
Tweehonderd vrienden, dat is het doel dat we ons voor 2017 hebben gesteld. Zover 
zijn we nog niet.  
De afgelopen jaren hebben we voornamelijk bij de concerten van het PCC geprobeerd 
vrienden te werven. Met succes. We merken dat het steeds lastiger wordt onder de 
bezoekers nieuwe vrienden te vinden. Bovendien is het zaak bestaande vrienden te 
behouden. Soms zijn er omstandigheden waardoor iemand besluit zijn of haar  
financiële bijdrage te stoppen.
Er is dus nog genoeg werk aan de winkel. En u kunt ons daarbij helpen.  
U bent immers de beste ambassadeur van onze Stichting! 

Volgens mij is een goede manier om verder uit te breiden de zogenaamde ‘mond- 
tot-mondreclame’. Daarom hier mijn oproep om uw collega’s, buren, relaties, 
vrienden, kennissen, familie te vertellen waarom u vriend van het PCC bent.  
Nodigt u ze eens uit mee te gaan naar een concert, maak gebruik van incidentele 
‘vriend werft vriend’- acties, of geef ze een Vrienden-cadeaubon.  
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Méér vrienden betekent méér steun voor ons PCC. En daarmee kunnen we dit jaar dan 
weer ongeveer tien studiebeurzen verstrekken aan talentvolle studenten.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in het najaar en dan zal het voorwoord komen van 
onze nieuwe voorzitter, Pieter Sijpersma. Per 1 juni komt hij ons bestuur weer compleet 
maken.

Hugo Klomp

  

Stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium heeft vrijdag 17 maart een 
bijzonder geschenk gekregen. Margreet Ockhuijsen Broer uit Lelystad kwam de cello  
van haar overleden man, Bab Ockhuijsen, overhandigen.

“Mijn man was cello-docent aan de muziekschool in Beverwijk en later in Amersfoort. 
Hij is in 2014, op 86-jarige leeftijd overleden. Hij bleef tot enkele jaren voor zijn dood 
cello spelen. Het was zijn grote liefde. ‘Een dag niet gestudeerd is een verloren dag’, 
zei hij altijd. Samen hebben we besloten om de cello door te geven. Een instrument is 
tenslotte om op te spelen en niet om aan de muur te hangen.”

Het echtpaar nam contact op met het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Vervolgens 
is de cello beoordeeld door vioolbouwer Christian Junemann. Hij vermoedt dat de cello 
gebouwd werd in Bohemen in de tweede helft van de 19e eeuw. Hij schatte in dat de 
cello goed op zijn plek zou zijn op een conservatorium waar hij in bruikleen gegeven zou 
kunnen worden aan getalenteerde studenten die zelf niet over een geschikt instrument 
kunnen beschikken. Hij had connecties met het conservatorium in Amsterdam. Maar 
uiteindelijk werd het toch het conservatorium in Groningen

“In 2014 ben ik met mijn man naar het Peter de Grote festival geweest. De sfeer hier sprak 
ons erg aan: laagdrempelig, persoonlijk. Toen ik november vorig jaar op het afscheids- 
concert van Cora en Herman Labberté-Hoedemaker was, noemden zij het Prins Claus 
Conservatorium. Ik vind het mooi om zijn passie door te geven aan een jong talent. 
Dat zou hij zelf ook mooi gevonden hebben. Mijn man heeft deze cello rond 1950 ook 
gekregen, van zangpedagoge mevrouw Zijderveld, die een goede bekende was van zijn 
moeder.”

Jan Ype Nota, hoofdvakdocent cello aan het PCC, is bijzonder verguld met het instrument. 
“Het is een cello met een mensuur van 7/8 cello. Hij heeft een prachtige klank. Er zit nog 

Rodrigo Jerónimo en Margreet 
Ockhuijsen Broer 

Jan Ype Nota
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een oude kam op, van Fred Lindeman, expert op gebied van vioolbouw. Iedereen zal er 
om vechten om erop te mogen spelen.”

Margreet: “Het is heel fijn dat de cello, die zo’n grote betekenis heeft gehad in het leven 
van mijn man, nu een goede bestemming heeft gekregen. Nu kan ik nog eens komen 
luisteren. En ik hoop dat dit navolging vindt.”

