
Bethaniënklooster  Amsterdam
1 november 2009 aanvang 13.30 uur

Concert

Ernest Willem Mulder
1898-1959

componist en hoofddocent compositie & muziektheorie 
aan het Amsterdams Conservatorium

&
zijn leerlingen Erik Lotichius & Theo Loevendie



Gezien de kosten van dit concert vragen wij 

u om een extra donatie, naast de door u 
reeds betaalde entreekaarten.

Uw extra bijdrage zou ons zeer welkom 

zijn.  Na afloop kunt u uw donatie in de 
hiervoor beschikbare envelop stoppen 

(eventueel met uw naam erop). 
Alvast hartelijk bedankt.

Paul Mulder & Lia Mulder

 Dit concert wordt mede mogelijk 
gemaakt door 

Dit concert is georganiseerd in samenwerking met het 
Bethaniënklooster te Amsterdam



3

Inleiding
door Paul Mulder, 

conservator oeuvre Ernest Willem Mulder

Programma

Officiële overdracht van het archief van Ernest Willem Mulder aan
Dr. Frits Zwart, directeur van het Nederlands Muziek Instituut te  

Den Haag

Middagoverzicht
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Programma
Werken van Ernest Willem Mulder

Sonate voor piano en fluit 
1914-jeugdwerk 

 
Twee kleine suites 

(1958- i.o.v. Johan Wagenaar Stichting)

 Trio voor 3 fagotten 
(1942) 

Fuga- Koraalvoorspel- Canon

Fuga voor fluit, clarinet en fagot 
(1938-1940)

Pauze

Liederen van Erik Lotichius 
De Wolken-Danseresje-

I like my body-Clownsong-Isn’t it easy
(American songs)

Aksak
voor viool en piano, van Theo Loevendie

(gecomponeerd voor de Jordan's Viooldagen, 
met medewerking van de Johan Wagenaar Stichting 1997)

Liederen van Ernest W. Mulder 
Amsterdam 

Zuid-Afrikaanse liederen: Maanlig-Die Windjie-Blomme
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ERNEST WILLEM MULDER 1898 - 1959
Componist en hoofddocent compositie & muziektheorie 

aan het Amsterdams Conservatorium

                                                                        
Korte biografie 
Ernest Willem Mulder, 
geboren op 21 juli 1898 
te Amsterdam, groeide 
op in een tamelijk wel-
varend gezin, met een 
brede culturele belang-
stelling. Zijn vader, die 
een verzekeringsbedrijf 
had, onderhield vriend-
schappelijke contacten 

met kunstenaars, zoals de schrijver Arthur van Schendel en de 
schilder Jan Toorop. Het boek, het “Fregatschip Johanna Maria” is 
door Arthur van Schendel vernoemd naar de moeder van Ernest 
Willem. Na eerst voorbestemd te zijn tot een zakelijke carrière, via de 
opleiding aan de Handelsschool  te Amsterdam, bleek Ernest Willem 
beter tot zijn recht te komen op het Conservatorium, waar hij 
gedurende het jaar 1914-1915 instroomde, in het lopende lesjaar. 
Zijn eerste pianolesboek dateert van 1909, toen hij 11 jaar oud was.
In 1914 schreef Ernest (Erry) zijn eerste fluitsonate voor piano en 
fluit, op een leeftijd van 16 jaar. Op het conservatorium kreeg hij les 
van Ulfert Schulz (piano) en Bernard Zweers (compositie en 
muziektheorie). Deze laatste, toen reeds zeer bekende Nederlandse 
componist, is gedurende zijn hele leven, zijn grote voorbeeld geweest. 
Ernest Willem werd als zeer veelbelovend beschouwd. Na zijn studie 
werd hij in eerste instantie in 1921, op voorspraak van Bernard 
Zweers, dirigent van het Toonkunstkoor te Bussum, waar hij zeer 
succesvol was, en waar hij spoedig zijn eigen Toonkunstorkest 
oprichtte, dit om zijn koor te kunnen begeleiden. Hij gebruikte dit 
platform uiteraard ook voor de uitvoering van zijn eigen composities. 

1923
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Marcus van der Heide schrijft in Toonkunstkoor Bussum 125 jaar 
(2008) over Mulders optreden als dirigent (en directeur van de 
Muziekschool aldaar) van 1921- 1944 in Bussum. 
Kort daarna werd hij in 1922 als 24-jarige benoemd tot docent aan 
het Amsterdams Conservatorium, waaraan hij tot zijn dood in 1959 
verbonden zou blijven, als hoofddocent compositie- en 
muziektheorie. Hij heeft zich altijd ten volle ingezet voor zijn 
leerlingen, met wie hij zich zeer verbonden voelde. Generaties heeft 
hij opgeleid tot het vak van musicus, door zijn buitengewone kennis 
van compositie, muziektheorie en contrapunt over te dragen op zijn 
leerlingen, die hem op handen droegen. Vanmiddag ontmoet u twee 
van deze leerlingen tijdens dit bijzondere concert. 
Werken van Theo Loevendie en Erik Lotichius worden uitgevoerd. 
Erik Lotichius beschrijft in hoofdstuk 12 van zijn komende 
autobiografie, over de momenten, dat hij samen met een andere 
leerling, Bernard Haitink, bij hun leraar op les was, in de 
Van Breestraat 180 A in Amsterdam, waar Ernest Willem tot zijn 
dood heeft gewoond. Ernest Mulder componeerde liederen, 
pianowerken, koorwerken, de opera Daphne, vier symphonieën 
(waaronder twee met koor en solisten), een Requiem, een Te Deum, 
een Stabat Mater en toneelmuziek bij het abelspel Esmoreit,
alsmede het Torenspel in Delft.  
Zijn Ars Contrapunctica I en Ars Contrapunctica II vormen, zoals 
de naam reeds aangeeft een ware staalkaart van contrapuntische 
mogelijkheden. In 1959 ontving Ernest Willem Mulder de ANV-
Visser Neerlandiaprijs voor zijn compositie 5 geestelijke motetten.
Publicaties van zijn hand zijn de standaardwerken Harmonieleer I 
en II, alsmede over Polyphonie (Contrapunt), en Gustav Mahler 
“Das Lied von der Erde” - een kritisch analytische studie. 
Op 4 februari 2007 is zijn Symphonia Sacra I opnieuw uitgevoerd 
door het Koor en Orkest van de Universiteit van Hamburg, in de 
grote zaal van de Laeizhalle, o.l.v. de dirigent Bruno de Greeve. 
Hiervan is een registratie gemaakt.
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Erik Lotichius over Ernest Willem Mulder

