopte Diepenbrock op een gunstige bespreking in dit blad.
Het pakte anders uit. Van Schaik, als ervaren componist en muziek-theoreticus, zag wel 
onmiddellijk de grote muzikale kwaliteiten van deze partituur maar achtte het werk voor uitvoering 
tijdens een eredienst niet geschikt. Diepenbrock had in de tekst eigenmachtig enkele minuscule 
veranderingen aangebracht. Pas na lang aarzelen bracht hij de 'noodzakelijke' wijzigingen in zijn 
partituur aan. Een ander bezwaar was het rijkelijke gebruik van chromatiek, zowel in de koor- als in 
de orgelpartij. De houding van de kerk tegenover de stijl van Wagner, die toen in de profane muziek 
zeer in de mode was, vormde een struikelblok. In de praktijk betekende het dat een uitvoering van 
deze mis een enorme opgave voor zangers en organist was, zelfs zo, dat het werk voor velen (o.a. de 
componist Bernard Zweers) voor 'onuitvoerbaar' werd gehouden. Diepenbrock heeft in de muzikale 



substantie van zijn werk geen grote vereenvoudigingen willen aanbrengen maar moest toch door de 
nood gedwongen een aantal tekstpassages veranderen om een uitvoering mogelijk te maken. 
Daarmee was Van Schaik tevreden. Voor hem speelde nu alleen de hoge muzikale kwaliteit van het 
werk een rol. Hij wist de commissie ter beoordeling van (nieuwe) kerkmuziek zover te krijgen, dat 
het 'Nihil Obstat' aan deze mis werd verleend. Verder werd door zijn toedoen de dirigent en 
kerkmusicus Johan Winnubst bereid gevonden het werk met zijn Utrechtse Kathedrale Koor in 
studie te nemen. Omdat er in Utrecht op dat moment geen organist beschikbaar was die de nogal 
gecompliceerde orgelpartij wilde (en kon!) spelen, werd de Maastrichtse organist Henri Hermans (z. 
b.) naar Utrecht gehaald, die een voortreffelijk gerealiseerde partij neerzette en daarvoor 
complimenten van Diepenbrock zelf in ontvangst mocht nemen. De eerste uitvoering vond plaats op 
2 oktober 1916 in de St. Catharinakerk in Utrecht ter gelegenheid van de jaarvergadering van de 
'Nederlandse Sint Gregorius Vereniging'.
Mgr. van Schaik, die ook betrokken was bij het entameren van volgende uitvoeringen, schreef voor 
de eerste uitvoering een uitvoerige brochure (44 pg.) met als titel: 'Inleiding, verklaring en 
tekstboek bij de uitvoering van de Mis van Diepenbrock …. [etc.]', Van Rossum, Utrecht, 1916. 
Zouden de tijdgenoten zich hebben gerealiseerd dat deze Mis een eeuw later beschouwd zou 
worden als de belangrijkste compositie op gebied van kerkmuziek in de negentiende eeuw in 
Nederland? …...    

Van Schaik's oratorium (met levende beelden) 'Sint Joseph' opus 4 (1898) bestaat uit zes delen:
1. Verloving van den H. Joseph
2. Droom van den H. Joseph
3. Geboorte des Heeren
4. Het Heilig Huisgezin
5. Sterfbed van Joseph
6. Sint Joseph Patroon der Werklieden

De zes delen hebben niet allen dezelfde muzikale waarde. Het eerste is dusdanig verwant met de 
muziek van Mendelssohn, in het bijzonder met diens tweede symfonie 'Lobgesang', dat bijna van 
epigonenmuziek gesproken kan worden. Het deel klinkt zeer welluidend en ademt een pastorale 
sfeer, die goed voorbereidt op het kerstgebeuren. Er is zelfs een letterlijk citaat van Mendelssohn: 
'Ich harrete des Herrn' uit 'Lobgesang' (letter G).
Het tweede deel bevat nogal wat chromatiek, waaruit blijkt dat de componist dit werk – hoewel op 
een religieus getint gegeven – niet voor de kerkelijke eredienst kan hebben bedoeld. De principes 
van de 'Caecilianisten', die hij in de jaren 1885-1886 in Regensburg had leren kennen, lieten het 
gebruik van chromatiek niet toe, als zijnde 'Wagneriaans'. Het gebruik van verminderde drieklanken 
op een orgelpunt (vanaf twee maten voor letter B) zou in de kerkmuziek al verboden zijn als 'té 
Wagneriaans'. Ook het veelvuldige gebruik van syncopen was bij de 'Caecilianisten' verboden. Dat 
de componist hier toch een expressieve en gevoelvolle muziek weet te schrijven, laat afdoende zien 
dat hij boven de opgelegde principes weet uit te stijgen.
Deel 3 is wel het beste, het meest aansprekende deel van het gehele werk. De opgeroepen sfeer 
wordt in hoge mate mede bepaald door het citeren van het kerstlied 'Vom Himmel hoch, da komm 
ich her' (vanaf letter E) dat vier maal voorkomt, steeds in een andere zetting. Ook hier herinnert de 
muziek sterk aan die van Mendelssohn.
In deel 4 overheerst een pastorale sfeer die echter al snel monotoon werkt. De vaak gebruikte 
triolenbwegingen doen wat onnatuurlijk aan. 
Deel 5 is te lang, te uitgesponnen maar de plotseling inzet van het dubbelkwartet (mannenstemmen) 
zonder begeleiding is beslist een goede vondst. Doordat het slot te groot, iets te bombastisch is 
opgezet, wordt de werking van het laatste deel veel minder.
Deel 6 heeft qua tekst een heel ander karakter waarin wordt benadrukt, dat de H. Joseph de 
schutspatroon van de werkende stand is. Dit gebeurt met een op zich mooi motief dat later als 
'strijdlied' terug komt, gecontrapunteerd met Wagneriaanse chromatiek en tremoli ('Tannhäuser', 



'Götterdämmerung') waaruit zich plotseling een marsbeweging losmaakt. Op deze drie elementen is 
het gehele laatste deel gebaseerd. De storm van het begin luwt even bij de inzet van een mooi 
gevonden hoornkwinten-passage (letter C) maar zodra er opnieuw van een orkaan sprake is, barst 
het geweld weer los. Omdat (bij letter G) de hoornkwinten-passage weer terug komt en er dan 
sprake is van een gebed tot de H. Joseph, kan men zich afvragen wat die hele storm eigenlijk te 
betekenen had en wat de dichter zich daarbij had voorgesteld, temeer daar de passage nog eens 
herhaald wordt. 
De apotheose van dit deel wordt voorbereid (vanaf letter N) met een lied, gebaseerd op het motief in 
deel 1, waarmee het oratorium begint. De componist betrekt zelfs het publiek in de uitvoering, dat 
dit lied 'zoo mogelijk' door alle aanwezigen gezongen zal worden. Het lied telt zes coupletten die in 
een steeds andere zetting terugkomen. Van het laatste couplet heeft de componist een alternatieve 
zetting gemaakt voor twee koren (zowel 'cori spezzati techniek' als reële achtstemmigheid) met 
knap gevonden contrapuntiek, ook in de orkestpartijen. 

Met name deel 6 is te lang uitgevallen en bevat een aantal overbodige passages, veroorzaakt doordat 
de componist met grote trouw het tekstboek heeft gevolgd. De muziek zelf echter, bevat zeer mooie 
gedeelten, die ook vandaag de dag nog best gehoord mogen worden. Een gewetensvol musicus zou 
nodig zijn om dit laatste deel met piëteit en respect voor de componist in te korten en om te werken. 
De muziek verdient het.

De bezetting van dit 54 minuten durend oratorium is voor twee solisten (tenor en bariton), koor 
onderverdeeld in vrouwenkoor (SSAA), mannenkoor (TTBarB), gemengd koor (SATB, resp. 2 keer 
SATB aan het slot) en dubbel solokwartet (TTBarB) met orkest (dubbel hout, 9 koper, slagwerk,
harp en strijkers). De partituur is in het Utrechts Archief, het pianouittreksel is uitgegeven bij Van 
Rossum, Utrecht, 1898 (1e druk), 1926 (2e druk) en het derde deel nogmaals apart in 1930 onder de 
titel 'De Geboorte des Heeren'. Een compliment verdient ook zeker de kundige vertaling in het 
Duits van Leo van Heemstede, waardoor dit oratorium ook buiten Nederland grotere kansen heeft.
Uitvoeringen heb ik niet kunnen localiseren maar uit het feit dat er twee drukken van het 
pianouittreksel zijn geweest, valt op te maken dat er zeker uitvoeringen zijn geweest. In het 
Redemptoristenklooster Wittem is er in 1932 tenminste één uitvoering (met orgel) geweest van het 
derde deel.

