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Van het bestuur
Voor u ligt de laatste gedrukte
uitgave van Toonkunststemmen.
Vanaf 2017 gaan we over op een
digitale versie en er wordt nog
bekeken hoe we het beste een
geprinte versie kunnen sturen
naar degenen die niet over
e-mail beschikken. Net zoals we
meer en meer communiceren
met behulp van social media en
vanaf november via onze geheel
vernieuwde website zal ook
Toonkunststemmen een moderniseringsslag ondergaan. Wij
voorzien een eigentijds digitaal magazine, maar wel met een
voorzetting van de huidige inhoudelijke bijdragen.
Het Toonkunstkoor Utrecht werkt al sinds het voorjaar
aan het programma dat in het teken staat van het 25-jarig
jubileum van Jos Vermunt als dirigent van het koor. Op 4
december vieren wij dit feit met een uitvoering van drie
geheel verschillende werken: Magnificat van Bach, Missa in
Tempore Belli (Paukenmesse) van Haydn en Symphony of
Psalms van Stravinsky.
De componist van wie Jos het vaakst werken heeft uitgevoerd
is Bach en deze geweldenaar kan dus niet ontbreken. Zijn
Magnificat is virtuoos en feestelijk, en past daarom uitstekend
in dit jubileumconcert. Jos is ook een groot liefhebber van
Stravinsky. Diens Symphony of Psalms wordt beschouwd als
een van de hoogtepunten uit het koorrepertoire van de
20ste eeuw.

Ook de Paukenmesse van Haydn staat op het programma. Dit
werk heeft voor Jos een bijzondere betekenis. Het was zijn
eerste kennismaking met een groot werk voor koor en orkest,
toen hij als 14-jarige paukenist tijdens een concert naast de
uitvoerende paukenist mocht zitten. Over deze werken en
hun componisten vindt u in deze Toonkunststemmen enkele
artikelen.
Direct na het jubileumconcert voert het koor samen
met het Utrechtsch Studenten Concert (USC), het
studentensymfonieorkest van Utrecht, de tweede symfonie
van Mahler uit. Voor het koor in deze symfonie is maar
een klein deel weggelegd, maar het is prachtig en we
verheugen ons op deze samenwerking met het USC, met
als hoogtepunt, naast een optreden in Utrecht en Arnhem,
een uitvoering in het Concertgebouw in Amsterdam. In deze
Toonkunststemmen ook een bijdrage over deze Mahlersymfonie.
De redactie van Toonkunststemmen vierde ook een jubileum
en ik maak graag van de gelegenheid gebruik Ties Verkerk
en Jaap van Vredendaal heel hartelijk te bedanken voor hun
inzet voor de redactie van dit blad in de afgelopen 25 jaar.
Dit soort inzet en betrokkenheid maakt me trots lid te zijn
van het Toonkunstkoor Utrecht.
Ik wens u veel leesplezier.
Roland Gerritsen
Voorzitter Toonkunst Utrecht

Aankondiging
Acis & Galatea, Händels lievelingsopera
Barokopera Amsterdam
i.s.m. Opéra Louise (Fribourg, Zwiterland)
Stadsschouwburg Utrecht, zondag 12 februari, 20.00 uur
Muzikale leiding: Frédérique Chauvet, regie: Julien Chavaz,
zang: Wendy Roobol, Jan-Willem Schaafsma, Marc Pantus en
leden van Toonkunstkoor Utrecht.
In het Europa van de achttiende eeuw zaten de operatheaters vol toeschouwers die liefdesverhalen wilden zien en
horen. Ze hadden geluk: Georg Friedrich Händel was in dit
genre een grootmeester. Barokopera Amsterdam speelt ‘Acis
& Galatea’ van Händel, naar verluidt zijn lievelingsopera.

Hierin zijn de zinnelijke nymf Galatea en de brave herder
Acis smoorverliefd op elkaar. Maar de cycloop Polyfemus, verblind door jaloezie, verplettert Acis. Het orkest en de vocalisten vertolken deze draaikolk van emoties in Händels kleine
meesterwerk.
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In Memoriam Sjoeke Verhave
Op 29 juni is Sjoeke Verhave, oud-voorzitter en erelid van
Toonkunst Utrecht, overleden.
Zingen was voor Sjoeke heel belangrijk en als voorzitter van
het Toonkunstkoor Utrecht en opvolger van Sjoeke heb ik het
in mijn mail aan het koor, die ik schreef om hen te melden
dat Sjoeke was overleden, simpel verwoord: Zingen en het
Toonkunstkoor Utrecht zijn heel belangrijk voor Sjoeke
geweest en zij is heel belangrijk voor het Toonkunstkoor
Utrecht geweest.

ook kon geven. Ze is voor mij een belangrijke coach geweest
nadat ik het voorzitterschap van haar overnam en zelfs in
het laatste jaar, waarin het toch elke keer weer wat slechter
met haar ging, pakte ze nog nieuwe zaken op. Zo werkte
ze de maanden voor haar overlijden nog als leider van de
projectgroep voor de viering van het 25-jarig jubileum van
Jos Vermunt. Tot zelfs een paar dagen voor haar dood wilde
ze nog allerhande overdrachtszaken bespreken. Dat was
Sjoeke, heel erg betrokken bij het wel en wee van het koor.