In mijn tweede conservatoriumjaar kreeg ik, naast het hoofdvak 
piano, compositielessen van Ernest W. Mulder. 
Een fenomenaal vakman. Maar totaal miskend als componist. 
Met zijn tweede vrouw bewoonde hij een somber huis in de Van 
Breestraat. Ook 's zomers was het er donker en alleen als de zon op 
zijn hoogste punt stond, verscheen er, tussen de muurvlakken van de 
andere huizen door, een straaltje dat kortstondig op de gebarsten 
toetsen van de piano bleef rusten. Dat instrument had de zachte 
klank van een clavichord, zo zeer werd zijn geluid gedempt door het 
dikke kleed dat er overheen hing, het vloertapijt en de wollige 
kussens in de fauteuils. De stukjes behang tussen de wandkleden 
waren bruin aangeslagen door de dikke walm die jaar in,  jaar uit 
opsteeg uit de pijp van Ernest W., een rookinstrument dat 
voortdurend tussen de tanden  geklemd zat en er waarschijnlijk 
alleen vandaan kwam als hij moest slapen. 
Hij was een kleine beweeglijke man, kaal, en als de rookwolken van 
zijn pijp opgetrokken waren, zag je een paar prachtige bruine ogen, 
die een onblusbaar enthousiasme en een daverende humor 
uitstraalden. Boordevol enthousiasme waren ook de lessen die hij 
gaf. Af en toe bracht hij, zich aan de piano begeleidend, eigen 
composities ten gehore, daarbij de zangpartijen meezingend met de 
stem van een kraai en soms in tranen uitbarstend. “Dit motief, hoor 
je het? Het huilt, het jankt maar door. En nooit heeft het 
‘Gebouw’ (hij wees achter zich in de richting van het Concert-
gebouw)' zich over dit grootse stuk, over dit kind van mij, ontfermd! 
Wat een miskenning! Begrijp je dat ik zo langzamerhand een 
roepende in de woestijn ben?” 
Hij mocht dan miskend zijn als componist, iedereen was het erover 
eens dat hij als vakman zijn gelijke niet had. Alle muziektechnieken 
uit het verleden beheerste hij met een glunderend gemak. Binnen 
een uur kon hij een fuga schrijven en binnen tien minuten een canon 
die ook nog klonk als de stemmen gespiegeld werden. 
Dat overkwam mij eens toen ik een van de canons die ik 
gecomponeerd had, aan hem voorlegde. 
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Hij haalde een potloodje uit zijn vestzak, schreef in zijn kleine 
keurige handschrift een paar noten, gomde er een uit, schreef 
verder. De motieven werden een melodie, een tweede volgde en er 
ontstond ter plekke een canon, zomaar, uit het niets - jawel, uit het 
feilloze muzikale brein van Ernest W. 'Kijk, je kunt hem nog 
spiegelen ook,' zei hij, en voegde er in alle ernst aan toe: 'Ook 
Bach moet dat gekund hebben, die andere geweldige ster aan het 
muzikale firmament.' Eén les van hem heeft een speciale 
herinnering voor me. Het was in mijn vierde, laatste jaar. Het liep 
tegen kerstmis. Nadat hij een werk van me, dat mijn eerste 
symfonie moest worden, had nagekeken, gezegd had: “ Dit is 
goed!Je kunt het! Ik kan je afleveren als componist!” liet hij het 
hoofd achteroverleunen en vervolgde op een heel andere toon: 
“Wat brengt dat me de tijd in herinnering toen ik zelf nog aan het 
begin stond. Ik ben nu bijna 60.
Zeg, kun jij je voorstellen dat ik al zo oud ben? Ik kan het zelf 
niet eens! Wat lijkt die tijd me lang geleden... En wat is het vaak 
een taaie, vruchteloze tijd geweest! Wat ben ik miskend als 
componist! Maar toegeven aan de heersende mode, ik heb het 
nooit gedaan. Toegeven omwille van een goedkoop succesje? 
Nooit. Altijd heb ik naar het waarachtige, het essentiële, 
gestreefd. Dat hebben de waarlijk groten ook gedaan.  - Jongen, 
ik heb er een ontzettende behoefte aan om een heel bijzonder stuk 
met je door te nemen. Het eerste motet van Bach: Singet dem 
Herrn ein neues Lied.”  We gingen aan de piano zitten om dat 
heerlijke zangstuk zo goed en zo kwaad als het kon, samen te 
spelen. De meest perfecte uitvoering van dat werk, zoals ik  het 
later wel gehoord heb, kon nooit zo'n ontroering gaande maken 
als deze gedeelde emotie aan de piano. Hij neuriede, zong, brulde; 
in zijn vervoering verdubbelde hij sommige akkoorden, hard 
trapte hij op de pedalen onder uitroepen van bewondering. Bij het 
laatste deel, de vierstemmige fuga, nam hij de piano alleen in bezit 
en speelde het zonder ook maar een noot te missen. 
“Wat een muzikale logica!' riep hij uit. “Zo moest het en niet 
anders! Wat een licht, hè, in deze decemberduisternis!”
Niet veel later kreeg hij keelkanker. Geen detail van die fatale 
ziekte werd hem bespaard. 
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Bestralingen hadden niet het gewenste effect. Een canule werd in 
zijn keel aangebracht en rekte zijn leven nog met een paar maanden. 
Hij kon niet meer spreken, stof en damp drongen direct in de 
luchtpijp en hij hoestte dag en nacht. Hij werd overgebracht naar het 
Antonie van Leeuwenhoekhuis dat destijds in de Sarphatistraat 
gevestigd was en veel weg had van een gevangenis voor ter dood 
veroordeelden. Maar uit niets bleek de enthousiaste oerkracht van 
die man meer, dan dat hij daar op zijn sterfbed nog componeerde. 
Hij schreef op een leitje: 'Mijn laatste werk. Wees maar blij dat jij 
daar nog niet aan toe bent!' Hij componeerde er zijn Symfonietta 
voor mezzo-sopraan en klein orkest. Hij stierf tenslotte in het 
Wilhelmina Gasthuis. Na mijn laatste bezoek aan wat alleen nog een 
door een canule ademend lichaam zonder ziel was, ging ik naar het 
Vondelpark, dat door een paar mooie dagen in een pril groen gehuld 
was, en zette me tegen een kastanje, smartelijk bedenkend dat ik een 
fantastische leermeester, mentor en vaderlijke vriend verloren had. 

