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Voorwoord 
 
In 2011 bestaat de Universiteit Utrecht 375 jaar. Een lustrum is een moment om terug te 
kijken en herinneringen op te halen uit het verleden. Tegelijkertijd kijken we ook graag 
vooruit, maken we nieuwe plannen en willen we nieuwe idealen verwezenlijken. Ik heb 
gekozen om terug te gaan naar het verleden en te kijken hoe de lustra van de universiteit in 
1736 en 1786 gevierd werden. Tijdens de afgelopen Dies Natalis op 26 maart 2010 heb ik met 
de Utrechtse Studenten Cantorij, het studentenkamerkoor van Utrecht, mogen zingen in de 
Domkerk. Het was een prachtig schouwspel om al die professoren, hoogleraren en studenten 
in hun toga’s met bef te zien. Ook was er trompetgeschal en orgelspel te horen. Het 
universiteitsbestuur, alle studentenbesturen, de burgemeester, wethouders, en andere 
hoogwaardigheidsbekleders waren aanwezig. De plechtigheid begon met een kort welkomst-
woord van de Rector Magnificus gevolgd door de Diesrede. Even na half vier mochten we 
zingen; wel maar 7 minuten, want de tijd was schaars. Voor mijn gevoel had de tijd stil 
gestaan. Uiteraard werd er gebruik gemaakt van moderne apparatuur. Desondanks waande ik 
mij in een andere eeuw. Maar hoe werd een lustrum 250 jaar geleden gevierd? En welke 
muziek werd er toen uitgevoerd, voor hoe lang en door wie? 

Mijn onderzoek bestaat uit het beschrijven van de feestelijkheden rondom de lustra van 
1736 en 1786 van de universiteit, het beschrijven van de muziek die tijdens deze plechtig-
heden werd uitgevoerd en het maken van een moderne partituur van een van deze werken, in 
dit geval de Ouverture Intrada van Frederik Nieuwenhuysen (1756-1841) uit 1786. Hiervoor 
heb ik gebruik gemaakt van literatuurstudie en heb ik archiefonderzoek gedaan. Ik ben 
meerdere malen in het gemeentearchief van Utrecht geweest om de originele partijen in te 
zien en te fotograferen. In de universiteitsbibliotheek van Utrecht heb ik op de afdeling 
Bijzondere Collecties meerdere eeuwenoude documenten bestudeerd en gefotografeerd voor 
nadere studie. Voor het maken van de moderne partituur heb ik gebruik gemaakt van het 
muziekprogramma Finale om alle noten een voor een in de computer in te voeren. Dit heeft 
tot gevolg dat alle partijen nu recht onder elkaar staan en het werk gemakkelijker afleesbaar is 
voor een dirigent of luisteraar.  

Tijdens mijn onderzoek kwam ik er achter dat Frederik Nieuwenhuysen in onze tijd een 
onbekende musicus is. Een ieder aan wie ik uitlegde waar mijn thesis over ging, keek me met 
vragende ogen aan. Echter, in zijn tijd was het een befaamd stadsorganist in Utrecht en 
speelde hij een belangrijke rol in het Utrechtse muziekleven. Alleen daarom is het al goed dat 
ik deze musicus nieuw leven inblaas middels deze thesis. Tevens zou het mooi zijn als de 
Ouverture Intrada tijdens een volgende Dies Natalis opnieuw uitgevoerd wordt. Utrecht is 
een echte muziekstad en de universiteit kent talentvolle studentenkoren en -orkesten. Ik zou 
zeggen: “gewoon doen!”. 

Ten slotte wil ik graag de medewerkers van het gemeentearchief Utrecht bedanken voor 
hun hulp, mijn vriend en mijn familie bedanken voor hun eindeloze geduld en steun, mijn 
begeleider, de heer Rudolf Rasch, voor het meedenken over het onderwerp en aanreiken van 
verbeterpunten tijdens mijn onderzoek en de tweede lezer, de heer Paul van Emmerik. Zonder 
hen was het mij niet gelukt deze Masterthesis tot een goed einde te brengen. Ik wens u veel 
plezier bij het lezen van de inleiding, de bestudering van de partituur en wellicht bij de 
uitvoering van de Ouverture Intrada. 
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1. Inleiding 
De Ouverture Intrada werd door Frederik Nieuwenhuysen (1756-1841) in 1786 
gecomponeerd ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Universiteit van Utrecht en 
werd uitgevoerd door het Utrechtse muziekcollege op 31 mei 1786 in de Domkerk. De 
feestelijke bijeenkomst in de Dom vormde slechts een onderdeel van het lustrum, dat 
ongeveer op dezelfde wijze werd gevierd als het eeuwfeest van 50 jaar daarvoor in 1736, en 
uit een vast aantal elementen bestond. Om te kunnen begrijpen in welke context dit 
muziekstuk geschreven is, beschrijf ik eerst hoe de lustra van de Universiteit van Utrecht in 
de 18de eeuw gevierd werden en uit welke plechtigheden deze bestonden. Ik maak hierbij een 
vergelijking tussen de viering van het 100-jarig en 150-jarig bestaan. Tevens geef ik een korte 
toelichting op de politieke achtergrond waartegen het muziekstuk geschreven werd.  

Ten tweede heb ik een korte levensbeschrijving van componist Frederik Nieuwenhuysen 
gemaakt en daarbij zijn werk kort uiteengezet. Ten derde leg ik u uit wat voor soort werk de 
Ouverture Intrada is, wat de bezetting is en hoe dit stuk een onderdeel vormt van een veel 
groter werk. Na deze inleiding volgt de door mij vervaardigde partituur en het bijbehorend 
kritisch bericht, waarin ik onder andere de bronbeschrijving en een korte uitleg over de 
verschillende handschriften geef.  
 

1.1 Lustra Universiteit Utrecht 1736 en 1786 
De viering van het 150-jarig bestaan van de Universiteit Utrecht in 1786 zou bijna niet hebben 
plaatsgevonden vanwege de politieke onrust die er op dat moment in Utrecht en de rest van de 
Republiek heerste. Er woedde een heftige strijd tussen patriotten en prinsgezinden. De 
meningsverschillen tussen deze twee groepen leidden steeds vaker tot ongeregeldheden en in 
de jaren tachtig begon deze strijd op een ware burgeroorlog te lijken.  
 

 
Figuur 1 Op dit schilderij is te zien hoe het vrijkorps van de stad Utrecht, Pro Patria et Libertate (‘voor 
vaderland en vrijheid’) en opgericht op 6 februari 1783, wapenoefeningen houdt in het Sterrenbos aan de 
westkant van Utrecht, net buiten de stad. (Anoniem, 1784, Centraal Museum Utrecht) 

 
De raad van toezichthouders (het curatorium) raadde het dan ook af om dat jaar een feest te 
houden. De Vroedschap (het stadsbestuur) van Utrecht besloot in januari 1786 dit advies naast 
zich neer te leggen het feest toch door te laten gaan, maar stelde voor om het op een later 
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tijdstip, namelijk in de maand mei, te vieren, in plaats van in de maand maart. Dit bleek 
achteraf een juiste beslissing te zijn geweest, want op 20 maart 1786, rond de tijd dat het 
lustrum eigenlijk had moeten plaatsvinden, werd het stadhuis van Utrecht nog belegerd door 
patriottische burgers, met een democratisch regeringsreglement tot gevolg (zie figuur 2), 
terwijl in de maand mei de overwinning van de patriotten zo goed als verzekerd was en men 
niet meer vreesde voor verzet. De rust was dus enigszins wedergekeerd. 
 

 
Figuur 2 Afbeelding van de raadzaal (in het huis Hasenberg) in het stadhuis van Utrecht waar de leden 
van de Vroedschap de eed afleggen op het nieuwe regeringsreglement, op 20 maart 1786. 

 
De Vroedschap had naast het vaststellen van de datum tevens bepaald dat het lustrum in 1786 
op dezelfde wijze gevierd zou moeten worden als bij het eeuwfeest van 1736 en het 
vijftigjarig bestaan in 1686. Maar op welke manier werden die feesten toentertijd dan 
gevierd? In 1686 hield de hoogleraar in de welsprekendheid J.G. Gravius op 17 maart een 
passende Latijnse redevoering in de Domskerk en de Vroedschap verzorgde een kostbaar 
middagmaal op het stadhuis voor staatslieden, stadsraadsleden, politiesecretarissen en 
professoren. In 1736 besloot het stadsbestuur dat het eeuwfeest op 27 maart gehouden zou  
worden. Dit is op zich vreemd omdat de universiteit op 16 maart 1636 opgericht werd. De 
verklaring hiervoor is dat men in Nederland inmiddels van de juliaanse naar de gregoriaanse 
kalender was overgestapt en deze elf dagen van elkaar verschilden. Men had verder de 
volgende rij van activiteiten bedacht:  
 
1736 
Ter voorbereiding op het grote feest werden grote en kleine zilveren gedenkpenningen 
geslagen. Deze zouden in de loop van het lustrum aan alle professoren en studenten uitgereikt 
worden. Dit was uniek want nog geen enkele andere Nederlandse universiteit had dat voor die 
tijd gedaan. Daarnaast had men een lijst met alle namen van de studenten laten opstellen. 
Deze is echter nooit verspreid, omdat het aantal tegenviel en de universiteit dit liever niet aan 
de grote klok wilde hangen. 