In 2007 is Sjoeke bij het Toonkunstkoor Utrecht (Toonkunst)
begonnen na een lange amateur-zangcarrière naast haar
professionele leven en, dat is heel bijzonder, al na drie jaar
werd zij voorzitter van het koor. En dat hebben we geweten!
Mij schieten woorden te binnen als: ambitieus, krachtig,
standvastig, volhardend, netwerker, communicatief en
sociaal.
Prachtige eigenschappen voor een voorzitter en die heeft
ze ten volle ingezet voor het koor. Ze was een geweldige
voorzitter!
Onder haar bezielende leiding hebben wij één van de grootste
hoogtepunten beleefd in de geschiedenis van Toonkunst.
Moeilijk te oordelen over een koor dat al zo’n 190 jaar bestaat,
maar voor de huidige generatie leden, van wie sommige al
40 jaar lid zijn, mag dit zeker als een absoluut hoogtepunt
worden genoemd: het project rondom de Vrede van Utrecht
in 2013. Het was in ieder geval financieel het grootste project
ooit. We hebben een groot werk (The Idea of Piece) speciaal
voor ons laten componeren door de Engelse componist
Adrian Williams en we hebben een reis georganiseerd naar
Londen waar we dit werk en het Utrecht Te Deum in de St.
Paul’s Cathedral hebben opgevoerd in het kader van het City
of London Festival. Datzelfde jaar werden deze stukken ook
uitgevoerd in Vredenburg in het programma van de Vrede
van Utrecht. Sjoeke was hierachter de drijvende kracht met
haar vingers in alle details van het gehele project. Het was
een enorm groot succes en Toonkunst heeft haar voor die
prestatie en haar algehele inzet voor het koor in dat jaar dan
ook het erelidmaatschap toegekend. Een heel bijzondere eer,
waar haar voorgangers (en dat zijn er maar drie vóór haar de
afgelopen twintig jaar) vaak tientallen jaren van inzet voor
het koor voor nodig hadden.
Toen het wat slechter met haar ging, voelde ze de
verantwoordelijkheid naar het koor toe het voorzitterschap
over te dragen. Ze deed dit met pijn in haar hart. Ze wist dat
ze dit niet meer voor de volle honderd procent zou kunnen
doen en wilde dat alleen doen als ze die honderd procent

We missen Sjoeke en om het nogmaals ter afsluiting te
herhalen: zingen en het Toonkunstkoor Utrecht zijn heel
belangrijk voor Sjoeke geweest en zij is heel belangrijk voor
het Toonkunstkoor Utrecht geweest.
Roland Gerritsen
Voorzitter Toonkunst Utrecht
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In gesprek met Jos Vermunt
‘Ik probeer bij elk concert de lat zo hoog mogelijk te leggen’
Met zijn drieën zitten we rond de keukentafel in de nieuwe woning van Jos
Vermunt. Hij woont sinds anderhalf jaar aan de Azaleastraat in Den Haag. Op
de tafel staat een portret van zijn ouders.
Jos vertelt: Mijn vader en moeder leefden altijd geweldig met mij mee. Ze zijn
bij praktisch alle concerten van Toonkunst Utrecht aanwezig geweest. Steeds
kwamen ze vanuit Roosendaal naar Utrecht, ook in de laatste jaren toen hun
gezondheid slechter werd. Na de dood van mijn moeder heeft mijn vader nog
één keer de reis ondernomen, met taxi en rolstoel.
In al die jaren hebben de koorleden die verantwoordelijk waren voor de concertorganisatie hen buitengewoon hartelijk ontvangen en verzorgd. Vooral
Anna van Rij en Ria van Raaij. Dat vond ik geweldig. Het is een van de voorbeelden van hoe goed Toonkunst Utrecht georganiseerd is.

Je hebt 25 jaar leiding gegeven aan
een amateurkoor. Wat vind je daar
leuk aan?
Kijk, een beroepskoor is natuurlijk beter
op het technische vlak. Maar muzikaal
of emotioneel kan het werken met een
amateurkoor zeker zo bevredigend zijn.
Je bent samen een aantal maanden
lang aan het werk om een programma
in te studeren. Je bouwt het stap voor
stap op in hechte samenwerking, zoals
vorig jaar met Honegger. Met professionals krijg je niet meer dan een week
voor zo’n project. Maandagochtend
eerste repetitie en uitvoeringen in het
weekend. Dat heb ik ook gedaan en
dat vind ik ook leuk. Het is een andere tak van sport. In het voorjaar heb ik
de Mattheus gedaan in Leuven met studenten van het conservatorium. Ik ken
de zangers niet, zij mij niet. Je moet
improviseren, antennes uitzetten: wat
kunnen zij aan? Dat was spannend en ik
heb genoten van de drie concerten die
volgden.
Maar zoals wij met Toonkunst werken
heb ik altijd het gevoel dat ik op de top
van mijn muzikale beleving kan werken.
De tijdspanne is meestal net goed, niet
te kort niet te lang. Er zijn ook amateurkoren die een jaarlang repeteren voor
een concert. Dat vind ik te lang.
De laatste maand heb je heel vaak het
gevoel dat je tijd te kort komt. Dat
overkomt professionals ook. Dan is het
eerste concert nog een beetje zoeken
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en gaat het pas vanaf het tweede lopen.
Mijn ervaring bij Toonkunst is dat je dan
door moet zetten. In die laatste weken
kan het heel snel gaan. En ik probeer
bij elk concert de lat zo hoog mogelijk
te leggen.

Leg je de lat bij ieder nieuw concert
op een ander niveau?
Ik streef altijd naar het hoogst mogelijke.
Dat is wat ik wil en wat jullie kunnen.
En je kunt altijd meer dan je denkt. De
ervaring bij onze concerten is dat je
soms het gevoel hebt dat je boven jezelf uitgetild wordt. Ik denk dat er in
de werkelijkheid iets anders gebeurt. Je
doet wat je kunt. In het dagelijks leven
doe je dat lang niet altijd, maar tijdens
een concert wel en dan kom je met zijn
allen in een flow. Dat is het mooie van
kunst en van mijn vak, dat je dat met
zoveel mensen kunt ervaren, tot zelfs
met het publiek.