Erik Lotichius

Toonkunst Bussum, tuinconcert op buitenplaats 
Het Berghuis, Naarden 11 juni 1932
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Theo Loevendie over Ernest Willem Mulder

Toen ik op 25 jarige leeftijd, tamelijk laat dus, mijn studie op het 
Amsterdamsch Conservatorium voor de hoofdvakken compositie en 
klarinet aanving na enkele voorbereidende lessen van ex-Mulder-
leerling Willem Hijstek, ontlokte dat Ernest W. Mulder na enige tijd 
de opmerking tegen een collega: “Loevendie lijkt me meer een 
theoreticus dan een componist”.
Die uitspraak komt meer dan een halve eeuw en een compositie-
oeuvre later misschien vreemd over, maar ik herinner me dat ik me 
aanvankelijk  concentreerde op het vergaren van kennis en 
technieken, aan zelf componeren kwam ik in de eerste paar jaar 
nauwelijks toe. In dat opzicht leek hij aanvankelijk gelijk te hebben.
En technieken; daarvoor was ik bij Mulder aan het juiste adres,
Daar kwam bij dat het idioom van zijn componeren  te ver van mij  
af stond. Ik had voorafgaand aan mijn studie aan het conservatorium 
al autodidactisch de eerste onzekere stappen in mijn eigen 
ontwikkeling gezet. 
De blijvende invloed van zijn lessen is het harmonie- en vooral het 
contrapunt-onderricht  geweest.
Als contrapuncticus was hij, zoals hij zelf wist, ongelofelijk knap, zijn 
harmonie- en contrapuntboeken werden een hechte basis voor mijn 
ontwikkeling.
Ik vermoed, nee ik weet zeker, dat zijn contrapunt-onderricht tot op 
de dag van vandaag in mijn componeren doorwerkt. Wat uiteraard 
iets anders is dan de esthetiek van zijn eigen componeren. 
Tot vlak voor zijn dood bleef ik bij hem thuis, Van Breestraat 180 A,  
lessen volgen, terwijl zijn vrouw liefdevol kopjes thee aandroeg.

Theo Loevendie.



11

Erik Lotichius
O p l e i d i n g - Ik ben geboren in 1929. Al 
vroeg werd ik gefascineerd door muziek. Hoe 
ik dat weet? Mijn moeder, die een 
voortreffelijk pianiste was, heeft de 
wederwaardigheden van mijn eerste 
levensjaren te boek gesteld. Daaruit blijkt dat 
ik op mijn derde jaar voor het eerst getroffen 
werd door het fenomeen muziek. Van haar 

kreeg ik mijn eerste muzieklessen.   Gedurende mijn gymnasiumtijd 
componeerde ik veel, ook studeerde ik piano en een paar jaar viool. Ik 
wilde pianist worden, maar door een ongeluk aan mijn linkerhand kon 
ik een pianistische carrière wel vergeten. Korte tijd studeerde ik 
rechten, maar hield me meer met componeren bezig dan met het 
bestuderen van de wetboeken. Ook begon ik weer piano te studeren. 
Mijn hand was in die tijd zover opgelapt dat ik een pianostudie aan het 
Amsterdams Conservatorium kon beginnen en afronden, na twee jaar. 
Vervolgens studeerde ik aan datzelfde instituut compositie en 
muziektheorie bij Ernest W. Mulder, een fenomenaal vakman. 
B r o n n e n   v a n   i n s p i r a t i e - Waren in mijn 
gymnasiumtijd Bach en de Klassieken de voorbeelden voor het 
componeren geweest, toen ik in 1948 in het Concertgebouw de 
Europese première hoorde van het Concert voor Orkest van Bartok, 
maakte dat werk een verpletterende indruk op me. Dat was moderne 
muziek die nog goed klonk ook! Maandenlang liep ik met de partituur 
van dat stuk op zak en wilde evenzo componeren. Maar pas op mijn 
26ste kon ik die invloed verwerken in een symfonie, mijn eerste, die 
daarnaast ook veel andere invloeden van het toenmalige tonale 
componeren vertoonde. W e r k k r i n g - Na allerlei min of meer 
geslaagde baantjes in het muziekleven werd ik benoemd aan het 
Amsterdams Conservatorium voor de vakken contrapunt, harmonie, 
analyse en solfège, later ook arrangeren. Korte tijd was ik directeur 
van het kindertheater Rataplan, wat een kinderopera opleverde, 
AUW!. Ook leidde ik het Schetstheater, een klein gezelschap dat 
toneel-met-muziekschetsen speelde en veel optrad in en rond 
Amsterdam. In de jaren dat ik op het conservatorium werkzaam was 
heb ik met collega Lourens Stuifbergen een Leerboek voor 
omkeerbaar contrapunt, canon en fuga geschreven.
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M u z i k a l e   r i c h t i n g - Ik kon me niet vinden in de wending 
die de klassieke muziek nam, laat staan dat ik de geluiden van de 
avantgarde kon appreciëren en wendde me tot de jazz en de 
amusementsmuziek, die me nieuwe impulsen gaven. Ik schreef een 
musical (die na een paar opvoeringen van de planken verdween) en als 
resultaat van mijn kennismaking met de jazz Variaties op een thema 
van Duke Ellington voor orkest. Met mijn vrouw, de zangeres 
Hantzen Houwert, richtte ik een trio op, Metamorfose, waarin zij de 
zangpartijen zong, Henk van Twillert (later Arno Bornkamp) saxofoon 
speelde en ikzelf piano. Voor dat ensemble schreef ik talloze songs in 
een min of meer Amerikaanse stijl, van licht tot zwaar. Veel van die 
songs voerden we uit in Nederland, Duitsland en België, onder 
auspiciën van het Nederlands Impresariaat. Ook schreef ik liederen op 
Brecht-teksten, daartoe geïnspireerd door Kurt Weill en Hanns Eisler. 
Toen de subsidies teruggeschroefd werden, stierf Metamorfose een 
zachte dood. Wat ik niet eens zo heel erg vond: de spanningen voor 
ieder optreden en het vele reizen hielden me te zeer van het 
componeren af. Niet beïnvloed door het atonale, noch door de avant-
garde, onderging ik wel invloeden van de z.g. Minimal Music, zoals in 
een aantal werken (bijvoorbeeld mijn in 1990 geschreven opera Eline) 
te horen is.
Z ij p a d e n - Er zijn in mijn leven veel periodes geweest waarin ik 
het met de muziek niet meer zag zitten. De voornaamste reden was wel 
dat iemand die tonaal componeerde niet meetelde: niet bij de collega's,  

