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2 Van het bestuur

We gaan al weer richting het einde van het jaar en voordat 

het zover is geeft het Toonkunstkoor Utrecht nog een heel 

bijzonder concert op 24 november: Jeanne d’Arc au bûcher 

van Arthur Honegger. Een indrukwekkend muziekstuk 

uitgevoerd door een niet minder indrukwekkende bezetting: 

Het Toonkunstkoor, het Promenade Orkest, de kinderen van 

het Kathedrale Koor, 5 solisten en 2 vertellers. En er komt 

speciaal voor dit concert een Ondes Martenot, een van de 

vroegste elektronische muziekinstrumenten, met bespeler 

over uit Parijs. 

Iedereen kent Jeanne d’Arc, de Franse heldin uit de 

middeleeuwen, maar velen komen wellicht niet verder dan 

enkele historische feiten uit haar bestaan. Na dit concert 

bent u helemaal op de hoogte van het wel en (vooral) wee 

van haar korte leven. Om het voor de concertbezoeker 

mogelijk te maken om tijdens het luisteren ook maximaal de 

tekst in zich op te kunnen nemen, hebben wij dit keer voor 

‘boventiteling’ in de zaal gezorgd. 

Het is een bijzonder en prachtig werk vol dramatiek, waar 

het koor met begeleider en dirigent met veel plezier aan 

hebben gewerkt. Deze Toonkunststemmen zal u de nodige 

achtergrondinformatie geven bij dit ‘dramatische oratorium’, 

zoals Honegger het zelf bestempelde.

Graag maak ik u attent op onze plannen voor 2016, waarin 

we in het najaar het 25-jarig jubileum van onze dirigent Jos 

Vermunt zullen vieren. Jos mocht voor dit concert zijn eigen 

favoriete programma samenstellen, en met Bach (Magnificat), 

Stravinsky (Psalmen-symfonie) en Haydn (Paukenmis) 

belooft dat een geweldige avond te worden. Niet minder 

de moeite waard zal ons voorjaarsconcert zijn met Mozart 

(Krönungsmesse) en Handel (Coronation Anthems). 

Dat zijn grote namen met bekende werken, maar dus 

voorafgegaan door de minder bekendere Honegger. 

Deze traditie van het afwisselen van bekende en minder 

bekendere werken willen we graag in stand houden bij 

Toonkunst Utrecht, en u zo de mogelijkheid geven, met ons, 

uw muzikale horizon te verbreden. Deze Toonkunststemmen 

zal daar zeker aan bijdragen.

Roland Gerritsen

Voorzitter Toonkunst 

Utrecht

Voorafgaand aan het concert zal van 19:40 tot 20:00 uur een toelichting worden 

gegeven op Jeanne d’Arc au bûcher. De inleiding wordt verzorgd door Hugo de 

Groot (Broekmans & van Poppel, Amsterdam) in de Grote Zaal, waar vervolgens ook 

het concert zal zijn.

De lezing is toegankelijk voor iedere bezoeker van het concert.
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Arthur Honegger, Paul Claudel 
en Ida Rubinstein

Arthur Honegger
Honegger werd in 1892 in de havenstad 

Le Havre geboren. Zijn ouders waren 

Zwitsers. Geboren in de omgeving van 

Zürich waren ze Duitstalig en protes-

tant. Arthur bezat zowel de Franse als 

ook de Zwitserse nationaliteit. Zijn mu-

zikaal talent werd al vroeg in zijn leven 

ontdekt. Toen hij 17 was ging hij voor 

de vakken viool en harmonie studeren 

aan het conservatorium van Zürich. Na 

twee jaar vervolgde hij deze opleiding 

aan het conservatorium van Parijs. Zijn 

ouders keerden in het eerste oorlogs-

jaar 1914 terug naar Zürich. Arthur 

bleef in de lichtstad. Hij reisde vaak op 

en neer tussen de tussen twee steden. 

In Zwitserland maakte hij enkele be-

langrijke vrienden, onder wie de diri-

genten Ernest Ansermet en Paul Sacher, 

die voor zijn carrière belangrijk waren. 

Frankrijk beschouwde hij als zijn intel-

lectuele vaderland.

Met zijn protestantse achtergrond had 

hij zijn leven lang een sterke voorkeur 

voor Bach en voor koralen. Maar in de 

eerste jaren schreef hij vooral kamer-

muziek. Kwartetten werden uitgevoerd 

door hem zelf en zijn vriend en mede-

student Darius Milhaud. In 1920 was het 

de dandy, dichter en schrijver Jean Coc-

teau die verwantschap ontdekte tussen 

enkele jonge componisten. Hij bracht 

ze met elkaar in contact. De Groupe des 

Six was geboren. De overige vier waren 

Francis Poulenc, Georges Auric, Germai-

ne Tailleferre en Louis Durey. Het werd 

een groep van muzikale vrienden die el-

kaar met enige regelmaat ontmoetten. 

Er golden geen afspraken over de ma-

nier van componeren.
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Inleiding
Na een geslaagd koorweekend, begin oktober, waren veel koorzangers de mening 

toegedaan dat onze dirigent weer een uitstekende keuze heeft gemaakt. Jeanne 

d`Arc au bûcher van Arthur Honegger is nog altijd de moeite waard om uitgevoerd 

te worden. Het werk genoot in Nederland vooral in de jaren vijftig en zestig po-

pulariteit. Zelf herinner ik mij dat in mijn geboortestreek, Zuid-Limburg, het werk 

meermaals werd uitgevoerd door het Limburgs Symfonie Orkest met natuurlijk 

Franse solisten. Natuurlijk, omdat in die tijd Frans een taal was die, zeker in de 

hogere lagen van de bevolking, werd gekoesterd. Ik herinner mij dat in menig 

gezin een opname van Jeannne d’Arc aanwezig was onder invloed van de Allian-

ce Française. Dit was het gezelschap dat de Franse taal en cultuur bevorderde en 

waarvan in iedere stad in ons land wel een afdeling was gevestigd. Het is voor het 

eerst dat Toonkunst Utrecht het werk zal uitvoeren. Wie was Arthur Honegger?