Je komt altijd heel rustig over rond
de uitvoering, maar bij de klankrepetitie lijk je wel eens een beetje
gespannen.
Bij een klankrepetitie moeten er
ontzettend veel dingen in korte tijd
geregeld worden. Vooral bij een nieuw
stuk. We doen maar één generale
repetitie met alle deelnemers, solisten,
orkest, kinderkoor. En dan moeten we
de zaal in. Dat is eigenlijk een soort kamikazewerk. Ik word daar niet nerveus
van maar vind het wel heel spannend.
Vooral rond de opstelling. Waar moet
iedereen een plek hebben? Een solist
vraagt of hij aan de andere kant mag
zitten. Dat honoreer ik want solisten
moeten optimaal kunnen presteren. Er
hangt een spot achter me zodat ik de
partituur niet goed zie. Bij Honegger
moesten microfoons gebruikt worden
voor de spreekrollen. Ik heb geen ervaring met microfoons. Waar moet een
looppaadje komen voor de ontmoeting
met Heurtebise? Een deel van het koor
komt achter een dikke tuba te zitten.
Ik ben er heel erg gevoelig voor of ik

iedereen kan zien, ook van het koor.
Laatst bij een concert in Dublin was er
een koorzanger die steeds achter een
ander ging staan. Het liefst had ik alles
stilgelegd: schuif jij eens twintig centimeter naar links!
Dus als ik op zo’n moment gespannen
overkom, snap ik dat goed.
De manier waarop wij de laatste jaren
werken is heel apart. Wat wij generale
repetitie noemen, is in werkelijkheid
meer de eerste doorspeelrepetitie in
volledige samenstelling. Eigenlijk is de
klankrepetitie de generale, maar dan in
beknopte vorm.

Zie je een ontwikkeling in de 25
jaar van je dirigentschap bij ons?
Tijdens de feestavond in het koorweekend zag ik de hele geschiedenis weer
voor me, met alle affiches uit die jaren.
Wat me toen onder andere opviel was
de plaats van de Hohe Messe.
Mijn voorganger Jaap Hillen had dat
werk gekozen voor zijn afscheidsconcert. Hij werkte met een verdeling van
grootkoor en kleinkoor. Toen ik bij
Toonkunst begon in 1991 heb ik dat
afgeschaft. Maar het heeft tien jaar geduurd voordat ik de Hohe Messe op het
programma zette. Dat was niet bewust
zo gepland. Ik moest kennelijk even afstand nemen en het koor laten groeien
in mijn nieuwe opzet.
Kijk, de Hohe Messe is een top voor ieder koor en voor ieder dirigent. Het is
een Olympus. Ik wilde het met het hele
koor zingen en kennelijk was ik daar
pas na tien jaar aan toe.
Wat me ook opviel is de samenwerking
met de orkesten. Op een gegeven moment gingen we werken met gespecialiseerde barokorkesten zoals Concerto 91,
nu Concerto d’Amsterdam. Dat is zeker
een vernieuwing geweest. Verder zag ik
hoe breed ons repertoire is, erg interessant om terug te zien.
Het standaardrepertoire, nieuwe onbekende stukken, vooral uit de twintigste eeuw en de compositie-opdrachten.
Het is een rijk geheel.

Wat voor een ontwikkeling zie je in
ons koor in de afgelopen 25 jaar?
Ik zie vooral een constante. Toonkunst
blijft een goed oratoriumkoor. Iedere
drie jaar wordt bij alle zittende leden
een thermometer gehanteerd voor de
kwaliteit. Het koor kent al die jaren
een evenwichtige samenstelling, zowel
wat betreft leeftijdsopbouw als bezetting van de stemgroepen. Dat laatste
is helemaal niet vanzelfsprekend. Veel
koren hebben een tekort aan tenoren
en bassen. Dat geldt zelfs voor de grote
beroepskoren zoals het Omroepkoor en
het Nederlands Kamerkoor. Zij moeten
tenoren uit het buitenland halen.
Toonkunst heeft ook in al die jaren een
goed bestuur gehad. De organisatie is
sterk. Ik heb het meest te maken met de
voorzitter en de concertorganisator, en
dat is in al die jaren heel goed gelopen.
En dan de samenwerking met Wouter,
onze begeleider. Die is al die jaren heel
prettig, professioneel, maar ook persoonlijk. Een repetitie moet je aangenaam kunnen maken met af en toe te
dollen. Alleen die nootjes studeren kan
saai worden.
Voor mij geldt: goed zonder leuk is niet
echt goed, en leuk zonder goed is niet
echt leuk.

Voor het concert heb je een mis van
Haydn, het Magnificat van Bach en
de Psalmensymfonie van Stravinsky gekozen. Waarom deze drie?
De Paukenmesse van Haydn heeft te
maken met mijn jeugd. Als jongen van
14 speelde ik de solopartij op de pauken
en deed daarmee mijn eerste ervaring
op als orkestmusicus. Het bekijken van
de dirigent Jan Koenraad tijdens het
uittellen van de vele maten rust heeft
zeker invloed gehad op mijn latere keus
om dirigent te worden. Ik ga nu het
werk voor het eerst van mijn leven zelf
dirigeren.
Bach moest beslist op het programma.
Voor mij is Bach een soort alfa en omega. Eten en drinken bij wijze van spreken. Ik ben er zo mee vertrouwd. Na
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Hoe blijf je je als
dirigent
professionaliseren? En vooral:
hoe zorg je ervoor dat
je niet onaantastbaar
wordt als je altijd de
baas bent?

mijn afstuderen in 1984 begon ik met
de cantatediensten in de Geertekerk. Ik
hielp elk jaar bij het USKO om de Mattheus, de Johannes en de Hohe Messe
in te studeren als een soort assistent
van Jaap Hillen. De eerste keer dat ik
zelf een Mattheus dirigeerde was als invaller bij een koor in Harderwijk.
De dirigent was kort voor de uitvoering
verongelukt. Dat was een heel aangrijpende ervaring.
Het Magnificat is een bijzonder werk.
Het is een caleidoscoop van korte nummers, heel divers van karakter, met flitsende koren afgewisseld met prachtige
aria’s. Bach op zijn best.
En Stravinsky? Ik wilde er een modern
stuk bij. Dat hoort bij Toonkunst. De
Psalmensymfonie is een kolossaal en
monumentaal werk, prachtig geïnstrumenteerd, volledig voor koor zonder
solisten.