niet bij de subsidiënten en niet bij de meeste 
recensenten. In die perioden kon ik mijn 
evenwicht enigszins herstellen door het 
schrijven van verhalen en, een enkele keer, een 
roman. Een aantal van die verhalen is 
verschenen in literaire tijdschriften, zoals 
Maatstaf, De Tweede Ronde, Bzzlletin. Een 
jaar geleden verscheen mijn roman Eindhoven 
'44, die gaat over mijn belevenissen vlak voor, 
tijdens en na de bevrijding, toen ik in de derde 
en vierde klas van het gymnasium zat. 
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Theo Loevendie werd geboren op 17 
september 1930 te Amsterdam. 
O p l e i d i n g  e n  a c h t e r g r o n d - H i j  
studeerde compositie bij Ernest W. Mulder 
en Léon Orthel en klarinet bij Ru Otto, aan 
het Amsterdams Conservatorium. Tot 1968 
was Loevendie vrijwel uitsluitend actief op het 
terrein van de jazz. Hij trad met zijn eigen 
groepen op tijdens de belangrijkste Europese 
jazzfestivals. In 1979 werd Loevendie voor al 
zijn jazzactiviteiten de Wessel-Ilckenprijs 

toegekend; één van zijn jazzgrammofoonplaten was al in 1969 met een 
Edison bekroond. A c t i v i t e i t e n - Van 1970 tot 1988 was 
Loevendie hoofdleraar compositie aan het Rotterdams 
Conservatorium. Van 1988 tot 1997 doceerde hij compositie aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag en sinds 1995 aan het 
Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Hij was centrale componist 
op vele festivals en gaf masterclasses over de gehele wereld. 
C o m p o s i t i e s - In 1968 begon Loevendie met het schrijven van 
concertmuziek. Sindsdien worden zijn werken over de gehele wereld 
uitgevoerd, zowel op festivals van hedendaagse muziek als op reguliere 
concerten. Begin 1985 voltooide hij de opera Naima, waarvan de 
première in het Holland Festival 1985 heeft plaatsgevonden. De 
kameropera Gassir, the Hero (1990) beleefde zijn wereldpremière in 
mei 1991 in Boston (V.S). Zijn opera Esmée ging tijdens het Holland 
Festival 1995 in première en werd uitgevoerd in Berlijn.
In 1997 werd in Bielefeld (Duitsland) een nieuwe productie van deze 
opera op de planken gezet. In het Holland Festival 2001 ging zijn 
kameropera Johnny & Jones in première. Deze productie werd in 
2003 in Dresden herhaald. Tot zijn orkestwerken behoren een 
Pianoconcert (1995), een Vioolconcert (1998), een Klarinetconcert 
(2001) en Seyir (2002) voor 25 westerse en niet westerse instrumenten 
(première op de Berliner Festspiele 2002). 
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Lia Mulder, mezzosopraan, werd geboren in 
Amsterdam. Zij studeerde aan het Sweelinck 
Conservatorium aldaar bij Lucienne van Dijck 
en Margreet Honig.
Al tijdens haar studie trad ze op als soliste in 
Frankrijk en Duitsland, in uiteenlopende 
theatrale en concertante uitvoeringen van o.a. 
G. Bizet (Carmen), A. Schönberg (das Buch 
der hängenden Gärten), E. Humperdinck 
(Hansel und Gretel), H. Andriessen, (Parijs, 
Notre Dame en Louvre). Naast haar les-
praktijk geeft zij liedrecitals met Liederen van 
o.a. Joh. Brahms, H. Duparc en I. Strawinsky. Zij werkt regelmatig 
samen met instrumentalisten in een uiteenlopend kamermuziekpro-
gramma, met onder meer werk van E. Chausson (Chanson Perpetuelle 
voor mezzo en strijkkwartet)en L. van Beethoven (Schotse Liederen).  

Begin 2003 richtte Loevendie het ensemble Ziggurat op, een combinatie 
van westerse en niet-westerse instrumenten. Hij schreef sindsdien vele 

composities voor deze bezetting. 

