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Dirigent van Sempre Crecendo 

 

Personalia 

Geboren: 16 september 1822 in Leiden 

Zoon van Nicolaas Joseph Wetrens en Antonia Susanne Brouwer 

Gehuwd met: Jansje Springer op 5 september 1849 te Leiden 

Overleden: 14 september 1899 te Leiden 

Begraven: 18 september 1899 

 

Samenvatting  

Adrianus J. Wetrens is de zoon van de muziekmeester Nicolaas J. Wetrens. Zijn vader geeft 

hem op jonge leeftijd vioolles en bij zijn eerste optredens wordt Adrianus in de pers al een 

jonge vioolvirtuoos genoemd. 

 Zijn oudste broer, Nicolaas Joseph Wetrens jr., is ook musicus en de eerste dirigent van 

Sempre Crescendo, het in 1831 opgerichte muziekgezelschap van studentenvereniging 

Minerva. Als Nicolaas jr. in 1857 zijn functie bij Sempre Crecendo neerlegt, wordt Adrianus 

zijn opvolger. Hij zal bijna vijfentwintig jaar dirigent blijven en is zeer succesvol. Het muziek-

gezelschap groeit kwantitatief en kwalitatief, en Sempre treedt veelvuldig op. Bij zijn afscheid 

in 1881 wordt hij benoemd tot erelid. Nog steeds wordt zijn graf jaarlijks door het bestuur van 

Sempre bezocht, waarbij het wordt schoongemaakt en een muzikaal eerbetoon wordt 

gebracht. 

 Wetrens is ook directeur van de Leidse muziek-

school. Deze functie blijft hij tot zijn zeventigste jaar 

uitoefenen. 

 Naast de reeds genoemde bezigheden, organiseert 

Wetrens tussen 1862 en 1878 met veel succes (twee) 

jaarlijks een muziekfestival in de Hooglandse kerk, dat 

landelijke bekendheid verwerft. 

 Adrianus Wetrens is als violist, dirigent, muziek-

docent en organisator van grote betekenis voor het 

muzikale leven in Leiden. 

Op 5 september 1849 trouwt Adrianus Wetrens met 

Jansje Springer. Het echtpaar blijft, voor zover bekend, 

kinderloos. 

 Jansje overlijdt in 1895 en Adrianus vier jaar later. 

Beiden zijn begraven op de begraafplaats Groenesteeg 

in zandgraf 507. 
 

Portret Adriaan J. Wetrens 

 

 



Volledige versie 
 

Het ouderlijk gezin 

Adrianus Jacobus wordt op 16 september 1822 te Leiden geboren als zoon van Nicolaas 

Joseph Wetrens (1789-1856) en Antonia Susanna Brouwer (1786-1867).  
 

 
Geboorteakte Adrianus Jacobus Wetrens 

 

 In dit gezin zijn al eerder zeven kinderen geboren: Nicolaas Joseph jr. (1808), Jacobus 

Adrianus (1809), Maria Suzanna (1812), Maria Elisabeth (1815) en Suzanna Wilhelmina 

(1816), Suzanna (1818) en Suzanna Wilhelmina (1820). Na Adrianus Joseph worden er nog 

vier kinderen geboren: Carel (1824), Justina (1825), Alida Josephine (1828) en Wilhelmina 

(1831). Van deze twaalf kinderen overlijden er zes op zeer jonge leeftijd: Maria Suzanna (8 

weken), Suzanna Wilhelmina (4 maanden), Suzanna (4 dagen), Carel (7 weken), Justina (7 

weken) en Wilhelmina (8 weken). Vooral de naam Suzanna is geen goed lot beschoren. 

 Vader Nicolaas is muziekmeester, een beroep dat ook de oudste zoon, Nicolaas jr., 

uitoefent. Deze oudste zoon wordt de eerste dirigent van Sempre Crescendo, het muziek-

gezelschap van studentenvereniging Minerva in Leiden, dat op 8 december 1831 is opge-

richt. Zus Maria Elisabeth zal in 1838 huwen met de bekende schilder Petrus Theododus van 

Wijngaerdt. 