Hoe ervaar je de repetities met
deze drie stukken?
Bach en Haydn hebben een idioom
waar het koor aan gewend is. Vanaf het
begin kunnen we werken aan verfijning

met woordaccenten en zinsbogen.
Stravinsky is voor iedereen in het begin heel anders. Niemand denkt: o wat
heerlijk dat we weer zo’n moeilijk stuk
moeten instuderen. Ik voel ook wel wat
weerstand. Dat is lastig maar voor mij
ook weer een uitdaging, om van dat
niks naar een stralende uitvoering van
de Psalmensymfonie te komen. Dat is
een proces zoals het samen beklimmen
van een berg. Bij de repetities ben ik
blij als ik iemand hoor zeggen: wow,
mooie muziek. Dat begint nu, half
oktober, te gebeuren. Ik weet dat er
straks mensen bij de generale, als het
orkest gaat meedoen, zullen zeggen:
wat geweldig. Maar er kunnen er ook
nog zijn die zeggen: ik heb niks met die
Stravinsky. Dat blijft spannend.
Toonkunst kiest ervoor om ook modernere muziek uit te voeren. Dat moet
ook. We hebben dat meegemaakt met
Benjamin Britten, Frank Martin, Arthur
Honegger. De weg naar de uitvoering is
zwaar. Velen van ons komen buiten hun
comfortzone. Maar na zo’n avontuur
kan het concert een geweldige belevenis opleveren.

Dat verbaast mij soms wel
ja, dat dat in de muziek
zo slecht geregeld is. Kijk,
het conservatorium waar
ik lesgeef, zorgt voor mijn
contact met collega’s. Als
ik dat niet zou hebben, dan
zou ik het gevoel kunnen
hebben dat ik een beetje
het contact met de grond
kwijtraak. Maar zoiets als
intervisie – als je hoort
wat er bijvoorbeeld in het
middelbaar onderwijs op
alle niveaus georganiseerd
wordt, dan denk ik weleens wat zijn
wij in de muziek een stelletje klojo’s.
Ik ben ooit op een oprichtingsvergadering geweest in de Janskerk om een
belangenorganisatie op te richten van
dirigenten. Daar kwamen drie of vier
mensen op af, dus dat is niet van de
grond gekomen.
Dirigenten doen allemaal iedere avond
hetzelfde – dezelfde stukken, dezelfde
solisten – we hebben het druk, en als
je niet oppast zit je inderdaad in een
wereld waarin je de enige bent, in tegenstelling tot orkestleden of leden
van een beroepskoor, die altijd collega’s hebben. Dat realiseer ik me heel
goed.
Je bent eigenlijk zelf je enige spiegel.
Wat doe ik goed, wat kan beter – je
krijgt weinig feedback van buitenaf.
Als ik iets te horen krijg van solisten of
orkestleden, is het meestal positief, en
dat is leuk, maar je leert er weinig van.
Bij dirigenten gaat dat heel anders dan
bij solisten die juist de hele tijd les krijgen en continu bezig blijven om zich te
verbeteren.
Wat ik doe om als dirigent bij te leren,
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is naar concerten gaan. Van
dirigenten van wie ik denk:
die zit boven mijn niveau.
Gardiner vind ik bijvoorbeeld heel inspirerend, echt
een mooie dirigent. Het is
interessant om te zien hoe
hij voor de derde keer een
Hohe Messe op CD heeft
gezet. Dat herken ik. De
partituur is hetzelfde, maar
het is net als met een gedicht of een boek – je leest
het opnieuw en het is een
andere tekst, omdat jij
veranderd bent. Je maakt
andere verbindingen in je
hoofd, of je hebt andere
emoties, dat is het leven.
Of de tijdgeest is veranderd.
De regels van de zogenaamde authentieke uitvoeringspraktijk worden anno 2016 ook anders
toegepast. Muziek kan veel hebben.
Mengelberg past niet meer bij onze
smaak nu, maar ik als ik ernaar luister
hoor ik nog steeds dat het prachtig is,
geweldig, en heel muzikaal. Het is alleen een taal die wij niet meer spreken,
net zoiets als het stemgebruik in het
polygoon-journaal. Maar je weet het
niet, je kunt niet uitsluiten dat zo’n benadering van muziek ooit weer terug
kan komen.
Dirigeren is ook een gek vak. Ik hoef
niks te kunnen – pianospelen is veel
moeilijker, zingen ook. Aan dirigeren
zit wel een beetje techniek, maar het
belangrijkste is: hoe ben je verbonden
met de muziek. En daar kun je geen
les in hebben. Uit het feit dat ik er nog
geen genoeg van heb, blijkt dat ik me
nog ontwikkel. Over mijn muzikale
ontwikkeling maak ik me geen zorgen. Bijvoorbeeld de vraag of ik in mijn
methodiek sneller zou kunnen… of ik
sneller resultaat zou kunnen bereiken,
daar zou ik wel feedback op willen.
Maar techniek - ik heb nooit het gevoel
dat ik technisch iets niet kan dirigeren.

