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EXTRA CONCERT: DE NIEUWSTE ANDRIESSEN

Orkest van de Achttiende Eeuw
Cappella Amsterdam
Daniel Reuss dirigent (Des Prez & Andriessen)

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Veertigste symfonie in g, KV 550 1788
Molto allegro
Andante
Menuetto: Allegretto. Trio
Allegro assai

Josquin des Prez ca 1440/1455-1521
Nymphes des bois 1497?
La déploration de la mort de Johannes Ockeghem

Louis Andriessen 1939
May 2020
opdrachtwerk Orkest van de Achttiende Eeuw, wereldpremière

May is gemaakt in opdracht van de musici van het Orkest van de Acht-
tiende Eeuw. Het project werd ondersteund door de internationale 
vriendenkring van het Orkest en door Fonds Podiumkunsten. 
De componist en het orkest spreken hun dank uit aan Martijn Padding 
voor zijn medewerking aan dit project en aan de Brook Foundation voor 
de financiële steun aan deze uitvoering.

Dit extra concert is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de 
Matinee, het Holland Festival, Cappella Amsterdam en het Orkest van 
de Achttiende Eeuw
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Mozart – Veertigste symfonie
De Veertigstie symfonie in g behoort, samen met Eine kleine 
Nachtmusik en de variaties op Ah, vous dirai-je Maman (ook 
bekend als de melodie van Altijd is Kortjakje ziek), tot de top 
drie van Mozarts meest beluisterde werken. Aan deze reputa-
tie heeft wellicht ook de bewerking van de Argentijnse compo-
nist en arrangeur Waldo de los Ríos bijgedragen, die met zijn 
popularisering van ‘KV 550’ in 1971 tot de internationale 
hitparades doordrong. 
Mozart voltooide het werk in 1788, drie jaar voor zijn dood op 
5 december 1791, vandaag precies 229 jaar geleden. Opvallend 
is de mineurtoonsoort – Mozart koos deze slechts in één 
andere symfonie (nr. 25) – die de muziek haar melancholische 
aura geeft. De musicoloog Charles Rosen spreekt in zijn 
standaardwerk The Classical Style (1971) zelfs van “een werk vol 
passie, geweld en verdriet”. 
In de geschiedschrijving is lange tijd gespeculeerd over de vraag 
of Mozart ooit een uitvoering van dit orkestwerk heeft bijge-
woond, maar uit het feit dat er twee versies van KV 550 bestaan, 
kan worden opgemaakt dat Mozart de muziek wel degelijk 
heeft gehoord: anders zou hij niet de moeite hebben genomen 
een revisie te maken, waarbij hij twee klarinetten toevoegde en 
de fluit- en hobopartij herschreef. 
Symfonie nr. 40 bestaat uit vier delen. Het eerste deel (molto 
allegro) begint niet zoals gebruikelijk met het eerste thema, 
maar met de lage strijkers – een schrijfwijze die romantische 
componisten als Mendelssohn en Rachmaninov later zouden 
overnemen. Het lyrische tweede deel (andante) opent met een 
sierlijk contrapuntisch motief. Het derde deel (menuet), dat als 
enige deel niet in de klassieke sonatevorm is geschreven, 
kenmerkt zich door een statige, licht schokkerige driekwarts-

DE NIEUWSTE ANDRIESSEN

De ZaterdagMatinee 
op social media
Via Facebook, Twitter 
en Insta gram houdt de 
Matinee  u op de hoogte 
van het laatste nieuws 
rond de concerten. 
Volg ons, en praat mee!

Uitzending 
NPO Radio 4 
Dit concert – wegens de 
huidige corona-omstan-
digheden zonder publiek – 
wordt live uit gezonden via 
NPO Radio  4. U kunt het 
ook beluisteren via
 ZATERDAGMATINEE.NL
Het concert, zonder voor- 
en/of pauze programma, 
kunt u na enkele dagen 
terugvinden op 
  NPORADIO4.NL/CONCERTEN

Zestigste Matineeseizoen
De Matinee viert dit jaar haar zestigste seizoen! Op 
de speciale website vindt u elke week een opname 
uit de roemruchte Matineegeschiedenis. En elke twee 
weken verschijnt een podcast waarin een dirigent 
centraal staat. 

