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Crisis? 
 

‘De crisis heeft bij jullie zeker ook toe-
geslagen?’ 
Dit als vervolg op de vraag van een 
trouwe concertbezoekster, waarom 
het bulletin in juli niet was versche-
nen. 
De reden dat bulletin nr 8 later dan 
gepland is verschijnt, is niet door de 
crisis veroorzaakt. Vakantieafspraken 
en internationale verplichtingen van 
geïnterviewden noopten ons tot het 
uitstel. 
Maar eigenlijk komt het onze pen-
ningmeester niet slecht uit dat er hier-
door mogelijk één bulletin minder zal 
verschijnen. Ook onze organisatie 
ontkomt niet aan de crisis. Enkele 
fondsen, op wier financiële hulp wij 
voor onze jaarplanning rekenden, 
steunen ons voor 2009 niet meer. 
 
Ook voor het komende jaar zijn wij 
afhankelijk van fondsen. 
Voordat fondsbeheerders beslissen 
of zij een bijdrage leveren, zijn ze niet 
over één nacht ijs gegaan. 
Zij willen uitvoerige informatie over 
het programma en de begroting. 
Voor het indienen van de aanvraag 
voor subsidie betreffende de pro-
grammering van 2010 moeten onze 
muzikale adviseurs het hele program-
ma voor dat jaar rond hebben. Dus 
moet onze penningmeester voor elk 
concert de begroting gemaakt heb-
ben en ook is hij al met de uitvoeren-
de musici verplichtingen aangegaan 
voor wat betreft de honoraria. 
Het programmaboekje met de con-
certen tot en met de zomer van 2010 
is gedrukt en verspreid. En dat terwijl 
er nog geen euro is binnen gekomen. 
Zelf zou ik in de verleiding komen om 
een paar ‘klappers’ te programmeren, 
zoals het Requiem van Mozart of de 

Matthaeus Passion. De laatste bij-
voorbeeld in september, een zoge-
naamde Zomer Matthaeus. Gegaran-
deerd heb je dan een volle kerk, want 
je bent de enige op dat tijdstip. 
Bij onze muzikale adviseurs hoef ik 
hier niet mee aan te komen, het past 
niet  bij de Nicolaïconcerten. Immers, 
hun programmering getuigt van durf, 
variatie en originaliteit. 
 
De aanvragen om financiële bijstand 
zijn of gaan nu (eind september) de 
deur uit. Een periode van spanning 
breekt aan. 
Maar ook al ontkomt onze organisatie 
niet aan de crisis, u zult er, naar wij 
hopen, niets van merken.  
 
                                   Ben van Dijk 
 

 

Stichting Algemeen Cultureel Fonds 
van de SHV 
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Bij de vaste bezoekers van de Nicolaïconcerten zijn de componisten Jan Welmers en Ad Wammes 
geen onbekenden. Twee jaar geleden vierde Jan Welmers zijn zeventigste verjaardag in de Nicolaï-
kerk met een klein festival, en onlangs nog speelde Ko Zwanenburg Wammes’ Toccata chromatica. 
Beide componisten hebben zeer recent een werk voor koor geschreven. Wammes’ Ode on Celestial 
Music is nog zo goed als nieuw, hij schreef het in 2006. Welmers’ Vibrating is echt gloednieuw, de 
inkt heeft nog nauwelijks tijd gehad om te drogen. Dirigent Rob Vermeulen en zijn Oost-Nederlands 
Kamerkoor zijn inmiddels druk bezig met het repeteren van deze twee totaal verschillende composi-
ties. 
 
Rob Vermeulen staat al sinds 1993 voor het Oost-Nederlands Kamerkoor. Wekelijks komen zo’ n 35 
zangers in Doetinchem bijeen om met elkaar te repeteren. Vermeulen aarzelt niet het koor het beste 
kamerkoor van de regio te noemen. Het repertoire is zeer uiteenlopend, van de Mariavespers (1610) 
van Claudio Monteverdi tot het Concert voor Koor (1984/’85) van Alfred Schnittke en de Kanon Poka-
janen (1995) van Arvo Pärt. Volgens Vermeulen verdient het koor een breder platform dan alleen de 
regio Doetinchem en omstreken. “Zo’ n Concert voor Koor van Schnittke hoor je eigenlijk nooit, dat 
zou ook in Amsterdam moeten klinken.” Wellicht kan het concert in de Nicolaïkerk een eerste stap 
zijn om het platform van het koor te verbreden.  

