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Klaas Jan Mulder (1930, Hardinxveld ZH) bespeelde reeds op zeer
jeugdige leeftijd het orgel tijdens de kerkdiensten, waarin zijn vader
voorging als predikant. Hij volgde orgel- en pianolessen aan de
Zwolse Muziekschool en speelde op 17-jarige leeftijd o.a. het
Pianoconcert van Grieg. Hij studeerde onder leiding van Jacob
Bijster en Jan Odé aan het Amsterdams Conser-vatorium met als
hoofdvakken piano en orgel en slaagde na drie jaar met een
onderscheiding voor virtuositeit.
Na een moeilijk vergelijkend examen van het Ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ontving hij één van de toen
weinig beschikbare beurzen om gedurende een jaar bij een artiest van
wereldnaam in het buitenland te gaan studeren, in dit geval bij Eduardo del Pueyo.
Klaas Jan Mulder trad vele malen in het buitenland op, o.a. in Portugal, Frankrijk, Duitsland,
Zwitserland, Engeland, Zuid-Korea, Canada en de Verenigde Staten. Hij bezit naast twee
gouden platen een platina LP (goed voor meer dan 100.000 verkochte LP ’s); dit is uniek in de
wereld van de klassieke en/of religieuze muziek.
Op 31 mei 1990 ontving Klaas Jan Mulder de zilveren onderscheiding van de "Société
Academique d’Éducation et d’Encouragement Couronnée par l’Academie Francaise Arts,
Sciences et Lettres" vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur. Deze onderscheiding
is sinds 17 april 2005 "verguld". Op 26 april 1991 werd hij door H.M.Koningin Beatrix
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij gaf met zijn koren in 1993 en in 2001
Galaconcerten in het Concertgebouw te Amsterdam.
Andere Proza Musica uitgaven van Klaas Jan Mulder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beveel gerust uw wegen
Dierbre Heer en Heiland
Gebed des Heeren
Gelukkig is het land
Heer, wees mijn Gids
‘k Wil U, o God, mijn dank betalen
Komt nu met zang
Leer mij Uw weg, o Heer
Meester, men zoekt U wijd en zijd
‘t Was nacht in Bethl'hems dreven
U zij de glorie
Voor alle heilgen in de heerlijkheid
Wij knielen voor Uw zetel neer
Wilt heden nu treden
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1. Psalm 42
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Tekst: LAUS DEO, SALUS POPULO
Melodie: Louis Bourgeois 1551
Bewerking: Klaas Jan Mulder

Melodie in Tenor
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1. 't Hij - gend hert, der jacht ont - ko - men, Schreeuwt niet ster - ker naar 't ge - not
Van
de fris - se wa - ter - stro- men,
Dan
mijn ziel
ver - langt naar God.
4. 'k Denk aan U,
o God, in 't kla- gen,
Uit
de land - streek der
Jor - daan.
Van mijn leed doe 'k Her-mon wa - gen; 'k Roep van 't klein ge - bergt' U aan.
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Ja,
mijn ziel
'k Zucht, daar kolk
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Zal
Daar
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In
Mijn






God des le - vens, ach, wan - neer
Daar 't ge- druis der waat' - ren groeit,
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ik naad - ren voor Uw o - gen,
Uw gol - ven, daar Uw ba - ren
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dorst naar den HEER';
en
af - grond loeit,
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Uw huis Uw naam ver - ho - gen?
be - nauw - de ziel ver - va - ren.
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