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Jaarverslag 2018 ‘Muziek in de Cathrien’ 
 

Beste muziekvrienden, 
 

Het jaar 2018 is voorbij: tijd voor een terugblik op de concerten in de Stadskerk St. Cathrien, 
georganiseerd door de Stichting Collegium Musicum Eindhoven (CME). Het bestuur kijkt met 

voldoening terug op het afgelopen jaar, waarin wij met uw gewaardeerde steun in staat 
waren het voorgenomen programma uit te voeren.  
 

De concerten 
In 2018 organiseerden wij 42 evenementen: 36 concerten op de zaterdagmiddag, het 
Passieconcert op Goede Vrijdag en het driedaagse Orgelfestival in september, waar 5 
optredens te zien en te horen waren. 

In totaal telden wij ca. 3700 betalende bezoekers. Wij constateren een grotere toeloop van 
jongeren en studenten, die gratis toegang hebben. 
 

In januari kregen we tijdens het donateursconcert een voorproefje van de lente met het 
ensemble La Primavera, dat ons verwende met hun programma ‘Canto Amoroso’, lichtvoetige 
muziek en fraaie beeldprojecties.  
Het Brabant Koor vulde in januari de kerk met de overweldigende Vespers van Rachmaninov. 

In december kwam het koor opnieuw naar de Cathrien, nu met een sprankelende uitvoering 
van het Gloria van Vivaldi en het Magnificat van Rutter. 
In februari kwam een viertal klavecinisten naar de apsis van de kerk. Begeleid door het 
Collegium Musicum Catharina gaven Ramon van den Boom, Eelco Kooiker, Ruud Huijbregts 
en Ad van Sleuwen een prachtige uitvoering van o.a. concerten voor 3 en 4 klavecimbels van 
J.S. Bach.  Later in die maand konden we genieten van jonge professionele zangers, samen 
met leden van het Nederlands Kamerkoor, in het project Meesters&Gezellen.   
 

Onze ‘eigen’ ensembles: het Collegium Vocale Eindhoven, Collegium Instrumentale Eindhoven 
en Collegium Musicum Catharina, alle onder leiding van onze artistiek leider Ruud Huijbregts, 
traden regelmatig op in onze serie. Met muziek van Zelenka (de ‘Tsjechische Bach’), 
Buxtehude (Membra Jesu Nostri; Passieconcert), Andriessen en Britten (Te Deum; 
bevrijdingsconcert), Rutter en Howells (Requiem; allerzielenconcert).  
Oude en nieuwe koormuziek klonk in juni tijdens de ‘dialoog’ van het Collegium Vocale 
Eindhoven met het Strijps Kamerkoor, culminerend in het gezamenlijk gezongen 
‘Dona nobis pacem’ van de hedendaagse componist Peteris Vasks. Een geslaagde mix van 
hedendaagse en oude muziek klonk door het jaar heen ook in de concerten van gastkoren 
(Oisterwijks Kamerkoor, Capella sine Nomine, vrouwenkoor Melos, projectkoor Quod Libet, 
Deurnes Mannenkoor, 4Tune). 
 

Veel aandacht was er voor jonge, aankomende musici: studenten van het Fontys 
Conservatorium traden regelmatig op. Wij genoten van jonge organisten en zangers, 
vertolkers van kamermuziek en optredens van koperblazers.  
 

Dan de zogenaamde ‘cross-overs’: uitstapjes naar terreinen buiten de strikt klassieke 
muziek. Die vonden in het afgelopen jaar eveneens plaats: het HOTtrio (klarinet, bas, orgel) 
trad op met arrangementen van jazzmuziek van Charlie Parker. In december kwam het 
HOTtrio terug, aangevuld met o.a. de zangeressen van Wishful Singing. De indrukwekkende 
uitvoering van de opera Hildegard, powervrouw uit de 12e eeuw, gebaseerd op gregoriaanse 
muziek van Hildegard von Bingen en eigentijdse composities van Steven Kamperman, trok 

een grote schare enthousiaste toehoorders, ook van buiten onze regio. 
 

De orgels van de Cathrien kwamen in onze serie tot klinken bij de maandelijkse concerten 
van organisten uit binnen- en buitenland, culminerend in het driedaagse Orgelfestival 
Eindhoven: een programma met een vijftal concerten door verschillende bekende 
organisten, een workshop, kinderactiviteiten en veel gelegenheid elkaar na afloop bij een 
drankje te ontmoeten. De orgelliefhebbers kwamen aan hun trekken! 
 



 
 

 

Op 28 april 2018 vierden wij met Hans Strootman het 10-jarig jubileum van zijn lezingen-
cyclus. Wij hopen nog lange tijd van zijn cultuurhistorische kennis te kunnen genieten! 
 

