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Ook al is het al herfst, het warme zomerse gevoel laat ons

Financiën

Wat doen we in 2015?

Tot slot wenst het bestuur u goede concerten toe op 23

nog niet los.

De financiën van Toonkunstkoor zijn op orde. De vaste lasten

Ons eerste concert wordt de Johannes Passion van J.S.Bach in

november en 13 december 2014 in de St. Willibrordkerk te

Om de warmte een beetje vast te houden bereidt het Toon-

worden betaald uit de ledencontributie. Voor het geven van

TivoliVredenburg. Hiermee houden we een traditie in stand

Utrecht.

kunstkoor zich voor op twee concerten die vlak na elkaar

kwalitatief (zeer) goede concerten werken we met beroeps-

om eens per twee jaar passiemuziek ten gehore te brengen.

gegeven zullen worden in de St.Willibrordkerk te Utrecht.

solisten en orkesten. De kosten voor deze concerten worden

In november mooie Romantische Franse muziek van César

betaald uit de kaartverkoop, fondsen en sponsors. We zijn

2015 is ook het jaar van 70 jaar bevrijding; de Tweede We-

Franck en in december een kerstconcert met muziek van o.a.

dan ook heel blij met de Rabobank Utrecht, die onze hoofd-

reldoorlog 1940-1945. Op uitnodiging van het NS harmonie-

John Rutter, het Gloria. Een boeiend en afwisselend pro-

sponsor is, en de bijdrage van de Gemeente Utrecht. Verder

orkest werkt Toonkunst Utrecht samen aan een concert in het

gramma van bekende en minder bekende kerstmuziek (zie

werken we nauw samen met de Stichting Vrienden van Toon-

Spoorwegmuseum op 1,2 en 3 mei. Op het programma staat

voor data en tijdstippen van de concerten de concertagenda

kunst om onze naamsbekendheid en de waarde van onze

o.a. de Mauthausencyclus van Mikis Theodorakis in scenische

op pagina 1).

concerten onder de aandacht te brengen.

zetting. Zowel de NS als Toonkunst Utrecht voelen zich ver-

Sjoeke Verhave

bonden met de stad Utrecht en willen hiermee ook de soci-

Programmering en concertlocatie

Graag komen we via u, als lezer, in contact met namen van

ale en maatschappelijke betrokkenheid laten zien bij deze

Programmering voor concerten vindt ruim van te voren

personen die geïnteresseerd zijn in onze muziek en ons fi-

dodenherdenking. Uitgebreide informatie over dit speciale

plaats; zo ook deze concerten, die we al moesten plannen

nancieel willen steunen via een periodieke schenking. Dit kan

concert vindt u in de voorjaarseditie van Toonkunststemmen

toen TivoliVredenburg nog in aanbouw was. De openingsda-

sinds dit jaar zonder notariële akte. Meer informatie hierover

2015

tum was nog onzeker en de programmeur kon ons nog niets

kunt u aanvragen via info@toonkunst-utrecht.nl

bieden. Door naar de prachtige Willibrordkerk uit te wijken

Van harte bij u aanbevolen.

kunnen we twee concerten realiseren en daarmee tegemoet-

Foto’s: Jacqueline Hulst en Wouter van Belle.

komen aan de wens van veel concertbezoekers: een najaars-

Repetitieruimte

concert en een kerstconcert.

Sinds het voorjaar hebben we de Van der Hoevenkliniek als
vaste repetitieruimte verlaten. De vernieuwde beveiligings-

Het was heerlijk om op 4 mei jl. het Requiem van Verdi in het

voorschriften lieten verhuur aan derden niet langer toe. Het

nieuwe TivoliVredenburg te kunnen geven. De zaal was met

is moeilijk om een nieuwe ruimte te vinden als je verwend

ruim 1500 concertbezoekers zeer goed gevuld. We hebben

bent geweest met een ruimte die ons zo naadloos paste. We

veel positieve reacties van de bezoekers over de uitvoering

repeteren nu in de Tuindorpkerk, die ook vele goede facili-

gekregen en we kunnen terugkijken op een geweldig con-

teiten biedt maar akoestisch lastig is voor zo’n groot koor als

cert.

wij zijn. We proberen hiervoor samen met de verhuurder nog

Ons doel is om twee concerten per jaar in deze zaal te kun-

een oplossing te zoeken.

nen geven. De nieuwe tarieven van de zaalhuur zijn echter
fors hoger dan we gewend waren. Juist voor een amateur-

Bezetting stemgroepen

koor kan dit belemmerend werken op de uitvoering van

Het ledenaantal is bij drie stemgroepen volledig bezet: so-

grote koorwerken. We willen onze prijzen zo laag mogelijk

praan, alt en bas. U merkt het al: de tenoren zijn in de min-

houden om daarmee de concerten toegankelijk te houden

derheid. Weet u misschien nog mannen met een tenorstem

voor een groot/breed publiek. Voor jong en oud. Kunnen we

die lid willen worden van dit geweldige koor?

dat realiseren?

