
15

Tekst: Onze redactie 
Foto: Aanlevering ESMG

Eduard de Boer, Christiaan 
Janssen, Dennis Hazenoot. 
Klinkende namen in de wereld 

van de blaasmuziek. Maar dat is niet 
de enige sector waarin ze actief zijn. 
Tijdens het lustrumconcert Klassiek 
van eigen bodem tekenen ze met 
composities voor verschillende be-
zettingsvormen voor een verrassende 
kruisbestuiving. 

Het is feest bij het Eindhovens Stu-
denten Muziek Gezelschap Qua-
drivium. In totaal 140 studenten 
vieren de 55e verjaardag van hun 
vereniging met twee grootse concer-
ten in Zutphen en Eindhoven. Het 
symfonieorkest, harmonieorkest en 
gemengd koor van de studentenver-
eniging bundelen de krachten om 
een concert met volledig Nederlands 
repertoire neer te zetten. Het worden 
avonden vol primeurs: maar liefst 
drie werken van hedendaagse Neder-
landse componisten gaan tijdens deze 
concerten in première. Componisten 
die we in de amateurwereld voor-
namelijk kennen van werken voor 
harmonieën en fanfares bewijzen dat 
ze met hun creativiteit ook in andere 
sectoren uitstekend uit de voeten 
kunnen. Met als kers op de taart een 
gloednieuwe verenigingscompositie 
die speciaal voor Quadrivium is ge-
componeerd. 

Bezettingsvormen
Neem Eduard de Boer. De Friese 
componist, die ook schrijft onder 
het pseudoniem Alexander Comitas, 
kennen we in de blaasmuziek onder 
meer van zijn Armeense Rapsodieën 
en werken zoals Caucasische Epode 
en Vita Aeterna. Maar De Boer is van 
alle markten thuis. Hij schrijft voor 
de meest uiteenlopende bezettings-
vormen. Van balletten tot wereldlijke 
oratoria en van missen tot werken 
voor accordeonorkest. Als opening 
van het concert Klassiek van eigen bo-
dem brengt het gemengd koor Vok-
ollage, een van de drie afdelingen van 
Quadrivium, zijn compositie Drie 
Georgische Liederen in première. Een 

In de serie Concert van de Week richt KNMO Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties met een 
opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering aandacht voor de lustrumconcerten Klassiek van 
eigen bodem van het Eindhovens Studenten Muziek Gezelschap Quadrivium op zaterdag 7 en 14 maart in Zutphen en Eindhoven.

Premières in Klassiek 
van eigen bodem

compositie dus voor gemengd koor. 
De Limburgse componist Christiaan 
Janssen schreef voor blaasorkestbe-
zettingen tal van gelegenheidswer-
ken, transcripties uit het grote klas-
sieke repertoire en concertwerken. 
Tijdens de lustrumviering van Qua-
drivium brengt het symfonieorkest 
Auletes zijn compositie Capriccio 
in première. Janssen liet zich bij dit 
werk inspireren door het schilderij 
Capriccio of Rome met daarop The 
Pantheon en andere monumenten 
in Rome van de Italiaanse schilder 
Giovanni Paolo Pannini. “Een ca-
priccio is een muziekstuk dat meestal 
vrij van vorm is en een levendig, 
intens en vaak virtuoos karakter 
heeft”, legt de componist uit. “In de 
schilderkunst is een capriccio vooral 
een architecturale fantasie, waarbij 
gebouwen, archeologische overblijf-
selen en andere architectonische 
elementen in fictieve en vaak fantas-
tische combinaties worden samenge-
voegd. Beide betekenissen heb ik in 
dit werk getracht te combineren.” De 
harmonieversie van dit werk werd 
enkele jaren geleden door het Euro-
pean Youth Wind Orchestra onder 
leiding van Jan Cober voor het eerst 
gespeeld. Het symfonieorkest Auletes 
brengt de versie voor symfonieorkest 
in première.