 

Huwelijk 

Op 5 september 1849 trouwt Adrianus met Jansje (Jannetje) Springer, in 1826 te Leiden 

geboren. Het echtpaar blijft kinderloos. Jannetje zal op 7 februari 1895 te ‘s Gravenhage 

overlijden en vier dagen later op de begraafplaats Groenesteeg in zandgraf 507 worden 

begraven. Wretens heeft veel verdriet over het gemis van zijn vrouw, die hem overal naartoe 

vergezelde. Zijn laatste jaren is hij erg somber en bedroefd. 



 

 
Huwelijksakte Adrianus Jacobus Wetrens en Jansje Springer 

 

Muzikale loopbaan 

Het eerste vioolonderricht ontvangt hij van zijn vader, zelf een bekend muziekpedagoog. 

Reeds in 1842 wordt in de pers zijn muzikaliteit als violist geprezen (“een jeugdigen 

vioolvirtuoos”). Zijn tweede docent wordt Willem Lubeck, destijds kapelmeester bij de Hof-

kapel in Den Haag. In 1852 vertrekt hij naar Leipzig als leerling van Ferdinand David. De 

viool zal zijn instrument blijven en zijn gevoelig spel wordt alom gewaardeerd en bewonderd. 

 Zijn oudste broer, Nicolaas Josephus Wetrens 

jr. vervult het dirigentschap van Sempre Crecendo 

tot 1857. Dan geeft hij - na 26 jaar trouwe dienst - 

deze functie op om zich in Kaapstad te vestigen. 

In 1862, op een zeereis terug naar Holland, 

overlijdt hij aan boord.  

 Adrianus volgt in november 1857 zijn broer op 

als dirigent van Sempre Crecendo. Door zijn 

verfrissende aanpak neemt het ledenaantal fors 

toe. Ook worden vele nieuwe stukken aan het 

repertoire toegevoegd. Hij zal bijna vijfentwintig 

jaar dirigent blijven en treedt in 1881 af. 

 

 
Portret A.J. Wetrens 

Lithografie door zijn zwager L. Springer jr.  



 

 Wetrens is naast dirigent van Sempre ook directeur van de muziekschool van de Leidse 

Maatschappij voor Toonkunst. De muziekschool wordt door hem tot grote bloei gebracht. Hij 

blijft directeur tot eind 1892; hij is dan zeventig jaar en vindt dat het moment is aangebroken 

om in rust zijn laatste levensjaren door te brengen. 

 Op 4 januari 1893 wordt hij bij zijn afscheid officieel gehuldigd. Hij krijgt een Ibach-vleugel 

en een album, ontworpen door Cornelis Verster, conservator van de Lakenhal en broer van 

de schilder Floris Verster. 

 Uit een conceptbrief van Wetrens aan het bestuur van de muziekschool blijkt hij al in 1881 

- na een geschil - een verzoek tot ontslag te hebben ingediend. Deze brief is volgens het 

bestuur onvoldoende onderbouwd om het ontslag toe te kennen. Ook wordt hem verteld dat 

hij node gemist kan worden. Het geschil wordt bijgelegd. 
 

 
Album van zijn vereerders en vrienden bij zijn afscheid als directeur van de Leidse muziekschool 

Op het titelblad staat: “Eenvoud is het kenmerk van ware kunst”.  
 

 Naast de bovengenoemde bezigheden, organiseert Wetrens met veel succes tussen 1862 

en 1878 (twee)jaarlijks een muziekfestival in de Hooglandse kerk. 

 Adrianus Wetrens is als violist, dirigent, muziekdocent en organisator van grote betekenis 

geweest voor het muzikale leven in Leiden.  

