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Van het bestuur
In het najaar van 2015 ondernam
het Toonkunstkoor Utrecht een
bijzonder project: Jeanne d’Arc
au bûcher van Arthur Honegger.
Aanvankelijk werd het met wat
scepsis bekeken, maar al naar
gelang de repetities vorderden,
kwam er steeds meer waardering
voor het stuk, met uiteindelijk
een geweldig concert, waarbij
iedereen van het koor inmiddels helemaal weg was van
deze prachtige muziek. En het publiek was minstens even
enthousiast. Bijna 1100 toeschouwers genoten ervan en de
feedback achteraf was zeer positief. Dit concert blijft het
koor nog lang bij.

En dan is er altijd weer een volgend concert en ditmaal met
grote namen als Händel en Mozart. Wat een overgang! Maar
juist het uitvoeren van deze verschillende muziekstijlen
maakt het zo leuk en interessant om in dit koor te zingen
en hopelijk ook voor het publiek om de concerten te blijven
bezoeken.

Het thema van het aankomende concert is ‘Kroning’.
Händel, die veel heeft gecomponeerd voor kroningen (en
begrafenissen) van staatshoofden, schreef zijn Coronation
Anthems voor de kroning van Koning George en Koningin
Caroline in 1727, het jaar waarin hij ook de Engelse
nationaliteit verkreeg. Mozart heeft zijn Krönungsmesse
oorspronkelijk geschreven in 1779 als een korte mis in
opdracht van de aartsbisschop van Salzburg. Pas toen het
werk werd uitgevoerd bij de kroning van Keizer Leopold II
tot koning van Bohemen (1791), ging het als Krönungsmesse
de geschiedenis in.
In deze Toonkunststemmen kunt u meer lezen over de
achtergronden van deze muziek. Tevens is er een interview
met Peter Vos, de tenorsolist. Er wordt teruggeblikt op
het Honegger-concert en ook op de uitvoering van de
Barokopera Don Giovanni in de
Stadschouwburg, waar-aan een
groot deel van het Toonkunstkoor
heeft meegewerkt. Als laatste is er
een stuk over de plannen voor het
nieuwe orgel in TivoliVredenburg.
Het volgende project is er opnieuw
een van grote namen: Bach, Haydn
en Stravinski. Met het uitvoeren
van werken van deze componisten
vieren wij op zondagmiddag 4
december in TivoliVredenburg het
25-jarig jubileum van Jos Vermunt
als dirigent van het Toonkunstkoor
Utrecht. Ik ben ervan overtuigd
dat dit een geweldig project gaat
worden voor leden van het koor en bezoekers van het
concert.
Roland Gerritsen
Voorzitter Toonkunst Utrecht
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Mozart en zijn Krönungmesse

Mozart werd geboren in Salzburg
in 1756 als zoon van Leopold
Mozart die componist, violist en
muziekpedagoog was. Van hem
ontvingen Wolfgang en zijn zusje
al als kleine kinderen muziekles. Al
heel vroeg bleek zijn grote muzikale
talent. Toen Wolfgang nog maar
zes jaar oud was, ging Leopold
met zijn beide kinderen op reis om
concerten te geven. Ook Holland
werd
aangedaan,
waaronder
Utrecht. Wolfgang werd in Den
Haag ernstig ziek maar herstelde
gelukkig. Optreden als pianist en
ook componeren volbracht hij
moeiteloos naast elkaar. In Londen
ontmoette hij Johan Christiaan Bach
die hem inspireerde om symfonieën
en vioolsonates te schrijven.
Nauwelijks twaalf jaar oud componeerde hij zijn eerste opera la Finta
semplice. En al een jaar later werd
Wolfgang concertmeester van het
orkest van de aartsbisschop van
Salzburg. Nieuwe concertreizen ondernam hij weer met zijn vader. Maar
omdat dat conflicteerde met zijn positie
van concertmeester nam hij ontslag.
Een volgende concertreis, waarbij zijn
moeder hem naar Mannheim en Parijs
begeleidde, werd zijn moeder fataal. Zij
overleed in Parijs. Ontredderd keerde
Mozart terug naar Salzburg. Een korte
nieuwe baan als organist bracht hem
weinig vreugde. Tegen de zin van zijn
vader nam hij ontslag.

3

Mozart geschilderd door Joseph Lange (onaf schilderij 1782)

Na het succes van zijn eerste belangrijke
opera Die Entführung aus dem Serail
trouwt hij met Constanze Weber. Hij
wordt hofcomponist van de verlichte
keizer Joseph II. In de jaren die volgen

blijft hij buitengewoon productief. Hij
componeert dag en nacht. Zo zelfs dat
het op den duur zijn gezondheid sloopt.
In 1791 overlijdt hij, zijn vrouw en drie
kinderen in armoede achterlatend.

