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C
Beste luisteraars...

Opnieuw mag ik met veel plezier u het programma presenteren van dit 
Festival met Brabantse muziek uit vervlogen tijden.
Als inwoner van de gemeente Oirschot ben ik er natuurlijk uiterst trots 
op dat er twee Oirschotse componisten – Christiaan van der Ameijden 
en Jan Baptist Verrijt - in dit programma zijn opgenomen. We starten 
zelfs het programma met een van deze illustere zonen van mijn dorp. 
Maar ook de andere componisten spelen een prominente muzikale rol 
in dit Festival. 
Het programma omvat composities uit bijna vijf eeuwen, te beginnen 
met de Renaissance tot en met de vorige eeuw. Na drie jaar partituren 
verzamelen komen nog steeds werken van onverwachte kwaliteit naar 
boven. Het orgel kennen we vooral als instrument verbonden met de 
eredienst, dat was door alle eeuwen zo. Met dit programma presenteren 
we ook enkele werken die meer onafhankelijk daarvan zijn. Marsen en 
dansen van rond 1600 laten zich zowel op het klavecimbel als het orgel 
spelen. De Meditatie van Oscar van Hemel was een verjaardagscadeautje 
voor de Bossche organist Piet Hörmann. Het concert besluit met een 
Choraal van Jos van Amelsvoort, een klinkende hommage aan César 
Franck. 
Ik wens u veel luisterplezier in de Heuvelse kerk in Tilburg, een pracht 
gebouw in de ‘schôônste stad van ’t laand’. 
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Voorwoord 
Ruud Severijns
  voorzitter 
  Vereniging Brabantse Orgelfederatie
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Concertprogramma



S

U
Collegium Vocale Eindhoven
Begin jaren tachtig startte een groep muzikale vrienden het Eindhovens Vocaal Ensemble. 
Inmiddels heet dit koor het Collegium Vocale Eindhoven. De Eindhovense Stadskerk Sint-
Cathrien is het thuispodium waar het koor deel uitmaakt van het samenwerkingsverband 
Muziek in de Cathrien waar het regelmatig te beluisteren is in de concertserie op de zater-
dagmiddag. Onder de bezielende leiding van mede-oprichter Ruud Huijbregts is een uitste-
kende reputatie opgebouwd als vertolker van een breed repertoire uit alle stijlperioden.
 
Ruud Huijbregts
studeerde aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. Hij is actief als organist, klavecinist 
en dirigent. Hij geeft regelmatig concerten door heel Europa en bracht vele grote werken 
voor koor en orkest op het podium. Hij maakte in 2006 opnamen van werken van Herman 
Hollanders die rond 1620 organist was van de Catharinakerk in Eindhoven; de kerk waar 
Huijbregts sinds 1991 organist is. Hij is de motor voor het Collegium Musicum en het Col-
legium Vocale en de wekelijkse zaterdagmiddagconcerten in de Eindhovense Stadskerk Sint 
Cathrien. Hij werd op 11 juni 2011 benoemd tot stadsorganist van Eindhoven. 

Enide Lebrocquy, sopraan 
is geboren te Sint-Niklaas en ontdekte al snel haar liefde voor muziek. Ze kreeg als 5-jarige 
haar eerste pianolessen aan de muziekschool van Waasmunster. Op 11-jarige leeftijd deed 
ze haar eerste zangervaringen op bij Gynaika, een jeugdkoor o.l.v. Godfried Van de Vyvere 
waarmee ze verschillende prijzen won en internationale concertreizen maakte. Zanglessen 
kreeg aan de muziekscholen van Waasmunster en Gent. Enide was en is aktief bij verschil-
lende kamermuziekensembles, zoals ‘TriDvaRas’ en ‘Femmesemble’. Momenteel zit Enide in 
haar master solozang klassiek bij Sinan Vural en Margriet van Reisen aan het Fontys Conser-
vatorium te Tilburg. Enide zong als solist in verschillende operaproducties en oratoria.
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Rob Nederlof
studeerde orgel, piano en klavecimbel 
aan het Brabants Conservatorium. 
Na afsluiting van zijn studies volgde 
hij meestercursussen zoals bij Bernard 
Lagacé en Luigi Tagliavini. Tevens stu-
deerde hij aan de Folkwang Hochschule 
in het Duitse Essen bij Prof. Gisbert 
Schneider. Hij concerteerde in vele 
belangrijke concertzalen en kerken in 
heel Europa. Rob Nederlof is docent aan 
het kunsteducatie instelling Factorium 
te Tilburg en is o.a. organist van de 
Heuvelse kerk waar u voor dit concert 
te gast bent. In 2021 werd hij benoemd 
tot stadsorganist van Tilburg.

Uitvoerenden

 
Luisa Kop, sopraan
werd geboren in Oosterhout, waar ze op zestienjarige leeftijd in koren van organist en 
dirigent Jan Willems begon te zingen. Ze nam rond diezelfde tijd zanglessen, eerst van 
mezzo-sopraan Ilse van Wuijckhuise en daarna bas Bas Ramselaar, waarna ze aan het 
conservatorium in Tilburg in de leer ging bij Margriet van Reisen en Sinan Vural. Luisa werkt 
regelmatig samen met dirigent Rick Muselaers en is werkzaam in de operakoren van opera 
Spanga en opera Zuid. Ze voert daarnaast traditionele mediterrane muziek uit met het 
vocale trio Aman aman: haar passie ligt voornamelijk bij oude muziek en volksmuziek.

Dieuwke de Vries, viool 
maakt deel uit van strijkorkest Kamerata Zuid. Dit ensemble bestaat uit 20 zeer getalen-
teerde professionele topmusici. Het orkest begeleidt o.a. jonge musici in de finale strijd om 
de Tilburgse titel Young Classical Talent Award.

Maaike van Vossen, viool
is op haar zevende begonnen met vioolspelen op de Zeeuwse muziekschool in Hulst en 
vanaf 2015 kreeg ze vioollessen van Kristien Roels aan de Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans in Sint-Niklaas (België) waar ze is afgestudeerd met de grootste onder-
scheiding. Sinds 2018 studeert Maaike aan het conservatorium in Tilburg. De afgelopen 
jaren heeft Maaike deelgenomen aan diverse concoursen en masterclasses. Sinds februari 
2018 bespeelt ze een instrument uit de collectie van het Nationaal Muziekinstrumenten 
Fonds, een prachtige Sebastian Kloz viool uit 1758.

Solisten
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Dispositie
Manuaal I  C–f³
Bourdon   16 vt 
Prestant  8 vt 
Bourdon  8 vt 
Prestant  4 vt 
Flute harmonique  4 vt 
Mixtuur  IV st. disc
Trompet  8 vt 

Positief 
Bourdon   8 vt
Viola   8 vt
Fluit 4 vt 
Flageolet  2 vt 
Tertiaan  II st. disc

Pedaal (C-d1)
Subbas  16 vt
Fluitbas  8 vt
Fagot  16 vt 

F.R. Loret-koororgel
(1859) LHet orgel werd van oorsprong gebouwd 
door F.R. Loret uit Mechelen rond 1859 
voor de oude rectoraatskerk van de Fraters 
van Tilburg. De kostprijs was fl 3500,-. 
In zijn Historique de la facture et des 
facteurs d’orgues vermeldt E.G.J. Gregoir: 
‘Tilbourg institut des frères, un orgue de 
grande dimension. M. Loret a reçu les 
éloges les plus flatteurs de Mgr. Swyzen 
sur cet instrument’. Deze omschrijving en 
plaatsing van het instrument tussen een 
reeks van werkelijk grotere drieklaviers-
instrumenten heeft jarenlang voeding 
gegeven aan het idee dat dit instrument 
eveneens drie klavieren bezat. Ook zouden 
archivalia er op zinspelen dat het orgel 
slechts een manuaal met zes stemmen 
bezat. Afgaande op de prijs en de ruimte 
van de kapel der fraters, alsmede een on-
derzoek aan het instrument wijzen in een 
andere richting.  