 

Sempre Crescendo 

Wetrens is een inspirerende dirigent, die o.a. verschillende Oratoria voor zijn Leidse 

medeburgers uitvoert. Hij haalt verschillende beroemde musici naar Leiden om met Sempre 



samen te musiceren, zoals de violist Henri Vieuxtemps, de pianist Dreischock, de sopraan 

Adelina Patti (die door een studentenerewacht te paard van het station wordt afgehaald), de 

pianist en componist Anton Rubinstein (die een zilveren beker aangeboden krijgt), de 

violisten Joachim (de soloviolist van de Koning van Hannover) en Wilhelmy (uit Wiesbaden), 

en de cellist Davidoff (uit Petersburg).  

 In 1881 vertrekt Wetrens als dirigent van het muziekgezelschap zonder duidelijke opgaaf 

van redenen, ondanks het feit dat hij datzelfde jaar nog gehuldigd is tijdens het 50-jarig 

bestaan van Sempre en hem een beeld en boek is aangeboden.  

 Adrianus Jacobus Wetrens heeft veel betekend voor Sempre. Zijn tomeloze inzet en 

betrokkenheid tot zijn dood wordt met erkentelijkheid herdacht. Tijdens het eeuwfeest in 1931 

gebeurt dat bij het graf van Wetrens op de begraafplaats Groenesteeg. De toenmalige 

praeses, B.H. Everts, spreekt over de betekenis van Wetrens voor Sempre: een uitstekend 

violist en dirigent, en een aangenaam en beminnelijk mens. Tot op heden bestaat de traditie, 

waarbij jaarlijks zijn graf door het bestuur van Sempre wordt bezocht. Zolang Sempre bestaat 

zal de herinnering aan hem geëerd en herdacht worden. 
 

 
Bestuur Sempre 1931 

    
Bestuur Sempre 2013 (foto A.A. Jesse) 

 

 Het is evident dat Wetrens voor Sempre Crescendo van grote betekenis geweest. Dit blijkt 

ook uit het feit dat elk jaar het gala ter ere van de dies met zijn dirigeerstok (baton) wordt 

geopend. 
 

 
Baton van Wetrens,  waarop staat gegraveerd: 

Het Leidsche koor en orchest aan hunnen directeur A.J. Wetrens, 11 december 1860 

 



Het Leidse Festival 

In 1862 organiseert Wetrens in de Hooglandse Kerk een monumentale uitvoering van het 

orarorium “Elias” van Felix Mendelssohn Bartholdy. Er doen ruim 250 uitvoerenden aan mee. 

Ondanks het feit dat het kerkbestuur niet blij is met het spektakel (‘een kerk is voor de 

eredienst bestemd’), weet hij het toch voor elkaar te krijgen dat deze uitvoering een 

tweejaarlijks vervolg krijgt als festival. In 1864 duurt het zelfs 2 dagen. 

 Geleidelijk wordt het festival landelijk bekend. In 1868 zijn er zelfs koninklijke bezoekers: 

de vrouw en de dochter van prins Frederik en prins Hendrik met echtgenote; beide heren zijn 

een broer van de koning Willem III. In 1870 - een jaar waarin zelfs extra treinen moeten 

worden ingezet - komt koningin Sophie het feest met haar aanwezigheid opluisteren. Haar 

zoon Alexander, die dat jaar in Leiden wil gaan studeren, vergezelt haar.  

 Normaal gesproken vinden het festival in mei/juni plaats. In 1874 wordt daar een 

uitzondering op gemaakt: in verband met het derde eeuwfeest rond de herdenking van 

Leidens’ Ontzet wordt het gehouden rond 3 oktober. Er wordt dan een speciaal door Richard 

Hol geschreven werk uitgevoerd door 450 zangers en musici met de passende titel: “Leidens 

ontzet”. Vanaf dat jaar wordt het een jaarlijks terugkerend spektakel. 

