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De Stichting Babel heeft de zeventigste verjaardag van 

Daan Manneke, op 7 november 2009, aangegrepen om 

een festival “Hommage aan Daan Manneke” te organi-

seren. In het kader daarvan is ook dit boek tot stand 

gekomen.

Dit boek, een samenspel van toon-, woord- en beeld-

kunst, is een eerbetoon aan de componist, de dirigent 

en de pedagoog Daan Manneke, die tijdens de uitreiking 

van de Cultuurprijs van de Provincie Noord-Brabant 

(1999) in de Laudatio gekarakteriseerd werd als “de 

schepper, de her-schepper en de meester, die met zijn 

trefzekere composities steeds weer de snaren van zowel 

het verleden als van de huidige tijdgeest raakt.”

Het bevat een verzameling artikelen van de hand van 

twaalf  auteurs die, elk op hun eigen wijze, de betekenis 

van Daan Manneke voor de hedendaagse muziekcul-

tuur in Nederland en Vlaanderen hebben beschreven. 

Wetenschappers, musicologen, componisten en uitvoe-

rende musici waren graag bereid hun medewerking te 

verlenen, vooral op grond van hun waardering voor de 

muzikale kwaliteiten van zijn werk, maar ook vanwege 

hun persoonlijke en vriendschappelijke relatie met 

Daan. Wij zijn alle auteurs bijzonder erkentelijk voor hun 

bijdragen.

Eveneens danken wij Y. Né en Bauke van Halem, die met 
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hun poëtische bijdragen dit boek zeer hebben verrijkt. 

Tevens heeft Y. Né met haar beeldende inbreng aan de 

vormgeving van het boek meegewerkt. En zijn we blij 

met het materiaal dat door de fotografen Thomas Man-

neke en Rob Janse voor opname in dit boek ter beschik-

king is gesteld.

Veel dank zijn wij vooral verschuldigd aan uitgever Hein 

van Kemenade, die vanaf  het begin met veel enthousi-

asme dit project heeft ondersteund en er, mede door de 

inbreng van vormgever Berry van Gerwen, in geslaagd 

is (wederom) een prachtig boekwerk rond de persoon 

en het werk van Daan Manneke uit te brengen. In dit 

verband noemen wij ook graag Arda van Halem, die 

met grote nauwkeurigheid het correctiewerk voor haar 

rekening heeft genomen.

Tot slot willen wij de niet aflatende inspanningen van 

bedenker, inspirator en projectleider Wim Arts niet 

onvermeld laten. 

Wij zijn blij dat wij dankzij de inzet en het enthousiasme 

van alle betrokkenen in staat zijn deze Hommage aan 

Daan aan te bieden.

Breda, 4 september 2009

Luuk Zagt

Voorzitter Stichting Babel



Arthur Rimbaud en Y. Né. En toch: in hun beider oeuvre 

speelt het gevoel voor theater een belangrijke rol, maar 

waar Louis Andriessen het zoekt in opera’s met licht-

beelden, video en andere theatrale middelen, laat Daan 

Manneke eenvoudig zijn koor in de kerk een andere 

positie innemen. Effectief  zijn beide componisten in 

hoge mate en ze vertegenwoordigen voor mij een aantal 

aspecten die nu eenmaal onlosmakelijk met de muziek 

zijn verbonden: de vreugde van het musiceren, je leeft, 

dus je blaast, toetert of  strijkt, maar ook de strenge, ge-

bonden vorm, die dat strijken, toeteren of  blazen des te 

meer gewicht geeft, een les die beide componisten van 

zowel Bach als Strawinsky en anderen hebben geleerd.

Beide componisten hebben stoeten dankbare leerlingen 

opgeleid, ieder op een geheel eigen wijze. Zonder hun 

enorme inzet voor het Nederlandse muzieklandschap 

had dat er nu heel anders uitgezien.

In dit boek beperken wij ons – bewust van het feit hier 

het meest thuis te horen – tot Daan Manneke: fantastisch 

mens, Bourgondiër, die op zijn zeventigste Breda op zijn 

‘plooifietske’ onveilig maakt, maar ondertussen steeds 

creatiever wordt: werk na werk, nieuw inzicht na nieuw 

inzicht, verschijnt: zijn oeuvre groeit en bloeit als nooit 

tevoren. Oude ideeën krijgen een nieuw jasje, de muziek 

krijgt een nieuwe laag, wordt voorzien van een achter-

grond die je er – wij zijn tenslotte geen Mannekes – nooit 

achter vermoed had... 

In deze feestelijke bundel kan iedereen de ongelooflijke 

ontwikkeling die Daan Manneke heeft doorgemaakt op 

de voet volgen. Van zijn jaren als organist, zijn passie 

voor ‘zijn’ koor (Cappella Breda) tot zijn passie voor zijn 

leerlingen, die in deze bundel liefdevol getuigen over 

alles wat ze van Daan geleerd hebben. Je ervaart hier 

Daan Manneke als een zeldzaam gevoelig mens, die 

zowel kan genieten van een biertje, als oor heeft voor 

de mystiek van een Hadewych. Een man die oog en oor 

heeft voor het ‘numineuze’ (zie de bijdrage van Rokus 

de Groot), maar ook voor ‘kolere-herrie’. Een man met 

gevoel voor rituelen, voor het ‘blinken en verzinken’ van 

muziek die telkens op een andere manier toch weer 

actueel blijkt te zijn.