Op zondag 25 maart, 2 dagen voorafgaand aan het feest, werd in alle kerken in Utrecht bij 
het honderdjarige bestaan van de universiteit stilgestaan en door professor Van Alphen in de 
Domkerk een toepasselijke preek gehouden (net als bij de inwijding in 1636 door Voetius was 
gedaan).  

Op maandag 26 maart werden de kleine zilveren gedenkpenningen door de Rector 
Magnificus Drakenborch aan de studenten uitgereikt tijdens een openbare Senaatsvergade-
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ring, in de Senaatskamer, in aanwezigheid van leden van de Vroedschap. Deze werden door 
de studenten op de borst gedragen tijdens de feestelijkheden. 

Dinsdagochtend 27 maart, de dag van het eeuwfeest, werden de inwoners van Utrecht in 
de vroege ochtend gewekt door zes maal twaalf kanonschoten, afgevuurd op het Oudkerkhof. 
Van zeven tot tien uur werden vervolgens afwisselend de Utrechtse Domklokken geluid, het 
Domcarillon bespeeld en was er trompetgeschal vanaf het stadhuis te horen.  

Om negen uur ’s ochtends verzamelden twee leden van de Vroedschap en de secretaris 
van de universiteit zich in de Senaatszaal, waar alle professoren in toga en bef waren 
bijeengekomen. Na een toespraak van een lid van de Vroedschap verplaatste iedereen zich in 
een optocht naar het stadhuis. Daar liepen ze door een haag van soldaten en klonk er wederom 
trompetgeschal. In de Raadszaal in het stadhuis hield de rector een toespraak en werd de stad  
gefeliciteerd met het jubileum. Deze felicitatie werd beantwoord door een toespraak van de 
burgemeester. 

Ondertussen kwamen de Gëeligeerden (leden van de Staten Provinciaal), de heren van de 
Ridderschap (edelen van de provincie), afgevaardigden van kleine steden en de staats-
secretaris met hun bedienden uit de Statenkamer op het Janskerkhof naar buiten, alwaar de 
wacht hun de militaire honneurs bewees. De hele stoet trok naar de Dom begeleid door 
musketiers en een sergeant met vijf grenadiers voorop. Ook de raadsheren van het Hof 
Provinciaal, de Rentmeester des lands domeinen, de Procureur-generaal en de Griffier 
begaven zich in toga en bef naar de Dom, voorafgegaan en gevolgd door deurwaarders en 
boden met hun wapenstokken.  

In de consistoriekamer van de Dom verzamelden zich de predikanten van de Nederduitse, 
Waalse en Engelse kerk, die vervolgens plaatsnamen in de kerk. Ten slotte kwam de hele 
stoet met de burgermeester, leden der Vroedschap, professoren en de Secretaris van de 
universiteit naar de Dom toe. Overige genodigden zaten op dat moment al in de kerk, zoals 
doctoren, advocaten, afgevaardigden van omliggende steden en professoren van andere 
universiteiten. Rector Magnificus Drakenborch nam plaats op de preekstoel. 

In de Dom was een muzikaal gezelschap, bestaande uit een gemengd zangkoor en 
muzikanten, aanwezig, 64 in totaal. Hieronder bevonden zich muzikanten van het Utrechtse 
stadsmuziekcollege, het Collegium Musicum Ultrajectinum. ‘Zes trompetters en een pauker 
moesten evenwel van elders ontboden worden’.1 Voorafgaand, tijdens en na de Latijnse oratie 
(lofrede) van Rector Drakenborch werden door hen de Introductio et Symphonia voor orkest 
van de Utrechtse organist Johann Philipp Albrecht Fischer (±1700-1778)2 en een cantate voor 
4-stemmig koor en orkest van de componist Carl Gottfried Geilfus uitgevoerd.3 De Latijnse 
tekst was geschreven door Prof. Dr. Johan Frederik Reitz (1695-1778).4 De plechtigheid 
duurde van tien uur ’s ochtends tot twee uur in de middag. 

Alle officiële genodigden (94 in totaal) werden vervolgens in 50 koetsen naar het 
Stadskinderhuis gereden, onder luid klokgelui. Onderweg ontmoette de stoet de 
studentenparade: een gekostumeerde optocht van ruiters en groepen op wagens. Net als bij de 
inwijding van de universiteit werd er in het Stadskinderhuis een feestmaaltijd genuttigd 
waarbij muziek werd gespeeld. Na afloop van de herdenking was er een rijke maaltijd, 
natuurlijk opgeluisterd met muziek, die men geheel in overeenstemming had weten te brengen 
met de gerechten waaruit de maaltijd bestond. Zo speelde men tijdens het nuttigen van de 
                                                 
1 Balfoort 1938, p. 105. 
2 De volledige titel luidt Introductio: et symphonia quibus festum saeculare almae Trajectinae Academiae publ. 
celebratum est in templo cathedrali est a.d. XXVII martii MDCCXXXVI / compositae a J.P.A. Fischer en een 
kopie van de partituur is aanwezig in de Universiteitsbibliotheek Utrecht. 
3 Balfoort 1938, p. 105. 
4 De titel van de cantate luidt: Hymnus saecularis decantatus infesto natali centesimo almae Trajectinae 
Academiae solemni pompi, in templo cathedrali, celebrato, a.d. XXVII. Martii. / compositus a Carolo 
Gothofredo Geilfus en een kopie van de partituur is in te zien bij de UBU. 
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eerste twee gerechten grove muziek van keteltrommen, trompetten en waldhoorns, terwijl het 
dessert begeleid werd door fijne muziek, gespeeld door gehuurde muziekmeesters en -
meesteressen, aangevuld met liefhebbers.5 Tijdens deze gelegenheid werden ook de grote 
zilveren gedenkpenningen aan de gasten uitgereikt. ’s Avonds was de Dom verlicht met 
honderden lantaarns, waren ook andere gebouwen en woningen in de stad verlicht en werd er 
op verschillende plaatsen in de stad vuurwerk afgestoken. 

Op donderdag 29 maart vonden om negen uur ’s ochtends zes promoties plaats. Hierbij 
werd ook muziek gemaakt. Daarna trok een stoet van hoogleraren en de pas gepromoveerden 
door de stad naar het Stadskinderhuis, waar burgemeesters, leden van de Vroedschap en alle 
professoren zich ook verzameld hadden. Hier werd wederom een feestmaal genuttigd.  

Op vrijdag 30 maart was er ten slotte een feestdag voor de kinderen uit het Wees- en 
Stadskinderhuis. Een stoet van 350 kinderen begaf zich naar het Stadskinderhuis waar zij de 
resten van het feestmaal en het dessert mochten opeten.6 
 
1786 
Zoals hierboven beschreven zou dus ook het ‘Derde Jubelfeest van Utrechtsche Hooge 
Schoole’7 in 1786 plechtig gevierd moeten worden. En dit gebeurde ook, al ware het twee 
maanden later dan gebruikelijk:  

Op zondag 28 mei werden in alle kerken in Utrecht gedachtenispreken gehouden en 
dankzeggingen gedaan.  

Op dinsdag 30 mei reikten om zeven uur ’s avonds twee leden van de Vroedschap, de heer 
Verschoor en de heer Falck, en secretaris De Ruever, in aanwezigheid van alle professoren, 
wederom zilveren gedenkpenningen aan de studenten (208 op dat moment) uit. Zij werden 
daarvoor een voor een naar voren geroepen. De heer Verschoor had daarvoor nog een 
toespraak gehouden in het Nederduits. De hoogleraren ontvingen later die avond een 
gedenkpenning.  

Op woensdag 31 mei begon de feestdag om zeven uur ’s ochtends met klokgelui van de 
Dom, waarop het meer sierlijke carillonspel van de Dom- en de Nicolaastoren om acht uur 
volgde. Tot aan het begin van de oratie werd het klokkenspel om het uur afgewisseld. De 
professoren werden rond negen uur door een commissie uit de Vroedschap van de 
Senaatskamer afgehaald en naar het stadhuis gebracht, begeleid door ruiters te paard en 
studenten, die hoeden droegen met linten in de kleuren van hun faculteit. Even na tien uur 
trokken Magistraat en Senaat, leden van de Vroedschap, ruiters, studenten, deurwaarders, 
burgemeesters, professoren en de Rector Magnificus in een plechtige optocht naar de Dom, 
waar inmiddels de gewestelijke en stedelijke autoriteiten waren bijeengekomen.  

