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Lezing over Buurtrichter en componist Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam 
door Jan-Willem van Ree musicoloog/musicologist 
 

 

Inleiding 

Dames en heren, 

Tijdens deze Buurtspraak wil ik u graag iets meer vertellen over en 

laten horen van Unico Wilhelm van Wassenaer Buurtrichter van de 

Buurt Ede-Veldhuizen van 1747 tot aan zijn overlijden in 1766. 

Buurtrichter maar vooral diplomaat en componist 

 

 

 

 

De composities van Graaf Unico Wilhelm van Wassenaer (1692-1766) zijn niet zo bekend. Op zich niet zo 

vreemd, omdat de ware geschiedenis achter de Concerti armonici nog niet zo lang geleden boven water 

kwam. Een geschiedenis die klinkt als een spannende verhaal.  

 

Stelt u zich voor, een Nederlandse graaf uit de achttiende eeuw componeert voor zijn vrienden een reeks 

concerten en laat ze anoniem publiceren. Het succes van deze publicatie leidt tot nieuwe publicaties in 

het buitenland. Omdat de concerten toch een ‘vader’ moeten hebben, worden ze toegeschreven aan 

componisten van wie de naam goed in de markt ligt. En zo wordt de muziek al snel aan Pergolesi 

toegeschreven. Niemand minder dan Igor Stravinski (1882-1971) stuit rond 1922 bij toeval op deze 

concerten en neemt een deeltje daaruit op in zijn ballet Pulcinella. Een werk dat hij volledig baseerde 

op, naar wat hij dacht, onbekende muziek van Pergolesi.  

 

In 1980 zorgt de Nederlandse musicoloog Albert Dunning voor een kleine storm in muzikaal en 

muziekwetenschappelijk Nederland. Op het Instituut voor Muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit 

Utrecht presenteert hij de facsimile-uitgave van tot dan toe zes anonieme Concerti armonici. Ze blijken 

afkomstig te zijn van een zekere graaf Unico Wilhelm van Wassenaer. In muzikale kringen tot dan toe een 

volkomen onbekende. Op historisch gebied een van de belangrijkste Nederlandse aristocraten, die een 

zwaar stempel heeft gedrukt op de achttiende-eeuwse geschiedenis van Nederland. Ook voor Ede heeft de 

ontdekking door Albert Dunning gevolgen. Want Unico Wilhelm was naast Rijksgraaf, baanderheer van 

Wassenaer, vrijheer van Lage, heer van Twickel, Obdam, Hensbroek, Spierdijk, Wogmeer, Zuidwijk, 

Weldam, Olidam, óók Heer van Kernhem. En zo heeft Ede plotseling een bijzondere band met een 

belangrijk Nederlandse componist van de achttiende eeuw. 
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Unico Wilhelm van Wassenaer 

Wie is deze Unico Wilhelm van Wassenaer en hoe kwam hij in het bezit van Kernhem?  

Unico, zo noemen we hem kortweg, werd op 9 november 1692 als jongste van acht kinderen geboren op 

kasteel Twickel bij Delden in Overijssel. Maar ondanks zijn Twentse afkomst zou zijn leven zich vooral in 

Den Haag afspelen. Unico stamde uit een steenrijk adellijk geslacht, waar naast staatszaken veel aandacht 

was voor kunst, cultuur en muziek. Unico’s vader Jacob was een fervent boekenverzamelaar (voor het 

geslachtsregister zie hand-out) . Unico’s broer Johan Hendrik zou de geschiedenis in gaan als een van de 

grootste kunstverzamelaars van zijn tijd. Muziekles behoorde tot de opvoeding en het is vrijwel zeker dat 

de Haagse organist Quirinus van Blankenburg Unico’s muziekleraar is geweest.  