Honegger maakte al snel na de vorming 

van deze nieuwe groep naam met zijn 

oratorium Le Roi David met Rene Mo-

rax als tekstdichter. De première vond 

plaats in 1921 in Lausanne onder lei-

ding van de componist zelf. Toonkunst 

Utrecht voerde het meermaals uit. Voor 

het laatst in 2002. In 1924 volgde een 

nieuw Bijbels werk, Judith, eveneens 

met Rene Morax als tekstdichter. Hij 

droeg het werk op aan de actrice Claire 

Croizat die de hoofdrol tijdens de pre-

mière vertolkte. Zij was in die jaren ook 

zijn geliefde en samen hadden zij een 

zoon Jean Claude. 

Honegger in Utrecht
Het oratorium Judith werd in december 

1929 door Toonkunst Utrecht uitge-

voerd in het bijzijn van de componist, 

samen met de tragedie Antigone. Hoe 

kwam dat?

In die jaren (1926-1931) was Evert Cor-

nelis dirigent van Toonkunst Utrecht 

en van het U.S.O. Cornelis verbreedde 

het repertoire van beide gezelschappen 

zeer. Hij was een vernieuwer van het 

orkest- en koorrepertoire en was zeer 
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in appreciatie tussen zijn werk waar hij 

zelf van hield en de muziek waarvan 

zijn publiek het meest genoot. Hij was 

vooral blij met zijn kamermuziek. In-

ternationaal werd hij tot dat moment 

geprezen voor zijn Roi David, Pacific 

231 (een jazzy orkestwerk) en la Pasto-

rale d’été. Hetzelfde jaar waarin hij een 

nieuwe symfonie schreef, werd in de 

Opera Garnier het melodrama Amphion 

uitgevoerd. Het was gebaseerd op een 

gedicht van Paul Valerie. Ida Rubinstein 

was de soliste. 

Ida Rubinstein
Honegger en Rubinstein hadden elkaar 

via Jean Cocteau en de Groupe des Six 

leren kennen toen zij als danseres nog 

deel uitmaakte van de Ballet Russes van 

Diagilew. Geboren in Charkow in de 

Oekraïne in een rijke koopmansfamilie 

sloot ze zich na een dansopleiding aan 

bij Diagilew. 

Dat gezelschap, dat na de Russische 

Revolutie naar het westen kwam, had 

vooral in Frankrijk veel succes. Na een 

aantal jaren ontdekte ze haar talent 

voor acteren. Ze nam afscheid van de 

balletgroep en werd actrice. Haar finan-

ciële onafhankelijkheid droeg er sterk 

aan bij dat ze kunstenaars opdracht kon 

geven om nieuw werk te scheppen, zo-

als Ravel, die in haar opdracht de Bolero 

en la Valse schreef. 

In 1925 was ze aanwezig geweest bij 

de première van Judith. Dit had een zo 

grote indruk op haar gemaakt dat ze 

Honegger opdracht gaf voor de muziek 

bij een mysteriedrama, genaamd Un 

miracle de Notre Dame, dat ze in 1927 

met een eigen gezelschap opvoerde. Er 

volgden meer opdrachten voor melo-

drama’s. De teksten waren alle van de 

hand van Paul Valerie.

In 1934 werd het idee geboren voor 

Jeanne d`Arc au bûcher. Rubinstein had 

kort tevoren een mysteriespel uit de 

middeleeuwen bijgewoond dat vertolkt 

werd door studenten van de Sorbonne. 

Zij gaf zowel Honegger als ook de dich-

ter Paul Claudel de opdracht.

Paul Claudel
Paul Claudel was in die tijd een be-

faamd dichter en diplomaat die mede 

door zijn vriendschap met Darius Mil-

haud dicht bij de Groupe des Six stond. 

Toen Claudel in 1917 benoemd werd tot 

Frans ambassadeur in Rio de Janeiro, 

ging op zijn voorspraak Darius Milhaud 

mee als zijn secretaris. De muziekwereld 

hield er o.a. Le Boeuf sur le toit, Sauda-

de do Brasil en het vlugge deel uit Sca-

ramouche aan over. Eerder had Claudel 

een zeer poëtische vertaling van Aga-

memnon gemaakt waarvoor Milhaud 

de muziek schreef.  

Aanvankelijk weigerde hij de opdracht 

voor Jeanne omdat hij vond dat er al 

meer dan genoeg over de Maagd van 

gecharmeerd van eigentijdse Franse 

muziek. 

Hij raakte onder meer bevriend met 

Arthur Honegger, die bij hem thuis in 

Bilthoven over de vloer kwam. We cite-

ren Han Schipperheijn uit zijn boek 175 

jaar Toonkunst Utrecht. Han citeerde op 

zijn beurt een recensent die aanwezig 

was bij het Honeggerfestival van het 

U.S.O. en Toonkunst op 18 december 

1929: “Evert Cornelis heeft beide wer-

ken met zijn bijzondere kleuren doen 

stralen en glanzen en moeilijkheden - 

ze zijn ontelbaar - bleken niet meer te 

bestaan. Honegger werd op het podium 

geroepen en met een enorm enthousi-

asme begroet en bedankt.” Jaren later 

sprak Honegger nog over dit festival en 

over de uren die hij samen met Evert 

Cornelis had doorgebracht in diens wo-

ning aan de piano terwijl ze samen Bach 

speelden. 

In die zelfde tijd verliet Honegger de 

moeder van zijn zoon en trouwde met 

zijn vroegere medestudente, de pianis-

te Andree Varabourg. Muzikaal hadden 

ze al nauw samengewerkt en waren tot 

mooie resultaten gekomen. Ook uit hun 

liefdesrelatie kwam iets moois voort: de 

geboorte van hun dochter Pascale. Ook 

in dit huwelijk hield hij vast aan zijn ge-

woonte om de dag alleen door te bren-

gen om zich helemaal aan zijn werk te 

kunnen wijden in de Rue Duperre. ‘s 

Avonds voegde hij zich bij zijn gezin in 

de Rue Dulong. Het leven lachte hem 

toe. Geluk in de liefde en in het werk. 

Hij ontving regelmatig nieuwe compo-

sitieopdrachten. Toch had hij een pessi-

mistische aard. Voor een deel kan dat te 

maken hebben gehad met het verschil 
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Bronnen: Mens en Melodie: In memoriam A Honegger 1955

  In memoriam P Claudel 1955

  Herdenking Evert Cornelis 1956

 Han Schipperheijn 175 jaar Toonkunst Utrecht

 Jean Roy Le Groupe des Six

 Jules van Ackere L’age d’or de la musique francaise

 Harmonia Mundi Toelichting bij de CD van Jeanne d`Arc au bûcher

Orleans was geschreven en anderzijds 

wilde hij zich er niet aan wagen deze 

beroemde historische figuur in een fic-

tief kader te plaatsen. Dat hij uitein-

delijk toch besloot om de opdracht te 

aanvaarden had met een mystieke erva-

ring te maken. De zeer katholieke dich-

ter vertelde het volgende: Tijdens een 

reis met de trein kreeg hij een visioen. 