Moeder en
vader van
Mozart
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Mozart is niet ouder dat 35 jaar
geworden, maar zag kans om in zijn
korte leven 21 opera’s te componeren,
41 symfonieën, meer dan 20 pianoconcerten, 18 missen en nog veel meer.
Te veel om hier te vermelden. Hij was
een van de allergrootste componisten
die de wereld heeft voortgebracht. Na
zijn dood was het Ludwig von Köchel die
alle werken van Mozart in kaart bracht
en ze voorzag van een nummering. Hij
kwam tot KV (Köchels Verzeichnis) 621!
En zeer waarschijnlijk was dit niet alles
wat de het muzikale genie Mozart had
gecomponeerd.
Een speciale plaats nemen de missen
in het werk van Mozart in. Na de vele
reizen door Europa van de familie
Mozart heeft vader Leopold door dat
de periode als wonderkind van zijn
zoon voorbij is. Wolfgang is inmiddels
17. Leopold bezorgt hem een vaste
aanstelling als organist aan het hof
van aartsbisschop graaf Colloredo
van Salzburg. Middels contract wordt
Wolfgang aangemoedigd om zowel
zijn plicht te doen als organist in de
kathedraal en in de hofkapel als voor
nieuwe composities te zorgen. Hij
ontvangt daarvoor 450 gulden per jaar.
Maar al na korte tijd verveelt Mozart
zich in Salzburg. Dit blijkt uit een brief
die hij aan een geestelijke stuurt met de
opmerking: “U weet, beste vriend, hoe
zeer ik Salzburg haat omdat ik overal
elders meer hoop heb om plezierig en
gelukkig te kunnen leven. Salzburg is
geen plaats voor mijn talent”.

Krönungsmessse
Desondanks doet hij zijn plicht en
componeert in 1779 de mis in C (KV

Aartsbisschop graaf Colloredo van Salzburg

317) voor de hoogmis van Paaszondag.
Deze wordt uitgevoerd in de Dom van
Salzburg. Opdracht was dat de mis niet
langer dan drie kwartier mocht duren.
Daar heeft de componist zich goed aan
gehouden, want de mis vergt minder
dan een half uur. Dezelfde mis werd in
1791 opnieuw uitgevoerd. Deze keer in
Praag bij de kroning van Keizer Leopold
II tot koning van Bohemen. Onduidelijk
is wie de uitvoering leidde: Mozart zelf
of Salieri. De verschillende bronnen
die ik raadpleegde zijn het er niet over
eens. Inmiddels is deze Krönungsmesse,
zoals de mis sindsdien wordt genoemd,
uitgegroeid tot een van de populairste
in zijn genre.

Toonkunst Utrecht voerde het werk
voor het laatst in 1990 uit, nog onder
leiding van Jaap Hillen. Het werk
was toen onderdeel van een volledig
Mozartprogramma, waarin ook het
Exsultate Jubilate en het Requiem
ten gehore werden gebracht. In
het komende concert vormt de
Krönungmesse met de Four Coronation
Anthems van Händel een thematisch
geheel onder leiding van onze
koninklijke dirigent Jos Vermunt.

Nawoord: een persoonlijke noot
Zelf kwam ik al vroeg in mijn leven
met Mozart in aanraking. Als zesjarig
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jongetje zong ik de sopraanpartij
van zijn Ave Verum in een kinderkoor
verbonden aan de parochiekerk van mijn
geboorteplaats. Toen ik in Tilburg ging
studeren werd ik lid van een operakoor
in die stad. Het was een gemengd koor
dat ongeveer 60 leden telde. Het was
vooral een gezelligheidsvereniging. Na
de wekelijkse repetitie in de achterzaal
van een café werd er door vrouwen
nagepraat of gekaart, de mannen
speelden een potje biljart. Dat alles
vergezeld van een biertje. De koorleden
waren in meerderheid eenvoudige
ambachtslieden. Het merendeel had
weinig algemene vorming genoten.
En dat was een hinderpaal bij de
uitspraak van de vreemde talen waarin

werd gezongen. Instuderen van nieuw
werk nam daarom veel tijd in beslag.
Maar de dirigent die we hadden was
even geduldig als onze Jos dat is. Zijn
naam was Fons Dresens. Opgeleid aan
het Koninklijk Conservatorium in de
operaklas bezat hij grote kennis op dit
specifieke vakgebied. Hij trad meermaals
als solist op bij amateurgezelschappen.
En wat hem ook bijzonder maakte
was dat hij een “Keuningske” was. Die
term werd in Tilburg gegeven aan de
nakomelingen (bastaards) van Koning
Willem II. Zoals bekend verbleef deze
koning een groot deel van zijn leven
in zijn “geliefde” Tilburg, waar hij een
paleis had in het centrum. Hij had er een
aantal minnaressen en ook minnaars.

Het koor had vooral als repertoire opera
en operettekoren. Maar er stonden ook
religieuze werken op het programma.
Een daarvan was de Krönungsmesse. Ik
bewaar goede herinneringen aan een
aantal uitvoeringen die we met deze
mis gaven. Het koor werd een aantal
malen per jaar gevraagd om dit werk
uit te voeren tijdens huwelijksmissen.
De solopartijen werden door de
betere zangers in het koor vertolkt.
Toen ik zelf kerkelijk trouwde kwam
het koor natuurlijk ook mijn huwelijk
opluisteren… met de Krönungsmesse.