Niti Ranjan Biswas Pieter de Mast 
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Rob Vermeulen is een druk bezet man. Drie da-
gen per week geeft hij les aan de conservatoria 
van Utrecht en Arnhem. Daarnaast is hij dirigent 
van een viertal koren en diverse ensembles, zo-
dat hij ook nog eens vier avonden per week aan 
het werk is. Het interview met Rob Vermeulen 
vindt plaats aan het eind van een drukke dag 
lesgeven in Utrecht. ‘s Avonds heeft hij een ver-
gadering met het bestuur van Projectensemble 
Utrecht, waarvan hij dirigent is. Voordat het ge-
sprek kan beginnen moet Vermeulen eerst nog 
wat zaken regelen, want de pianist die een dag 
later een repetitiedag van Mendelssohns Elias zou 
begeleiden, is plotseling ziek geworden. Na een 

minuut of tien heen en weer bellen slaakt Ver-
meulen een zucht van verlichting: hij heeft een 
pianist bereid gevonden om te komen spelen. 
 
Vibrating 

Het concert op 3 oktober is tot stand gekomen in 
samenwerking met de werkgroep Nieuwe Muziek 
Doetinchem (NMD). Hoewel het Oost-Nederlands 
Kamerkoor diezelfde stad in de Achterhoek als 
standplaats heeft, is het – ook tot verbazing van 
dirigent Rob Vermeulen – voor het eerst dat het 
koor in een serie van NMD acte de présence 
geeft. Op het moment dat Rob Vermeulen werd 
gevraagd of hij met zijn koor een concert wilde  
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verzorgen, was de Utrechtse com-
ponist Jan Welmers reeds door 
NMD benaderd om een stuk te 
componeren. “Natuurlijk stond ik daar helemaal 
achter,” zegt Vermeulen, “maar ik waarschuwde 
de organisatie wel, dat het stuk voor het koor te 
behappen moet zijn. Het Oost-Nederlands Kamer-
koor is een fantastisch koor, maar ik ken stukken 
van Jan Welmers, die ze echt niet kunnen zingen. 
En de meeste andere Nederlandse koren ook 
niet, trouwens.” 
In een vroeg stadium werd er een afspraak gere-
geld tussen componist en dirigent, waarbij Wel-
mers reeds een aantal schetsen op papier had. 
Aan de hand daarvan kon Vermeulen duidelijk 
maken wat het koor aankan en wat niet. Over 
het eindresultaat is Vermeulen zeer te spreken. 
“Het is lastig, maar het had nog veel moeilijker 
kunnen zijn. Voor het koor is het te doen, en vol-
gens mij heeft Jan Welmers een stuk geschreven, 
dat hij zelf graag wilde schrijven.” 
Welmers baseerde zijn nieuwe koorwerk Vibra-
ting op twee oude Japanse Haiku’s. Zelf zegt 
Welmers, dat deze teksten hem boeiden 
“vanwege natuurlijkheid, mysterie en de zoek-
tocht naar stilte.” Het resulteerde in een vijfdelig 
werk voor koor, solisten, orgel en marimba. De 
vijf delen zijn verschillend van karakter, lengte en 
bezetting en steeds spelen zowel het koor als het 
orgel een prominente rol. De karakterverschillen 
worden veroorzaakt door verschillend materiaal-
gebruik en uitstraling, van eenvoudig en verstild 
(deel I en II), tot overrompelend (deel V). Boven-
dien staat het de uitvoerende vrij zelf een keuze 
te maken uit de vijf delen. Zo zullen tijdens het 
concert op 3 oktober de delen I, III en V klinken. 
 
Ode on Celestal Music 

Tijdens het concert op 3 oktober staat ook het 
koorwerk Ode on Celestial Music (2006) van de 
componist Ad Wammes op het programma. El-
ders in dit Bulletin kunt u daar meer over lezen. 
Het ligt natuurlijk voor de hand om Rob Vermeu-
len te vragen beide stukken met elkaar te verge-
lijken. Vermeulen: “Door het gebruik van elemen-
ten van wereldmuziek is het stuk van Ad Wam-
mes heel herkenbaar. Je merkt dat meteen aan 
het begin, dat ritmisch gezien wel wat weg heeft 
van ‘I like to be in America’ uit de Westside Story 
van Leonard Bernstein.” Volgens Vermeulen zit er 

veel humor in het stuk, 
de muziek van Ad Wam-
mes vertaalt prachtig 
het idee uit de tekst van 
Brian Patten. 
Het stuk van Jan Wel-
mers is heel anders van 
opbouw, de vorm komt 
minder logisch voort uit 
de tekst dan bij Ad 
Wammes. Om dit te illu-