Inmiddels verschenen opnamen uit de periode 1963-
1973 van Magda Olivero, Elly Ameling, Jean Fournet, 
Herman Krebbers, Rafael Kubelík, Sergiu Celibidache, 
Montserrat Caballé, Youri Egorov, Michael Tilson 
Thomas, Carlo Bergonzi, Cristina Deutekom en Henry 
Lewis (in Puccini’s Turandot).

 De eerste podcasts: Jean Fournet dirigeert het ope-
ningsconcert van de Matinee op de Vrije Zaterdag 
(1961), Ernest Bour en Severino Gazzeloni (1968), 
Hans Vonk (1980), Kirill Kondrashin (1981), Jordi 
Savall (1986) en Valery Gergiev (1991).
  NPORADIO4.NL/MATINEE60

Webcast
Een videoregistratie van 
dit concert wordt recht-
streeks uitgezonden via 
internet.
 NPORADIO4.NL/LIVE

Jaap van Zweden in Podium Witteman
Jaap van Zweden wordt op 12 december 60 jaar en dat 
komt hij een week eerder al vieren bij Podium Witte-
man! Een ensemble van het Radio Filharmonisch 
Orkest, waarvan Van Zweden tot 2011 chef-dirigent 
was, zal hem een muzikale ode brengen. En de wereld-
beroemde bariton Matthias Goerne komt speciaal voor 
hem zingen, daarbij begeleid door de Duitse pianist 
Alexander Schmalcz .
Live op NPO 2, 6 december 2020, 18.15 uur
 PODIUMWITTEMAN.NL 

Beluister in de Matinee van 12 december ook Van 
Zwedens uitvoering van Beethovens Fidelio, met o.a. 
Anja Kampe (Leonore(, Daniel Frank (Florestan), Georg 
Zeppenfeld (Rocco) en Robert Holl (verteller). 
Na de uitzending van Podium Witteman op 13 decem-
ber ook te zien op NPO 2!

Wolfgang Amadeus 
Mozart, zilverstift-
miniatuur door Doris 
Stock, 1789



4 5Louis Andriessen
Na de dood op 13 augustus 2014 van Frans Brüggen, dirigent en 
artistiek geweten van het Orkest van de Achttiende Eeuw, 
voelde het orkest zich genoodzaakt ook nieuwe wegen in te 
slaan. Wat lag er meer voor de hand dan een oude wens van 
Brüggen in vervulling te laten gaan: een nieuw stuk vragen aan 
Louis Andriessen, met wie Brüggen levenslang bevriend was?
Hun geschiedenis gaat terug tot de jaren vijftig: als Andriessen 
in 1956 op 17-jarige leeftijd wordt aangenomen op het Konink-
lijk Conservatorium in Den Haag, heeft de vijf jaar oudere 
Brüggen daar al een aanstelling als blokfluitdocent. De vriend-
schap die enkele jaren later opbloeit, stoelt niet alleen op 
gedeelde muzikale genen, maar ook op hun “Roomse jeugd, 
Kuifje, Godfried Bomans en veel oudere gemeenschappelijke 
interesses, waaronder een-en-twintigen,” zoals Andriessen ooit 
memoreerde. 

Tijdens zijn studie bij de Italiaanse componist Luciano Berio in 
Milaan, begin jaren zestig, werkt Andriessen in opdracht van de 
stichting Kunstmaand aan een stuk voor Brüggen. Hij weet 
Berio over te halen ook een compositie voor de Hollandse 
blokfluitvirtuoos te schrijven (Gesti). Op 29 april 1964 gaat 
Andriessens Sweet for recorders, voor altblokfluit en ‘magneto-

maat die, zoals vaker is opgemerkt, niet meteen uitnodigt tot 
dansen. In de finale vuurt Mozart een reeks stijgende loopjes af 
die de drieklank benadrukken; een figuur die ook wel bekend 
staat als de ‘Mannheimer raket’.
De Veertigste symfonie was een van de eerste werken die Frans 
Brüggen na de oprichting van het Orkest van de Achttiende 
Eeuw in 1981 met zijn musici instudeerde. Het orkest speelt nu 
de gereviseerde versie, en: zonder dirigent. 