Op de eerste zaterdagen van de maand bespeelde stadsbeiaardier Rosemarie Seuntiëns de 
Philipsbeiaard, voorafgaande aan het concert van die dag. Rosemarie stemt haar programma 

altijd zorgvuldig af op de werken van dat concert. De klanken van de beiaard zijn ook in de 
kerk goed te horen.  
Vermeldenswaard is nog het slotconcert ‘Organ, drums, bells & brass’ van juni 2018, waarin 
organist Ruud Huijbregts, de beiaardier, het Zuiderwind Blazersensemble en slagwerker 
Demos Horn een spetterende uitvoering gaven van door Rosemarie gearrangeerde werken. 
 

Velen van u hebben ons het afgelopen jaar een extra steuntje in de rug gegeven bij onze 

crowdfundingactie voor het Passieconcert 2018. Door uw bijdrage en de sponsoring door 
Rabobank Eindhoven-Veldhoven waren wij in staat de uitvoering van Membra Jesu Nostri van 
Dietrich Buxtehude op Goede Vrijdag te realiseren. Daarvoor zijn wij u zeer dankbaar. Wij 
hebben echter – in het licht van de hoge kosten die aan dit soort producties verbonden zijn 
en het grote aantal muziekuitvoeringen in de Passietijd –besloten geen concert op Goede 
Vrijdag in de Cathrien meer te programmeren.  
 

De organisatie 

De programmacommissie - het muzikale hart van onze stichting – houdt zich bezig met het 
samenstellen van de concertcyclus. In 2018 was de commissie als volgt samengesteld: Ruud 
Huijbregts (stadsorganist, artistiek leider CME), Henk Kooiker (bestuur CME),  Arjan van Baest 
(musicus), Rosemarie Seuntiëns (stadsbeiaardier), Gerard Habraken (organist). 
 

Het bestuur van de stichting CME was ultimo 2018 als volgt samengesteld: 
Voorzitter    H.P.G.M.(Henny) Houben-Sipman, Eindhoven 

Vicevoorzitter    G.M.W.(Gerrit) Kroesen, Eindhoven 
Secretaris    M.(Marleen) Kerssen-Muilwijk, Nuenen 
Penningmeester   M.J.S.C.(Marie-José) Putmans-Donkers, Helmond 
Lid     W.C.J.M.(Helmy) Koster – van den Berk, Eindhoven 
Lid     C.J.(Cor) Jacobs, Eindhoven 
Lid     H.(Henk) Kooiker, Waalre 
Adviseur van het bestuur  R.W.H.(Ruud) Huijbregts, Eindhoven 
Ereleden van het bestuur    F.A.(Frans) van Mameren, Geldrop 
     H.(Han) Haitjema, Eindhoven 
 

Het bestuur wordt tijdens de concertdagen, bij het onderhouden van de website en het 
verzorgen van de wekelijkse persberichten bijgestaan door een groep zeer trouwe 
vrijwilligers. Zij verrichten veel werk, waarvoor het bestuur hen zeer erkentelijk is. 
 

De concertserie “Muziek in de Cathrien”  kent een Comité van Aanbeveling: 

- Dr. Henk A. Algra - Raad van Commissarissen Rabobank Eindhoven-Veldhoven 
- Ir. Gerard F. M. Beenker - Innovation Strategy & Partnerships, Innovation Lab TU/e  
- Dr. Henk van Houten - Executive Vice President & General Manager Philips Research 
- Daan Manneke - Componist, organist en dirigent 
- Prof. mr. dr. Gerard A.M. Strijards - Buitengewoon hoogleraar internationaal strafrecht, 
   raadadviseur in algemene dienst van het Koninkrijk der Nederlanden 
- Lucas Vis - Componist, dirigent en docent 
 

Financiële ondersteuning kreeg de Stichting in 2018 van 
 sponsoren: Fonds Podiumkunsten, Philips Beiaard Fonds, Coöperatiefonds Rabobank 

Eindhoven-Veldhoven en de gevers bij de crowdfundingactie Passieconcert 
 Stichting Cultuur Eindhoven voor het jazzconcert HOTtrio, het slotconcert van juni,  

de Hildegard-opera  
 Gemeente Eindhoven, Eindhoven 247 en Parochie St. Joris voor het Orgelfestival 
 ca. 220 trouwe donateurs en vrienden met hun jaarlijkse bijdragen 

 

Eindhoven, februari 2019 
 

Namens het bestuur van de Stichting Collegium Musicum Eindhoven,  
 

Marleen Kerssen - Muilwijk, secretaris 

 


