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(1837-1924) had in orgelminnend Nederland 
– en zeker in rooms-katholieke kringen – in 
de decennia rond 1900 een zeer bekende 
klank. Voordat Verheijen echter naam zou 
maken als organist van de Amsterdamse 
Mozes & Aäronkerk, het Paleis voor Volks-
vlijt en het nieuwe Concertgebouw werkte 
hij als organist en koorleider in Gouda. Tien 
jaar (1862-1871 en 1873-1874) verbleef Verhe-
ijen in Gouda, waar hij zich zou ontpoppen 
tot een belangrijke speler op cultureel ge-
bied. In dit artikel zullen de vroege, Goudse 
jaren van Verheijen centraal staan, waarbij 
ook wordt getracht licht te werpen op enkele 
muzikale facetten van het culturele leven in 
Gouda in het derde kwart van de negentien-
de eeuw.1

Een self made man als organist

Josephus (Jozef) Antonius Verheijen werd op 19 augus-
tus 1837 geboren te Amsterdam, waar zijn vader werk-
zaam was als ‘mr. metselaar’. Josephus was aanvankelijk 
voorbestemd voor een dergelijk beroep en hij heeft in 
zijn jonge jaren inderdaad een aantal jaren als ‘steen-

‘… zekere heer J. Verheijen’

de goudse jaren van een amsterdams musicus

Victor Timmer

Jos Verheijen (Collectie Victor Timmer)

houwer’ gewerkt, vooral in Amsterdam. Zijn grote lief-
hebberij was echter muziek, waarin hij zich bekwaamde 
via de stedelijke muziekschool in zijn geboortestad, en 
(mogelijk) privélessen, terwijl hij zich daarnaast voor 
het grootste deel de muzikale zaken zelf eigen heeft ge-
maakt. Het zal deze ‘self made man’ dus zeker niet aan 
talent ontbroken hebben! Op omstreeks elfjarige leeftijd 
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De oudst bekende opname van het Rütter-orgel (Collectie Timmer)

de jaar een nieuw orgel gekregen van Wilhelm Rütter uit 
het Duitse Kevelaer.3 Voor dit instrument (twee klavieren 
en vrij pedaal, 28 stemmen) ontving de orgelbouwer in 
totaal ƒ4366,-.4 De eerste bespeler van het orgel, or-
ganist B. van Kints, had waarschijnlijk geen problemen 
met de grootte en samenstelling van het nieuwe instru-
ment,5 maar na zijn dood op 19 december 1861 bleek het 
niet eenvoudig een geschikte opvolger te vinden. ‘Om-
dat er niemand in deze stad gevonden werdt, die daartoe 
de noodige bekwaamheid had,’ besloot het kerkbestuur 
dat er ‘naar elders moest omgezien worden’. Uiteindelijk 
leidde deze zoektocht naar de jonge Amsterdamse orga-
nist J. Verheijen: 

Na veel moeite gelukte het eindelijk voor den tijd van 
2 jaren een accoord te sluiten met zekere Heer J. Ver-

was hij al invaller-organist in de parochiekerk St.-Anna 
te Amsterdam. In 1862, maar misschien ook al eerder, 
werkte Verheijen als organist in de r.-k. kerk St.-Thomas 
van Aquino te Amsterdam. 

In datzelfde jaar, per 1 mei, werd hij benoemd als 
organist bij de r.k. St.-Josephparochie te Gouda, naar 
welke stad hij nog diezelfde maand samen met zijn ou-
ders verhuisde.2 Opvallend is dat bij de inschrijving op 
3 mei 1862 in het Goudse bevolkingsregister Verheijen 
senior als hoofdbewoner werd aangemerkt. Als beroep 
van Jos Verheijen werd dat van organist genoteerd. De 
ouders vertrokken later weer naar Amsterdam, maar na 
het overlijden van Verheijens vader begin 1869 kwam zijn 
moeder in mei van dat jaar weer te Gouda inwonen, ver-
gezeld van een nichtje.