De orgelmakers Loret
Fr. B. Loret (1808-1877) vormde met zijn 
broer Hippolyte de tweede generatie van 
een orgelmakersgeslacht; waarvan J.J. 
Loret (1757-1847) de stamvader was. 
Hippolyte, bekend van het imposante orgel 
van de abdij van Averbode, vestigde zich te 
Parijs, waar hij een geducht concurrent van 
Cavaillé-Coll was.
De orgelmakers Loret stonden bekend voor 
hun innoverende ideeën; veel vernieuwin-
gen voerden zij door in de orgelbouw, som-
migen bekroond met een patent. Hun prij-
zen waren aanmerkelijk lager dan van de 
gevestigde firma’s. Aanvankelijk gevestigd 
te Sint Niklaas, verhuisde het bedrijf naar 
Mechelen alwaar een associatie met Henri 
Vermeersch tot stand kwam. Hoewel er in 
zijn stijl veel klassieke Vlaamse elementen 
zijn aan te wijzen is de stijl toch roman-
tisch van aard. In de kleinere instrumenten 
ontbreekt veelal een consequente opbouw 
van het prestantenplenum; de octaaf 
2 voet en de mixtuur ontbreken steeds 
vaker, terwijl kleurstemmen als strijkende 
registers in diverse voethoogten en fluiten 
hun intrede doen. De vormgeving van de 
instrumenten is doorgaans klassiek.  

Omzwervingen
Orgelmaker P. Vermeulen uit Weert ver-
anderde in 1905 het instrument dat in 
die tijd twee klavieren en een vrijstaande 
speeltafel had. Het zelfstandige pedaal 
werd door hem op een pneumatische lade 
toegevoegd evenals een zwelkast voor de 
beide manuaalwerken. In 1955 werd de 
‘paterskerk’ aan de Gasthuisring vervangen 
door een nieuw kerkgebouw. Het orgel 
werd overgeplaatst door Verschueren uit 
Heythuysen en onderging wederom een 
dispositiewijziging. In 1976 werd de kerk 
aan de Gasthuisring gesloten en omge-
bouwd tot kantoorgebouw. Het orgel werd 
ongewijzigd overgebracht naar de Theresia-
kerk en daar geplaatst als koororgel. In 
1998 werd ook de Theresiakerk aan de 
eredienst onttrokken en werd het orgel 
aangekocht door het parochiebestuur van 
den Heuvel.  

Plaatsing in de Jozefkerk.
In april 2008 is door Elbertse Orgelmakers 
uit Soest gestart met het plaatsen van het 
gerestaureerde Loret-orgel in de Sint-
Jozefkerk. Donderdag 31 juli 2008 heeft 
de eindkeuring plaats gevonden door  
Rudi van Straten van de Rijksdienst voor 
Archeologie, Cultuurlandschap en Monu-
menten en Jos Laus van de Katholieke 
Klokken en Orgelraad. Verder waren 
aanwezig de directeur Hans Elbertse van 
Elbertse Orgelmakers en Harrie de Beer 
namens het kerkbestuur. Het instrument 
werd goedgekeurd. De aanwezigen waren 
onder de indruk van de prachtige klank en 
het volume. 
Als bekroning van de orgelkas werden er 
later nog twee neogotische spitstorens 
met hogels en kruisbloemen op geplaatst. 
De orginele torens werden destijds bij de 
plaatsing in de paterskerk van de Gast-
huisring verwijderd en waren niet meer 
aanwezig. 
Het orgel komt in de grote ruimte van de 
Sint-Jozefkerk zeer goed tot zijn recht, 
ook bij koorbegeleiding. Het Loret-orgel 
heeft na de vele omzwervingen in Tilburg 
eindelijk een thuis.
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SF.C. Smits-hoofdorgel
(1893) 

In 1874 werd Antonius Donatus Smits, 
een zoon van orgelmaker F.C. Smits (I) 
uit Reek, in de Heuvelse Kerk tot pastoor 
benoemd. Deze kreeg het voor elkaar 
dat zijn broer F.C. Smits II in 1893 voor 
de vernieuwde kerk een geheel nieuw 
instrument mocht bouwen, dat voor het 
overgrote deel door de pastoor zelf en 
door de familie Smits bekostigd werd. Het 
nieuwe Smits-orgel werd evenals de kerk 
in neo-gothische stijl uitgevoerd en qua 
vormgeving aangepast aan het roosven-
ster in de voorgevel. 
Interessant is de manier, waarop Smits de 
drie werken, Hoofdmanuaal, Positief en 
Echo, over twee klavieren heeft verdeeld, 
waarbij Positief en Echo beide in de ‘ex-
pressiekast’ zijn ondergebracht, maar het 
Echowerk bespeelbaar is vanaf het Hoofd-
manuaal. De Combinatietrede Hoofdma-
nuaal, eigenlijk een afsluiter, schakelt de 
stemmen van het Hoofdmanuaal uit, zodat 
dan alleen het Echowerk klinkt. Het orgel 
heeft een vrijstaande speeltafel met de 
registerknoppen terrasgewijs opzij van de 
klavieren. Het pijpwerk van buitenlands 
fabrikaat, waarschijnlijk afkomstig uit de 
Brusselse pijpenmakerij van J. Devos, 
doet het orgel verschillen van het werk 
van zijn vader. Ook de samenstelling van 
de dispositie, de aanleg en opstelling van 
de verschillende werken en het spaarzame 
gebruik van zink voor grote pijpen wijzen 
op internationale invloeden, waaronder die 
van Cavaillé-Coll. Echter het herbergt niet 
de forse theatrale klank van de Franse 
meester, maar een zachte veelkleurige 
klank, bedoeld voor koorbegeleiding. Het 
orgel had daardoor een eigen karakter 
met allerlei klankkleurcombinaties, harmo-
nierend met de sfeer van de neogothische 
kerkruimte.
De Tilburgse pers prees de solide bouw 
van het orgel en de fraaie klank van de 
karakterstemmen, maar meldde ook dat 
het voor het ruime kerkgebouw eigenlijk 
zwak van klank was. Men zei daarover: 
“...de heeren Gebrs. Smits hebben 
begrepen, dat het orgel in onze katho-
lieke kerken in de eerste plaats dient tot 
begeleiding van den zang. Hier is geen 

Concert- maar een KERKORGEL gele-
verd...”  Tot 1928 onderhield Smits het 
orgel, daarna Vermeulen uit Weert.  
 
In de jaren vijftig vertoonde het instru-
ment steeds meer gebreken, deels door 
slijtage, deels door corrosie van het 
pijpwerk. Dr. P.J. de Bruijn, adviseur van 
de RKKOR en de orgelmaker Elbertse te 
Soest kregen opdracht tot een restaura-
tierapport. Naast een grote schoonmaak, 
herstel van de mechaniek en de laden en 
vervanging van aangetast pijpwerk, werd 
bij de restauratie in 1955 echter ook de 
dispositie op soms onverantwoorde manier 
gewijzigd. In september dat jaar werd het 
orgel weer in gebruik genomen met een 
bespeling door Maurice Pirenne.

In de zeventiger jaren begon het orgel 
weer tekenen van verval te vertonen. In 
1978 brachten de adviseurs J.Boogaarts 
en J.J.van der Harst een rapport uit. Enke-
le jaren later werd besloten het werk weer 
door Elbertse te laten uitvoeren, bij wie 
een groot deel van het in 1955 vervangen 
pijpwerk nog in bezit was. Daardoor kon 
bij de restauratie in 1989/’90 de originele 
dispositie met veel authentiek materiaal 
hersteld worden. Pijpwerk uit 1955 werd 
wel in mensuur en intonatie aangepast. 
Naast de restauratie van laden, mecha-
nieken en windvoorziening in de stijl van 
Smits, werd ook onderzoek verricht naar 
de zwakke klank. Daaruit bleek, dat Smits 
met name in de bas de lade-, sleep- en 
stokboringen zeer eng had genomen met 
als resultaat de bescheiden klank, maar 
ook dat bij de onvermijdelijke werking 
van het hout de openingen zo eng gewor-
den waren, dat veel pijpen te weinig wind 
kregen. Besloten werd daarom de boringen 
ruimer te maken, waardoor de klank met-
een iets presenter werd. Ook de speelaard 
is gezien de vele draaipunten in de mecha-
niek sterk verbeterd en de windvoorziening 
werd weer stabiel. Zo kon het orgel op zon-
dag 18 februari 1990 tijdens een plechtige 
hoogmis, waarin het door Ad van Sleuwen 
en Louis Toebosch bespeeld werd, weer in 
gebruik genomen worden.