Josquin des Prez – Nymphes des bois
Nymphes des bois – La déploration de la mort de Johannes Ockeghem, 
is een vijfstemmige a cappella klaagzang die Josquin de Prez 
componeerde naar aanleiding van de dood van zijn bewonder-
de collega Johannes Ockeghem, op 6 februari 1497. De composi-
tie werd voor het eerst gepubliceerd in 1508.
Ockeghem was niet alleen een vooraanstaand componist en een 
begenadigd zanger (met een lage bas), hij genoot ook aanzien 
als wiskundige vanwege zijn kennis van de aritmetica, geome-
trie en astrologie. Bij zijn dood gaven verschillende componis-
ten en schrijvers uiting aan hun verdriet, onder wie Erasmus, 
die hem betreurde met de woorden: “Is dus voorgoed tot 
zwijgen gebracht die eens zo edele stem, de gouden stem van 
Ockeghem.” 
Nymphes des bois is gebaseerd op een gedicht van Ockeghems 
tijdgenoot Jean Molinet (1435-1507), die “nimfen van de wou-
den, godinnen van de rivieren” aanroept: “Geleerde zangers 
van alle landen, verandert uw zo heldere en trotse stemmen / in 
snijdende kreten en klaagzangen. Want Atropos, de verschrik-
kelijke satraap, heeft uw Ockeghem in haar val gestrikt.” 
De rond 1455 in Noord-Frankrijk geboren Josquin des Prez heeft 
Ockeghem hoogstwaarschijnlijk persoonlijk gekend. In Nymphes 
des bois brengt hij een ode aan de gestorven componist door 
diens typerende contrapuntische stijl te hanteren. Als cantus 
firmus heeft Josquin de tekst ‘Requiem aeternam’ uit de grego-
riaanse dodenmis gekozen en toebedeeld aan de tweede tenor, 
die de lettergrepen in opvallend langgerekte tonen zingt. De 
klaagzang wordt afgesloten met een vijfstemmig ‘Requiescant 
in pace. Amen’. Het gedragen en droevige Nymphes des bois geldt 
als een van de hoogtepunten uit het oeuvre van Josquin des 
Prez. 

Josquin des Prez, door 
Joris van der Straeten 
(werkzaam 1552-1577)

Frans Brüggen | Louis 
Andriessen 
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6 7achtige Lingueglietta te kopen. Jarenlang fungeert de plek met 
“over bijna de gehele horizon uitzicht op de Middellandse Zee”, 
zoals Andriessen in 1982 aan een vriendin schrijft, als een zoete 
inval voor bevriende kunstenaars.
Begin jaren tachtig componeert Andriessen een gelegenheids-
werk voor zijn blokfluitende kompaan: het twee minuten 
durende, als toegift bedoelde Ende (1981), dat Brüggen later met 
een reeks vergelijkbare miniaturen bundelt op de lp Encore!  

May
Nu, bijna veertig jaar later, eert Louis Andriessen de musicus 
die voor de oude muziek eenzelfde emancipatoire betekenis 
heeft gehad als Andriessen voor de hedendaagse muziek, met 
een in memoriam: May (2020), naar het canonieke gedicht Mei 
van Herman Gorter, geschreven voor het Orkest van de Acht-
tiende Eeuw en Cappella Amsterdam. 

foonband’ in première. Dankzij een uitgebreide solotournee 
van Brüggen krijgt Sweet in binnen- en buitenland aandacht: in 
het Vrije Volk spreekt Géza Frid van “een ondernemend werk 
van een uitgesproken talent”, terwijl The Washington Star stelt 
dat Sweet “een bonbon is voor de uitvoerder, maar een zure 
citroendruppel voor de luisteraar”. De recensent krijgt bijval 
van The New York Times: Sweet is een “perverse” titel. 
Brüggen en Andriessen vinden elkaar ook in het streven naar 
een nieuw muziekbestel, waarin ruimte is voor andere genres 
naast het traditionele, van romantiek doordesemde symfoni-
sche repertoire. Andriessen propageert een directe interactie 
tussen componist en musici, waarbij de kennis en expertise van 
die laatsten de partituur mogen beïnvloeden. Later zal Brüggen 
bekennen dat hij Beethoven pas echt is gaan begrijpen door 
intensief samen te werken met Andriessen. 