Lex De Wever

Stichting Vrienden van Toonkunst Utrecht
De Stichting Vrienden van Toonkunst Utrecht is bevriend geraakt met Stadskasteel
Oudaen. De Vrienden van Toonkunst krijgen voorafgaand aan de grote concerten altijd een inleiding aangeboden, die wordt verzorgd door een musicoloog
van Radio-4. Bij deze inleiding wordt van alles verteld over de stukken die gespeeld gaan worden en over de componisten. Onze Vrienden kunnen daardoor nog intenser genieten van de
concerten. Ook bij het concert op 17 april krijgen zij een inleiding en die vindt dit keer plaats in Stadskasteel
Oudaen. Aanvang 19.00 uur.
In het stadskasteel bevindt zich namelijk een theatertje dat zeer geschikt is voor dergelijke lezingen. Het
plezierige van deze locatie is dat de bezoekers van de inleiding ook gezellig kunnen eten of borrelen in Oudaen. Vanuit Oudaen is het vervolgens maar 5 minuutjes lopen naar de concertzaal in TivoliVredenburg. En
op vertoon van je concertkaartje krijg je bij Oudaen 15% korting op je rekening (dat geldt voor alle concertbezoekers die voor of na het concert Oudaen bezoeken)!
Wij hopen veel van onze Vrienden te mogen ontvangen bij de inleiding en bij het concert op 17 april!
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Four Coronation Anthems
The King is dead, long live the King: op
11 juni 1727 overleed George I, en vier
dagen later werd zijn zoon uitgeroepen tot George II. George I was in Duitsland geboren, sprak eigenlijk nauwelijks Engels, en bracht een groot deel
van zijn tijd in Hannover door. Maar
vlak voor zijn dood had hij nog wel iets

gedaan wat voor de muziekgeschiedenis van belang zou blijken te zijn: hij
naturaliseerde tot Brits staatsburger
zijn landgenoot Händel, die vanaf 1712
in Engeland veel indruk gemaakt had
met zijn Italiaanse opera’s. Händel was
in 1710 hofkapelmeester geworden in
Hannover door bemiddeling van Ernst
August II van Brunswijk-Lüneburg, de
jongste broer van de latere George I.
Aan het einde van dat jaar was hij voor
het eerst naar Londen gereisd, en in
1712 had hij zich er permanent gevestigd.
Het was George Frideric Handel – nu
met verengelste voornamen en zonder
umlaut – die de opdracht kreeg om de
muziek te componeren voor de kroning

van de nieuwe koning en diens Queen
Caroline. De kroning was pas in oktober
1727, vier maanden na het overlijden
van de oude koning – er moest een gepaste periode van rouw in acht worden
genomen voordat de festiviteiten konden losbarsten. Zo’n kroning was (en
is) niet niks. In tegenstelling tot veel
andere zogenaamd eeuwenoude Britse tradities, die in feite aan het einde
van de negentiende eeuw bedacht
werden, heeft de plechtigheid waarmee een Brits vorst wordt gekroond en
gezalfd nog steeds een middeleeuws
karakter. Kroningen vinden
al eeuwenlang
plaats in Westminster Abbey,
eigenlijk al vanaf 1066, het
jaar waarin de
Normandische
Willem
de
Veroveraar de
macht verkreeg,
in aanwezigheid van alle hoogwaardigheidsbekleders uit regering, kerk
en rechterlijke macht, en de rituelen
en teksten liggen voor een groot deel
vast. Wie de coronation in 1953 van de
huidige koningin, Elizabeth II, op YouTube bekijkt ziet veel van wat de aanwezigen bij kroningen in de duizend
jaar daarvoor bekend zou voorkomen.
De opdracht die Handel ontving – om
de een of andere reden pas op 9 september, terwijl de plechtigheid gepland
was op 4 oktober – bestond eruit om
vier ‘anthems’ te componeren, kerkelijke gezangen op basis van een of meer
Bijbelteksten. De koning zelf wilde
traditiegetrouw de eerste, ‘Zadok the

priest’, verder was de keus aan de componist. Toen een groepje bisschoppen
de moed had om hem wat suggesties
te doen voor geschikte teksten, schreef
Handel kwaad terug dat hij zijn Bijbel goed gelezen had, en zelf wel zou
kiezen.
De tekst van ‘Zadok’ is ontleend aan
1 Koningen 1: 38-40, waarin verteld
wordt over de zalving van Salomon
door Zadok en Nathan, en de vreugde
van het volk daarover. Deze woorden
worden bij elke Engelse kroning ge-

bruikt sinds die van koning Edgar in
973, sinds 1727 altijd in de zetting van
Handel, en worden traditioneel gezongen op het moment dat de nieuwe
vorst gezalfd wordt.
De teksten die Handel koos voor ‘Let
thy hand be strengthened’ en ‘The King
shall rejoice’ komen uit de psalmen, in
de King James-versie (koning James I
gaf in 1611 opdracht tot het maken van
een nieuwe Bijbelvertaling, en de taal
van deze zogenaamde Authorized Version weerklinkt in veel latere Engelse
poezie). Voor de laatste anthem, speciaal voor de kroning van de Koningin,
‘My heart is inditing’, baseerde Handel
zich op een tekst die door Henry Purcell
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Vertaling van de Four Coronation Anthems
1. Zadok the priest
Zadok de priester en Nathan de
profeet
Zalfden Salomo tot koning.
En alle mensen juichten en zeiden:
God behoede de koning, lang leve de
koning!
Amen, alleluja.