P r i j z e n - In 1982 ontving 
Loevendie een Edison voor de 
grammofoonplaat van De 
Nachtegaal (1979) en in 1983 de 
prijs van de Italiaanse RAI voor 
de tv-versie van dit werk dat 
sindsdien in vele talen over de 
hele wereld is uitgevoerd. In 
1984 deelde hij met Pierre Boulez 

de Amerikaanse Koussevitzky International Record Award; Loevendie 
ontving de prijs voor Flexio (1979) dat gecomponeerd werd voor het 
90-jarig jubileum van het Koninklijk Concertgebouworkest. Voor de 
opera Naima (1985) werd hem de Matthijs Vermeulenprijs 1986 
toegekend. In 1988 was Theo Loevendie de eerste componist die de 
prestigieuze 3M-prijs ontving, als bekroning van zijn oeuvre en voor 
zijn vele verdiensten.
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Kaspar Snikkers werd geboren in 1977. 
Hij begon op 12-jarige leeftijd met 
fagotlessen bij Fred Gaasterland en later bij 
Leo de Jong. Al op jonge leeftijd won hij 
een prijs in het Prinses Christina Concours. 
In 1997 werd hij aangenomen aan het 
Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, 
waar hij fagot studeerde bij Jos de Lange en 
contrafagot bij Guus Dral. Zijn Eerste Fase 
diploma behaalde hij in 2002 en zijn 

Masterdiploma in 2004. Naast zijn 
studie aan het Conservatorium van 
Amsterdam heeft hij lessen gevolgd 
bij o.a. Brian Pollard en Gustavo 
Nuñez. Sinds september 2008 is 
Kaspar fagottist en contrafagottist 
van het Noord Nederlands Orkest. 
Daarnaast werkt hij nog freelance 
bij verschillende orkesten, 
waaronder het Koninklijk 
Concertgebouworkest en het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest. Zijn kamermuziekervaring doet hij 
op in ensembles in vele verschillende samenstellingen, groot en klein, 
met blazers, strijkers, pianisten, gitaristen en zangers, met vele 
concerten door Europa en finaleplaatsen op een internationaal 
kamermuziekconcours in Aberdeen en op de Amsterdamse Uitmarkt. 
Verder beschikt Kaspar Snikkers over een unieke falset, waarmee hij, 
wellicht om de lage tonen van fagot en contrafagot te compenseren, 
actief is in het zingen als countertenor.

Ook zingt zij voor dergelijke ensembles bewerkte opera-aria’s, variërend 
van W.A. Mozart tot Joh. Strauss en L. Bernstein.
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Eric Noya werd in 1957 in Amstelveen 
geboren in een zeer muzikale familie. Vader 
Frank Noya was contrabassist en verleende 
muzikale medewerking aan optredens zoals de 
film van Ome Willem, de late Late Lien show, 
de shows van cabaretier Paul van Vliet en bij de 
onlangs gestopte musical Grace. Van zijn 
moeder kreeg hij op negen-jarige leeftijd de 
eerste pianolessen. Aangestoken door zijn 
grootouders van moederskant heeft hij een 
aanzienlijke collectie grammofoonplaten 

verzameld. Bij zijn grootouders heeft hij heel wat luisteruurtjes 
doorgebracht.  Van spreken was geen sprake en tussendoor werd er 
letterlijk genoten van de Koffiecantate van Bach. 

Hij ging studeren aan het Sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam bij o.a. Else 
Kleyn-Krijgsman en Jan Wijn en 
studeerde in 1979 met zeer goed gevolg af. 
Sindsdien heeft hij zich toegelegd op het 
begeleiden van koren zoals het Purmerends 
Gemengd Koor, het Utrechts Opera Koor 
en de Utrechtse Oratorium Vereniging. 
Ook het Volendams Operakoor maakt 
dankbaar gebruik van zijn talenten. Maar 
ook vocalisten van naam begeleidt hij, zoals 
Janine Scheepers, Ellen van Haaren, Alex Grigorev en Jan Polak. 
Ook Robert Cekov, 1e violist in het Nationaal Ballet Orkest maakt 
graag van zijn talenten gebruik. Eric Noya luistert graag naar oude 
opnamen van pianisten die les hebben gehad van leraren uit de19e eeuw 
en betrekt dit in zijn eigen spel en dat van zijn leerlingen.
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Maarten Hillenius studeerde aan de 
conservatoria van Amsterdam en Utrecht. 
Van meet af aan specialiseerde hij zich in de 
begeleiding van zangers. Hiervoor volgde hij 
cursussen bij o.a. Noel Lee, Irwin Gage en 
Rudolf Jansen. Hij gaf concerten in vele 
landen en begeleidde liedcursussen in Spanje, 
Frankrijk, Portugal en Nederland met o.a. Max 
van Egmond, Roberta Alexander, Helmut Lips, 
Robert 
Lloyd, 

Loraine Nubar, Udo Reinemann, 
Maarten Koningsberger en Teresa 
Berganza. Voorts begeleidt hij 
regelmatig bij het Interna-tionaal 
Opera Centrum en de  Nederlandse 
Opera, maakte hij verscheidene cd's 
en was hij te zien bij Onafhankelijk 
Toneel en Toneelgroep Amsterdam. 
Als pianist is hij verbonden aan de zangafdeling van het Rotterdams 
Conservatorium.

Barbara Deleu (Gent, 1975) startte haar 
professionele opleiding in 1993 aan het 
Koninklijk Muziekconservatorium te 
Brussel. Ze studeerde bij Frank Hendrickx 
en Carlos Bruneel, en in 1998 behaalde ze 
haar Meesterdiploma fluit met de hoogste 
onderscheiding. 
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Ze volgde talrijke masterclasses, bij o.a. William Bennett en Emmanuel 
Pahud, en behaalde diverse prijzen in nationale en internationale 
wedstrijden, waaronder 'Tenuto' te Brussel (1997), 2de prijs in het 
internationale fluitconcours 'Syrinx' te Rome (1997), en 3de prijs in 
het internationale concours voor houtblazers 'Pacem in terris' te 
Bayreuth. Als orkestmuzikante bouwde ze ervaring op met o.a. het 
Nationaal Orkest van België, het orkest van de Munt-schouwburg 
(Brussel), en als lid van de 'Académie européenne de musique' in Aix-
en-Provence.  Sinds 1998 is zij solofluitiste van het Radio 
Filharmonisch Orkest Holland, lid van het Nederlands Blazers 
Ensemble en het Blazers Kamer Collectief. Als soliste trad ze op met 
de Beethoven Academie, het Vlaams Radio Orkest, en het Radio 
Filharmonisch Orkest Holland. Van 1998 tot 2003 was zij werkzaam 
als hoofdvakdocente fluit aan het Koninklijk Muziekconservatorium te 
Brussel. 

