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Henri Hermans en Hendrik Andriessen, een muzikale ontmoeting in Maastricht  

 
In de collectie bladmuziek van Marie-Louise Hendriks-Kicken uit Maastricht bevond zich een partituur 
van de Premier Choral pour Orgue van Hendrik Andriessen met daarop geschreven: “Voor Henri 
Hermans / Van Hendrik Andriessen, / 1933”. De uitgave van de partituur verscheen bij Van Rossum in 
Utrecht en werd door de componist opgedragen aan zijn jongere broer, de kunstenaar Mari 
Andriessen. 
 

 
 
 
 
 
Het gesigneerde item behoorde 
toe aan haar vader Jacques 
Kicken (1911-1998), die aan de 
Stedelijke Muziekschool in 
Maastricht piano en orgel 
studeerde en de vakopleiding tot 
beroepsmusicus volgde. Henri 
Hermans, directeur van de 
muziekschool, feliciteerde de 
student en diens vader middels 
een persoonlijk (niet gedateerd) 
kaartje, dat in de partituur los is 
bijgevoegd.  De compositie is 
door Kicken veelvuldig gespeeld 
gezien de vele 
registratieaanwijzingen.  
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Jacques Kicken 
 
In enkele krantenartikelen vinden we nadere gegevens over Jacques Kicken. Zo meldt het 
Limburgsch Dagblad van 5 augustus 1930:  

 
              Limburgsch Dagblad 05-08-1930 

We kunnen dus aannemen dat het felicitatiekaartje uit dat jaar stamt. 

Op 10 en 14 augustus 1933 lezen we in de Limburger Koerier , dat Kicken is geslaagd voor het 
examen orgel, klein diploma van de landelijke R.K. Organisten en Directeuren Vereeniging in Utrecht. 

 
          Limburger Koerier 10-08-1933 

 
        Limburger Koerier 14-08-1933 
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Na zijn studie bouwt Kicken vanuit zijn woonadres aan de Padualaan  een eigen privé pianolespraktijk 
op in Maastricht en omstreken en komt hij bij diverse gegoede families over de vloer. Daarnaast is hij 
o.a. dirigent van enkele mannenkoren in de regio zoals Walram in Valkenburg en het Sittards 
Mannenkoor.  
 

 
Jacques Kicken op jeugdige leeftijd thuis aan de piano 
 
 
Henri Hermans en Hendrik Andriessen 
 
In 1933, het jaar van de opdracht op de partituur, was Henri Hermans al geruime tijd niet meer als 
uitvoerend organist actief. Tot 1916 was hij organist geweest aan de OLV in Maastricht. Daarna 
concentreerde hij zich meer en meer op zijn directeurschap van de Stedelijke Muziekschool en het 
Maastrichts Stedelijk Orkest.  De opdracht spreekt voor het aanzien dat Hermans genoot als dirigent 
in het Nederlandse muziekleven. En bewijst dat zijn faam als organist ook in 1933 nog niet verbleekt 
was. Andriessen gaf hem een orgelwerk cadeau! Hoe de contacten tussen Hermans en Andriessen 
tot stand zijn gekomen en hoe intensief die waren, kunnen we niet meer achterhalen. 
 
Hendrik Andriessen (1892-1981) had al veel eerder warme contacten met Maastricht. Tussen 1917 
en 1921 correspondeerde hij intensief met de dichter Pierre Kemp. Andriessens oratorium L’Histoire 
de l’enfant de Dieu is geschreven op een in het Frans gestelde tekst van Kemp. Hij bewonderde de 
gedichten van Kemp en zette later in 1969 nog enkele van diens Nederlandse teksten op muziek. 
 
Een eerste signaal van de bekendheid van Andriessen met Hermans krijgen we op 22 december 1924 
uit een brief van Andriessen aan Kemp: ‘Ik meen dat ik aan den organist Hermans een orgelwerk van 
mij zond. Spreek jij dien heer wel eens? Ik hoorde nooit iets van hem.’ [De Vroomen 1987, p. 66-67] 
 
Op zaterdag 16 april 1932 geeft Andriessen een orgelconcert in de Dominicanenkerk samen met de 
zangeres Anna Ibald. Op het programma eigen werken en muziek van Bach en Franck. 
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                                              Limburger Koerier 19-04-1932 
 

De dag erna zondag 17 april 1932 dirigeert hij als gastdirigent het Stedelijk Orkest in een uitvoering 
van zijn Eerste Symfonie. Hij spreekt bij die gelegenheid kort met Mathias Kemp, de broer van Pierre.  
Ongetwijfeld hebben Hermans en Andriessen  elkaar bij de voorbereidingen en het concert ontmoet. 
Hermans dirigeert bij het concert zelf de Suite  l’Oiseau de Feu van Strawinski. Daarnaast maakt 
Andriessen ook kennis met de Maastrichtse musici Peter Gielen, dirigent van de Staar, en Henri 
Heydendael, componist en gastdirigent bij de Staar. 
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                                    Limburger Koerier 19-04-1932 
 
Hoogstwaarschijnlijk hebben de wegen van Hermans en Andriessen elkaar al veel eerder gekruist, 
maar dan vanuit hun professie als organist. De Premier Choral van Andriessen stamt uit 1913. 
Andriessen was een van de vernieuwers van de Nederlandse orgelcultuur met zijn talrijke werken op 
Franse leest.  Hermans voorliefde voor het Franse repertoire zal hem ongetwijfeld in contact 
gebracht hebben met deze orgelmuziek.  
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Andriessen en het Maastrichts Stedelijk Orkest 
 
Op 23 november 1933 neemt Henri Hermans (1883-1947) met het Maastrichts Stedelijk Orkest de 
Eerste Symfonie in reprise in een programma met ook werk van Willem Landré en Dirk Schäfer en 
een optreden van de Mastreechter Staar.  
In latere jaren voert Hermans met zijn orkest regelmatig werken van Andriessen uit. In 1935 klinken 
Magna res et amor  en Fiat Domine, twee werken voor sopraan en orkest of orgel (Jo Hendricks 
sopraan). In 1945 en 1947 staat de Tweede Symfonie op het programma, nadat eerder in 1939 de 
Kuhnauvariaties gespeeld waren. 
De band met de familie Andriessen werd zeker ook gevoed via een ander spoor. De pianist Willem 
Andriessen, de oudere broer van Hendrik, was in de jaren tussen 1927 en 1946 regelmatig te gast in 
Maastricht als pianosolist.  
 
Gedenkwaardig was zeker ook de Andriessen-avond op 28 april 1946. Hendrik, zijn zoon Jurriaan en 
zijn broer Willem verzorgen in Maastricht een concert helemaal gewijd aan hun muziek.   
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                              Privé-collectie 
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Een muzikale ontmoeting 
 
Bovenstaande bijeengebrachte documenten vertellen  het  verhaal dat er kan schuilen achter een 
simpele opdracht op een partituur. Twee spilfiguren uit het Nederlandse muziekleven van de eerste 
helft van de 20e eeuw illustreren hoe de kleine provinciestad Maastricht deelgenoot was aan een rijk 
cultureel leven ver buiten de eigen stadsgrenzen. 
 
Mathieu Vermeulen 
November 2020 
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