ontwikkeld was voor de kroning van
James II en Queen Mary in 1685 en die
bestaat uit een bewerking van verzen
uit psalm 45 en teksten uit Jesaiah. In
1727 in Handels zetting werd het aan
het einde van de ceremonie gezongen,
toen Queen Caroline, de vrouw van
George, werd gekroond – toepasselijk,
gezien de verwijzingen naar koninginnen in de tekst.
Vanwege het gevaar van overstroming
van Westminster Abbey werd de
plechtigheid uiteindelijk uitgesteld tot
de 11 oktober. Handel zal het misschien
niet zo heel erg hebben gevonden dat
zijn deadline met een week verschoven
werd. Maar de organisatorische problemen zijn waarschijnlijk wel een oorzaak dat de uitvoering van de anthems
een beetje een rommeltje lijkt te zijn
geweest: er blijken twee ‘Orders of Service’ te zijn, en uit aantekeningen van
de aartsbisschop van Canterbury blijkt
dat dat tot behoorlijk wat verwarring
leidde over de volgorde van de te zingen muziek. De uitvoerenden waren
het Chapel Royal Choir, bestaande uit
zo’n 40 zangers. Zij werden begeleid

door een veel groter orkest – één contemporaine bron spreekt van 160 man,
wat waarschijnlijk overdreven is, maar
uit documenten blijkt dat er heel wat
instrumentalisten voor de dag werden
ingehuurd, waardoor het orkest uit ten
minste 90 musici bestond.
Britse vorsten gaan niet met pensioen
om plaats te maken voor de nieuwe
generatie. Maar gezien de leeftijd van
Elizabeth II (zij werd geboren in 1926)
is het niet onwaarschijnlijk dat er binnen afzienbare tijd opnieuw een kroning zal plaatsvinden. Als King Charles
III dan gezalfd wordt, zal ongetwijfeld
opnieuw ‘Zadok the priest’ door de Abbey schallen, en misschien krijgt Queen
Camilla haar kroon wel op onder de
klanken van ‘My heart is inditing’. En
in de tussentijd hebben we natuurlijk
de Champions League nog, waarvan de
uitzendingen beginnen met de hymne
die de Engelse componist Tony Britten
in 1992 in opdracht van de UEFA schreef
‘in the style of Handel’, en waarin Zadok in de verte te horen is.
Annemieke de Voogd

2. Let thy hand be strengthened
Laat uw hand versterkt worden
En uw rechterhand omhoog geheven.
Laat gerechtigheid en oordeel de
voorbereiding van uw troon zijn.
Laat genade en waarheid voor uw
aangezicht verschijnen.
Alleluja.
3. The king shall rejoice
De koning zal zich verheugen in uw
kracht, o Heer!
Zeer verheugd zal hij zijn over Uw heil.
Eer en aanbidding heeft U hem
vergund.
Door U is hij gezegend met het goede
En U heeft een kroon van zuiver goud op
zijn hoofd geplaatst.
Alleluja.
4. My heart is inditing
Mijn hart is vervuld van goede dingen;
ik spreek van de dingen die ik voor de
koning gemaakt heb.
Koningsdochters waren onder uw
hofdames.
Aan uw rechterhand stond de koningin
Gekleed in het goud
En de koning zal zich verheugen in uw
schoonheid.
Koningen zullen uw peetvaders zijn
En koninginnen uw peetmoeders.

Met medewerking van...
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Peter Vos,
de zingende dokter
Het was een aangenaam gesprek dat ik met de Limburgse tenor Peter Vos mocht hebben. Doordat hij
breed uit aan het woord was moest ik soms aangeven
dat we terug moesten naar het onderwerp.