Hij zag een meisje met geboeide han-

den die hem daarmee sloeg. Binnen een 

beperkt aantal weken was het libretto 

klaar en kon Honegger in de zomer van 

1934 met de muziek beginnen. 

De samenwerking tussen de katholie-

ke mysticus Claudel en de Zwitserse 

calvinist Honegger in opdracht van de 

Russische jodin Rubenstein verliep bui-

tengewoon harmonieus. Claudel had 

zeer precieze ideeën over de afloop van 

het drama en gaf voor ieder van de 11 

scènes ter zake doende aanwijzingen 

voor de muziek. Terwijl Honegger aan 

zijn partituur werkte, die hij in augustus 

1935 afrondde, tekende zich in Europa 

het dreigende gevaar van een oorlog 

af. De politiek zwakke regering Blum 

gaf het verhaal van Jeanne d’Arc een 

actueel perspectief. De première vond 

plaats in Basel onder leiding van 

Honeggers vriend Paul Sacher. Ida Ru-

binstein was de ideale Jeanne. Het werk 

werd door de pers zeer uitbundig ge-

prezen. Na de bevrijding werkten Hone-

gger en Claudel samen om een Proloog 

toe te voegen. Deze volledige versie 

werd in 1950 in de Opera Garnier voor 

het eerst uitgevoerd. Sedertdien volg-

den er vele uitvoeringen van het werk 

in diverse landen, waaronder in Neder-

land. Honegger schreef over Jeanne 

d’Arc: “Mijn wens en doel was het om 

altijd muziek te schrijven die ook voor 

de brede massa te begrijpen is maar die 

verre van banaal is“. Dat lijkt zeker met 

Jeanne d’Arc gelukt te zijn.

Epiloog
Honegger schreef na het succes van 

Jeanne d’Arc nog veel  muziek, ook film-

muziek. Slechts weinig werken haalden 

de populariteit van Jeanne, al had hij 

inmiddels een dergelijke internationale 

bekendheid dat zijn werk wereldwijd 

werd uitgevoerd. Na een hartinfarct in 

1947 tijdens een tournee door de USA 

ging hij het rustiger aan doen. Een 

nieuw infarct in 1955 werd hem fataal.

Ida Rubinstein werd Frans staatsburger. 

Zij ontving het Legion d’Honneur en het 

Grootkruis van die orde. Zij bekeerde 

zich in 1936 tot het rooms-katholicisme 

en bracht de oorlog door in Engeland, 

waar ze de gewonde Frans militairen 

verpleegde. Na de bevrijding keerde 

ze terug naar Frankrijk en overleed in 

1960.

Paul Claudel keerde zich tijdens de 

oorlog tegen het Vichy-regime van Pe-

tain. Hij deed een serieuze poging om 

een joodse schoonzoon vrij te krijgen, 

schreef in 1944 een ode aan de Gaulle 

en werd in 1946 opgenomen in de rijen 

van de Academie Française. Sedertdien 

behoort hij tot de “Onsterfelijken”. 

Lex De Wever

Er zijn honderden portretten 

van Jeanne d’Arc gemaakt, al-

lemaal na haar dood. We we-

ten niet hoe ze er uitgezien 

heeft. Voor ons affiche heeft 

Karel Mol, onze vormgever, 

deze versie gekozen, een van 

de oudste afbeeldingen, een 

miniatuur van rond 1450. Jean-

ne draagt een zwaard en twee 

banieren. Op het linker banier 

staan de namen van Jezus en 

Maria. Op het rechter banier 

zien we drie figuren. De mid-

delste is God als Schepper, de 

anderen zijn waarschijnlijk 

Margarita en Catharina, de 

heiligen die Jeanne geïnspireerd hebben. Het is een krachtig beeld als van een icoon. 

Mooi door de kleurigheid en door de tegenstelling tussen het bleke stille gezichtje en 

het donkere ijzeren harnas.
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Kunstenaars
Na haar dood zijn er wel vele legendes 

in omloop gekomen. De folklore heeft 

zich over haar ontfermd en talloze 

kunstenaars hebben hun creativiteit 

Jeanne d’Arc au bûcher - 
Hoe Claudel het verhaal vertelt

Paul Claudel was al 67 toen 

hij het libretto voor Jeanne 

d’Arc au bûcher schreef. Hij 

had zijn naam als schrijver 

vooral gevestigd met to-

neelstukken en gedichten. 

Verschillende keren is hij 

voorgedragen voor de No-

belprijs. In zijn jeugd was 

hij katholiek geworden en 

dat bepaalde veel van de 

inhoud van zijn werk. Hij 

hield van experimenten 

met de vorm, vooral voor 

het theater. Hij gold als een 

eigenzinnig man en hoorde 

niet bij een bepaalde stro-

ming. 

Paul was een broer van Ca-

mille Claudel, de beeldhouwster en geliefde van Rodin. Broer en zus had-

den een hechte band maar toen Camille in een inrichting werd opgeno-

men, kreeg ze weinig steun van Paul. In veel biografieën wordt hem dat 

nagedragen. (De tegenwoordige schrijver Philip Claudel, o.a. van Grijze 

zielen, is geen familie van Paul en Camille.)

Het meest wonderbaarlijke aan het 

levensverhaal van Jeanne d’Arc is dat 

het allemaal echt gebeurd is. Natuurlijk 

is er niemand bij geweest toen ze als 

kind de stemmen uit de hemel hoorde. 

Maar voor het overige is alles historisch 

gedocumenteerd tot in detail. Ze is 

echt als 17-jarig meisje uit de provincie 

doorgedrongen tot het hof van kroon-

prins Karel. Ze heeft hem er echt van 

kunnen overtuigen dat ze met een leger 

de stad Orleans zou kunnen bevrijden. 

Ze heeft de stad werkelijk bevrijd. Ook 

is Karel onder haar begeleiding dwars 

door vijandelijk gebied tot in Reims 

doorgedrongen en daar tot koning 

gekroond.