De tekst is van de Utrechtse kapelaan J. H. Vaas en verscheen met als titel 'St. Joseph' bij drukkerij 
St. Gregoriushuis, Utrecht, 1897. Het aandeel van dr. H.J.A.M. Schaepman, zowel in het tekstboek 
als in de partituur vermeld, beperkt zich tot het laatste deel van het oratorium. De tekst is een 
typisch product van de tijd waarin het ontstond en voor de huidige lezer niet makkelijk verteerbaar.   

Even groots opgezet als de Mis van Diepenbrock is het 'Te Deum' (hier 'Hymnus Ambrosianus' 
genoemd van Van Schaik: twee gemengde koren, soli = twee sopranen en tenor met orgel. Op het 
eerste gezicht valt al op dat Van Schaik's werk korter is en in technisch opzicht veel minder 
ingewikkeld dan dat van Diepenbrock. Ook de orgelpartij kent geen grote technische problemen. 
Dit 'Te Deum' is waarschijnlijk ontstaan tussen 1900 en voorjaar 1902; 1900 omdat de componist in 
dat jaar Diepenbrock's Mis leerde kennen, die duidelijk voor dit 'Te Deum' model heeft gestaan, en 
voorjaar 1902 omdat op 1 augustus 1902 het 'Imprimatur' werd verleend. De publicatie volgde een 
jaar later bij Van Rossum in Utrecht. 

Evenals de (alternatieve) slotscène van het oratorium 'Sint Joseph' gebruikt Van Schaik hier zowel 
de cori spezzati-techniek maar laat het ook tot echte acht-stemmigheid komen. Hoewel duidelijk 
berekend op een grote zangersschaar moet het werk het niet zozeer hebben van massale effecten 
maar vooral van een expressieve interpretatie van de tekst. Vergeleken met de vele gevoelloze en 
niet expressieve kerkmuziek, die sommige aanhangers van het 'Caecilianisme' en met name de 
'Regensburgse school' de wereld instuurden is dit feestelijke 'Te Deum' de uitzondering die de regel 



lijkt te bevestigen. De mooi uitgezette orgelpartij – die de componist ook op zijn tijd niét laat 
klinken – draagt hieraan in hoge mate bij. Indachtig de 'Caeciliaanse' principes mag het werk 
zangtechnisch niet te moeilijk zijn, chromatiek moet zoveel mogelijk worden vermeden en het 
hanteren van de oude kerktoonsoorten is aan te bevelen. Behalve aan het laatste voldoet deze 
partituur hieraan helemaal. Dit is een werk dat voor ervaren zangers na enkele grondige repetities 
kan worden uitgevoerd, ondersteund door een kundige organist, die geen virtuoos behoeft te zijn. 
Dit 'Te Deum' verdient ook vandaag de dag nog een uitvoering en zou, vergeleken met het 'Te 
Deum' van Diepenbrock (met orkest) helemaal geen slecht figuur slaan. Uitvoeringsduur: 9'.

Voor uitvoering buiten de eredienst bedoeld (maar wel met een religieus karakter) zijn de beide
'kleine Cantaten voor een Priesterfeest, geschreven omstreeks 1908.
De bezetting is voor gemengd koor of voor mannenkoor met orgel. Voor beide mogelijkheden biedt 
de partituur een eigen versie waarbij de orgelpartij tussen beiden is afgedrukt. De versies zijn zo  
verschillend dat eigenlijk wel van twee composities sprake zou kunnen zijn. De gehanteerde stijl is 
de hoog-Romantische en het druk modulerende partituurbeeld sluit uit dat deze twee cantates ooit 
het 'Nihil Obstat' zouden hebben verkregen. Zij zijn dus bedoeld voor de huiselijke kring voor een 
viering buiten de liturgie maar wel in het kerkgebouw (de orgelpartijen kunnen niet door een 
harmonium worden weergegeven). Het kernpunt van de eerste cantate is 'Niet de onze, Heer, maar 
Uw naam zij de eer', waarop een uitvoerige lofzang volgt.
De tweede cantate is op dezelfde manier geconstrueerd maar eenvoudiger van opzet. Het koor is 
driestemmig gehouden (STB, cq. TBarB) met orgel. Hier is het kernpunt 'Gij zijt priester tot in 
eeuwigheid'. De muzikale stijl in beide cantates is de hoog-Romantische; er wordt druk 
gemoduleerd en er is nogal wat chromatiek. Kerktoonsoorten zijn vermeden.

Meer tot de huismuziek (inclusief klooster en seminarie) behoort de serie 'Rosarium Marianum', 
daterend uit het tweede decennium van de twintigste eeuw, uitgegeven in 1918 als opus V bij Van 
Rossum, Utrecht. Het gaat hier om een verzameling gemakkelijk zingbare stukken voor 2, 3 en 4 
stemmen (zowel mannenkoren als vrouwenkoren), een enkele keer met orgel, allen op de tekst van 
het bekende rozenkransgebed. De zetting is meestal homofoon met vermijden van een teveel aan 
dissonante accoorden en chromatiek. Desondanks kan niet zonder meer gesteld worden dat deze 
stukken getrouw de 'Caeciliaanse' principes volgen. Daarvoor zijn de meesten geschreven vanuit de 
persoonlijke devotie van de componist en daardoor rijk aan expressie. De serie werd veel gebruikt 
en er verscheen zelfs een tweede druk van.

De hier genoemde werken kunnen worden gerekend tot het beste wat Van Schaik heeft geschreven. 
Daarnaast zijn niet onbelangrijk de 'Missa Gloria in excelsis' opus 1 en  de 'Missa Gaudeamus' opus 
3, beiden voor drie stemmen en orgel, hoewel de componist hier nog moeilijk van zijn 'Caeciliaanse 
opleiding' afstand kan nemen. Verder het 'Tantum ergo'opus 9 (1902) voor gemengd koor en orgel.
Van Schaik schreef een tamelijk groot aantal gelegenheidswerken waarvan de muzikale waarde 
betrekkelijk is. Van zijn profane muziek verdienen zijn zettingen van de reien in 'Joseph in Dothan'   
(Vondel) uit 1909  voor gemengd koor en orkest de aandacht.

Het oeuvre van Van Schaik is tegenwoordig moeilijk toegankelijk: de meeste handschriften zijn in 
het 'Utrechts Archief', een aantal gedrukte partituren ook in de bibliotheek van het 'Nederlands 
Muziek Instituut' en de bibliotheek van de 'Sint Gregorius Vereniging'.

Onderstaande voorbeelden zijn uit 'Rosarium Marianum' (± 1918), het 'Te Deum' (1900-1902) en
het oratorium 'Sint Joseph' (1898).

 





























Mari[n]us Hendrik van 't Kruijs (niet 'van 't Kruys'), Oudewater 1861 – Lausanne 1919, begon zijn 
carrière als organist als leerling van W. F. G. Nicolaï aan de Koninklijke Muziekschool in Den 
Haag, bij wie hij ook compostie studeerde. Na onder meer als organist en muziekleraar te hebben 
gewerkt in Winterswijk en Rotterdam (Laurenskerk), werd hij in 1897 benoemd tot dirigent van het 
'Orchest der Vereeniging De Harmonie', de (verre) voorloper van het huidige 'Noord Nederlands 
Philharmonisch Orkest'. Hij was de vierde chef-dirigent van dit in 1862 opgerichte ensemble, een 
der oudste (semi-) professionele orkesten van Nederland. In Groningen werd hij ook directeur van 
de muziekschool en dirigent van zowel het toonkunstkoor 'Bekker' als van het katholieke koor 'Sint 
Caecilia'. In 1905 vestigde hij zich – na een conflict met het bestuur van de Groningse sociëteit, die 
het orkest exploiteerde – in Den Haag, waar hij als componist, organist en muziekjournalist werkte. 
Af en toe vervulde hij een gastdirigentschap in of buiten Nederland. Zijn laatste jaren sleet hij in  
Zwitserland. 

