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“Groningen is - onder andere - een cultuur- en studentenstad. Dan is het vanzelf- 
sprekend dat we als zesde stad van het land een conservatorium hebben, dat jonge 
musici opleidt voor een hopelijk mooie toekomst in allerlei soorten muziek. 
Studenten en docenten dragen intussen ook nog bij aan het culturele leven in de stad, 
door op allerlei plekken en tijdstippen op te treden. Het Prins Claus Conservatorium 
doet de deuren, na een ingrijpende verbouwing, opnieuw open in februari. Dat is een 
feestje waard, want het resultaat is fraai geworden. Des te meer reden om het hebben 
van een eigen conservatorium te vieren en muzikale talenten te  
ondersteunen. Daarvoor hebben we u als Vriend nodig.”
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Een nieuw jaar. Dat roept de vraag op: wat mogen de Vrienden in 2018 van ons 
verwachten? Laten we beginnen bij de hoofdzaak, de muziek.
 
In maart is het honderd jaar geleden dat Claude Debussy overleed. Dat zullen we weten: 
er zijn al twee boxen met cd’s verzameld werk verschenen. En er zal nog veel meer 
moois komen. Ons conservatorium doet volop mee: het Debussy Festival op 18 maart in 
de Oosterpoort wordt geopend met Koffie Klassiek in het café, door pianostudenten van 
het Prins Claus Conservatorium.
 
Ook in maart, op de 21ste: dan zou Bach 333 jaar zijn geworden. Overal, op de gekste 
plekken, zal Bach die dag te horen zijn. Kijk maar op happybachdag.nl.  
Leeuwarden is dit jaar Culturele Hoofdstad. Het Prins Claus Conservatorium neemt 
deel aan allerlei projecten voor onder andere basisscholen en ouderen. 

Het bestuur van de Stichting Vrienden is van plan dit jaar de onderlinge banden aan te 
halen. Daartoe ontvangen alle Vrienden in de loop van het voorjaar een kleine enquête 
per e-mail, met het verzoek de vragen te beantwoorden. De uitkomsten zullen we met 
u delen, evenals de conclusies die we eruit trekken. Inzicht in wie de Vrienden zijn en 
welke wensen en verwachtingen zij koesteren, kan ons helpen nieuwe activiteiten van 
de grond te krijgen.

Eén nieuw initiatief kan ik u alvast aankondigen. Op 12 maart zal Chris Fictoor een 
exclusieve lezing in het conservatorium geven over de Matthäus-Passion. Dat wordt 
bijzonder; noem het gerust een masterclass. Deze lezing zal de eerste uit een reeks zijn 
die de Stichting hoopt te kunnen organiseren, naast de concerten en de andere  
activiteiten die op stapel staan.

Pieter Sijpersma

Pieter Sijpersma
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h
Maandag 13 november is het samenwerkingsconvenant Méér Muziek in de 
Klas Lokaal Groningen ondertekend. Hierin is vastgelegd hoe muziekonderwijs 
structureel wordt verankerd in de stad Groningen. 
Een van de meewerkende partners is het Prins Claus Conservatorium. 
Rond de ondertekening was een feestelijk programma in de Oosterpoort. o.a. 
600 leerkrachten en leerlingen van Groningse basisscholen zaten in de zaal. 
De leerlingen hadden ‘s ochtends het lied Samen ingestudeerd. Dit lied is door  
het PCC van de Hanzehogeschool Groningen speciaal voor het project Méér Muziek  
in de Klas Lokaal Groningen gecomponeerd. Begeleid door studenten werd  
het lied ‘s middags uit volle borst gezongen voor Koningin Maxima. 

Vrijdag 15 december vond in de Nieuwe Kerk in Groningen het traditionele
 kerstconcert plaats van studenten van het PCC onder leiding van Louis Buskens. 
Onze Vrienden waren in groten getale aanwezig.
Hetzelfde programma werd een dag later uitgevoerd in de Jozefkerk in Assen.
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Toen hij in 2011 Chris Fictoor opvolgde als Dean van het Prins Claus Conservatorium 
wist Harrie van den Elsen dat er een stevige klus aan kwam. Dat het vernieuwde 
conservatorium pas op 15 februari 2018 officieel heropend wordt, had hij niet verwacht. 
Nu staat er wel een prachtig gebouw dat zeker dertig jaar mee kan.  
“Ik heb heel erg het vertrouwen dat het eindresultaat mooi en goed is.”