Brüggen en Andriessen staan zij aan zij op de barricaden: 
beiden zijn betrokken bij de Maderna-campagne in 1964 (de eis 
om bij het Concertgebouworkest naast Bernhard Haitink een 
dirigent voor hedendaagse muziek aan te stellen), bij de uitvoe-
ring van de revolutionaire opera Reconstructie (juni 1969), en 
enkele maanden later bij de Notenkrakersactie in het Concert-
gebouw, om precies te zijn: bij de luidruchtige discussie tussen 
het Concertgebouworkest en de actievoerders op 22 april 1970 
in hotel Krasnapolsky. Daar doet Brüggen de onbesuisde uit-
spraak dat elke noot van Mozart en Beethoven gespeeld door 
het Concertgebouworkest van a tot z is gelogen. Deze opmer-
king zal hem zijn hele leven achtervolgen, maar bij zijn rebel-
lerende vrienden kan hij niet stuk. 
Saillant detail is dat Frans Brüggen zich vanwege het hardhan-
dige politieoptreden tegen de Notenkrakers terugtrekt als solist 
uit het concert op 11 en 12 januari 1970 in het Concertgebouw. 
Gepland staat het nieuwe fluitconcert dat Andriessen, in 
opdracht van datzelfde Concertgebouworkest, voor hem heeft 
geschreven. De première van Hoe het is wordt afgeblazen en het 
orkest spant (met succes!) een proces aan tegen de gedeserteer-
de blokfluitist. 
Rond deze tijd weet de vriendenclub rond Brüggen (onder wie 
Louis Andriessen en Reinbert de Leeuw) hem zover te krijgen 
het Italiaanse vakantiehuis van Luciano Berio in het schilder- Louis Andriessen 

FRAN
CESCA PATELLA



8 9Uit de ruim 4381 dichtregels die Mei omvat, heeft Andriessen 
een selectie van tachtig regels gemaakt. Hij heeft geput uit het 
eerste deel van het gedicht, waarin de ik-figuur het meisje Mei 
ontmoet, en uit het derde deel, waarin Mei – net als eerder 
haar zuster April – overlijdt. Ze wordt begraven, en “toen 
speelden eerst de gnomen op hun trom / En toen de elven op 
hunne cymbalen”. De vele zintuigelijke verwijzingen naar 
muziek, klank en geluid dragen ertoe bij dat Andriessen zich 
tot dit vers voelt aangetrokken. Het precieze taalgebruik van 
Gorter correspondeert bovendien met Andriessens wens in een 
geserreerde vorm uitdrukking te geven aan gevoelens van 
liefde, dood en verlies. Treffend is ook de symboliek van het 
voorjaar dat sterft, waarin zich een analogie aftekent met de 
vriendschap tussen Andriessen en Brüggen in de lente van hun 
leven.  

De toonzetting van May (het gedicht is vertaald met het oog op 
het internationale werkterrein van het orkest) is typerend voor 
een componist in de nadagen van zijn leven: gecondenseerd, 
teruggebracht tot de essentie – een staat van bewustzijn zoals 
we die herkennen bij de late Beethoven of de late Bartók. Een 
afwisseling van tutti, duetten en soli vormt de hartslag van het 
stuk. In dramatisch opzicht valt het contrast op tussen de 
modale, vaak ingehouden koorpassages en de chromatische 
orkestrale uitbarstingen, waarmee Andriessen de harmonische 
spanning geraffineerd opdrijft. Er doen zich geen verwijzingen 
voor naar de traditionele Latijnse dodenmis, maar allerhande 
(buis)klokken en het zelden gebruikte Klavier Glockenspiel ver-
kondigen het ‘memento mori’, dat eigen is aan een requiem. 
Meteen in het begin van May schiet de schim van Frans Brüggen 
voorbij in een drie maten durende blokfluitsolo. 

Om gezondheidsredenen kan Louis Andriessen helaas niet aanwezig 
zijn bij de uitvoering van May. 

Jacqueline Oskamp

Jacqueline Oskamp werkt aan een biografie over Louis Andriessen. Deze 
zal in 2025 verschijnen.