 

Hoewel Unico niet de enige muzikale Van Wassenaer is, slaan de muzieklessen bij hem wel het meeste 

aan. Op nauwelijks 20-jarige leeftijd componeert hij drie zeer verdienstelijke blokfluitsonates, die 

overigens in 1992 werden teruggevonden. Na zijn studie Rechten aan de Universiteit van Leiden maakt 

Unico, zoals bijna iedere jonge edelman in die tijd, een Grand Tour door Europa. Aan de ene kant om 

kennis te maken met de Europese cultuur. Aan de andere kant om ook een groot internationaal netwerk 

op te bouwen. We weten zeker dat hij in Parijs en Italië is geweest. Hij zal daar zeker zijn ogen en oren 

muzikaal de kost hebben gegeven.  

 

Terug in Nederland trouwt Unico met Dodonea Lucia van Goslinga en vestigt hij zich op het Noordeinde in 

Den Haag. Daar leidt hij het leven van een typisch achttiende-eeuwse Nederlandse regent-edelman. Hij 

bekleedt hoge openbare ambten, treedt toe tot de ridderschappen van Overijssel en Holland en wordt in 

1734 zelfs bestuurder van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). De jaren veertig vormen het 

hoogtepunt van Unico’s loopbaan als staatsman en diplomaat, met enkele belangrijke diplomatieke 

missies naar Frankrijk en de Keulse aartsbisschop. Uit deze periode dateert ook het portret van Unico dat 

door George de Marees is geschilderd (zie hand-out).  

 

In zijn vrije tijd is Unico lid van een collegium musicum in Den Haag; een muzikaal-sociaal netwerk in de 

toplaag van de toenmalige Nederlandse samenleving. Naast hemzelf maken ook Willem en Carel Bentinck 

deel uit van dit muziekcollege. Zij zijn de zonen van Hans Willem Bentinck, vertrouweling van stadhouder-

koning Willem III. Het is voor dit Collegium musicum dat Unico tussen 1725 en 1740 zijn Concerti armonici 

componeert.  

 

Het jaar 1745 is voor Unico een turbulent jaar. Vrij plotseling overlijdt zijn broer Johan Hendrik. Niet 

alleen is Unico nu familiehoofd, tegelijk is hij erfgenaam van de nalatenschap van zijn broer. Een erfenis 

die onder andere bestaat uit de grootste Europese kunstcollectie van dat moment en een tiental 

landgoederen, waaronder Kasteel Kernhem.  

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dodonea_Lucia_van_Goslinga&action=edit&redlink=1
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Kernhem 

Kernhem was door een erfenis in 1651 in handen gekomen van Unico’s grootvader, Jacob II van Wassenaer. 

In die tijd was Huize Kernhem nog een echt kasteel met torens, een gracht en een ophaalbrug (zie hand-

out). Kernhem was een hofgoed dat ooit aan de hertogen van Gelre had toebehoord. Het diende eerst een 

militair doel, maar moest ook voorzien in voedsel, drank en brandhout. Door de voortdurende aankoop van 

landerijen en bossen werd het domein steeds verder uitgebreid, onder andere met het bos de Sysselt, het 

Edese Bos en verschillende boerenhoeven zoals de Slijpkruik en de Kalverkamp. Als bezit was Kernhem een 

interessante inkomstenbron. 

 

Onder de Van Wassenaers wordt de toch al omvangrijke heerlijkheid Kernhem nog verder uitgebreid. Ook 

worden de Heren van Kernhem steeds vaker betrokken in het lokale bestuur. Een paar jaar voor zijn dood 

wordt Jacob II van Wassenaer benoemd tot Opperkerkmeester, een functie die daarvoor nog niet bestond 

en die bovendien nog erfelijk was ook. Wat de functie precies inhield is moeilijk te achterhalen, maar 

geen kerkelijke rekening ging de deur uit voordat de Heer van Kernhem er zijn goedkeuring aan had 

gegeven. Twintig jaar later, in 1682, benoemt de buurt Ede-Velthuizen zijn zoon, Jacob III van Wassenaer 

tot buurtrichter, een functie die tot 1876 door de Heren van Kernhem is vervuld. 

