
Jaarverslag over 2022 Stichting Hermes 
 

Algemeen 
 

Stichting Hermes richt zich op het authentiek uitvoeren van 16e-eeuwse polyfonie en voert 

daarnaast hedendaagse aan de polyfonie verwante muziek uit.  

De muziek wordt uitgevoerd door Ensemble Hermes. Het projectensemble bestaat uit zowel 

ervaren amateurs als muziekstudenten en professionals. Tijdens optredens musiceren de 

zangers rondom een grote muziekstandaard die speciaal voor dit ensemble is ontworpen en 

gemaakt. Waar mogelijk wordt er gezongen vanuit kopieën van de originele manuscripten. 

Alle zangers hebben zich daartoe de zogenaamde mensuraal notatie, die in de handschriften 

gebruikelijk is, eigen gemaakt. 

 

Ensemble Hermes werd in 2010 opgericht door dirigent, 

zanger en oude muziekliefhebber Jeroen Spitteler. 

Jeroen Spitteler is nog steeds de dirigent van het 

ensemble. 

Stichting Hermes realiseert daarnaast projecten met een 

nieuw ensemble dat in 2022 nog ‘Femmes Vocales’ 

heette. Inmiddels is de naam omgedoopt in ‘Les Dames 

Vocales’ om verwarring te voorkomen met een ander 

ensemble. Ook dit projectkoor wordt gedirigeerd door 

Jeroen Spitteler. 

  



Projecten 
In 2022 heeft Stichting Hermes verscheidene projecten gerealiseerd: 

1. Het jubileumproject “in Deine Hände” van Ensemble Hermes. Dit project is een 

project dat eigenlijk al in 2020 uitgevoerd zou worden, maar door de 

coronamaatregelen steeds is verschoven. 

2. Het ‘reguliere’ project van Ensemble Hermes : “Orlando Lassus” 

3. Een project van Ensemble Les Dames Vocales 

 

Het project ‘In Deine Hände’ 

 

Dit project is gestart als jubileumproject bij het 10-jarig bestaan van Ensemble Hermes in 

2020. We wilden dat vieren met een bijzondere uitvoering, waarbij we deze keer ook muziek 

zouden laten horen waarbij instrumentalisten het ensemble begeleidden.  

Uiteraard wilden we ook bij dit jubileumproject aansluiten bij het doel van Stichting Hermes 

om polyfone muziek te laten horen die niet vaak wordt uitgevoerd en op een manier die de 

uitvoeringstraditie uit die tijd volgt.  

We hebben daarom gekozen voor een programma waarbij we beginnen met een van de 

hoogtepunten uit die polyfonie, de Lamentaties van Orlando di Lasso. Via zelden uitgevoerde 

werken van componisten uit tussenliggende generaties, o.a. ‘Die sieben letzte Worte Jesu’ 

en een motet van Heinrich Schütz trekken we de lijn door. Om uiteindelijk uit te komen bij 

de ‘de barokcomponist bij uitstek: J.S. Bach met een parel uit de barok, de ‘Actus Tragicus’.  

Doordat we geplande concerten steeds weer moesten uitstellen wegens corona-

maatregelen, hebben we de jubileumconcert niet in 2020 kunnen geven. 

Maar in het prille voorjaar van 2022 was het dan toch zover en hebben we in twee concerten 

deze opbouw kunnen laten horen aan het publiek.  

We zijn heel tevreden met het uiteindelijke resultaat, de feestelijke uitvoeringen die we 

hebben kunnen geven, de positieve reacties van het publiek en het bereikte artistieke 

niveau. 

Voorbereidingen 

De weg naar deze jubileumuitvoeringen was lang. Op het moment dat we startten met de 

voorbereidingen van het project dienden de eerste corona-besmettingen in Nederland zich 

aan. De oorspronkelijk geplande data in het najaar 2020 verdwenen al snel van de planning, 

maar ook daarna zijn er wel drie verschillende projectplannen geschreven met steeds weer 

wisselende data en plaatsen voor repetities en optredens.  



Achteraf hebben we de goede beslissing genomen om dit grote jubileumproject uit te stellen 

tot het voorjaar 2022. We hebben als Stichting in 2021 wel nog een kleiner project 

uitgevoerd rond het 500e sterfjaar van Josquin. 

Zelfs in 2022 leek de uitvoering nog in gevaar te kunnen komen door oplopende 

besmettingen, maar uiteindelijk hebben we de concerten probleemloos kunnen organiseren 

in maart 2022. 

 

We hebben voor het jubileumproject dus een groot beroep moeten doen op de flexibiliteit 

van zangers, musici, dirigent en concertkerken. En niet in het laatst zijn we blij met de 

flexibiliteit van de fondsen die ons jubileumproject hebben gesteund en die steeds bereid 

bleken om flexibel om te gaan met aanpassingen in data en toezeggingen. 

 

 

Toen we eenmaal de definitieve beslissing 

hadden genomen om de uitvoeringen in het 

voorjaar 2022 te geven hebben we volgens 

ons draaiboek de potentiële 

geïnteresseerden op de hoogte gebracht, o.a. 

via aankondigingen in het blad Zingmagazine, 

aankondigingen in diverse media voor 

amateurkoren en via de kanalen van de 

series waarin we optraden. De flyers zijn 

uitgedeeld en de digitale flyers zijn verstuurd 

naar de bekende mailadressen. De posters 

zijn op belangrijke plaatsen in Utrecht en 

Amsterdam opgehangen. 