Spelen, zingen en dansen

Peter bracht zijn jeugd door
in Urmond, niet ver van Sittard en deed VWO in Geleen.
Al vroeg in zijn leven wist hij dat hij arts wilde worden. Na
de middelbare school werd hij ingeloot voor de studie geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Zingen deed
hij toen nog niet in een vereniging, wel zijn vader, die lid
was van een mannenkoor. Stijldansen was toen zijn passie.
Na enige tijd sloot hij zich aan bij een studententoneelgezelschap. Op het premièrefeest van de Vrek van Molière uitte
hij de wens om zijn hobby’s te combineren: spelen, dansen
èn zingen! Hij sloot zich aan bij de Maastrichtse Opera Comique. Hij deed een stemtest die uitwees dat hij tenor was.
De zaken liepen dusdanig voorspoedig dat hij al snel een 1e
solopartij mocht vervullen in La vie Parisienne van Offenbach.
Zijn vader moedigde hem aan zangles te nemen bij Christa
Wolfs-v.d.Bos, zijn eigen zanglerares. Peter auditeerde bij
Opera Zuid en kreeg een plek in het zuidelijk theaterkoor
en meteen een speelrolletje in Elisir d’amore. Daarna toerde
hij ook rond in de productie Don Giovanni met Miranda van
Kralingen als Donna Anna.
Het ging met de zang allemaal zo gemakkelijk dat hij overwoog om zijn studie medicijnen op te geven en door te gaan
in de zang. Gelukkig had hij een verstandige vader die hem
maande om eerst zijn studie te voltooien. Hij had immers
niet lang meer te gaan. Peter volgde het advies op en vrijwel
ogenblikkelijk na zijn afstuderen solliciteerde hij met succes
naar de functie van arts in een instelling voor verstandelijk
gehandicapten in Gennep. Door deze baan kwam er voorlopig weinig terecht van zingen. Hij verhuisde naar Boxmeer
en sloot zich samen met zijn vriendin aan bij Het Weijerkoor.
Bij dat koor maakte hij voor het eerst kennis met Bach, een
componist waar hij voorheen tegenop zag. De dirigent van
dit koor, Jos van Eijck, gaf hem zelf enkele jaren les.

Masterclass

Op een goed moment in 2002 deelde de dirigent hem mee dat hij hem niets meer kon leren. Toen maakte
Peter in zijn muzikale ontwikkeling een belangrijke stap. Hij
legde contact met de beroemde Duitse tenor Manfred Jung.
Jung heeft veel plaatopnamen gemaakt vooral van Wagner.
Hij heeft dan ook vele jaren de hoofdrollen gezongen tijdens
de Festspiele in Bayreuth. Zes jaar lang reisde Peter twee keer
per week naar Duisburg. Die lessen waren van zeer groot belang voor hem, zowel muzikaal als ook wat de tekstbehandeling betreft. Er werd heel veel aandacht besteed aan het
articuleren van vooral Duitse teksten. Door bemiddeling van
vader Vos mocht hij een masterclass doen bij een andere beroemde zanger: John Bröcheler uit Vaals. Hij was een oude
studiekameraad van vader. Bröcheler heeft voor een Nederlandse jongen een geweldige carrière gemaakt wereldwijd.
Zelf heb ik meerdere voorstellingen met hem bijgewoond,
onder andere in de rol van Jochanaan (Johannes de Doper) in
Salome van Richard Strauss. Een fantastische ervaring.

Kiezen of delen

Tussendoor had hij mooie projecten zoals
de opera Carmen met o.a. een doorbrekende Tania Kross. Ook
deed hij in 2005 mee met het programma Una Voce Particulare waar hij finalist was. Hij ontmoette er opnieuw Miranda
van Kralingen in de jury die kort tevoren benoemd was tot
artistiek leider van Opera Zuid. Hij kreeg de kleine komische
rol van Parpignol in La Bohème aangeboden. En toen dat een
succes bleek werd hij gevraagd voor een hoofdrol in de opera
De Speler van Sergej Prokofiev. Hij vroeg drie maanden vrij
bij zijn werkgever en toerde wederom met twaalf optredens
door heel het land. Bij terugkeer op zijn werk werd hem te
verstaan gegeven dat het wat de instelling betrof eenmalig
was. Dat zette hem aan het denken. Hij moest een keuze maken: of doorgaan met zijn carrière als zanger of dit combineren met zijn beroep van medicus. Een loopbaan als zanger is
zeer ongewis. Veel van huis zijn. Veel alleen op hotelkamers
en qua inkomen minder verdienen dan hij als arts deed. En
dus koos hij pragmatisch voor de combinatie. Hij ontdekte
ondertussen veel mooie aspecten aan het zingen van cantates en oratoria. In 2010 werd hij gevraagd voor de Johannes Passion van Bach. Dat beviel hem buitengewoon goed.
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Bach

Hij zocht contact met Hein Meens, eveneens Limburger en oud-schoolgenoot van zijn vader. Meens was vroeger
een begenadigd evangelist, was hoofdvakdocent aan het
Conservatorium van Amsterdam en leidde onder meer het
koor en orkest van de Westerkerk. Hij was bereid om Peter
te coachen, met name binnen het Bach-repertoire. Binnen de
Westerkerk mocht hij steeds vaker de tenorsolo’s doen in de
cantatediensten aldaar. De laatste door Meens geleide cantate met als titel ‘Ich steh mit einem Fuß im Grabe’ had een tragische afloop. Tien dagen na de uitvoering werd Hein Meens
door een dodelijke hartaanval getroffen.

oratoria. Eind 2016 echter zal hij met het orkest La Symfonia
Contea naar China gaan om daar een Opera-Operette-Musicaltour te maken langs grote theaterzalen van Shanghai.
Inmiddels vindt hij de werken van Bach fantastisch. Als interpreet probeert hij in alle bescheidenheid de boodschap van
de tekstdichter over te brengen. Maar voor hem niet vanuit
religieus oogpunt; als humanist werkt hij mee aan de verspreiding van dit in zijn ogen belangrijke culturele erfgoed.
Overdag werkt hij verder als arts voor verstandelijk gehandicapten waar hij de kwetsbare gezondheid van deze mensen
probeert te verbeteren of te behouden.