De rooms-katholieke St.-Josephkerk, waar Verheijen 
kwam te werken, was in 1854 vergroot en had in datzelf-

1. Dit artikel is een op Gouda toegespitste bewerking van gedeelten 
uit: Victor Timmer, ‘Verheijen en Philbert. Een ontmoeting met ge-
volgen’, deel 1, Het Orgel, 105/2 (2009), 4-13; idem, deel 2, Het Orgel, 
105/3 (2009), 28-39.
2. Persoonlijke gegevens over de periode in Gouda werden (via in-
ternet) ontleend aan het Goudse bevolkingsregister, aanwezig in 
het Streekarchief Midden-Holland te Gouda (samh).
3. Het nieuwe orgel werd in een inventaris uit 1857 (bron: zie noot 4, 
inv.nr. 285) omschreven als: “Een nieuw 16 voets orgel met vrij pe-
daal.” Het instrument staat na enige omzwervingen tegenwoordig 
in de Grote Kerk te Hilversum. Zie voor meer bijzonderheden: G.H. 
Broekhuyzen Senior, Orgelbeschrijvingen (Amsterdam 1986) 301-302 
(G20; hier wordt ook de dispositie van het vorige orgel genoemd, 
een éénklaviers instrument), resp. idem (commentaar) (Amsterdam 
1993) 324 -325. Hans van der Harst, ‘Twee Rijnlandse orgels in Hil-
versum (2)’, Het Orgel 76/6 (1980), 202-206, alsmede Peter van Dijk 
(eindred.), Het Historische orgel in Nederland 1850-1858 (Amsterdam 
2002) 205-208.
4. Nationaal Archief, archief Bisdom Rotterdam, inv.nr. 284 (Gouda, 
St.- Josephkerk), dossier Rekening en Verantwoording, daaruit de 
jaren 1853-1862. Rütter had het instrument daarna ook in jaarlijks 
onderhoud, doorgaans voor ƒ 30,- (als basisbedrag) per jaar of iets 
meer. In 1871 werkte hij nog voor ƒ 385,- aan het instrument. 
5. Boudewijn van Kints werd geboren op 19 september 1822 te Ter 
Aar; hij wordt in het Goudse bevolkingsregister enkele malen ge-
noemd als muziekonderwijzer en winkelier. (bron: als noot 2, Ter 
Aar, resp. Gouda).
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tacten met de Franse orgelexpert Charles Philbert, op 
dat moment werkzaam bij het Franse consulaat in Am-
sterdam en die hij al kende vóór hij naar Gouda vertrok. 
Deze ervaringen zijn richtinggevend geweest voor zijn 
verdere carrière.

‘Buitenkerkelijke’ activiteiten in Gouda

Meer dan de voorgaande informatie over de kerkelijke 
activiteiten van Verheijen is helaas niet voorhanden, 
doordat het grootste deel van het parochiearchief al vele 
jaren geleden spoorloos is verdwenen.11 Kennis over zijn 
activiteiten in het ‘gewone’ Goudse muziekleven hebben 
we wel, dankzij de sinds 1 april 1862 verschijnende Goud-
sche Courant.12 Hierin stonden geregeld aankondigingen 
en verslagen van concerten. 

Ten tijde van het aantreden van Verheijen kende Gou-
da verschillende muziekgezelschappen. Naast het staf-
muziekcorps van het 4e Regiment Infanterie, bestond er 
sinds 1826 het muziekgezelschap Euphonia13, dat evenals 
het koor Caecilia onder leiding stond van stadsmuziek-
meester J.H. Bekker. Beide gezelschappen leidden bij 
tijd en wijle een wat kwakkelend bestaan. Zo vond er in 
1866 een ‘doorstart’ plaats van Euphonia, terwijl in ok-
tober 1868 door Caecilia de ballotage werd afgeschaft 
en de contributie met 5 gulden werd verlaagd teneinde 
meer leden aan te trekken. Ondanks de energieke pogin-
gen van Jacob Kwast, de opvolger van Bekker, om beide 
gezelschappen nieuw leven in te blazen, werd Euphonia 
in augustus 1870 opgeheven. In 1867 was ondertussen 
door dezelfde Jacob Kwast de Goudsche Harmonie-Kapel 
opgericht, welke was samengesteld uit leden van het 
stafmuziekcorps, Euphonia en een aantal andere dilet-
tanten. Deze ‘kapel’ telde al direct 29 leden. Verder was 
er ook nog een dameskoor Zanglust actief met als direc-
trice H. Van Luenen.