streren pakt Vermeulen de lijvige partituur van 
Vibrating erbij. In tegenstelling tot de puntige 
ritmiek van Wammes, schrijft Welmers juist uit-
gesponnen lijnen van lange noten. “Voor het koor 
heeft de muziek van Welmers een grote mate 
van abstractie. Het is lastig om het stuk snel te 
memoriseren, omdat er eigenlijk geen herkenba-
re melodieën in zitten.” Het koor moest dan ook 
meer moeite doen om het stuk van Welmers te 
‘veroveren’. 
Vibrating beleeft op zaterdag 29 september in 
Doetinchem zijn wereldpremière. Omdat deze 
compositie nog maar net geschreven is, is het 
ook niet zo vreemd, dat Rob Vermeulen nog wel 
wat vragen heeft aan de componist. “We hebben 
al eerder met elkaar gesproken over het stuk, en 
ik heb gemerkt, dat Jan Welmers zeer open min-
ded en coöperatief is. Maar omdat de partituur 
niet in alle opzichten duidelijk is, wil ik graag nog 
een aantal dingen bij hem checken.” Overigens 
benadrukt Vermeulen, dat dit niet alleen bij nieu-
we muziek het geval is. Bij Monteverdi is bijvoor-
beeld lang niet altijd duidelijk welke instrumenten 
gebruikt moeten worden. En aan Monteverdi kun-
nen we dat helaas niet meer vragen... 
Het stuk van Jan Welmers kwam mede tot stand, 
dankzij steun van het Fonds voor de scheppende 
toonkunst. Ad Wammes doet al jaren vergeefse 
pogingen geld los te krijgen van het Fonds. Dat 
begrijpt Rob Vermeulen niet, want hij vindt alle-
bei de stukken uitstekend. “Wat zijn de criteria 
van het Fonds?”, vraagt hij zich hardop af. “Waar 
ligt de grens tussen wat vernieuwend is en wat 
niet? Welk idioom 
moet je als componist 
gebruiken om voor 
subsidie in aanmer-
king te komen?” Op al 
deze vragen moet 
Vermeulen het ant-
woord schuldig blij-
ven, maar over één 
ding is hij glashelder: 
“Als het alleen om 
smaak gaat, dan ben 
je snel uitgepraat.” 
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‘We vieren de vreugde van de muziek’ 
Holland Baroque Society – de jonge honden van de oude muziek 

 
Nederland heeft een naam te verliezen als het gaat om oude muziek. Bekende musici als Frans Brüg-
gen, Ton Koopman en Gustav Leonhardt en hun ensembles zijn beeldbepalend, niet alleen nationaal 
maar ook internationaal. Sinds de oprichting in 2005 probeert Holland Baroque Society toe te treden 
tot dit illustere rijtje. En met succes, want vorig jaar al kreeg HBS subsidie van het Fonds van de Po-
diumkunsten. Op 19 december kunt u de kwaliteiten van deze jonge honden van de oude muziek 
zelf beluisteren, want dan speelt HBS in de Nicolaïkerk.  

Holland 
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Society 

  ‘Deze nacht…’ 
 

    Kerstmuziek van  

  Napels tot Reykjavik 

Judith en Tineke Steenbrink 

Esther van der Eijk 
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Leading ladies 

De meeste ensembles hebben een duidelijk 
‘gezicht: één artistiek leider, die het beeld naar 
buiten toe bepaalt. Zo hoort Jos van Veldhoven 
bij de Nederlandse Bachvereniging, Frans Brüg-
gen bij het Orkest van de Achttiende Eeuw en is 
Ton Koopman het boegbeeld van het Amsterdam 
Baroque Orchestra. Bij Holland Baroque Society is 
er bewust voor gekozen niet met één gezicht 
naar buiten te treden. In plaats daarvan heeft het 
ensemble vier leading ladies : Esther van der Eijk, 
Lidewij van der Voort, Judith Steenbrink en Tine-
ke Steenbrink. Als vaste kern van het ensemble 
bepalen zij de artistieke koers. Tineke Steenbrink 
over deze keuze: “In Nederland bestaat ons con-
cept nog niet, in het buitenland zijn meer ensem-
bles, die op deze manier werken. Wij hebben er 
bewust voor gekozen, omdat geen van ons de 
persoonlijkheid heeft om als hét gezicht van HBS 
naar buiten te treden. Toen we ermee begonnen 
verklaarden velen ons voor gek, maar inmiddels 
is gebleken, dat het werkt. De kracht van onze 
opzet is, dat we veel lol met elkaar hebben, zo-
wel in de voorbereiding als tijdens de concerten.” 
 