Van 't Kruijs was een principieel man en als musicus iemand die niet over zich heen liet lopen. Zijn 
conflict met 'Groningen' zegt genoeg, evenals het feit dat hij vrij kort voor de uitvoering(en) van 
zijn opera 'De Watergeuzen' (1896) zijn partituur terug trok wegens onenigheid met de intendant 
van de 'Nederlandsche Opera', of uit zijn weigering een orgelconcert in München te spelen omdat 
op de dag vóór het concert bleek dat het instrument niet gestemd was.

In zijn oeuvre ligt de nadruk op orgelmuziek en koorwerken met orkestbegeleiding. Opvallend is 
dat hij in al zijn vokale werk gebruik maakt van Nederlandstalige teksten, uitgezonderd enkele 
missen en een aantal liederen voor de katholieke liturgie. Zijn muzikale stijl is voor dié tijd (hij was 
bijna een jaargenoot van Diepenbrock) vrij conservatief te noemen en heeft geen enkele binding 
met het 'Caecilianisme'. Het meest bekend werd hij met zijn zeer groots opgezette cantate's (met 
harmonieorkest), bedoeld voor uitvoering bij speciale gelegenheden en in de open lucht. Van zijn 
oeuvre is maar weinig gepubliceerd. Een aantal partituren bevindt zich in het archief 'M. H. van 't 
Kruijs' in het 'Nederlands Muziek Instituut'. 

'Mislukte feestzang' (1916) is een korte cantate voor drie stemmen (vrouwen- óf mannenkoor) met 
piano. Het stuk is gebaseerd op een vrij oubollige tekst van 'Nomen Nescio' en moet het hebben van 
het afkorten van woorden, waardoor een heel verkeerde indruk ontstaat, zoals:

Hij is vol / hij is vol / hij is vol / hij is vol bezielde moed.
Hoe gemeen / hoe gemeen / hoe gemeen / hoe gemeenzaam, vroom en goed.
of:
Vang een luis / vang een luis / vang een luis / vang een luistervol bestaan
op uw huid / op uw huid / op uw huid / op uw huidig feesttij aan.

De koorzetting is eenvoudig gehouden; in de pianobegeleiding ontbreekt vrijwel geheel het 
illustrerende element dat bijv. de cantate 'De Schipbreuk' van Johan Wagenaar zo'n bijzondere 
dimensie verleent. 'Mislukte feestzang' is zeker geen mislukte compositie maar is wel tekenend voor 
de eerste twee decennia van de vorige eeuw, waarin men met wenig tevreden was. 

'Laudamus Te' / 12 Cantus Liturgici / ad tres voces aequales / cum organo [opus 126, 1908-1917]
uitgave Bergmans, Tilburg, s.d.
Zoals de titel al zegt: 12 gezangen met orgel, tenor I, tenor II en bariton (een enkele keer 
gediviseerd). De gezangen zijn muzikaal gezien nogal ongelijk van waarde en in verschillende jaren 
ontstaan. De meesten zien er gemakkelijk uit maar zijn ongedacht moeilijk, vragen in ieder geval 
nogal wat studietijd. De orgelpartij maakt gebruik van pedaal maar is met enkele 'aanpassingen' ook 
op een harmonium te realiseren (niet aan te bevelen!). In de meeste stukken is het orgel grotendeels 
ondergeschikt aan de koorstemmen maar in de vier laatste motetten is het instrument helemaal 
zelfstandig. Dit zijn de in muzikaal opzicht ook best geslaagde delen: no. 9 'Ave Maria' in BES, no. 



10 idem in ES, no. 11 'Tantum ergo' in D en no. 12 idem in A. 

Een eigenaardigheid die zich in meer kerkelijke composities van Van 't Kruijs manifesteert is zijn 
neiging tot het veel toepassen van orgelpunten, bij het orgel natuurlijk een liggende noot in het 
pedaal waarboven de harmoniek zich voortzet, ook als er gewrongen dissonanten ontstaan. De 
koorzettingen zijn goed en een aantal gezangen zou zich ook lenen voor solistische bezetting (in de 
huiskamer). Afgezien van een enkele uitwijking naar de kerktoonsoorten blijft alles keurig in 
majeur en/of mineur.

Het groots opgezette oratorium 'Sint Vincentius' (1904) was bestemd voor uitvoering door de 
zangvereniging 'St. Caecilia' in Groningen, aan welk koor het werk ook is opgedragen. Door de 
meningsverschillen met het bestuur van de sociëteit ging de uitvoering niet door en vertrok de 
componist naar Den Haag. Voor zover te zien is, heeft er nooit een uitvoering plaatsgevonden. 
Aan de ene kant is dit misschien goed, anderzijds jammer. Het werk met een uitvoeringsduur van  
ca. 90' had beter verdiend; het is geschreven voor drie solisten, gemengd koor (tot achtstemmigheid 
gediviseerd, onderverdeeld in vrouwen- en mannenkoor plus een groot kinderkoor. De begeleiding 
bestaat uit een volledig bezet orkest met harp(en) en orgel. Een dergelijke bezetting was alleen te 
realiseren met een grote oratoriumvereniging en dan nog een kinderkoor (dat al omstreeks 1900 
voor een dergelijk werk moeilijk bij elkaar was te krijgen. Jan van Gilse, componist van de uit 
dezelfde tijd daterende 'Eine Lebensmesse', kwam hetzelfde probleem tegen waar verscheidene 
bekende dirigenten zijn werk niet in studie namen vanwege het voorgeschreven kinderkoor. Zelfs 
voor werken als 'La Damnation de Faust' of  het 'Te Deum' van Berlioz is het gebruik van het 
kinderkoor een groot praktisch probleem.

Wat tegen 'Sint Vincentius' spreekt is de meer dan beroerde tekst, die anno 1904 voor de meeste 
mensen al onverteerbaar moet zijn geweest. De ongenoemde tekstdichter heeft een soort hagiografie 
willen geven maar verzandt in een historische opsomming van 'de avonturen van St. Vincentius'. 
Het beschouwende element ontbreekt geheel en daardoor dus ook een vorm van empathie die de 
toehoorder zou moeten vervullen. Kennelijk heeft het oratorium 'Die Legende von der Heiligen 
Elisabeth' (1862) van Franz Liszt voor dit werk model gestaan. De daarin vervlochten kerkelijke 
gezangen ontbreken in 'Vincentius' vrijwel geheel maar het koor heeft in de handeling veel te doen;  
de alt-soliste heeft met tamelijk geringe assistentie van de sopraan en de bariton (als Vincentius) het 
belangrijkste deel van de handeling te dragen.

De muziek van Van 't Kruijs is niet overal even geïnspireerd; er zijn meer zwakke dan sterke 
fragmenten. Doordat er nergens een partituur is te vinden en in het gedrukte pianouittreksel 
(Noordhoff, Groningen, s.d.) geen aanwijzingen met betrekking tot de instrumentatie staan, krijgen 
we daarvan geen goed beeld. Aardig gevonden is het quasi-Arabische melodietje (pg. 23-25) bij de 
passage hoe een groep Franse pelgrims door de Turken wordt beroofd en op de slavenmarkt in 
Tunis terecht komt. Zeker ook geslaagd is de 'Marche Triomphale' (pg. 67) en zo zijn er nog enkele 
andere fragmenten. In de koren is eigenlijk niets te vinden wat de oren doet spitsen, hetzij enkele 
keren waarbij het orkest zwijgt. De solistische partijen geven een zelfde beeld. 
Wat verder nog opvalt is de sterk wisselende dynamiek van ppp tot fff, die we in die tijd op dié 
manier toegepast vooral bij Reger en bij Mahler vinden. In 'Sint Vincentius' draagt die niet erg tot 
een goede expressie bij, in tegendeel, in de koorgedeelten toegepast ontstaat al snel het gevreesde 
effect van de 'brulkoren'.
  