Aan Verheijen de uitdaging een plek in dit Goudse 
culturele wereldje te veroveren. Een jaar na zijn komst 
te Gouda werd de Liedertafel Gouda’s Mannekoor opge-
richt.14 Bij het ‘2e jaarlijksche’ concert van dit koor, in 
april 1864, werd Verheijen als ‘verdienstelijken’ direc-
teur genoemd.15 Mogelijk leidde hij het gezelschap vanaf 

heijen, een braaf en oppassend jongeling, en wel voor 
eenen som van ƒ 300 ’s jaars, waartoe het eerste jaar 
door de Choristen ƒ 100 en door den Pastoor insgelijk ƒ 
100 zoude worden bijgedragen, het tweede jaar zoude 
den Pastoor alleen ƒ 150, daarbij voegen, zoodat na 
verloop van dien tijd men hoopte dat voornoemde Heer 
door het geven van les, zich in staat mogt gevoelen, 
door eigen middelen en eene Jaarwedde als organist, 
zijn brood te kunnen verdienen.6

Verheijen kreeg tot 1871 een jaarsalaris van ƒ150,- (twee-
maal zoveel als zijn voorganger)7. Aanvullende inkom-
sten verkreeg hij als muziekonderwijzer, onder andere 
op ‘het pensionaat van de heer van Buuren’ te Bodegra-
ven, en als koordirigent, waarover hieronder meer.8 

Inspiratie

Over hoe Verheijen zich in Gouda ontwikkelde en hoe 
hij functioneerde als organist, is helaas maar weinig be-
kend. We weten dat hij in de periode voor 1866 in de kerk 
met het koor orkestmissen heeft uitgevoerd van Beetho-
ven, Haydn, Mozart e.a. (mogelijk deels met voor orgel 
gearrangeerde orkestpartijen), maar verder gaat onze 
kennis niet. Wel weten we dat Verheijen zijn vakanties 
in Duitsland doorbracht om daar naar andere organisten 
te luisteren. In een necrologie lezen we: ‘Als de dagen 
der vacantie waren aangebroken, besteedde Verheijen 
dien vrijen tijd om de talenten van andere organisten te 
betrachten, trok hij van stad naar stad, bereisde hij Duit-
schland, om zijn spel aan dat van andere kunstenaars te 
toetsen.’ Deze aanvankelijke oriëntatie op Duitsland zal 
zijn bepaald door het Duitse orgel dat hij in Gouda be-
speelde. 

Voor Verheijen als musicus is een reis in 1867 naar Pa-
rijs – dus tijdens zijn Goudse periode – van groot belang 
geweest. Het bezoek aan orgelbouwer Aristide Cavaillé-
Coll9 en de kennismaking met muzikale kopstukken als 
César Frank, Alexandre Guilmant, Charles-Marie Widor 
en Camille Saint-Saëns wakkerde ‘zijn belangstelling 
voor het orgel en de Fransche muziek tot liefde aan’.10 
Deze oriëntatie is zeer waarschijnlijk gevolg van zijn con-
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6. NA, Bisdom R’dam, inv.nr. 283, correspondentie met het kerkbe-
stuur van de parochie St.-Joseph te Gouda, brief van pastoor A.F. 
Ranshuijsen d.d. 11 november 1862 betreffende het tussentijds ver-
hogen van het salaris van de organist.
7. Als noot 4. Of het ‘Choor’ hem jaarlijks uit eigen middelen ook 
rechtstreeks een honorarium uitkeerde en of dat bij zijn voorgan-
ger ook het geval was, is niet bekend. 
8. Naar gegevens uit E.A. Melchior, Wetenschappelijk en biographisch 
woordenboek der toonkunst, Schiedam 1890, 691 en J.H.Letzer, Muzi-
kaal Nederland, Utrecht 1911, 181. In de Goudsche Courant werden 
over de periode 1862 – 1871 geen berichten over zijn activiteit als 
muziekonderwijzer aangetroffen. Blijkbaar was annoncering niet 
nodig om de weg naar hem te ‘vinden’.
9. Jos. A. Verheijen, ‘Cavaillé-Coll In Memoriam’, Sempre Avanti, 1 
(1899 – 1900), nr. 2 (15 november 1899), 2.
10. Volgens Herman Rutters, ‘Jos. A. Verheijen’, Algemeen Handels-
blad, d.d. 18 augustus 1917.
11. Een restant van het oorspronkelijke archief is aanwezig in samh, 
maar daarin ontbreken alle relevante bronnen zoals memoriale(s), 
notulen- en kasboeken van het kerkbestuur, correspondentie, losse 
stukken m.b.t. de bouw van kerk en orgel, personeel, etc. Naar ver-
luidt zou dit ontbrekende deel van het parochiearchief in [onbe-
kend] ‘particulier bezit’ zijn terechtgekomen, nadat in 1977 de toen-
malige gemeentearchivaris had geweigerd het archief van beide 
Goudse r.k. parochies in bewaring te willen nemen! Gelukkig is het 
wel en wee van de parochie in de periode 1418-1947 vastgelegd in: 
Dalmatius van Heel, De Minderbroeders te Gouda (2 delen) (Gouda 
1947). 
12. Aanwezig in samh; voor dit artikel werden door mij alleen de 
originele jaargangen 1862-1871 en 1879-1882 nagelezen op activitei-
ten van Verheijen. Voor een breder en vollediger overzicht van het 
totale Goudse muziekleven is het uiteraard gewenst - naast even-
tueel beschikbaar materiaal uit andere bronnen - alle beschikbare 
jaargangen na te zoeken op informatie.
13. Van Euphonia bleef een klein archief bewaard in het samh.
14. Goudsche Courant, d.d. 3 juli 1862.
15. Goudsche Courant, d.d. 21 april 1864 (Een terugblik van “eenige 
liefhebbers” op dit concert, waarbij o.a. delen uit de opera “Le trou-
vère” [Il trovatore] van Verdi werden uitgevoerd; uiteraard volgde 
na afloop een bal, “dat tot aan den morgen voortduurde”).
16. samh, archief van het muziekgezelschap Euphonia, inv.nr. 1, no-
tulen 1868-1870). 
17. samh, archief van het muziekgezelschap Euphonia, inv.nr. 2, re-
keningboek 1826-1870.

