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Ten geleide: Tot onze vreugde hebben we dit voorjaar weer mogen vaststellen dat velen van u de
Andriessen/De Klerk Stichting een warm hart toedragen, getuige de vele giften die op de rekening van de
stichting zijn overgemaakt. Hartelijk dank daarvoor!
Het jaar 2008 is al weer voor een groot deel voorbij. We hebben een prachtig concert achter de rug, dat van
Ralph van Raat die met jeugdig élan en op virtuoze wijze werken van Hendrik en Louis Andriessen vertolkte.
De kleine zaal van de Philharmonie leende zich uitstekend voor deze uitvoering.
En dit jaar staat er nog een concert op stapel, op zondag 23 november aanstaande, waar we hoge verwachtingen
van hebben en waar we u graag nogmaals op attenderen.
Het jaar 2009 is voor ons een bijzonder jaar, een jubileumjaar. Op vijf maart is het precies tien jaar geleden dat
de stichting werd opgericht door de drie initiatiefnemers/bestuursleden: Gemma Coebergh, voorzitter, Geert
van Beckhoven, secretaris en Vincent van Buuren, penningmeester. Om dit heugelijke feit te vieren hebben we
een jubileumprogramma samengesteld waarover u hieronder meer leest.
Jubileumjaar 2009
Een bijzonder jaar met een bijzonder programma: het ‘verjaardagsfeestje’ op zondag 1 maart, het concert door
Leo van Doeselaar op zondag 10 mei, een workshop voor amateurmusici op zaterdag 3 oktober en een concert
voor strijkers met orgelpositief in november. Hoewel de plannen nog niet tot in detail zijn uitgewerkt, kunnen
we u er nu al het een en ander over mededelen.
1. Feestelijke viering 10-jarig bestaan Andriessen/De Klerk Stichting, zondag 1 maart 2009
Op dezelfde sfeervolle plek als waar Caecilia Andrdiessen in maart 2007 haar boeiende causerie hield over de
familie Andriessen zal Rieks Swarte een voordracht houden over het geslacht De Klerk, in het bijzonder over
Jos de Klerk. Rieks Swarte, kleinzoon van Jos en oomzegger van Albert was al eerder in het familie archief
gedoken, hetgeen geleid heeft tot het indrukwekkende en ontroerende toneelstuk ‘Oom Toon, waar gebeurd’,
vorig jaar opgevoerd in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel.
De titel van de presentatie in Haarlem zal zijn:
‘Over Jos de Klerk, een Vlaamse Haarlemmer. Verteld door zijn kleinzoon Rieks Swarte’.
We verheugen ons bijzonder op deze voordracht en hopen dat u in grote getale aanwezig zult zijn.
Zondag 1 maart, 14.00 tot 16.30 uur. Janskerk / Noord-Hollands Archief, gelegen aan de Jansstraat.
2. Orgelconcert Leo van Doeselaar zondag 10 mei 2009, 15.00 uur
Dit concert zal gegeven worden in de fraaie kerk van de H. Franciscus Xaverius, Singel 448 te Amsterdam,
beter bekend als ‘De Krijtberg’. Leo van Doeselaar, organist en pianist, is een van de bekendste en succesvolste
leerlingen van De Klerk. Op het programma zullen enkele composities van Andriessen en De Klerk staan, naast
werken van andere Nederlandse componisten.
3. Workshop voor amateurmusici 3 oktober 2009
Bert Steinmann, hoboïst bij Holland Symfonia heeft zich bereid verklaard de workshop te leiden.
We hopen hiermee vooral jonge mensen kennis te laten maken met de muziek van De Klerk. We denken aan
leerlingen van muziekscholen, leerlingen van de Koorschool St. Bavo, (leden van) koren, het Kennemer
Jeugdorkest, het orkest van Bert Steinmann. Zowel zangers / koren als instrumentalisten zullen zich kunnen
aanmelden. De kandidaten zullen bereid moeten zijn ter voorbereiding individueel thuis te studeren. Tijdens de
workshop die twee dagdelen omvat zal gewerkt worden aan de totstandkoming van een gezamenlijke
uitvoering in de avond van dezelfde dag.
Zaterdagavond 3 oktober 2009, 20.15 uur, Doopsgezinde Kerk, Haarlem.
4. Concert voor orkest en orgelpositief eind november 2009
Gesprekken zijn gaande over de uitvoering van het concert voor strijkers en orgelpositief van Albert de Klerk,
evenals van de Kuhnau variaties van Hendrik Andriessen, een van diens bekendste werken. Uitvoerenden: het
hoog gekwalificeerde amateurorkest ‘A Cordes’ o.l.v. Ton van Eck en enkele professionele solisten.

Herdenkingsconcert Albert de Klerk zondag 23 november 14.30 uur, Philharmonie, Grote Zaal.
Dit concert wordt uitgevoerd door Concertkoor Haarlem o.l.v. dirigent Ger Vos met medewerking van orkest
‘De Philharmonie’ en georganiseerd in samenwerking met de Andriessen/De Klerk Stichting ter herdenking
van het overlijden van Albert de Klerk op 2 december 1998.