Arjan Woudenberg (1977) studeerde 
aan het Koninklijk Conservatorium te Den 
Haag en aan het Conservatorium van 
Amsterdam. In 2003 rondde hij zijn tweede 
fase studie af met een onderscheiding 
wegens kunstenaarschap bij George 
Pieterson. In 2001 kreeg hij een beurs van 
de Voorziening voor Excellerende Jonge 
Musici waarmee hij een aantal 
meestercursussen kon financieren. 
Zo bezocht hij meerdere malen een 
intensieve internationale cursus in Italië 
van de Duitse klarinettist en pedagoog 
Hans Deinzer. Op uitnodiging van het 
Concertgebouw nam hij deel aan de cursus 
van Richard Stolzman in de kleine zaal van het Concertgebouw. 
Arjan Woudenberg is als solo-klarinettist verbonden aan de Radio 
Kamer Filharmonie en het Radio Filharmonisch Orkest. 
Naast het orkest speelt hij zo veel als mogelijk kamermuziek. 
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Zo speelde hij o.a. op het International Chamber Music Festival in 
Delft. Dit seizoen is hij als gastprogrammeur van de Stichting 
Raadhuisconcerten Hilversum verantwoordelijk voor de invulling van 
een aantal kamermuziekconcerten in het prachtige Raadhuis 
ontworpen door Willem Marinus Dudok. Als solist was hij te horen op 
het Kammerkonzert van Karl Amadeus Hartmann in de Doelen in 
Rotterdam in samenwerking met het Doelen Kwartet en het 
Rotterdams Kamerorkest, later uitgezonden op Radio 4. 
Met het Doelen Kwartet speelde hij verschillende klarinetkwintetten 
onder andere van Wolfgang Amadeus Mozart, Tristan Keuris en 
Wolfgang Rihm.
 
Jaap de Vries begon zijn fagotstudie aan het Rotterdams 
Conservatorium bij Henk de Wit en 
sloot die af aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag bij 
Johan Steinmann (solo-fagottist van 
het Radio Filharmonisch Orkest 
Holland). Tijdens zijn studie heeft hij 
master-classes gevolgd bij onder meer 
Milan Turkovitsch en Brian Pollard. 
Momenteel is hij als vaste fagottist cq 
contrafagottist verbonden aan het 
Nederlands Philharmonisch Orkest 
(www.orkest.nl). Verder is Jaap een 
graag geziene remplaçant bij de grote 
Nederlandse orkesten en is hij geregeld 
als solist te horen. Zijn grote passie 
naast muziek is het maken van 
documentaires over alledaagse 
intermenselijk relaties.

http://www.orkest.nl/
http://www.orkest.nl/
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Mirjam Michel (1967) studeerde 
viool aan het conservatorium in 
Groningen, bij Jeanne Lemkes-Vos 
en behaalde hier haar diploma voor 
docerend musicus. Vervolgens 
studeerde zij aan het Sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam, bij 
Peter Brunt, waar zij haar diploma 
uitvoerend musicus behaalde. Zij 
maakte 13 jaar deel uit van 
Amsterdam Sinfonietta en is eerste 
violiste bij Holland Symfonia. 
Daarnaast remplaceerde zij bij 

enkele andere orkesten. De laatste jaren richt zij zich, naast haar 
halve orkestbaan, weer meer op het spelen van kamermuziek.

Maximiano Vera Vera, 1972, uit Tenerife (Spanje), begon 
zijn fagotstudie bij zijn vader Maximiano Vera Regalado op het 
Conservatorio Superior de Santa 
Cruz de Tenerife. In 1992 ging hij 
naar Nederland. Op het Sweelinck 
Conservatorium Amsterdam 
studeerde hij bij John Mostard en  
Donna Agrell (barokfagot). 
Momenteel werkt hij als freelancer 
bij verschillende orkesten en 
ensembles.