Ziel en zaligheid 

HBS bestaat dus uit vier kernleden, de overige 
‘leden’ worden per project aangezocht. Daarbij 
put het ensemble uit een redelijk vaste groep van 
ongeveer twintig musici. “Onze medespelers 
moeten er redelijk zeker van kunnen zijn, dat ze 
regelmatig worden gevraagd voor projecten,” 
licht Steenbrink toe. “Ze hoeven dan ook niet 
bang te zijn, dat ze niet meer gevraagd worden 
als ze een keer wat minder presteren.” Een kwart 
van de musici komt uit Nederland, de rest wordt 
vanuit heel Europa ingevlogen. Wat hen bindt is, 
dat ze bijna allemaal in Nederland hebben gestu-
deerd. “We dragen onze musici op handen. Ze 
geven hun ziel en zaligheid, dat kun je niet ge-
noeg waarderen. De luisteraars beseffen vaak 
niet hoe persoonlijk het is wat ze krijgen.” 
 
Oude muziek en vernieuwing 
Nederland telt een groot aantal ensembles, dat 
zich richt op oude muziek. De vraag lijkt dus ge-

rechtvaardigd of HBS nog een vernieuwend ge-
luid kan toevoegen aan het bestaande aanbod. 
Steenbrink twijfelt daar niet aan. Ze wijst erop, 
dat de bestaande ensembles vaak dezelfde, be-
kende stukken op het programma zetten. Daar is 
niks mis mee, vindt Steenbrink: “Je moet vriend-
schap sluiten met je publiek, en herkenbaarheid 
speelt daarbij een belangrijke rol. Maar je moet 
zorgen voor een goede mix tussen vertrouwd en 
vernieuwend.” In november speelt HBS zo’ n ver-
nieuwend programma onder de titel 
‘Glasharmonica: Verboden instrument of hemels 
orgel?’. Want een glasharmonica is inderdaad 
geen alledaagse verschijning op de Nederlandse 
concertpodia. 
Naast vernieuwend repertoire speelt HBS ook de 
bekende stukken uit het zogenoemde ‘ijzeren 
repertoire’. Sterker nog, zo vertrouwt Steenbrink 
me toe, Bachs Brandenburgse Concerten en de 
Concerti Grossi van Händel stonden nadrukkelijk 
op het wensenlijstje van de vier kernleden van 
HBS om eens een keer te kunnen uitvoeren. “Van 
jongst af aan wilden we allemaal graag een keer 
de Brandenburgse Concerten van Bach spelen. 
Toen we vorig jaar het podium van het Amster-
damse Concertgebouw opstapten om het derde 
Brandenburgse Concert te spelen, was dat dan 
ook een emotioneel moment. Op zo’n moment 
ervaar je de kracht van deze groep: we vieren 
met elkaar de vreugde van de muziek.” 
 
Het huis van een musicus 

Vestigingsplaats van HBS is Utrecht. In afwach-
ting van een eigen ruimte houdt het ensemble 
voorlopig nog even kantoor in het appartement 
van Tineke Steenbrink, waar dit interview plaats-
vond. Bij binnenkomst is meteen duidelijk: hier 
woont een musicus. In de woonkamer is geen 
plaats voor een bankstel of een eettafel, alle be-
schikbare ruimte wordt ingenomen door muziek-

Interv
iew 

met Tineke Steenbrink 

door 

Willem Jan Cevaal 
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instrumenten: twee 
klavecimbels, een 
virginaal en een clavi-
chord. De beide kla-
vecimbels staan ge-
broederlijk naast el-
kaar midden in de 
kamer. Beide instru-
menten zijn van Duit-
se makelij, maar ze 
zijn totaal verschillend 
van klank en karak-
ter, zo laat Steenbrink 
horen. Bij het grote 

tweeklaviers instrument heeft de bouwer zich 
gebaseerd op een voorbeeld van de beroemde 
17de-eeuwse Vlaamse klavecimbelbouwer Johan-
nes Rückers. Het andere instrument is een zoge-
noemd Italiaans klavecimbel, waarvan de klank 
beduidend feller is, dan die van zijn Vlaamse te-
genhanger. Steenbrink is bijzonder trots op dit 
jongste bezit. Bouwer Matthias Griewisch heeft 
normaal gesproken een wachttijd van acht jaar, 
maar zolang hoefde Steenbrink gelukkig niet op 
haar instrument te wachten, zo vertelt ze. “Ik heb 
Griewisch opgezocht in Duitsland, en heb op één 
van zijn instrumenten gespeeld. Na vijf minuten 
zei hij: ‘Voor jou bouw ik een klavecimbel’. Daar 
was ik natuurlijk heel blij mee.”  
 