Rodrigo Jerónimo, derdejaars bachelorstudent, is de eerste gelukkige die de cello mag 
bespelen. Op facebook zette hij:
I am very grateful and thankful to be trust with this instrument. It will be an honor and 
a privilege to make it’s voice be heard again with the utmost with it’s owners memory en 
legacy. Big thank you to everyone involved, in special to Mrs. Ockhuijsen.

 
Bijzondere concerten vallen in de smaak bij onze Vrienden
 
Dit voorjaar verrasten we u met een extraatje: alle Vrienden mochten zowel naar Spring 
Variations (20 en 21 april) als naar het Requiem van Mozart (4 mei).
Er werd dankbaar gebruik van gemaakt: het Lenteconcert bezochten ca. 50 Vrienden 
met een introducé en van het Requiem hebben ca. 75 Vrienden met hun introducé  
genoten. Niet alleen de muziek maakte het tot gedenkwaardige avonden.
 
Tijdens Spring variations, 20 april in de Nieuwe Kerk in Groningen, kreeg violiste 
Dana de Vries het Zilveren Viooltje. Dean Harrie van den Elsen zei daarbij:

Het Zilveren Viooltje is bedoeld voor uitzonderlijke talenten uit het noordelijke lands-
deel. Dana de Vries voldoet daaraan: ze is Friesin van geboorte, in het Noorden 
opgegroeid en hier aan het Prins Claus Conservatorium opgeleid, waar ze enkele jaren 
geleden haar bachelorexamen gedaan. 
Van meet af aan heeft Dana zich onderscheiden als buitengewoon getalenteerde student. 
Gedurende haar studie aan het Prins Claus Conservatorium werd zij mede geïnspireerd 
en begeleid door onze gewaardeerde cellodocent Jan-Ype Nota. Gedurende die tijd 
kwam zij ook in contact met onze vaste gastdocent Michel Strauss bij wie zij aansluitend 
aan het Conservatoire National Superieur de Musique de Paris verder studeerde.  
Zij continueert momenteel haar studie bij Peter Bruns aan de Hochschule für Musik und 
Theater Felix Mendelssohn Bartholdy te Leipzig.
Dana speelt in diverse ensembles en orkesten en is sinds 2015 plaatsvervangend aan- 
voerder in het European Union Youth Orchestra. Daarnaast won ze ook nog eens ver-
schillende prijzen, bijvoorbeeld bij de Amsterdamse Cello Biennale, De Avond van de 
Jonge Musicus en het Prinses Christina Concours.
 
Dat alles, een alumna die zich met kwaliteit zo onderscheidt, die internationale studies 
heeft gevolgd en die internationaal musiceert, maakt dat wij als PCC er bijzonder trots 
op zijn dat we haar tot een belangrijk moment in haar carrière hebben kunnen opleiden.

De prijs werd overhandigd door Michiel Witkam, voorzitter van de Stichting  
Het Gouden Viooltje. 

Rodrigo Jerónimo

Michiel Witkam, Harrie v.d. Elsen, 
Dana de Vries en Jan Ype Nota

Harrie v.d. Elsen en Dana de Vries
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Op 4 mei was het publiek in een uitverkochte Der Aa-kerk in Groningen getuige van 
een bijzonder project, onder leiding van componist en dirigent Hannah Conway:  
We Are The Light. In dit project werkten studenten en docenten van de klassieke  
afdeling van het PCC samen met leerlingen en docenten van het Harens Lyceum en 
Montessori Lyceum Groningen. Ruim 40 leerlingen hebben Hannah verteld over hun 
persoonlijke ervaringen t.a.v. de thema’s Leven, Dood, Rituelen en Herinnering.  
Sommige leerlingen verwoordden die ervaringen in de kerk. Aan de hand van die 
persoonlijke ervaringen én op basis van elementen uit het Requiem van Mozart, hebben 
de jonge musici een eigen compositie gemaakt die zij opvoerden voorafgaand aan het 
Requiem. Zang, toespraken, muziek en soms zelfs een traan wisselden elkaar af.

I feel so alone as an only child. My friends would try to understand, but they never 
could, they never could… en  
Ik denk aan mijn vader. Ik weet niet of hij leeft of niet, en waar hij op dit moment is…

Vervolgens hield Henk Pijlman, voorzitter CvB Hanzehogeschool, een indrukwekkende 
toespraak. 
Na 2 minuten stilte voerde het 34-koppige orkest en de solisten Christy Luth, David van 
Laar, Jesús Hernández en Daniel Vecht onder leiding van dirigent Louis Buskens het 
Requiem van Mozart uit. Het koor werd gevormd door studenten van het PCC,  
aangevuld met de leerlingen van eerdergenoemde scholen én het publiek. 
‘Muziek verbindt’, bleek deze avond meer dan ooit!