In de Dom werd een feestrede (oratie) in het Latijn gehouden door Rector Magnificus 
Rau. Daar aan voorafgaand, ter afwisseling en afsluitend was symfoniemuziek en zang te 
horen. Dit waren de vier delen van het Zangstuk voor de viering van het 150 jarig jubileum 
van de Utrechtse Universiteit op 31 mei 1786, gecomponeerd door Frederik Nieuwenhuysen.8 
Het orkest en zangers, dat bij elkaar wel uit zeventig muzikanten bestond, ving aan met een 
grote ouverture, de Ouverture Intrada. Hierna volgde een zangstuk, het Zangstuk voor de 
Oratie. Hierin werd solo- en koorzang afgewisseld in vijf achtereenvolgende delen. De 
Nederlandse tekst was hiervoor geschreven door J. P. Kleyn (1760-1805).9 Het Utrechtse 
stadsmuziekcollege verleende hierbij wederom zijn medewerking. De twee muziekstukken 

                                                 
5 Balfoort 1938, p. 106. 
6 Kernkamp, 1939, pp. 306-310 en 354-355. 
7 Uit de titelbeschrijving van de cantatetekst geschreven door J.P. Kleyn. 
8 De originele partituur bevindt zich in het Gemeentearchief van Utrecht. 
9 De cantatetekst van J.P. Kleyn is ook apart uitgegeven en aanwezig in UB Utrecht en Leiden: Kleyn, J.P., 
Feest-zang voor het derde jubel-feest van Utrechts Hooge School (Utrecht: Paddenburg 1786). 
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duurde bij elkaar wel een uur. Halverwege de rede werd de Ouverture na de Oratie door het 
orkest uitgevoerd en na afloop van de redevoering volgde het Zangstuk na de Oratie, waarin 
een recitatief, een aria, een duet en koorzang achtereenvolgend te horen waren. De 
plechtigheid werd om half twee ’s middags afgesloten met orgelspel. 

Na de bijeenkomst in de Dom genoten tientallen hoogwaardigheidsbekleders in het “huis 
der Fundatie van Renswoude”, waar zij met koetsen naartoe waren gebracht, van een maaltijd. 
Tijdens het eten kwam er een studentenparade langs. De studenten aten ’s avonds op hun 
beurt een feestmaal in “De Plaats Royaal” in de Minderbroederstraat. De voorgevel van dit 
gebouw was prachtig verlicht.  

Op donderdag 1 juni vonden er een aantal promoties in de Dom plaats. In de middag trok 
er weer een studentenparade door de stad. ’s Avonds aten de jonge doctoren in het “Nieuwe 
Kasteel van Antwerpen” op de Ganzenmarkt. De gevel van dit gebouw was eveneens 
voorzien van feestverlichting.10 
  
Ik concludeer uit bovenstaande opsomming van gebeurtenissen, dat de lustra in 1736 en 1786 
inderdaad op veel punten op dezelfde wijze werden gevierd. Voor allebei de jaren gold dat de 
kerken in Utrecht op de zondag voorafgaand aan de feestdag stilstonden bij deze gebeurtenis. 
Gedurende de dagen daarna werden zilveren gedenkpenningen uitgereikt aan de studenten in 
de Senaatszaal. De inwoners van Utrecht werden op de feestdag door klokgelui en 
carillonspel gewekt. De professoren door leden van de Vroedschap naar het stadhuis gebracht 
om zich vervolgens naar de Dom te begeven. Tijdens de plechtigheid in de Dom werd een 
oratie uitgesproken door de Rector Magnificus en werd er symfonie- en cantatemuziek 
uitgevoerd. Bovendien verleende tijdens allebei de lustra het Utrechtse stadsmuziekcollege 
haar medewerking. Verder vonden er diverse feestmaaltijden plaats en er werden 
studentenparades gehouden in de stad. Hierbij waren de gebouwen ’s avonds sierlijk verlicht. 
 De verschillen zitten wellicht in het feit dat het stadsbestuur in 1786 te maken had met de 
strijd tussen de patriotten en stadhoudersgezinden. Daardoor moest het feest van 1786 gevierd 
worden "ten minsten kosten voor de stads kasse." De 208 studenten die de universiteit toen 
telde, kregen weliswaar nog een zilveren gedenkpenningen van de Vroedschap, maar op het 
vuurwerk, de muziek en het middagmaal in de Fundatie van Renswoude werd fors 
beknibbeld.11 Daarnaast werd in 1736 bij de feestcantate van Geilfus Latijnse tekst gebruikt 
en bij het Zangstuk van Nieuwenhuysen in 1786 een Nederlandse tekst. 
 

1.2 Frederik Nieuwenhuysen (1756 – 1841) 
Frederik Nieuwenhuysen werd geboren in 1756 in Zutphen, alwaar hij op 11 juli van dat jaar  
gedoopt werd in de gereformeerde kerk als zoon van Johannes Arens Nieuwenhuysen en  
Helena Christina Schlösser (zie figuur 3 en 4).12 Hij kreeg er muziekles van Bleumer en 
tussen 1772-1778 van de organist en klokkenist Johan Caspar Groneman. Op 21 december 
1778 werd Nieuwenhuysen in soortgelijke functie benoemd aan de Domkerk te Utrecht als 
opvolger van Johann Philipp Albrecht Fischer, die op 30 oktober 1778 was overleden.13 
                                                 
10 Vries, 1786. 
11 Zie http://www.ublad.uu.nl/lustrumspecial/bronnen.shtml. Tekst door Armand Heijnen. 
12 In de huwelijksakte van Frederik Nieuwenhuysen uit 1815 staat echter vermeld dat hij 56 jaar oud was op da t 
moment en in zijn overlijdensakte uit 1841 staat dat hij 82 jaar oud was toen hij stierf (beide aktes aanwezig in 
het GA Utrecht en door mijzelf bekeken). Dit zou betekenen dat hij in 1759 geboren zou zijn. Ik kan alleen in de 
doopboeken van Zutphen uit het jaar 1759 de naam Frederik Nieuwenhuysen niet terugvinden. Het is mogelijk 
dat Frederik een broer had die dezelfde naam droeg, maar als klein kind was overleden. Ouders wilden in dat 
geval nog wel eens hun volgende kind dezelfde naam geven. Een andere mogelijkheid is, dat de leeftijden in de 
huwelijks- en overlijdensakte onwaar zijn.  
13 Buijnsters, 1973, pp. 196-197. 
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Fischer had nog de muziek voor de feestviering van het 100-jarig bestaan van de universiteit 
van Utrecht in 1736 gecomponeerd. Tevens werd hij bij speciale gelegenheden belast met de 
directie van het stadsmuziekcollege. Frederik Nieuwenhuysen was sinds 1784 eveneens 
muziekdirecteur (phonascus) van het Utrechtse stadsmuziekcollege en schreef een 
muziekwerk voor het 150-jarig bestaan van de Utrechtse universiteit. Op veel punten volgde 
hij dus de musicus Fischer op. 

Nieuwenhuysen kreeg gedurende zijn leven twee zoons die beiden in zijn voetsporen 
zouden treden. Zijn oudste zoon, Johan Frederik (1784-1851), werd geboren tijdens zijn eerste 
huwelijk met Cornelia Martina Houtkamp. Hij volgde zijn vader op als phonascus van het 
stadsmuziekcollege. Na het overlijden van zijn eerst vrouw, hertrouwde Frederik in 1815 met 
Catharina van Maarsseveen (1787-1875). Uit dit huwelijk werd zijn tweede zoon, Wilhelm 
Johan Frederik (1818-1869), geboren. Op 29 januari 1841 overleed Frederik Nieuwenhuysen 
in Utrecht, een jaar nadat zijn jongste zoon het organistschap van de Domkerk van hem had 
overgenomen. 

In de decennia rond 1800 stond Nieuwenhuysen bekend als een uitmuntend organist en 
speelde hij een belangrijke rol in het Utrechtse muziekleven. Behalve tijdens de kerkdienst 
moest hij elke woensdagmorgen van elf tot twaalf ‘met tablature speelen met open deuren tot 
genoegen van de toehoorderen’.14 Bovendien was hij, zoals ik hierboven al vertelde, sinds 15 
oktober 1784 phonascus van het stadsmuziekcollege. Maar zijn werkzaamheden bleven 
hiertoe niet beperkt. Hij speelde zijn leven lang een actieve rol in het Utrechtse muziekleven, 
onder meer als oprichter in 1803 van het zanggenootschap ‘Naar Hooger Doel’.15 

Nieuwenhuysen begon al vroeg met componeren. Helaas kennen wij zijn oeuvre slechts 
gedeeltelijk, aangezien het grootste deel van zijn partituren en andere handschriften door 
brand verloren is gegaan. Het werk van Nieuwenhuysen bestaat voornamelijk uit eenvoudige 
zangstukken, zoals gedichten van Jan Pieter Kleyn (1760-1805), Jacobus Bellamy (1757-
1786) en Hieronymus van Alphen (1746-1803) die hij op muziek heeft gezet, godsdienstige 
gezangen, cantates, marsen, maar ook orkestwerken, zoals het spektakelstuk De Zeeslag bij de 
Doggersbank (1781) voor twee orkesten in 37 delen. Hij schreef veelal gelegenheidswerken, 
waaronder ook het Zangstuk voor de viering van het 150-jarig jubileum van de Utrechtse 
Universiteit op 31 mei 1786, waar de Ouverture Intrada (1786) voor orkest het eerste deel van 
is. 

Frederik Nieuwenhuysen was zonder twijfel de meest aangewezen componist in Utrecht 
om Van Alphen's gedichten van bijpassende muziek te voorzien. Hij had een grote affiniteit 
met moderne poëzie, wat hem vanzelf in contact had gebracht met J.P. Kleyn, Bellamy en 
Van Alphen. Van alle drie heeft hij gedichten op muziek gezet, zodat hij toch wel de 
voornaamste vertegenwoordiger van de muzikale preromantiek in Nederland genoemd mag 
worden. Niettemin zijn gegevens over hem en zijn werk schaars. 