Slapeloze nachten 
Een nieuw ensemble oprichten gaat niet vanzelf, 
dat kost veel tijd en energie. Volgens Steenbrink 
heeft het een jaar of vier geduurd, voordat ze 
een beetje de weg wist in de wereld van subsi-
dies, concertorganisaties en podia. Op het con-
servatorium wordt daar nauwelijks of geen aan-
dacht besteed, alle tijd is dan nodig om het in-
strument zo goed mogelijk te leren bespelen. Het 
leiden van een ensemble moet je dus in de prak-
tijk leren. “In het begin heb ik er wel eens slape-
loze nachten van gehad,” bekent Steenbrink. “Je 
gaat verplichtingen aan met de musici, je boekt 
solisten en je moet zelf zien, dat je je concerten 
aan de concertzalen verkoopt.” Dankzij de subsi-
die van het Fonds van de Podiumkunsten heeft 
HBS inmiddels een zakelijk leider aan kunnen 
stellen, zodat de vier kernleden zich meer kunnen 
richten op muzikale zaken. Steenbrink benadrukt, 
dat de subsidie niet betekent, dat alles nu vanzelf 
gaat: “We zijn natuurlijk heel erg blij met die 
subsidie, we kunnen ons kantoor ervan betalen, 
maar het blijft keihard knokken om al onze muzi-
kale plannen voor elkaar te krijgen.”  
 
Kids only 

Het project ‘Kids only’ behoort ook tot de activi-

teiten van HBS. Leden van het ensemble gaan 
langs op basisscholen om de leerlingen klas voor 
klas kennis te laten maken met de muziekinstru-
menten en met de muziek zelf. Voor de meesten 
gaat er een wereld open, en dat is ook precies de 
bedoeling van het project. “Wij kwamen als kind 
thuis in aanraking met klassieke muziek,” legt 
Steenbrink uit, “maar bij veel kinderen is dat niet 
het geval. En op de meeste scholen wordt tegen-
woordig helemaal niks aan muziek gedaan.” On-
geveer een week na de les op school bezoeken 
de kinderen een speciaal voor hen georganiseerd 
concert, en dat leidt soms tot hilarische taferelen. 
Tijdens de concerten gebruikt Steenbrink haar 
eigen klavecimbels. Op het deksel van haar Itali-
aanse klavecimbel is aan de binnenzijde een 
vrouwelijk naakt geschilderd. “Toen het deksel 
openging, begonnen de kinderen luid te joelen en 
riepen ze ‘Kijk, een blote vrouw!’”, vertelt Steen-
brink lachend. 
 
Deze Nacht 

Het Nicolaïcon-
cert op 19 de-
cember draagt 
de titel ‘Deze 
Nacht’. Dit ver-
wijst naar de 
Kerstnacht en 
de geboorte 
van Christus. Er zal dan ook veel kerstmuziek 
klinken, met name uit het 17de-eeuwse Napels. 
HBS heeft voor dit project de samenwerking ge-
zocht met de van oorsprong Oostenrijkse luitiste/
harpiste Christina Pluhar. Een spannende keuze, 
want in de oude muziekwereld is Pluhar beslist 
controversieel vanwege haar enigszins jazzy be-
nadering. Steenbrink ziet uit naar de samenwer-
king met Pluhar: “We hebben haar niet alleen 
gevraagd omdat ze een beroemdheid is, maar 
ook omdat haar inbreng goed past bij het pro-
gramma dat we willen spelen. Voordat we defini-
tief met Pluhar in zee gingen, hebben we wel 
eerst gekeken of ze iets had met het thema en 
met de muziek. Want een programma rond Kerst 
is religieus geladen, daar moet je iets mee heb-
ben. Als je atheïst bent, dan gaat dat niet wer-
ken. Maar we merkten al gauw dat dat wel goed 
zit.” 
HBS wil dat deze kerstconcerten een jaarlijkse 
traditie gaan worden. Steenbrink, lachend: “In 
Nederland zijn we dol op tradities, toch? Er is al 
een Matthäus-traditie, maar Holland Baroque So-
ciety moet geen Matthäus Passion uitvoeren, er 
zijn al andere ensembles, die dat uitstekend 
doen. Wij willen graag onze eigen traditie creë-
ren.” 
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Adjuvante
n 

