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Stamboom Biessen
Biessen Hendrik
gehuwd met;
Deurzen van Wilhelmina
uit dit huwelijk;
Biessen Jan Mathijs
Budel
*18-02-1830
gehuwd op 20-11-1858 te Budel met;
Goossens Petronella
uit dit huwelijk geboren;
Biessen Hendrik
gehuwd op 03-09-1890 te Budel met;
Theunissen Maria Jacoba 28 jaar
uit dit huwelijk geboren;
Biessen Leonardus
Budel
*05-10-1897 Heerlen
†05-03-1983
van beroep; spoorweg-employé , Docent, dirigent, componist.
gewoond; ; Eikenderweg 37 en later op 97
was gehuwd met;
Weijers Trautje
Heerlen
*10-04-1902 Heerlen
†27-02-1967
uit dit huwelijk zijn geboren;
1. Biessen Hendrik Jozef (Harrie). Concertpianist, docent, orkest en harmoniedirectie.
Heerlen
*05-03-1924 Welten (Hrl.) †24-02-1968
2. Biessen Jozef Hendrik (Sjef) kunstschilder.
Heerlen
*11-06-1925
3. Biessen Gerard Louis (Jacques).
Klarinet, dwarsfluit, dirigent en muziekdocent
Heerlen
*02-12-1926 Sittard
†31-07-1993
4. Biessen Peter Johannes (Pierre). Klarinet.
Heerlen
*31-12-1928 Valkenburg
†11-10-2001
5. Biessen Jacqueline Josephine (Jacqueline).
Heerlen
*31-10-1930
6. Biessen Antoine Marie (Toon). Hobo. Cultuurhistoricus.
Heerlen
*05-01-1934 Heerlen
†14-12-2001
7. Biessen Marie Renée Leonie (Miep). Viool, actrice, toneel en film
Heerlen
*28-05-1936
8. Biessen Emile Peter Joseph (Emile). Dwarsfluit, musicoloog.
Heerlen
*22-03-1938 Obergail (Oost) †23-07-1993
9. Biessen Nico Maria Johannes (Nico).
Heerlen
*08-06-1940 Heerlen
†17-11-1942
10. Biessen Catharina Maria Nicoleta (Kittie). dwarsfluit
Nico *08-06-1940
Heerlen
*26-06-1943
†17-11-1942
11. Biessen Nicolaas Marie Johannes. Klarinet, saxofoon, schilder, kustverzamelaar.
Heerlen
*08-02-1947
Vader Leon Biessen had 23 kleinkinderen.
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De familie met grote K(unst); BIESSEN.
Vader Leon Biessen (Leonardus) werd op 5 oktober 1897 te Budel geboren uit het huwelijk van
Hendrikus Biessen en Maria Jacoba Theunissen. Het geslacht Biessen woonde al jaren te Budel in
Noord Brabant.
Op 2 december 1922 wordt hij ingeschreven in de gemeente Heerlen om te gaan werken bij de
Nederlandse Spoorwegen te Heerlen. Van zijn jeugd jaren is weinig bekend.
In zijn vrije tijd bezocht hij de muziekschool van Heerlen. Hier kreeg hij les in harmonieleer en
pedagogiek van Charles Hennen. Deze muziekleraar heeft zijn naam gegeven aan het Charles Hennen
concours. Verder heeft hij les gekregen in instrumentatie van Max Guilaume.
Van 1945 – 1962 was hij docent
harmonieleer en muziekpedagoog
aan de muziekschool te Heerlen.
Waarom pas in 1945, hij was toen al
48 jaar oud, dit kwam waarschijnlijk
dat hij niet wilde ingeschreven staan
bij de Kultuurkamer.
In 1923 dirigeerde hij zijn eerst
muziekgezelschap, de Fanfare St.
Jozef te Heerlen.
Onder zijn leiding heeft het Heerlens
Muziekkorps een reeks van muzikale
successen geboekt. In 1926 in
Valkenburg een 1ste prijs, in 1927 op
het concours te Hoensbroek een 1ste
in de tweede afdeling. In 1929
behaalde hij met het korps in de
eerste afdeling in Heemskerk alles wat er maar te halen viel: een 1ste prijs met het hoogste aantal
punten in de afdeling fanfares over drie zondagen, een ereprijs in de erewedstrijd, een ereprijs in de
erewedstrijd, een ereprijs en het hoogste aantal punten in de mars wedstrijd, een ereprijs met het
hoogst aantal punten van het gehele concours plus de dirigentenprijs.
Hieronder staan de meesten korpsen waarover hij leiding gegeven heeft in zijn lange muzikale leven.
1. Van 1923 t/m 1931
Léon Biessenstraat; Heerlerbaan
Fanfare St. Jozef Heerlen
2. Van 1927 t/m/ 1953
Harmonie St Pancratius Kerkrade.
3. Van 1939 t/m 1948
Harmonie T. O. G. Welten Heerlen
4. Van 1947 t/m 1964
Kon. Harmonie St. Caecilia Heerlen.
5. Van 1947 t/m 1948
Harm. St. Gerardus Heksenberg Heerlen
6. Van 1953 t/m 1960
Stadsharmonie Pfileutonia Helmond.
7. Van 1954 t/m 1960
Bergkapel Dom Mijn Kerkrade.
8. Van 1953 t/m 1954 Kon. Harm. Apolloslust Eindhoven.
9. Van 1964 t/m 1970 Harmonie Eendracht Schandelen Heerlen.
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Leon Biessen heeft met zijn harmonieën en fanfaren in zijn dirigentenjaren de nodige prijzen in de
wacht gesleept.
1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1933, 1939, 1948, 1950, 1951, 1952, 1955 en 1965.
Het zou hier te ver voeren om alle prijzen en bij welke harmonieën te vermelden.
Ook heeft Leon eigen composities gemaakt.
1.
“Ballet des Enfants” Suite in drie delen. Verplicht werk Ned. Fed. Unie 1957.
2.
“Serenade voor Harmonie – orkest”.
3.
“Áutomme” ouverture dramatique.
Originele partituren van de “Triomf - Mars geschreven door Leon Biessen.