Kleyn was degene die Nieuwenhuysen in de Utrechtse kring van studenten-literatoren 
introduceerde. Dat gebeurde in juni 1782, toen de jonge student dagelijks muziekles kreeg van 
de stadsorganist. Uit die relatie groeide spoedig een hechte vriendschap die ook tot artistieke 
samenwerking leidde: Nieuwenhuysen ging Kleyn's pas uitgekomen Oden en Gedichten 
(Utrecht 1782) op muziek zetten, en omgekeerd schreef Kleyn gedichten voor muziekwerken 
van Nieuwenhuysen. Zo heeft hij de tekst geschreven voor het zangstuk voor de viering van 
het 150-jarig bestaan van de universiteit van Utrecht.  

Tevens raadde Kleyn zijn vriend Bellamy de omgang met Nieuwenhuysen aan. Ook 
tegenover hem was hij graag bereid tot muzikaal dienstbetoon. Zo heeft Nieuwenhuysen  
Bellamy's Gezangen (1785) getoonzet. Uiteindelijk werden slechts twee gedichten uit deze 
bundel, namelijk Aan Fillis en Mijn wensch, in 1785 met muziek van Nieuwenhuysen 
                                                 
14 Van Riemsdijk 1881, p. 42. 
15 Buijnsters 1973, p. 197. 
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uitgegeven. Eerder had hij al van Bellamy's tekst gebruikt gemaakt voor De Zeeslag bij de 
Doggersbank, terwijl hij in 1784 - wederom op tekst van Bellamy - zijn aandeel leverde aan 
de Patriottenbeweging door zijn Marsch, voor de Burgercompagnie: De zwarte knegten, te 
Utrecht (ald., bij J.M. van Vloten).16 

 De Toonkunst-Bibliotheek te Amsterdam bezit verder nog een niet uitgegeven Zangstuk 
op het afsterven van den Hoog-Edel-Gebooren Heer Johan Derk Baron van der Capellen uit 
1784, dat eveneens van patriottische sympathieën getuigt. Desalniettemin hebben de 
oranjegezinde regenten hem na de restauratie van het stadhouderlijk bewind in september 
1787 niet uit zijn ambt ontslagen.. Toen een jaar later in de Utrechtse Domkerk, onder 
aanwezigheid van prins Willem V, de heugelijke ‘bevrijding’ van de stad herdacht werd, was 
‘den ervaren Componist en Organist F. Nieuwenhuizen’ weer op zijn post om dit Oranjefeest 
op te luisteren.17 Van Alphen hoefde zich als overtuigd aanhanger van de prins ook na 1787 
niet van Nieuwenhuysen te distantiëren. Bestond er tussen beide mannen eenzelfde amicale 
verhouding als tussen Nieuwenhuysen en Kleyn en Bellamy? Dat denk ik niet. Allereerst was 
er een aanmerkelijk leeftijdsverschil tussen stadsorganist en procureur-generaal, maar groter 
nog was het standsverschil. Men moet niet vergeten, dat in de 18de eeuw zelfs hofmuzikanten 
nog een domestieke positie innamen.18  

 

 
Figuur 3 Bladzijde uit het doopboek periode 1755-1781 van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente in 
Zutphen, GA Zutphen, inv.nr. 403-1879. 

 

                                                 
16 Buijnsters 1973, pp. 197-198. 
17 Blijkens het verslag in de Utrechtsche Extra-Courant van donderdag 18 september 1788, aanw. GA Utrecht. 
18 Buijnsters 1973, p. 198. 
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Figuur 4 Nederduits-Gereformeerde, Katholieke en Lutherse Gemeente, index dopen 1726-1811, Zutphen, 
p. 321. GA Zutphen, inv. nr. 403-1884. 

 

1.3 Het Utrechtse Stadsmuziekcollege 
Het Utrechtse stadsmuziekcollege werd officieel opgericht in 1631. Dit muziekgezelschap 
bestond uit een groep amateurs die zich verenigde om samen muziek uit te oefenen. Het 
stadsbestuur van Utrecht stelde hiervoor echter ruimtes ter beschikking voor repetities en 
eventuele uitvoeringen. Tevens betaalden zij een jaarlijkse bijdrage aan het stadsmuziek-
college en betaalden en/of verplichtten zij de stadsorganist of andere stadsmusici om hun 
medewerking te verlenen. Kennelijk zagen de bestuurders er een zeker belang in om de 
amateurmuziekbeoefening te stimuleren en te onderhouden. De leden betaalden daarnaast 
intreegeld, lidmaatschapgeld en uittreegeld. Het aantal leden lag in de achttiende eeuw tussen 
de tien en de dertig. Zij kwamen gewoonlijk uit de bovenlaag van de bevolking, zoals 
regentenfamilies, edelen, predikanten, juristen en professoren. In principe waren alle 
deelnemers muzikaal amateur. Het stadsmuziekcollege stond daarentegen wel onder de 
muzikale leiding van een beroepsmusicus, bijvoorbeeld de stadsorganist. Deze muziek-
directeur of ook wel “phonascus” genoemd zorgde voor het repertoire, hield de bibliotheek 
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bij, studeerde de stukken in, zorgde dat de instrumenten gestemd werden en trad vaak op als 
continuo-speler op klavecimbel of orgel. Zo was Frederik Nieuwenhuysen, Domorganist en -
beiaardier, phonascus van het stadsmuziekcollege sinds 1784. De bijeenkomsten waren 
wekelijks of maandelijks in het seizoen (van oktober tot mei) en bijwoning was verplicht. Zij 
vonden sinds 1737 plaats in het Bijlhouwersgildehuis, aan het Vredenburg. Gedurende de 
achttiende eeuw groeide het Utrechtse stadsmuziekcollege uit tot een klein orkest, waarbij de 
muziekdirecteur lang niet altijd meer de enige beroepsmusicus was. Tevens kreeg het steeds 
meer functies in het openbare muziekleven, waarbij publiek kon betalen om naar het 
gezelschap te komen luisteren. Maar ook voor officiële gelegenheden werd het college door 
het stadsbestuur ingezet. Zo assisteerde het zowel bij het eeuwfeest van de Universiteit in 
1736 als bij het 150-jarig bestaan van de Academie in 1786. De leden van het stadsmuziek-
college waren het dus die mede de Ouverture Intrada van Frederik Nieuwenhuysen op 31 mei 
in de Dom hebben uitgevoerd.19 
 
 

 
Figuur 5 Karikatuurtekening van een optredend muziekcollege aan het eind van de achttiende eeuw. 

 

                                                 
19 Grijp, 2001, pp. 239-244. 
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2 Bespreking Ouverture Intrada (1786) 

2.1 Soort werk 
Frederik Nieuwenhuysen heeft de Ouverture Intrada speciaal geschreven voor het 150-jarig 
bestaan van de Utrechtse Universiteit. Het is derhalve een gelegenheidsstuk. Tevens is het een 
grote symfonie, geschreven voor orkest, die in totaal 21 minuten duurt. Deze symfonie heeft 
de klassieke opbouw in vier contrasteren delen (Allegro-Andante-Menuet-Presto). Daarnaast 
zijn er twee inleidende delen (Intrada Grave en Maestoso) geschreven. Hieruit wordt ook de 
naam Ouverture Intrada verklaard. Het is een ouverture inclusief een inleiding. In de 
achttiende eeuw werd de symfonie nog wel eens “ouverture” genoemd. De symfonie is dan 
ook afgeleid van de Italiaanse opera-ouverture (sinfonia).  

De eerste twee delen, de Intrada Grave en het Maestoso, zijn waarschijnlijk bedoeld om 
gespeeld te worden bij binnenkomst van de gasten. De werkelijke symfonie begint vervolgens 
pas bij het Allegro. De Intrada Grave (ernstig) en het Maestoso (statig) zijn korte en langzame 
inleidende delen die geschreven staan in een 2/2-maat en in de hoofdtoonsoort C-groot. De 
luisteraar wordt als het ware voorbereid op wat er zo komen gaat. Het hele orkest speelt mee 
tijdens deze inleiding. 

Vervolgens begint het Allegro (vlug, levendig), het eerste deel van de symfonie, in maat 
73, dat geschreven staat in C-groot, in een 2/2-maat en in de sonatevorm. Zoals in de inleiding 
speelt het hele orkest speelt mee. De sonatevorm bestaat uit drie onderdelen: de expositie, de 
doorwerking en de reprise. In de expositie worden twee contrasterende thema’s neergezet. 
Vaak is daarbij het eerste thema krachtig en het tweede thema zangerig van karakter. Het 
eerste thema staat in de hoofdtoonsoort. Als dit een majeurtoonsoort is, dan staat het tweede 
thema meestal in de dominant. In de doorwerking worden beide thema’s op een vrije manier 
verwerkt en worden er andere toonsoorten gebruikt. In de reprise worden beide thema’s uit de 
expositie herhaald, alleen nu allebei in de hoofdtoonsoort. In de Ouverture Intrada gebeurt dit 
net zo. Het eerste thema begint bij het Allegro in de hoofdtoonsoort en moduleert in een 
overgangszin naar G-groot, de dominant, de toonsoort waarin het tweede thema geschreven 
staat. Het tweede thema contrasteert met het eerste thema omdat het veel lyrischer klinkt. 
Vanaf het begin van het tweede thema in maat 143 verschijnt ook de muzikale term “Dolce”. 
Na het tweede thema volgt dan de doorwerking in maat 173 waarin modulaties plaatsvinden, 
onder andere naar c-klein en G-groot om vervolgens in C-groot weer uit te monden bij de 
reprise, in maat 267, waarin het eerste en tweede thema herhaald worden. Deze keer staat ook 
het tweede thema in C. Op het moment dat het tweede thema weer begint, in maat 343, 
verschijnen ook weer de termen “Dolce” boven de bladmuziek.  
 