Adjuvanten zijn personen die 

regelmatig meewerken aan 

(kerk-)muziekuitvoeringen 

Iedere week wordt er ergens in de wereld wel een stuk van hem uitgevoerd. Ad 
Wammes mag zich dan ook een succesvol hedendaags componist noemen. In zijn 
werkruimte, een studio vol elektronica, gunt Wammes ons een kijkje in zijn muzika-
le keuken. En passent vertelt hij over zijn leven als componist, dat minder rooskleu-
rig blijkt te zijn dan de eerste regels van deze inleiding wellicht doen vermoeden. 

Ode aan hemelse muziek 
Een gesprek met componist Ad Wammes 

We beginnen het gesprek bij Wammes thuis aan 
de keukentafel. Onder het genot van een kop 
koffie vertelt hij dat hij jarenlang goed heeft kun-
nen leven van zijn werk als componist. Voor de 
educatieve omroep Teleac/NOT schreef hij mu-
ziek bij tal van series. Of het nou programma’s 
waren over de steentijd of over plankton, Wam-
mes tekende voor de begeleidende muziek. Daar-
naast componeerde hij – op teksten van Theo 
Olthuis – liedjes voor het kleuterprogramma Koe-
keloere. Kinderen uit de buurt kwamen naar zijn 
studio om liedjes in te zingen en kregen als belo-
ning 50 gulden.  
Na zestien jaar kwam er in 2000 plotseling een 
eind aan deze lucratieve bezigheid. De omroep 
moest bezuinigen, waardoor er geen geld meer 
was om een externe componist te betalen. Voor 
Wammes betekende dit, dat een belangrijke bron 

van inkomsten wegviel. “Maar ja, de hypotheek 
moest natuurlijk wel betaald worden,” verzucht 
hij. 
 
Spam ist strafbar! 

Wammes moest dus dringend op zoek naar nieu-
we inkomsten. Op zoek naar een gat in de markt 
oriënteerde hij zich op internet. Daar ontdekte 
hij, dat er weliswaar veel lesmethoden voor piano 
zijn, maar dat wereldmuziek, één van zijn specia-
liteiten, daarin nauwelijks aan bod komt. Om fi-
nanciële redenen besloot Wammes alles zoveel 
mogelijk in eigen hand te houden. “Als je met 
een uitgever in zee gaat, dan houd je er als com-
ponist maar tien procent aan over.” Dus verzorg-
de hij zelf de uitgave, bood de boekjes aan op 
zijn website en deed de verzending. In een po-
ging zijn product zo snel mogelijk bij de juiste  
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doelgroep onder de aandacht te brengen, achter-
haalde hij via Google de e-mailadressen van pia-
nodocenten in binnen- en buitenland. De respons 
op zijn mailing viel nogal tegen. Lachend: “Uit 
Duitsland kreeg ik slechts drie reacties, waaron-
der iemand die schreef ‘Spam ist strafbar!’” Het 
was al snel duidelijk: internet bleek niet het suc-
ces waarop hij had gehoopt. 
Wammes stuurde zijn boekjes naar de redactie 
van Piano Journal, het vakblad van de European 
Piano Teachers Association (EPTA). Ondanks een 
positieve recensie kwam ook hier weinig respons 
op. Tijdens een materialendag van diezelfde EP-
TA kwam hij in contact met uitgeverij De Haske 
uit Heerenveen. Door schade en schande wijs 
geworden, besloot hij de uitgave van zijn piano-
boekjes daar onder te brengen. Wammes, nuch-
ter: “Het levert misschien minder op, maar ik heb 
er verder ook geen omkijken naar.” 

