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Plaquette voor Maastrichtse componisten

Op 18 oktober jongstleden werd door violiste Lei Wang, concertmeester philharmonie zuidnederland, op initiatief
e
van Stichting Maastrichtse Componisten ter gelegenheid van de 110 geboortedag van componiste Andrée
Bonhomme een plaquette onthuld in haar geboortehuis Alexander Battalaan 1.
Biografie overgenomen van www.maastrichtsecomponisten.eu
Andrée Bonhomme (1905-1982) studeerde bij Maria Gielen aan het Maastrichts Muzieklyceum en muziektheorie en
compositie bij Henri Hermans. Zij studeerde daarna nog in Den Haag. Tussen 1928-1940 ging zij ‘s zomers naar Darius
Milhaud in Parijs. In het begin van de jaren vijftig studeerde Bonhomme nog enige maanden in Maastricht bij Matty Niel.
In 1928 debuteerde zij als concertpianiste met het Maastrichts Stedelijk Orkest o.l.v. Henri Hermans met een
pianoconcert van Mozart en als componiste met drie schetsen voor kamerorkest. Kort daarna werd zij als bespeelster
van piano en celesta aan dit orkest verbonden. In 1932 werd Andrée Bonhomme docente theoretische vakken en piano
aan de Heerlense muziekschool. Haar werk is sterk Frans georiënteerd en sluit aan bij Ravel en Debussy. Ondanks de
zeer Franse invloed in haar muziek bleef zij volgens verschillende recensenten toch zichzelf. Zij schreef ook vooral
liederen op Franse teksten en weigerde tijdens de Tweede Wereldoorlog ook maar enige concessie te doen aan het
nazi-regime. Uitvoeringen van haar werk bleven dus beperkt tot huisconcerten. Haar 51 liederen zijn geschreven tussen
1920 en 1955.
►Andrée Bonhomme, 1905-1982;
componiste en pianiste.

Een eerdere onthulling 24-03- 2013 door wethouder Jacques Costongs van een plaquette voor
componist Carl Smulders op zijn laatste woonadres in Maastricht (1915 – 1918) aan de Sint
Hubertuslaan 3 blijkt de VMG te hebben gemist, wat bij dezen even wordt rechtgezet,

Overgenomen uit: www.matty-niel.nl
De componist en auteur Carl Smulders werd geboren op 8 mei 1863 in de Sint Pieterstraat in
Maastricht als zoon van rasechte Amsterdammers, die domicilie hadden gevonden in Maastricht, waar
zijn vader een pianohandel begon. Hij bouwde ook piano’s. Zo kreeg de jonge Carl zijn fascinatie voor
de techniek van de piano en voor de muziek welhaast met de paplepel ingegoten.
Tijdens zijn schooljaren op de Gemeentelijke HBS begon hij ook heel bescheiden composities te
schrijven. Aan een carrière als componist of musicus dacht hij überhaupt niet; ingenieur, dat wilde hij
worden, maar… het bloed kruipt waar het niet gaan kan en zo liet de 15-jarige Carl zich in 1878 aan het
Luikse Conservatoire Royal de Musique als ‘’spoorstudent’’ inschrijven. Dagelijks ging hij met het
boemeltreintje naar Luik.
In 1886 kreeg Smulders van de jury van het conservatorium de gouden medaille voor piano uitgereikt
voor zijn eindexamenwerk: zijn eerste pianoconcert in a-klein.
Hij werd kort daarna docent harmonieleer aan het Luikse muziekinstituut. Bij zijn collega’s stond hij
bekend als een ‘pianiste par excellence’. Samen met zijn goede vriend, de jong gestorven componist
Guillaume Lekeu (1870-1894) won hij in 1891 een (gedeelde) tweede prijs tijdens het concours voor de
Brusselse Prix de Rome. In dat jaar liet hij zich tot Belg naturaliseren, zodat hij aan een
compositiewedstrijd mee kon doen met zijn cantate ‘Andromède’ voor koor, solo’s en orkest.
Rond 1900 had Smulders een uitstekende naam als musicus en componist verworven met goede
relaties in het Nederlandse en Belgische muziekleven.
In 1902 trouwde hij met Anna Maria Fouquet (1861-1941), dochter van de bekende Maastrichtse arts
Fouquet. Het huwelijk bleef kinderloos en strandde in 1911 tot groot verdriet van de componist.
Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, ontvluchtte Smulders zijn geliefde Luik en trok bij familie in
in Nijmegen. Hij vestigde zich een jaar later in Maastricht, Hubertuslaan 3 en zette zich in de
oorlogsjaren vooral in voor de vele Belgische vluchtelingen in de neutraal gebleven Limburgse hoofdstad
door lezingen en concerten te organiseren. In de oorlogsperiode werkte hij mee aan de technische
ontwikkeling van een nieuw klavier van de Belgische ingenieur/componist Pierre Hans. Na de oorlog
(1920) concerteerden beiden voor de Belgische koning met eigen composities op het zogenoemde
‘Hansklavier’ in het Koninklijk Paleis in Laeken. Smulders trad in de daaropvolgende jaren niet meer in
het openbaar op.
Zijn oeuvre omvat symfonische werken, concerten, kamermuziek, cantates, koren en een groot aantal
liederen. Niet veel van zijn werk is ook uitgegeven. Muzikaal was zijn stijl (laat)romantisch te noemen
met invloeden van de muziek van Richard Wagner, César Franck en Edvard Grieg. In zijn lyrische stijl
treedt een accentverschuiving op van de Duits-Wagneriaanse naar Frans-georiënteerde composities.
Smulders had ook een bijzonder literair talent en schreef vier Franstalige romans.
Op 21 april 1934 stierf hij in zijn Luikse woning aan de gevolgen van een leveraandoening en werd in
alle stilte begraven op de Luikse begraafplaats Robermont.
Zie en luister ook: https://www.youtube.com/watch?v=DU8XbNqaTMI
https://www.youtube.com/watch?v=hc_yxXdAryc

►Carl Smulders, 1863-1934;
componist en auteur.