Allegro 

 
Expositie Doorwerking Reprise 

Thema I Thema II 
slotzin + coda 

Met toonmateriaal uit thema I 
en II in de weer. 

Thema I Thema II 
slotzin + coda 

C-groot G-groot c-klein     G-groot C-groot C-groot 
Overgangszin Modulaties Overgangszin 

 
Het tweede deel van symfonie, het Andante (rustig gaand), dat begint in maat 373, is in een 
rustige ¾-maat en in liedvorm geschreven. Het staat in schril contrast met het Allegro 
vanwege het liefelijke karakter. De pauken, hoorns, trompetten en hobo’s spelen tijdens het 
Andante ook niet mee, waardoor de kleur en het volume van de muziek verandert. Het staat 
bovendien in een andere toonsoort, namelijk in F-groot, de subdominant. De eerste 
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symfonieën die Haydn schreef en nog de vroeg klassieke driedelige vorm hadden, bestonden 
uit een allegro, gevolgd door een andante in de parallelle mineur of in de subdominant en 
eindigde met een menuet of een snel deel in 3/8 of 6/8 maat. In de symfonie van 
Nieuwenhuysen staat het andante dus eveneens in de subdominant. Halverwege vindt er een 
modulatie plaats naar de gelijknamige mineur toonladder f-klein (maat 463) om aan het eind 
weer terug ter keren naar F-groot (maat 499). Het vormschema is ABA, een liedvorm, ofwel 
een Dacapo-vorm waarin A ook weer een aba/Dacapo-structuur heeft, en ziet er als volgt uit: 

 
Andante 

 
A B A Coda 

A A’ B B’ A A’ Variatie op 
B 

A A’ A en B 
variaties 

A A’  

8 8 8 14 8 8 20 8 8 36 8 8 4 
T-D T-D D-T D-T T-D T-D modulaties T-D T-D f-klein T-D D-T T 
 
T= Tonica  D = Dominant 4, 8, enz. = aantal maten 
 
Het derde deel van de symfonie, dat in maat 519 begint, is, zoals gebruikelijk bij een klassieke 
symfonie, een menuet met een bijbehorend trio. Deze staat geschreven in de hoofdtoonsoort 
C-groot en in een 3/4-maat. Het hele orkest doet vanaf hier weer mee. Een menuet is een oude 
Franse sierlijke dans, in een rustige driedelige maat. Het staat in een driedelige vorm: na het 
eerste menuet volgt een tweede deel, het “trio” (vanaf maat 543), waarna het eerste menuet 
wordt herhaald. Dit gebeurt in de Ouverture Intrada eveneens. Aan het eind van het trio, in 
maat 574, wordt in de bladmuziek “Dacapo Menuetto” aangegeven. Aan het einde van het 
Menuet staat vervolgens “Fin” aangegeven. Het menuet en het trio hebben beide de vorm 
ABA. Bij het trio spelen alleen de violen en cello niet mee. In dit gedeelte komen ook weinig 
dynamische tekens voor in de bladmuziek. Het moet vanaf begin tot eind piano gespeeld 
worden. Hier volgt wederom een vormschema: 
 
Menuetto 
            

A B A’ 
A A’ B B’ A’’ A’’’ 
4 4 4 4 4 4 
T - D T - D Modulaties T - D   T-D-T 
 
Trio  
 
          A       B A 
A A’ A’’ B B’ A A’ 
4 4 4 4 4 4 8 
T-D T -D  T-D D-T-D T-D-T T-D-T 
 
 
Het laatste en vierde deel, het Presto (zeer snel), dat begint in maat 575, staat geschreven in 
een 6/8-maat en in de toonsoort C-groot. Dit deel contrasteert met het voorgaande Menuet 
vanwege de verhoging in snelheid en dynamiek. Het begint fortissimo, met een knal. De 
violen en cello’s komen er weer bij. Dit is het begin van een feestelijk slotdeel. In dit laatste 
deel komen twee thema’s telkens terug, ik noem ze thema A (refrein) en B (Solo). Thema A 



 21

en B worden in het eerste gedeelte uiteengezet. Thema A wordt twee keer herhaald, waarna in 
een overgangszin naar thema B, de solo van de blazers, toegewerkt wordt. Na thema B volgt 
een slotzin en coda. Hierna volgt het tweede gedeelte van het Presto in maat 633. Dit lijkt wel 
op een doorwerking uit de sonatevorm, waarin gedeelten van thema’s A en B terugkeren. 
Vervolgens komt in maat 663 de reprise met de herhaling van beide de thema’s, de slotzin en 
coda. Ten slotte volgt nogmaals de herhaling van thema A (gedeeltelijk) en volgen de 
repeterende slotakkoorden. Gewoonlijk heeft het slotgedeelte van een symfonie de rondovorm 
(ABACABA), maar dit slot heeft daarnaast ook kenmerken van de sonatevorm.  
 
Presto 
 
A A’ A’’ B Slotzin en 

Coda 
Variaties A en 

B 
A A’ B Slotzin 

en 
Coda 

 Herha-
ling 

Overgangs-
zin 

Solo Slotzin en 
Coda 

Doorwerking Reprise alleen 
begin 

Solo Slotzin 
en 

Coda 
8 8 14 8 8 12 32 8 2 10 8 12 
 

2.2 Bezetting 
De Ouverture Intrada is geschreven voor een (symfonie-) orkest met de volgende bezetting: 
eerste en tweede fluit, eerste en tweede hobo, eerste en tweede klarinet in C, fagot, eerste en 
tweede hoorn in C, eerste en tweede trompet in C, bastrompet in C, pauken in C en G, eerste 
en tweede viool, altviool en violoncello. De instrumenten worden in de bron met hun 
Italiaanse naam aangeduid. Deze heb ik in de moderne partituur (hoofdstuk 2) ook gebruikt, 
alleen heb ik de woorden ‘primo’ en ‘secondo’ vervangen door de Romeinse cijfers I en II.  

Ervan uitgaande dat voor elke partij die in de bron aanwezig is er één speler in het orkest 
zat, dan zouden dat er ten minste zevenentwintig zijn. Dat is een vrij grote bezetting voor de 
periode rond 1786. Dit lijkt misschien niet groot, maar het achttiende-eeuwse symfonieorkest 
was veel kleiner dan het huidige. Het orkest dat Haydn van 1760 tot 1785 had, had zelden 
meer dan vijfentwintig spelers. Het orkest dat tijdens het jubileum in 1786 speelde, had dus de 
omvang van een waar feestorkest met een bezetting van een “grand orchestre”, inclusief 
klarinetten, trompetten en pauken. Zo werd voor de 56ste symfonie (1774) van Haydn het 
normale orkest ook uitgebreid met trompetten en trommels om het een extra feestelijk 
karakter te geven. De basso continuo en het klavecimbel waren tegen het eind van de 
achttiende eeuw uit het symfonieorkest verdwenen en kwamen ook in de Ouverture Intrada 
niet meer voor.  

In de tweede helft van de achttiende eeuw was het ook gebruikelijk dat de strijkers al het 
belangrijke materiaal kregen, terwijl de blazers gebruikt werden ter verdubbeling, ter 
versterking en ter aanvulling van de harmonieën. Pas aan het eind van de eeuw kwam hier 
verandering in en werden de blazers meer onafhankelijk materiaal toevertrouwd.20 
Nieuwenhuysen heeft in de Ouverture Intrada de blazers af en toe een solopartij gegeven, 
maar er vaak worden er slechts 2 tonen uit een akkoord gespeeld door alle instrumenten. Zo 
dubbelen de trompetten ook de hoorns en hebben ze geen zelfstandige partij. De pauken, 
hoorns en trompetten zorgen echter wel dat het stuk extra feestelijk klinkt. 

Er zijn een aantal transponerende instrumenten onder de bezetting aanwezig. Dat zijn de 
klarinetten, de hoorns, de trompetten en de pauken. In de originele partituur staat dat ze in C 

                                                 
20 Grout & Palisca, 2001, p. 459. 



 22

gestemd zijn. Daarom klinkt de muziek die deze instrumenten spelen zoals deze genoteerd 
staat in de partituur en zijn er geen afwijkende voortekeningen bij deze instrumenten te zien. 