Wekenlang heeft Jeanne de scherpe 

verhoren van bisschop Cauchon 

getrotseerd. Pas toen hij haar het 

publiek ontnam en de verhoren in haar 

cel ging afnemen, brak haar verzet. Ze 

is gestorven op de brandstapel.

Wie de BBC-documentaire over Jeanne 

heeft gezien, heeft een blik kunnen 

werpen op de originele verslagen van 

het proces in Rouen. De documenten 

zijn bewaard en door vele onderzoekers 

gecontroleerd. Alles is echt gebeurd. 

Het verhaal van Jeanne is geen legende.
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op Jeannes belevenissen losgelaten, 

schilders, beeldhouwers, toneel-

schrijvers, romanciers.

Toen de Parijse mecenas Ida Rubinstein 

de beroemde schrijver Paul Claudel 

uitnodigde om een libretto te maken 

voor een oratorium over Jeanne 

d’Arc, reageerde die dan ook met 

een afwijzing: Wat was er aan dit 

onderwerp nieuw toe te voegen? Hij 

zou zijn mening hebben herzien door 

een droom over gekruiste handen (zie 

ook pagina 5). Claudel had binnen vijf 

weken zijn script klaar. Maar wat voor 

een script...

De opbouw van de tekst
Claudel vertelt het verhaal van 

Jeanne d’Arc om te beginnen niet 

chronologisch. Hij begint bij het 

einde als Jeanne al aan de voet van 

de brandstapel staat. Daar keert 

hij bij de slotscenes ook terug. Alle 

tussenliggende scenes zijn flashbacks, 

bekeken vanaf het noodlottige einde. 

Ook de flashbacks lopen niet in 

tijdsvolgorde. Jeanne probeert vat te 

krijgen op haar leven. Wat heeft ze 

verkeerd gedaan? Broeder Dominicus 

vanuit de hemel staat haar bij. (Scene 

1-2)

Scene 3 en 4 gaan over het proces dat 

nog maar zo kort geleden is. Dominicus 

laat aan Jeanne zien dat ze niet aan 

rechters overgeleverd was, maar aan 

beesten. De rechtspraak was een farce.

In scene 5 toont Dominicus aan 

Jeanne dat niet zij maar de rechters 

dienaren van de duivel geweest zijn. 

En dat er politieke machten achter de 

veroordeling zaten die zich gedroegen 

Dit monument op de Place du Vieux-

Marché in Rouen markeert de plaats waar 

Jeanne d’Arc in 1431 werd verbrand.

als  verwikkeld in een kaartspel.

Scene 6 schildert hoe dat in zijn werk is 

gegaan: De koningen of de uitvinding 

van het kaartspel.

In scene 7 keren we terug naar de 

brandstapel. Jeanne hoort de stemmen 

van twee heilige vrouwen, Catharina 

en Margaretha. Zij troosten haar. 

Jeanne herinnert zich dat het ook deze 

stemmen waren die ze in haar jeugd 

gehoord heeft en die haar opgeroepen 

hebben de koning van Frankrijk op te 

zoeken.

Scene 8 beschrijft Jeannes grootste 

triomf: door haar overwinningen kon 

de koning in Reims gekroond worden 

en Frankrijk als land weer één worden. 

Jeanne kijkt daarop terug met trots.

Scene 9 gaat terug naar Jeannes jeugd. 

Ze vertelt over haar kinderjaren in 

Domrémy, over de stemmen, over haar 

zwaard dat een zwaard van liefde is.

Scene 10 heeft als enige inhoud 

het liedje dat Jeanne in haar jeugd 

geleerd heeft, het Trimazo-lied. 

Tranen verstikken haar stem als ze zich 

realiseert dat zij de kaars is waar het 

liedje over gaat, dat ze verbrand gaat 

worden.

Scene 11 brengt het slot. Jeanne sterft 

in het vuur maar wordt verheerlijkt in 

de hemel.

Biografie
Met behulp van biografieën over Jeanne 

d’Arc kunnen we de verschillende scenes 

dateren. Jeanne was zoals vermeld 17 

toen ze op weg ging vanuit haar dorp 

in de Vogezen. Ze was 19 toen ze ter 

dood gebracht werd. Chronologisch 

ziet de keuze van Claudel er dan zo uit:

1412 – 1429 Jeannes jeugd in  

 Domrémy (scene 9);

februari 1429 Jeanne is 17 en hoort  stemmen 

 die haar opwekken op weg te 

 gaan (scene 7);

juli 1429 na de gewonnen veld-slagen trekt 

 ze met de koning naar Reims 

 (scene 8);

zomer 1430 politieke machten bereiden haar 

 ondergang voor (het kaart-spel in 

 scene 6);

februari 1931 het proces in Rouen (scene 4);

mei 1431 het volk roept om haar veroor-

 deling (scene 3);

30 mei 1431 Jeanne wordt vastgebonden aan 

 de paal van de brandstapel 

 (scene 5);

30 mei 1431 Jeannes dood en verheerlijking 

 (scene 10 en 11).
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Toonkunstrepertoire

Collage
Claudel heeft dus grote stukken van 

het leven van Jeanne overgeslagen. 

Met name haar bezoek aan de koning 

en de veldslagen, cruciaal voor een 

representatief verslag, heeft hij niet 

opgenomen. Aan de onderdelen die 

hij wel opnam, gaf hij bizarre vormen, 

gevonden via associatie. Zo heeft hij 

een collage gecreëerd van poëtische, 

expressieve en theatrale teksten waarin 

hij gebeurtenissen kon uitdiepen en 

interpreteren. Ook in de gekozen 

taalvormen verrast hij de luisteraar (en 

ons uitvoerenden!) met een afwisseling 

van modern Frans, potjeslatijn, 

bijbelcitaten, volksliedteksten en 

spreekkoren. Gemakkelijk heeft hij het 

ons niet gemaakt, maar wat een rijkdom 

om dit te mogen uitvoeren!

Tom Hart

Standbeeld van Jeanne d’Arc in Le Crotoy 

(aan de monding van de Somme), waar 

Jeanne gevangen werd gehouden vóór 

haar terechtstelling in Rouen.

Regenboog
Even bont als de vormen van de tekst is de muziek van Honegger. Het begint 

al met de bezetting. Naast zangsolisten, spreekstemmen en koor is er ook een 

kinderkoor. 