Combinatie
De concertavonden van de Eindho-
vense studentenvereniging worden 
afgesloten met de eerste uitvoeringen 

van het gloednieuwe werk Agitatrix 
voor de combinatie van symfonie-
orkest, harmonieorkest en gemengd 
koor. Dit werk is in meerdere opzich-
ten bijzonder, omdat het drie werel-
den verbindt die normaal gesproken 
niet snel met elkaar in aanraking 
komen. In totaal bundelen 140 Eind-
hovense studenten verspreid over de 
drie muziekgezelschappen de krach-
ten in dit stuk. De maker van dit bij-
zondere werk is de jonge componist 
Dennis Hazenoot (1988). Hij begon 
op zijn zevende als baritonspeler bij 
de junioren van de marchingband 
Door Vriendschap Sterk (DVS) uit 
Katwijk. Speelde daarna bij diverse 
amateurmuziekverenigingen, onder 
andere Brassband Schoonhoven en 
Amsterdam Brass. Momenteel is hij 
dirigent van Harmonie Voorschoten, 
Flora Band Rijnsburg, Jong K&G Lei-
den en Juliana Amersfoort. Hazenoot 
is succesvol als filmcomponist, maar 
componeert ook concertwerken voor 
uiteenlopende ensembles en orkesten 
zoals het het jongNBE en Vakantie-
orkest Ad Hoc. Ook schrijft hij ar-
rangementen voor onder andere het 
Nederlands Blazers Ensemble en di-
verse Nederlandse militaire orkesten. 
Zijn zevendelige compositie Agitatrix 
heeft geen verhaallijn maar bevat wel 
aspecten die verwijzen naar zowel 
ESMG Quadrivium als de Technische 
Universiteit Eindhoven. Zo is de tekst 
afkomstig van de passage uit de Ae-
neis van Vergilius die ook het motto 
van de universiteit bevat: mens agitat 

molem (de geest beweegt de materie). 
“In brede zin zou je kunnen zeggen 
dat het stuk gaat over hoe het ontast-
bare - het geestelijke - en het tastbare 
- het materiële - elkaar versterken in 
plaats van met elkaar contrasteren”, 
verklaart de componist. “Bovendien 
is het een interessant gegeven dat uit-
gerekend een technische universiteit 
beschikt over zo’n rijke studentenver-
eniging voor klassieke muziek. Deze 
inzichten vormden de basis voor de 
twee belangrijkste muzikale bouwste-
nen: een lyrische melodie voor ‘geest’ 
en een meer mechanische toonreeks 
voor ‘materie’.”

Verbinden
ESMG Quadrivium stelt zich als doel 
om een zo groot mogelijk publiek 
te enthousiasmeren voor klassieke 
muziek. De vereniging wil het stoffige 
laagje over de reputatie van klassieke 
muziek weghalen door spetterende 
muziek te spelen met enthousiaste 
studenten. De lustrumconcerten 
Klassiek van eigen bodem verbinden 
muzikaal Nederland en verenigen 
muzikanten uit verschillende secto-
ren met elkaar. Het lichte karakter 
van de te spelen werken maakt het 
concert tot een laagdrempelig geheel.

De drie onderdelen van ESMG Quadrivium 
bereiden zich voor op de lustrumconcerten.

Klassiek van eigen bodem

Zaterdag 7 maart: Theater Hanzehof Zutphen.
Zaterdag 14 maart: Muziekgebouw Eind-
hoven.
Eindhovens Studenten Symfonie Orkest 
Ensuite o.l.v. dirigent Bart Partouns.
Eindhovens Studenten Harmonie Orkest 
Auletes o.l.v. dirigent Paul van Gils.
Eindhovens Studenten Koor Vokollage o.l.v. 
dirigent Donia Surowiec
Programma:
Vokollage (gemengd koor): Eduard de Boer - 
Drie Georgische Liederen (première); Alphons 
Diepenbrock - Wanderers Nachtlied; Jean-Paul 
Byloo - De Zilvervloot.
Auletes (harmonieorkest): Harrie Janssen - 
Journey through the Center of the Earth
Ensuite (symfonieorkest): Hendrik Andries-
sen - Ricercare; Christiaan Janssen - Capriccio 
(première)
Gezamenlijk: Dennis Hazenoot - Agitatrix 
(première).
Informatie: www.esmgquadrivium.nl. 