Waar ik achteraf spijt van heb, is dat ik de eerste en tweede partijen van de fluit, hobo, 
klarinet, hoorn en trompet in mijn moderne partituur niet op één muziekbalk heb geplaatst. 
Dit zou de partituur overzichtelijker hebben gemaakt. Tevens hadden er twee systemen op een 
pagina hebben gepast. Ik heb daarentegen gekozen om de muziek van elke partij op een 
nieuwe muziekbalk te noteren. Dit zou ik een volgende keer zeker anders doen. Bovendien 
heb ik de “tromba principale”, de bastrompet, boven de twee andere trompetpartijen geplaatst 
in de partituur. In een nieuwe situatie zou ik deze onder de twee trompetten zetten, aangezien 
deze bastrompet de lage noten speelt. 
In de klassieke periode voerde men ook voor het eerst het crescendo en decrescendo in voor 
het orkest. Sterke contrasten in dynamiek zijn typerend voor deze stijlperiode. Dat is in de 
Ouverture Intrada ook duidelijk te horen en tevens te zien in de bladmuziek. Dynamische 
tekens komen er veelvuldig in voor (zie figuur 6). In werken van Haydn (1732-1809) en 
Gluck (1714-1787), ziet men dit ook al. Dit in tegenstelling tot werken van J.S. Bach (1685-
1750), waar nog weinig dynamische tekens in voor komen.  
 
 

 
Figuur 6 Eerste bladzijde uit originele eerste fluitpartij uit de Ouverture Intrada. 

 

2.3 Onderdeel van een groter werk 
De Ouverture Intrada staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van een groot zangstuk voor 
koor, solisten en orkest, dat uit vier delen bestaat. Deze werd tijdens de feestviering in de 
Dom op 31 mei 1786 uitgevoerd. Voorafgaand aan de oratie speelde het orkest de Ouverture 
Intrada en werd het Zangstuk voor de Oratie uitgevoerd. Na de eerste helft van de oratie 
speelde het orkest de Ouverture na de Oratie. Ten slotte, na de oratie, werd het Zangstuk na 
de Oratie uitgevoerd. Bij elkaar duurde dit werk wel twee uur lang.  
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Ouverture Intrada    voor orkest 
Zangstuk voor de Oratie   nr. 1 t/ 5: koor - solo - koor - duet - koor + orkest 
Ouverture na de Oratie   voor orkest 
Zangstuk na de Oratie   nr. 6 t/m 10:  recitatief - koor - aria - duet - koor + orkest 
 
Het Zangstuk voor de Oratie en het Zangstuk na de Oratie bestaan op hun beurt weer uit vijf 
delen. Deze zijn in de bron genummerd van een tot en met tien. De eerst vijf cijfers komen 
voor in het eerste zangstuk en de laatste vijf in het tweede (zie overzicht hierboven). In het 
Zangstuk voor de Oratie zijn het eerste, derde en vijfde deel geschreven voor een vierstemmig 
koor en orkest. Het tweede deel betreft een solo voor basstem en orkest. Het vierde deel is een 
duet voor een alt- en tenorstem met begeleiding door strijkers. In het Zangstuk na de Oratie is 
het zevende en tiende deel geschreven voor een vierstemmig koor en orkest. Deel zes is een 
recitatief, geschreven voor sopraan en strijkers. Deel acht betreft een aria, wederom 
geschreven voor de sopraanstem en strijkers. Het negende deel is een duet voor een sopraan- 
en tenorstem met orkestbegeleiding. 

De tekst voor dit zangstuk werd geschreven door J.P. Kleyn. De woorden staan uiteraard 
in de zangpartij onder de notenbalken uitgeschreven, maar is daarnaast apart in een boekje, 
getiteld Feest-Zang voor het derde Jubel-Feest van Utrechts Hooge School, door J.P. Kleyn, 
Utrecht 1786, uitgegeven.21 Hieronder volgt de tekst van beide zangstukken: 
 
 
Nr. 1 Koor 
 
O Gij, die, boven ’t zwerk, ons hier vergaderd ziet! 
Wij brengen, aan uw’ Troon, waar voor wij nederknielen, 
U, onzen God, ons vijftig jaarig lied! – 
Ach! mogt de Geest uw’s Zoons ons dankbaar hart bezielen, 
Op dat wij, schoon in ’t stof, 
Des Hemels hoogen toon, tot uwen lof, 
Als Menschen uwer waardig, zongen, 
En uwe Seraphs ons, met Psalmgezang, vervongen! –  
Ai! hoor ons dankbaar lied! 
Genadig God! die ’t oog der Blijden gaarne ziet! 
 
 
Nr. 2 Solo 
 
De Tweedragt dreef, van volk tot volk, 
Haar Rondomdond’rende Oorlogswolk, 
Nog, voor haar dreigende oogen, heenen! 
Heur woede was nog niet geblust; 
En Eeuwig scheen de zagte rust, 
Voor ’t menschlijk oog verdweenen! 
De Wijsheid scheen de woeste streeken 
Der woelige Aard’, 
Als heuren stillen roem, onwaard, 
In Zaliger gewest ontweeken! –  
 

                                                 
21  Te raadplegen in de Leeszaal Bijzondere Collecties van de universiteitsbibliotheken te Utrecht en Leiden.  
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Nr. 3 Koor 
 
Toen heeft zij, in ons schoon gewest, 
Heur vasten Troon, bij ons, gevest! 
En, driemaal vijftig jaaren, 
Heeft zinds de Zon van Gods Geregtigheid, 
Rondom ons, in gevaaren, 
Heur vriend’lijk licht verspreid! –  
 
 
Nr. 4 Duet 
 
A.  Hoe heerlijk schijnt haar licht, 

In ’t midden van den Troon! –  
B.  Ai! dat, in ons gesticht, 

De Wijsheid Eeuwig woon’! –  
A.  Haar zegen is, als daauw, 

Die ’t jonge veld doet bloeijen. 
B.  Al dreigt de Orkaan zijn vloek, 

Haar vrugt zal weelig groeijen! 
A&B Dat dan de Wijsheid Eeuwig bij ons woon’! 

Haar stralen ons verlichten! 
Zoo zal God zijnen Glorie - Troon, 
In ’t midden onzer, stichten! –  

 
 
Nr. 5 Koor 
 
Hem, die ons zijn zegen geeft, 
En wiens zegen Eeuwig leeft, 
Zullen onze dankb’re handen, 
Op het Altaar zijner Eer, 
Heilig Offervuur ontbranden! 
God alleen, der Heeren Heer! 
Vieren wij dit Feest ter Eer! –  
 
 
Nr. 6 Recitatief 
 
De Wijsheid heeft, met eigen hand, 
Zich zelf’ een Heiligdom geplant; 
Daar woont zij. In heur agtb’re zaalen, 
Heeft, wars van ’t  Aardsch gewoel, 
De Godsdienst haren stoel. –  
Rondom verspreidt de Zon haar straalen, 
In al heur Majesteit! 
En de Engel der Geregtigheid 
Hong daar zijn Heil’ge schaalen. –  
God kwam omlaag, en gaf haar ’t kruid der Aarde, 
Dat, door zijn hand bereid, den mensch, bij ’t leven, spaarde. –  
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Nr. 7 Koor 
 
Zingt den God der liefde Psalmen! 
Laat ons lofgezang weêrgalmen! –  
Wijsheid heeft, met eigen hand, 
Haren Troon, bij ons, geplant! –  
Laat ons lofgezang weêrgalmen! 
Zingt den God der Wijsheid Psalmen! –  
 
 
Nr. 8 Aria 
 
Grijze Godgewijde Tempel! 
Kwam, als Lente daauw, weleer, 
Niet op uwen Heil’gen drempel, 
’s Hemels blijde zegen neêr? –  
Toen de Wijsheid de aarde ontweeken, 
Scheen, in Zaliger gewest; 
Heeft ze in Utrechts lieve streeken, 
Op Gods wenk, heur Troon gevest! –  
Ja! Gods zegen kwam weleer, 
Grijze Godgewijde Tempel! 
Fris, op uwen Heil’gen drempel, 
Als de daauw der Lente, neêr! –  
 
 
Nr. 9 Duet 
 
A.  Vaders van den Ouden tijd 
  Zagen eens de Lente bloeijen. 
B.  Wijn, hun’ Tempel toegewijd, 
  Zien de vrugt der Wijsheid groeijen! 
A&B Nooit zal Utrechts roem vermind’ren! 
  Eenmaal zullen onze kind’ren 
  Vrugten plukken van den dag, 
  Dien geen sterv’ling schooner zag! –  
 
 
Nr. 10  Koor 
 
Laat ons dan, met Jubel-snaaren, 
’s Tempels Jubel-Feest verjaaren! 
Zingt, Triumph! Triumph! Triumph! –  
Pauken en Trompetgeschal 
Galme in Utrechts ouden wal! 
God alleen, der Heeren Heer! 
Vieren wij ons Feest ter eer! –  
Pauken en Trompetgeschal 
Galm’, Triumph! op Utrechts wal!! –  
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3. Verder onderzoek 
 
Ik heb voor mijn thesis slechts een begin gemaakt en alleen van het eerst deel een moderne 
partituur gemaakt. Het zou goed zijn als alle delen van het omvangrijke zangstuk van 
Nieuwenhuysen op deze manier verwerkt en onderzocht zouden worden. Ik zie hierin verdere 
onderzoeksmogelijkheden voor mijzelf en andere musicologen. 
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Figuur 7  Bladzijde uit originele eerste vioolpartij uit het Zangstuk voor de Oratie, deel 1. 
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Figuur 8 Bladzijde uit de originele altpartij uit h et Zangstuk na de Oratie, deel 10. 