Niet modern genoeg 
Ter gelegenheid van de aanstelling van Stephen 
Taylor als organist van de Nicolaikerk componeer-
de Wammes in 1989 het orgelwerk Miroir. Het 
bleek één van zijn succesvolste stukken. Al 
googelend ontdekte Wammes, dat het stuk bijna 
wekelijks wel ergens op de wereld wordt uitge-
voerd. Bekende buitenlandse organisten als John 
Scott en Thomas Trotter zetten het stuk regelma-
tig op hun programma. Deze internationale er-
kenning was voor de grote internationale muziek-
uitgeverij Boosey & Hawkes aanleiding om Miroir 
in hun catalogus op te nemen. Wammes, met 
enige trots: “Het is een grote eer om daar te wor-
den uitgegeven naast andere hedendaagse Ne-
derlandse componisten als Louis Andriessen en 
Michel van der Aa.” 
Wammes hoopte, dat zijn naam als componist 
hiermee definitief was gevestigd. Hij hoopte, dat 
zijn aanvragen bij het Fonds voor de scheppende 
toonkunst, dat componisten financieel onder-

steunt bij het schrijven van nieuwe muziek, vaker 
zouden worden gehonoreerd. Niets bleek minder 
waar, hij kreeg telkens nul op het rekest. Wam-
mes werd er een beetje moedeloos van en ging 
haast aan zichzelf twijfelen. “Blijkbaar schrijf ik 
niet modern genoeg. Maar ik ga gewoon door.”  
 
Halverwege het interview verhuizen we naar 
Wammes’ studio. Hij is er duidelijk in zijn ele-
ment. Schuivend aan de volumeregelaars van zijn 
mengpaneel en zoekend op de harde schijf van 
zijn computer tovert hij geluidsfragmenten van 
zijn composities tevoorschijn. Het geeft een in-
druk hoe hij als componist te werk gaat: de mu-
ziek wordt niet aan het notenpapier toever-
trouwd, maar komt tot stand dankzij de moderne 
elektronica. 
 
Ode on Celestial Music 
Het Fonds voor de scheppende toonkunst mag 
Wammes dan niet erg welgezind zijn, particuliere 
opdrachtgevers weten hem gelukkig wel te vin-
den. Zo kreeg hij in de loop van 2006 een mail 
van Fokko Oldenhuis, dirigent van het Nijmeegs 
Universitair koor Audite Nova. Om het veertigjarig 
bestaan van het koor luister bij te zetten, wilden 
ze een Nederlandse componist opdracht geven 
tot het schrijven van een nieuw stuk. De keus 
was gevallen op Ad Wammes. 
Eén van de eisen was, dat de tekst van het nieu-
we stuk iets te maken moest hebben met muziek. 
Wammes kreeg een aantal teksten van de Engel-
se dichteres Emily Dickinson toegestuurd, maar 
vond deze te abstract. De Engelse organist John 
Scott bracht hem op het spoor van een gedicht 
van de dichter Brian Patten. Hij ging meteen op 
zoek naar de gedichten van Patten, maar ze ble-
ken in Nederland nergens verkrijgbaar. Dus be-
sloot Wammes de dichter een mail te sturen met 
de vraag of hij de bewuste tekst mocht lezen en 
deze op muziek mocht zetten. Patten gaf zijn 
goedkeuring, Wammes las de buitengewoon 
beeldende, enigszins tragikomische tekst en 
kreeg meteen ideeën om deze op muziek te zet-
ten. “In het gedicht is sprake van een man en 
een vrouw, dus die rolverdeling kon ik toebedelen 
aan de mannen- en vrouwenstemmen van het 
koor.” De man in het gedicht hoort het gezang 
van zijn douchende onderbuurvrouw. Maar wat 
ze precies zingt, beschrijft Patten niet. Wammes 
was er al snel uit: het gezang van de vrouw 
moest in het stuk terugkomen, maar niet op een 
herkenbare tekst. Dat zou immers de aandacht 
afleiden van Pattens tekst. Geïnspireerd door cd’s 
met wereldmuziek besloot hij een aan het Fins 
gerelateerde fantasietaal te ontwikkelen. 
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   Ode On Celestial Music by Brian Patten 
 
It’s not celestial music, it’s the girl downstairs in the bathroom singing. 
You can tell. Although it’s winter 
The trees outside her window have grown leaves, 
All manner of flowers push up through her floorboards. 
I think- what a filthy trick that is for nature to play on me. 
I snip them with my scissors shouting, 
“I want only bona fide celestial music!” 
Hearing this, she stops singing. 
 
Out of her bath now the girl knocks on my door. 
“Is my singing disturbing you?” she smiles entering, 
“Did you say it was licentious or sensual, and excuse me 
my bathtowl’s slipping.” 
A warm and blond creature, 
I slam the door on her breasts shouting 
“I want only bona fide celestial music!” 
 