De begeleiding wordt gevormd door een volwaardig symfonieorkest met alle 

strijkers, blazers en slagwerkers van dien, uitgebreid met twee piano’s (waar-

van er een door onze Wouter bespeeld gaat worden), drie saxofoons en zelfs 

een heuse ondes martenot. Dit alles voor meer klankkleur. Het wordt heel vol 

op het podium!

Honegger gebruikt gregoriaanse melodieën, volkswijsjes, jazzy ritmes en har-

monieën, spreekkoren, barokdansen als van Händel, een cantusfirmustechniek 

als van Bach, enzovoorts. Hij experimenteert niet met vreemde maatsoorten 

als 5/4 en 7/4 zoals we wel bij nieuwe componisten meegemaakt hebben in de 

afgelopen jaren, maar verder is zijn stijl als van een heldere regenboog.
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Maurice Martenot was de uitvinder van 

een van de eerste elektronische muziek-

instrumenten in 1928, de naar hem ge-

noemde ondes martenot (onde is golf). 

Hoewel veel van de effecten die het in-

strument teweeg kan brengen intussen 

met moderne synthesizers kunnen wor-

den bereikt, hebben wij bij onze uitvoe-

ring de medewerking van een origineel 

exemplaar bespeeld door een specialist, 

Augustin Viard. Augustin is 31 jaar en al 

een ervaren speler. Het instrument be-

staat uit verschillende onderdelen. Het 

kan losse tonen spelen, strakke vibra-

to’s en sirene-achtige uithalen. Franse 

componisten in de jaren dertig maakten 

er gebruik van, met name Olivier Mes-

siaen. In de populaire muziek was Jac-

ques Brel een liefhebber, bijvoorbeeld 

in Ne me quitte pas. 

Ondes martenot

Honegger gebruikt het instrument op 

verschillende plaatsen in Jeanne d’Arc 

au bûcher, bijvoorbeeld in het begin bij 

de schildering van de trieste toestand 

van Frankrijk, en op het eind tijdens het 

zingen van de slotregels.



10

Met medewerking van...

Amaryllis Dieltiens
Een interview met de vertolkster van Jeanne

Carrière

Zou je iets over je carrière tot nog toe kunnen vertellen? We 

zien op je website dat je veel barok zingt en zelf een barok-

gezelschap hebt opgericht  – is dat inderdaad waar wat jou 

betreft de nadruk ligt? 

Ik ben opgegroeid in een familie van muzikanten. Mijn 

grootvader heeft enkele generaties muzikanten in de solfège 

onderricht aan de verschillende conservatoria in Vlaanderen, 

schreef ook enkele solfègemethodes en was daarnaast com-

ponist van het Vlaamse Lied en vele koorbewerkingen daar-

van. Drie van zijn vier kinderen zijn ook professionele musici 

en mijn vader koos de blokfluit als instrument. Hij heeft erg 

veel kunnen concerteren, als solist, maar vooral ook in Bach-

cantates, Brandenburgse concerten, en barokopera’s onder 

leiding van alle “groten” die in die branche in Vlaanderen 

werkzaam zijn (Paul Van Nevel, Philippe Herreweghe, René 

Jacobs, Jos Van Immerseel…). Ik ben dus inderdaad echt in 

de barokwereld opgegroeid en dat heeft wel enige invloed 

gehad toen ik zelf muziek ging studeren. Als vanzelf rolde 

ik die wereld in en met mijn stem toen paste dat prima. In-

middels heb ik prachtige concerten en opera’s kunnen zin-

gen in het vroege en latere barokrepertoire, eerst als koriste, 

later in kleinere ensembles en uiteindelijk als solist. Zo ben 

ik inmiddels een tiental jaren aan het reizen en aan het zin-

gen doorheen met name Europa en het is waarlijk een feest 

geweest om al deze prachtige muziek te mogen en kunnen 

zingen met topensembles en -orkesten!  Inmiddels ben ik ook 

gehuwd en twee keer moeder geworden. Dat heeft een se-

rieuze impact gehad op mijn stem. Die is inmiddels een pak 

volwassener, voller en ronder geworden.  Na de geboorte 

van mijn zoontje merkte ik al op dat het moeilijker werd voor 

me om het heel vroege repertoire nog te vertolken omdat 

mijn stem zich daar niet meer zo goed toe leende. Mijn 

echtgenoot [organist/clavecinist Bart Naessens, red.] en ik-

zelf hadden inderdaad ook een barokensemble opgericht 

waarmee we met name vroeg barok repertoire vertolkten 

en daar bleek dat dit niet meer mijn ideale repertoire was. 

We zijn toen wat opgeschoven en zijn de latere barok gaan 

verkennen en zelfs het vroeg classicistische repertoire. Dat 

bleek wonderwel te gaan en dus zijn we daar een tijdje blij-

ven hangen. Inmiddels is afgelopen zomer mijn dochtertje 

geboren en weer voelde ik tijdens de zwangerschap al mijn 

stem veranderen. Ik had ook plots een ontzettende drang  

om compleet onontgonnen repertoire te gaan studeren. Ik 

heb me tijdens mijn zwangerschap dus op het vroeg-roman-

tische lied gestort en heb me ook erg geamuseerd met het 

studeren van enkele nieuwe operarollen zoals Giulietta (Bel-

lini), Susanna (Mozart) en Juliette (Gounod). Tegen het einde 

van mijn zwangerschap vond mijn zangcoach ook dat het me 

erg goed lukte om dit repertoire te vertolken en daarom heb 

ik beslist om een nieuwe demo-opname te maken en daar 

moet ik nu dus mee aan de slag. Het is wel even schrikken… 

je begeeft je buiten je bekende comfortzone en moet dus 

weer opnieuw gaan zoeken waar je mogelijkheden liggen. 

Bovendien moet je ook uitzoeken of anderen ook vinden dat 

je dit aankan. Er komt dus een hele nieuwe reeks audities 

aan te pas. Ik vind het erg spannend allemaal maar tegelijk 

geniet ik ook van de nieuwe mogelijkheden van mijn stem. 

En ondertussen zing ik ook nog veel (latere) barok want daar 

heb ik natuurlijk nog steeds mijn hart zitten!

En zou je iets kunnen vertellen over de concerten voor kin-

deren die zo prominent voorkomen in je agenda? 