Wat zijn je inspiratiebronnen buiten de muziek?
Leuke vraag. Kijken of ik het niet over
muziek kan hebben.
Het eerste wat mij invalt is de afgelopen zomervakantie. Gerda en ik hebben een huttentocht gemaakt in de
Dolomieten. Dat inspireert op heel veel
fronten, je bent twee weken volkomen
uit je dagelijks leven.
De bergen waren ongelofelijk indrukwekkend. Ik ben niet iemand die ieder
jaar de bergen in gaat, maar afgelopen
zomer was het een belevenis.
Verder ervaar ik mijn relatie met Gerda
als erg inspirerend… Het is natuurlijk
een grote verandering in mijn leven
geweest, dat ik gescheiden ben van
Clara, en dan een nieuwe relatie – dat
maakt veel los. Ik ben echt een andere
kant opgegaan met mijn leven en dat
inspireert mij. Er hangen een aantal
dingen mee samen zoals meer
museumbezoek, beeldende kunst.
En ook het spirituele. Ik ga sinds een
aantal jaren een week per jaar naar
een klooster in Doetinchem, als gast.
Gewoon een week zitten, in zo’n cel,

alle stekkers eruit, en dan alle liturgie
meemaken, van ‘s ochtends 6 tot ’s
avonds 9. Gerelateerde boeken lezen,
die gaan over wat religie is, en wat het
is wat de mens zoekt. Het religieuze,
het kerkelijke, vind ik natuurlijk ook
hier in de Kloosterkerk in Den Haag. Ik
ben katholiek grootgebracht maar dit
is iets heel anders dan wat ik van kinds
af aan heb meegekregen.
Yoga ook sinds een jaar of vijf zes –
voor mij hebben die dingen allemaal
met elkaar te maken. Stilstaan, naar
binnen kijken… Ik heb natuurlijk heel
extravert werk, ik sta altijd in de kijker.
De laatste jaren zoek ik meer balans.
Dat noem ik zeker inspiratie.
Verder is het lesgeven op het conservatorium een belangrijk aspect van mijn
werkzame leven, en dat betekent ook
inspiratie. Mensen inspireren me, daardoor kan ik het ook volhouden, als docent en als dirigent.
Tom Hart
Annemieke de Voogd
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Een Mis, drie psalmen en een
Magnificat
Het jubileumprogramma van Toonkunst Utrecht voor haar dirigent Jos Vermunt
is gevuld met prachtige muziek die geworteld is in onze christelijke traditie. Als
we de afgelopen vijfentwintig jaar onze programmering bekijken, vermoed ik dat
we niet veel andersoortige muziek tegen zullen komen. Haydns Paukenmesse en
Bachs Magnificat zijn geschreven voor praktisch gebruik in een kerkelijke viering.
Nu blijkt in de wandelgangen van ons koor wel eens dat niet iedereen even vertrouwd is met de liturgische functie van deze muziek. Daarom deze korte toelichting. Het werk van Stravinsky is weliswaar gebaseerd op psalmteksten maar
is gedacht als symfonie, het heeft geen liturgische bedoeling en laat ik daarom
buiten beschouwing.
Een Mis (Eucharistieviering) in de
Rooms-katholieke traditie is de plechtige viering van het laatste avondmaal.
In de loop der eeuwen is daarvoor een
liturgische vorm uitgekristalliseerd
die een aantal vaste elementen kent.
Eerst wordt er gelezen uit de Bijbel (de
dienst van het Woord), daarna wordt
het Misoffer gevierd (de dienst van de
Tafel). Het hele ritueel is omgeven door
een serie gebeden en gezangen. Die gezangen kunnen in twee groepen ingedeeld worden, te weten de zogenaamde vaste en de wisselende gezangen,
ook wel Ordinarium (het gewone der
mis) en Proprium (het tijdeigen der mis)
genoemd. De wisselende gezangen zijn
elke viering anders omdat ze gerelateerd zijn aan de specifieke (zon-)dag in
het kerkelijk jaar waarop de mis gevierd
wordt. Wisselende gezangen, meestal
psalmteksten, zijn o.a. de Introïtus (bij
de intocht), Graduale (tussen de lezingen), Offertorium (bij het aanbrengen
van de offergaven) en Communio (onder het ter communie gaan).
De teksten der vaste gezangen zijn in
elke misviering identiek, te weten Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus
en Agnus Dei. Voor het zingen van de
vaste misgezangen zijn zeker al sinds
de 9e eeuw diverse gregoriaanse melodieën bekend. Ze zijn in de 19e eeuw
verzameld en genummerd in het zogenaamde Kyriale en sindsdien bekend
geworden onder hun nummer, zo kennen katholieken allemaal de achtste mis
of het derde credo. Met de opkomst van
de polyfonie zo rond de 12e eeuw ont-

Getijdengebed bij de Benedictinessen in Oosterhout.

staat ook het beroep van componist en
worden er complete missen geschreven
voor koor en eventueel instrumenten.
Het heeft ons in de loop der eeuwen
een schat aan muziek opgeleverd! Als
we het nu hebben over een mis van Mozart, Haydn of Andriessen bedoelen we
dus eigenlijk altijd een compositie bestaande uit Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. In bijzondere gevallen kan een mis uit minder
delen bestaan (bijv. een Missa Brevis) en
er zijn ook wel missen gecomponeerd
voor de wisselende gezangen ter gelegenheid van een bijzondere zon- of
feestdag.
De teksten van de vaste gezangen stammen vaak al uit de 4e eeuw. Het Kyrie
eleison (Heer ontferm U over ons) is een
gebed om ontferming aan het begin