Oproep voor eerste repetitie Gouda’s Mannekoor.

vermeld in het stedelijk adresboek. In de tweede helft 
van 1869 werd door Verheijen vervolgens Liedertafel 
Apollo opgericht, welk koor ook een ‘afdeeling Dames-
Zangvereeniging’ kreeg. Met dit koor had Verheijen meer 
succes, zoals hieronder zal blijken. Ook moet hij enkele 
jaren lid zijn geweest van Euphonia. Zijn naam wordt in 
1868 en 1870 genoemd in de bestuursnotulen.16 Mis-
schien fungeerde hij er vooral als pianist en/of bespeler 
van het in kort daarvoor aangeschafte harmonium.17 

Uitvoeringen

Gedurende zijn Goudse jaren zette Verheijen zich ver-
schillende keren goed op de kaart met grootse con-
certen, waaraan verschillende muziekgezelschappen 
en professionele musici meededen. Niet iedereen was 
hier echter over te spreken. Begin 1867 bracht Verhe-
ijen bijvoorbeeld (zijn) pastoor Ranshuijsen in verlegen-
heid toen hij ‘uit een liefdadig inzigt, alsook om in zijne 

de oprichting en was hij medeoprichter. Na 1864 is het 
koor vermoedelijk spoedig een stille dood gestorven, 
want er werd in de plaatselijke pers nooit meer over ge-
rept. Koor en dirigent stonden in 1867 voor het laatst 
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betrekking eenigsints naam te maken’ een concert wilde 
organiseren, ‘waartoe hij enige virtuozen had uitgenodigd 
hem behulpzaam te zijn’.18 Verheijen wilde de geeste-
lijke graag prominent (als ‘lijsttrekker’) op de inteken-
lijst voor dat concert plaatsen; maar deze voelde daar 
niet veel voor en hield daarom ruggespraak met zijn bis-
schop. Hij wilde Verheijen in zijn rol als ‘muziekmeester’ 
echter ook niet beletten een en ander te organiseren. 
De pastoor, bepaald niet muziek-minded, voelde er zelf 
overigens absoluut niet voor het concert te bezoeken, 
ook al was de opbrengst van dit concert bedoeld ‘Ten 
voordeele der algemeene nagelaten betrekkingen [= nabe-
staanden] van Choleralijders te Gouda’. 

Aankondiging concert met kerkkoor, 1867

18. NA, Bisdom R’dam, inv.nr. 283, correspondentie met het kerk-
bestuur van de parochie St.-Joseph te Gouda, brief van pater A.F. 
Ranshuijsen d.d. 4 januari 1867.
19. Tot november 1866 was dit een gemengd koor; daarna telde het, 
zoals ook bij alle andere r.k.kerkkoren elders in ons land, op bevel 
van ‘hogerhand’ alleen nog maar mannelijke leden.
20. Goudsche Courant, d.d. 10 en 20 januari 1867. Mogelijk betrof 
het bij laatstgenoemde ‘dilettant’ de bariton P.L. Hegener. De netto 
opbrengst van dit concert, dat volgens de pers uitstekend had vol-
daan, bedroeg ƒ136,82.
21. Goudsche Courant, d.d. 22 mei 1870. Op 6 juli werd bovendien 
gemeld dat Apollo was opgenomen in de “Nederlandsche Zangers-
bond” op voordracht van “Amstels Mannenkoor” en “Aurora” uit 
Utrecht. 
22. Goudsche Courant, d.d. 8 juli 1870.
23. Goudsche Courant, d.d. 14 september 1870.
24. Goudsche Courant, d.d. 8 en 11 januari 1871 (aankondiging), als-
mede een ingezonden impressie op 18 januari 1871.
25. Goudsche Courant, d.d. 18 januari 1871. 