Wij werden met ons ensemble (Capriola Di Gioia) voor de 

Bachacademie in 2014 gevraagd door het Concertgebouw te 

Brugge om een voorstelling te maken met enkel muziek van 

J.S. Bach voor kinderen tussen 6 en 10 jaar. Dat vonden we 

in eerste instantie wel een hele boterham voor zo jonge kin-

deren! Bart en ik houden er helemaal niet van om muziek te 

bewerken of te “pimpen” om deze zo toegankelijker te ma-

ken voor kinderen. Je moet hun aandacht proberen te trek-

ken op een andere manier en hen via een omweggetje met de 

“echte” muziek kennis laten maken. Als je bijvoorbeeld een 

“beat” onder Bach zet en die kinderen gaan later naar een 

echt Bach-concert dan begrijpen ze niet waarom er daar ook 

geen beat onder zit -  ze haken dan al snel af want het is dan 

plots niet meer zo “cool” allemaal. Wij wilden het dus erg 

basic houden en gingen met een acteur/regisseur aan de slag 

om een concept uit te zoeken dat kon werken voor kinderen 
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van die leeftijd. We maakten een shortlist op met onze eigen 

favoriete werken van Bach en dat waren niet noodzakelijk 

te meest toegankelijke werken van de grootmeester. Het 

moest ook door slechts twee uitvoerders gespeeld kunnen 

worden (klavecimbel dat tevens als decor dient en mijzelf als 

zangeres). Compleet los van de muziek zijn we aan de hand 

van improvisaties en oefeningen met beweging en acteren 

aan de slag gegaan (je moet weten dat mijn echtgenoot als 

muzikant nooit eerder op een toneel had gestaan en bepaald 

ook geen theatraal natuurtalent is… ). Het was belangrijk dat 

de personages erg dicht bij onze eigenlijke persoonlijkheden 

lagen om tot een zo natuurlijk mogelijk resultaat te komen. 

Uiteindelijk zijn we tot een formule gekomen waarbij Bart en 

ik een “abstract” verhaal uitbeelden zonder enige gesproken 

tekst en op dat verhaal hebben we dan de gekozen muziek 

geplakt. We zijn er daarbij vanuit gegaan dat hoewel kin-

deren de Duitse en Italiaanse teksten niet kunnen verstaan, 

zij door hun immense gevoelswereld wel de emotie achter 

de muziek snappen en uiteindelijk is het dus een soort van 

“stomme” film geworden maar dan met muziek van Bach! De 

eerste uitvoering tijdens de Bachacademie was erg spannend 

omdat we niet wisten hoe de kinderen zouden reageren en 

of ze ervan zouden houden (kinderen zijn gewoonlijk erg 

oprecht met hun reacties dus het was “erop of eronder”), 

maar onze angst bleek geheel ongegrond want de kinderen 

waren dolenthousiast en kwamen met leuke en interessante 

vragen na afloop. Inmiddels is de productie opgenomen in 

het aanbod Jeugd en Muziek en toeren we nu door Vlaan-

deren in verschillende scholen en culturele centra. Er werd 

een voorbereidende workshop ontworpen voor de kinderen 

waarin ze al enkele melodieën leren kennen van de muziek 

die tijdens de voorstelling aan bod komt en meer leren over 

de persoon Bach. Het blijkt een erg succesvolle formule want 

de productie loopt nog tot 2018!

Wat zijn de projecten of concerten waar je je voor 2016 het 

meest op verheugt?

Er is zoveel om naar uit te kijken… Ik verheug me altijd weer 

op de Passietijd. Dan vertolk ik gewoonlijk één of meerdere 

passies en dit jaar zit daar ook het Stabat Mater van Per-

golesi tussen – heerlijk! Verder ga ik in het voorjaar enkele 

Fo
to

: M
ar

co
 B

or
gg

re
ve



12

liederen van Diepenbrock vertolken in de Kleine Zaal in het 

Concertgebouw van Amsterdam met leden van het Concert-

gebouworkest en dat vind ik ook heel erg spannend! Ik geef 

ook enkele liedrécitals voor het eerst en we proberen met ons 

ensemble een nieuwe productie op poten te zetten rond de 

concertaria’s van Luigi Boccherini. Dat zou erg leuk kunnen 

worden. Daarnaast komt onze nieuwe CD uit met onbekend 

werk van hoofdzakelijk Antonio Scarlatti en we gaan on-

getwijfeld weer een nieuwe CD-opname plannen, maar wat 

dat precies wordt blijft nog even een verrassing. 

Jeanne

Klopt het dat dit de eerste keer is dat je de rol van Jeanne 

vertolkt? Wat zie je als de grootste uitdaging daarin? Is het 

bijvoorbeeld niet vreemd om als zangeres alleen een spreek-

stem te doen?

Ik zal inderdaad voor het eerst Jeanne vertolken tijdens deze 

productie. Dat vind ik ongelofelijk spannend en een leuke 

uitdaging! Toen de vraag werd gesteld heb ik het werk meteen 

opgezocht en ingekeken om te zien wat het precies inhield 

(ik kende het werk niet voorheen…). De grootste uitdaging 

lijkt me om met je spreekstem een danige dynamiek op te 

zoeken die de rol werkelijk tot leven brengt. Ik ben natuurlijk 

gewoon om aan de hand van gezongen noten een per-

sonage gestalte te geven. Dan is er toch al vrij veel bepaald. 

Het stemtype, de kleur van de aria, de kleuren in de begeleid-

ing en de toonhoogte bepalen dan in grote mate wat voor 

iemand je personage is. Als je enkel spreekt moet je die din-

gen allemaal zelf gaan uitzoeken en dat maakt het nu juist 

zo leuk! Voor één keer kan ik me helemaal laten gaan en zelf 

gestalte geven (samen met de dirigent natuurlijk) aan deze 

Jeanne. Het is ons als zangers niet volkomen vreemd om ook 

te spreken. Er zijn vele opera’s waarin ook tekstfragmenten 

voorkomen. Zo heb ik zelf Zaïde van Mozart gezongen en 

daar kwamen vrij veel gesproken dialogen in voor. Hier wordt 

dan wel weer gesproken met en op de muziek; soms is dat 

ritmisch vrij maar hier en daar geeft de componist ook het 

ritme aan waarop gesproken moet worden. Ik denk dat het 

goed zal zijn voor mij om eens een rol te vertolken zonder 

me zorgen te hoeven maken over het zingen op zich. Volgens 

mij kan dat alleen maar een erg fijne en leerrijke ervaring 

worden!