4.
5.
6.
7.

Op de laatste bladzijde van
de hiernaast staande
partituren, het volgende
lied.

“Oranje Mars”.
“Triomf – Mars”.
“St. Caecilia – Mars “.
“Huzarenmars”.

Er jubelt een lied door ’t
Limburgse land,
’n lied vol van sprankelend
leven.
’n Lied dat harten en
handen verbindt in
eenheid.
Door zorg en door liefde
voor man en kind,
de hand in elkander
geslagen de vreugde
verdubbelde
tot zuiver licht in
dapperheid samen
gedragen.
En wakend en werkend en
biddend voor hen dat God
alom zal vrezen.
Er jubelt een lied door het
Limburgse land.
Den Schepper voor alles
ter eren.
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Limburgs Dagblad. 21 augustus 1951 Het eerste Wereld Muziekconcours te Kerkrade.

Na vele jaren van “Apathisch “ bestaan.
Directeur Biessen bracht: “St. Caecilia” terug op lang niet meer gekend peil.
Jeugdige injectie ” heeft Koninklijke goed gedaan.
……….Directeur Biessen heeft zeker een enorm part voor zijn rekening genomen bij de gestadige en
systematische voorbereidingen. Hij is knaap onder Nederlands en zelfs onder Europese
muziekdirecteuren, die in vier jaar tijd de Harmonie van een min of meer apathische bestaan naar
een volle glorie wist op te voeren.
En zoals hij nu ST. “Caecilia” heeft omhoog gebracht, zo deed hij dat jaren geleden zichzelf. Biessen is
in de muziekwereld voor een
belangrijk deel een selfmade
man, die zich op een goede
dag zijn talenten is bewust
geworden, Hij slaagde erin
een plaats te veroveren op
het gebied der schone Muze.
Zijn leiderstalenten maakten
het mogelijk, dat weldra ook
andere van zijn gaven
konden profiteren. Een der
eerste hiervan was de
harmonie “St. Pancratius” uit
Kerkrade die Biessen nu al 25
jaar tot directeur heeft. En
Het is zeker interessant te
weten, dat directeur L.
Biessen vroeger een tijdlang
eerste pistonist was bij het
Heerlense “st. Caecilia”. Hij is
een van de vele bekwame
hedendaagse musici die uit
de oude Koninklijke min of meer zijn voortgekomen. Maar nu, zoals hij zelf ronduit zegt, om van “St.
Caecilia ”zijn pronkstuk te maken.
Onder de velen die van de wijze lessen van de heer L. Biessen in grote mate profiteren bevinden zich
vijf zonen van de directeur, nu op nog jeugdige leeftijd allen lid van “St. Caecilia”. Drie hebben hun
hart verpand aan de klarinet een 4de bespeelt de fluit en de 5de is hoboïst.
De jeugd, die L. Biessen als het ware met eigen handen heeft opgevoed in de muziekkunst, heeft “St.
Caecilia” van de dodende vervlakking gered.
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1951 Dirigeerde Leon Biessen twee harmonieën. De
St. Caecilia, ging met de hoofdprijs vandoor en de van de andere
harmonie “St. Pancratius” uit Nulland (Kerkrade) hoorde men
niets.
Bij het eerste muziekconcours te Kerkrade deden de fanfaren
en harmonieën uit die stad Kerkrade niet mee, men moest
zorgen voor onderdak en hand en spandiensten tijdens het
concours.
Maar het jaar 1952, werd hèt jaar voor “St. Pancratius”.
In 1952 behaalden zij op het internationaal concours in
Bree (België) met Léon Biessen (1927-1953) als dirigent het
hoogste aantal punten en kregen een eerste prijs met lof van
de jury. Verder verwierf de dirigent Leon Biessen de
directeursprijs (de prijs voor de beste dirigent van het
concours) in de vorm van een gouden medaille die hij door
de gouverneur van Belgisch Limburg overhandigd kreeg.
Léon Biessen toonde zich een bekwaamleider voor andere in het land van de Schone Muzen. Op de
eerste plaats wist hij deze muzikale gaven over te dragen op zijn kinderen. Drie van zijn zonen
bespelen de klarinet, een van zijn zonen de 14 jarige Miel, speelt perfect de fluit en viel bijzonder op
tijdens bovenstaand muziekconcours te Bree (Be). Een andere zoon Harry werd een bekende pianist,
terwijl een dochter de viool bespeelt. Met energie en enthousiasme werkte de heer L. Biessen het
muzikale peil van deze verenigingen omhoog. Een kort overzicht;
1928 2de prijs in de tweede afdeling; 1930 1ste prijs in de eerste afdeling; 1933 Torn 1ste prijs in de
afdeling uitmuntendheid met lof van de jury; in 1939 te Rotterdam1ste prijs in de afd. Superieur en
dan 1952 zoals hier boven is beschreven in Bree (Be).
In 1953 neemt hij afscheid van de Harmonie ST. Pancratius Nulland te Kerkrade.
Met Het Koninklijke Harmonie ST. Caecilia te Heerlen gaat hij door tot 1964.
14, 15 en16 juni 1958 viert deze harmonie zijn 125 jaar bestaan. Het feest zal 3 dagen duren.
Het feest wordt door de nodige verenigingen opgeluisterd o.a. ; K.H.M. Pancratius, Kon. Fanfare St.
Joseph. Zondagmiddag om 16 uur geeft de vermaarde Koninklijke Harmonie van Thorn een
feestconcert in de feesttent op het Raadhuisplein, onder leiding van Harry Biessen, de zoon van Léon
Biessen.
1953 – 1960 Stadsharmonie Phileutonia uit Helmond.
Léon Biessen; dirigent van het Stedelijk – Orkest van Helmond.
Directeur L. Biessen, die in zes jaar de Koninklijke Harmonie St.
Caecilia van Heerlen tot ongekende hoogte bracht, zal per 1 augustus
1953 de benoeming aanvaarden tot dirigent van het Stedelijk
Harmonie – Orkest van Helmond. Momenteel dirigeert Biessenzoon,
de bekende pianist Harry Biessen, de harmonie Pancratius Nulland,
waarmee Biessen, senior, het vorige jaar op het befaamde
internationaal concours te Bree (Be) de hoogste lauwere oogstte. Dit
bevestigde de grote stuwkracht van deze Heerlense blaas – orkest
dirigent al pedagoog en als orkestleider.
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Na het succes tijdens het tweede muziekconcours
te Kerkrade. (dagblad Oost Brabant 13-09-1954)