Dispositie
Hoofdman. I (C–g³)
Prestant  16 vt 
Principaal  8 vt 
Bourdon  16 vt
Holpijp  8 vt
Diapason  4 vt
Quint  3 vt
Octaaf  2 vt 
Plein Jeu  III st
Trompet  8 vt
Clairon  4 vt 

Echo, manuaal II 
Gamba  8 vt 
Voix Geleste  8 vt
Fluit  8 vt

 Positief, manuaal II 
Principal  8 vt
Holpijp  8 vt
Salicional  8 vt
Octaaf  4 vt
Flute Octaviante  4 vt
Piccolo  2 vt
Sexquialter  II st
Fagot  16 vt
Basson  8 vt 

Pedaal (C-f1)
Subbas  16 vt
Violon  16 vt
Prestant  8 vt 
Holpijp  8 vt
Octaaf  4 vt 
Bazuin  16 vt
Trompet  8 vt

Treden:
Koppel Ped. - Man.
koppel Ped. - Pos.
Koppel Pos. - Man.
Comb. Hoofdman.
Comb. Pedaal (tongwerk 
en Oct. 4)
Expressietrede 
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A
Christiaan van der Ameijden was een 
Zuid-Nederlands zanger en compo-
nist. Hij stamde uit een Meierijse 
patriciërsfamilie waarvan in de 16de 
en 17de eeuw zes leden in Rome 
werkzaam waren. 
Er is niet veel bekend over zijn jeugd 
en ontwikkeling. Hij zou in Oirschot, 
‘s-Hertogenbosch dan wel Antwerpen 
zijn opleiding genoten kunnen heb-
ben. Het is bekend dat hij op voor-
dracht van Paus Pius IV in 1563 als 
zanger in de pauselijke kapel werd 
opgenomen. In 1565 werd hij met 
een aantal anderen ontslagen, maar 
als enige werd hij kort daarna op 
aandrang van de paus weer aan-
genomen. Daarna bleef hij zijn hele 
leven als zanger in en later Maestro 
di Cappella van de Sixtijnse Kapel, 
Cappella Sistina actief. In dit koor 
werd de polyfone zangkunst beoefend. 
Naast de Zuid-Nederlandse polyfo-
nie ontwikkelde zich, door toedoen 
van Giovanni Pierluigi da Palestrina 
(1525-1594), een meer sobere vorm 
die wel Romeinse polyfonie werd 
genoemd. Tussen het werk in de 
biblioteca Vaticana van Palestrina, 
Arcangelo Crivelli (1546-1652), en 
Giovan-Maria Nanino (1560-1607) 
werden ook een paar composities 
van Van der Ameijden gevonden; een 
madrigaal Quel dolce suon, een mis 
Missa Fontes et Omnia en een Magni-
ficat primi toni. We treffen werk van 
hem aan in Il terzo libro delli madri-
gali a cinque voci d’Orkando di Lassus 
(Roma, A. Barré, 1563 5 vol.). In een 
tijd dat het aantal Zuid-Nederlandse 
musici in Rome afnam, werd hij nog 
kapelmeester van 1594-1595, Maes-
tro di Cappella Sistina en een collega 

Componist 
Christiaan van der Ameijden
(Oirschot, ca. 1530 - Rome, 1605) 

van Palestrina, die Maestro was in de 
Cappella Giulia in de Sint Pieter. 
Van der Ameijden werd in 1565 lid 
van de broederschap die de begraaf-
plaats Campo Santo Teutonico be-
heerde, waar Vlamingen en Duitsers 
werden begraven. 
In 1574 trad hij toe tot de broeder-
schap van de Santa Maria dell’Anima, 
waarin ook Gerardus Vossius actief was.

Plaquette in de Sint-Pietersbasiliek te Oirschot. 
Vrij vertaald staat er dit: 
Voor Christiaan van der Ameijden uit Oirschot in 
Brabant, 
- die paus Pius IV en zijn opvolgers dierbaar was 
vanwege zijn morele integriteit en zijn bekwaam-
heid in de muziek 
- die door allen geliefd werd vanwege zijn aange-
name manieren en zijn ijver om goed te doen, 
- die bij leven altijd trachtte verdienstelijk te 
zijn voor dit pelgrimshospitaal* en bij zijn dood 
nog door zijn erfenis, op voorwaarde dat op dit 
altaar voor het welzijn van de pelgrims elke dag 
de eerste mis zou worden opgedragen en dat zijn 
jaargetijde zou worden gevierd.  
- Hij stierf op 20 november 1605. 
- De beheerders van dit hospitaal maakten dit 
monument voor hun collega vanwege zijn ver-
diensten.
 
* Bedoeld is de Santa Maria dell’Anima, Roma het 
pelgrimshospitaal in Rome waar het orgineel van 
deze plaquette hangt. 

De vijfstemmige (SATTB) Missa Fontes 
et Omnia is door Christiaan van der 
Ameijden getoonzet op de vierde 
gelijknamige Gregoriaanse antifoon uit 
de tweede vespers van Pinksterzondag. 

De tekst luidt:       Vrij vertaald:  
Fontes, et omnia  Gij bronnen en al
quae moventur het gewemel
in aquis,   in het water, 
hymnum  heft een lofzang aan 
dicite Deo. voor onze God. 

De eerste noten van het thema met 
de kwintsprong verklanken heel beel-
dend het opborrelend water. In allerlei 
vormen komt dit thema gestileerd terug. 
Na vier inzetten op de Kyrie-tekst 
komt tenslotte de tenor met de vijfde 
inzet op de tekst Fontes et Omnia. 
In de acclamaties Kyrie en Christe 
citeert de tenor de melodie èn de 
tekst van de antifoon. Met een beteke-
nisvolle buiging in de melodie sluit hij 
met Deo Alleluia de antifoon af. 
De laatste acclamatie is volledig 

vijfstemmig op de Kyrie-tekst. De 
compositie is een knap geconstrueerd 
imitatief lijnenspel waarbij het ver-
staanbaar houden van de tekst voorop 
heeft gestaan. De gelijkwaardigheid in 
de stemvoering is hét basiskenmerk 
van de polyfonie uit de 16de eeuw. 
Vanavond horen we het Kyrie en Gloria 
van deze Missa. 
Christiaan van der Ameijden was een 
musicus van de vijfde generatie Zuid-
Nederlandse polyfonisten. Werkzaam 
in Rome was hij zeker gehouden aan 
de conventies van het Concilie van 
Trente. De tekst dient ook in poly-
fone gezangen verstaanbaar te zijn, 
zo meenden de kerkvaders. Dit is een 
inperking van de muzikale creativiteit. 
Door het invlechten van de tekst van 
de antifoon én de meerstemmigheid  
komt de verstaanbaarheid in het ge-
drang. Afwijking van de conventie zij 
hem uiteraard vergeven. In het Gloria 
van deze Missa zijn er meer homofone 
passages. Maar ook dan blijven de vijf 
stemmen gelijkwaardig.

Details van de antifoon ‘Fontes et Omnia’ in een 17de eeuws Boxmeers koorboek.

KGKyrie en Gloria 
uit de Missa 
Fontes et Omnia

Collegium Vocale Eindhoven
o.l.v. Ruud Huijbregts
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Teksten van Kyrie en Gloria 
zie onderaan bladz. 13.



Recipe me, o floride sponse Jesu; 
inter amoris tui suavissimus amplexus; 
quibus constrictus 
spiritus meus gelidus; 
totus incalescat.
Aperi, o Domine, aperi pulsanti 
et orphanam animam meam;
in dilectionis tuae conclave admitte 
et eam misericorditer tibi copula.

Neem mij, o bloeiende bruidegom Jezus, 
in de armen van uw zeer zoete liefde
opdat in die innige omstrengeling 
mijn ijzigkoude geest geheel en al 
zich kan warmen.
Ik klop aan uw deur, o Heer, doe open 
en laat mijn verweesde ziel binnen
in het vertrek van Uw liefde 
en verenig mijn ziel barmhartig met u.

Herman Hollanders leefde in de tijd 
van de Tachtigjarige Oorlog in Breda. 
De oorlog woedde in de Spaanse 
Nederlanden en richtte zich tegen een 
wereldmacht: het Spaanse Rijk. De 
strijd begon in 1568 en eindigde in 
1648, met een tussenliggende vrede 
(het Twaalfjarig Bestand) van 1609 tot 
1621. Het was een roerige tijd, zeker 
voor de verschillende geloofsgemeen-
schappen. De katholieke componist 
Hollanders was gehuwd met Clara 
Joosten. Hij kreeg zeven kinderen met 
haar, allen gedoopt in Breda. Van 1618 
tot 1623 was Hollanders vicarus (plaats-
vervangend hoofd) van het Eindhovens 
kapittel, schoolmeester en organist 
van de Sint-Catharinakerk aldaar. 