Wat lijken jou de voor- en nadelen van een actrice (zoals Marion 

Cotillard) versus een zangeres in deze rol? 

Ik kan me voorstellen dat een actrice zoals Marion Cotillard 

gewoon is om dergelijke dramatische rollen gestalte te geven. 

Zij zal dan ook snel doorzicht gehad hebben in de verhaallijn 

en de dramatische hoogtepunten van haar tekst. Daar zal ik 

wellicht iets meer tijd voor nodig hebben... alsook in het vin-

den van de juiste intonatie voor bepaalde frases of de juiste 

dynamiek en het juiste stemgebruik. Aan de andere kant 

beschouw ik mezelf ook wel als een actrice. Tegenwoordig 

wordt van een operazangeres een vrij hoog theatraal niveau 

verwacht. De regisseurs nemen geen genoegen meer met in 

één bepaalde positie even je ariaatje zingen. Dat maakt dat 

wij als zangers toch serieus onze grenzen hebben verlegd op 

theatraal vlak en dus ook veel verder gaan nu in het ver-

diepen van onze personages dan pakweg twintig, dertig jaar 

terug. Anderzijds is het ook zo dat ik het gewoon ben om met 

muziek om te gaan waardoor ik makkelijker de muzikale klem-

tonen zal herkennen. Ook de ritmische invulling van de tek-

sten zal allicht voor mij makkelijker te vinden zijn dan voor ie-

mand die geen of weinig notie heeft van muziek. Het werken 

met een dirigent is me niet vreemd dus zijn aanwijzingen zal 

ik herkennen en kunnen toepassen waar nodig. 

En heb je nog adviezen voor ons als koorleden?

Mijn enige advies voor jullie: GENIET, GENIET, GENIET!!! 

Tekst: Amaryllis Dieltiens

Vragen: Annemieke de Voogd
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In verband met het vertrek uit Utrecht 

van de Tour de France had de organi-

satie bedacht dat het aardig zou zijn 

de hele karavaan uit te luiden met een 

lied. Uit Utrechtse koren zouden 1000 

zangers worden gerekruteerd om dat 

lied in te studeren en uit te voeren. On-

geveer 30 zangers van Toonkunst gaven 

zich op. We hebben vooral thuis gestu-

deerd. En na een reguliere repetitie-

avond was Wouter van Belle bereid om 

het lied met deze 30 man te repeteren. 

En dat leverde gelukkig geen enkel pro-

bleem op.

Uitgerekend op de warmste zondag van 

dit jaar, 5 juli, verzamelden alle zangers 

zich bij het Luzac College, voorheen 

Christelijk Gymnasium. Gewapend met 

een flesje water werden we afgemar-

cheerd richting de Catharijnesingel. 

Een Utrechts harmonieorkest speelde 

“Als ik boven op de Dom sta” en ande-

re Utrechtse toppers. De stemming zat 

Herinnering aan de Grand Départ

er bijgevolg al snel in. Aan de overkant 

van het water stond de dirigent. Dat 

was de broer van Wibi Soerjadi. Een 

meter vijftig hoog was een te geringe 

lengte om zelf indruk te maken. Daar-

om hadden ze een verhoging gemaakt 

en een lange baton geschilderd in vro-

lijke kleuren. Het koor dat hij dirigeer-

de telde geen 1000 maar misschien 500 

zangers, alle gekleed in een speciaal 

voor dat doel ontworpen T-shirt. Iede-

re stemsoort een andere kleur. Zelf had 

ik mij nog voorzien van een witte hoed 

als bescherming tegen de zon. Dat was 

verboden, en dat kreeg ik ook van ver-

schillende zangers te horen. Maar dan 

word ik juist gesterkt in mijn ongehoor-

zaamheid. En het was nodig want wat 

was het warm!

We zongen een prachtig lied dat be-

gon met de tekst: “Of je in ons stadsje 

auto rijdt, de trein uitstapt, de Vecht op 

glijdt…”. En dan het prachtige refrein: 

“Le tour, le tour, le tour de France, c’est 

toujours, toujours une belle chance. 

Pour mettre a jour, notre amour, pour 

les artistes et tous les touristes, tous les 

cyclistes du Tour de France, Oui les artis-

tes et les touristes, tous les cyclistes du 

Tour de France.”

Het mooiste moment kwam natuurlijk 

nadat het sein was ontvangen dat de 

tourrenners in aantocht waren. Helaas 

werd ons gezang verstoord door de he-

likopter die boven de karavaan hing. Of 

de renners iets van ons gezang hebben 

gehoord valt dus te betwijfelen. Wij zelf 

hebben er in ieder geval veel plezier 

aan beleefd. En op de weg terug bood 

een ‘tourist’ mij een wijntje aan op een 

van de vele terrassen die de stad in dat 

prachtige weekend rijk was. Een onver-

getelijk weekend.

Lex De Wever  

Terugblik



14 “Als deze oorlog ooit nog eindigt”
Mijn herinneringen aan een onvergetelijk project

Terugblik

In maart 2014 hoorde ik tijdens een koorrepetitie over de 

plannen voor een concert met de Mauthausenliederen in het 

Spoorwegmuseum. Het zou een concert worden in het teken 

van de 70-jarige herdenking van het einde van de Tweede 

Wereldoorlog. Vanaf het Maliebaanstation werden tijdens 

de oorlog meer dan 1200 Utrechtse joden vervoerd naar de 

kampen; zij gingen een wisse dood tegemoet. Al jaren had 

ik me erover verbaasd dat er in Utrecht zo weinig aandacht 

besteed werd aan die donkere dagen van de geschiedenis. Ik 

was direct heel enthousiast om mee te doen aan dit project; 

dus ik besloot mij aan te melden voor de projectgroep, om zo 

mijn steentje te kunnen bijdragen.

Zolang ik me kan herinneren heeft de geschiedenis van het 

joodse volk mij beziggehouden. Mijn ouders, die beiden zeer 

bewust de oorlog meemaakten, hebben er altijd veel over 

verteld. Mijn moeder moest plotseling haar joodse buur-

kinderen, waarmee zij altijd speelde, missen. Zij werden ’s 

nachts uit huis gehaald en gedeporteerd. Enkele jaren gele-

den heeft mijn moeder ervoor gezorgd dat hun namen, die 

vergeten waren, in Westerbork zijn opgetekend. Ook werd in 

Hilversum dankzij haar een struikelsteentje in de stoep voor 

hun huis aangebracht. Mijn vader was als jongen van 14 tij-

dens de hongerwinter op de vlucht voor de hongerdood. Hij 

zwierf, broodmager en verkleumd, te voet op hongertocht 

van Hilversum naar Elburg.