Boeiend concert van “Phileutonia”
onder leiding van Léon Biessen.
Het buitengewoon concert van Phileutonia opende
met de ferm gespeelde Triomf mars van Léon
Biessen, die zeer muzikale dirigent van het corps.
Daarna sprak de voorzitter de aanwezige toe.
Daarna kondigde hij het verplichte nummer van
Harmonie – Orkest van Helmond.
het concours te Kerkrade aan. Het werk werd zeer
fraai gespeeld. Opvallend was de uitstekende beheersing van de partituur door Léon Biessen. De
solopartijen voldeden ons beter dan in Kerkrade; evenals de uitvoering van “La Gazza Ladra”, die het
juiste tempo kreeg. De kleine oneffenheden kan men in de concertzaal accepteren, de jury doet dat
echter niet. Vol bezieling leidde Léon Biessen zijn mannen, waardoor ook de zaal geheel en al
geboeid toehoorden.
(Limburgs – dagblad 30-oktober 1962)
Per 1 november a.s. (1962) zal Léon Biessen de Heerlense Muziekschool verlaten, wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Met ingang van die datum zal voor deze begaafde
musicus dan een welverdiende rustperiode aanbreken. Tenminste als Léon Biessen van deze
rustperiode gebruik wil maken. Want, degenen die hem meer van nabij kennen weten dat hem op
65- jarige leeftijd het muzikale bloed nu eenmaal nog kruipt waar het niet gaan kan. En daarmee zij
alleen maar de bruisende activiteit van deze selfmade man, die door de taaie vastberadenheid een
musicus van betekenis is geworden, gesteld Léon Biessen heeft zich in de afgelopen tientallen jaren
een voorname plaats in de Limburgse Muziekwereld verworven. Node ziet men hem dan ook op de
Heerlense Muziek School vertrekken.
Zo als we weten, werd Léon Biessen op 5 oktober 1897 geboren, al als kind voelde hij zich tot de
muziek aangetrokken en het duurde dan ook niet lang of hij ging naar de Vlaamse Muziekschool te
Tongeren studeren. Ook aan de Muziekschol te Heerlen kreeg hij les van diverse vakbekwame
docenten o.a. van Charles Hennen. Hij kreeg ook buiten Heerlen en omstreken veel bekendheid. Hij
heeft diverse muziekgezelschappen in Limburg en daarbuiten in korte tijd op grote hoogte gebracht.
Zaterdag “Come – Back “. Van dirigent L. Biessen L. D. 19 oktober 1964.
Heerlen; 13 oktober 1964 Zaterdagavond staat
Léon Biessen – na enige jaren wegens ziekte
afwezig te zijn geweest- weer op het podium.
Onder zijn directie zal de harmonie “ Eendracht” uit
Schandelen enkele nummer ten gehore brengen.
Voor dit her optreden van L. Biessen in de
schouwburg blijkt – naar wij vernemen grote belangstelling te bestaan. Hij gaat met deze
Harmonie naar K.R.O. concours in Hilversum
en haalt de 2de prijs in dit landelijk toernooi.
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(Limburgs – Dagbladdinsdag 27 september 1977 ).
Dirigent Léon Biessen wordt tachtig jaar
Heerlen Hoewel 5 oktober de eigenlijke geboortedag is ,
herdenkt de bekende musicus Léon Biessen dat hij tachtig
jaar wordt.
Léon Biessen heeft zijn leven in dienst van de muziek gesteld.
Ik heb in mijn hele leven niet één keer vakantie gehad.
Nu heb ik daar geen behoefte meer aan . Zijn gezin, acht
zonen en drie dochters is, eens als de meest muzikale familie
van Nederland gekwalificeerd. Behalve aan het dirigeren
heeft hij zijn aandacht ook gewijd aan het componeren.
Dat deed ik altijd in de bus. Nu kan ik daar niet meer aan beginnen,
want ik zou er ziek van worden. “Componeren is een
hartstocht, die je niet met rust laat. Je blijft ermee bezig en je kunt er niet van slapen”.
Gestopt;
In 1970, na de dood van zijn vrouw en zijn zoon Harry, stopte Léon helemaal met musiceren. De
emotie werd hem te veel. Léon is, zoals zoveel muzikanten in hart en nieren, een gevoelige man.
”Alles wat ik in de muziek deed uit liefde, werd wat”. Leo vindt het jammer dat er in Nederland niet,
zoals in Engeland, meer brassbands zijn gekomen. Hij ziet de muziekgezelschappen in Limburg
langzaam wegkwijnen, omdat de ware geest niet meer aanwezig is. Léons-favoriete dirigent is
Herbert von Karajan. “Die man pakt de mensen. Die man is bij de tijd”.
Gouden dirigent.
Lei Biessen was bij zijn muzikale afscheid in 1970 gouden dirigent. Precies vijftig jaar had hij de
zwaaistok gehanteerd. In al die jaren heeft hij heen wat prijzen, ook ver buiten Nederland, in de
wacht gesleept. Hij trad diverse malen met zijn orkesten op voor de radio en ontving een gouden
medaille in de orde van Oranje Nassau. Zijn tachtigste verjaardag werd uiteraard een muzikaal feest.