Technisch gezien is dit oratorium met technische vakkennis in elkaar gezet maar getuigt van weinig 
inspiratie. De tekst is daaraan in hoge mate debet maar ook had een vakkundig componist als Van 't 
Kruijs zich nooit met een dergelijk prullarium mogen laten opzadelen. Het klinkende reslutaat is 
een groots opgezet werk dat de moeite van instuderen en uitvoeren eigenlijk niet (meer) waard is.













Johan Baptist Haagh (1857 – 1919) behoort tot de weinige Nederlandse componisten die ook buiten 
Nederland een internationale bekendheid kregen. Hij werd tot priester gewijd  na een studie 
theologie, woonde en werkte in het klooster Wittem en vanaf 1915 in Roosendaal. In zijn beste 
jaren was hij een bekend koordirigent. Bij de kenners heeft zijn naam een goede klank, wellicht 
omdat zijn vele composities niet zo streng 'pseudo-Palestrijns' zijn dan die van de meeste 
tijdgenoten en meer zijn geënt op het (geestelijk) volkslied. Kenmerkend is ook de relatief simpele
eisen die hij in zijn muziek stelt. Hij was een vruchtbaar componist, wiens muziek in vele 
verzamelbundels is vertegenwoordigd en die ook zelfstandig publiceerde. Analyse van zijn werk 
toont duidelijk, dat hij een gebrekkige opleiding tot componist heeft gehad en zijn muzikale 
vorming voor het grootse deel autodidactisch heeft verkregen. Door het feit dat zijn composities bij 
Pustet in Regensburg en bij Schwann in Düsseldorf verschenen werden deze ook in het buitenland 
bekend en veel uitgevoerd. 







Willem Mengelberg (Utrecht, 1871 – Zuort, Zwitserland, 1951) was de grootste Nederlandse 
dirigent die gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw hier werkte ('Concertgebouw Orkest'). 
Als componist is hij vrijwel niet meer bekend omdat het gros van zijn werk in zijn jonge jaren en 
tijdens zijn studie aan het conservatorium in Keulen ontstond. Na zijn benoeming in Amsterdam 
kwam het componeren steeds mee op de achtergrond en na 1906 schreef hij nog slechts enkele 
gelegenheidscomposities. Tot zijn belangrijkste werken voor koor behoren een 'Feierliche Messe' 
(1894-1895) voor soli, gemengd koor en orkest met orgel alsmede een motet 'Posuisti Domine' 
(1891) voor dubbelkoor a capella, dat ook in een versie voor mannenkoor a capella bestaat.

Het manuscript van dit motet is afkomstig uit het 'Archief Jan van Gilse' in het NMI te Den Haag.
De componist Jan van Gilse genoot – evenals Mengelberg – een deel van zijn opleiding in Keulen  
maar wel pas in later jaren, toen Mengelberg al was afgestudeerd. Beiden studeerden bij Franz 
Wüllner (de directeur) het vak compositie. Het manuscript is echter niet in het handschrift van 
Mengelberg en ook niet in dat van Van Gilse. Hoe het in het 'Arch. vG' terecht is gekomen blijft een 
raadsel. De hier afgebeelde partituur is een copie in mijn handschrift voor een in 1981 gemaakte
opname van de koorklas Maastrichts conservatorium o.l.v. Annie Jansen.

De tekst omvat een regel uit psalm 21: 'Gij zet een kroon van zuiver goud op zijn hoofd. Alleluia'. 
Deze tekst is ook door Handel (uiteraard in het Engels) getoonzet in zijn derde 'Coronation-anthem' 
'The King shall rejoice' (1727).  

In Mengelberg's compositie – niet geheel vrij van Caeciliaanse invloeden – zijn de beide gemengde 
koren grotendeels met behulp van de 'cori spezzati-techniek' gezet maar ook reële achtstemmigheid
komt voor. Het zou een onderdeel van het afstudeer-programma kunnen zijn geweest en een bewijs 
van het enorme muzikale 'craftsmanship' waarover de twintigjarige conservatoriumstudent tóen al 
beschikte. 















Thomas Maas (1853 – 1917) woonde het grootste deel van zijn leven in 's Hertogenbosch, waar hij 
werkte als leraar voor piano en orgel en aan verschillende kerken als organist en koordirigent. Over 
zijn opleiding is niets bekend maar dat hij een degelijke opleiding heeft gehad blijkt wel uit zijn 
composities. Een mis, een 'Te Deum' en een bundel motetten werden uitgegeven bij Pustet in 
Regensburg maar het is niet zeker of Maas de Kerkmuziekschool in Regensburg heeft bezocht. Hij 
componeerde vrijwel alleen kerkmuziek en kreeg daarvoor ook een kerkelijke onderscheiding.   

'Missa brevis' opus 2, Regensburg, 1888 voor mannenkoor en orgel.
De muziek van Thomas Maas klinkt toch iets anders dan die van zijn 'Caecilianer-tijdgenoten'. Er is 
meer gebruik gemaakt van chromatiek en de vaste formule I-IV-V is niet zo strak gehanteerd als bij 
anderen. Het orgel is fantasierijker behandeld en zelfstandiger ten opzichte van het koor. Het heeft 
niet alleen een begeleidende rol maar completeert ook de harmonie. Het mannenkoor moet groot 
zijn bezet en de partijen zijn niet overdreven moeilijk. Op sommige plaatsen laat de componist het
koor unisono zingen wat een machtige indruk maakt. Ook komen er grote gedeelten voor waar het 
zonder begeleiding zingt. De ritmiek is veelal uniform, de zetting veelal homofoon. Een uitvoering 
van dit werk duurt 18 minuten.

'Te Deum laudamus' opus 4, Regensburg, 1890 voor mannenkoor en orgel.
De karakteristieken die we in zijn opus 2 al zagen kunnen ook voor dit werk gelden. Het contrapunt 
is niet de sterkste kant van deze componist; hij heeft zich niet zo sterk op Palestrina gericht als zijn
'mede-Caecilianer' maar is sterker beïnvloed door de latere Italiaanse meesters van de 17e en 18e 
eeuw. Het 'Te Deum' is zwakker van inhoud dan de 'Missa Brevis' en had aanmerkelijk meer 
muzikale power getoond indien een kopergroep aan de orgelpartij was toegevoegd, deze zelfs 
gedeeltelijk zou hebben vervangen. De uitvoeringsduur van dit werk is 13 minuten.















Jacobus Bogaerts (1850 – 1923) was evenals pater J. B. Haagh als componist een autodidact. Ook 
hij werd tot priester gewijd en werkte een groot deel van zijn leven in het klooster Wittem. Zijn 
composities omvatten vooral liederen met instrumentale begeleiding maar ook een kerstcantate 
(1903), gebaseerd op het bekende kerstlied 'Tu scendi dalle stelle', toegeschreven aan de h. Alfonsus 
de Liguori. Bogaerts heeft het gezet in de vorm van een meerdelige cantate voor sopraan, bariton, 
viool, orgel en koor (of  instrumenten) en het zelf laten uitgeven (helaas met zoveel drukfouten dat 
deze partituur onbruikbaar is). Evenals bij Haagh ligt zijn muziek dicht tegen het volkslied aan en is 
deze gemakkelijk aanspreekbaar. Deze cantate van Bogaerts en muziek van andere Wittemse 
componisten is vastgelegd op de cd  'Muziek uit de Wittemse archieven' (te bestellen bij boekwinkel 
Klooster Wittem). 









Het werk van Willem de Haan (1849 – 1930) was mij bij nadere kennismaking een echte 'eye- and 
ear-opener', die positief afsteekt tegen zijn componerende Nederlandse tijdgenoten. Misschien is het 
omdat De Haan het grootste deel van zijn leven in Duitsland verbleef, dat hij in Nederland weinig 
bekend is geworden. Hij werd geboren in Rotterdam, studeerde eerst in Den Haag bij Nicolaï, 
daarna weer in Rotterdam bij Woldemar Bargiel en bij Samuel de Lange. Hij ging in 1870 naar het 
conservatorium in Leipzig om zijn studies  bij Carl Reinecke af te ronden en bleef zijn verdere 
leven in Duitsland wonen en werken als dirigent, waarbij hij zich speciaal voor de opera's van 
Wagner inzette. Het is merkwaardig dat in zijn eigen muziek de invloeden van Wagner  
verhoudingsgewijze gering zijn en dan alleen nog maar in zijn latere werk vanaf ongeveer 1890. Tot 
zijn vroege composities behoren 'Aus dem Mittelalter' opus 7 (1878) voor mannenkoor en de 
ballade 'Harpa' opus 10 (1881) voor solisten, koor en orkest, tot de latere 'Das Lied vom Werden 
und Vergehen' opus 22 (1904) voor koor, orgel en orkest en de ballade 'Van twee koningskinderen' 
opus 28 (1922) voor groot mannenkoor. 