Later, van 1626 tot 1627, was hij als 
organist werkzaam in het Belgische 
Ekeren. In 1628 slaagt hij erin mees-
terzangleraar en organist te worden 
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 
Breda. 
Na de inname van ’s-Hertogenbosch 
in 1629 veroverde Frederik Hendrik 
ook Breda in 1637 op de Spanjaarden. 
Na deze verovering wordt de protes-
tantse godsdienst in het katholieke 
Breda dominant. Vele klerken en 
burgers vluchtten naar de Zuidelijke 
Nederlanden. Waarschijnlijk is ook 
Herman Hollanders met zijn gezin 
gevlucht. 
Van na die tijd zijn er van hem weinig 
gegevens meer bekend.

H
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Composities.  
Met de komst van het Calvinisme 
wordt meerstemmige muziek minder 
belangrijk. In de Katholieke eredienst 
blijft deze polyfone muziek klinken. 
De werken van Hollanders kenmerken 
zich door een evenwichtige structuur 
en heldere melodielijnen. Door de 
versieringen naar italiaans voorbeeld, 
krijgt deze muziek een uitbundig 
karakter, een stijl die men later de 
stile concertato zal noemen. Hij is 
een van de eersten in onze regionen 

die deze wijze van componeren toepast. 
Later is zijn voorbeeld nagevolgd door 
Jan Baptist Verrijt en Benedictus à 
Sancto Josepho. Ruim 50 werken zijn 
van Hollanders bekend. 

In het vanavond uitgevoerde twee-
stemmige motet Recipe me wisselen 
korte herhaalde motieven en fraaie 
lange fasen elkaar af. De doorgaande 
begeleiding – basso continuo- kan met 
cello en orgel worden uitgevoerd. 

De middeleeuwse Sint-Catharinakerk te Eindhoven gezien vanuit het noordoosten. Thans hoek Jan van 
Lieshoutstraat/Ten Hagestraat. Op de voorgrond de Gender. Tekening van Isaac van Ostade uit 1645. 

Componist 
Herman Hollanders
(Breda, ca. 1595 - ca. 1640) RRecipe me 

Enide Lebrocquy, sopraan 
Luisa Kop, sopraan
Ruud Huijbregts, kistorgel 
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Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te. Benedicimus Te.
Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias 
agimus Tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater 
omnipotens. Domine Fili unigenite, Iesu 
Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis 
Qui tollis..., suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. 
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus Dominus. 
Tu solus altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.

Heer ontferm u over ons
Christus ontferm u over ons
Heer ontferm u over ons

Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief-
heeft. Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U
dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons, aanvaard ons gebed 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.            
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van 
God de Vader. Amen.

Vervolg van bladz. 11:



A

14

Dragonders waren oorspronkelijk 
bereden infanteristen. Deze vochten 
te voet en verplaatsten zich te paard. 
Zij hadden een musket, een pistool, 
een sabel en een schop bij zich om 
loopgraven te maken. De paarden 
die de dragonders hadden waren 
goedkoop en dienden louter voor snel 
transport.
Ten tijde van de Spaanse Successie-
oorlog (1702-1713) waren de dragon-
ders inmiddels geëvolueerd tot lichte 
cavalerie.

Componist 
Anoniem

Brabantse Dragondersmars in het Handschrift Camphuysen, ca. 1670 
(Universiteitsbibliotheek Utrecht, sign. RAR MSO 2).

Muziek van het leger is niet altijd 
goed gedocumenteerd. Een enkele 
keer is een complete marsmelodie 
overgeleverd zoals de Brabantse 
dragonders Mars. De toonsoort is 
a-mineur, bij marsen een hoogst on-
gebruikelijk verschijnsel. 
Het oorspronkelijke klavierhandschrift 
dateert van omstreeks 1670. 
De partituur (zie www.brabantorgel.nl) 
toont deze mars in de uitgave van de 
Koninklijke Vereniging voor Neder-
landse Muziekgeschiedenis.

http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-44862&lan=
en#page//10/79/41/107941001677024387758683024485941572554.jpg/mode/1up

BBrabantse Dragonders Mars 
Deze mars van een onbekende componist is opgenomen 
in het Camphuysen manuscript (ong. 1670). 

Rob Nederlof, Loret-orgel
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V CMotet Currite pastores

Enide Lebrocquy, sopraan 
Luisa Kop, sopraan
Ruud Huijbregts, kistorgel  

Componist 
Joannes Baptist Verrijt
(Oirschot, 1602 - Rotterdam, 1650) 

Currite, pastores in Bethleem  
Nolite timere,
quia natus est vobis
hodie Salvator noster.
Currite pastores, 
Salvator noster advenit in Bethleem.
Venite et videamus puerum Iesum 
in praesipio positum,
et adorantes eum.
Voces nostras iungamus 
vocibus Angelorum.
Et ipsum laudemus 
cantantes et dicentes: 
Alleluya. 

Haast u herders naar Bethlehem.
Vrees niet,
want onder u is vandaag 
onze Redder geboren.
Haast u Herders,
onze Redder is naar Bethlehem gekomen.
Kom en laat ons het kindje Jesus gaan zien, 
gelegen in een stal
en hem aanbidden.
Laat onze stemmen zich voegen 
bij de stemmen van de Engelen.
Laat ons datzelfde kindje prijzen 
en laat ons zingen en zeggen: 
Alleluja! 
 
(vertaling Wim Goossens).

Joannes (Jan) Baptist Verrijt werd rond 
1602 geboren in Oirschot. Vanaf 1627 
was hij organist aan de Sint-Maartens-
kerk in Weert. Niet lang daarna wordt 
hij organist in de kapittelkerk van 
Thorn. In 1636 werd hij als organist 
benoemd aan de Sint-Pieterskerk en 
tevens stadsmusicus te Leuven.  

Composities 
In Leuven genoot Verrijt reeds de re-
putatie van een hoogstaand musicus. 
Waarschijnlijk componeerde hij in 
Leuven enkele ‘pavanen’ voor vijf niet 
genoemde instrumenten, die in 1638 
in Antwerpen werden uitgegeven. Mo-
gelijk voerde het Utrechtse Collegium 
Musicum deze dansen uit, want deze 
pavanen werden in de catalogus van 
de Collegebibliotheek aangetroffen.  
Verrijt was dan wel in 1640 gerefor-
meerd geworden, maar hij bleef toch 
muziek voor de katholieke eredienst 
schrijven. Zijn motetten op teksten 
uit onder andere de psalmen en de 
brief van Paulus aan de Philippenzen 
waren - behoudens een tweetal - 
aanvaardbaar voor de protestanten. 
Dat lag natuurlijk anders voor de 
missen die hij schreef. Waarschijnlijk 
zijn deze in Rotterdamse schuilkerken 
en in Utrecht gezongen. 

 
Zijn enig in druk overgeleverde werk 
Flammae divinae opus V (1649) 
bevat 18 motetten en twee missen. 

‘s-Hertogenbosch
Toen in 1640 in ‘s-Hertogenbosch een 
organist werd gezocht adviseerde het 
‘college der musichiens, liefhebbers 
van de musieck’ om Verrijt te bena-
deren. Aangezien het Leuvense orgel 
in slechte staat verkeerde en het 
‘groot orgel’ van de Sint-Janskerk (de 

tegenwoordige Sint-Janskathedraal) 
tot de beste van het land werd gere-
kend, wilde Verrijt wel. Verrijt werd 
verkozen, mede omdat hij excelleerde 
in het onderdeel lang- en clavecim-
belspel, wat van belang werd geacht 
voor de maaltijden en ontvangsten in 
het Bossche stadhuis. Een probleem 
was zijn katholieke status. Maar de 
benoeming in ‘s-Hertogenbosch was 
Verrijt wel een gereformeerde belij-
denis waard. Het was ook de uitdruk-
kelijke wens van het Bossche stads-
bestuur het carillon door een kundig 
beiaardier te laten bespelen. Daarom 
moest Verrijt in Utrecht lessen nemen 
bij de ‘wijt beroemde en hoog geagte 
musicijn’ Jacob van Eijck. Daarbij 
moest Verrijt zijn tijd daar zo nuttig 
besteden en ook ‘wat te oeffenen op 
de Fleute’. De blind geboren van Eijck 
was een getalenteerd fluitist... 