Much later on in life I wear my hearing aid. 
What have I done to my body, ignoring it- 
Splitting things into so many pieces 
My hands cannot mend anything. 
The stars, the buggers, remained silent. 
Down in the bathroom now her daughter is singing. 
Turning my hearing aid full volume I bend close to the floorboards 
Hoping for at least one song to get through 

Zo reikte Pattens tekst de muzikale elementen 
aan waarmee Wammes dit koorwerk kon opbou-
wen. Op zaterdag 3 oktober brengen het Oost- 
Nederlands Kamerkoor onder leiding van Rob 
Vermeulen, Ko Zwanenburg (orgel), Frederike de 
Winter (slagwerk) en Vera Kool (harp) Wammes’ 
Ode on Celestial Music ten gehore. U kunt dan 
zelf beoordelen of Wammes’ muziek al dan niet 
modern is. Op de website van Ad Wammes 
www.adwammes.nl is een voorproefje van het 
werk te beluisteren. U vindt daar tevens meer 
informatie over leven en werk van deze compo-
nist. 

 

Tekst en foto’s: Willem Jan Cevaal 

Twee oude Japanse Haiku’s, 
waarop Vibrating van Jan 
Welmers is gebaseerd 

’t geluid van de dauw  
is hoorbaar, zo stil en  
zo diep is de nacht 
 
Hoyo (?-?) 

vibrating within 
the ear are many voices 
but their origin 
has a source which 
may be called  
the sound of no sound 
 
Takuan Soho (1573 - 1645) 
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Fototerugblik 

11 

Meander Strijkkwartet 

Trio Windstreken 

Amstel Quartet 
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Op onze site: 
 

www.nicolaiconcerten.nl 
 

vindt u informatie over hoe u do-
nateur kunt worden, alle bulletins 
(in kleur), foto’s van concerten 
van de afgelopen jaren en het 
volledige programmaoverzicht. 

Toegang: € 10,- / € 9,- (CJP/Pas65/U-pas) / € 8,- (donateurs)  

Datum  Titel  Uitvoerenden  

3 oktober 2009 
20.30 uur 

‘Vibrating’ 
 
Componisten: 
Jan Welmers en 
Ad Wammes 

Oost-Nederlands Kamerkoor 
o.l.v. Rob Vermeulen 
Frederike de Winter - slagwerk 
Vera Kool - harp 
Marije Heemskerk - sopraan 

19 december 2009 
20.30 uur 

‘Deze nacht @’ 
Kerstmuziek van Napels tot Reykja-
vik 

Holland Baroque Society 
Christina Pluhar - harp 
Hannah Morrison - sopraan 

22 januari 2010 
20.30 uur 

Open Performance Site 2010 Studenten van de Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht 

23 januari 2010 
13.00 uur 

Estafette concert met  
Akoestische instrumenten 

 

23 januari 2010 
20.30 uur 

Çhorus ex Machina’ Hollands Vocaal Ensemble 
o.l.v Fokko Oldenhuis 

6 februari 2010 
20.30 uur 

‘La Cause est Amer’ 
Middeleeuwse geschiedenissen uit 
Japan en de Landen 

Ellen Delahanty - sopraan,  
Geert van Gele - blokfluit, organet-
to, Bill Taylor - harp, psalterium,  
Willem Mook - luiten 

6 maart 2010 
20.30 uur 

Muziek van Josquin en tijdgenoten Cappella Sancta Maria 
o.l.v. Enrique Lopez 

18 april 2010 
15.00 uur 

Nicolaï Kinderconcert 
Musical ‘Mozes’ 

Projectkinderkoor 
o.l.v. Ko Zwanenburg 

22 mei 2010 
20.30 uur 

‘Muziek voor snaren’ 
o.a. strijkkwartet van Brahms 

Jenufakwartet 

5 juni 2010 
20.30 uur 

‘Mein Hertz is bereit’ Barokensemble  
‘Il Concerto Barocco’ 
Job Boswinkel - Job Boswinkel 
Stephen Taylor - orgel 

3 juli 2010 
20.30 uur 

‘Concerto grosso e solo’ 
J.S. Bach, G.Fr. Händel, C.Ph. Bach 

Parnassus ensemble 
Karel Demoet - clavecimbel 
Ko Zwanenburg - orgel 

4 november 2009 
15.00 uur 

Zing de liedjes van St. Maarten Met kinderen van  
Vocaal Talent Nederland 

Redactie: 

Marjolijn Zwanenburg,   

Willem Jan Cevaal, Ben van Dijk 

Vormgeving:  

Ben van Dijk 

Interviews: 

Willem Jan Cevaal 

foto’s: 

Interviews: Ben van Dijk 

Druk: 

Printerij de Vuursteen 
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