 

Naast muziekliefhebbers en bestuurders waren de Van Wassenaars ook thuis in de tuinarchitectuur en 

onderhielden nauwe contacten met autoriteiten op dat gebied. Ook Kernhem moest eraan geloven. Johan 

Hendrik van Wassenaer liet tussen 1733 en 1735 rond het landgoed een park aanleggen volgens de Franse 

landschapsstijl, compleet met een doolhof. Veel beukenbomen die tegenwoordig nog langs de Doolhoflaan 

staan dateren uit die tijd.  

 

Ondanks alle bemoeienissen met Ede zijn de Van Wassenaers helaas weinig op Kernhem geweest. Ze 

hadden veel fraaiere kastelen, zoals Twickel en Zuidwijk en bovendien resideerden ze in een statig paleis 

aan de Kneuterdijk in Den Haag, het huidige gebouw van de Raad van Staten. Een rentmeester bewoonde 

Kernhem en zorgde voor de dagelijkse gang van zaken. Het is dus maar zeer de vraag of er ooit muziek van 

Unico in Kasteel Kernhem geklonken heeft, laat staan dat hij er heeft gecomponeerd. Wat we wel weten 

is dat het oude kasteel na Unico’s dood in verval raakt. Op een schilderij van Isaac Ouwater uit 1784 is te 

zien dat een van de torens reeds is verdwenen. Vijftien jaar later laat Unico’s kleinzoon Jacob Unico 

Willem van Wassenaer het kasteel helemaal afbreken en wordt de   gracht gedempt. Op dezelfde plek 

verrijst in 1803 het huidige Huis Kernhem, waarin we ons thans bevinden. En zo klinkt vanmorgen muziek 

van grootvader Unico binnen de muren van het door kleinzoon Jacob Unico Willem gebouwde Huis 

Kernhem.  

 

De Concerti armonici 

In 1740 verschenen bij de muziekuitgeverij Ricciotti in Den Haag Unico’s zes Concerti armonici. Maar 

omdat ze anoniem werden gepubliceerd, zijn deze concerten eigenlijk voortdurend met geheimzinnigheid 

omgeven geweest. Ook nu nog roepen deze stukken vragen op.  
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Zoals op het titelblad is te lezen (zie hand-out) werden ze gecomponeerd voor vier solo violen, altviool, 

cello en basso continuo. Een vrij ongebruikelijke bezetting. Wat voor soort stukken had de achttiende-

eeuwse muziekliefhebber eigenlijk met deze concerten in handen? Daarover tast men nog steeds in het 

duister. Tot nu toe zijn er nauwelijks directe voorbeelden gevonden waaraan Unico zijn concerten kan 

hebben ontleend. Natuurlijk zijn ze wel in een bepaalde traditie te plaatsen, namelijk die van het 

Italiaanse barokke vioolconcert, maar het individuele karakter van deze werken blijft een raadsel. 

Opvallend bijvoorbeeld is het nagenoeg ontbreken van parallellen met de vioolconcerten van Antonio 

Vivaldi. Deze werken hadden juist een enorme invloed op componisten van Unico’s eigen generatie. Vooral 

de in Amsterdam gepubliceerde bundel vioolconcerten L’estro armonico (harmonische inspiratie) uit 1711 

wordt algemeen beschouwd als de meest invloedrijke verzameling instrumentale werken uit de achttiende 

eeuw. Alleen de bezetting van Unico’s concerten en de titel refereert aan een aantal concerten voor vier 

violen uit Vivaldi’s L’estro armonico. 

 

Qua vorm van zijn concerten lijkt Unico eerder aan te sluiten bij het concerto grosso en de kerksonates 

van Arcangelo Corelli. Anders dan de driedelige vioolconcerten van Vivaldi, bestaan die van Corelli uit vier 

delen: langzaam-snel-langzaam-snel. Dit principe vinden we terug in Unico’s Concerti armonici en ook in 

zijn drie blokfluitsonates. Toch gaat ook de relatie met Corelli gaat niet helemaal op. Zowel in de 

concerten van Corelli en Vivaldi wordt het ensemble opgedeeld in solo- en ‘orkest’-passages, bij Unico 

ontbreken die solistische passages bijna helemaal en klinken alle instrumenten voortdurend. We staan dus 

voor een raadsel hoe Unico tot dit concept van zijn eigen concertvorm is gekomen.  