De laatste repetitie in de Van der Hoevenkliniek.

voorzitter Toonkunst Utrecht
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César Auguste Franck (1822-1890)
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Op zondag 23 november voert ons koor een concert uit

De ouders van César Franck waren afkomstig uit de streek

werd jaren later zijn vrouw. Intussen liet hij zich inschrijven

orgelconcerten, en dat was in die tijd in Parijs een nieuw fe-

dat gewijd is aan slechts één componist: César Franck. De

die gelegen is dicht bij het Drielandenpunt. Vader Nicolas

aan de Orgelklas van het conservatorium met Francois Be-

nomeen. Er waren weinig goede organisten, en wat ons nu

Sint-Willibrordkerk is daarvoor een zeer toepasselijke omge-

werd geboren in Gemmenich, een dorp aan de Belgische

noist als docent. En ook tijdens deze opleiding haalde hij

verbaast is het feit dat orgelwerken van Bach in die tijd zeker

ving. De kerk is gebouwd in de neogotische stijl, ontwikkeld

kant van Vaals. Zijn moeder Maria Catherina Frings kwam

prijzen. De allerhoogste, de Prix de Rome, was niet voor hem

in Frankrijk vrijwel onbekend waren. Franck ging zich nu vol-

door de Franse architect Violet le Duc en in Nederland door

uit Aken, aan de oostelijke kant van Vaals. Zij spraken het

weggelegd omdat hij op dat moment nog niet de Franse

ledig op het vervolmaken van zijn orgelspel toeleggen. Intus-

vooral Pierre Cuypers en Alfred Tepe (Willibrordkerk) bekend

dialect van hun streek. Beide familienamen komen nu nog

nationaliteit bezat. Hij verliet zonder eindexamen (in 1842)

sen was hij vier keer vader geworden. Twee van zijn kinderen

geworden.

steeds voor in Zuid Limburg.

het conservatorium. Maar de handige vader organiseerde in

overleden echter na korte tijd. Alleen de zonen Georges en

België, toen nog een jonge staat, concerten voor de twee

Germain overleefden hun vader.

broers.
In 1857 werd een nieuwe neogotische kerk ingewijd, de St

Componist

Clothilde. Het gebouw kreeg ook een Cavaille-orgel. Na de

In die tijd was César ook werkzaam als componist. Een door

gebruikelijke intriges rond zulk een belangrijke functie werd

hem geschreven Trio droeg hij op aan de koning. Deze was

Franck benoemd als Organiste Titulaire du Grand orgue. Na

gevleid, schreef hem een vriendelijke brief en kende hem

de plechtige inzegening van de basiliek was de kardinaal,

een gouden medaille toe. Intussen componeerde hij ook een

aartsbisschop van Parijs, verrukt over het spel van Franck. Hij

oratorium, Ruth, dat in 1846 met succes in Parijs werd uitge-

zei tegen de pastoor: “U heeft een wonderbaarlijke bemid-

voerd door de bemiddeling van Frans Liszt. Intussen was hij

delaar. Hij zal meer dan wij in staat zijn de zielen tot God te

teruggekeerd naar Parijs en brak met zijn vader die te vaak

brengen.” Meer en meer werd Franck gevraagd om ook nieu-

tirannieke trekken vertoonde. Hij voorzag in zijn onderhoud

we orgels in andere kerken in te spelen. Ook in zijn eigen St

door het geven van lessen en werd benoemd tot organist van

Clotilde gaf hij regelmatig concerten. In 1864 werd een van

de kerk Notre Dame de Lorette. Op de dag dat de revolutie

de concerten in die kerk bijgewoond door Frans Liszt. Na af-

van 1848 uitbrak trouwde hij met Félicité. Het jonge paar

loop was Liszt zo verrukt over het spel van Franck dat hij hem

moest over de barricades heenstappen en werd pas doorgela-

omhelsde en zei dat Franck de gelijke was van hun beider

ten nadat hij had verklaard aan de kant van de republikeinen

meester, de grote J.S. Bach.

te staan.

Pianist

kreeg César privéles van Anton Reicha. Aan het conservato-

Vader Nicolas verhuisde voor zijn beroep, dat van bankem-

rium blonk hij al snel uit met zijn pianospel. Na enkele jaren

Organist

ployé, naar Luik. Daar werd in december 1822 César Auguste

deed hij een overgangsexamen. Hij speelde een pianoconcert

Een belangrijke gebeurtenis in

geboren. Al vrij vroeg ontdekten de ouders muzikaal talent

van Hummel. Gewoon spelen zoals de componist het had ge-

zijn leven was zijn benoeming

bij hun zoon. Op 8-jarige leeftijd werd hij voor het vak piano

schreven vond hij te gemakkelijk: tot verbazing van de jury

tot hoofdorganist van de kerk

ingeschreven aan het conservatorium van Luik. Omdat hij al

speelde hij het werk à vue een terts lager. De voorzitter, de

in de toen chique buurt Le Ma-

snel prijzen haalde, buitte Nicolas het succes van zijn zoon

beroemde componist Cherubini, was streng. Franck voldeed

rais. Deze kerk bezat een van

uit door concerten voor hem (en zijn jongere broer die viool

niet aan de voorschriften. Maar het was een zo uitzonderlijke

de eerste grote orgels van Aris-

speelde) te organiseren, o.a. in Brussel en in Aken. De goede

prestatie dat hij er de Grand Prix d’Honneur mee won.

tide Cavaille Coll. Franck was

kritieken gebruikte hij om de beide jongens ingeschreven te

Na het winnen van die prijs stimuleerde vader Nicolas hem

in zijn element. Hij gaf er vaak

krijgen aan het conservatorium van Parijs.

om te solliciteren als pianodocent bij een meisjespensionaat.