Daniel Vecht Jesús Hernández, David van Laar en Christy Luth
foto’s: Deborah Roffel

Henk Pijlman
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Foto: Sake Elzinga

Dodenherdenking kamp Westerbork 4 mei

Violiste Eugenia Paniza en pianiste Maria Fatela López, 
(bijna) afgestudeerd aan het PCC, speelden tijdens de bloem-
legging Chanson de Nuit van Elgar, Après un Reve van Fauré 
en Moment Musicaux no. 6 (piano solo) van Schubert. 

Francesca is geboren op Sardinië in Italië. Ze is nu 23 jaar en tweedejaarsstudent  
Zang (sopraan) op het Prins Claus Conservatorium. Ze kreeg een beurs van de  
Stichting VvPCC voor studiejaar 2016-2017.
 
Wanneer ben je begonnen met muziek?
‘Toen ik negen jaar was begon ik op de muziekschool met viool en piano, maar al snel 
kreeg ik het advies om me op viool te richten.
Het systeem op Sardinië is zo, dat je al op je tiende naar het conservatorium kunt gaan. 
Naast je gewone school doe je dat in de avond. Dat heb ik gedaan en op mijn 21ste was 
ik klaar met het conservatorium. Op mijn 17e werd ik ook aangenomen voor zang.

Kom je uit een muzikale familie?
‘Ik heb twee broers en een zus. Maar niemand speelt een instrument, ook mijn ouders 
niet. Ze zijn dus niet muzikaal, maar wel heel trots en blij met wat ik doe. Ze supporten 
me altijd en vinden het mooi om weer een aankondiging van een concert te krijgen. 

Vond je het moeilijk Sardinië te verlaten?
Ja, dat was zeker niet gemakkelijk. Sardinië is een paradijs. Altijd mooi weer, vriende-
lijke mensen. We hangen aan ons eiland. Milaan is voor ons net zo anders als IJsland. 
Ik moest naar een andere plaats op Sardinië in het noorden om een graad te halen in het 
Engels. Dat was nodig om naar het buitenland te kunnen. Op Sardinië zijn twee grote 
theaters, minder dan hier. Ik moest echt weg. 

Hoe kwam je in Groningen?
Duitsland of Nederland, het noorden van de EU, dat leek me wel wat. Ik heb veel 
papers gestuurd. Naar Rotterdam, Utrecht, Tilburg, Groningen. In Rotterdam kon ik ook 
komen, maar dat vond ik zo groot met al die hoge gebouwen. Groningen is veel leuker, 
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een echte studentenstad. In juni werd ik hier aangenomen. Toen moest ik nog terug naar 
Italië voor mijn eindexamen Viool in oktober. Twee dagen nadat ik was geslaagd, was ik 
al hier. Het scholarship maakt voor mij echt een groot verschil. Ik kan een goede kamer 
huren en een keertje naar huis.

Hoe bevalt de studie?
In het eerste jaar hier bij Klassieke Muziek zei men dat ik ook zang kon doen, naast 
viool. Ik koos uiteindelijk voor zang. Viool is heel moeilijk, ik kon het niet beide 
opbrengen, dus ik concentreer mij nu op zingen, maar wel klassiek. I love opera! Ook 
sta ik open voor andere talen. Duits is moeilijk! Maar ik vind de studie geweldig!

Hoe bevalt het je in Groningen?
Heel goed. Ik woon met zes studenten in een huis. Daar kan ik niet studeren, te veel 
lawaai, maar het conservatorium is altijd open. Ik studeer elke dag, soms een keer een 
zondag niet. 
Groningen is een fijne stad. Je mist je familie maar er zijn veel mensen uit het buiten-
land die hier alleen zijn, je kunt samen iets leuks doen, samen eten. De heads of 
department zijn erg geïnteresseerd in wat je doet. In Italië kwam er in tien jaar niemand 
kijken. Hier is altijd iemand, dat is heel fijn.

Hoe zie je je toekomst?
Ik zou na mijn bachelor nog graag een master doen, of een academy. 
Bij die laatste krijg je betaald, maar daar moet je wel voor worden 
uitgekozen. Master moet je zelf betalen, daar ga je meer research 
doen.
Nederland bevalt me erg goed. Ik ga geregeld terug naar Sardinië, 
maar denk toch dat ik hier blijf. Hier zijn veel meer mogelijkheden.