van de viering. Het gebed is voorchristelijk en in de Romeinse liturgie opgenomen in de oorspronkelijke Griekse
taal. Aansluitend klinkt het Gloria (Eer
aan God), van oorsprong een in de jonge kerk ontstane hymne of lofprijzing.
Het bezit een driedelige opbouw: het
gezang der engelen in de heilige nacht,
de lofprijzing Gods, en het roepen tot
Christus. Het Credo (ik geloof) wordt
alleen op zon- en feestdagen gezongen
en is een persoonlijke geloofsbelijdenis,
op concilieteksten die ook al stammen
uit de 4e eeuw. Het wordt gezongen
aan het eind van de Woorddienst, na de
(eventuele) preek. Aan het begin van
de dienst van de Tafel zingen priester
en volk het Sanctus (Heilig) en Benedictus (Gezegend die komt), een lofzang
waarin de gelovigen zich aansluiten
bij het ‘koor der engelen’ (citaat uit de
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Jos 25 jaar dirigent bij
Toonkunst Utrecht
profeet Jesaja). Dan volgt aan het altaar de consecratie, het mysterie van
de gedaanteverandering van brood
en wijn in het lichaam en bloed van
Christus. Na het Onze Vader en de vredeswens wordt tijdens het breken van
het brood het Agnus Dei (Lam Gods)
gezongen. Dit is een symbolische begroeting aan Hem die in ons midden
gekomen is, een begroeting die zowel
hulde betekent als nederig gebed. De
tekst is ontleend aan het getuigenis
van Johannes de Doper (Jo. 1, 29).
Het Magnificat is de lofzang van Maria zoals opgetekend in het Lucasevangelie. Deze lofzang wordt niet in
de mis gezongen maar in de vespers.
Al sinds de vroege christenen bestaat
de traditie van het dagelijks gebed
op vaste tijden, de zogenaamde Getijdengebeden. Deze traditie leeft tot
op de dag van vandaag in kloosters
voort, in het zingen van ondermeer de
Metten, Lauden, Vespers en Completen. De vespers worden aan het begin
van de avond gebeden of gezongen
en bestaan uit een aantal wisselende
psalmen, lezingen en gebeden en als
vaste prik het Magnificat. In de Anglicaanse variant van de vespers, de
Evensong, heeft het Magnificat ook
een vaste plek. Het Magnificat werd
ook in Bachs tijd te Leipzig elke zaterdag- en zondagmiddag gezongen
ter afsluiting van de vespers, maar
wel in de volkstaal, het Duits: Meine
Seel erhebt den Herren. Op kerkelijke
hoogtijdagen werd het Magnificat op
Latijnse tekst gezongen in een feestelijke, concertante uitvoering met koor,
solisten en instrumentaal ensemble,
zoals nu dit jubileumconcert ook feestelijk besloten wordt!

Op 8 en 9 oktober vertoefde Toonkunst in Villa Vennendal in Nunspeet voor een
studieweekend. Op zaterdagavond werd Jos Vermunt vanwege zijn 25-jarig jubileum in het zonnetje gezet
volgens de formule van het
vroegere televisieprogramma In de hoofdrol, voor deze
gelegenheid niet gepresenteerd door Mies Bouwman,
maar door Gregor Bak.
Foto’s: Cor Bouwstra en Iris
Dijkstra.

Presentator Gregor Bak in gesprek met
hoofdgast Jos.

Zangeres Elma van den Dool
als vrolijke postbode.
Zangeres Hanneke de Wit
zingt Jos toe.

Vaste begeleider Wouter in gesprek
met Jos.

Wouter van Belle
Bronnen: Missarum Sollemnia (J.A. Jungmann), Liturgisch Woordenboek (Uitg. J.J.
Romen & Zonen, 1962), Wikipedia

Jos bladert door het fotoboek ’Jos Vermunt
25 jaar dirigent van Toonkunst Utrecht’.
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Stravinsky en zijn
Psalmensymfonie
Stravinsky’s jonge jaren
Igor Fjodorovitsch Stravinsky werd in 1882 niet ver van St Petersburg geboren. In deze stad was zijn vader als bas verbonden aan de Kirov-opera. Zijn opvolger zou de legendarische
Fjedor Sjaljapin worden. De moeder van Igor had een zangopleiding in Parijs gevolgd. Vader en moeder waren neef en
nicht.
Als kind volgde Igor pianolessen en bezocht hij met regelmaat de opera om zijn vader te kunnen zien en horen. Ook
bezocht hij concerten met beroemdheden als Gustav Mahler
en de Belgische violist Eugene Ysaye. Tijdens zijn gymnasiumtijd nam hij compositielessen. De vader van een vriend was
Nicolai Rimsky Korsakoff. Omdat Igor geen klik had met zijn
muziekleraren was deze bereid om de compositielessen over
te nemen. Door de dood van Korsakoff in 1908 kwam deze
vruchtbare samenwerking tot een onverwacht einde. De invloed van deze grote Russische componist is te horen in Igors
eerste composities le Rossignol en de Vuurvogel.
Intussen ontwikkelde Parijs zich tot de belangrijkste kunstmetropool van de wereld. Van heinde en ver stroomden schilders
en musici naar Parijs. Zo ook Serge Diagilev, een Russische
producent van opera en ballet. Hij richtte het balletgezelschap les Ballets Russes op en contracteerde grote dansers als
Nyinsky en Serge Lifar. Hij sloot vriendschap met schilders in
opkomst als Picasso, Matisse, Gris en Bracque en met componisten als Satie, Debussy en Ravel. Zij allen werkten mee
aan de producties van Diagilev. Ook Stravinsky kwam in contact met Diagilev en zij werden vrienden. Deze vriendschap is
gedurende ca. 20 jaar (Diagilev overleed in 1929) van grote
betekenis voor Stravinsky geweest.
De drie grote balletten die hij achtereenvolgens componeerde – De Vuurvogel in 1910, Petroesjka in 1911 en Le Sacre du
Printemps – vestigden de naam van de componist. Vooral le
Sacre was dusdanig vernieuwend dat het bij de première (mei
1913) een geweldig tumult veroorzaakte. Dat kwam voor een
deel door de zeer moderne klanken en ritmes, maar wellicht
ook door de zeer spaarzame kostuums van de dansers. Niettemin maakte dit werk hem beroemd en het werd al spoedig
vaak uitgevoerd.
Tijdens het eerste oorlogsjaar besloot Stravinsky om zich in
Zwitserland te vestigen. De oorlog en de Russische revolutie
brachten met zich mee dat de auteursrechten op zijn werken
die in Rusland geregisteerd waren hem niet de inkomsten
verschaften waar hij recht op had. Gelukkig kreeg hij steun
van enkele vermogende Zwitserse vrienden, onder wie de dirigent Ernest Ansermet.
Ook de economische crisis waarin de wereld zich bevond
deed hem besluiten voorlopig geen grote balletten meer te
schrijven maar kleinschalige werken. Hij maakte kennis met