Waarom een verbouwing

“De voornaamste aanleiding voor de verbouwing was dat ons gebouw geen ‘smoel’ had. 
Het was gênant hoe weinig representatief naar buiten het conservatorium was. Met aan 
de ene kant twee kroegen en een studentenhuis en om de hoek een soort kraakpand. 
Verder pasten we niet meer in ons jasje. In 2013 kregen we een rijksbekostigde master- 
opleiding met een maximum volume van zestig masterstudenten. Het bachelorvolume is 
weliswaar iets kleiner geworden naar aanleiding van het landelijke sectorplan, maar netto 
zijn we groter geworden. Dus hadden we ook meer ruimte nodig.  
Een derde reden was het feit dat de opleidingen verdeeld waren over twee locaties. Met 
name de jazz-afdeling en de compositieafdeling waren ondergebracht aan de Radesingel. 
Behalve onpraktisch was het voor studenten niet inspirerend om zo gesplitst te zijn.  
En tenslotte: de lokalen aan de Veemarktstraat waren niet genoeg geïsoleerd.  
Kortom, er was dringend behoefte aan betere zalen en goed geïsoleerde lokalen.”

Doelen gehaald

“Alle studenten zitten nu onder één dak, wat een fantastische meerwaarde heeft.  
We beschikken over een jazzclub, een nieuwe extra kamermuziekzaal, een nieuwe  
opnamestudio. De kwaliteit van het gebouw is functioneler en beter geworden.
En het nieuwbouwgedeelte is extreem aardbevingsbestendig en dus ontzettend veilig!”

Jaar vertraging

“Het is langer gaan duren doordat de grens waarbinnen je aardbevingsbestendig moest 
bouwen in 2015 over de stad kwam te liggen, tot aan Eelde. Toen moest alles wat  
getekend en gepland was opnieuw. Er was al wel gesloopt, maar nog niet gebouwd.  
Het plan van eisen paste niet meer in de tot dan toe beschikbare meters. Gelukkig hebben 
we de twee cafés op de hoek, die aanvankelijk niet verworven waren, toch kunnen kopen. 
Het siert de Hanzehogeschool, opdrachtgever en financier, dat die de strijd met de NAM 
wilde aangaan om een gedeelte van de meerkosten vergoed te krijgen.”

Harrie van den Elsen
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Open blijven 

“De school is niet gesloten geweest. Alles ging door. Ik was er wel bang voor; al dat 
geboor, stof, vochtigheid. Het gaat per slot van rekening wel om een muziekinstelling. 
Het Facilitair Bedrijf van de Hanzehogeschool Groningen verdient een groot  
compliment voor het faciliteren hiervan!
Het nieuwe gebouw is vóór het bestaande gebouw gezet. Aan het oude gebouw 
is slechts gedeeltelijk gewerkt. Pas in de laatste fase zijn oud en nieuw aan elkaar 
gemaakt. Aan de buitenkant is oude en nieuwe stijl gecombineerd, bijvoorbeeld door 
het metselwerk, zodat het pand past in de wijk en het straatbeeld en toch eigentijds is. 
Binnen is gekozen voor de kleuren zwart, grijs, okergeel. 
 
Akoestisch bouwen is extra ingewikkeld en gecompliceerd. Peutz, een specialistisch 
bureau met internationale reputatie, heeft geadviseerd en het is echt prachtig geworden.
Naar de studenten en medewerkers hebben we van tevoren alles goed gecommuniceerd. 
Het was behelpen, maar als je weet dat het tijdelijk is, ontstaat er bereidheid veel te 
verdragen.”

Begroting

“We zijn binnen de aangepaste, definitieve begroting gebleven. Dat moest ook, want  
het ging om een Europese aanbesteding. En we hadden simpelweg niet meer budget. 
We hebben aanpassingen moeten accepteren om binnen de begroting te blijven. 
Zo zijn er bijvoorbeeld geen extra studiecellen gebouwd en geen gastenverblijf.”

Einde

“De bouwer heeft vele deadlines niet gehaald. Het gebouw zou aanvankelijk na de 
kerstvakantie 2016 in gebruik worden genomen. Toen mei 2017, vervolgens  
september 2017. Op 30 oktober 2017 konden we er eindelijk in, maar pas  
15 februari a.s. is de officiële opening. Voor deze opening door commissaris van de 
Koning René Paas zijn personeel, relaties, overheden en de bouwsector uitgenodigd. 
Het feestje voor de studenten komt later.”