Huwelijk van zus Miep, verder de ouders
Biessen - Weijers en zoon Emile.
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Boven;
Overlijdensakte van
Léon Biessen

Links en onder;
bidprentje L. Biessen

Links:
bidprentje Trautje Biessen
Weijers.
De moeder van dit groot gezin.
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Harry Biessen
Harry Biessen werd geboren te Heerlen op 5 maart 1924. En
overleed plotseling op 24 februari 1968 te Welten Heerlen.
Zijn jeugd heeft hij doorgebracht in het buurtschap
Eikenderveld. Hij was de oudste van een groot gezin van elf
kinderen. Als rood harige was hij de schrik van de buurt. En
sloeg er behoorlijk op los en dat niet alleen op de piano.
Zijn muzikale vader bracht hem de eerste pianolessen bij.
Op elfjarige leeftijd speelde hij al zijn eerste pianoconcert
van Wolfgang Amadeus Mozart samen met de Heerlense
Orkestvereniging en het Maastrichts Symfonie Orkest en
won een internationaalconcours voor jonge solisten.
Toch is hij opgegroeid als een gewone jongen, het bewijs
heeft hij achtergelaten op een van de zuilen van Kasteel
Terworm samen met zijn broers op 5 mei 1945. De jongste
telg van het gezin, Nico, heeft later zijn linialen er
bijgeschreven.
Hij werd op 15 jarige leeftijd toegelaten tot de 2de klas van
het conservatorium van Amsterdam.
Harry Biessen studeerden aan het Conservatorium van
Amsterdam onder andere orkestdirectie bij Hein Jordans
en later in Parijs bij Bengt de Tórne.
Amsterdam. Het wonder (tijdens zijn studie in
Amsterdam, ca.1940).
Zaterdagavond heeft Adam het wonder beleefd. Het
wonder van de plotselinge stilte, het wonder van het
geboeid zijn door… ja, waardoor eigenlijk.
Adam was ergens in de stad, waar vogels neerstreken;
ergens waar er gedebatteerd wordt en biljart gespeeld,
Boven; het legitimatiebewijs van Harry voor het
waar een paar mensen dansen en waar anderen hun
Concertgebouworkest seizoen 1947 - 1948
krantje lezen.
Maar opeens ging daar een jongen achter de vleugel zitten: vrij jong, blozend gezicht, een tikkeltje
onhandig. Totdat zijn vingers op de toetsen terecht kwamen.
Toen geschiedde het wonder: de biljartballen lagen
stil en de gesprekken hielden op, er werd niet meer
gedanst of gelopen. Iedereen kwam onder de
bekoring van dit spel. Hier was iemand aan het woord,
die iets te zeggen had. Let op Adams woorden,
van deze Harry Biessen zult u nog veel horen.
Zaandam 21 oktober 1950 De grote zaal van “Ons
Huis” was gisterenavond geheel gevuld, toen daar de
danseres Tatjana Tamarova begeleid door de jonge
pianosolist Harry Biessen, een kunstzinnig programma
van muziek en dans bracht. Wat Biessen op de vleugel
te horen bracht, waren grotendeels werken van de moderne componisten als Debussy, Bartok en
Prokofieff.
Van romantiek, sentiment en melodie waren wij ver verwijderd. Zijn programma was eerder
overrompelend door zijn virtuositeit dan ontroerend. Het is bij kunstenaars als Harry Biessen alsof
het muzikaal geheugen niet op de piano wordt verwekt, doch als het ware gefotografeerd, zó
bliksemsnel is alles van herinnering toon geworden.
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Harry Biessen aan het dirigeren bij een galavoorstelling

Harry Biessen tijdens de repetitie

Doden herdenking mei 1964
Enkele regels maar over dit punt. Het heeft niets te maken met de kunst der muze.
“het vrije volk “, van 5 mei 1964