Pablo Picasso’s portret van Igor Stravinsky

de dichter Ramuz en samen met hem bracht hij L”Histoire
du Soldat tot stand. Het werkje bevatte jazzachtige klanken,
in die tijd een nouveauté in de Europese klassieke muziek.
Ansermet had na optredens in de USA bladmuziek met jazzcomposities voor hem meegebracht.
Hij ging op reis naar enkele buurlanden. In Frankrijk bracht
Diagilev hem in contact met de prinses de Polignac. Zij was
een geboren Amerikaanse en heette Singer met haar meisjesnaam. Ze was de erfgename van de vermogende naaimachinefabrikant. Zij gaf hem opdracht om een ballet voor Diagilev te componeren. Het werd le Renard.
Samen met les Ballets Russes reisde hij naar Rome. Daar ontmoette hij Picasso. Diens geliefde, en latere vrouw, Olga was
aan het ballet verbonden. In Rome tekende Picasso een portret van de componist.
Na terugkeer in Zwitserland ging L’histoire du Soldat in première. De geplande tournee met dit werk ging echter niet
door omdat de Spaanse griep uitbrak die niet alleen de componist velde. Na herstel van de ziekte richtte hij zich weer op
componeren. Muziek van Pergolesi stak hij in een eigentijds
jasje. Het werd het prachtige stuk Pulcinella, genoemd naar
een optreden van clowns dat hij met Picasso in Napels had
gezien.

Frankrijk 1920
Het culturele belang van Parijs deed hem besluiten om met
zijn gezin – vrouw en vier kinderen – naar Frankrijk te verhuizen. Behalve componeren bezocht hij de concerten van zijn
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werk. Ansermet was vaak de dirigent, maar ook zelf trad hij
op als dirigent of pianist. Hij maakte kennis met een aantal
vooraanstaande Franse literatoren zoals Andre Gide en Paul
Valery. Met Jean Cocteau sloot hij vriendschap en werkte hij
samen bij het tot stand komen van Oedipus Rex. Hij ging zich
ook meer een meer richten op de USA. Daar bevonden zich
kapitaalkrachtige mensen en instituten. Hij bezocht dat land
ook om er concerten te geven. Samen met zijn zoon Soulima
trad hij op in een concert voor twee piano’s dat hij kort tevoren had gecomponeerd.

De Psalmensymfonie
Enkele religieuze ervaringen in 1925 in Venetië en Padua waren voor Stravinsky aanleiding om weer toe te treden tot de
Russisch Orthodoxe kerk. Als gevolg daarvan ontstonden een
aantal religieuze werken, met name een Pater Noster, Credo,
Ave Maria en de Mis die Toonkunst een aantal jaren geleden uitvoerde. Zo ook de Psalmensymfonie. Opdracht voor
het componeren ontving hij van de Russische dirigent Serge
Koussevitsky die verbonden was aan het Boston Symfonieorkest dat haar 50- jarig jubileum vierde in 1930. Een week voor
de uitvoering in Boston gaf Ansermet de wereldpremière in
Brussel.
Het werk is gebaseerd op een aantal psalmen afkomstig uit
de Vulgaat. De Vulgaat is de Latijnse vertaling van de Bijbel
door de kerkvader Hiëronymus in de vierde eeuw. Deel I bestaat uit enkele verzen uit psalm 38: Exaudi orationem meam,
Domine (‘Hoor mijn gebed, Heer’). Deel II omvat een aantal verzen uit psalm 39: Expectans expectavi Dominum (‘Vol
verlangen heb ik op de Heer gewacht’). In deel III ten slotte
is heel psalm 150 getoonzet: Alleluia. Laudate Dominum in
sanctis Ejus (‘Hallelujah. Looft God in zijn heiligdom’).

Hoe het verder ging
In 1939 overleden zijn vrouw en zijn moeder. Hij ging in op
een uitnodiging voor gastcolleges aan Harvard. Mede in verband met de oorlogsdreiging besloot hij niet meer terug te
keren naar Europa. Hij kreeg gedaan dat zijn vriendin Vera
Bosset over kon komen naar de USA. Enkele maanden later
trouwden ze en gingen in Hollywood wonen. Daar hadden
zich ook andere bekende Europeanen gevestigd, zoals Thomas Mann, Schönberg en Franz Werfel.
In 1948 kwam de musicoloog Robert Craft bij hem in huis wonen. Aanvankelijk hield hij zich bezig met het catalogiseren
van de werken van Stravinsky, later raakte hij ook betrokken
bij menig nieuw werk en de uitvoering van het werk als dirigent. Bekend is zijn boek Conversations (met Stravinsky).
Belangrijke nieuwe composities werden Ebony Concerto en
de opera The Rake’s progress. Hij werd Amerikaans staatsburger. Daardoor kon een Amerikaanse uitgever de rechten

Graf van Igor Stravinsky op het Isola di San Michele, Venetië.
Foto: Henk Mos.

verwerven van de Editions Russe de Musique, in financieel
opzicht profijtelijk voor de componist. Hij bekeerde zich tot
de twaalftoonsmuziek en maakte na de bevrijding concertreizen door Europa, waarbij hij ook Nederland aandeed. Ter
gelegenheid van zijn 80e verjaardag werd hij door president
Kennedy op het Witte Huis ontvangen. Een jaar later nodigde
de bond van Sovjetcomponisten hem uit naar de Sovjet-Unie
te komen. Voor het eerst sedert ca. een halve eeuw bezocht
hij zijn geboortegrond. Hij werd door Chroetsjov ontvangen
in het Kremlin en zat aan aan een galadiner met Sjostakovitsch en Khatsjaturian.
De laatste jaren van zijn leven werden gekenmerkt door ziekte. Hij schreef nog maar enkele nieuwe composities. Igor
Stravinsky stierf in New York op 6 april 1971 en werd begraven naast Serge Diagilev op een kerkhof in Venetië.
Lex De Wever
Bronnen:
Wolfgang Doemling : Strawinsky
Robert Craft : Conversations
Horst Seeger: Musiklexikon