In 1935 verhuisde de familie naar de lichtstad. Aanvankelijk

Daar was Félicité Desmoisseaux een van zijn leerlingen; zij

Geboortehuis César Franck
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Docent

uur) zijn gegrepen en op slag dood zijn geweest. De tweede

Intussen ging Franck door met componeren en lesgeven. Met

versie is echter realistischer. In het voorjaar van 1890 werd

componeren verdiende hij niet veel: hij was allang blij een

hij op straat aangereden toen zijn rijtuig in botsing kwam

uitgever te vinden die zijn werk wilde laten verschijnen. Met

met een door paarden getrokken omnibus. Hij raakte daarbij

lesgeven verdiende hij des te meer. Voor armlastige maar be-

gewond. Dat belette hem niet om kort daarna weer aan het

gaafde leerlingen zoals Vincent d’Indy vroeg hij weinig of

werk te gaan. Niet lang nadat hij van vakantie terugkeerde

niets, maar die moesten wel om 6.00 uur in de ochtend aan

kreeg hij pleuritis en ontsteking van het hartvlies. Op 8 no-

huis komen. Voor de lessen aan (kinderen van) meer bemid-

vember 1890 overleed César Franck en werd enkele dagen

delden vroeg hij het toen vorstelijke bedrag van 15-20 franc

later vanuit de St Clotlilde begraven: een grote gebeurtenis.

per uur. In 1872 was hij “Professeur d’orgue” aan het con-

Zijn grafmonument op de begraafplaats van Montparnasse

servatorium geworden, en die taak vatte hij breed op: niet

wordt gesierd door een beeldhouwwerk van de hand van

alleen de kunst van het improviseren maar ook componeren

Auguste Rodin. Een waardig monument voor een waardig

behoorde tot de lesstof. Ook aan het blindeninstituut van

componist.

7

Parijs gaf hij les; een opleiding waar Louis Vierne en Langlais
hun begaafdheid tot ontwikeling brachten. Intussen werd

Lex De Wever

er gesproken van de school van César Franck, vanwege de
bijzondere wijze waarop hij les gaf en de stijl van componeren. Tot die school moeten worden gerekend Gabriel Pierné,
Charles Tounemire, Vincent d’Indy, Henri Duparc, Ernest
Chausson, Guillaume Lekeu en Paul Dukas – om een aantal
van de bekendste grote Franse componisten van de tweede helft 19e en begin 20e eeuw te noemen. Voor hem als
componist van symfonische muziek (symfonie in D, Variaties
voor piano en orkest, 4 Symfonische gedichten) speelde de
oprichting van de Societé Nationale een grote rol. Onder de
naam Concerts Colonne werd menig werk door dit indertijd
befaamde orkest uitgevoerd, niet zelden onder leiding van
Deze grote fantasie voor orgel van

lood, wat er op wijst dat hij het werk

de bij veel organisten geliefde serie

Franck is pas na zijn dood in een hand-

aan de speeltafel van het nieuwe orgel

harmoniummuziek onder de titel ‘l’or-

In 1885 ontving Franck het kruis behorende bij het Legion d’

schrift ontdekt en uitgegeven. Het werk

nog aangepast heeft.

ganiste’. Het werk bezit echter nog niet

Honneur. In 1888 componeerde hij de Sonate voor piano en

is vermoedelijk geschreven voor de in-

Dit werk ademt nog geheel de sfeer

de hoge muzikale kwaliteit die zijn late

viool voor de grootste violist van die tijd, de Luikenaar Euge-

gebruikname van het nieuwe orgel in

van de wat pompeuze en sentimentele

orgelcomposities

ne Ysaye. Deze voerde het werk vaak en met veel succes uit

de St. Eustache in Parijs op 24 mei 1854,

muzikale stijl die zo kenmerkend was

met name zijn ‘Trois Chorals’ uit 1890,

en het heeft tot de dag van vandaag stand gehouden.

waarvoor Franck was uitgenodigd om

voor de kerkmuziek in het midden van

het jaar van zijn sterven, tot de abso-

te spelen. In het handschrift van Franck

de 19e eeuw in Frankrijk. In die zin sluit

lute meesterwerken uit de orgellitera-

In 1890 kwam er een eind aan het leven van César Franck.

staat als datum van voltooiing 19 mei

het goed aan bij de Mis in A die Franck

tuur zijn gaan behoren.

Van de oorzaak van zijn overlijden zijn twee versies in om-

1854, nog geen week voor het concert!

twee jaar later componeerde. In dit or-

loop. Volgens de ene zou hij door een van de eerste auto’s

Het handschrift is in inkt geschreven,

gelwerk herkennen we hier en daar de

die in Parijs reden (met een duivelse snelheid van 10 km per

maar overdekt met correcties in pot-

Franck die we kennen uit bijvoorbeeld

de componist.

Wouter van Belle

bezitten,

waarvan
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César Franck – Mis in A-groot (opus 12)
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een strikter repertoire leiden: naar werk van Palestrina, Mar-

De tekst van het Panis Angelicus luidt als volgt:

cello en Händel.
Franck stond in contact met deze groepen. Hij werkte aan

Panis angelicus

Brood van de engelen

een type muziek dat in verbinding stond met het Gregori-

fit panis hominum

wordt het brood van mensen

aans. Samen met een pater jezuïet schreef hij een verhande-

Dat panis coelicus

Het brood van de hemel maakt

ling met de veelzeggende titel “Gregoriaans gezongen vol-

figuris terminum

een einde aan de schaduwen

gens de juiste uitvoeringspraktijk”. In de zelfde trant maakte

O res mirabilis

O groot wonder

hij ook een notitie over de begeleiding van het Gregoriaans

manducat Dominum

dienaren, arm en nederig

door een orgel. Franck componeerde dan ook geen moderne

pauper, servus et humilis

nuttigen hun heer

muziek gebaseerd op het gregoriaans (zoals Duruflé dat een

Te trina Deitas

U, God, drievuldig en een

halve eeuw later wel deed).

unaque poscimus

zie, wij bidden U.