 

Een ander opvallend kenmerk van Unico’s concerten is dat ze steeds volgens hetzelfde stramien zijn 

opgebouwd. Laten we het tweede concert, dat straks wordt uitgevoerd, als voorbeeld nemen. Het eerste 

deel heeft een voornamelijk inleidend karakter dat wordt gevolgd door een korte snelle fuga. Het derde 

deel met de aanduiding ‘affettuoso’ is een warmbloedig Largo, hier in de vorm van een expressieve 

Siciliano. Het concertje wordt afgesloten met een bruisende finale.  

 

Receptiegeschiedenis 

Zoals ik al vertelde werden de zes Concerti armonici anoniem uitgegeven. Desondanks waren ze in de 

achttiende eeuw bijzonder populair. Eerst vooral in Nederland, maar later ook in het buitenland. De 

grootste bekendheid zouden de concerten in Engeland krijgen.  

Tussen 1750 en 1760 – nog tijdens het leven van Unico – werden ze zelfs twee keer in Londen 

heruitgegeven. Hier begint helaas ook de verwarring. Juist omdat de concerten anoniem waren en het 

beestje toch een naam moest hebben, werd in Engeland de oorspronkelijke Haagse uitgever Ricciotti als 

componist aangezien. 

 

In negentiende eeuw duiken er in heel Europa telkens nieuwe uitgaven en handgeschreven kopieën op, 

steeds weer toegeschreven aan andere componisten: Händel, Vivaldi, Pergolesi. Uiteindelijk kwam 

Pergolesi als meest waarschijnlijke componist uit de bus. Aan het begin van de twintigste eeuw was het 

zelfs zo gesteld dat bijna niemand er meer aan twijfelde dat Pergolesi de componist was van Unico’s 
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Concerto armonici. Sterker nog, het laatste deel uit het tweede concert zou onder de vlag van Pergolesi 

én Igor Stravinski een tweede leven gaan leiden.  

 

Een van die negentiende-eeuwse, aan Pergolesi toegeschreven, handschriften kwam in handen van de 

beroemde Russische ballet-impresario Sergei Diaghilev. Juist op dat moment maakte hij furore met zijn 

ballet De goed geluimde vrouwen. De muziek daarbij bestond uit georkestreerde klavecimbelsonates van 

Domenico Scarlatti. Vanwege het succes wilde Diaghilev iets dergelijks doen met muziek van Pergolesi. Hij 

gaf het handschrift met onder andere Unico’s tweede concert aan Igor Stravinski met de vraag ze te 

orkestreren. Maar in plaats daarvan, besloot Stravinski de muziek volledig om te werken. Aan de originele 

noten veranderde hij vrij weinig, maar juist door het leggen van onregelmatige accenten en het 

dissonanter maken van de harmonie werd het werk een onmiskenbaar product van Stravinski’s pen. Zo 

werd het ballet Pulcinella geboren. Stravinski was zelfs zo tevreden over de muziek dat hij vijf delen uit 

dat ballet omwerkte tot zijn Suite italienne voor viool en piano. Unico’s muziek kreeg hierin een plaatsje 

met de titel Tarantelle.  

 

De ontknoping 

Na de Tweede Wereldoorlog laaide de discussie over het vermeende auteurschap van Pergolesi toch weer 

op. Het was de al eerder genoemde Albert Dunning die in 1980 bij toeval de ware toedracht achter de 

oorspronkelijk anonieme uitgave van de concerti armonici ontrafelde. Op het spoor gezet door een kennis, 

ontdekte hij in de bibliotheek van kasteel Twickel het originele handschrift waarop de eerste uitgave van 

Unico’s concerten was gebaseerd. Op het schutblad aan de binnenzijde van het manuscript vinden we 

verschillende notities in Unico’s eigen handschrift. Hierin ontsluiert hijzelf het mysterie rond zijn 

anonieme Concerti armonici.  