Harrie van den Elsen zal het zeker niet rustiger krijgen. Hij is naast Dean van het Prins 
Claus Conservatorium onder meer secretaris-generaal van AEC (de Association 
European Conservatoires), Leading Dean van het Kenniscentrum Kunst en Samen- 
leving, bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en sinds januari  
ook Leading Dean van het Hanze Honours College. “Het stapelt lekker.”  
Hij blijft opgewekt zijn vrije tijd verdelen tussen de thuisbasis in Eijsden, een dorp 
onder de rook van Maastricht, en een woonetage aan de Parklaan in Groningen. En 
natuurlijk is hij héél vaak te vinden in het schitterende Prins Claus Conservatorium.
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Het logo van de stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium is ontworpen door 
kunstenaar Hans Mes. Hij is in 1979 afgestudeerd aan Academie Minerva in Groningen 
in twee studierichtingen: beeldhouwen en monumentale vormgeving. Inmiddels geniet 
hij nationale en internationale bekendheid. Hij woont vlakbij het conservatorium, maar 
verblijft voor werk ook regelmatig in het buitenland, vooral in China.

Ons logo is gebaseerd op de sculptuur die Hans Mes in 2006 maakte voor de hal van het 
conservatorium. De opdracht was destijds om een kunstwerk te scheppen dat refereert aan 
Prins Claus en zijn uitspraak: “Freedom is in the Mind.” Het eindresultaat is een  
combinatie van een portret van Prins Claus op basis van schaduwen van zijn gezicht die  
op de wand worden geprojecteerd en het citaat in de vorm van kalligrafie, waarbij de 
letters waar mogelijk zijn omgezet in muzieknoten.
Op 28 november 2006 is het monumentale werk van twee bij vier meter van gecoat staal 
onthuld. Hans kreeg veel complimenten, maar doorslaggevend voor hem was de reactie 
van Koningin Beatrix. “Je maakt een portret van haar overleden echtgenoot (Claus stierf 
oktober 2002), dan heb je de verantwoordelijkheid om recht te doen aan wie hij was en 
waar hij voor stond. De Koningin vond het heel geslaagd.”

Het beeldbepalende kunstwerk was de afgelopen twee jaar niet te zien.
De wand waaraan het was bevestigd verdween, dus het moest tijdelijk worden opgeborgen. 
“Ik heb het helemaal vastgezet op een houten frame met draagbalken. Vervolgens is het 
geheel, ingepakt in plastic, in opslag gegaan. Daar kon er niets mee gebeuren.”

Het herplaatsen in de nieuwbouw was niet eenvoudig. “De nieuwe ondergrond is niet  
van beton, maar van houten beplating en gipsplaten. Beduidend zwakker.  
Om de veiligheid te waarborgen - het kunstwerk weegt 250 kilo -  is er een aangepaste 
bevestiging aangebracht. De positie in het beschikbare vlak is door mij bepaald, zodat  
de compositie goed tot zijn recht komt. Er is een speciale steiger gebouwd om het  
kunstwerk op z’n nieuwe plek te kunnen hijsen.”
Het was drie dagen werk. Maar nu heeft de nieuwbouw een echte blikvanger bij de entree.

Over ons logo zegt Hans: “Zoals Prins Claus het gezicht is van het conservatorium  
zijn de Vrienden het gezicht van alle support. Het logo verenigt de Vrienden van het PCC 
met de activiteiten van het conservatorium. Een betere brug is niet denkbaar.”

Hans Mes en Koningin Beatrix
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Het was er nog niet van gekomen, maar na een half jaar is het toch echt tijd:  
de nieuwe voorzitter die zichzelf aan alle Vrienden voorstelt. Het is dat anderen het 
belangrijk vinden, maar anders had ik deze beker liever aan mij voorbij zien gaan.  
Het over jezelf hebben, nee, dat doe je eigenlijk niet.

Het leven dat ik leid, is vervuld van muziek. Elke dag verheug ik me even in de  
wetenschap dat we in een tijd leven waarin je op ieder moment van de dag muziek 
kunt horen. Dat is eeuwen niet zo geweest. Muziek hoorde men vroeger hoogst zelden. 
Toevallig op straat of hoogstens bij een concert, dat meestal alleen voor de hogere 
standen was. Geen muziek zonder techniek: het is echt mogelijk vierentwintig uur per 
dag muziek te horen, dankzij de apparaten die we tot onze beschikking hebben.  
Alle muziek van de wereld staat nu tot onze beschikking, overal. In ieder genre,  
en in alle beschikbare uitvoeringen. 