Sic nos tu visita

Kom ons zo bezoeken

Panis Angelicus

sicut te colimus

zoals wij u vereren,

De mis die u gaat horen bevat de navolgende onderdelen:

Per tuas semita

leid ons langs Uw weg

Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei. Tot zo ver de on-

due nos quo tendimus

waarheen wij willen gaan,

derdelen van een normale mis. Bijzonder is de toevoeging na

Ad lucem quam inhabitas

naar het licht dat Uw woning is.

het Sanctus van het Panis Angelicus. Deze strofe wordt vaak

Amen

Amen

zelfstandig gezongen. Zij is onderdeel van de hymne Sacris
De mis die César Franck in 1861 componeerde, leverde na

De première vond plaats in de St Clotilde op 2 april 1861,

solemnis, die in 1264 ter gelegenheid van de invoering van

Het is volgens de Belgische musicoloog Jules van Ackere

de dood van de componist problemen op door de uitleg van

tijdens een mis opgedragen aan de Societé des Artistes Mu-

Sacramentsdag op last van Paus Urbanus IV werd geschreven

aan César Franck te danken dat de Franse muziek sedert het

zijn leerlingen. Vincent d’Indy was kritisch. Het werk in zijn

sicaux. Het begeleidend orkest was omvangrijk. De mis stond

door de grote kerkleraar Thomas van Aquino. De hymne is

midden van de 19e eeuw een wedergeboorte doormaakte.

geheel vond hij tweederangs. En als hij dieper in gaat op de

in die versie in de traditie van tijdgenoten die ook een mis

veelvuldig op muziek gezet en wordt meestal ten gehore ge-

Op het gebied van de grote instrumentale vormen en in het

verschillende onderdelen, dan vindt hij sommige passages

voor dezelfde vereniging hadden gecomponeerd,

bracht tijdens de plechtige (hoog)mis.

spoor van Beethoven. En over zijn pianowerken schrijft van

van het Gloria vulgair en niet van het niveau van Les Béatitu-

Charles Gounod, Ambroise Thomas en Adolphe Adam. Franck

De versie in 1872 gecomponeerd door César Franck is ver-

Ackere dat Franck in zijn land de eerste pianistische wer-

des, een oratorium van Franck. Daarentegen is hij positiever

zelf bewerkte de mis in 1872 voor een kleinere bezetting, nl.

reweg de bekendste en werd door grote tenoren vertolkt,

ken van waarde heeft geschreven sedert Couperin. Met zijn

over andere delen van de mis. Zo noemt hij het Agnus Dei

voor orgel, harp, cello en dubbele basbezetting. Die uitvoe-

recent onder meer door Beniamino Gigli en Luciano Pavarotti

komst en zijn school heeft hij de gouden eeuw van de Franse

een parel van muzikale genialiteit en het Credo “een klein

ring hoort u op 23 november. Anders dan in de orkestversie,

In de tijd van Franck werd het bij een uitvoering in de kerk

muziek ingezet (welke eindigt met Messiaen).

meesterwerk van expressie en melodische tederheid”.

die ook het O salutaris bevatte, voegde hij het Panis Angeli-

gezongen achter het altaar, zoals een stem die van buiten

Een musicoloog uit deze tijd plaatst het werk in historisch

cus toe, waarover aanstonds meer.

komt. In de hedendaagse concertpraktijk is de tenor gewoon

zoals

perspectief: het werd gecomponeerd tijdens het tweede kei-

een van de solisten.

zerrijk (dat van Lodewijk Napoleon), een periode die geken-

De muziekpraktijk in de 19e eeuw werd gekenmerkt door

merkt wordt door genialiteit en trivialiteit, waarin liturgie

een diversiteit aan stijlen. Aan de ene kant had je de traditie

uit de mode was. Hoe het ook zij, de orkestversie was een

van het Gregoriaans. Aan de andere kant deed de moderne

grote triomf voor César Franck, die het werk zelf vaker diri-

tijd zijn entree met motetten voor orgel, op operamotieven

geerde.

gecomponeerde missen en liederen met een romantische inslag. In het midden van die eeuw stonden er hervormers op.
Zij wilden enerzijds terug naar het Gregoriaans en anderzijds
wilden zij instrumentalisten, dirigenten en koorzangers naar

Lex De Wever

Met medewerking van…
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Harry van Berne, tenor