Sedertdien staat Peter ingeschreven bij een impresariaat en
wordt in Nederland voornamelijk geboekt voor missen en

Zie ook www.petervostenor.nl
Lex De Wever

Foto: Jostijn Ligtvoet
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Vast barokorgel in TivoliVredenburg
Sinds een jaar werkt de firma Gebroeders van Vulpen aan een orgel dat
een vaste plaats moet krijgen in de grote zaal van TivoliVredenburg. Het
is de bedoeling dat het barokorgel met het Festival Oude Muziek van 2017
in gebruik wordt genomen. Het orgel is ontworpen door de Utrechtse organist Peter van Dijk. Wouter van Belle is als potentiële bespeler van het
orgel een van de adviseurs aan wie het raamplan werd voorgelegd. Het
onderstaande artikel verscheen in april 2015 in de Volkskrant.

Eindelijk een Utrechts concertorgel,
na bijna veertig jaar klassiek muzikaal
gesteggel. In augustus 2017 wordt in
de door architect Herman Hertzberger
ontworpen concertzaal van TivoliVredenburg een barokorgel in gebruik
genomen, gebouwd door de Utrechtse
Gebroeders van Vulpen.
Al in 1979 ontstonden plannen voor
een orgelinstallatie in Vredenburg en
werd door een stichting geld ingezameld. Het kwam zelfs tot een aankoop:
in 1984 kocht de Stichting Orgel Comité
Muziekcentrum Utrecht een reusachtig
Bätz-orgel aan, maar dat werd nooit
geplaatst. Er waren dwarsliggers, zoals bijvoorbeeld architect Hertzberger.
‘Ik stond destijds voor een duivels
dilemma’, zei hij bij de presentatie
van de plannen voor een barokorgel
in april 2015. ‘Ik ben een groot muziek- en orgelliefhebber, en ik besef
dat muziek een belangrijker en hogere kunst is dan architectuur. Maar
ik wilde het karakter van mijn concertzaal toch graag intact houden.’

Een installatie van een omvangrijk orgel zou volgens Hertzberger ‘de algehele gelijkwaardigheid’ van zijn zaal
hebben aangetast. Een groot symfonisch orgel achter op het podium zou
de cirkelvormigheid van de concertzaal,
een van de unieke eigenschappen van
de Grote Zaal van TivoliVredenburg,
blijvend hebben geschaad. Hertzberger: ‘Dan zou in de zaal een as zijn ontstaan, die ik juist had willen vermijden.
Mij werd verteld dat zonder een symfonisch orgel de beroemde orgelsymfonie
van Saint-Saëns hier niet kon worden
uitgevoerd. Nou, dan maar niet, dacht
ik dan.

Ik heb het iedereen buitengewoon moeilijk gemaakt.’ Het aangekochte Bätz-orgel werd uiteindelijk doorverkocht,
overigens met een aanzienlijke winst.
Het beschikbare geld, een kleine half
miljoen euro, kan nu eindelijk worden
aangewend voor een zogeheten ‘ continuo-orgel’, geschikt voor begeleiding
en solowerken. Besloten is het orgel te
integreren in de zaal, achter het podium, in de passage onder de eerste tribunerij. De langste pijpen van het orgel, al snel een meter of drie, worden
liggend in het orgel geplaatst zodat
vanuit de stoelenrijen boven het orgel
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het zicht op het orkest niet wordt belemmerd. De houten bekisting van het
orgel wordt ontworpen in samenwerking met de studio van Hertzberger,
zodat het orgel past in het zaalbeeld.

Planning

De bouw van het barokorgel van de Gebroeders van Vulpen zal
zo’n twee jaar in beslag nemen. De opbouw van het instrument geschiedt in
de werkplaats van Van Vulpen, en van
de uiteindelijke installatie in de Grote
Zaal van TivoliVredenburg zal het concertpubliek weinig tot niets merken.
‘Dat zal gebeuren in de stille zomerperiode’, zegt de Utrechtse organist en
‘orgeladviseur’ Peter van Dijk, die het
orgel voor TivoliVredenburg ontwierp.
Dat is goed nieuws voor het Utrechtse