Het concert onder leiding van Verheijen werd gegeven 
door ‘de Leden van het Zangkoor der St. jozefs-kerk 19, 
met welwillende medewerking van eenige Leden van het 
Muziekgezelschap euphonia’ (met blaas-en strijkinstru-
menten), alsmede genoemde ‘virtuozen’ [bedoeld wer-
den hier de (vocale?) Amsterdamse ‘dilettanten’ Theu-
nissen Basz. en Hegener].20 De uitvoering vond plaats in 
sociëteit ‘Ons Genoegen’, volgens de anonieme kritische 
schrijver van een door de pastoor ontvangen protestbrief 
een ‘openbaar koffijhuis’. Dat bisschop en pastoor niet 
enthousiast waren over dit buitenkerkelijke uitstapje van 
het kerkkoor en hun organist is te begrijpen, zeker om-
dat er ook delen uit missen van Joseph Haydn zouden 
worden uitgevoerd, die naar hun mening toch eigenlijk 
alleen in de zondagse Mis thuishoorden. Ze konden het 
concert weliswaar niet verbieden, maar hoopten wel dat 
genoemde stukken dan in elk geval waardig zouden wor-
den vertolkt. Bij dit eenmalige optreden van het koor 
‘buiten de deur’ is het echter wel gebleven!

Op 8 mei 1870 werd onder leiding van Verheijen een 
‘Groot Vocaal en Instrumentaal Concert’ gegeven door 
Liedertafel Apollo, met medewerking van leden van Eu-
phonia en ‘Stafmuzikanten der Grenadiers en Jagers’. 
Zoals toen veelal gebruikelijk was er bal na. Het concert 
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(Von Weber) en fluit (Böhm).23 Tijdens een concert op 15 
januari 1871 werden werken uitgevoerd van o.a. Lachner 
(‘Hymne an die Musik’), Beethoven (‘Die Ehre Gottes’), 
Mozart (de bas-aria ‘O Isis’ uit Die Zauberflöte), Viotta 
(een mannenkwartet), Verhulst (‘Rembrandt, feestzang’) 
en Richard Hol.24 Van laatstgenoemde maakte vooral 
‘Het graf onder den Meidoorn’ (een stuk voor sopraan, 
mannenkoor en orgel) grote indruk. Men was bij dit laat-
ste werk zo begeesterd door ‘het hemelsche geluid’ van 
de sopraan, dat haar prompt het erelidmaatschap werd 
aangeboden en ze bovendien werd vereerd met het gou-
den insigne van Apollo!25

Afscheid

Op 23 april 1871 volgde de aankondiging van het vol-
gende, voor Verheijen op dat moment laatste concert 
met Apollo en ‘de afdeeling Dames-Zangvereeniging’ (op 
1 mei), drie dagen later gevolgd door een kort bericht 
dat hij ingaande 30 april was benoemd te Amsterdam als 
organist van de Mozes & Aäronkerk. Over het afscheid 
van zijn koor werd geschreven: 

Gouda 4 Mei.
De heer J.A. Verheijen, die gedurende negen jaren te de-
zer stede werkzaam was als organist in de r.c. kerk op de 
Gouwe, die verder door onderwijs en leiding, ondersteu-
ning en onvermoeide medewerking op het gebied der toon-

moet een groot succes zijn geweest, in ieder geval vanuit 
het standpunt van de musici. De koorleden waren name-
lijk zo onder de indruk van wat Verheijen met hen had 
bereikt, dat ze direct na het concert tot actie overgin-
gen. In de Goudsche Courant lezen we:

Dinsdag jl. had de liedertafel ‘Apollo’ haren hoogge-
schatten directeur eene aangename verrassing bereid, 
terwijl Z.Ed. druk bezig was de oefeningen te leiden, 
nam de president dier zangvereeniging het woord, en 
bood den heer J.A.Verheijen, met eene hartelijke toe-
spraak namens de liedertafel, een keurig geschenk aan, 
zijnde eene prachtige marmeren pendule met de buste 
van Mozart. Zichtbaar aangedaan dankte de heer Ver-
heijen voor dit blijk van hulde en erkentelijkheid.21 