Concertagenda 2015
gebeuren. Iedereen die in een koor zingt kent het gevoel van

J.S. BACH – JOHANNES PASSION

te worden opgetild. Je doet het met zijn allen.”
Harry begon zijn muzikale carrière toen hij als achtjarige celloles kreeg – de hobo was zijn favoriet, maar fysiek te zwaar
op dat moment. Later deed hij op advies van de beroemde
sopraan Erna Sporenberg auditie voor het conservatorium,
Op 23 november is Harry van Berne een van onze solisten

en werd aangenomen voor beide hoofdvakken. “Pas toen ik

in de Mis in A groot van César Franck. Als tenor zal hij ook

ging zingen, leerde ik de cello begrijpen. Ik pakte het daar-

het Panis Angelicus zingen, misschien wel Francks bekendste

voor altijd erg technisch aan, toen pas begreep ik dat je dat

compositie, die vaak als zelfstandig stuk wordt uitgevoerd

instrument kunt laten zingen.” De cello staat nog wel in zijn

maar ook deel uitmaakt van de mis. Harry is actief als solist

woonkamer, maar wordt niet vaak meer bespeeld.

en ensemblezanger (waarover later meer), maar ook als vo-

Dinsdag 31 maart
TivoliVredenburg, grote zaal
Aanvang 20.15 uur
m.m.v. Marcel Beekman

evangelist

cal coach (van onder meer Wishful Singing) en docent (aan

Harry is de tenor van vocaal kwartet Quink, dat verder ge-

Pieter Hendriks

Christus

het conservatorium in Zwolle). Zijn repertoire bestrijkt veel

vormd wordt door Kees Jan de Koning, bariton, Marjon

Keren Motseri

sopraan

eeuwen en stijlen. Heeft hij een bepaalde voorkeur?

Strijk, sopraan, en Elsbeth Gerritsen, alt. Op de laatste na

Wilke te Brummelstroete

mezzo

(helaas is de Mis van Franck er één “à trois voix” en niet

Robert Buckland

tenor

HvB: “Datgene waarmee ik op een bepaald moment bezig

quatre) zullen alle Quink-leden in ons concert als solist te ho-

Martijn Cornet

bas

ben, vind ik altijd op dat moment het allerleukste om te

ren zijn. Toeval?

Orkest

Florilegium Musicum

Dirigent

Jos Vermunt

zingen, vanwege de concentratie. Als je je echt verdiept in
een bepaald stuk dan is eigenlijk alles interessant. Ik ben in

“Nee dat geloof ik niet – in elk geval is het natuurlijk een

de eerste plaats een gepassioneerd musicus, dus het plezier

groot voordeel dat wij drieën elkaar zo goed kennen. De Mis

dat ik beleef aan muziek maken komt eerder voort uit een

van Franck bevat veel ensemblewerk, met twee of drie so-

bepaalde manier van werken, dan dat ik een uitgesproken

listen samen, dus dan helpt het enorm dat je niet meer op

voorkeur heb voor een bepaalde componist of stijl. Met het

elkaar ingewerkt hoeft te raken.” Quink werd opgericht in

Gesualdo Consort zingen we op dit moment Hindemith, met

1978, Harry is er sinds sinds 1982 bij betrokken en is verant-

Quink zijn we bezig aan een CD met laat-Romantisch Engels

ingespeeld bent dat je aan een half woord, of helemaal geen

woordelijk voor het kiezen van het repertoire – waarbij de

repertoire – ik doe het allemaal erg graag.”

woord, genoeg hebt. Daarom is ensemblewerk in een vast

recente switch in bezetting van SSATB naar SATB natuurlijk

gezelschap ook het mooiste.”

nieuwe mogelijkheden heeft geopend. Het ensemble wil de

Wat houdt die manier van werken in?

HERDENKINGSCONCERT
MET O.M. DE MAUTHAUSENCYCLUS VAN
M. THEODORAKIS

mogelijkheid houden om bij gelegenheid uit te breiden naar
Nou doen we bij Toonkunst erg ons best, maar of jij je aan

vijf, of zelfs acht leden, maar op dit moment wordt gewerkt

“Het heeft te maken met niveau. Dat je met mensen werkt

ons zult kunnen optrekken... Is jouw ideaal wel te verenigen

aan een vierstemmige CD, die in het voorjaar van 2015 be-

aan wie je je kunt optrekken. Dat kan een dirigent zijn, of

met het werken met goedwillende amateurs?

schikbaar moet zijn. Wie na het César Franck-concert meer

medezangers, of een pianist… Werken met geestverwanten,

1, 2 en 3 mei

van Harry van Berne en onze overige vocale solisten wil ho-

met mensen met visie, met kennis, dat werkt inspirerend. Het

“Absoluut! Het mooie van zo’n koor is dat er synergie op-

ren, kan dan zijn hart ophalen aan Vaughan Williams, Frank

Spoorwegmuseum Utrecht

komt weleens een enkele keer voor hoor, dat je denkt “oké,

treedt – dat het geheel zoveel meer is dan de som van de

Bridge, Elgar, Stanford en Parry.

i.s.m. het NS Harmonieorkest

het is werk…”. Maar eigenlijk maar zelden. Muziek maken

delen. Met z’n allen ben je in staat tot betere muzikale pres-

doe je samen, en het mooiste is als je letterlijk zo op elkaar

taties dan ieder afzonderlijk. Er kunnen ongrijpbare dingen

Annemieke de Voogd
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Kerstconcert in de Willibrordkerk

13

Het Toonkunstkoor heeft een druk repetitieschema. Behalve de voorbereiding
voor het concert met werk van Franck repeteert het de Mauthausencyclus,
die in mei wordt opgevoerd, en werkt het ook aan het kerstconcert op 13 december. Dit kerstconcert vindt evenals het concert met werk van César Franck
plaats in de sfeervolle Willibrordkerk aan de Minrebroederstraat.
Om u alvast in de stemming te brengen geef ik hierbij het programma met een

Hendrik Andriessen

Bernard Huijbers

Felix Mendelssohn

Sir David Willcocks

Marius Monnikendam

John Rutter

Ralph Vaughan Williams

Kees de Wijs

korte toelichting per werk en componist, in alfabetische volgorde. De volgorde
zoals die tijdens het concert zal klinken is op dit moment nog niet bekend.