In deze koorwerken valt op hoe goed De Haan voor het fenomeen 'koor' schrijft. Zijn zettingen zijn 
niet zo homofoon als bijv. bij Nicolaï en daarom ook niet voor een massaal bezet koor gedacht. Zijn 
orkestbezettingen zijn ook bescheidener dan tegen het einde van de negentiende eeuw gebruikelijk 
was. De orkestpartijen zijn goed met het koor geïntegreerd en vormen een welluidende eenheid. Het 
gevaar dat (ook een groot bezet) koor door een grote koperbezetting van het podium wordt geblazen 
(waar in muziek uit de Romantiek vaak voor gewaakt moet worden) is in De Haan's werk niet 
aanwezig. Zijn melodische inventiviteit is groot, zijn harmoniek echter tamelijk conservatief voor 
dié tijd; deze gaat niet verder dan Mendelssohn of Schumann.
 
'Harpa' is qua vorm een cantate voor sopraan-, alt- en baritonsoli, gemengd koor (onderverdeeld in
vrouwenkoor en mannenkoor) met een orkestbezetting in de gebruikelijke proporties, d.w.z. zonder 
'bijzondere' instrumenten. Een uitvoering duurt ca. 45'. De tekst is gerelateerd aan de 'Nibelungen' 
en de 'Walküren' maar niet zo langdradig als bij Wagner. Een beetje storend zijn wel de veelvuldige 
tekstherhalingen. Een zeer mooie vondst is de inleiding tot de sopraanaria, waarmee het tweede deel 
begint. Echte expressieve Romantiek met soli voor de hoorns en de harp. Een hedendaagse 
uitvoering zou het bewijs leveren dat deze Nederlandse componist ten onrechte is vergeten.
(Uitgave M. Bölling, Darmstadt, s.d. [1882])









Ludwig Felix Brandts Buys (ook wel 'Brandts Buijs') (1847 – 1917) behoort tot de tweede generatie 
van een toonkunstenaarsfamilie, die tussen ca. 1840 en 1960 het gezicht van de Nederlandse cultuur 
in belangrijke mate mede bepaalde. Ludwig Felix was een jongere broer van Marius Adrianus B.B. 
(sr.). Hij leerde het vak van zijn vader, C. A. Brandts Buys (toetsinstrumenten, directie en zang) en 
studeerde viool. In 1877 vestigde hij zich in Rotterdam als organist en koordirigent. In deze laatste 
hoedanigheid was hij landelijk bekend, speciaal ook door zijn inzet voor de kinderzang. Zijn laatste 
levensjaren woonde hij in Velp. Tot zijn bekendste composities behoren 'Zegepraal' (mannenkoor, 
1910) en 'In 't woud' (gemengd koor, 1908). Daarnaast een groot aantal liederen met piano waarvan 
'Mijne moedertaal' en 'Daar zaten zeven kikkertjes' bij vorige generaties landelijk bekend waren.
Brandts Buys schreef vrijwel uitsluitend vokale muziek, waarin hij zijn grote melodische talent 
volkomen tot zijn recht kon laten komen.

De ballade 'Das Singenthal' ('De Zangvallei') opus 23 (1879) is typisch een werk dat koren in de 
periode 1880 – 1925 graag op hun repertoire namen. Koortechnisch gezien stelt het geen hoge eisen 
en als enige solist wordt een bariton verlangd. Wel is er een orkest in de gebruikelijke bezetting uit 
de Romantiek, waaraan ieder professioneel Nederlands orkest kon voldoen (3222/4231, pk, str.)
Brandts Buys was een geboren componist maar wel voor de praktijk van zijn dagen. 'Singenthal' is 
dan ook vlot geschreven en in hoge mate welluidend. Qua stijl is het stuk afkomstig uit de Duitse
(Leipziger) school van Mendelssohn en navolgers, hoewel de harmoniek toch nog wel iets verder 
gaat. Aan de solist worden in dit opzicht hogere eisen gesteld. De levendigheid wordt bevorderd 
door het regelmatig uitwijken naar een andere toonsoort, waarbij ongebruikelijke zoals DES en B 
niet uit de weg worden gegaan. De instrumentatie is kundig gedaan en met vakmanschap maar wijkt 
niet af van wat tijdgenoten in dat opzicht presteerden. De tekst van Ludwig Uhland is een produkt 
van de grote belangstelling voor de oud-Duitse sage tijdens de Romantiek. Andere teksten van hem 
werden o.m. door Robert Schumann en door Carl Loewe getoonzet. Over het geheel genomen is
'Das Singenthal' misschien niet Brandts Buys' beste werk maar wel van een kwaliteit die een 
moderne uitvoering zeker rechtvaardigt. (Uitgave Alsbach, Amsterdam, 1880).













Adrianus Giesen (1843 – 1916) was leerling van pater Gregorius van Dijk in Boxmeer en studeerde 
daarna een jaar in Aken aan de kerkmuziekschool bij Franz Nekes. In 1875 vestigde hij zich in Den 
Haag als muziekleraar en koordirigent. Zijn oeuvre is maar klein en bestaat hoofdzakelijk uit kerk-  
en gelegenheidsmuziek. Zijn 'Domine, salvam fac' voor mannenkoor met blaasorkest (of orgel; 
1908) behoort met recht tot de beste en meest gezongen composities in het gehele Nederlandse 
repertoire. In dit motet weet deze inventieve componist iets neer te zetten dat niet alleen goed klinkt 
maar ook 'uit het hart komt' en dat met een grote expressie. De harmoniek is relatief eenvoudig; er is 
geen spoor van 'Caecilianisme' maar er ontstaat eerder de indruk van zeer veredelde volksmuziek en 
de componist is een 'natuurtalent'. Minder bekend maar zeker even waardevol zijn de motetten 
'Haec Dies' en 'Tu es Petrus' voor mannenkoor met orgel.

NB. De noot in de pedaalpartij, maat 53, moet DES zijn, niet F

The note in the pedalpart, bar 53,  should be D-flat instead of F













Johan Cornelis Marius van Riemsdijk (1842 – 1895) werd geboren in Maastricht maar verhuisde al 
op zijn twaalfde naar Utrecht waar hij de rest van zijn leven woonde. Hij studeerde rechten en ook 
muziek, d.w.z. hij volgde een volledige vakstudie, eerst in Utrecht (bij J. H. Kufferath), daarna in 
Brussel en in Detmoldt. Na het voltooien van zijn studie rechten kwam hij in dienst van de Staats-
spoorwegen en kreeg daar een hoge functie. Hij was betrokken bij tal van culturele activiteiten in 
Utrecht, o.a. de stichting van een muziekschool; daarnaast was hij een ijverig onderzoeker naar en 
kenner van het (oude) Nederlandse volkslied. Als componist schreef hij tal van begeleidingen bij 
volksliederen en bewerkte hij oude volksdansen voor piano. Aan het 'grotere werk' wijdde hij 
slechts één compositie, 'Voorspel, Koren en Melodrama' (1890) bij het in het Nederlands vertaalde 
toneelstuk 'Koning Oedipus' van Sophocles. De opdracht hiertoe kwam van de studenten van de 
Utrechtse Universiteit, die er in januari 1891 de eerste uit- cq. opvoering van  gaven. De muziek 
viel bij het publiek zeer in de smaak en de uitvoeringen werden nog enkele keren herhaald, ook in 
later jaren en ook buiten Utrecht.

De bezetting van dit werk is voor bariton-solo, vierstemmig mannenkoor en in het laatste deel een 
vijfstemmig gemengd koor (SAATB). Het orkest speelt in de bezetting van een symfonie van
Schumann of Brahms met een toegevoegde althobo. Het pianouittreksel is gepubliceerd bij de firma 
J.A.H. Wagenaar, Utrecht, s.d.; de handgeschreven partituur en – alleen van het voorspel –  de 
orkestpartijen zijn in het 'archief Van Riemsdijk' in het NMI. 