Festival Oude Muziek, dat bij de editie
van 2017 de eer zal hebben het orgel
feestelijk in gebruik te nemen.
Een barokorgel is aanzienlijk minder
groot dan een symfonisch orgel zoals
dat in bijvoorbeeld het Amsterdamse
Concertgebouw, waar dus wel de or-

gelsymfonie van Saint-Saëns kan worden uitgevoerd. Bovendien past een
barokorgel beter bij het klassieke cultuurleven van de gemeente. In Utrecht
staat de oude muziek uit de zeventiende en achttiende eeuw in hoog aanzien, bijvoorbeeld bij het internationaal geroemde Festival Oude Muziek.
Met name dat festival zal de vruchten
plukken van het barokorgel van TivoliVredenburg. Vanaf editie 2017 kunnen
in TivoliVredenburg cantates van Bach
en Buxtehude worden vertolkt, plus
muziek van Haydn en Händel, naast bijvoorbeeld kerksonates van Mozart, tot
aan het requiem van Brahms en andere
negentiende-eeuwse muziek. Door orkest én barokorgel, en dus binnen de

verfijnde akoestiek van de concertzaal.
Tot nu moest voor het barokrepertoire met orgel worden uitgeweken
naar kerken met een barokorgel, of
werd gespeeld op een klein mobiel
kistorgel. Volgens Jos van Veldhoven
van de Nederlandse Bachvereniging

kan dat straks een ‘geluidssensatie’
opleveren. ‘De klank van het orgel
zal op deze ruimte worden afgesteld,
het geluid van die duizend pijpjes zal
deel gaan uitmaken van de zaal. In de
loop van de twintigste eeuw zijn we
gewend geraakt aan het geluid van
het kistorgel in de concertzaal, maar
die klank haalt het natuurlijk niet bij
die van een permanent barokorgel.
De orkestleden zullen bij het geluid
van dit orgel anders gaan spelen, de
zangers gaan anders zingen. De muziek zal hier gaan klinken zoals Bach
en Buxtehude die bedoeld hadden. Of
nu ja, enigszins dan, want zij speelden
natuurlijk op nog veel grotere barokorgels. Hoe dan ook mogen we hier zeer

tevreden mee zijn. Het maakt deze zaal
nog unieker.’

Bron: Robert van Gijssel,
Volkskrant 17 april 2015
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Jeanne d’Arc au Bûcher
Op 24 november bracht Toonkunst het
zelden uitgevoerde oratorium Jeanne
d’Arc au Bûcher van Arhtur Honegger
ten gehore in de goed bezette grote
zaal van TivoliVredenburg. Dankzij
de gezamenlijke inspanning van het
orkest, het kinderkoor, het koor,
de sprekers en de solisten onder de
bezielende leiding van Jos werd het
een aangrijpende uitvoering. Het is
voor het koor, en ik neem aan ook
voor de andere betrokkenen, hard
werken geweest. Hoe vaak hebben
we tijdens de repetities alleen al niet
geoefend op de proloog! Wat mijzelf
betreft had ik soms het idee dat ik
geen stap vooruitkwam. Steeds weer
tuinde ik in dezelfde valkuilen. Tijdens
het koorweekend in oktober kreeg ik
voor het eerst een idee dat het wat zou
kunnen worden, maar ook daarna was
er soms weer een terugval en liet ik me
verrassen door een passage waarvan
ik me niet kon herinneren dat ik die
eerder gerepeteerd had.
Een grote sprong werd in mijn ervaring
nog op het allerlaatste moment
gemaakt - tijdens de generale en de
klankrepetitie vlak voor het concert:
toen begon alles samen te vallen en
kreeg ik ‘greep’ op het stuk. Ik denk
dat velen van ons dat zo hebben
ervaren. Het resultaat was verbluffend.
Het toont weer eens aan dat samen
musiceren meer is dan een optelsom
van stemmen en instrumenten. Je
inspireert elkaar, je voelt de interactie
met het publiek en je beseft dat er
‘iets gebeurt’. Een geweldige muzikale
ervaring, die ik niet had willen missen.
Jaap van Vredendaal

Impressies van de
voorbereiding
Augustin Viard
achter de Ondes
martenot tijdens de
generale.
Foto: Wouter van
Belle

Klankrepetitie begint
Foto’s: Jan Kruys

Myra Kroese, Hanneke de Wit en Claudia Patacca
Livio Gabrielli, Hugo Oliveira en Pieter Hendriks
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Impressies van het concert
Uit de proloog: Ténèbres…
‘En Frankrijk was zonder vorm en ledig en
de duisternis lag over het koninkrijk.’

Amaryllis Dieltiens als Jeanne

Het Kathedrale Koor: En revenant de ces verts champs…

Livio en Petra als Heurtebise en la
Mère aux Tonneaux

Slotapplaus
Foto’s: Jan Kruys

Terugblik
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Don Giovanni van Mozart
BarokOpera Amsterdam met Toonkunst Utrecht

Stadsschouwburg 22 januari 2016
Als koor zijn we al veel bezig met afwijken van de gebaande paden als het
gaat om repertoirekeuze, maar daarbuiten gaan we ook nog wel eens in
op uitnodigingen van derden om mee
te doen in hun vaak bijzondere producties. Dit betekent vaak met relatief
heel weinig moeite heel leuke dingen
beleven. Zo was het ook met onze
‘flashmob’ tijdens de uitvoering van
Don Giovanni. Welgeteld twee zinnen
moesten we zingen, uit het hoofd, dat
dan weer wel!
We moesten ver voor de voorstelling
aanwezig zijn om met dirigent Frédérique Chauvet, het orkest en de spelers
de scène waarin wij zouden schitteren,
te oefenen. Pieter Hendriks, die we nog
maar net als frère Dominique zo geweldig bezig hadden gezien, was hier
ook een van de spelers, hij vertolkte
met verve de rol van de tragikomische
Leporello, de knecht van Don Giovanni. Leuk was dat hij ons ook herkende,
want we kregen van hem een berichtje
met een foto van ons tijdens de repetitie. Hij maakte die vanaf het podium,
hoe relaxed kun je zijn.