Hendrik Andriessen (1894-1964):

en dirigent van het koor van de

Magnificat

Dominicusparochie in Amsterdam.

Andriessen was een telg uit een artistieke familie. Zijn vader was organist

F. Mendelssohn (1809-1847)

in Haarlem. Zijn broer Willem was con-

Sir David Willcocks (1919):

certpianist en directeur van het Am-

Hark, the herald angels sing

sterdams conservatorium. De andere

Mendelssohn behoeft nauwelijks toe-

broer Mari was beeldhouwer (de Dok-

lichting. Een groot romantisch compo-

later na de fusie voor dagblad De Tijd.

Het werk werd in 1974 in Omaha in de

muziekfestival, waar hij met regelmaat

leven vooral organist verbonden aan

werker). Zijn zonen Jurriaan en Louis

nist, dirigent van het Gewandhausor-

Hij schreef diverse componistenpor-

Verenigde Staten voor het eerst uitge-

zelf dirigeerde.

RK kerken in Amsterdam (o.a.de Duif

componist. Vooral Louis geniet inter-

chester Leipzig en de herontdekker

tretten, waaronder een biografie over

voerd. Rutter vormde in Cambridge zijn

De Fantasia on Christmas Carols uit

en de Obrecht) en daarbuiten. Hij leid-

nationale bekendheid. Hendrik was als

van J.S.Bach. Willcocks was directeur

César Franck.

eigen koor the Cambridge Singers. Hij

1912 werd voor het eerst uitgevoerd in

de ook kerkkoren. In 1970 werd hij be-

organist ambtsvoorganger van onze

van het Royal College of Music in Lon-

wisselt zijn bestaan af met componeren

de mooie kathedraal van Hereford. Het

noemd tot organist van het orgel van

Wouter van Belle: als organist jaren

den; componist van veel koormuziek en

John Rutter (1945):

en dirigeren. Ook als gastdirigent is hij

bevat Engelse Folkcarols uit Zuid-Enge-

het Amsterdamse concertgebouw. Zijn

lang verbonden aan de RK Kathedraal

vooral bewerker van Britse Christmas

Gloria

veelgevraagd.

land verzameld door de componist en

muziek is vooral kerkelijke muziek.

in Utrecht en componist van o.a. kerke-

carols, waaronder Hark, the herald an-

John Rutter werd geboren in Londen

door zijn vriend Cecil Sharp, aan wie de

De Ciclo della Nativita is gebaseerd op

lijke muziek. Ook was hij directeur van

gels sing.

en studeerde in Cambridge. Hij is een

Ralph Vaughan Williams

Fantasia is opgedragen. Van dit werk

teksten en melodieën van de Laudario

van de weinige klassiek geschoolde

(1872-1958):

bestaan meerdere versies. Anders dan

di Cortona, die stamt uit de periode

het Utrechts en daarna Haags conservatorium. Hij woonde met zijn gezin in de

Marius Monnikendam (1896-1977):

levende componisten van wie zoveel

Fantasia on Christmas carols

twee bezettingen met een volledig or-

1270-1297. Een laudario is een bundel

Herenstraat 5 in Utrecht.

Christmascycle

werk wordt uitgevoerd. Vooral kerk-

Deze Brit was een veelzijdig componist.

kest wordt door Toonkunst Utrecht de

met muziek en tekst. De laude was de

Marius Monnikendam studeerde o.a.

muziek voor de rooms-katholieke ere-

Hij schreef symfonieën, kamermuziek,

versie met een bescheiden instrumenta-

belangrijkste vorm van niet-liturgische

Bernard Huijbers (1922-2003):

compositie bij niemand minder dan Vin-

dienst, maar natuurlijk ook voor de

opera, filmmuziek en koormuziek. Hij

le begeleiding uitgevoerd.

religieuze muziek in de middeleeuwen.

Nu zijt wellecome

cent d’Indy, een van de leerlingen van

anglicaanse. Evenals Willcocks, met wie

studeerde na zijn conservatoriumtijd

Evenals Huub Oosterhuis verliet Ber-

César Franck. Hij schreef oratoria,liede-

hij regelmatig samenwerkt, schreef hij

bij Max Bruch in Berlijn en bij Mauri-

Kees de Wijs (1934):

Toscane. De vier delen die het koor

nard Huijbers de jezuïetenorde. Hij

ren en koorwerken. Zijn Christmascycle

Carols for Christmas.

ce Ravel in Parijs. In 1904 ontdekte hij

Ciclo della Nativita

zingt dragen als titel: Gloria in cielo,

componeerde religieuze muziek. Voor-

uit 1973 is een bewerking van bekende

Het Gloria is volgens zijn uitgever een

folksongs en carols. Hij reisde het hele

De Wijs studeerde aan het instituut

Altissima luce, Da ciel venne messo no-

al door de toonzetting van de liedtek-

en minder bekende kerstliederen, afge-

hoeksteen in het moderne koorre-

land door om nog meer muziek te ont-

voor Nederlandse kerkmuziek van het

vello en Cristo e nato.