Kort daarop werd t.b.v. de slachtoffers van een grote 
brand in Bodegraven een liefdadigheidsconcert gege-
ven door Apollo, Euphonia en Caecilia tezamen, onder 
leiding van beide directeuren [Kwast en Verheijen]; het 
programma is onbekend.22 Van enkele andere concerten 
weten we wel welk soort composities er zoal werden uit-
gevoerd, zoals van het concert van Apollo in ‘Ons genoe-
gen’ op zondag 11 september 1870. Op het programma 
stonden vocale koor- en solostukken van negentiende-
eeuwse componisten als Beltjens (‘Lofzang’), Kücken 
(‘Herzenswünsche’), Schäfer (‘Altefrauen-Walzer’), Künze 
en Kreutzer, alsmede instrumentale soli voor klarinet 

Sociëteit Ons Genoegen Aankondiging afscheidsconcert van Jos Verheijen op 1 mei 1871
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Terugblikkend op deze periode in Gouda, kunnen we 
concluderen dat Verheijen zich naast zijn functie als or-
ganist actief in het openbare muziekleven bewoog, niet 
alleen als muziekonderwijzer, maar met name als oprich-
ter en directeur van de genoemde koren.

Mede daardoor moet hij zich erg in Gouda thuis ge-
voeld hebben en er ook later graag hebben verkeerd, zo-
als zal blijken uit het vervolg.

 Verhuizingen

Vanwege zijn nieuwe baan in Amsterdam, verhuisde Ver-
heijen met zijn moeder en zijn nichtje  per 3 mei 1871 
weer naar zijn geboortestad. Zijn privé-geluk had hij 
echter te Gouda gevonden, want hij huwde daar op 1 juli 
1873 met Goverdina Maria Lievegoed (r.-k., geboren in 
Groningen, wonend te Gouda).29 Vanwege zijn huwelijk 

kunst veel goeds heeft gesticht, en door zijn ijver, kunstzin 
en welwillendheid, de achting geniet van wie hem leerden 
kennen, verlaat Gouda tengevolge zijner benoeming als or-
ganist in de Mozes-Aäronskerk te Amsterdam.
Zondag den 30n April ll. leidde hij in de zaal ‘Kunstmin’ 
der sociëteit ‘Ons Genoegen’ voor het laatst de repetitie 
van de liedertafel ‘Apollo’ en de ‘Dames-Zangvereeniging’, 
met het oog op de gezamentlijke uitvoering van haar pro-
gramma voor den 1n Mei.
Werd de verdienstelijke directeur in de laatste dagen door 
menig blijk van hoogachting en vriendschap verrast – ook 
de laatste vergadering van beide vereenigingen, die aan 
hem haar ontstaan en haren bloei te danken hebben, le-
verde hem treffende blijken van dankbaarheid en vriend-
schap. Onder anderen werd hem een prachtig album met 
portretten van de leden der vereenigingen aangeboden26, 
en de hartelijkste toespraken werden bekroond door den 
volgenden beurtzang:27

Allen
Gij, die ons voor den laatsten keer
Bij onze zangen leidt,
Nu, op de ban der kunst en eer,
U ginds een werkkring beidt;
Ontvang in ’t plechtig afscheidslied
Ons aller hulde, en weet
Dat ieder warmen dank U biedt,
En nimmer U vergeet. (bis.)
De Dames.
Vind ’s levens lief, nooit ’s levens wee
Waar ooit het lot U wenkt;
U deel’de Voorspoed midlijk mee
Wat heil en vreugde schenkt.
Allen.
Bouw op den weg der Kunstmin voort !
Dat Vrienschap U verzell’!
Thans brengt ze U Gouda’s afscheidswoord:
Gedenk ons en Vaarwel. (bis.)

Wij hopen en verwachten dat, ook na ’s mans vertrek van 
hier, beide vereenigingen krachtig zullen voortstreven op 
den door hem gebaanden weg en zoo haren bloei verze-
keren.28
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Opnieuw Apollo