De bezetting is zelfs voor de gelouterde componist een avon-
tuur. Zelden schreef hij voor een ensemble zonder de voor hem 
zo vertrouwde klankbronnen als basgitaar, saxofoon en twee-
voudig piano – laat staan voor een bezetting van louter authen-
tieke instrumenten. En hoewel Andriessens werkenlijst een 
veelvoud aan vocale werken omvat, betreft dat altijd kleine 
ensembles van solostemmen. Dus ook de inzet van het 24 
zangers omvattende Cappella Amsterdam is een novum voor 
Andriessen. 

Zijn gedachten gingen niet onmiddellijk uit naar de poëzie van 
Herman Gorter (1864-1927). Aanvankelijk zocht Andriessen in 
het oeuvre van Vasalis, naar eigen zeggen “een sublieme dichte-
res, maar ik vond haar uiteindelijk te veel gericht op ‘ik, mij en 
mijn’. Het moest een groot en lang gedicht zijn, als de natuur, 
maar omringd door glas, met veranderende kleuren, eigenaar-
dig en raadselachtig.” Hij dook in de verzen van geliefde au-
teurs als Hugo Claus, Willem Kloos, Lucebert, Henriëtte Roland 
Holst en haar neef Adriaan. “Toen trok ik het exemplaar van 
mijn vader van Mei van Gorter uit de kast. Ik wist: dat moet het 
wezen. Het is verbazingwekkend mooi.”
Op de werktafel van Louis Andriessen aan de Keizersgracht in 
Amsterdam ligt deze goed geconserveerde vierde druk uit 1905, 
die hij in handen kreeg toen zijn vader in 1981 overleed. Het 
boek vormt een betekenisvolle band met het verleden: in 1917 
maakte de 24-jarige, beginnende componist Hendrik Andries-
sen kennis met Alphons Diepenbrock (1862-1921), die van grote 
invloed zou zijn op zijn muzikale ontwikkeling. En Diepen-
brock was op zijn beurt nauw bevriend met Herman Gorter: 
elke week liet de Tachtiger hem horen hoe de arbeid aan Mei 
vorderde, om in 1888 triomfantelijk te melden: “Het ding is af!”

“Toen trok ik het exemplaar van mijn vader van Mei van Gorter uit de 
kast. Ik wist: dat moet het wezen. Het is verbazingwekkend mooi.”
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To our friend Frans Brüggen

I

A new-born springtime and a new-born sound:
I want this song like piping to resound
So often heard at summer eventide
In an old township, by the waterside – 
The house was dark, but down the silent road
Dusk gathered and above the sky still glowed,
And a late golden, incadescent flame
Shone over gables through my window-frame.
A boy blew music like an organ pipe,
The sounds all trembled in the air
He roamed across bridges, and by the side
Of the water, (…) went far and wide
Like a young bird singing, unaware
Of his own joy in the calm evening air.

Thus I want this song to sound, and there is one
I’d like to light my voice up like the sun
With more than laughter from her soft eyes’ spark.
I feel hands touch and the gentle arc
Of her arm. A dome that’s made of blind light,
My voice burns within like the yellow flame
Of gas in a glass cage
Hark, there is a quite new sound:
Ecstatic bubbles of music now sing
Laden, lighter wind. And across the dune
They floated now and took their tune
And broke in sinking, music filled the air
Fairer than voices, and in reverie
Each dune was shocked, near or far though it be.

Cradled in water, far out to sea – 
A thousand foam covers rock evenly – 
A young Triton awoke and then a smile
Now spread across all of his features while
He saw water mountains and a tower

Geef hen eeuwig rust, Heer,
en moge eeuwig licht over hen schijnen;

Gij, nimfen van het bos, godinnen der 
bronnen,
Geleerde zangers aller landen,
maakt uw hoge en heldere stemmen
tot schrille schreeuwen en jammer
klachten,
Want Atropos, de schrikwekkende 
satraap,
heeft uw Ockeghem gevangen in zijn val,
de ware schatbewaarder der muziek, de 
vakman,
Geleerd, elegant van lijf en leden, nooit 
log.
Hoe jammerlijk, dat aarde hem nu 
bedekt.

Hult u in u rouwgewaden,
Josquin, Piersson, Brumel, Compère,
en plengt uw dikke tranen:
Verloren hebt gij uw lieve vader.