Rust in Heerlen
De door het Heerlense Oranjecommité georganiseerde dodenherdenking in de hal van het stadhuis ,
waar onder leiding van een Heerlense dirigent, het Requiem van Gabriel Fauré werd uitgevoerd, is in
alle rust verlopen. Het comité had voor deze avond moeilijkheden gevreesd in verband met de
protestactie van enkele kunstenaars tegen het optreden van de dirigent .
De dirigent was tijdens de bezetting , ingeschreven geweest bij de cultuurkamer.
De kunstenaars hadden tijdens de oorlog hun studie niet kunnen volgen, omdat zij zich niet hadden
laten inschrijven bij de cultuurkamer.
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Zaterdag,21 april 1951 Limburgs Dagblad
Gesprek met een jonge kunstenaar.
Harry Biessen was al zeer vroeg een uitgesproken piano – talent.
Hij kreeg een Amerikaanse uitnodiging om te studeren in Harvard.
Straks op 4 mei bij de Dodenherdenking in het Heerlense Raadhuis zal
Harry Biessen pianospelen. Het was voor ons een aanleiding om ook
met Harry Biessen, die momenteel na een lang verblijf in Parijs weer in
zijn vaderstad is om een praatje te gaan maken.
En dan doet het goed, dat men deze jonge pianist – hij is nu 27 jaar –
die in Amsterdam en Parijs en in een paar andere landen al eens op
een podium zat, met zoveel verering te horen spreken over zijn eerste
leermeester Jos Smeets, directeur van de Heerlense Muziekschool, die
de 10 jarige Biessen de vingers op de toetsen leerde zetten. Dat was geen onderricht dat er later
weer uitgericht moest worden, zegt Biessen. “Ik heb op deze ondergrond steeds voort kunnen
bouwen en daar blijf ik mijn leermeester eeuwig dankbaar om”. Op zestienjarige leeftijd trok hij naar
Amsterdam en daar werd zijn pianisten talent gekneed door grote pedagogen als Willem Andriessen
en Berkhout.
In 1949 is de jonge pianist naar Parijs
getrokken. Hij kwam daar in contact met
Bengt de Törne, een talenvolle componist
en criticus.
Naast zijn werkzaamheden als
concertpianist was hij dirigent van het
Mijnstreek Kamerorkest. Verder was hij
leraar piano aan de Muziekschool Heerlen.
Van 1956 tot 1959 en van 1963 tot 1966
was hij dirigent van de Koninklijke
Harmonie van Thorn.
Van 1962 tot 1963 was hij eveneens
dirigent van de Fanfare St. Joseph in
Meers. In deze tijd heeft hij ook de
Harmonie "St. David", Voerendaal
gedirigeerd. Hij was ook dirigent van de Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide en van de Harmonie "St.
Pancratius", Nulland, Kerkrade. Dit laatste heeft hij van zijn vader Léon overgenomen
Later werd hij dirigent van de Zuid-Nederlandse Opera.
Enkele brieven aan Harry.
Louis Andriessen, Herengracht 154, Amsterdam L.S.
Ik acht het van groot belang dat de heer Harry Biessen in de gelegenheid wordt gesteld, tijd vrij te
maken voor zijn concerten in het buitenland (die, mede door de programmering van Nederlandse
pianotechnieken, zoals hij die met neme in de uitvoering van zijn “Registers voor pianosolo, al heeft
gerealiseerd.
getekend Louis Andriessen
4 januari 1965; Van het bestuur van de Stichting Heerlense Muziekschool.
Met genoegen hebben wij kennis genomen van de concerten die u te Bern, Salzburg, Brussel en
Antwerpen hebt gegeven en van de over deze concerten verschenen recensies. We waarderen dit
temeer omdat zulks ook zijn betekenis heeft voor onze Muziekschool.
Als blijk van waardering hebben wij besloten u een gratificatie van f. 250,- toe te kennen.
Getekend door Voorzitter en secretaris
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Volkskrant 12 november 1965.

Pianist gaat muziek zichtbaar maken
Publiek onder snaren dak.
Heerlen 12 november 1965: De pianist Harry Biessen uit Heerlen wil aan het slot van zijn recital op 26
februari in het stadhuis van New York een nummer audio – visuele improvisatie ten beste geven.
Biessen werkt hard aan dit project dat het mogelijk maakt om onvoorbereid aan het klavier
gecomponeerde muziek tegelijkertijd op suggestieve wijze aan de toehoorders te “tonen. Hiervoor is
door de artiesten Aad de Haas, Theo Lenartz en Nic Tummers een soort van ornament in futuristische
stijl ontworpen. Een industrieel is bereid gevonden de bouwkosten te betalen. De piano gaat met dit
bouwwerk, dat musitectuur is gedoopt, min of meer een geheel vormen. In het ornament worden
koorden gespannen die de indruk van een reusachtige snaren maken. Koorden lopen verder door in
de zaal en vangen zo het publiek onder een dak van muzieksymbolen. Voor de pianist moet de
inspiratie trouwens uit de zaal komen.
Limburgs Dagblad 5 maart 1966
Heerlen, De Heerlense concertpianist Harry Biessen zal binnenkort met zijn “atmosferische
improvisatie” optreden voor de AVRO televisie. De voorbereidingen verkeren thans in een
vergevorderd stadium. Zoals bekend, worden deze atmosferische improvisaties” uitgevoerd in een
“musitectuur”, dat is ontworpen door de beeldhouwer Nic Tummers. De bekende kunstschilder Aad
de Haas is bij het tot stand komen van de “musitectuur” optreden als persoonlijk adviseur van Harry
Biessen. Theo Lenartz heeft bij de uitvoering van het architectonische project zijn medewerking
gegeven.

Harry Biessen overleden.
Heerlen donderdag 23 februari 1968 is de bekende Heerlense pianist, dirigent en muziekpaedagoog
Harry Biessen, dood in zijn woning te Welten aangetroffen. Door dit plotselinge en tragisch
verscheiden is de Limburgse muziekwereld een opzienbarende figuur ontvallen.
Condoleance telegram.
Met het onverwacht heengaan van Harry Biessen betuigen wij u onze innige deelneming.
Familie André Rieu.
23 februari 1968
grafsteen uit gegoten brons
ontworpen door Aad de Haas
titel:
“Levende,
Strijdende,
Zegepralende”.