In de advertentie voor een opvolger van Verheijen als 
organist in de St.-Josephkerk stond ook het volgende 
vermeld: ‘Bij voldoende bekwaamheid bestaat er gele-
genheid, de Directie, over te nemen van eene Liedertafel 
en Zangvereeniging, ook vooruitzicht op privaatlessen. 
Instrumentale kennis strekt tot aanbeveling.’31 Kennelijk 
beschikte Verheijens opvolger aan het Rütter-orgel, mu-
ziekonderwijzer Willem Konincks (geboren op 6 maart 
1846 te Delft) op dat moment nog niet (voldoende) over 
deze extra bekwaamheden, want tot 1875 werd Apollo 
geleid door muziekmeester Joh. Wensink (muziekonder-
wijzer aan de muziekschool).32 Na hem volgde tot 1879 
Simon van Milligen (stadsmuziekdirecteur, tevens direc-
teur van de stedelijke muziekschool).33

Hoe cruciaal de rol van Verheijen was ge-
weest bij Apollo, blijkt wel uit de neergang 
van het koor na zijn vertrek. In 1879 
dreigde voor het koor zelfs opheffing. 
Wellicht om die reden zal aan Verhe-
ijen zijn gevraagd (of heeft hij zelf aan-
geboden) terug te komen om het tij te 
keren. Verheijen werd opnieuw direc-
teur en bij de repetities werd hij geas-
sisteerd door de al genoemde Willem 
Konincks, vermoedelijk om deze klaar te 
stomen als opvolger. Bij het verslag van de 
uitvoering van Apollo (samen met de afdeling 
‘uiterlijke welsprekendheid’34) van 8 juni 1879 
stond dat de terugkomst van Verheijen en ‘zijne ver-
nieuwde optreding aan veler verlangen voldoet’.35 Over 
het concert op 30 september 1879 (10-jarig bestaan van 
het koor) werd gesproken van ‘35 werkende leden onder 
Directie van de HH. J.A. Verheijen te Amsterdam en W. Ko-
nincks alhier’.36 

Het grootste succes van dit laatstgenoemde concert 
(m.m.v. het ‘Paleis-Orchest’ van het Paleis voor Volks-
vlijt te Amsterdam) was de groots opgezette compositie 
‘De Feestzang’ voor (vocale en instrumentale) solisten, 
koor en ‘groot orchest’, speciaal door Verheijen voor 
deze gelegenheid geschreven op een 58-regelige tekst 

26. Dit album is bewaard gebleven binnen de familie; helaas is geen 
enkele foto voorzien van een naam, zodat onbekend is, wie afge-
beeld zijn.
27. Het lied werd gezongen op de wijs van “Wien Neerlands bloed 
…” (blijkens een notitie bij een copie van deze tekst in bezit van 
nazaten van Verheijen).
28. Goudsche Courant, d.d. 5 mei 1871. Over het concert zelf werd 
later in de krant niets vermeld.
29. Haar ouders woonden ook in Gouda, waar haar vader meester-
kleermaker was bij het 4de Regiment Infanterie.
30. Het betrof Henri Maria Aloysius Johannes (27 juli 1876 - 12 ok-
tober 1876), die in Gouda stierf, alsmede Franciscus Maria Josephus 
Antonius (24 juni 1875 - 3 april 1877), die in Amsterdam overleed na 
“eene hevige ongesteldheid van slechts eenige dagen”. (naar gegevens 
uit de bevolkingsregisters van Amsterdam en Gouda, en de collec-
tie familieberichten van het cbg in Den Haag).
31. De Tijd, d.d. 17 april 1871.
32. (bron: als noot 2) De benoeming van Konincks werd ook ver-
meld in het tijdschrift Caecilia. Hij zou deze functie ruim 50 jaar 
zeer plichtsgetrouw vervullen tot hij 1923 werd gepensioneerd. Jo-
han Wilhelm Wensink (Zutphen, 1851) was in 1871 en 1872 directeur 
van de Muziekschool in Zwolle. In 1875 vertrok hij uit Gouda naar 
Franeker, voor het vervullen van de functie van stadsmuziekmees-
ter. Zie verder over hem: Jan ten Bokum, Muziek in de IJsselsteden 
(Utrecht 1988).
33. Simon van Milligen (Rotterdam, 1849 - Amsterdam, 1929) nam 
in het Nederlandse muziekleven in de decennia voor en na 1900 
een niet onbelangrijke plaats in. Zie over zijn activiteiten in de 19e 
eeuw Melchior, 453-454.
34. De afdeling “Dames-zangvereeniging” was inmiddels blijkbaar 
opgeheven. 
35. Goudsche Courant, d.d. 11 juni 1879.
36. Goudsche Courant, d.d. 17 september 1879.

vestigde ‘muzijkmeester’ Verheijen zich per 8 juli 1873 
weer tijdelijk in Gouda. Op 11 juni 1874 vertrok hij op-
nieuw – en nu definitief – naar Amsterdam, eerst alleen 
met het nichtje; zijn echtgenote volgde een maand la-
ter. Mogelijk vormde het (bij toenemende werkzaamhe-
den) steeds (meer) heen en weer moeten reizen van en 
naar Amsterdam een te grote belasting. Veel leed bleef 
Verheijen tijdens dit huwelijk niet bespaard: niet alleen 
stierf zijn vrouw op 21 juli 1877 ‘aan eene slepende ziek-
te’, hun twee kinderen waren op dat moment al overle-
den.30 Hij zou in 1884 hertrouwen.