Hij ruste in vrede. 
Amen

Nymphes des bois

Requiem aeternam dona eis Domine
et lux perpetua luceat eis.

Nymphes des bois, deesses des fontai-
nes,
Chantres expres de toutes nations,
Changes vos voix fors claires et haultai-
nes
En cris trenchans et lamentations,
Car Atropos tres terrible satrappe

Votre Ockeghem atrappe en sa trappe,
Vray tresorier de musiqe et chef doeu-
vre,
Doct elegant de corps et non point 
trappe,
Grant domaige est que la terre le 
couvre.

Acoultres vous dhabis de doeul,
Josquin Piersson Brumel Comper,
Et ploures grosses larmes doeul,
Perdu aves votre bon pere.

Requiesca(n)t in pace.
Amen.

(naar Jean Molinet)
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12 13And a tree of bells and a short story
Told by the tower, with its youthful voice.
And May looked up to him and heard him.

But meanwhile inside her a drum
Played a death roll – 

We did not sleep and dit not dream, the songs
Of sleep and death were what we sang.

Light figures, like illuminated smoke
Around, above us in great number come.
Then first the gnomes play on their drum
And next come the elves upon their cymbals,
Then Tritons when we’re all there use symbols:
Long tales of song and sadness.

(delen uit Herman Gorter, Mei. Een gedicht (1889), delen I en III
vertaling Paul Vincent)

Of white cload above, while his horn’s power
Lay in his brave arms, all gilded in white
He blew on it, there came whith breath so slight,
Like summer rain from golden mouth, a sound.

But Tritons now stood
Old, bearded, apart, to their mouths they put
Trumpets that were builiding a long highway
Of sound across the ocean’s face today.

There now stood much further on,
A tip-toeing god, mouth blowing upon
A golden horn. While all the way around
There burst one sound of water and of air,
And all was new for one who listened there
Never heard such sound; her head grew so full, each lid
She closed now and she rested – the smooth boat slid
Slowly on; the sun shone quite without shade, the wind kept pace with it and 
round it played”.

Who was she?

III

It was the night
When all the clouds went a-burying.

It got later then and got cooler too,
The meadow with shadows and with its dew
of lightish mist. And then we walked on by,
Still all around: the sun sank in the sky.

I was all dark and the silence now wished
For sounds and tirades
From me to her, a host.
It was born of silence and was a tale
Of silence self as if the silence spoke.

Other carillons silcenced her well,
Sung form the tower by a single bell



14 15‘Josquin des Prez – Miserere mei Deus’, 
werd genomineerd voor de Edison 
Klassiek Publieksprijs van 2019. Het 
tweede album ‘Inferno’, met de late 
motetten van Orlando di Lasso, is 
genomineerd voor de Edison Klassiek 
2020 in categorie ‘koor’. Ook werkt 
Cappella Amsterdam aan de educatieve 
programmalijn ‘Kids & koor’, waarin 
het koor kinderen laat ervaren hoe 
gezongen muziek je in het hart kan 
raken.

Orkest van de Achttiende Eeuw
Het Orkest van de Achttiende Eeuw 
werd in 1981 door Frans Brüggen 
opgericht. Het bestaat uit circa 55 leden 
uit de gehele wereld, twintig nationali-
teiten. Vijfmaal per jaar komt het 
orkest bijeen voor internationale 
tournees. De musici, individueel 
bekend als specialisten op het gebied 
van de achttiende en vroeg negentien-
de-eeuwse muziek, spelen op authen-
tieke instrumenten of kopieën daarvan.
Het uitgebreide repertoire, met werken 
van onder meer Purcell, Bach, Rameau, 
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Mendelssohn en Chopin, werd aanvan-
kelijk uitgebracht op cd door Philips 
Classics, nu op Glossa/The Grand Tour. 
Veel van deze opnamen kregen interna-
tionale prijzen. In augustus 2014 moest 
het orkest afscheid nemen van Frans 
Brüggen. Door zijn overlijden kwam 
aan de samenwerking met het orkest 
en zijn Founding Father een einde. De 
orkestleden hebben besloten de traditie 
van vijf tournees per jaar te continue-
ren met gasten en gastdirigenten.