 29

 



 30

4 Partituur Ouverture Intrada 
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5 Kritisch bericht 

5.1 Bron 

5.1.1 Vindplaats 
De originele partijen van de Ouverture Intrada zijn te vinden in het gemeentearchief van 
Utrecht, net als die van de andere drie delen die tezamen het Zangstuk voor de viering van het 
150 jarig jubileum van de Utrechtse Universiteit op 31 mei en 1 juni 1786, voor koor, solisten 
en orkest (1786) vormen. Het toegangsnummer is 702-1 (Stadsbestuur van Utrecht 1577-
1795). Het inventarisnummer is 1021 (F. Nieuwenhuysen, Ouvertures en zangstukken voor en 
na de Oratie, gehouden bij de feestelijke viering van het 150 jarig bestaan der hoogeschool, 
1786 Originele partituur).Het inventarisnummer is wederom onderverdeeld in: 
 
1021-1   Ouverture Intrada    instrumentaal 
1021-2   Zangstuk voor de Oratie  nr. 1 t/ 5 koor-solo-koor-duet-koor + instr. 
1021-3   Ouverture na de Oratie  instrumentaal  
1021-4   Zangstuk na de Oratie   nr. 6 t/m 10 recitatief-koor-aria-duet-koor + instr. 
 

5.1.2 Omschrijving bron 
Het inventarisnummer 1021-1 bestaat uit een papieren archiefmap met daarin een verzameling 
bifolia waarop de instrumentenpartijen staan uitgeschreven. Dit is gebeurd  met zwarte inkt, 
die inmiddels donkerbruin is geworden. De bifolia zijn 182 mm hoog en 162 mm breed. Op 
elke zijde van het bifolium staan 14 muziekbalken van 100 mm hoog. De noten zijn 
gemiddeld 75 mm hoog. De partijen zijn per stem op een apart bifolium uitgeschreven. Bij het 
merendeel van de stemmen zijn zelfs twee bifolia in elkaar geschoven die verbonden zijn met 
een touwtje. Van de acht zijden zijn dan zes of zeven pagina’s beschreven met noten en op de 
voorkant staat de naam van het instrument vermeld. De corno-, tromba- en timpanipartij 
vormen een uitzondering. Bij deze stemmen is slechts één bifolium gebruikt en zijn vier 
zijden beschreven met noten. In dit geval staat de naam van het instrument niet op de 
voorzijde vermeld. Wat mij verder opviel, is dat op de voorkant van het bifolium van de Alto 
Primo partij “Viola Prima” staat geschreven, terwijl op de tweede bladzijde de term “Alto 
Primo” wordt gebruikt. De termen “viola” en “alto” worden dus naast elkaar gebruikt.  

De kwaliteit van het papier is goed. Het is vergeeld en heeft donkergele randen, maar is 
verder nergens beschadigd. Ook komen er geen vlekken of doordrukplekken voor. Het 
notenschrift is derhalve overal goed leesbaar. Opvallend is de grote aanwezigheid van 
dynamische tekens. In het werk van J.S. Bach (1685-1750) zie je dit bijvoorbeeld nog niet. 

De volgende partijen komen in de bron voor: Violino Primo, Violino Secondo (van beide 
4 exemplaren), Alto Primo  (2 exemplaren), Violoncello (4 exemplaren), Flauto Primo, 
Flauto Secondo, Oboe Primo, Oboe Secondo, Clarinetto Primo, Clarinetto Secondo, 
Fagotto, Corno Primo, Corno Secondo, Tromba Prima, Tromba Seconda, Tromba 
Principale en Timpani (van alle 1 exemplaar). Er zijn in totaal 27 partijen aanwezig.  
 

5.2 Verschillende handschriften 
Zoals hierboven beschreven zijn er van sommige partijen meerdere exemplaren in de bron 
aanwezig. Dit heeft er uiteraard mee te maken dat er voor deze partijen meerdere spelers in 
het orkest zaten, die allen een kopie nodig hadden. Het gaat in dit geval om de strijkers, 
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namelijk de Violino, de Alto en de Violoncello. Het maken van deze kopieën heeft ertoe 
geleid dat er in totaal twee verschillende handschriften te ontdekken zijn. Deze noem ik hand 
“x” en hand “y”. Alle partijen zijn minimaal een keer door hand x uitgeschreven. Deze is te 
herkennen aan een nette schrijfstijl. De noten zijn goed leesbaar, slank, zonder vlekken en 
heel precies met een strakke hand neergezet. Alle letters en cijfers zijn bovendien met meer 
krullen geschreven. Hand y daarentegen heeft de noten wat grover neergezet. De nootkoppen 
zijn groter en het geheel is wat minder sierlijk dan bij hand x. Ter vergelijking volgens hier 
twee afbeeldingen: 
 

 
Figuur 9 Voorbeeld van hand x 

 

 
Figuur 10 Voorbeeld van hand y 

 
Het verschil is ook goed te zien bij de notatie van sleutels, dynamische tekens, muziektermen, 
accenten en bogen. Zo schrijft hand x een heel andere g-sleutel en een ander 2/2-maat teken 
dan hand y. Ook bij de dynamische tekens “p” en “f” zijn de verschillen goed te zien (zie de 
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vier afbeeldingen hieronder). 

      
Hand x       Hand y 

    
 

      
Hand x       Hand y 

 
 
Hand x wordt tevens gekenmerkt door het feit dat hierbij ook andere partijen worden 
uitgeschreven boven de eigen partij, in dit geval de fluitpartij boven de vioolpartij. Bij hand y 
gebeurt dit niet (zie 2 afbeeldingen hieronder).  
 
 

 
Hand x 

 

 
Hand y 

 
 
Zo wordt bij het Trio door hand x er voor gekozen een andere partij te noteren en bij hand y 
gebeurt dit wederom niet (zie afbeelding hieronder). 
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Hand x 

 

 
Hand y 

 
Het komt ook voor dat dynamische tekens niet altijd even precies onder dezelfde noot worden 
geschreven door de twee auteurs. Daarnaast zit er een verschil in de stokrichting van noten en 
de notatie van het kwartrustteken (zie de vier afbeeldingen hieronder). 
 
  

     
Hand x           Hand y 
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Kwartrust bij hand x      Kwartrust bij hand y 

 
Verschillen die mij opvielen tussen de handschriften van de twee auteurs in de altpartij zijn de 
verbindingsbogen en de koprichting van sommige noten. Hand x heeft de eigenschap niet 
meer dan twee noten achterelkaar te verbinden terwijl hand y dit wel doet (zie afbeeldingen 
hieronder). Ik heb er in dit geval voor gekozen om de wijze van hand x te volgen bij het 
maken van de partituur. Tevens is de koprichting bij hand x altijd naar links en die bij hand y 
soms naar rechts, zoals op de foto’s hieronder te zien is in de derde balk. 
 
   

 
Hand x 

 

 
Hand y 

 
 
Bij het Menuetto worden de verschillen tussen de handschriften van de twee auteurs nog eens 
duidelijk. Let u op de verschillen in de sierlijkheid van de letters en cijfers, in de dynamische 
tekens, in de stokrichting, in het kwartrustteken en de slotmarkering: 
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Hand x 

 

 
Hand y 

 
In de cellopartij viel mij ten slotte op dat er een verschil in de notatie van de f-sleutel tussen 
beide auteurs aanwezig is: 
 

         
F-sleutel bij hand x       F-sleutel bij hand y 
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Hieronder heb ik in een tabel neergezet hoeveel keer een hand voorkomt per partij. 
 

Partij Hand x Hand y 
Violino primo 2 2 
Violino secondo 1 3 
Alto 1 1 
Violoncello 1 3 

 

5.3 Aanpassingen ten opzichte van het origineel 
Bij het opschrijven van de partijen van de Ouverture Intrada zijn slordigheidfoutjes gemaakt 
door de twee schrijvers. Vaak staan er bij de ene partij wel articulatiebogen, accenten of 
andere muzikale tekens terwijl deze bij een andere partij ontbreken en dus 
hoogstwaarschijnlijk vergeten zijn door de schrijver. Wanneer duidelijk was dat deze tekens 
wel geplaatst moesten worden, heb ik dat in de partituur gedaan. 

Bovendien vergat de schrijver bij drie partijen, de Corno I, Corno II en Fagot, een maat te 
noteren. Hierdoor stonden alle partijen op een gegeven moment niet meer goed onder elkaar. 
Dit heb ik opgelost door zelf maten toe te voegen bij de desbetreffende partijen. Daarvoor  
heb ik gekeken wat er bij de andere partijen gebeurt in de muziek op dat moment en wat dan 
logisch in het geheel past. Hieronder volgt een complete lijst met alle verschillen die ten 
opzichte van het origineel zijn ontstaan bij het maken van mijn partituur. 
 