Boven en rechts;
Bidprentje van Harry Biessen
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Sjef Biessen
Geboren te Heerlen op 11 juni 1925 te Heerlen. Hij is de 2de in
de rij van de grote familie Biessen. Hij koos voor
schilderkunst in tegenstelling tot de rest van de familie die de
richting koos voor de muziek.
Na zijn middelbare school opleiding is hij lessen gaan volgen
bij Felix van de Beek en Renaud Levigne.
Limburgs Dagblad 28 september 1974
Daarna heeft hij H.T.S. afdeling werktuigbouwkunde
doorlopen van 1952 tot 1956.Na zijn diploma kreeg hij een
aanstelling bij Oranje Nassaumijn. Soms tekende hij ook wat,
puur voor zijn plezier. Het ging hem niet slecht af, hij had er
voor zijn studie aan de H. T. S. al vaker moeten tekenen.
In 1968 overleed zijn broer Harry. De dood van zijn broer die een jaar ouder was, liet bij hem een
grote leegte achter. Hij had zijn broer van dichtbij gevolgd met zijn experiment. Hij kreeg
moeilijkheden met zijn gezondheid en werd afgekeurd voor het werk op de mijn.
In 1969 volgde hij een cursus M.O. handvaardigheid tot 1970.
Hij had last van zijn handicap. Het is ook niet niets namelijk,
om voor je veertigste afgekeurd te zijn en voor een jong
gezin te moeten zorgen.
De start met tekenen en schilderen als therapie heeft hem
een flinke zet in de goede richting gegeven.
Zijn vormgeving is eigenlijk zuiver lineair. Kleur gebruikt hij
als vlak vulling tussen de lijnen. Zijn inhoud is zeer
meditatief. Hij werkt lineair abstract en constructief. Dit
laatste is misschien voortgekomen uit zijn technische
vooropleiding. Zijn thema’s zijn mensenfiguren, bloemen,
ritmische muzikale bewegingen. Verder maakt hij religieuze
en spiritistische afbeeldingen. In enkele werken vindt men
voedingsbronnen uit landschappen, Egyptische mythologie
en droomwerelden.
In deze periode maakte hij het metaal reliëfs uit metaal en
metaalverf en schilderijen met olieverf en zilverzand.
De Geboorte van de Mens
uit de traan van GOD

OSIRIS; god van de dood en het
leven
Weg… van het paradijs
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Sjef Biessen werkte oorspronkelijk niet in een atelier, hij had
de schildersezel in de salon en had verder genoeg aan een
stoel of zitbank soms stond hij te werken aan de keukentafel.
Hij moest alleen rustig door kunnen werken zonder gestoord
te worden. Meestal schilde de hij als zijn kinderen op school
zaten.
Opmerkelijk in zijn portretten; van zijn vrouw, zijn zoon Olaf
van zijn vader en van zijn broer Harry. De gelijkenis is in al dit
gevallen uiterlijk en innerlijk goed getroffen, en dit nog wel
bij een afwerken van het gezicht in verschillende
kleurvlakken. Hij lijkt wel voorbestemd om ook goede
resultaten te bereiken in glas in lood techniek.
Weekblad de Uitkijk 26 juni 1975.
De bevrijding .. je zelf vinden
Vanaf donderdag 26 juni stelt Sjef Biessen grafische werken
tentoon bij bloemsierkunstenaar Max de Leeuw, aan de Nobelstraat te Heerlen. Dezelfde werken
worden 17 november van dit jaar geëxposeerd in Krakau te Polen. Hiervoor zijn 25 Limburgse
kunstenaars uit genodigd.
De selectie van de werken voor Krakau heeft
plaatsgevonden in Venlo door de Poolse
minister van cultuur in aanwezigheid van de
culturele raad Limburg.
De Uitkijk 16 september 1976.
Kunstenaar Sjef Biessen heeft drie grote
expositie.
22 september in Utrecht, 25 oktober in den
Haag en 30 oktober in Rotterdam.
In deze plaatsen laat hij veertig werken zien
De Graal

Als ik bezwijk onder het kruis

in de technieken zeefdrukken en olieverf. De thema’s zijn
landschappen, portretten, bloemen en figuren.
Limburgs Dagblad 30-juli 1983
Heerlen – Na bijna 3 jaar uit de running te zijn geweest keert
A;s ik bezijk onder het kruis
de Heerlense kunstenaar Sjef Biessen weer in het openbaar
terug. Hij heeft in die drie jaren niet stil gezeten, want er zijn
60 nieuwe werken ontstaan. Sjef Biessen: “Ik heb nu weer
genoeg nieuw werk. Ik kan een paar jaar achtereen
exposeren zonder in herhaling te vallen. In de tussentijd
heeft Sjef, internationaal ook gescoord. Zijn werk werd twee
maal geaccepteerd op de grafische Biennalen in Seoul in
Korea en een keer in Lubin (Polen).
De vierde Biennale in Seoul, die nog moet beginnen, heeft
van Sjef Biessen een boeiende zeefdruk geaccepteerd.
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Limburgs Dagblad 2 april1985

Lijden meditatie van Sjef Biessen.
De Heerlense kunstenaar Sjef Biessen heeft een moderne
kruisweg in olieverf ontworpen. Zijn eerst kruisweg hangt in
de Annakerk te Heerlen. Hoewel dhr. Biessen liever spreekt
over “Beeldmeditaties”. De serie bestaat uit 14 meditatieve
schilderijen uit het lijdensverhaal Christus. Zijn palet is
ingetogen, bijna schuchter ten opzichten van het
onderwerp.

Het weekblad “de Uitkijk” van woensdag 21 maart
1990.