Rotterdam 
In 1642 kreeg Verrijt het toezicht op 
de bouw van het nieuwe orgel in de 
Rotterdamse Sint-Laurenskerk. De 
bouwer, Hans Goltfuss, had hij al in 
1631 ontmoet toen deze aan het or-
gel van de Sint-Petruskerk in Oirschot 
arbeidde. Nadien werkte Goltfuss 
onder meer aan het orgel van de 
Bossche Sint-Janskerk, al moest hij 
de stad in 1634 met smaad overladen 
verlaten, omdat hij bij het herstel van 
het orgel ernstige fouten zou heb-
ben gemaakt. Dat het stadsbestuur 
van Rotterdam Verrijt dus vroeg om 
stadsorganist te worden van de Sint-
Laurenskerk ligt voor de hand. Dat 
ze hem graag wilden hebben, blijkt 
uit zijn zeer royale verdiensten: maar 
liefst 900 gulden per jaar!

‘s-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal in 1632.
Midden links: de achterkant van het koororgel 
op het oksaal, getekend door Pieter Saenredam. 
Op de achtergrond zijn stukjes van de boven- 
en onderkant van het toen nieuwe ‘groot orgel’ 
net zichtbaar. Pen, aquarel en zwart krijt. Lyon, 
Musée Lyonnais des Arts Décoratifs.

Nog duidelijker dan 
bij Herman Hollan-
ders is in de werken 
van Joannes Verrijt 
de invloed van de uit 
Italië afkomstige stile 
concertato te horen. 
Naast een grote 
melodische inventivi-

teit is ook het contrapunt bij Verrijt 
van hoge kwaliteit. De verschillende 
secties van zijn motetten zijn een 
uitbeelding van de tekst. Zo schildert 
het charmante kerstmotet Currite 
pastores de uitgelaten sfeer van een 
herderstafereel. De andere motet-
ten in de bundel Flammae divinae 
zijn vooral zettingen van devotionele 
teksten. 
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BBrabantse ronden dans ofte Brand
voor orgel. 

Rob Nederlof, Loret-orgel 

Componist 
Anoniem

Deze dans van een onbekende 
componist is opgenomen in het 
manuscript uit 1599 van Susanne 
van Soldt. Dit boekje bevat vooral 
dansmelodieën. 
Susanne was de dochter van een 
Antwerpse koopman die na de 
plundering van de stad in 1576 door 
de Spanjaarden, naar de noordelijke 
Nederlanden verhuisde. 
Een rondedans is een in een kring 
van mensen uitgevoerde volksdans, 
ook wel kringdans genoemd. 
De Brabantse ronden dans is in 
een tweedelige maatsoort met een 
middendeel in driedelige maat. 
Naar het einde toe wordt de dans 
steeds wilder, dat kan de verklaring 
zijn voor de toevoeging brand 
ofwel branle zoals men deze in de 
Bourgogne noemde. 

Ets ‘De rondedans’ van Jacobus Johannes Smits (1855-1928)



B A

Josephus Buns werd geboren in 
Geldern dat behoorde tot het Roer-
mondse kwartier; het katholieke deel 
van Gelre dat lang onder Spaanse 
invloed bleef. In 1659 trad Buns in de 
Karmelietenorde in Geldern en nam 
hij de naam Benedictus à Sancto Jo-
sepho aan. In 1660 legde hij daar zijn 
kloostergeloften af. Zes jaar later in 
1666 ontving hij zijn priesterwijding. 
Daarna is hij onder zijn kloosternaam 
Benedictus à Sancto Josepho naar 
het destijds recent opgerichte Karme-
lietenklooster in Boxmeer gekomen. 

Ave Maria
Cantus I, Cantus II, VI, VII, BC

Ave Maria, 
Gratia plena, 
Dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus,
Et benedictus fructos ventri tui Jesus
Santa Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis pecatoribus
nunc et in hora mortis nostrae,
Amen.

Wees gegroet, Maria 
vol van genade, 
De Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, 
Bid voor ons zondaars, 
Nu en in het uur van onze dood. 
Amen.
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Composities.   
Hij componeerde een vrij omvangrijk 
oeuvre aan concerterende muziek 
voor de katholieke eredienst en 
bruikbaar in elke grotere parochie. 
Nodig voor de uitvoering waren een 
zangmeester, koorknapen, bassen en 
tenoren, instrumentalisten (strijkers) 
en een organist.  
In zijn composities is de Italiaanse 
invloed duidelijk aanwezig. Hoe hij 
van deze Venetiaanse stijl kennis nam 
is niet direct aanwijsbaar. Mogelijk dat 
door contacten met collega kloosters 
partituren zijn uitgewisseld. Misschien 
waren er contacten met musici in 
Keulen. Het blijft gissen. Zijn werk 
vertoont overeenkomsten met dat 
van Praetorius, Schütz en Corelli. Hoe 
dan ook, tijdgenoten zagen in Bene-
dictus à Sancto Josepho een voor-
naam componist.  
Als uitvoerend musicus had hij de 
beschikking over het orgel dat de 
Mechelse orgelmaker Blasius Bremser 
in 1677 in de Sint-Petruskerk (nu 
Sint-Petrusbasiliek) van Boxmeer had 
geplaatst. Om orgel te spelen hoefde 
hij niet ver te lopen, zijn klooster 
staat naast de kerk. Benedictus à 
Sancto Josepho verwierf ook naam 
als orgelexpert en -adviseur. Zo was 
hij betrokken bij voltooiing en uitbrei-
ding van het Bremser-orgel. In 1703 
keurde hij het Ruprecht-orgel in de 

Deze plaats lag in een katholieke 
enclave in het door de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden 
bestuurde deel van het oude hertog-
dom Brabant. Hij was er geruime tijd 
subprior en van 1679 tot aan het eind 
van zijn leven was hij ook ‘titularis’ 
en organist van het klooster. Bij zijn 
benoeming waren al vier flinke bun-
dels van zijn kerkmuziek in Antwer-
pen uitgegeven. 
Meer over Benedictus à Sancto Josepho 
vindt u in het magazine Brabants 
Orgelrijkdom 2022 vanaf pagina 18.

Componist 
Benedictus à Sancto Josepho 
(Geldern, 1643 - Boxmeer, 1716) 

Enide Lebrocquy, sopraan 
Luisa Kop, sopraan 
Dieuwke de Vries, viool
Maaike van Vossen, viool
Ruud Huijbregts, kistorgel 

kapel van het Karmelietessenklooster 
Elsendael in Boxmeer. Voor de 
keuring van het nieuwe orgel in het 
klooster waar hij als novice begon, 
reisde hij naar Geldern.
Benedictus à Sancto Josepho over-
leed eind 1716. Postuum, vijf jaar na 
zijn overlijden, verscheen het door 
hem samengestelde Manuale Chori, een 
bundeling van de koormuziek die een 
monnik/kloosterling nodig had. 
Het klooster onderhield nauwe banden 
met de heren van Boxmeer, blijkt uit 
de vermelding op het titelblad van 
zijn opus IX uit 1699 Aulae Bergis 
phonascus et organista. Hij noemt 
zich dan ‘zangmeester’ en organist 
van de familie Oswald III van den 
Bergh in Boxmeer. Deze familie 
stichtte in 1653 het Boxmeerse 
klooster, waartoe een overeenkomst 
is aangegaan met karmelieten in de 
Zuidelijke Nederlanden.

PAUZE

Dit Ave Maria uit Opus IX, 1699-
1700, is een werk voor twee hoge 
stemmen met een begeleiding van 
twee violen, basviool en basso conti-
nuo. De strijkers en zangers 
wisselen elkaar af en imiteren 
elkaars partijen. Het muzikaal 
fundament, de baspartij, kan door 
cello en orgel worden uitgevoerd.