 Koningin Sophie bezoekt vanaf 1870 ieder Leids muziekfestival tot en met in 1876. Het 

jaar daarop is ze ook van plan te komen, maar waarschijnlijk niet geweest omdat ze ernstig 

ziek is; ze overlijdt op 3 juni 1877. Tijdens de concerten in datzelfde jaar ontvangt Wetrens 

als dank voor zijn tomeloze inzet voor het muziekleven in Leiden van de Leidse burgerij een 

beeldje in zijn gelijkenis, dat nog steeds in de Lakenhal te zien is.1  
 

 
Beeldje ‘Wetrens 

 
Concert ter nagedachtenis van 

Koningin Sophie 

                                            
1
 Standbeeld van Adrianus Jacobus Wetrens. Op de voorzijde van de katheder staat het opschrift: "Nom profecta profecit" en de letters "A. 

J. W.". Op de linkerzijde staat een buste met daarboven de namen "Haydn Mendelsohn Brahms Schumann". Aan de rechterzijde staat een 

buste daarboven de namen "Bach Händel Mozart Beethoven". Op de achterzijde staat de tekst "Leidsche Zangvereniging Muziekfeesten" 

en acht data der uitvoering, lopend van "9.M.1862" tot en met "24,25.M.1877". Het standbeeld staat onder een glazen stolp. 

 



 Ter nagedachtenis aan Koningin Sophie wordt door de Leidsche Zangvereniging onder 

leiding van de heer A.J. Wetrens op 3 juni 1878 een concert gegeven. 

 Doordat er in de Leidse muziekwereld veel afgunst en gekonkel is, almede door het feit 

dat het kerkbestuur moeite blijft houden met al die profane activiteiten, is 1878 het laatste 

jaar dat het muziekfestijn georganiseerd wordt. 

 

Zijn overlijden 

 Het Leidsch Dagblad van 16 septem-

ber 1899 bericht over het overlijden van 

Wetrens, twee dagen eerder na een ope-

ratie in het Hôpital Wallone. Er wordt stil-

gestaan bij de betekenis van Wetrens voor 

het Leidse muziekleven.  

 Hij wordt vier dagen na zijn overlijden in 

zandgraf 507 op de begraafplaats met zijn 

vrouw herenigd. Talrijke vrienden, bewon-

deraars en oud-leerlingen zijn op de be-

grafenis aanwezig.  
 

Leidsch Dagblad 18 september 1899 
 

 Er werd door een aantal mensen gesproken, waaronder dr. Hagen, de voorzitter van de 

Leidse Maatschappij voor Toonkunst, die Wetrens omschrijft als een geëerd en geliefd 

musicus en een eenvoudig mens. Ook spreekt A.G. Vreede, praeses van Sempre Crecendo, 

waarvan Wetrens erelid was. De spreker is dankbaar voor al hetgeen Wetrens voor het 

studenten muziekgezelschap heeft gedaan. Met het leggen van negen kransen en het 

strooien van bloemen op de groeve wordt deze plechtigheid afgesloten. 
 

 
Graf van Wetrens op de begraafplaats Groenesteeg 



 
Overlijdensakte A.J. Wetrens 

 

In het Leidsch Dagblad van 11 oktober 1899 staat het volgende “In Memoriam”: 
 

Ter nagedachtenis aan A.J. Wetrens 
 

Onder bovenstaande titel komt in het jongste nummer van het “Wbl. v. Ned.” het volgende 

schetsje voor, onderteekend Carel S., dat den heer Wetrens in de laatste jaren zijns levens 

zoo mooi teekent, dat het zeer zeker een ruimere verspreiding verdient, voornamelijk in deze 

gemeente. 

 Zijn oud donker gezicht, dat zoo geestig zich rimpelen kon in den fellen lach, die schitterde 

uit zijn jonge bruine oogen, was droef in de laatste jaren van zijn leven…. 

 Meermalen kwam ik hem tegen op een zomermiddag, een ouden Wetrens, als hij 

wandelde met langzamen vasten stap langs de stille zonnige grachten van Leiden, bewege-

loos voor zich uitziende als naar een ver verschiet…. 