Het Levensteken in de woestijn

Van Cauteren prees
bij de recente
opening van de expositie het heldere lijnenspel van Biessen ’s
wek en diens lineair – Constructivistische stijl. Volgens de
spreker zijn de schilderijen van dhr. Biessen meditatief van
aard. Zij dringen bovendien door tot de essentie van het
menselijk bestaan.

Het weekblad “de Uitkijk” van woensdag 22 maart 1992.
Egypte inspireerde schilder Sjef Biessen.
De religie van de Egyptische Farao’s, de mythologie met al
haar symbolen, inspireerde de Heerlense Kunstenaar Sjef
Biessen tot het vervaardigen van een cyclus van 20
olieverfschilderijen, waarin hij natuurlijk ook veel
persoonlijke accenten legde.
Liefde: erfenis van het paradijs
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Emile Biessen
Emile Biessen werd geboren op 22 maart 1938 te
Heerlen. Hij was het achtste kind van het echtpaar
Leonardus (Léon) Biessen en Trautje Weijers. De
basisschool volgde hij in de Laanderstraat, een wijk van
de gemeente Heerlen. Hierna ging hij naar het
gymnasium aan de Akerstraat en het conservatorium te
Aken tegelijk . Zijn eerste muzieklessen kreeg hij van
zijn vader, zoals zijn oudere broers en zussen. Hij nam
privé lessen in Frankrijk. Er was een groot verschil in
fluittraditie bij de beide landen. De Duitse school had
een donker, zwaar, massief geluid, en dat beviel hem
niet zo. De Fransen speelden slank, rank en gracieus.
Op vijfentwintig jarig leeftijd kwam hij bij de omroep
terecht (1963). Eerst in de algemene dienst, daarna als
solo fluitist van het Radio Filharmonisch Orkest.
Enkel losse herinneringen van Emile over een kwart
eeuw fluitist bij het Radio Filharmonisch Orkest
( 1988 ).
“We maken nu bijna geen opnemen meer zonder
publiek. Spelen zonder publiek is erg klinisch, en leidt
tot andere prioriteiten, waarbij de klankregisseur plotseling heel veel te vertellen krijgt. Bij studio
opnamen kan hij echt zeggen: “Dit moet nog eens over, want het moet zus of zo”. Bij een concert kan
er alleen iets over als er echt rampen gebeuren.
“Ik verdiende nog wel eens bij, bij andere orkesten, maar ik moet zeggen dat bij de radio toch het
meest actuele programmabeleid wordt gevoerd. Als je ziet wat we per jaar aan moderne stukken
doen en dat houdt de fut er in”.
“De eerste jaren dat we met het orkest voor publiek gingen spelen was ik nogal gespannen. Nu voel
ik me vrijer en is het heerlijk om te ervaren dat je met één solo het publiek in de greep kan krijgen.
Als het opeens stiller wordt in de zaal, dat is een ongelooflijk gevoel”.
Maar op 23 juli 1993, dus vijf jaar nadat hij zijn herinnering had verteld, werd het nog stiller.
Hij overleed op de te jonge leeftijd van 55 jaar tijdens zijn vakantie te Obergail in Oostenrijk.
In zijn muzikale leven is hij een aantal jaren samen met zijn broer opgetreden.
Tot zijn dood was hij eerste fluitist bij het Radio filharmonisch Orkest. In 1977 werd Emile benoemd
tot hoofdvakdocent fluit aan het Arnhems
conservatorium, in 1981 gevolgd door zijn
benoeming tot hoofd vakdocent fluit aan het
Utrechts conservatorium Vanaf 1988 was hij
docent aan het koninklijk Conservatorium in
den Haag.
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Het duo Harry en Emile van 1964 - 1948
Het begin van het duo Harrie en Emile Biessen op maandag 7 december 1964

De Tijd 8 december 1964 Amsterdam, 8 december.
Voor een redelijk goed bezette Kleine Zaal heeft het Limburgse duo, Emile en Harrie Biessen
op maandagavond een sonate recitalgegeven, waar veel charmante en lichtvoetige muziek
in te horen was…
Zij hebben de rijpheid van hun talent bereikt en willen slechts op kundige en innemende
wijze de muze dienen……..
De toon van Emile Biessen is niet bijzonder groot, maar buigzaam, exact en helder. Hij is een
talentvolle virtuoos, die zijn grenzen kent en daarbinnen werkten, die hij tot in de perfectie
uitvoert. Zijn bescheiden zingende klank werd krachtig aangevuld door het vrij agressieve,
maar ook precieze en goed uitgebalanceerde pianospel van zijn broer. Beide verwierven zich
langdurige ovaties.
Limburgs Dagblad 29 maart 1966.
Op de foto: de musici Harrie en Emile Biessen
tijdens de maandagavond in de Jan van Eyck
academie te Maastricht gegeven première van de
musitectuur, een vorm van in – art (kunst van binnen
uit) die werd opgevoerd door de broers Harrie en
Emile Biessen (atmosferische Improvisaties).
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Theo Lenartz en Nic Tummers zorgden voor de lichteffecten.
Zoals gewoonlijk werd het publiek door het sublieme spel van
beide Biessen ‘s zeer geboeid.
Er zijn vele recensies in de kranten verschenen, te veel om ze
allemaal de revue te laten passeren. Enkele zullen nog vermeld
worden, maar we proberen eerst de in volgorde de successen
weer te geven.