Het idee voor de voorstelling ontstond
toen Chauvet ontdekte dat koning
Willem I in 1815 hoogstwaarschijnlijk
aanwezig was bij de uitvoering van
een Franstalige versie van Don Giovanni (Don Juan dus) in de Koninklijke Schouwburg, gespeeld door het
Théâtre Francais, dat sinds de opening
in 1804 de schouwburg als huistheater
gebruikte. Chauvet vond in verschillende archieven twee Franse versies van
Don Giovanni terug die in die tijd vaak
uitgevoerd werden: één van Kalkbrenner uit 1805 en één van Castil-Blaze uit
1815.
Uiteindelijk besloot de regisseur de
voorstelling een repetitie-vorm te geven, met daarin een discussie over voor
welke uitvoering ze willen gaan.

“Centraal staat een discussie tussen Giovanni en Leporello aan de ene kant en
de theaterdirecteur en de sopraan aan
de andere kant”, aldus Chauvet. “De directeur wil de conservatieve versie van
Kalkbrenner gebruiken, maar Giovanni
en Leporello willen de Castil-Blaze-versie, die teruggaat naar de oorspronkelijke versie van Mozart en Da Ponte.
Deze zet Giovanni niet puur slecht neer,
maar veel meer als libertijn.”
Chauvet vond in Parijs en Den Haag de
oorspronkelijke partituren van Kalkbrenner en Castil-Blaze en vertelt hoe
grappig de verschillen zijn. “Kalkbrenner heeft de opera aangepast aan de
heersende moraal, Leporello is bij hem
bijvoorbeeld heel moralistisch. Hij veranderde in het manuscript ook het aan-
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tal vrouwen door Don Giovanni bemind
van ‘mille e tre’ (1003) in honderd.”
Na een wat onstuimig begin – we moesten massaal de schouwburg verlaten,
de regen in, omdat een medewerker
per ongeluk op het knopje van het
alarm had gedrukt, allemaal wat wennen na zo’n verbouwing – konden we
heerlijk de hele voorstelling volgen
want pas in de slotscène, bij de dood
van Don Giovanni, moesten we abrupt
opstaan, naar de kant lopen en onze
twee zinnen ten gehore brengen. Vooral na zo’n alarm zal de verrassing best
groot zijn geweest....
Ties Verkerk
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Het Toonkunstkoor

Colofon

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.

ToonkunstStemmen is een uitgave van de Maatschappij tot

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 zangeressen 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.

Bevordering der Toonkunst, afdeling Utrecht.
Bestuur
Voorzitter

Roland Gerritsen

rwb.gerritsen@gmail.com

Secretaris

Iris Dijkstra

iris@irisdijkstra.nl

Penningmeester

Henk Mos

henk@henkmos.eu

Ledenadministratie Zilla van Lohuizen
zilla_van_lohuizen@hotmail.com
Concertorganisatie Ina Bakker
PR-commissie

ina-bakker@hetnet.nl

Ties Verkerk

tiesjonkman@gmail.com

Jessica de Schipper

j.deschipper@planet.nl

Postadres

Toonkunst Utrecht
Postbus 713
3500 AS Utrecht

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 opnemen met Zilla van Lohuizen (zie colofon).

Bankrekening

NL24 RABO 0121 8896 29
ten name Toonkunstkoor Utrecht

Website

www.toonkunst-utrecht.nl

Redactie Ties Verkerk

tiesjonkman@gmail.com

Annemieke de Voogd

adevoogdmeijer@fastmail.fm

Jaap van Vredendaal

jaap@vanvredendaal.nl

Lex De Wever

ampdewever@hotmail.com

Bestuur Stichting Vrienden van Toonkunst

Vrienden van Toonkunst

Bram van der Wees

voorzitter

De Stichting Vrienden van Toonkunst steunt de activiteiten van de Vereniging Toonkunstkoor Utrecht door het
werven en beschikbaar stellen van financiële middelen.
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 donateurschap.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Bettina Tuinstra (zie colofon).

Bettina Tuinstra

vice-voorzitter

Jef Croonen

secretaris

Jac Kragt

penningmeester

Contactadres Stichting Vrienden van Toonkunst
Bettina Tuinstra, Haverstraat 12, 3511 NC Utrecht
Bankrekening NL 30 RABO 0143 8411 06 EUR
ToonkunstStemmen

verschijnt 2x per jaar

Abonnementen en

Toonkunst Utrecht

Adreswijzigingen

Postbus 713

Vormgeving

karelmol@kpnmail.nl

Reproductie

De Kopijwinkel-Utrecht

3500 AS Utrecht