sten van Oosterhuis genoot hij landelij-

wisseld door werk voor orgelsolo. Mon-

pertoire. Het vormt onderdeel van de

dekken en te noteren. Hij richtte de

Amsterdams conservatorium. Zijn lera-

ke bekendheid. Hij was huiscomponist

nikendam was ook muziekrecensent

katholieke liturgie en is het tweede

English Folkdance and Song Society

ren waren Anton van der Horst en Al-

van de Amsterdamse studentenekklesia

voor het RK dagblad de Maasbode en

gezang in het ordinarium van de mis.

op. Ook stond hij aan de wieg van een

bert de Klerk. Hij was in zijn werkzame

Cortona is een middeleeuws stadje in

Lex De Wever
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De Sint-Willibrordkerk

Bericht van de Stichting
Vrienden van Toonkunst

Het Toonkunstkoor Utrecht geeft dit

groeiende parochie. Bovendien zocht

nieuwe rooms-katholieke kerkgebou-

Beste vrienden en koorleden.

najaar maar liefst twee concerten in de

men een meer centraal gelegen locatie.

wen in Jutphaas, IJsselstein, Maarssen

In de wat verscholen, maar prachtige Sint Willibrorduskerk in het centrum van

St.Willibrordkerk, ‘het best verstopte

Ook zal hebben meegespeeld dat de

en Schalkwijk.

Utrecht voert het vooraanstaande Toonkunstkoor Utrecht op zondagmiddag 23

religieuze geheim van Utrecht’, aldus

nieuwe plek op een steenworp afstand

Tepe was lid van het Utrechtse St. Ber-

de aankondiging van het programma

lag van het Domplein, de plaats waar

nulphusgilde, een vereniging die in 1869

rond César Franck op de website van

de naamgever van de parochie ooit zijn

was opgericht door pastoor Van Heuke-

Toonkunst. Ook in een folder van Toe-

missie in de noordelijke Nederlanden

lum en zich inzette voor de herleving

lunchmenu in het monumentale Paushuize achter de Dom. Een rondleiding door

risme Utrecht wordt de Sint-Willibrord

was begonnen.

van kerkelijke kunst en architectuur.

dit unieke gebouw maakt het arrangement compleet.

gepresenteerd als ‘de verborgen schat

De Nederlands Hervormde Gemeente

Het gilde verenigde kunstenaars van

van Utrecht’ en de stichting die de kerk

Utrecht verzette zich nog wel tegen de

verschillende disciplines die gezamen-

beheert prijst het monument aan als

bouwplannen. Zij vreesde dat het klok-

lijk aan neogotische projecten werkten.

‘het grote hemelse geheim’. En inder-

gelui de diensten in de Domkerk en de

Belangrijke leden van deze ‘Utrecht-

daad: wie door de Minrebroederstraat

Janskerk zou verstoren en dat de ver-

se school’ waren naast Tepe de beeld-

loopt, waaraan de ingang van de kerk

schillende stromen kerkbezoekers tot

houwer F.W. Mengelberg, de glazenier

november werken uit van César Franck (1822-1890), de Franse componist wiens
St i c ht i ng
zich afspeelde tegen het decor van het 19e-eeuwse Parijs. Geïnspireerd door
Vr iend en v a n To o nkuns tleven
Utrec
ht
deze achtergrond verzorgt chef-kok Pepijn van Huize Molenaar een historisch

Het programma:
12.30 uur: Ontvangst in Paushuize, ingang Kromme Nieuwegracht 49.
Rondleiding onder leiding van de conservator door dit onlangs gerestaureerde stadspaleis.
13.15 uur: Historisch-geïnspireerde lichte lunch, incl. drankjes.

ligt, is voor hij het weet het ge-

Heinrich Geuer en de edelsmid

bouw gepasseerd. De kerk staat

Gerard Brom. De Willibrordkerk

Menu:

ingeklemd tussen de Minrebroe-

is een van de fraaiste vruchten

Choucroute Paysanne

derstraat en Annastraat en is

van hun samenwerking. Niet al-

(Côte salé, boudin noir, saucisse jurassienne, lard fumée et pommes vapeur)

aan de west- en oostzijde vol-

leen het kerkgebouw, maar ook

Plattelandszuurkool met casselerrib, gerookte spek, bloedworst, Franse worst en gekookte aardappels

ledig ingebouwd. Je zou bijna

het volledige interieur werd

denken dat het gebouw ooit als

vormgegeven volgens de op de

Bavette Grillée a compagnée de ratatouille a la sauce Hollandaise

schuilkerk dienst heeft gedaan.

middeleeuwse

Gegrilde bavette op ratatouille uit de oven met kaas en hollandaise-saus

Niets is minder waar. De eerste

idealen van het gilde: de muur-

steen voor de St.Willibrordkerk

schilderingen, de beelden, de

15.00 uur: Vertrek naar de nabijgelegen Willibrorduskerk waar de voorste rijen voor u zijn gereserveerd.

werd gelegd in 1876, een peri-

verlichting, de altaren, de preek-

15.30 uur: Concert door Toonkunstkoor Utrecht.

ode waarin overal in Nederland

stoel, het doopvont en niet in de

grote neogotische kerken verre-

laatste plaats het orgel, evenals

gotiek

geënte

Het programma omvat koor- en orgelwerk van César Franck, waaronder de mis in A-groot. Het Toonkunstkoor

zen, nadat in 1853 de belemmeringen

een ‘bedenkelijke verstoring van de

het grote orgel in de St.-Catharinaka-

wordt begeleid door orgel, harp, cello en contrabas. Het geheel staat onder leiding van dirigent Jos Vermunt.