Simon van Milligen



152

Ti
di

ng
e 

20
15

Verheijen. Andersom gold ook dat Verheijen een tijdlang 
zijn stempel heeft kunnen drukken op het Goudse muzi-
kale leven in het derde kwart van de negentiende eeuw.

van D. Ruijter.37 Bijna twee maanden later werd het con-
cert in meer besloten kring herhaald, waarbij als alter-
natief voor de orkestpartij een ongetwijfeld ook door 
Verheijen zelf gecomponeerd arrangement voor strijk-
kwartet, orgel en piano dienst deed. Bij beide gelegen-
heden heeft Verheijen vermoedelijk zelf de pianoforte-
soli voor zijn rekening genomen.38 Als dank voor hun vele 
arbeid werden de beide directeuren ook materieel be-
loond: Verheijen met een ‘zilveren inktkoker’, Konincks 
met een ‘fraai gouden horloge’, beide met toepasselijke 
inscriptie. In zijn dankwoord werd door Verheijen toege-
zegd Apollo [verder] ‘met raad en daad, waar hij kan te 
zullen bijstaan’.39 

Op 18 april 1880 namen beide directeuren elk een 
deel van het programma voor hun rekening, terwijl het 
concert van 3 oktober 1880 vermoedelijk het laatste is 
geweest waaraan Verheijen meewerkte. Vanaf het eerst-
volgende concert (op 30 oktober 1881) was de leiding al-
leen in handen van Konincks.40 Daarmee had de missie 
van Verheijen aan zijn doel beantwoord en kon hij zich 
verder richten op zijn werkzaamheden in Amsterdam, 
waar hij tijdens dit intermezzo was blijven wonen. 

Epiloog

In de jaren na zijn vertrek uit Gouda zou Verheijen uit-
groeien tot een musicus van gewicht. Zoals in de inlei-
ding beschreven, bespeelde hij enkele moderne grote 
orgels in de hoofdstad, terwijl hij ook elders vele nieuwe 
orgels heeft gekeurd en ingespeeld. Daarnaast was hij 
vanaf 1871 in Amsterdam gevestigd als ‘leeraar in pi-
ano, zang, orgel en theorie’ en richtte hij er (niet voor 
het eerst) een koor op. Verder was hij onder andere in 
1899/1900 mede-oprichter van de Nederlandsche Or-
ganisten-Vereeniging en daarbinnen ook vele jaren ac-
tief, o.a. als voorzitter van 1890-1920. Van zijn hand zijn 
ook enkele vocale werken en orgelcomposities bewaard 
gebleven. Hij overleed op 1 juni 1924 na een lang ziek-
bed. Volgens een necrologie ‘ontplooide zich [in Gouda] 
zijne groote liefde voor het orgelspel’, en dan met name in 
Franse richting. Zijn Goudse jaren zijn derhalve van grote 
betekenis geweest voor de ontwikkeling van de musicus 

Voorblad van de partituur van De Feestzang

37. Een zeer uitvoerige terugblik op het jubileumconcert (inclusief 
de tekst van het feestlied) is te vinden in de Goudsche Courant, d.d. 3 
oktober 1879. Het zou een boeiend experiment zijn, de betreffende 
feestzang in de oorspronkelijke versie nog eens uit voeren en zo 
voor het nageslacht vast te leggen. Een exemplaar van de partituur 
is aanwezig in de Toonkunst-collectie UB Amsterdam, Ms-Verh-1 
(tnk 2777). 
38. Reeds voor hij naar Gouda kwam, had hij al een goede reputatie 
als pianist verworven. 
39. Goudsche Courant, d.d. 26 november 1879. In de stedelijke adres-
boeken van 1881 en 1882 werd hij naast ‘directeur’ ook genoemd als 
‘commisaris’ van Apollo. Konincks werd met deze nevenfunctie ook 
vermeld in 1882. 
40. Goudsche Courant, d.d. 21 april 1880, 6 oktober 1880 en 12 ok-
tober 1881.