De muzikale stijl is die van de hoog-Romantiek met enkele 'harmonische moderniteiten'. 
Tijdgenoten roemden het feit dat de componist de 'Griekse sfeer' zo goed had getroffen. Daarvan is 
in de 21ste eeuw weinig of niets te merken. Wel opmerkelijk is dat Van Riemsdijk in het voorspel 
twee oud-Griekse melodieën citeert: de beroemde 'Hymne aan Helios' ('Hymn to the Sun') van 
Mesomedes en een melodie, behorend bij een 'Pythische ode' van Pindarus. In beide gevallen lijkt 
de ritmische notatie in de verste verte niet op de originelen, zoals in de laatste hedendaagse 
transcripties bekend maar de toonhoogten benaderen de originelen vrij goed. Ter verontschuldiging 
van de componist moet worden opgemerkt dat deze twee melodieën vóór het jaar 1893 de enig 
bekende fragmenten van antieke Griekse muziek waren.

Het voorspel is – mede door het gebruik van die antieke fragmenten – zeer rijk aan afwisseling. Er 
zijn binnen het bestek van 117 maten maar liefst zes verschillende onderdelen met eigen tempi en 
karakteriseringen. De constructie is niet vlekkeloos maar de mooie instrumentatie maakt veel goed.

De zeven koorgedeelten maken opvallend veel gebruik van unisonozang, wat voor de componist 
blijkbaar als bijzonder oud-Grieks klonk. De koorzettingen zijn goed; Van Riemsdijk geeft er blijk 
van het wezen van koren goed te kennen. Het zesde deel 'melodrama' doet wat krampachtig aan 
maar het laatste deel waarin gebruik wordt gemaakt van een gemengd koor 'achter de schermen' is 
een indrukwekkende vondst. 'Koning Oedipus' is niet de beste toneelmuziek die in Nederland tussen 
1870 en 1930 werd geschreven – zeker niet in vergelijking met composities van Diepenbrock en na 
hem Pijper – maar anderzijds maakt het werk geen slechte indruk en het zou een moderne 
uitvoering in combinatie met het drama van Sophocles best kunnen verdragen.











Gerhard Hamm, Venlo (1835-1904); 'Huldiging van den zang', MK, (Kessels, Tilburg, s.d. [1903]).
Hamm is een conservatief componist wiens muziek thans weinig meer zegt. Er is zeker sprake van 
vakmanschap maar de melodische vindingrijkheid is niet sterk. Hij schreef hoofdzakelijk 
gebruiksmuziek. Zijn 'Rustig ondergaan' (J.P. Heije) voor gemengd koor of 'Huldiging van den 
zang' (P.J. Bom) werden destijds veel gezongen maar worden – mede door de zwakke teksten – nu
niet meer uitgevoerd. Bij de instrumentale werken vinden we Hamm's sterkere composities.









Willem Frederik Gerard Nicolaï (1829 – 1896) was een van de meest bekende en invloedrijke 
componisten in de negentiende eeuw in Nederland. Hij studeerde in Leipzig, o.a. bij Thomaskantor
Moritz Hauptmann en orgel in Dresden bij Johann Gottlob Schneider, een van de grootste virtuozen 
van zijn tijd. Ook zelf ontwikkelde Nicolaï zich tot een gerenommeerd organist en orgelpedagoog. 
Vanaf 1852 woonde hij in Den Haag waar hij in 1865 werd benoemd tot directeur van de 
Koninklijke Muziekschool, de voorloper van het huidige Koninklijk Conservatorium. Daarnaast 
werkte hij als muziektheoreticus en als muziekjournalist (onder meer voor het tijdschrift 'Caecilia'). 
Als componist werd hij vooral bekend met zijn liederen en grote koorwerken.

Het drie-delige avondvullende oratorium 'Bonifacius' opus 17 uit 1872 valt bij nadere kennismaking 
ietwat tegen. Het is typisch een werk van veel geluid, een groot koor met een groot orkest, maar 
waarin eigenlijk maar weinig gebeurt. Nicolaï is een Mendelssohn-adept en verder komt zijn eigen 
muziek dan ook niet. 'Bonifacius' was in 1872 al een verouderd produkt, wel met vakmanschap 
gemaakt en met een onberispelijke instrumentatie maar toch een koorwerk dat weinig meer heeft te 
bieden dan een zeker niet onmogelijk libretto, maar verder veel volume en steeds maar weer de 
harmoniek die veertig jaar eerder al in Duitse muziek bekend was. Verder weinig melodische 
zeggingskracht, weinig dramatiek, ook niet in de meest tot het hart sprekende passages. De beste 
koorgedeelten zijn die zonder orkest, de beste orkestgedeelten zijn die zonder koor (de ouverture en 
vooral het nocturne-achtige symfonische intermezzo in deel 2). De koorpartijen zijn hoofdzakelijk 
homofoon gezet en niet zeer moeilijk, waardoor een zeer grote koorbezetting mogelijk is. Uit het 
koor maken zich twee solistisch bezette kwartetten los: TTBB en SATB. In de koorzetting zijn ook 
veel unisono-passages. In de jaren rond de eeuwwisseling had het werk veel succes, zowel in 
Nederland als in het buitenland. (Uitgave Kahnt, Leipzig, s.d.).

Een moderne heruitvoering is goed mogelijk voor een dirigent die een massaal koor tot zijn 
beschikking heeft. Of het publiek door de al snel monotoon aandoende muziek wordt gesticht is een 
andere zaak. Wil men persé iets doen voor deze bijna vergeten componist, dan zouden misschien 
zijn cantates met begeleiding van symfonieorkest of harmonieorkest –  geschreven voor uitvoering 
in de openlucht en bij bijzondere gelegenheden zoals aubades of de onthulling van standbeelden – 
eerder in aanmerking komen dan 'Bonifacius'.

Een voorbeeld hiervan is de 'Feestcantate / voor den dag der Onthulling / 17 November 1869 / van 
het / Nationaal Gedenkteeken / voor 1813', opus 16. Het betreft hier het gedenkteken op Plein 1813 
in Den Haag, opgericht ter herdenking van 50 jaar souvereiniteit van de Verenigde Nederlanden (nu 
Koninkrijk der Nederlanden). De opzet van deze cantate, natuurlijk in veel kleiner bestek dan 
'Bonifacius' is dezelfde als bij het oratorium: koren, recitatieven/aria's, ensembles. Het koor is 
samengesteld uit vrouwenkoor, mannenkoor en gemengd koor, uiteraard in massale bezetting. Ook 
hier is de koorzetting grotendeels homofoon en technisch niet zeer moeilijk.  
Het een klein uur (!) durende werk heeft door de over het algemeen kortere vormen een grotere 
zeggingskracht dan 'Bonifacius' waartoe de componist zeker is geïnspireerd door de (voor dié tijd) 
sterke tekst van Nicolaas Beets. Daardoor heeft het in muzikaal opzicht ook meer dramatiek maar
het is en blijft een echt 'gelegenheidswerk', echter wel met een aantal werkelijk geslaagde passages.  
(Uitgave van Louis Roothaan, Utrecht.)

 









Mathieu Hennen (1828 – 1880).
In de tweede helft van de negentiende eeuw, waarin het dorp Heerlen zich begon te ontwikkelen tot 
een stad en waarin het culturele leven langzaam op gang kwam, woonde de familie Hennen. De 
stamvader Henri Joseph Hennen (1782 – 1850) was horlogemaker en klokkenbouwer van beroep. 
Hij had vijf zonen waarvan er vier professioneel musicus werden. Een van hen was Louis Hennen 
(1826 – 1878), organist en violist, die aan het conservatorium in Luik studeerde en zich in zijn 
geboorteplaats als muziekleraar en dirigent van blaasorkesten en koren vestigde. Van zijn 
instrumentale composities is niets bewaard gebleven maar hij schreef ook enkele kerkelijke 
stukken, die door de firma Muraille in Luik werden uitgegeven. Zijn jongere broer Mathieu (1828 – 
1880) was eveneens leerling van het conservatorium in Luik en vestigde zich als docent aan de 
muziekschool (het latere Koninklijk Conservatorium) in Antwerpen. Ook hij schreef voornamelijk 
instrumentale muziek waarvan weinig bewaard is gebleven en wat kerkmuziek. In zijn muziek toont 
hij zich toch de meest begaafde van de vier broers. Zijn 'Ave verum' in f-kl. voor gemengd koor en 
orgel behoort tot zijn beste werk qua expressie en sfeer en ook tot het beste waartoe een componist 
van kerkmuziek in dié tijd in staat was, nog niet beïnvloed door de Regensburgse school.
(Uitgave vervaardigd op een primitief soort stencilapparaat, Rolduc, omstreeks 1870. Er zijn 
meerdere zo vervaardigde partituren teruggevonden.)