 En als ik hem dan staande hield: “Zoo meneer, hoe maakt u ’t tegenwoordig?”, dan keek 

hij op, verschrikt, als uit een droom in hellere werkelijkheid verplaatst: “O, zoo meneer …. ja, 

hoe is je naam ook? Och …. goed”.  

 En je ineens vol aankijkend: “Je weet toch ’t groote verdriet, dat ik gehad heb?....” En na 



de volgende stilte, waarin alleen de droevig wetende zwijgende toestemming van den ander 

was: “Ja, ja, dat is verschrikkelijk….” 

 Dat vervulde den armen geknakten man geheel: de dood van zijn geliefde kleine vrouw, 

het eenvoudig menschje, dat overal met hem ging, en zijn krasse ouderdom was er dof en 

levenloos door geworden. Zijn geheugen was weggesomberd in het ééne zacht snikkende, 

dat zijn dagen vol maakte met weemoed eindeloos. 

 De levendige geestige bruine oogen stonden stil-treurig, en menigmaal vochtigden tranen 

in vagen glans over hun eens zoo opene helderheid. 

 Wetrens is dood, lazen we voor enige weken in de couranten. Zonder veel lange artikelen 

en nummers van bladen, aan hem gewijd, is hij stil begraven. Uiterlijke doods-glorie paste 

ook niet bij zijn vriendelijke levens-eenvoud.  

 Maar wij, die hem gekend hebben, jongens nog, als muziek leraar, wij weten zijn fijn 

gevoel voor klanken-schoonheid, zijn fijn gevoel bovenal als beminnenswaardige oude man, 

wiens laatste jaren waren van zoo eenvoudige, maar door dat aller-innigst menschelijke van 

des te grootere tragiek.  

 De laatste maal , dat ik hem heb gezien, was in Apeldoorn, toevallig, op een concert waar 

hij kwam met een oud vriend.  

 Eerst herinnerde hij zich me in het geheel niet, maar langzaam kwamen in zijn oude 

vriendelijke oogen meerdere licht-sprenkelingen, die de verkondigers waren van opflikke-

rende herkenning. En langzaam-aan zich weer gemeenzaam voelende, zich toch wel weer 

eenigszins bewust van vroegeren omgang, nam hij me bij de arm, en me treurig aanziende, 

klonken weer, met gebroken stem, die stille woorden, die zijn leven vulden: “Je weet toch ’t 

groot verdriet, dat ik gehad heb?” 
 

 Op 3 november 1899 wordt de “Openbare Verkooping” van de inboedel van Wetrens huis 

aan de Oude Vest in het Leidsch Dagblad aangekondigd. 

 

Een roerig muzikaal leven in Leiden 

Dat er in Leiden in die tijd veel aan muziekbeoefening werd gedaan moge duidelijk worden 

uit het aantal verenigingen. Een greep: 

- Musis Sacrum (1828) o.l.v. A. le Lièvre; 

- Sempre Crescendo; 

- Maatschappij voor Toonkunst (de zogenaamde Leidse Maatschappij). Deze was opgericht 

in 1834 als muziekschool, maar gaf ook zanguitvoeringen. Ze deed niet mee met de 

landelijke Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst; 

- Orpheo Duce (1848); 

- Onderwijzerszangvereniging (1849); 

- Volkszangschool (1849); 

- Burgerzangschool (1860); 

- Mannenkoor (1862); Deze laatste drie verenigingen werden opgericht door de 

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen; 

- Leydsche Liederentafel de Avondster. 



 Uit diverse bronnen blijkt dat de onderlinge concurrentie en afgunst stevig was. Je moest 

van goeden huize komen om hiermee om te kunnen gaan. Wetrens had de tact en uitstraling 

die nodig waren om e.e.a. in goede banen te leiden. 