J A
Van jongs af voelde 
Janssen een dubbele 
roeping. Zowel het 
religieuze als de muziek 
trok hem aan. Al op 
de leeftijd van 7 jaar 
kreeg hij les van Paulus 
Verbeke organist van 
de Sint-Janskathedraal. 
Verbeke woonde in de 
Kerkstraat waar hij een 
handel dreef in muziek-
instrumenten. Janssen 
moet er als kleine jongen 
vaak zijn geweest, hij 
kreeg daar pianoles. Op 
veertienjarige leeftijd 
wordt hij ingeschreven 
bij het klein seminarie 
en vanaf 1825 aan het 
Groot Seminarie. Spoedig 
kon hij muziekles geven 
aan jongere studenten. 
In april 1832 is hij pries-
ter gewijd. De wijding 
vond plaats in Munster 

Stabat Mater

Collegium Vocale Eindhoven
o.l.v. Ruud Huijbregts,  
Rob Nederlof, Loret-orgel 

Componist 
Mgr. Nicolaas Adrianus Janssen 
(’s-Hertogenbosch, 1808 - Gennip, 1898) 

Leerboek kerkmuziek
Zijn leerboek ‘De ware grondregels 
van de gregoriaanse zang’ is een 
illustratie van zijn kennis van de kerk-
muziek. Dit leerboek werd in 1845 
uitgegeven in Mechelen. Janssen 
woont dan al een jaar in Mechelen waar 
hij op uitnodiging van mgr. Sterckx 
kerkzang doceert aan de beide 
afdelingen van het aartsbisschop-
pelijk seminarie. Er is dan ook al een 
Franse editie vanzijn leerboek Les 
vrais principes. Een Duitse bewerking 
verschijnt een jaar later. Janssen is 
dan uitgegroeid tot een internationaal 
erkend vakman op het gebied van 
de kerkmuziek. De Bossche uitgever 
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Stabat Mater  
Het middeleeuwse Latijns gedicht 
Stabat Mater beschrijft het verdriet 
van Maria terwijl haar zoon sterft 
aan het kruis. Het betreft géén 
bijbelse tekst en de dichter is niet 
met zekerheid vast te stellen. In de 
loop der eeuwen is de waardering 
voor de tekst toegenomen. Méér dan 
honderd componisten ontleenden 
inspiratie aan dit prachtige gedicht. 
Niet alleen 
Pergolesi, Boccherini of Haydn maak-
ten muziek bij deze woorden maar 
ook de Bossche priester Nicolaas 
Adrianus Janssen. Zo streng als hij 
was bij de verdediging van het zui-
vere Gregoriaans, zo vrij voelde hij 
zich voor muziek buiten de liturgie. 
Het Stabat Mater van Janssen is een 
echt romantisch werk. De pijn van 
het lijden en het verdriet van de 
moeder heeft hij hoorbaar gemaakt 
in schrijnende akkoorden. Qua stijl 
van componeren toont mgr. Janssen 
verwantschap met Mendelssohn en 
Schumann.
In het voor vierstemmig koor met 
orgel geschreven werk zijn er ook 
passages voor solostem in een min-
der zware maatsoort. Juist daar laat 
de componist alle emoties klinken. 
De romantische orgelbegeleiding 
onderlijnt deze gevoelvolle passages.  

Stabat Mater dolorosa                                Naast het kruis, met schreiende ogen
Iuxta crucem lacrimosa    Stond de moeder, diep bewogen
Dum pendebat filius....    Toen de Zoon te sterven hing.... 

Mosmans publiceert in 1860 een ver-
korte uitgave. 
In Rome zet Janssen zijn onderzoek 
naar het gregoriaans voort. Dankzij de 
aanbeveling van de pauselijke Nuntius 
mgr. Pecci kan hij in het Vaticaan de 
oude Medicea editie uit 1615 bestude-
ren. Alle studie dient tot herziening van 
de kerkelijke zangboeken. Doel is dan 
de terugkeer naar de oude kerktoon-
soorten als dorisch, frygisch, mixoly-
disch op basis van de oude uitgaven en 
handschriften te rechtvaardigen. In zijn 
brochure over muziek voor kerkelijk 
gebruik schreef hij al eerder: ‘men gaat 
ter kerke als ging men naar een concert 
of naar een matinée musicale’. 

Het zuivere Gregoriaans 
Tot aan zijn dood in 1898 blijft Janssen 
pleiten voor het zuivere gregoriaans; 
romantische bewerkingen ervan verfoei-
de hij. Als componist van muziek voor 
de liturgie maakte hij naam met vele 
missen in de oude stijl van de polyfonie. 
Buiten de liturgie voelt Janssen zich 
minder gebonden aan zijn ‘ware grond-
regels’ en laat hij zijn romantische 
akkoord-opeenvolgingen de vrije loop. 
Hij componeerde veel voor orgel. In de 
besprekingen van Janssens orgelcom-
posities klinkt zeker niet de waardering 
door die hij kreeg voor zijn aanpak van 
het gregoriaans. 

omdat er in ‘s-Hertogenbosch nog 
geen bisschop zetelde.  
Na het overlijden van Paulus Verbeke 
heeft Janssen in 1839 het kerkbestuur 
geadviseerd omtrent de opvolging. 
De kandidaten dienden een proeve 
van bekwaamheid afleggen; begelei-
ding van het gregoriaans in de oude 
kerktoonsoorten was daarbij één van 
de opgaven. Het spel van Pieter Jan 
van Paesschen uit Zonhoven was zo 
overtuigend dat hij als titularis werd 
benoemd van het orgel in de Bossche 
Sint-Janskathedraal. Het examenre-
glement toont de vakbekwaamheid 
van Janssen op muzikaal gebied 
zowel theoretisch als praktisch. 
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Hermanus Boex was een telg 
uit een familie van organisten 
en schoolmeesters uit Weelde 
bij Turnhout, Provincie Antwer-
pen in België. In 1791, toen 
hij 21 was, kreeg hij een baan 
als organist in Eindhoven. 
Hij was zeker niet de enige 
musicus die uit het tegenwoor-
dige België naar Nederland 
kwam. Paulus Verbeke kwam 
uit Scherpenheuvel en Pieter-
Jan van Paesschen kwam uit 
Zonhoven bij Hasselt. Beide 
speelden orgel in de Bossche 
Sint-Janskathedraal. In Bergen 
op Zoom waren F.A. Putseys uit 
Herentals en J.B. Trazegnies 
uit Antwerpen organist. In 
Goirke bespeelde Leonard 
Wassen uit Brugge het orgel. 
Ook vele Duitse musici gingen 
in Brabant aan de slag. Er wer-
den stevige salarissen betaald, 
ook al was de functie van or-
ganist een deeltijdbaan. In het 
muziekleven van verschillende 
Brabantse steden waren deze 
musici bijvoorbeeld dirigent 
van een mannenkoor, orkest  

of harmonie. Waren er dan geen Brabantse 
musici voorhanden? Na een lange periode 
van culturele armoede moest het muziekon-
derwijs en het muziekleven in Brabant weer 
op gang komen. Kort na de instelling van 
de Bataafse Republiek in 1796, kwam de 
scheiding van Kerk en Staat tot stand. Deze 
beslissing versterkte de katholieke emancipa-
tiebeweging. Tal van kerkgebouwen werden 
teruggevorderd, orgels gerestaureerd of 
aangekocht en koren werden opgericht. In 
kerkarchieven zijn rekeningen te vinden over 
geleverde orgels, aangekochte bladmuziek 
voor koren, etc. In deze situatie van grote 
veranderingen is de komst van Hermanus 
Boex naar Eindhoven inpasbaar. Volgens 
aantekeningen in het archief van de Eindho-
vense Cathrien beschikte het koor over 13 
missen van zijn hand. In de meeste gevallen 

Componist 
Hermanus Antonius Boex  
(Weelde, 1770 - Eindhoven, 1845) 
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O Domine Jesu 

Collegium Vocale Eindhoven
o.l.v. Ruud Huijbregts  

De oude Catharinakerk 
van Eindhoven (blz.12) 
kreeg in 1846 ter gele-
genheid van het postume 
gouden huwelijk van 
Hermanus Antonius Boex 
en zijn vrouw Maria Elisa-
beth Smits ‘een kostbare 
nieuwe Remonstrans 
in gothieken stijl, naar 
een model bestaande 
in de Kerk van Venraij’ 
geschonken. 
Foto: Peter Cox 

gaat het dan om drie-stemmige mis-
sen voor jongens- en mannenkoor. 
In enkele composities is begeleiding 
van een orkest gewenst. De organist 
moest zich beperken tot eenvoudige 
akkoordbegeleiding (basso continuo). 
Ook in het koorrepertoire van de lof-
zangen is er werk van Boex. In veel 
koormuziek uit de eerste helft van de 
19de eeuw is de invloed van Haydn 
nog hoorbaar. 
 