Een voorproefje van het concert was te horen op 13 september jl. bij deelname van het koor aan het Korenlint
tijdens de Open Monumentendagen. Ten uitvoer werden gebracht o.a. het Kyrië uit de Missa Sancti Papae Pii
Decimi van Albert de Klerk en het Agnus Dei uit het Requiem van Gabriël Fauré.
Tijdens het concert op 23 november wordt de Missa Sancti Papae Pii Decimi in zijn geheel uitgevoerd, evenals
het Requiem van Fauré.
Solisten zijn: Iris de Koomen, sopraan, Pieter Hendriks, bas en Gonny van der Maten, orgel.
Behalve bij de Philharmonie zijn ook kaarten te bestellen bij mevrouw Mineke Bun, aan te raden als u
verzekerd wilt zijn van een goede plaats (tel. 023-5262293).
Entrée € 23,-, inclusief garderobe en drankje. www.concertkoorhaarlem.nl
Bestuurswisselingen
Een van de pioniers van de Andriessen/DeKlerk Stichting, Geert van Beckhoven, heeft na twee
bestuursperioden per 1 september jl. zijn functie neergelegd. Hij wordt opgevolgd als secretaris door mevrouw
Ris Jansen-Stevers. De heer Leo Dobbe neemt de taken PR, communicatie en projecten van Geert over. Beide
bestuursleden zijn in eerdere nieuwsbrieven aan u voorgesteld. Alleen al de veelheid van functies die Geert
vervulde geeft aan hoe groot zijn verdienste voor de stichting is geweest. Met onvermoeibare inzet en
toewijding heeft hij bijgedragen aan de succesvolle concerten en evenementen van de afgelopen jaren. Heel
veel dank daarvoor! Gelukkig hoeven wij hem niet geheel te missen, want hij blijft aan de stichting verbonden
als extern adviseur. Eveneens per 1 september jl. trad mevrouw Annette Janssen uit het bestuur. Meer dan vijf
jaar heeft Annette zich naast haar drukke baan uiterst nauwgezet en professioneel van haar taak als
penningmeester gekweten. Wij zijn haar zeer dankbaar voor het voortreffelijke werk dat zij voor de stichting
heeft verricht. Zij wordt opgevolgd door de heer Ruud Tibboel. Als belastingadviseur en financieel expert, als
enthousiast liefhebber van orgelmuziek en als iemand met grote maatschappelijke en culturele betrokkenheid
denken we de juiste man op de juiste plaats in huis te hebben.
CD Willem Andriessen
Op deze cd staat o.a. een pianowerk van Willem Andriessen, een van de broers van Hendrik, door Willem zelf
geschreven en door hemzelf uitgevoerd. We kregen dit bericht van de heer Albert W.C. Brussee / Ab Music
Productions met het verzoek het aan u door te geven.
De beide beroepsmusici in ons bestuur, Gemma Coebergh en Gonny van der Maten, zijn verrast door de
artistieke kwaliteiten van zowel de componist als de pianist Willem Andriessen. Een aanrader.
De cd is tegen betaling van € 12,- (inclusief verzendkosten) te bestellen bij de heer Brussee onder
Tel/fax 070-3839510 of via albert.brussee@planet.nl
Officiële opening Landelijk Kenniscentrum voor orgelmuziek
Op dinsdag 30 september jl. vond de officiële opening plaats in de historische Doelenzaal van de Haarlemse
bibliotheek. Het Kenniscentrum is tot stand gekomen door de samenwerking van de Stichting Stadsbibliotheek
Haarlem en omstreken en de Zeeuwse bibliotheek. De opening werd verricht door stadsorganist Jos van der
Kooy, na een uiteenzetting door Ian Borthwick, coördinator en mede initiatiefnemer van dit project. De
doelstelling van het Kenniscentrum is het verzamelen, bundelen en uitwisselen van bladmuziek en
documentatie over de orgelmuziek in Nederland, ten behoeve van organisten en van eenieder die hiervoor
belangstelling heeft. Voor de Andriessen/De Klerk Stichting zal het Kenniscentrum stellig ook van nut kunnen
zijn bij de verspreiding van de rijke schat aan orgelcomposities die Hendrik Andriessen en Albert de Klerk
hebben nagelaten. Digitale toegang tot het Kenniscentrum: www.orgelmuziekweb.nl
Concertserie t.b.v. de restauratie van het Ademaorgel
Het bij velen bekende en geliefde Ademaorgel in de St. Josepkerk, ‘het orgel van Hendrik Andriessen en Albert
de Klerk’, is zoals we in onze vorige Nieuwsbrief al bekend maakten zeer toe aan een grondige restauratie.
Naast subsidiegelden van de overheid en andere instanties moet ook de parochie een substantiële bijdrage aan
de kosten te voorschijn toveren.Verschillende acties dienen dat doel. Zo ook een serie van maar liefst 14 kooren orgelconcerten. Op 2 november a.s. bijt het Kathedrale Koor van St. Bavo het spits af met het prachtige
Requiem van John Rutter. Een week later geeft Bernard Bartelink een benefiet orgelconcert.
Alle concerten worden uitgevoerd op zondagmiddag en duren gemiddeld een uur.
St. Josephkerk, Jansstraat 43, Haarlem. Aanvang: 15.00 uur. De toegang is gratis met deurcollecte. Welkom!
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