 Ondanks teleurstellingen heeft Wetrens toch steeds de energie weten op te brengen om 

door te gaan. Zo werd hij gepasseerd toen le Lièvre in 1860 als directeur van de 

muziekschool overleed. Niet Wetrens maar Fr. Hagemans werd zijn opvolger. Hij nam toen 

wel ontslag als viooldocent. Ook bij Musis Sacrum weigerde hij verder te spelen als violist 

toen F. Nicolai daar als dirigent werd benoemd. In 1875 werd een Leidse afdeling opgericht 

van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Niet Wetrens maar Daniel de Lange uit 

Amsterdam, geen onbekende, werd daarvan de officiële dirigent. Maar er werd een 

compromis gesloten, wat blijkt de het feit dat er concerten werden gegeven onder leiding van 

beiden. 

 

De Leidse dagbladen 

Het stadsarchief beschikt over een uitgebreid digitaal bestand Historische kranten. In de 

jaren van Wetrens betreft het de “Leydse Courant” en het “Leidsch Dagblad” (vanaf 1860). 

Een genoegen om daarin te “bladeren”. Als je Wetrens intypt, dan krijg je meer dan 1000 hits 

over de periode 1822-1899.  

 Dat de krant het enige communicatiemiddel is om velen te bereiken blijkt uit de kleine 

annonces. Repetities die niet doorgaan, bladmuziek die vermist wordt na een uitvoering, een 

paraplu die per ongeluk is meegenomen. Voor al dergelijke mededelingen wordt de krant 

gebruikt. Bijna niet meer voor te stellen in dit digitale tijdperk. 

 Talloze concerten worden aangekondigd die onder Wetrens’ leiding plaatsvonden. Uit de 

programmering van de concerten blijkt een voorkeur voor componisten uit Duitsland: 

Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Schumann. Ook Nederlandse componisten als Richard 

Hol en Frans Coenen (ook begraven op Groenesteeg) verschijnen op de programma’s. Pas 

bij de komst van Daniel de Lange krijgen Franse componisten aandacht. 

 De aard van de concerten die onder leiding van Wetrens worden gegeven zijn divers. 

Opmerkelijk is het aantal goede doelen waarvoor wordt gemusiceerd. Zo worden regelmatig 

concerten door Sempre Crescendo gegeven ten behoeve van de ‘Algemeen Armen dezer 

Stad’.  

 In november 1879 is er een orgelconcert m.m.v. A.J. Wetrens op de viool. Hierbij wordt 50 

cent entree geheven t.b.v. de Bewaarschool op de Garenmarkt. “Leiden’s menschlievende 

burgers en de beminnaars van degelijke muziek worden door de tegenwoordige commissie 

van die School dringend uitgenodigd hare nuttige inrichting op deze wijze te ondersteunen.” 

Ook is er een concert ten bate van het standbeeld van burgemeester Van der Werff. 

 Op 14 december 1857 vindt de ‘Tweede Quartett-soirée’ plaats in de Zaal van het Gebouw 

tot Nut van ’t Algemeen aan de Steenschuur “Met welwillende medewerking van den Heer C. 

van der Does, pianist van Z.M. den Koning der Nederlanden. Voor H.H. Intekenaren vrije 

introductie met ééne dame.” 

 Tijdens een ‘Quartett-soirée’ op 18 november 1875 vindt de première plaats van het 

strijkkwartet opus 26 van Johannes Brahms. 

 Bij de firma C.Kooyker, Nieuwe Rijn 16, is te verkrijgen: Barcarole voor viool en piano door 

Jan C.Striening, opgedragen aan A.J. Wetrens (Leidsch Dagblad 20 april 1893). 



 In de negentiger jaren is sprake van een Commissie voor de oprichting van een 

Gedenkteken voor de componist Sweelinck. Hierin zitten uit Leiden twee ‘bewoners’ van de 

Groenesteeg: Frans Coenen en Adrianus J. Wetrens. 
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