Kostschoolhouder
Hermanus Boex huwt in april 1796 
met Maria Elisabeth Smits (1772-
1845), de dochter van de steenrijke 
brouwer Antonius Smits, die de 
brouwerij De Oranjeboom bezit. Door 
zijn huwelijk gaat Boex tot de hogere 
burgerstand in Eindhoven behoren. 
In het jaar voor zijn huwelijk begon 
hij naast zijn organistenfunktie een 
Franstalige eliteschool aan de noord-
zijde van de Eindhovense markt. De 
boeken en alle conversaties waren 
Franstalig. Met drie hulponderwijzers 
geeft hij les aan 80 tot 100 leerlin-
gen, jongens en meisjes van 9 tot 13 
jaar oud; waarvan zo’n 30 internen. 
Een deel van de leerlingen kwam van 

Portret door 
Lambertus van den Wildenberg, 1841  (EIB)

O Domine Jesu Christe, O Heer Jezus Christus,
adoro te in cruce pendentem ik aanbid U, gewond aan het kruis,
et coronam spineam in capite portantem: gelaafd met gal en edik.
deprecor te ut Ik smeek u: dat Uw wonden
ipsa crux liberet me ab angelo poenitente. en Uw dood mij het leven binnenleiden.
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buiten de regio Eindhoven. In 1810 
koopt hij van de gemeente het kost-
schoolgebouw op de hoek Markt en 
Nieuwstraat. Naast vakken als Frans, 
rekenen en briefschrijven nemen 
muzieklessen piano, viool en fluit een 
speciale plaats in.

In 1845 overleed Hermanus Boex als 
een welgesteld man in Eindhoven, 
de plaats waar hij meer dan 50 jaar 
met hart en ziel voor de muziek had 
gewerkt. 
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De naam Hageman verschijnt enkele 
malen in muziek-encyclopedieën van 
de negentiende eeuw. Over Herman 
Hageman echter is de informatie zeer 
beperkt. Hij is geboren in 1812 in 
Neerbosch bij Nijmegen. Daar was hij 
25 jaar organist. In 1859 dirigeerde 
hij de Liedertafel te Nijmegen. In 
1860 en 1861 was hij werkzaam als 
organist te Grave, waar hij dertig 
leerlingen had. Later treffen we hem 
aan in Beek bij Nijmegen. Vermoe-
delijk heeft hij contact gehad met 
Alexander van Dijk die onder de 
naam van broeder Gregorius was 
ingetreden in het Karmelietenklooster 
in Boxmeer. In die jaren verzorgde 
deze broeder begeleiding van het 
Gregoriaans gezang met gebruik-
making van de bekende majeur en 
mineur toonladders. Pas in 1882 ging 
hij over tot harmonisatie op basis 
van de oude kerktoonsoorten zoals 
dorisch, aeolisch etc. De Bossche 
componist Mgr N.A. Janssen pleitte in 
dezelfde periode voor gebruik van de 
oude kerktoonsoorten. Koorzangers 
noemden dat ‘platzingen’, dwz zonder 
kruisen of mollen.
Hageman publiceerde in 1856 zijn 
Verzameling van Gregoriaansche Me-
lodieën in vierstemmig orgelaccom-
pagnement. De Latijnse zangtekst 
is boven de orgelpartij afgedrukt. In 

Componist 
Herman Hageman 
(Neerbosch, 1812 - ???) 

Verzameling van Gregoriaanse Melodieën 
in Vierstemmig Orgelaccompagnement

Rob Nederlof, Smits-orgel H M
de begeleiding van bijvoorbeeld het 
antifoon Ave Maria Coelorum zien 
we dominant-septiem-akkoorden en 
tussendominanten zoals in de eeuw 
ervoor gebruikelijk bij begeleiding 
van aria’s. Mogelijk heeft hij dat zo 
bij broeder Gregorius of al eerder 
geleerd.  In het voorwoord van zijn 
boek schrijft Hageman: “De zang die 
de hoofdzaak is worde niet door het 
orgel overheerst. Het orgel is slechts 
hulpmiddel”. De ouderwetse begelei-
ding daarbij zij hem vergeven. Zijn 
doel was de koorzang te stimuleren. 
Hij droeg zijn boek op aan Mgr. Zwij-
sen, bisschop van ’s-Hertogenbosch 
van 1853-1877.

Composities 
Hageman is de componist van een 
Koraalboek, Preludes voor orgel en er 
zijn enkele orgelstukken te vinden op 
de laatste pagina’s van zijn begelei-
dingsboek ‘Verzameling’ uit 1856.
Ook in deze werken vormen de oude 
kerktoonsoorten evenmin een inspi-
ratiebron. Hij is een kind van zijn tijd 
met zijn composities die sterk doen 
denken aan het idioom van Christiaan 
Heinrich Rinck (1770-1846). Hoewel 
Hageman slechts kort in Brabant 
werkzaam was verdient hij een plaats 
in dit concertprogramma met Bra-
bantse muziek. 

Vier orgelstukken uit deze ‘Verzameling’.
1. Orgelstuk, voor afwisselende manualen & pedaal; Grave, Allegretto
2. Praeludium, voor het volle Werk; Alla breve
3. Praeludium, met zachte geluiden 
4. Fuga, zonder pedaal

In het voorwoord geeft hij enkele 
belangrijke aanwijzingen: 
‘De zang die de hoofdzaak is worde 
niet door het orgel overheerst. Het 
orgel is slechts hulpmiddel. (...) 
De organist begeleide meestal met 
zachte geluiden of grondstemmen 
en gebruike zo min mogelijk vul- of 
versterkingsregisters als daar zijn 
mixtuur, octaaf 2’, cornet, quint, 
terts, of tongwerk enzovoort. (...) 
Men spele en zinge zonder bijvoeging 
van zogenaamde versieringen, make 
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nooit portamento’s (ezelsbruggen) 
tussen de onderscheiden interval-
len en zorge dat juiste overeen-
stemming met het orgelspel plaats 
hebbe, of ingehouden of klagend 
of deftig of vreugdevol zonder ooit 
te schreeuwen. (...) Men gebruike 
registers naargelang van het feest. 
Men trekke sterke of heldere bij 
jubelfeesten, gedekte of zacht 
geïntoneerde op treurdagen. Op de 
gewone zondag past middelmatig, 
zuiver, ernstig spel.’



Opvallend in dit werk van Oscar van 
Hemel is de maataanduiding vier- èn 
driekwarts. Natuurlijk kan een mu-
ziekstuk niet tegelijkertijd een wals 
èn een mars zijn. In deze meditatie 
voor orgel echter volgt de maataan-
duiding met drie- en vierkwarts de 
beweging van de melodie. De melodie 
vloeit als water in een beekje, soms 
sneller soms langzamer.  Met de aan-
duiding ‘Eenvoudig en innig’ geeft de 
componist duidelijk het karakter van 
het werk weer. Ook spreekt uit de 
samenklanken die de melodie onder-
steunen de zoektocht naar een nieuw 
idioom, een nieuwe taal die absoluut 
anders is dan het zoete palet van 
Cesar Franck. Het is een bijzonder 
werkje; voor zover bekend zijn enige 
voor orgel-solo. Wel is er nog de 
Tritico Liturgico voor sopraan/mezzo-
sopraan en orgel. 

Piet Hörmann  
De Meditatie voor orgel is opgedragen 
aan Piet Hörmann (oom van organist 
Willem Hörmann). Hij was van 1940 
tot zijn overlijden in 1964 organist 
van de Sint-Janskathedraal in 
’s-Hertogenbosch. Piet Hörmann was 
docent orgel en theorie aan het Bra-
bants Conservatorium te Tilburg en 
als docent verbonden aan de semina-
ries van het Bossche Bisdom.
De compositie dateert uit 1952, het 
jaar waarin Hörmann bij zijn vijftigste 
verjaardag op grootse wijze werd ge-
huldigd. Hij kreeg in 1952 de Jeroen 
Boschpenning, de Cultuurpenning van 
de stad ‘s-Hertogenbosch, toegekend.  
Er is over hem verder weinig bekend. 
Dat zal mede gelegen hebben aan 
zijn karakter. In de pers werd destijds 
dit over hem geschreven: 
“...Waarom hooren wij Piet Hörmann 
eigenlijk niet meer? Hij kent het vak, 
hij is muzikaal; hij heeft een intelligente 
manier om muziek te benaderen; hij 
heeft slechts een gebrek; hij is te 
bescheiden”... 