chef-dirigentschap van het Ests Filhar-
monisch Kamerkoor. In 2010 verscheen 
een cd met Golgotha van Frank Martin, 
een gezamenlijke productie van Cap-
pella Amsterdam en het Ests Filharmo-
nisch Kamerkoor. Daniel Reuss werkt 
daarnaast geregeld met ensembles en 
orkesten uit heel Europa en daarbuiten, 
zoals de Akademie für Alte Musik 
Berlin, het Orkest van de Achttiende 
Eeuw, ensemble MusikFabrik, het 
Scharoun Ensemble, Sinfonia Varsovia, 
het Kammerorchester Leipzig en het 
Symfonieorkest van São Paulo. Sinds 
2015 is Daniel Reuss tevens chef-diri-
gent van het Ensemble Vocal Lausanne.

Cappella Amsterdam
Cappella Amsterdam zingt op het 
hoogste niveau muziek die betovert en 
verwondert. Hiervoor heeft het koor in 
het recente verleden door toekenning 
van prijzen en in recensies de hoogste 
waardering gekregen. Cappella Amster-
dam wil het klassieke koorrepertoire in 
al zijn rijkdom laten horen. Daarom 
brengt het koor elk jaar belangrijke 
koorwerken, oud en nieuw, met een 
bijzondere klank en met volle overgave. 
Het koor verkent ook geheel nieuwe 
artistieke wegen in samenwerking met 
verrassende muziekpartners en soms 
op onverwachte podia. Sinds 1990 staat 
het koor onder artistieke leiding van 
Daniel Reuss. Vrijwel meteen vanaf dat 
moment behoort het koor tot de 
internationale top. Momenteel wordt 
gewerkt aan een serie cd-opnames met 
werken van vroege Franco-Vlaamse 
polyfonisten. De eerste in deze reeks, 

Daniel Reuss 
Daniel Reuss dirigeert een muziekre-
pertoire dat vele eeuwen bestrijkt. Op 
zijn 21ste richtte hij het Oude Muziek 
Koor Arnhem op en in 1990 werd hij 
artistiek leider van Cappella Amster-
dam. Van 2003 tot 2006 was hij chef-
dirigent van het RIAS Kammerchor in 
Berlijn. In 2006 werd Daniel Reuss door 
Pierre Boulez uitgenodigd als docent en 
dirigent op de Lucerne Festival Aca-
demy in Zwitserland. In februari 2007 
maakte hij zijn debuut bij de English 
National Opera met Händels Agrippina. 
Van 2008 tot 2013 combineerde Daniel 
Reuss zijn werkzaamheden als artistiek 
leider van Cappella Amsterdam met het 
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SOPRAAN
Sanda Audere
Aldona Bartnik
Elisabeth Blom
Martha Bosch
Marijke van der Harst
Maria Köpcke

ALT
Sabine van der Heijden
Mieke van Laren
Dorien Lievers
Inga Schneider
Suzanne Verburg
Eline Welle

TENOR
Jon Etxabe-Arzuaga
Mattijs Hoogendijk
William Knight
Diederik Rooker
Joost van Velzen

BAS
Erks Jan Dekker
Jan Douwes
Harry van der Kamp
Gulian van Nierop
Nathan Tax
Johan Vermeer
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EERSTE VIOOL
Alexander Janiczek 
concertmeester 
Peter Brunt
Heleen Hulst
Franc Polman
Annelies van der Vegt
Sophie Wedell
Sayuri Yamagata

TWEEDE VIOOL
Staas Swierstra
Hans-Christian Euler
Guya Martinini
Paula Perez
Marinet Troost
Dirk Vermeulen
Elise Dupont

ALTVIOOL
Emilio Moreno
Marten Boeken
Antonio Clares
Yoshiko Morita
Bernadette Verhagen

CELLO
Richte van der Meer
Albert Brüggen
Evan Buttar
Bartolomeo Dandolo Marchesi

CONTRABAS
Margaret Urquhart
Robert Franenberg
Jussif Barakat (Andriessen)

BLOKFLUIT
Lucie Horsch

FLUIT
Kate Clark
Pablo Sosa del Rosario

HOBO
Alayne Leslie
Peter Tabori

KLARINET
Kayo Nishida
Alejandro Farina Martin

FAGOT
Hugo Arteaga
Donna Agrell

HOORN
Stefan Blonk
(1 Andriessen, 2 Mozart)
Teunis van der Zwart
(2 Andriessen, 1 Mozart)

TROMPET
Nicolas Isabelle
Jonathan Impett

PAUKEN & BUISKLOKKEN
Maarten van der Valk

FORTEPIANO & 
GLOCKENSPIEL 

Menno van Delft 
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Uw steun is harder  
nodig dan ooit!