Een tijdgenoot, wiens muziek heel goed met die van Mathieu Hennen is te vergelijken, is Jan 
Willem Klinkum (1827 – 1902), die enkele jaren muziekleraar te Rolduc was en vanaf 1859 tot aan 
zijn dood organist/koordirigent en koster van de nieuw gebouwde Sint Martinuskerk in Maastricht. 
Over zijn opleiding is niets bekend en van zijn werk is vrijwel niets bewaard gebleven behalve een 
gevoelig 'Ave Maria' in AS-gr. voor mannenkoor a capella. Het aardige aan dit werk (wel typisch 
het werk van een 'dilettant-componist') is, dat het heel dicht tegen de volksmuziek aanleunt zonder 
nu direct in de toen in de mode zijnde 'liedertafelstijl' te vervallen. Het spreekt direct aan en de 
praktijk leert dat mannenkoren het graag zingen, temeer omdat het geen grote technische eisen stelt. 





August Stille, Maastricht (1825-1901); Neerlands taal, MK, (Van Eck, Den Haag, s.d.). 
Stille was een aanhanger van de hoog-Romantiek (Mendelssohn) en schrijft in een vriendelijk en 
welluidend idioom dat men ook wel 'Liedertafelstijl' noemt. Zijn muziek is zonder harmonische 
conflicten en laat zich 'gemakkelijk wegzingen', wat niet wil zeggen dat een zekere diepgang 
ontbreekt.















Richard Hol (1825 – 1904) studeerde aan de Haagse muziekschool (nog voordat dit een 
vakopleiding werd) compositie bij Jan George Bertelman en piano. Daarna vestigde hij zich in 
Amsterdam als muziekleraar en koordirigent. In die laatste hoedanigheid schreef hij veel muziek 
voor koor (ongeveer de helft van zijn totale oeuvre). In 1862 ging hij naar Utrecht, waar hij binnen 
de kortste tijd het middelpunt van het plaatselijke muziekleven werd. Op zijn oude dag verhuisde hij 
nog naar Den Haag, van waaruit hij vooral gastdirecties deed in Amsterdam en in het buitenland.

Als componist was Hol een adept van Mendelssohn en hij is dat zijn gehele carrière gebleven. Van 
zijn vroege composities tot zijn laatste in geen noemenswaardige ontwikkeling te vinden. In zijn 
instrumentale muziek (o.a. vier symfonieën) is wel een uitgekiende instrumentatie te bewonderen. 
Veel van zijn liederen en koren hebben een duidelijke hang naar de volkstoon. Het lied 'Waar de 
blanke top der duinen schittert in den zonnegloed' is tot op de dag van vandaag bekend al zullen de 
meeste mensen niet (meer) weten wie het heeft geschreven.   

De 'Missa no. 1' voor mannenstemmen (TTB) en orgel opus 28 (1865) in e-kl. (gaat in de loop van 
het stuk naar E-gr. Uitvoeringsduur 40'. De koorpartijen zijn een enkele keer gediviseerd en ook is 
iedere partij met een solist vertegenwoordigd. De koorpartijen zijn niet al te moeilijk, de orgelpartij 
daarentegen vraagt een zeer goede speler. (Uitgave Louis Roothaan, Amsterdam/Utrecht, 1865).

De algemene indruk bij deze mis is dat de begeleiding niet oorspronkelijk voor orgel werd 
geschreven maar een op twee systemen samengevatte orkestbegeleiding is. Dat zou dan de 
omstreeks 1865 geldende Romantische orkestbegeleiding kunnen zijn: strijkers, dubbel hout, vier 
hoorns, twee trompetten, drie trombones, pauken, harp(!) en eventueel tuba, conform de bezetting 
van de  symfonieën (waarvan de eerste en tweede in dezelfde jaren als de mis geschreven werden). 
Alles wat in deze partituur qua melodiek, harmoniek en ritmiek interessant is, speelt zich in de 
orgelpartij af. De organist zal hier veel studie moeten wijden aan de klankkleur en zich steeds 
moeten realiseren dat hij eigenlijk een orkest onder handen heeft. Misschien speelt het feit een rol 
dat juist terwijl Hol aan deze compositie bezig was, in 1865, het Provinciaal Concilie te Utrecht met 
nieuwe richtlijnen kwam aangaande de uitvoering van kerkmuziek wat in hoofdzaak neerkwam op 
een verbod op vrouwenstemmen in de kerkkoren en een verbod op gebruik van andere instrumenten 
dan het orgel (het 'Motu Proprio' van paus Pius X – in 1903 – nuanceerde dit enigszins). Hol moest 
dus zijn orkestpartijen arrangeren voor orgel hetgeen aan die orgelpartij ook duidelijk te zien is, met 
name aan de technisch onnodig moeilijke passages en onnodige verdubbelingen, die de klank 'vet' 
maken. Of het nog zin heeft om deze mis beter te laten klinken dan in de gepubliceerde versie door 
middel van een reconstructie van de orkestpartijen moet in het midden worden gelaten. Deze mis is 
zeker niet zijn sterkste vokale werk en blijft ook achter bij zijn instrumentale productie en zijn 
liederen 'in den volkstoon'. 

Het 'Gloria' (in E-gr.) heeft enkele mooie momenten zoals het 'Quoniam', wat betreft de harmoniek, 
waarvoor een Schumann zich niet zou hebben geschaamd, pg. 15/16 of het 'Deum de Deo' pg. 
19/20) in het 'Credo' (met [imaginaire] ruisende harpaccoorden). Beide delen en ook het 'Kyrie' en 
het 'Sanctus' zijn echter te lang uitgesponnen om te kunnen blijven boeien. Een verkapte opera-aria 
met koor is het 'Benedictus' (pg. 38/39) dat samen met het expressieve 'Agnus Dei' het muzikale 
hoogtepunt in deze uitvoerige concert-mis vormt. Een onbetekenend 'Tantum ergo' is aan dit werk
toegevoegd.  [Dat ook vóór 1865 hier en daar al gestreefd werd naar relatief eenvoudige 
kerkmuziek voor mannenstemmen met orgel (zoals het Provinciaal Concilie in 1865 verplicht 
stelde, bewijst de mis in E, opus 50 (1853) van Johannes Verhulst.]









Bernard Antoine Pothast (1824 – 1904) werd in Sittard geboren als zoon van een musicus. Vanaf 
1839 studeerde hij te Rolduc (retorica, filosofie en theologie) en in 1848 werd hij daar tot priester 
gewijd. Zijn hele werkzame leven bracht hij te Rolduc door, waar hij in 1843 officieel werd 
benoemd tot 'Maître de musique'. Dit hield in dat hij alle muziek voor het instituut uitkoos, 
verzorgde en dirigeerde, inclusief de kerkmuziek, en daarbij indien nodig het harmonium – later het 
orgel –  bespeelde. Het zelf componeren van nieuwe muziek was strikt genomen niet zijn opgave 
maar hij deed het wel. Over zijn opleiding tot componist is niets bekend; met waarschijnlijkheid kan 
worden aangenomen dat hij als zodanig autodidact was. Wel weten we dat Pothast lessen nam bij 
Theodor Zimmers (1781 – 1861), de organist van de Dom in Aken maar of dit nu het orgel, de 
compositie of de muziektheorie betrof is niet duidelijk. Wel bekend is, dat hij zijn eerste werken liet 
zien aan verschillende in het Rijnland wonende componisten, later ook aan Franz Liszt, en dat hij 
daarvan positieve beoordelingen ontving. Van zijn werk is relatief veel bekend maar nog veel meer 
verloren gegaan. Vrijwel niets is officieel uitgegeven maar veel moet destijds verspreid zijn geweest 
door middel van een primitief stencil-procedé. Het gaat dan in hoofdzaak om vokale muziek, al dan 
niet met begeleiding. De manuscripten van Pothast zijn overgedragen aan het Rijksarchief Limburg, 
nadat ze ter nauwernood aan vuilnisbak en haardvuur waren ontsnapt. In zijn nalatenschap bevindt 
zich een lijst van zijn composities, waaruit blijkt dat ongeveer 2/5 van zijn werk in manuscript 
bewaard is gebleven.