 

In februari zijn we met de repetities 

begonnen. Ook daarbij hebben we tot het 

laatste moment nog moeten schakelen, 

omdat een uitvoerende besmet bleek met 

corona. Gelukkig hebben we op tijd voor een 

goede vervanger kunnen zorgen. 

 



Uitvoering Waalse kerk, Amsterdam 

 

Op zondag 20 maart 2022 heeft het ensemble het concert gegeven in de Waalse kerk in 

Amsterdam in de serie Couleur Vocale. 

 

 

We 

verwelkomden 

in de Waalse 

Kerk ruim 100 

bezoekers. 

 

Niet alleen de 

dirigent en de 

leden van het 

ensemble zelf 

waren zeer 

tevreden over 

het concert 

maar ook uit het publiek kwamen na het concert veel enthousiaste reacties. De combinatie 

van de authentieke uitvoering van de polyfonie van Lassus (uit de oude noten en rond de 

standaard) , met de prachtige muziek van Schutz en Bach bleek goed aan te slaan. Vooral 

‘Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz’ maakte veel indruk en paste natuurlijk prachtig in 

deze passietijd.  

 

Online te beluisteren 

Het concert in Amsterdam is opgenomen door ‘Bidden onderweg’, een meditatie app die 

gemiddeld door enkele duizenden luisteraars wordt beluisterd 

 

Uitvoering Gertrudis kathedraal, Utrecht 

 

Op 27 maart 2022 heeft het ensemble een concert gegeven in de serie van de Gertrudis 

Kathedraal in Utrecht. Bij de uitvoering in deze serie verwelkomden we ruim 70 luisteraars. 

In deze serie wordt altijd een korte inleiding gehouden door de pastor die een verbinding 

legt tussen de muziek en de spirituele omgeving van deze fraaie kathedraal. Enkele 



bezoekers zeiden dat ze  diep waren geraakt door de muziek. Ook dirigent, zangers en 

instrumentalisten waren zeer te spreken over het artistieke resultaat, een jubileum waardig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitzending van dit concert 

Het concert in Utrecht is opgenomen door de Concertzender. 

De uitzending van het concert heeft op 8 april 2022 plaatsgevonden. Op dat tijdstip heeft de 

Concertzender meestal enkele duizenden luisteraars. 

  



Het project ‘Orlando’ 

 

In het najaar van 2022 heeft Ensemble Hermes 

nog 3 concerten gegeven: 

 

 Op vrijdag 18 november in de serie 

Goede Rede in Almere 

 Op zaterdag 19 november in de serie 

“Couleur Vocale’ in de Waalse Kerk in 

Amsterdam 

 Op zondag 20 november in de Oude 

Kerk te Soest. 

 

Orlando di Lasso, of Orlandus Lassus, is behalve 

een van de grootste componisten van de 

tweede helft van de 16de eeuw zeker ook een 

van de meest veelzijdige en productieve. Zijn 

naam prijkt als een van de weinige 

componisten van vóór de barok op de erelijsten van componisten in het Concertgebouw in 

Amsterdam.  

 

Door deze concerten wil Ensemble Hermes eer brengen aan de bijzondere muziek en de 

veelzijdigheid van deze grote musicus uit de Lage Landen. De dirigent heeft de luisteraars 

aan de hand van zijn composities meegenomen in het veelbewogen leven van Orlando en 

laten zien en horen hoe zijn composities werden uitgevoerd in de traditie van de 16e eeuw. 

 

 

  



Het project ‘O Vierge’ van het Ensemble Les Dames Vocales. 

 

Op 19 juni gaf het vrouwenensemble (nog onder haar oude naam Les Femmes Vocales) 

tweemaal een uitvoering van het project ‘O Vierge’ in de Dominicuskerk in Amsterdam.  

O Vierge 

Les Femmes Vocales o.l.v. Jeroen Spitteler 

m.m.v. Arjan Veen, organist 

Zondag 19 juni 2022  – 14.30 en 16.15 uur  –  

Dominicuskerk Amsterdam 

 

Programma 

Ave Verum   Francis Poulenc (1899-1963) 

 

Messe à trois voix  André Caplet (1870-1925) 

- Kyrie 

- Gloria 

- Sanctus 

- Agnus Dei 

- O salutaris 

 

Instrumentaal intermezzo 

Pièce Héroïque     César Frank ( 1822-1890) 

 

Ave Generosa   Ola Gjeilo (1978)  

 

Cinque Motets  Jean Langlais (1907-1991) 

- Ave Mundo Gloria 

- O Salutaris Hostia 

- Tantum Ergo 

- O Bone Jesu 

- Chant Litanique 

 

Litanies à la vierge noire Francis Poulenc  

 

 

 

 

 

Centraal stond het prachtige stuk van Francis Poulenc: Litanies à la vierge noire met 

orgelbegeleiding. De andere stukken hierboven genoemd pasten daar goed bij. De stukken 

van Caplet en Langlais zijn minder bekend en verrasten het publiek zeker ook. 

Beide concerten waren goed bezet. 

Ook hier zijn weer opnamen gemaakt voor  de meditatie-app “Bidden Onderweg”. 

 

 

 

 