Zelf heb ik een jaar in Israël gewoond en gewerkt in twee 

verschillende kibboetsiem. Ik heb er gewerkt met kinderen 

en kreeg de kans de taal te leren en heel veel mensen te 

ontmoeten; ook mensen die de oorlog en de kampen hadden 

overleefd. Deze ontmoetingen zal ik nooit vergeten.

En nu bleek dat mijn eigen koor de Mauthausenliederen ging 

zingen, van de plaat van Liesbeth List, die ik vroeger grijsge-

draaid heb! Daarnaast zouden we ook het “Requiem voor 

de mens” gaan zingen, een modern stuk over mensen in ver-

schillende oorlogen.

Ik ging naar de eerste vergadering van de projectgroep in 

maart 2014; samen met Eelko, Hans, Herman en Jessica. Het 

bleek dat er al heel veel voorwerk was gedaan, ook door de 

mensen van de NS Harmonie! Wat een geweldige groep men-

sen bij elkaar. Helaas werd ik niet lang daarna voor een flinke 

tijd uitgeschakeld vanwege een hartklepoperatie. Gelukkig 
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was ik een jaar later net op tijd beter om mee te doen aan 

de concerten.

Ik ben ontzettend blij dat ik toch iets heb kunnen doen, door 

mee te denken en met een aantal ideeën te komen. Zo kende 

ik Lenie de Leeuw. Met haar had ik verschillende keren ge-

sproken over haar vader, de joodse bakker van de Springweg. 

Het ongelofelijke verhaal van haar familie tijdens en na de 

oorlog trof mij enorm. Ik bracht haar in contact 

met Nico van Dijk (NS Harmonieorkest), en met 

Eelko. Samen met de regisseur werd het plan 

bedacht om Lenie de geschiedenis van haar va-

der op het podium te laten vertellen. Het bleek 

dat Lenie met haar verhaal alles heel tastbaar 

kon maken en ons allemaal wist te bezielen! 

Onze concerten en de periode ervoor, heb ik 

als onvergetelijk ervaren. Het lopen op het 

perron met de koffers. De enscenering met de 

wagons op de achtergrond. De belichting. De 

kostuums, de kleppers, de schmink. De prach-

tige muziek. Het orkest. De violiste en de dan-

sers. Het publiek, dat muisstil was. Alles viel eigenlijk op zijn 

plaats! Wat een kroon op al het werk van zoveel mensen!

Mijn ouders, beiden aanwezig op 3 mei, waren diep onder 

de indruk en tot tranen toe geroerd. Volgens hen was dit de 

meest indrukwekkende herdenking die ze in hun leven ooit 

hadden bijgewoond.

Onlangs werd ons concert uitgevoerd op Brava; een mooie 

uitzending van bijna een uur! Het viel me op dat het thema 

alleen nog maar actueler is geworden i.v.m. de vluchtelingen-

crisis die zich nu afspeelt. 

Wat klonk het allemaal goed, wat zongen we mooi uit het 

hoofd; we waren zo goed te verstaan!

Op de dag dat ik dit stukje schrijf, wordt bij het Spoorwegmu-

seum het monument voor de joodse slachtoffers uit Utrecht 

geopend. Dat nu, na ons mooie project met de NS Harmonie, 

dat mede door de NS werd mogelijk gemaakt, op deze bela-

den plaats het monument er dan toch nog gekomen is, vind ik 

heel goed! En wat geweldig dat wij, als Toonkunstkoor, een 

bijdrage hebben mogen leveren aan het herdenken van wat 

er in onze mooie stad allemaal is gebeurd in de oorlog. 

Jannelies Dolmans

Als deze oorlog 
ooit nog eindigt

NS HARMONIEORKEST en TOONKUNSTKOOR UTRECHT

REQUIEM VOOR DE MENS  
Rob Goorhuis

MAUTHAUSEN LIEDEREN
Mikis Theodorakis

1 t/m 3 mei 2015 in het Spoorwegmuseum Utrecht. Aanvang 20.00 uur. Toegang € 15,-
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Reproductie De Kopijwinkel-Utrecht

Het Toonkunstkoor Utrecht is een groot concertkoor 

dat streeft naar uitvoeringen van hoge kwaliteit. Naast 

eigen uitvoeringen in TivoliVredenburg en de Utrechtse 

kerken verzorgt het koor ook concerten op uitnodiging 

van andere instellingen. 

Toonkunst Utrecht brengt bekende en minder bekende 

koorwerken ten gehore van  zowel oude meesters als 

hedendaagse componisten. Hoogtepunten worden vaak 

gevierd met composities in opdracht. 

Het koor bestaat uit 125 ervaren zangers en zangeres-

sen uit de stad Utrecht en omgeving. Sinds 1991 is de 

muzikale leiding in handen van Jos Vermunt, daarbij op 

de piano terzijde gestaan door Wouter van Belle.  

Door de jaren heen heeft ‘de Utrechtse afdeling van 

de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst’ grote 

betekenis gehad voor het Utrechtse muziekleven. Zo 

zijn de muziekschool en het conservatorium ontstaan 

uit initiatieven van Toonkunst Utrecht. Het koor bestaat 

185 jaar, maar blijft verrassend jong en vervult een 

belangrijke plaats in het Utrechtse muziekleven. Voor 

informatie over het lidmaatschap kunt u contact opne-

men met Zilla van Lohuizen (zie colofon). 

Vrienden van Toonkunst
De Stichting Vrienden van Toonkunst steunt de activi-

teiten van de Vereniging Toonkunstkoor Utrecht door 

het werven en beschikbaar stellen van financiële mid-

delen. Vriend van Toonkunst bent u al voor 25 euro per 

jaar. Daarvoor ontvangt u tijdige uitnodigingen voor de 

concerten zodat u van goede plaatsen verzekerd kunt 

zijn, ontvangt u tweemaal per jaar Toonkunststemmen 

en wordt u uitgenodigd voor lezingen en openbare 

repetities. Voor bedrijven bestaat een speciaal dona-

teurschap. Voor meer informatie kunt u contact opne-

men met Bettina Tuinstra (zie colofon).

Het Toonkunstkoor Colofon