Te Rolduc vonden jaarlijks 'prijsuitreikingen' plaats, een hommage aan studenten die in het 
afgelopen jaar een bijzondere prestatie hadden geleverd. Dit gebeurde met veel feestelijk vertoon en 
voor Pothast was dit een uitgezochte gelegenheid om met het een of andere grote werk voor de dag 
te komen. Dat kon een eigen compositie zijn maar ook een van een ander. Daarnaast werden er te 
Rolduc opera-voorstellingen gegeven, waarbij bestaande opera's met grote vrijmoedigheid werden 
aangepast aan de aanwezige krachten. Zo werd de opera 'Fidelio' van Van Beethoven omgedoopt tot 
'Lionello' waarbij de vrouwelijke hoofdrol werd omgewerkt tot een rol voor een schildknaap 
(jongenssopraan) omdat vrouwen op het toneel in de Rolducse context ondenkbaar waren. Ook de 
partituur werd bekort, getransponeerd, omgeïnstrumenteerd en voorzien van zelf gecomponeerde 
interpolaties. Bij alle negatieve gedachten over de behandeling van een groot kunstwerk moet echter 
ook in aanmerking genomen worden dat het een hele prestatie was om met ongeschoolde krachten 
en uitsluitend nog jonge mannen een uitvoering te realiseren wat nu in een ander opleidingsinstituut 
dan een conservatorium ondenkbaar is. Dit gold zowel voor de zangers als voor de orkestleden. 
Alleen in uiterste noodgevallen werden er krachten 'van buiten' ingehuurd. 

Bij de composities die geheel van Pothast zelf zijn doet zich natuurlijk de vraag voor of een 
uitvoering vandaag de dag nog zinvol is. Die vraag kan bevestigend worden beantwoord. De cantate 
'Der Erlkönig' voor solisten, koor en orkest (of piano), naar de bekende ballade van Goethe, doet 
niet onder voor soortgelijke composities van Schumann, Loewe etq., zoals in de praktijk is 
bewezen. Er zijn drie solopartijen: sopraan (het kind), alt (Erlkönig) en bas (de vader); daarbij een 
gemengd koor (NB. jongens en mannen) dat de 'vertellersrol' krijgt toebedeeld. De orkestbezetting 
is bescheiden gehouden. Wat deze compositie zo bijzonder maakt is de sfeer: het openingskoor in g-
kl., nu eens geheimzinnig fluisterend, dan dreigend, dan teder, een echt Romantisch 
stemmingsbeeld. Het volgende duet is al even rijk aan wisselende stemmingen. Aan het begin horen 
we al de muziek waarmee Erlkönig straks zal trachten het kind te lokken. Door de sopraanpartij 
langzaam in de aria van de alt te vervlechten, ontstaat uit iets, wat eigenlijk als twee aria's met 
verschillend karakter is opgezet, een duet. Bij de woorden 'Ich liebe dich, mich reitzt deine schöne 
Gestalt'gebruikt Pothast opeens de hoge koorstemmen. De passage 'so brauch' ich Gewalt' krijgt een 
tekstherhaling, waardoor de passage 'Erlkönig hat mir ein Leids getan' des te meer indruk maakt. De 
solo-sopraan diminueert hier van forte naar pianissimo possibile en in de begeleiding klinkt één 
toon nog even door als de overige klank is weggevallen. Het kind is stervende en de verteller (koor) 
brengt de epiloog: Erlkönig heeft het kind meegenomen en de vader staat machteloos. 
Natuurlijk dringt zich hier een vergelijking met de zetting van Schubert op. Puur muzikaal gezin is 



Schubert's werk weliswaar sterker maar in sfeertekening is de verklanking van Pothast zeker even
groots.   
 
Tot de bekendste werken van Pothast behoort zijn 'Passio secundum Mattheum' opus 23 voor vier 
solisten, jongenskoor en mannenkoor a capella (1864). Het werk werd vanaf 1864 tot kort voor 
1940 te Rolduc jaarlijks op palmzondag uitgevoerd; in 2004 opnieuw en er werd een cd-opname 
van gemaakt. De koren zijn zowel voor de combinatie SATB als TTBB gezet. Voor het eigenlijke
evangelie gebruikte Pothast het toen in het bisdom Roermond nog gebruikelijke Medicea-
Gregoriaans, dat die anno nu niet meer gebruikt wordt, maar wel veel beter aansluit bij de door 
Pothast gebruikte toongeslachten majeur en mineur. De partijen voor de solisten zijn Evangelist 
(tenor), Christus (bas), soliloquenten (bariton en jongenssopraan).   

Voor de bijgaande reproductie van het openingskoor van 'Erlkönig' is Pothast's eigen manuscript 
gebruikt, dat onderdeel is van de 'Collectie Pothast' in het Sociaal Historisch Centrum / Rijksarchief 
Limburg te Maastricht. 































Matthias Josephus Hubertus Beltjens, kortweg Jos Beltjens, werd geboren in 1820 in Roermond. 
Zijn muzikale aanleg werd al vroeg opgemerkt, zodat hij in 1835 kon gaan studeren aan het 
conservatorium in Luik, waar hij het hoofdvak klarinet studeerde en een onderscheiding behaalde in 
de theoretische vakken. In 1839 rondde hij zijn studie af bij François Joseph Fétis in Brussel, bij 
wie hij de hoofdvakken theorie en compositieleer studeerde. Het jaar daarop vestigde hij zich in zijn 
geboortestad als muziekleraar. Na een periode als docent aan het St. Willibrord gymnasium in 
Katwijk kwam hij  terug in Roermond waar hij al snel een vooraanstaande plaats in het muziekleven 
innam. In 1857 verhuisde hij naar Rotterdam en werkte daar meer dan dertig jaar als koordirigent en 
als muziekleraar. Omstreeks 1890 begon zijn gezichtsvermogen sterk achteruit te gaan en dit 
eindigde met volledige blindheid. Hij vestigde zich voor de derde maal in Roermond, waar hij in 
1909 overleed.

Veel van Beltjens' werk is gepubliceerd bij Schott Brussel/Parijs en Alsbach Amsterdam/Rotterdam, 
daarnaast bij kleinere Belgische uitgevers en in vele verzamelbundels. Deze uitgaven echter zijn 
alleen nog maar in bibliotheken te vinden met uitzondering van het lied 'De kleinste' / 'In 't groene 
dal, in 't stille dal' [etc.]', dat werd opgenomen in de in 1906 verschenen bundel 'Kun je nog zingen, 
zing dan mee', een zangbundel die vele keren is herdukt en tot in de tweede helft van de twintigste 
eeuw in gebruik is gebleven. 

Beltjens schreef met het grootste gemak kinderliederen, kerkmuziek, koorwerken, kamermuziek 
(o.a. voor klarinet en piano), orkestmuziek, orgelmuziek en muziek voor hafa. Ook heeft hij enkele 
theoretische verhandelingen op zijn naam staan, waaronder een leergang voor het moduleren in de 
oude kerktoonsoorten. Zijn muziek is in hoog-Romantische stijl; veel daarvan doet denken aan 
Schubert maar ook aan de Franse Romantici. In zijn (latere) kerkmuziek gebruikt hij vaak de  
kerktoonsoorten; het is altijd welluidend, gemakkelijk aansprekend en ongecompliceerd. 
Zijn koorwerk 'Omhoog!' op tekst van Jan Pieter Heije is een mooi voorbeeld van expressieve, 
geestdriftige mannenzang, niet geheel vrij van 'liedertafel-allures' maar welluidend en harmonisch
boeiend. 