Hoewel ik een muzikale veelvraat ben – alleen gamelans en Caribische drums maken 
me zenuwachtig – heb ik één grote liefde: de klassieke muziek. Bach is de allergrootste. 
Geen dag zonder Bach, wat mij betreft. Nog mooier dan luisteren naar muziek is het 
zelf spelen. Bij ons thuis moesten alle kinderen spelen: mijn vader gaf mij een cornet, 
waarop melkboer Hendrik Teitsma me leerde blazen. Tellen jongen! Later heb ik een 
tijdje hobo gespeeld, totdat ik bij nacht en ontij op pad ging als verslaggever.  
Dat vergt een heel ander embouchure dan een dubbelriet. 

De klassieke muziek blijkt onuitputtelijk te zijn. Mijn hele leven lang ontdek ik  
componisten en stukken die ik nog niet kende. Of uitvoeringen die zo anders zijn dan 
vorige dat het lijkt of je een nieuw stuk hoort. Ook dat hoort bij deze tijd: er is nog  
nooit zoveel en zo goed over de muziek geschreven en gepraat als nu. Tijdschriften, 
boeken en radiostations te over, die je steeds weer op een nieuw spoor zetten. 

Vrijwilliger zijn voor het conservatorium beschouw ik als een eer. Het bestuur van  
de Vrienden vergadert meestal in het gebouw zelf. Dan zien we waarvoor en voor wie 
we ons inspannen: jonge mensen gezegend met talent, die ervoor gekozen hebben hun 
leven te wijden aan de muziek. Juist vanwege de overvloed die ik hierboven beschreef, 
is dat een dappere keuze: vind je plek maar eens in dat overweldigende aanbod aan 
muziek en muzikanten in een wereld die geen grenzen meer kent. Dankzij de stichting 
Vrienden kunnen we hen waar nodig een steuntje in de rug bieden, en u, als Vriend,  
de kans geven een glimp op te vangen van het uitbotten van al dat talent.



NIEUWSBRIEF 12, JANUARI 2018 - 8

Exclusieve lezing over de Matthäus- Passion door Chris Fictoor
Maandag 12 maart om 20.00 uur in Prins Claus Conservatorium in Groningen.  

De Matthäus-Passion van J.S. Bach blijft ons jaarlijks boeien. Vanaf 16 maart  
zijn er alleen al in het Noorden van het land minstens veertien uitvoeringen.  
Wat is er zo bijzonder aan deze grote oratoriumpassie? Is het de verborgen 
getalsymboliek? Of de treffende affecten, waarmee de tekst in muziek wordt  
uitgedrukt? Hoe ontstond deze compositie? Wat wilde Bach bij ons als luisteraar 
in beweging zetten? Daarover gaat het deze lezing. 
 
Chris Fictoor leidt deze avond met aansprekende beelden, verhalen en klanken.  
Hij is componist, dirigent, muziekpedagoog en cultuurmanager/bestuurder.  
Hij werkte onder meer als dean van het Prins Claus Conservatorium en was  
de eerste voorzitter van het VvPCC-bestuur. 
 
Prins Claus Concert 
Donderdag 12 april  om 20.00 uur in De Oosterpoort in Groningen
Vrijdag 13 april  om 20.00 uur in De Harmonie in Leeuwarden

De première van het concert is in Groningen, maar het business-event, het relatie- 
netwerkdiner en het concert worden voor het eerst in Leeuwarden gehouden.  
Dit in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. 
In 2018 is het 100 jaar geleden dat Leonard Bernstein werd geboren. De Amerikaanse 
componist en dirigent overleed in 1990 maar Broadwaymusicals als West Side Story 
maakten hem onsterfelijk. Op het programma staan verschillende composities van  
Bernstein, maar ook van George Gershwin. Lekker swingende muziek.  
Volgens Harrie van den Elsen is het ook goed voor de studenten om in dit repertoire te 
duiken. 
Dirigent is Wayne Marshall, specialist in Amerikaanse muziek. Hij woont op Malta. 
Valletta op het eiland is ook Culturele Hoofdstad van Europa. Dankzij het netwerk 
van Mark Vondenhoff kon hij gecontracteerd worden. 
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Dit is een uitgave van de Stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium.  
Redactie: Annemay Bock  en Annette Timmer, info@vriendenpcc.nl

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