Boven; ·Harrie en Emile Biessen met de
Wereldpremière “mesitectuur”, een
combinatie van muziek en architectuur. De lijst van

Het affiche van deze opening,
ontworpen door Aad de Haas.

optredens van het duo Biessen
26-11-1964; Salzburg
04-12-1964; Bern.
01-12-1964; Brussel , l Atellier
07-12-1964; kleine zaal Amsterdam.
12-11-1965; Heerlen. Opening kleine zaal.
27-02-1966 – 06-03-1966; Amerika.
29-03-1966; Maastricht, Jan van Eyck Academie.
05-04-1966; London.
09-02-1967; Parijs, Institut Neerlandais.
nov. 1967 ; T.v. Opname NTS.
06-02-1968; London. Abert Hall.
06-02-1968; Ambassade London.
Tot slot de belichting van zeker één van de hoogte

punten.

The Washington Post
Emile and Harrie Biessen Shine in Piano – Flute Marathon
Two Dutch brothers, Emile and Harrie Biessen, conducteda marathon for
fluite and piano atthe Corcoan Gallery yesterday afternoon.
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“Limburgs Dagblad’van 8 maart 1966.
Amerikaanse pers bejubelde heerlense musici.

Duo Harry en Emile Biessen oogstte succes in
Amerika
Heerlen. “Ter herinnering aan het New Yorkse
bezoek van Harrrie Biessen en Emile Biessen. Volmaakte virtuozen en weergaloos toegewijde
kunstenaars. Met mijn oprechte wensen voor het succes, dat zij zo echt verdienen”. Dit schreef Max
Tak in New York op de eerste bladzijde van zijn boek: “ Onder de bomen van het plein”, tijdens het
concertbezoek, dat de Heerlense musici aan Amerika brachten. Zij traden op in Philadelphia,
Washington en New York.
Het programma vermelde sonata voor fluit en piano van genzmer: sonate voor piano van de
Heerlense componist Willy Paulissen; registers voor pianosole van Louis Andriessen; fluitsolo van
Kees van Baaren; sonate voor fluit en piano van Willem Pijper; sonate voor fluit en piano van
dutilleux; en
“atmosferische improvisaties van Emile en Harrie Biesen en nog meer.
Vooral hun eigen copositie “Atmosferisch improvisatie”sloeg in. “Het grote publiek heeft deze
compositie staande aanhoord”.
Het meest trof hem de reactie van het publiek in de Town Hall bij de vertolking van de sonate 2 van
de overleden Heerlense componist Willy Paulissen. “Er werd hoegenaamd niet geapplaudiseerd. Ik
voelde en men heeft het ons ook gezegd, dat men dit niet goed durfde vanwege de grootheid en de
gevoeligheid van deze compositie”, verduidelijkt Harrie Biessen.
Het is jammer dat deze combinatie maar vier jaar heeft bestaan.

The Nuw Qork Times

“Atmospherical Improvisations”a contributionfrom the brothers themselves. Occaionally Emile became surprisingly
raucous, as in thetriple-and flutter-tonguing ofthe van Baaren Sonata. This musicia also showed a fine of timing and
intelligent delineation of structure, especially in some shorter picces of Bartok and Debussy.
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Nico Biessen
Nico is de jongste van elf kinderen uit het gezin van Léon
en Trautje Biessen Weijers en groeide op in het
Eikenderveld een buurt, van de gemeente Heerlen. De
muziek werd hem op jonge leeftijd met de paplepel
ingebracht. Als knaap speelde hij met de rest van de
familie in de harmonie maar ook bij de Sunny Boys en
de Black Stars. De instrumenten die hij bespeelde waren
klarinet en saxofoon. Op de volgende bladzijde zit Nico
naast zijn oudste broer Harrie bij een presentatie op de
vleugel met de andere broer Emile.
Mooi in donker kostuum, om de partituren om te
draaien. Toch heeft hij genoten van andere dingen in
zijn jeugd. Het
Eikenderveld
grenst aan
het gebied om het kasteel Terworm. Een natuurgebied
waar iedere jongen zijn hart kan op halen, zeker in die tijd
zo’n vijftig jaren geleden.
De resten zijn nog te bekijken in de pilaren van de poort,
welke zich bevinden bij de tuin van Kasteel Terworm.
Men zou een nieuw spreekwoord kunnen bedenken:
“jeugdige kwajongens krassen hun namen in pilaren tot
dat ze last krijgen van blaren”. Maar ook “ zo als de oudere
broers zongen, piepen de jongeren”.
Verder zal hij wel vaak last gehad hebben van de
jachtopziener van Terworm, dhr. Knols. alom bekend bij de
jeugd van het Eikenderveld en omgeving.
Na zijn studie werkte ruim 30 jaar bij Deschamps in Aken
Ondereen
in het
midden, opende
Nico Biessen
en bij dochter “Dutch Finish” in Kerkrade. Een Duits bedrijf welke
afdeling
in Nederland
in verband met het sluiten van
de mijnen. Een bedrijf welke stoffen verft en veredelt.
De muziek kwam op de tweede plaats, en hijvond zijn
inspiratie in schilderkunst, Hij schildert abstract en
figuratief met een groot scala aan kleur en exposeert
regelmatig. Verder is hij een verwoed verzamelaar van
kunst. Op de volgende bladzijde enkele foto’s uit zijn
leven en zijn werken.
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Boven; Nico als omdraaier tijden een T.V. opname in de studio Bellevue in Amsterdam - 1968

Onder en rechts; schilderwerp van Nico
links; Harrie en Emile
rechts; Emile

Een portret van Emile; door Nico Biessen
Onder; de kunstenaar Nico op de door hem ontworpen
bankschildering. Plaats Pancratiusplein Heerlen.
Een impressie van het duo Biessen door Nico Biessen

Bronnen;
Familie Biessen, in bijzonder Sjef en Nico.
De verzamelde krantenknipsels.
Archief Rijckheyt.
Jan Teunissen
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