VRIENDEN VAN DE MATINEE

 “Lang leve de NTR Zaterdag-
Matinee, die muzikale projecten 

werkelijkheid laat worden die 
nergens anders mogelijk zouden 

zijn.”

Het Parool (2018)

“We moeten onze muziek blijven spelen 
en delen. En als dit niet live kan in het 
Concertgebouw, dan via de radio“, zei 
violiste  Simone Lamsma na haar concert 
in de Matinee van 21 november jongst-
leden.

Musici én publiek kunnen niet zonder 
elkaar. In deze moeilijke COVID-periode 
wordt dat pijnlijk duidelijk. Met financiële 
bijdragen van de Stichting Vrienden van de 
Matinee – met ondersteuning van u dus 
– kan de Matinee belangrijke opdrachten 
blijven verlenen aan componisten, of 
bijzondere ensembles blijven uitnodigen.

Wij zijn blij een bijdrage te mogen 
leveren aan het extra concert van 
vandaag met de wereldpremiere van 
Louis Andriessens jongste compositie.
Help mee het unieke karakter en de 
hoge kwaliteit van de Matinee te 
waarborgen.

Uw steun is harder nodig dan ooit!

Word Vriend of Genoot. Of neem de 
Stichting Vrienden van de Matinee op 
in uw testament. 

Meer informatie:
www.vriendenvandematinee.nl
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Concertgebouw Amsterdam

JAAP VAN ZWEDEN 
DIRIGEERT FIDELIO 
concert zonder publiek in de zaal
luister vanaf 14.00 uur via NPO Radio 4

televisie-uitzending op NPO 2:
zondag 13 december 2020, 19.15 uur  
(na Podium Witteman)

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Jaap van Zweden dirigent
Simon Halsey koordirigent

Anja Kampe sopraan (Leonore)
Daniel Frank tenor (Florestan)
Georg Zeppenfeld bas-bariton (Rocco)
Simon Neal bariton (Don Pizarro)
Oliver Zwarg bas-bariton (Don Fernando)
Mercedes Arcuri sopraan (Marzelline)
Thomas Atkins tenor (Jaquino)
Robert Holl verteller

Beethoven Fidelio

Jaap van Zweden dirigeert Fidelio
Wagners Götterdämmerung is de huidige 
omstandigheden een maatje te groot 
voor de zaal. Jaap van Zweden dirigeert 
in plaats daarvan Fidelio van Beethoven. 
Met grotendeels dezelfde sterrencast.

Fidelio
Waarschijnlijk is Fidelio de beste mis-
lukte opera aller tijden. In 1805 gaat 
Beethovens Leonore, zoals de eerste 
versie van Fidelio heet, in première. 
Jarenlang blijft de componist worstelen 
met dit werk, totdat hij in 1814 de 
definitieve versie aflevert. Een werk, 
overal nét tussenin: Singspiel, dramati-
sche opera, oratorium…

Onmenselijke omstandigheden
Tegelijkertijd creëerde Beethoven als 
vanuit het niets de romantische Duitse 
opera. Het orkest is groter, symfoni-
scher van opzet dan in Mozarts dagen, 
de zangstijl is zwaarder, dramatischer. 
En het onderwerp – de bevrijding van 
de politieke gevangene Florestan – sluit 
helemaal aan bij de nieuwe tijd. Kern 
vormt de grote scène van Florestan, die 
onder onmenselijke omstandigheden in 
een kerker gevangen wordt gehouden. 
Zijn recitatief ‘Gott! Welch Dunkel 
hier!’ en de daaropvolgende aria ‘In des 
Lebens Frühlingstagen...’ vormen een 
diepkervende hartenkreet voor een 
betere wereld.