 

Partituur van mijn concerten, gepubliceerd door de heer Ricciotti, bijgenaamd Bacciccia. Deze concerten 

zijn op verschillende momenten tussen 1725 en 1740 gecomponeerd. 

 

Naarmate ze voltooid waren nam ik ze mee naar het collegium musicum in Den Haag, met de heren 

[Willem en Carel] Bentinck, mijzelf en nog enkele buitenlanders. De zogenoemde Bacciccia [Ricciotti] 

speelde er de eerste viool. Ik heb hem toegestaan er achtereenvolgens kopieën van te maken. Toen het 

half dozijn vol was, heeft hij mij toestemming gevraagd ze uit te geven. Nadat ik dat herhaalde malen 

had geweigerd, riep hij de hulp in van de heer [Willem] Bentinck, heer van Rhoon, en tenslotte heb ik 

toegegeven, op voorwaarde dat mijn naam er nergens in zou voorkomen en dat hij in plaats daarvan zijn 

naam kon gebruiken, hetgeen hij heeft gedaan. Hij wilde ze aan mij opdragen, hetgeen ik resoluut 

weigerde, waarop Bentinck zei ze aan hem[Bentinck] op te dragen. Aldus werden deze concerten 

gepubliceerd, tegen mijn [aanvankelijke] bedoeling.  

Er zitten redelijke stukken bij, middelmatige en slechte. Zonder de publicatie zou ik misschien de 

tekortkomingen hebben verholpen, maar andere bezigheden hebben mij niet de tijd gegund mij er nog 

mee bezig te houden, en ik zou tevens de uitgever onrecht aangedaan hebben.  
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Toch blijft er nog één vraag over: Waarom hechtte Unico zoveel waarde aan anonimiteit bij de uitgave 

van zijn concerten en waarom schreef hij zelfs zijn naam niet op het manuscript? Ik denk dat het vooral 

om een kwestie van fatsoen ging. In de zeventiende en achttiende eeuw paste het een heer van stand niet 

om muziek in druk te laten verschijnen. Het zou dan lijken dat hij een ambachtsman was. Hij mocht zich 

met muziek bezighouden, maar dit mocht nooit professionele vormen aannemen.  

 

Deze etiquette zien we ook terug bij Constantijn Huygens, net als Unico eveneens componist en heer van 

stand. In een brief schrijft hij: “het moet […] volstrekt duidelijk worden gemaakt dat ik geen musicus van 

beroep ben, en dat ik me met de muziek slechts ontspan te midden van belangrijker zaken die te mijnen 

laste zijn, zodat men mij niet houdt voor een maker van kleine boekjes die zich mengt onder de groten 

om een aalmoes te verkrijgen.”  

Unico heeft in ieder geval zijn muzikale identiteit tweeënhalve eeuw met succes weten te verbergen. Al 

moet het in Haagse kringen wel bekend zijn geweest dat hij componeerde en dat de Concerti armonici van 

zijn hand waren.  

 

Toen in 1980 bekend werd dat Nederland een belangrijk componist rijker was, zorgde dit voor een niet 

aflatende belangstelling voor zijn muziek. Een stroom nieuwe cd-opnames werd uitgebracht. In 1986 werd 

in Amsterdam het Van Wassenaer Concours voor oude muziek in het leven geroepen. In Wassenaar bestaat 

eveneens sinds 1986 het Van Wassenaerorkest. In 1992 vormde Kasteel Twickel het decor voor een groots 

opgezet Van Wassenaer-festival ter gelegenheid van de driehonderdste geboortedag van de componist.  

Wie weet vormt dit concert van vanmorgen rond Unico Wilhelm van Wassenaer wel het startsein voor een 

blijvende herinnering aan Unico’s relatie met Kernhem en Ede.  

 

De komende tijd zult nog meer over deze componist horen, want dit kleine stukje Edese 

muziekgeschiedenis zal deel uitmaken van een Historisch Cahier over het muziekleven van de gemeente 

Ede.  

 

Jan-Willem van Ree 

 

 

N.B. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd of verstrekt aan derden  
       dan na schriftelijke goedkeuring van de auteur / JWvR 

 