Afkortingen: Fl (I, II) = Flauto,  Ob (I, II) = Oboe,  Cl (I, II) = Clarinetto,  Fg = Fagotto,   
Cor (I, II) = Corno,  Trb (Pr, I, II) = Tromba,  Tp = Timpani,  Vl (I, II) = Violino,  A = Alto,  
Vc = Violoncello. Lees van links naar rechts: maat, partij, betreffende noten in de maat, 
beschrijving van het origineel. 
 
4-5   Ob II  2-4, 1   Articulatieboog 
7   Cl I  1-2    Articulatieboog 
10   Fl I + II 1-3    Geen articulatieboog   
10   Vl II  1-3    Geen articulatieboog 
12   Fl I + II 1-3    Geen articulatieboog 
12   Vl II  1-3    Geen articulatieboog  
16   Fl I  3-4, 5-6  Geen articulatieboog 
24   Vc   2-4    Geen articulatieboog 
28   Vc   11    Geen accent 
32   Vc   11    Geen accent 
36   Vc   1    Verbindingsboog 
42   Fl I  3-4, 5-6  Geen articulatieboog 
42   Cl II  3-4, 5-6  Geen articulatieboog 
42   Fg   4-5, 6-7  Geen articulatieboog 
46   Ob I  1-2    Articulatieboog 
74-75  Fg   3, 1   Geen articulatieboog 
75   Cor II  2-4    Geen articulatieboog 
76   A   1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
78   Ob II  3    Geen articulatieboog 
80   Vl II  1-4    Geen articulatieboog 
80   A   -4    Geen articulatieboog 
80   A   5-8    Afkorting voor toonherhaling gebruikt  
80   Vc   1-4    Geen articulatieboog 
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98   Vc   1    Verbindingsboog 
107-108 Cor I + II alle   Maten komen niet voor in origineel 
109  Fg   4-5-, 6-7  Geen articulatiebogen 
111  Fg   1    Geen Solo geschreven 
111  Fg   4-5, 6-7  Geen articulatiebogen 
111  Trb I  3-4, 5-6  Geen articulatiebogen 
113  Fg   1    Geen Solo geschreven 
117  Fg   1    een Solo geschreven 
117  Fg   4-5, 6-7  Geen articulatiebogen 
119  Fg   1    Geen Solo geschreven 
119  Fg   4-5, 6-7  Geen articulatiebogen 
122  Cl II  2, 3   Geen accent 
124  Ob II  5-6    Geen articulatieboog 
125  Fg   5-8    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
125  Vc   5-8    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
126  Fg   1-4    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
125-132 A   1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
126-132 Vc   1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
129  Fg   1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
130  Fg   1-4    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
130  Fl I + II 2-3    Geen articulatieboog 
130  Cl I  2-3    Geen articulatieboog 
130  Cor I + II 2-3    Geen articulatieboog 
130  Vl I + II 2-3    Geen articulatieboog 
132  Fl II  2-3    Geen articulatieboog 
132  Cl I  2-3    Geen articulatieboog 
133-134 Vl I + II 5-8, 13-16  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
136  Vl I + II 13-16   Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
137  Vl II  5-16   Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
138  Vl II  1-8, 9-16  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
140  Vl I + II 5-16   Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
141  Vl I + II 1-8, 9-16  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
143  Vl II  1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
143  A   1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
144  Vl II  1-4    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
144  A   1-4    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
146-147 A   1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
147  Vl II  1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
147  A   1    Geen dynamisch teken 
148  Vl II  1-4    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
148  A   1-4    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
158  Vl I + II 1-8, 9-16  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
158  A   1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
158  Vc   1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
163-164 Fg   1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
163-164 Vl I + II 1-8, 9-16  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
163-164 A   1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
163-164 Vc   1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
165-168 Cl II      Geen articulatiebogen 
165-168 Fg       Geen articulatiebogen 
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166-167 Fl I  6-7, 8-1  Geen articulatieboog 
166-167 Cl I  6-7, 8-1  Geen articulatieboog 
166-167 Vl I + II 6-7, 8-1  Geen articulatieboog 
166-167 A   6-7, 8-1  Geen articulatieboog 
168  Fl II  4-5    Geen articulatieboog 
168  Cl I  2-3, 4-5  Geen articulatieboog 
168  Vc   4-5    Geen articulatieboog 
175-177 A   1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
177  Vl I + II 1-4    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
180-182 A   1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
181-182 Cl II  1-1    Geen verbindingsboog 
182-183 Fl I  1-1    Geen verbindingsboog 
183  A   1-4    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
186-188 A   1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
187  Vl I  2    a1 in origineel en geen as 1 
189  A   5-8    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
192-193 Cl I  1-1    Geen verbindingsboog 
192-194 A   1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
193-194 Fl II  1-1    Geen verbindingsboog 
193-194 Cl II  1-1    Geen verbindingsboog  
195  Fg   1-2    Geen articulatieboog 
195  A   1-4    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
196-197 Cl II  1-1    Geen verbindingsboog 
197  CL I  2    a1 in origineel in plaats van as1 
199-200 Fl I  1-1    Verbindingsboog 
202  A   1-8    Geen articulatieboog 
203  A   1-5    Geen articulatieboog 
204  A   1-8    Geen articulatieboog 
205  A   1-5    Geen articulatieboog 
206-208 Vl I +II 1-16   Afkortingen voor toonherhaling gebruikt 
206  Vc   1-2    Articulatieboog 
207  Vc   1-2    Articulatieboog 
208  Vc   1-3    Articulatieboog 
209  Vl I + II 4-7    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
210  Vl I + II 1-16   Afkortingen voor toonherhaling gebruikt 
218-221 Cor II  1-1    Geen articulatiebogen in origineel 
223-224 Cl II  3-1    Articulatieboog 
225  Fl II  2-4    Geen articulatieboog 
226  Vl I  1    Dynamisch teken fp in origineel 
230  Vl II  6    Geen dynamisch teken 
231-232 Cl II  3-1    Articulatieboog 
238  A   1    Dynamisch teken in maat 237 ipv 238 
251-253 Vl I + II 1-16   Afkortingen voor toonherhaling gebruikt 
255-261 Vl I + II 1-16   Afkortingen voor toonherhaling gebruikt 
262  Vl I + II 1-8    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
267-268 Trb II  3-1    Articulatieboog 
268-269 Trb Pr  3-1    Geen articulatieboog 
270  A   1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
274  A   5-8    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
319  Fg   1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
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320  Fg    1-4    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
320  Vl I   2-3    Articulatieboog 
323  Fg    1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
324  Vl     2-3    Articulatieboog 
324  Fg    1-4    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
319-326 A + Vc  1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
327-328 Vl I + II  5-8, 13-16  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
330  Vl I + II  13-16   Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
331-332 Vl I + II  5-8, 13-16  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
334  Vl I + II  13-16   Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
335-338 Vl II   1-16   Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
343  Fl I   1    Geen dynamisch teken 
343  Vl II + A  1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
344  Vl II + A  1-4    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
346  A    1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
347  Vl II + A  1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
348  Vl II + A  1-4    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
358  Vl I + II  1-8, 9-16  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
358  A + Vc  1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
363-364 Fg + A + Vc 1-4, 5-8  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
363-364 Vl I + II  1-8, 9-16  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
376  Vl I   1-2    Geen articulatieboog 
414  Vl I   1-2    Geen articulatieboog 
427  A + Vc  1-6    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
431  Fg    alle   Maat komt niet voor in origineel 
436  Fl II + Cl II 1-2    Geen articulatieboog 
438  Fl II + Cl II 1-2    Geen articulatieboog 
446  Fl II/II + Cl I 1-2    Geen articulatieboog 
450  Vl I   1-2    Geen articulatieboog 
458  Cl I + II  2    Geen accentteken 
478  A    1-2    Geen articulatieboog 
488  Vl II   1-2    Geen articulatieboog 
505  Vl II   1-3    Articulatieboog 
510  Cl I   1-2    Geen articulatieboog 
514  Fg    1-2    Geen articulatieboog 
564  A    1-2    Geen articulatieboog 
592-593 Vl II   1-12   Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
592-594 A    1-3, 4-6  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
594  Vl I   1-3, 4-6  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
594  Vl II   7-12   Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
595-598 Vl II   1-12   Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
595  A    2-7    Afkorting voor toonherhaling gebruikt  
596-598 Tp + Vl I + A 1-6, 7-12  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
598  Trb Pr   2    Geen gepuncteerde kwartnoot 
601-602 Tp    4-6    Afkorting voor toonherhaling gebruikt  
601  Vl I + II  4-9    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
602  Vl I + II  1-3, 4-6  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
603  Tp    7-12   Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
613-615 Tp    4-6    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
621-623 A    1-6    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
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627  A    1-3, 4-6  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
638  Vc    1    Crescendo in maat 637 ipv 638 
640  A    4-6    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
643-646 A    1-6    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
649-651 Vl II   1-6    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
652  Vl I + II  2-7    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
652  A    2-4    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
653-655 Vl I + II  1-6, 7-12  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
653-655 A    1-3, 4-6  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
654-655 Vc    1-3, 4-6  Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
659-660 Vl I   1-12   Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
661-664 A    1-6    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
685-687 Tp    4-6    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
691  Tp    4-6    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
693-695 A    1-6    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
699  A    1-6    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
703  A    4-6    Afkorting voor toonherhaling gebruikt 
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