21

Uit Mens en Melodie nr. 15, jaargang 14, mei 1959
WILLEM HIJSTEK
ERNEST WILLEM MULDER ✝
Op 12 april overleed op 60-jarige leeftijd na een langdurig, moedig 
gedragen lijden, de componist en 
theoreticus Ernest W. Mulder. 
Sedert 1922 was hij als hoofdleraar 
compositie en muziektheorie aan het 
Amsterdams Conservatorium 
verbonden, de instelling waar hij, 
geboren Amsterdammer, zelf zijn 
opleiding had genoten, voornamelijk 
van Bernard Zweers, die hij zijn 
levenlang is blijven vereren. Hoewel 
Ernest Willem Mulder ook ver-
scheidene jaren directeur van de 
Toonkunst-muziekschool te Bussum 
geweest is, en een grote kring van 
particuliere leerlingen bezat, was hij 
(en gevoelde hij zich) toch in de 
allereerste plaats: leraar aan het 
Amsterdams Conservatorium, “zijn” Conservatorium, waarvoor hij 
meer dan 35 jaar geijverd heeft. Als conservatoriumleraar had hij een 
werkkring, waar hij volledig op zijn plaats was en welke hem veel 
voldoening verschafte. Hij was een uitzonderlijk pedagoog die met 
weinig woorden een situatie feilloos wist te schatten en de problemen 
helder wist uiteen te zetten. Met zijn vurigheid van geest en zijn 
enorme kennis bracht hij zijn leerlingen in aanraking met de kern der 
dingen. Hij had een scherpe blik voor de begaafdheden en voor de 
tekortkomingen van zijn leerlingen. Zijn analytisch vermogen was 
terecht gevreesd - en hij rustte niet, alvorens de zwakke punten waren 
overwonnen. Zijn belangstelling en zijn plichtsgevoel waren steeds 
evenwichtig. In dit opzicht kende hij geen inzinking, evenmin als in het 
betuigen van de vriendschap waarmede hij met zijn oudleerlingen 
verbonden bleef, altijd klaar staande om hen te helpen, raad te geven 
en in hun loopbaan mede te leven. 
Het gevoel van zich een leidsman te weten van zovele jonge kunste-
naars heeft hem in staat gesteld, de teleurstellingen te dragen, 
welke hij als componist heeft ondervonden. 
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Hij was een bijzonder knap componist, doch, bezield met een 
grenzeloze liefde en eerbied voor de grote kunstwerken, behoorde hij 
niet tot de vernieuwers. Dit heeft gemaakt dat men in het openbare 
concertleven slechts weinig acht geslagen heeft op zijn oeuvre, 
waaraan hij niettemin gestadig voortarbeidde. 
Hij gevoelde zich aangetrokken tot grote concepties, hetgeen onder 
meer bleek uit de werken Symphonia Sacra (1922-1932), en vooral uit 
zijn Ars Contrapuntica(1938-1940), waarin hij voor steeds wisselende 
bezettingen zijn contrapuntisch meesterschap tot openbaring bracht. 
Een geheel andere zijde van zijn scheppend vermogen sprak uit zijn 
liederencyclus La bonne Chanson, of uit zijn Mariamotetten. Hij liet 
zich gaarne leiden door een religieuze grondgedachte. Het was de 
muzikale leiding van de NCRV, die hem opdracht verleende tot het 
schrijven van dergelijke werken: een Te Deum, de Symphonia Sacra 
Super Passionem, de Symphonia Sacra Super Psalmos. Daardoor 
werd de aandacht op zijn scheppend talent gevestigd, hetgeen 
gedurende de laatste jaren meer opdrachten ten gevolge had: van de 
Nederlandse regering, ( de a capellakoren Nederland en Twee 
Meditaties ), van de gemeente Amsterdam (Liederen met orkest), en 
van de Johan Wagenaar-stichting, aan wier opdracht men een van 
zijn laatste werken te danken heeft: een pianocyclus Ars 
Contrapuntica minor. Tijdens zijn ziekte, welke hem het spreken 
onmogelijk maakte, heeft hij hier nog met vreugde en ijver aan 
gewerkt. Zijn onverwoestbaar optimisme en zijn geloof in het ware en 
goede hebben hem tot het einde toe geleid. In zijn leerboeken 
Harmonie (twee delen) en Polvphonie bezitten wij standaardwerken 
op het gebied der muzikale onderwijskunde. Er bestond tussen zijn 
scheppend en zijn pedagogisch werk een hecht verband. Als lesgever 
wist hij steeds een bijzondere sfeer te scheppen. Hij was er. Met zijn 
onafscheidelijke pijp, zijn scherpe ogen onder de borstelige 
wenkbrauwen, wist hij, docerend, vaak zingend en spelend, een 
compositie tot leven te brengen, een onuitwisbare indruk makend op 
zijn leerlingen, voor wie hij alles was, en op wier vorming hij een 
blijvend stempel heeft gedrukt.

Willem Hijstek
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Oeuvrelijst van Ernest Willem Mulder 
 
1914 1e sonate voor fluit en piano
1915 Gebet : für 4 stimmem Frauenchor a Cappella; Eduard Möricke 
1915 Drie duetten: Gesang zu Zweien in der Nacht; Der Gartner; 
 Um Mitternacht
1916 Drie liederen: tekst van Willem Kloos; Rozen; de bladeren  
         vallen zacht; Zooals daarginds
1916 Drie chansons; Green (1916) op tekst Paul Verlaine; Crepuscule 
 pluvieux (1917) op tekst van E. Mikhael; Parle moi que ta   
 voix me touch (1917) op tekst (fragment Chant d’Amour  
         van Alphonse De Lamartine)
1916-1917 (studiejaar-als leerling van Bernard Zweers); “Rei der 
 Engelen”, uit het derde bedrijf van Vondels “Joseph in Dothan”
1920 2e sonate voor viool en piano
1921 Vier liederen uit 1921; Soir (A. Samain); Aus den Gesangen 
 Ossian’s (E. Möricke); An die Geliebte (E. Möricke);  
 Le Sacre (A. Samain)
1922 Symphonia Sacra I: febr. 1922-1923, omgewerkt in 1932 (60')  
1923 Het Torenspel; in opdracht van het Delfts Studencorps, ter 
 gelegenheid van het 15e Lustrum, op tekst van Herman 
 Teirlinck; uitgevoerd in Delft 1923
1928 Trois chansons : pour voix de soprano avec petit orchestre sur 
 textes d'Albert Samain composées par Ernest W. Mulder (20'); 
 Soir; Cléopatra I; Cléopatra II
1932 Feestlied tgv het 25 jarig Jubileum J.P. Dudok van Heel, als 
 bestuurslid van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst 
 afdeling Bussum en Omstreken; uitgevoerd in de tuin van 
 Huize “Berghuis” te Bussum in 1932; tekst Fred Kroeze
1932 Requiem : Missa pro defunctis : febr. 1927-1932
 1932 Symphonia Sacra I; omwerking van Sacra I uit 1922-1923
1933 Esmoreit: Scène muziek bij een abelspel uit de XIVe eeuw.
1933 Negen kleengedichtjes : voor gemengd koor a capella. (20');
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         op tekst van Guido Gezelle: Luidt op Gij Vlaamsche 
 Liederzang; Het jaar is uit; ‘t Avondt; De Mane; Brand los, mijn 
 hert; Heer, mijn hart is boos en schuldig; een vrouw genaakte 
 uw kleed; Ware wijngaard Jesu Christie; Klaar bloed
1935 Daphne: Een melodrama  in vier bedrijven (1933-1935); 
         Op een libretto van Dr. Paul Louis Mulder I (vader van de 
 componist)
1935 Concert : voor orkest en piano  1935 (28')  
1936 La bonne chanson : voor zang en piano (27')  
1936 Suite pour piano : (1936) : un coup d'oeil musical à travers les 
 siecles; Ernest W. Mulder dérivations styliques à J.S.Bach,
 W.A. Mozart, L. van Beethoven, R. Schumann, F. Chopin, 
 Johann Strauss, R. Wagner, M. Ravel etc. 
1940 Symphonia sacra II : Dialogue Mystique : voor koor en orkest 
         (12')  
 
Ars Contrapunctica I:
1940 Fuga : no. 1 : voor piano : uit "Ars Contrapunctica  I" (3')  
1940 Fuga II : uit "Ars contrapunctica I"
1940 Fuga III : voor blazers en strijkers (4')
1940 Fuga IV : per flauto, oboe o corno inglese, clarinetto in La, 
 corno in F, violino I, violino II, viola, violoncello e contrabasso.
1940 Fuga V : uit "Ars contrapunctica" (4') 
1940 Fuga VI : per violini I, II, viole, violoncelli e contrabassi (5')
1940 Fuga VII : per flauto, clarinetto e fagotto
1940 VIII- Motetto : per soprano, alto e tenore solo : "Hodie Christus 
 natus est" : uit "Ars contrapuntica I" 
1940 IX- Motetto : per coro, soprano, alto, tenore e basso solo con 
 organo : sub Psalmus CXXX "de Profundis" 
1940 X- Passacaglia : per organo.