Dit is een bundel die vrienden, bewonderaars, kinde-

ren, leerlingen en liefhebbers van Daan Manneke met 

respect, genoegen en plezier (kan het meer Manneke-

achtig?) hebben samengesteld. 

Een bundel die laat zien hoe breed niet alleen zijn oeu-

vre, maar ook zijn belangstellingssferen zijn. Een wereld 

die – alle schrijvers getuigen ervan – telkens weer ver-

rukt en sprakeloos maakt.

Ieder van ons wenst ‘onze’ Daan Manneke van harte 

nog vele, vele jaren.

Het jaar 2009 is een componistenjaar. De muzikale 

wereld herdenkt Haydn (overleden in 1809), Mendels-

sohn (geboren in 1809), Albéniz (overleden in 1909) 

en Martinu (overleden in 1959), om er maar een paar 

te noemen. In de Nederlandse muziekgeschiedenis zal 

dit jaar ook voor altijd geboekstaafd blijven als het jaar 

waarin twee grootheden van de Nederlandse muziek 

de gezegende leeftijd van zeventig jaar bereikten: Louis 

Andriessen en Daan Manneke. 

Bij alle verschillen tussen deze twee geheel anders ge-

aarde componisten, is er in elk geval een overeenkomst: 

een ongeveinsde, dikwijls beleden bewondering voor de 

muziek van Johann Sebastian Bach en Igor Strawinsky. 

Maar daar houdt de overeenkomst ook wel een beetje 

op. Louis komt uit een katholiek gezin, waar kunst al 

eeuwen een rol speelde: iedereen zong, speelde, compo-

neerde of  schilderde. Daan komt uit een gereformeerd 
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boerengezin, waarin kunst veel minder vanzelfsprekend 

was. Een radio was niet in huis, men zong uitsluitend 

psalmen. Is Louis, hoewel de zoon van een organist, 

nog altijd een notenkraker, een rebelse politieke activist 

die zich liet en laat inspireren door boogie-woogie, jazz 

(Jimmy Yancey) en de vader genoemd kan worden van 

de ‘Haagse school’: ruig, recht voor z’n raap, onroman-

tisch en vaak snoeihard .... daar is Daan Manneke, hoe-

wel hij – zoals ook uit deze feestbundel te zijner ere zal 

blijken – wel degelijk houdt van epateren, het uitdelen 

van de eerste klap (die vroeger tenslotte nog altijd een 

daalder waard was), toch een veel stillere wereld. Een 

wereld waarin ondanks de onmiskenbaar gereformeerde 

trekjes toch een zekere hang naar het katholicisme 

doorklinkt. Een wereld die oog, oor èn hart heeft voor 

de in een enkel moment samengebalde eeuwigheid: 

de wereld van denkers en dichters als Guido Gezelle, 



A une raison, Arthur Rimbaud

Tot een rede, Arthur Rimbaud

Jan van Dijk

Ton de Leeuw

Olivier Messiaen Igor Stravinsky
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 Noten

1 Ton de Leeuw, toelichting bij de cd Archipel, Erasmus WVH 066

2 Componeren is het tot uitdrukking brengen van een religieus besef, 

Daan Manneke in gesprek met Maarten Brandt, Mens en melodie, 

september 1987, p. 279 e.v.

Daan Manneke aan het orgel van de Nederlands Hervormde kerk in Ellewoutsdijk, 1963
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‘Ruimte, dat hoort echt bij mij’

Daan Manneke’s jeugdjaren en vroege ontwikkeling

Franz Straatman





Dit artikel is een door de auteur uitgebreide versie van het artikel 

“Daan Manneke componeert Prometheus voor het Orgelpark”, eerder 

verschenen in het tijdschrift Timbres.

Er werd gebruik gemaakt van informatie afkomstig van Stoffel Gunst 

(’s-Heer Arendskerke) en Kamiel D’Hooghe (Grimbergen). 
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Daan Manneke en het orgel
Jos van der Kooy

In deze bijdrage plaatst de auteur het orgelwerk van Daan Manneke in het historisch perspectief  van 

het componeren voor orgel. Hij onderscheidt twee categorieën componisten. De eerste bestaat uit 

toondichters die muziek schreven voor uiteenlopende bezettingen. De tweede categorie bestaat uit 

componisten die uitsluitend voor orgel schreven of  van wie het overige werk in de vergetelheid is geraakt. 

Vaak zijn dit componerende organisten. Ook componisten van gebruiksmuziek voor orgel zijn hierin 

opgenomen. Daan Manneke is van huis uit organist. Hij is echter nooit een componerende organist 

geweest, maar was van meet af  aan een componist die tevens orgel speelde. Pas nadat hij zijn loopbaan 

als organist had beëindigd, zouden zijn grote orgelwerken ontstaan. 



 Noten

1 De titel van deze dubbel cd is PERFLA! Bestelnummer: DVH 

140127. Te bestellen via: www.dmp-records.nl

2 Idem



Anthony Zielhorst