waren opgeheven die sinds de Reforma-

orde op straat’ zouden leiden. Het be-

thedraal (en het orgel in het Concertge-

Het orgel wordt bespeeld door Wouter van Belle.

tie voor de Rooms-Katholieke Kerk had-

roep van de hervormden (tot aan de

bouw in Amsterdam) gebouwd door de

den gegolden. Dat de Willibrordkerk

Raad van State) werd echter afgewe-

firma Maarschalkerweerd.

zo verscholen ligt, heeft uitsluitend te

zen. De opdracht voor het ontwerp van

Wie de komende concerten bezoekt, zal

maken met de omvang van het perceel

het nieuwe gebouw werd verstrekt aan

dus kunnen genieten van hemelse klan-

dat in 1874 voor de bouw van de nieu-

de architect Alfred Tepe. Tepe behoort

ken én hemelse schatten.

we kerk werd aangekocht. Koper was

met Pierre Cuypers tot de belangrijk-

de Willibrordusgemeente, die tot dan

ste architecten van de laat-negentien-

toe bijeenkwam in een schuilkerk aan

de-eeuwse neogotiek. Alfred Tepe was

de Herenstraat, thans de Silokerk. Dat

vooral actief in het bisdom Utrecht. Zo

Literatuur: St. Willibrorduskerk Utrecht.

u deel wenst te nemen aan de lunch (met rondleiding) en het concert. U krijgt dan

gebouw was te klein geworden voor de

was hij ook de bouwmeester van de

Uitgave St. Willibrordus stichting 2007

de machtiging toegestuurd.

Deelnemers worden verwacht bij Paushuize om 12.30 uur. De combinatie lunch-rondleiding-concert kost € 49,95.

De aanmelding:
Jaap van Vredendaal

U kunt zich aanmelden met een machtiging. Wanneer u deze nog niet hebt, kunt
u een mailtje sturen naar: vrienden@toonkunst-utrecht.nl. Daarin geeft u aan dat
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Het Toonkunstkoor

Colofon

Het Toonkunstkoor Utrecht is een groot concertkoor dat

ToonkunstStemmen is een uitgave van de Maatschappij tot

streeft naar uitvoeringen van hoge kwaliteit. Naast eigen

Bevordering der Toonkunst, afdeling Utrecht.

uitvoeringen in Muziekcentrum Vredenburg 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

Bestuur
Voorzitter

Sjoeke Verhave

s.k.verhave@gmail.com

Secretaris

Sophie Heringa

sophieheringa@gmail.com

Penningmeester

Anneloes Doolaard anneloes65@hotmail.com

Ledenadministratie Zilla van Lohuizen
				 zilla_van_lohiuzen@hotmail.com
Concertorganisatie Ina Bakker

met composities in opdracht.

ina-bakker@hetnet.nl

Ties Verkerk

tiesjonkman@gmail.com

PR-commissie

Job Haug

jobhaug@telfort.nl

Postadres

Toonkunst Utrecht

Het koor bestaat uit 125 ervaren zangers en zangeressen
uit de stad Utrecht en omgeving. Sinds 1991 is de muzikale

Postbus 713

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

3500 AS Utrecht
Bankrekening

NL24 RABO 0121 8896 29
ten name Toonkunstkoor Utrecht

Website

www.toonkunst-utrecht.nl

Redactie Ties Verkerk

tiesjonkman@gmail.com

muziekschool en het conservatorium ontstaan uit initiatie-

Annemieke de Voogd

adevoogdmeijer@fastmail.fm

ven van Toonkunst Utrecht. Het koor bestaat 180 jaar, maar

Jaap van Vredendaal

jaap@vanvredendaal.nl

blijft verrassend jong en vervult een belangrijke plaats in het

Lex De Wever

ampdewever@hotmail.com

Utrechtse muziekleven. Voor informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met Emmy Theron Mulder

Bestuur Stichting Vrienden van Toonkunst

(zie colofon).

Bram van der Wees

voorzitter

Bettina Tuinstra

vice-voorzitter

Jef Croonen

secretaris

Jac Kragt

penningmeester

Vrienden van Toonkunst
De Stichting Vrienden van Toonkunst steunt de activiteiten
van de Vereniging Toonkunstkoor Utrecht door het werven

Contactadres Stichting Vrienden van Toonkunst

en beschikbaar stellen van financiële middelen. Vriend van

Bettina Tuinstra, Haverstraat 12, 3511 NC Utrecht

Toonkunst bent u al voor 25 euro per jaar. Daarvoor ont-

Bankrekening NL 30 RABO 0143 8411 06 EUR

vangt u tijdige uitnodigingen voor de concerten zodat u van
goede plaatsen verzekerd kunt zijn, ontvangt u tweemaal

ToonkunstStemmen

verschijnt 2x per jaar

per jaar Toonkunststemmen en wordt u uitgenodigd voor

Abonnementen en

Toonkunst Utrecht

lezingen en openbare repetities. Voor bedrijven bestaat een

adreswijzigingen

Postbus 713

Vormgeving

karelmol@kpnmail.nl

Reproductie

De Kopijwinkel-Utrecht

speciaal donateurschap. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bettina Tuinstra (zie colofon).

3500 AS Utrecht