1941 Sonata in modo classico : per violino solo (25')  
1942 Holland : een hymne voor koor en orkest muziek op tekst 
 van Potgieter (8')  
1942 De bruid, muziek op tekst van Jan Prins
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1942 Strijkkwartet (30') 
1942 Trio voor 3 fagotten : in contrapuntische stijl (14’)
1945 5 geestelijke motetten : voor sopraan met begeleiding van 
 verschillende instrumenten : aug. '44 - sept. '45 (26'); 
 Ave Stella Maris (J.van Salzburg); Sancta Maria (M. van de 
 Velde); Hymn (E.A. Poe); Je ne veux plus aimer que ma mère 
 Marie (Paul Verlaine); Laudi alla Vergine (Dante) (28’)
1945 Vijf liederen : voor een middenstem met klavierbegeleiding : 
 (1944-1945) op teksten van Chr. v/d Weye (8'); Slaapliedje uit 
 de oorlogstijd; Voorjaarslied; Verlossing; Herfstmorgen; 
 Montmartre 
1945 Vier liedere : op afrikaanse teks : vir 'n middelstem met 
 klavierbegeleiding, komposisies van Ernest W. Mulder 
1946 Quartet : hobo, fagot, cello, harp : 1946 (30')  
1946 Sextett : voor fluit, hobo (Eng. hoorn), clarinet, fagot, hoorn en 
 klavier (40')  
1946-1947 Drei lieder für Sopran und Klavier; Schweiz; Holland; 
 Nur Einen; mogelijk van Welten van der Hont: opdracht 
 “Für unseren lieben freunden Hernn und Frau Walker-Schillig
1948 Stabat Mater Dolorosa : sequentia; 
 op tekst van de Kruysklaght J. v/d Vondel (37')  
1948 Trois vaudevilles : pour soli, petit choeur et piano : avril 1948
         sur textes de Collé et Pannard (10');  Leur gout; Les sentiments;
         L’horoscoop accompli
1948 Symphonia sacra no. III : (Super Psalmos) voor orkest 
1949 Meditatio ad noctem : (Super Cantionem 281); voor koor SATB 
 en orkest op Nederlandse tekst, vrije bewerking van gezang 
 281, ”De dag door uwe gunst ontvangen”
1949 Twee liederen (tekst van R.J. Spitz); La princesse lointaine: 
         Cantus Mysticus) (9’)
1950 Drie liederen op tekst van P.C. Hooft; Deuntie; Sang; 
 Minnegootje(2’37); Uit de serie: Geestelijke en profane werken 
 voor koor a capella: Nederlandse componisten van deze tijd.
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1950 Drie kerstliederen; tekst van P.C. Hooft;  Het viel eens hemels 
 douwe; Ons is gheboren een uutvercoren; Nu syt wellecome; uit 
 Geestelijke en profane werken voor koor a cappella; 
 Nederlandse componisten van deze tijd; 
 uitgegeven bij Annie Bank te Amsterdam
1950 Symphonia Sacra no. IV : (Super Passionem 1949-1950) 
 voor orkest     
1951 Te Deum Laudamus; 1951 
1952 Drie Meditaties; 1952;voor koor SATB, in opdracht van de   
         Nederlandse regering; tekst van Albert Verwey: Vriendelijke 
 ogen; De droom; en P.C. Boutens: Nederland
1958 Twee kleine suites : voor piano;
 uit Ars Contrapunctica II(Minor)
1958 Symphonietta : voor een middenstem (b.v. alt) [sic] met klein 
 orkest : gecomponeerd september-december 1958  
19?? Vrede; Lied op tekst van Adama van Scheltema, voor 
 sopraan, alt, tenor, bas,  met begeleiding van het orgel 
 (piano bij ontbreken van orgel); 
 uitgave van Broekmans & van Poppel
19?? Amsterdam; Lied voor sopraan met pianobegeleiding; 
         op tekst van Chr. van der Weye; waarschijnlijk in opdracht van 
 de gemeente Amsterdam; uitgave van Broekmans & van Poppel
19?? Grotesque; voor piano solo; uitgegeven in de bundel 
 2e Moderne Nederlandsche Piano-album; 
 Broekmans & van Poppel
19?? Lied; Scheepspraet; voor mannenkoor a capella; op tekst van 
 Constantijn Huygens; Waarschijnlijk uit de serie: 
         Geestelijke en profane werken voor koor a  capella; 
         Nederlandse componisten van deze tijd; 
 uitgave Annie bank circa 1950
19?? Lied “Het gesprek tussen den wandelaar en de galm der 
 hofkerke”; voor mannenkoor a capella; op tekst van Joost van 
 den Vondel. Waarschijnlijk uit de serie Geestelijke en profane 
 werken voor koor a capella; uitgave Annie Bank circa 1950.

Samenstelling Paul Mulder, conservator oeuvre Ernest Willem Mulder



Dit programmaboekje werd samengesteld door Paul Mulder,
met dank aan Marcus van der Heide, Gooibergpers Bussum 

voor zijn redactionele bijdrage.
1 november 2009

De geluidsregistratie van dit concert wordt verzorgd door 
Roel van Gils & Jeroen Jansen.

De CD kunt u bestellen via p.l.mulder@hetnet.nl. 
Na uw overmaking van € 12,50 (inclusief verzendkosten) 
op rekening 35.07.13.146, onder vermelding cd-concert, 

wordt deze naar u verzonden
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