Oscar van Hemel werd als negenja-
rige toegelaten tot de muziekschool 
van het ‘Koninklijk Vlaamsch Con-
servatorium’ en studeerde er piano 
en viool. Drie dagen nadat hij op 
31 juli 1914 zijn conservatoriumdi-
ploma (hoofdvak viool) haalde, brak 
de Eerste Wereldoorlog uit. Spoedig 
ontvluchtte het gezin Antwerpen. Hij 
bleef in Roosendaal tot mei 1915 en 
voorzag in zijn levensonderhoud door 
het geven van vioollessen. 
Van Hemel werkte korte tijd als violist 
in Amsterdam bij de pas opgerichte 
Nederlandse Opera, maar vestigde 
zich al spoedig in Bergen op Zoom. Hij 
was daar leraar aan de muziekschool 
en de kweekschool. Ook had hij privé-
leerlingen en was intensief betrokken 
bij het plaatselijk muziekleven.  
Van 1931 tot 1933 nam hij composi-
tielessen bij Willem Pijper in Rotter-
dam. Pijper had grote belangstelling 
voor het werk van Darius Milhaud, 
Igor Stravinsky en Béla Bartók. In 
zijn werken gebruikte Pijper in die 
periode verschillende toonsoorten en 
ritmes tegelijkertijd. Als compositie-
methode hanteert hij dan de door 
hemzelf bedachte ‘kiemceltechniek’, 
waarbij allerlei motieven zich afzet-
ten tegen een klankcentrum dat 
grotendeels onveranderlijk blijft. Zijn 
werk kreeg al vroeg brede erkenning; 
hoewel soms de kritiek sprak van 
kortademigheid. Mede door lessen bij 
Pijper kwam voor Oscar van Hemel 
de verschuiving op gang van uitvoe-
rend musicus naar compositorisch 
kunstenaar. Hij componeerde steeds 
meer; behalve liederen ook kamer-
muziek- en orkestwerken.  

Eind 1949 verhuisde de familie Van 
Hemel naar Hilversum. Met de ver-
huizing kwam er een einde aan zijn 
carrière van violist. Wel had hij nog 
een uitgebreide lespraktijk. In 1950 
voltooide hij zijn eerste, twee uur 
durende, opera Viviane. 
In Hilversum schreef hij talrijke wer-
ken, de meeste in opdracht van de 
Nederlandse Radio Unie, de KRO, de 
AVRO, de NCRV, enz.  
 
Muziekprijzen
Het jaar 1962 was voor Oscar van 
Hemel het jaar van eerbewijzen. Hij 
werd benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau en hij ontving de 
Professor Van der Leeuwprijs voor 
het 4de Strijkkwartet. Talrijke andere 
muziekprijzen zouden nog volgen.  
 
Bron: Clemens Romijn, 
Zie ook: www.oscarvanhemel.nl

Componist 
Oscar van Hemel 
(Antwerpen, 1892 - Hilversum, 1981) 

Meditatie voor Orgel

Rob Nederlof, Smits-orgel 
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Jos van Amelsvoort studeerde vanaf 1934 
compositie bij Willem Pijper aan 
het Rotterdams Conservatorium. 
Tijdens de oorlog vervolgde hij zijn studie 
bij Flor Peeters in Mechelen (België), 
waar hij zich voornamelijk in contrapunt, 
compositie en orgel bekwaamde. Onder 
diens leiding ontstond de Toccata con 
Corale e Fuga. 
Na de oorlog vervolgde hij zijn opleiding 
bij Albert de Klerk in Haarlem, waar hij 
hoofdzakelijk compositie en orgel stu-
deerde. In die tijd ontstonden veel van 
zijn orgelwerken.Van 1955 tot 1975 was 
van Amelsvoort leraar in theoretische 
vakken aan het Conservatorium te Tilburg. 

Composities.   
Naast het lesgeven was componeren zijn 
voornaamste bezigheid. In 1944 ontstond 
zijn eerste orkestwerk Sinfonietta. Ken-
merkend voor Van Amelsvoort was dat hij 
definitief afstand nam van de zogenoem-
de ‘atonale’ muziek, die mede door de 
invloed van Willem Pijper opkwam. 
Hoewel hij er in principe voor openstond 
was het voor hem onmogelijk om met 
dergelijke middelen muzikale ontroerin-
gen aan anderen over te brengen. Hij 
was niet in staat de ‘schone klassieke 
muziek’ zomaar in te leveren en niets 
gelijkwaardigs ervoor terug te krijgen.
Van Amelsvoort voelde zich nauw verbon-
den met het rijke erfgoed van de tradi-
tie. Met volledig behoud van het eigen 
karakter van zijn muziek, hebben mees-
ters als Bach, Bruckner, Franck, Mahler, 
Debussy en Ravel grote invloed op zijn 
werk gehad. 
Jos van Amelsvoort laat een rijk oeuvre na.

De compositie Choraal voor 
Orgel in b mineur mag dan als 
een vrije improvisatie klinken, de 
onderliggende structuur is niet 
te missen. De eerste vier maten 
bevatten de essentie van het werk 
welke wordt herhaald in majeur en 
omkering om een blok van twintig 
maten af te sluiten. 
In het aansluitende mysterioso 
rekt de componist zijn materiaal op 
tot vijftig maten vol omspelingen, 
waarin het openingsthema terug-
keert. Het recitativo trekt met 
vele tempowisselingen de aandacht 
waarna het in een Adagio molto 
espressivo tot rust komt. In het 
Quasi Allegro herpakt van Amels-
voort materiaal uit het recitatief. 
Tenslotte in het gedeelte Tempo I 
keert de openingsmelodie terug 
in dichtere harmonie. Toewerkend 
naar een climax vanuit een ap-
passionata deel volgt het onver-
mijdelijke maestoso. Dat Jos van 
Amelsvoort de werken van Franck 
(vooral Pièçe Héroïque) en Vierne 
goed kende horen we terug in dit 
grote Brabantse orgelwerk 
uit 1939. 
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A CChoraal voor Orgel in b mineur.

Rob Nederlof, Smits-orgel 

Componist 
Jos van Amelsvoort 
(Kaatsheuvel, 1910 - Kaatsheuvel, 2003) 
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www.brabantorgel.nl

Organisatie: Brabantse Orgelfederatie  
Coördinatie: Wim Goossens 
Muziektheoretisch advies: Ad van Sleuwen 
Teksten: René Bouman en Wim Goossens 
Tekstcorrectie:  Marianne Goossens-Nillesen
Partituren uitwerkingen: Wim Goossens
Vormgeving:  Wijtse Rodenburg

BRONVERMELDING 
Voor de toelichtingen in dit programmaboekje is gebruikt gemaakt van een aantal 
bronnen, de voornaamste zijn:

P.U. Hiu en J.van der Klis (redactie), Honderd componistenboek; 
Nederlandse muziek van A tot Z.
Partituren van Christiaan Van der Ameijden, Benedictus Buns, Jan Baptist Verrijt, Herman 
Hollanders in uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Muziekgeschiedenis.
Dr. F. Jespers; Loflyk werk der engelen, kerkmuziek in Noord Brabant 17e-18e eeuw.
Drs. R.C.G. Bouman; Thema vol variaties: zeven eeuwen muziekleven in ‘s-Hertogenbosch.
Mr. W. Goossens; diverse publicaties betreffende de Brabantse Renaissance componisten.
Mr. W. Goossens; Benedictus à Sancto Josepho en zijn broers Gerard en Jan, BOR 2022.
Ruud Huijbregts; studie ‘Orgels en Organisten van de Catharinakerk te Eindhoven’ 2019
Met dank aan de familieleden van Oscar van Hemel.

Na het concert is de portret-cd van het Smits-orgel, 
              waarvan het eerste exemplaar tijdens de pauze  
                  werd overhandigd, te koop voor de speciale  
         Festival-prijs van € 10,- (normaal € 15,-)