Word jij de nieuwe Mirella Freni?
Ik heb geen idool. Wel hou ik van La Bohème van Puccini. Dat ga ik 
in augustus doen. Ik speel daarin Musetta, een jonge vrouw. Ik voel 
me erg verwant met haar.
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19 juni: Vip-avond rond examen Céline Brugman – Jazz bachelor.
Speciaal voor de 100+ Vrienden is er om 18.30 uur een ontvangst met koffie en thee.
Jan Gerd (manager Jazz afdeling) houdt een inleiding en de nieuwe bestuursleden 
stellen zich aan u voor. 
Start examen: 19.30 uur in de AE-zaal van het conservatorium.
Na afloop aangeklede borrel. 
U ontvangt binnenkort een uitnodiging met meer informatie. 

26 juli t/m 5 augustus: Peter de Grote Festival
Kamermuziekfestival door internationaal gerenommeerde musici op karakteristieke 
locaties in Noord-Nederland.

5 augustus: Gasunie Slotconcert, gratis voor 100+ Vrienden
20.15 uur in Nieuwe Kerk Groningen. Aanmelding noodzakelijk. 
Op het feestelijk slotconcert presenteren de meest getalenteerde studenten en ensem-
bles van de Summer Academy zich. Ook worden hier de prijzen uitgereikt, waaronder 
de Vrienden van het Prins Claus Conservatorium- prijs. Eerste winnares was vorig jaar 
violiste Ilja Venema

 
Het jaarverslag 2016 is goedgekeurd en staat op de site, zodat alle Vrienden inzicht 
hebben in wat er met hun bijdragen gebeurt. De kascommissie bestond uit 
Vera Kerremans, Jelle Wiarda en Paul Hogewoning. Laatst genoemde is behalve 
Vriend inmiddels ook secretaris. En ook Vera Kerremans heeft aangegeven te stoppen.

 
Hugo Klomp, waarnemend voorzitter en contacten fondsen 
Paul Hogewoning, secretaris
Annemay Bock, 2e secretaris en ledencontact
Doede de Vries, penningmeester 
Herman Roose, contacten bedrijfsleven
Annette Timmer, pr en marketing 
Sipke Bakker, adviseur
Bram van der Veen, student-lid



NIEUWSBRIEF 10, MEI 2017 - 8

Muziek heeft altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Dat begint natuurlijk met 
luisteren en zingen. Op mijn 27ste leerde ik tenorsaxofoon spelen. Ik zat jaren in een 
jazzcombo en speel nu in het Wad N Wereldorkest. Op mijn 49ste kwam de contrabas 
erbij. Dat instrument heb ik ruim een jaar in Symfonieorkest Scaramouche gespeeld.  
De contrabas bespeel ik nu minder intensief.
Een recent muzikaal hoogtepunt in mijn leven vond ik het meezingen met de Carmina 
Burana Scratch van het Noord Nederlands Orkest, februari dit jaar.

Graag ga ik naar concerten; klassiek, jazz, fusion, pop, rock, blues, metal… Vele groten 
(en kleinere; maar is iemand die muziek maakt echt klein?) der aarde heb ik mogen 
bewonderen. 
Mijn opleiding heb ik genoten in chemische technologie en bedrijfskunde. Sinds 1982 
werk ik overwegend in het vakgebied Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Dat deed ik bij 
een ingenieursbureau, de overheid en in de chemische industrie. Sinds 2006 werk ik bij 
de Gasunie.

Ik kreeg in 2015 vrijkaarten voor het Kerstconcert van het Prins Claus Conservatorium 
in Groningen. Daar ben ik direct Vriend geworden. Toen er onder de Vrienden een 
oproep werd gedaan voor de bestuursfunctie van secretaris, heb ik me spontaan  
aangemeld. Na een plezierig kennismakingsgesprek kon ik begin 2017 aan de slag.  
Ik wil mij graag inzetten om de Vrienden verder te laten groeien. Hiermee kunnen wij 
het Prins Claus Conservatorium nog aantrekkelijker maken. 
Een aantrekkelijk Prins Claus Conservatorium is onmisbaar in Noord-Nederland.

Dit is een uitgave van de Stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium.  
Redactie: Annemay Bock  en Annette Timmer, info@vriendenpcc.nl