Toonkunstrepertoire

12

Joseph Haydn, Missa in Tempore Belli

Haydn (Rohrau 1732-Wenen 1809) schreef de Missa in tempore belli in 1796, als eerste van een serie van zes late, grote
symfonische missen die over het algemeen als één geheel
worden gezien. Deze zogenaamde Paukenmis (Hob. XXII:9)
in C werd gecomponeerd voor de priesterwijding van Joseph Franz von Hofmann in de Piaristenkirche ‘Maria Treu’
in Wenen.
De Latijnse naam van het stuk verwijst naar de omstandigheden waarin het tot stand kwam: in 1796 stond het
Franse leger onder leiding van Napoleon voor de muren van
Wenen.
Voor het eerst in lange tijd was er sprake van reëel gevaar
van een invasie van het kerngebied van het Oostenrijkse rijk.
Er wordt soms gedacht dat het stuk een anti-oorlogsgevoel
uitdrukt, maar daar is eigenlijk weinig bewijs voor. De tekst
bevat geen expliciete boodschap, en Haydn zelf heeft er
niets over gezegd. Het veelvuldig gebruik van trompetten en
pauken verwijst naar oorlog, maar over het algemeen klinkt
het stuk optimistisch en vrolijk.
Het Kyrie begint met een plechtige inleiding waarbij de
pauken eerst rustig en dan zeer luid roffelen, waarmee de
aard van de mis wordt getoonzet. Het thema wordt door
de sopraan ingezet, overgenomen door het koor in steeds
dwingender toon, terwijl de solisten met korte partijen interveniëren. Het Gloria is in drie delen. Het middendeel is zeer

langzaam, beginnend met een lieflijk duet voor bas en solocello in het ‘Qui tollis’ in A, maar met het inzetten van het
koor wordt een dreigende toon gezet. De twee buitendelen
zijn thematisch verwant, met fanfares van koperblazers en
pauken. Ook het Credo is driedelig met een eveneens langzaam middendeel met een klarinetsolo voor het ‘Et incanatus est’. Het in tweeën gedeelde laatste deel eindigt met een
dubbelfuga op de woorden ‘Et vitam venturi saeculi. Amen’.
Het Sanctus is in twee delen, een statig openingsdeel gevolgd
door een donderend snel deel op de woorden ‘Pleni sunt coeli’,
weer begeleid door de trompetten en de pauken. Het Benedictus is een andante dat begint in c klein en langzaam naar C
groot gaat op de woorden ‘Osanna in excelsis’.
Het Agnus Dei bevat het deel dat de mis zijn bijnaam heeft
gegeven: onverwachts komt na de eenvoudige melodie voor
koor en strijkers in maat 10 de paukensolo, waar de triomfantelijke partij van de trompetten op aansluit. Syncopen op
de violen en aangehouden noten op de hobo’s begeleiden de
pauken. Volgens Haydns biograaf Giuseppe Carpani moesten
de pauken geslagen worden op de Franse manier, waardoor
de dreiging wordt versterkt. De mis eindigt met een fanfareachtig ‘Allegro con spirito’ met een bijna dwingend gezongen ‘Dona nobis pacem’.
Annemieke de Voogd
(Bron: Bärenreiter; Wikipedia; toelichting bij Neville Mariner CD 1985)
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Het Magnificat van Bach
Het Magnificat van Bach dateert uit het jaar 1723. De componist was toen 37 jaar en op het toppunt van zijn creatieve
kunnen: rond datzelfde jaar komen ook tot stand: zo’n 10 à
12 cantates, het motet ‘Jesu, meine Freude’, het Sanctus in
C-dur, de Johannes-Passion en wellicht een aantal suites en
inventionen voor klavecimbel.
Het Magnificat voor koor, solisten en orkest is een relatief
kort werk. Dat kan te maken hebben met het feit dat de tekst
van de ‘Lofzang van Maria’ in de Bijbel maar kort is (Lucas 1,
vers 46-55). Veel meer heeft het te maken met het feit dat
Bach dit werk componeerde voor een korte vesperdienst tijdens de Kerstdagen.
Wat de Bijbelse achtergrond van de Lofzang van Maria betreft het volgende: Wanneer de engel Gabriël voor Maria
verschijnt om aan te kondigen dat ze Gods zoon ter wereld
zal brengen, vertelt deze ook dat haar veel oudere verwante
Elisabeth al zes maanden in verwachting is van een zoon (de
profeet Johannes). Maria spoedt zich dan naar Elisabeth en
bij die ontmoeting – door talrijke kunstenaars zoals Pontormo in 1530 wonderbaarlijk mooi afgebeeld en bekend onder
de term ‘de visitatie’ – zegt Elisabeth tegen Maria de bekende
woorden: “Gezegend zijt hij onder de vrouwen en gezegend
is de vrucht van uw schoot”. Maria antwoordt daarop met
haar lofzang en de tekst daarvan heeft Bach letterlijk en compleet (in het Latijn) gebruikt in zijn Magnificat.
De koorbezetting van het stuk is nogal abnormaal: vijfstemmig met twee sopraanpartijen naast alt, tenor en bas. Is het te
gewaagd te veronderstellen dat dit ‘overwicht’ van zangpartijen voor vrouwen niet toevallig is, maar voortkomt uit Bachs
besef dat in deze Bijbelse episode het vrouwelijke centraal
staat en dus ook in de koormuziek centraal hoort te staan?
Wat de bij Bach zo kenmerkende samenhang tussen tekst en
muziek betreft: het is duidelijk dat die pas zichtbaar wordt
als de Latijnse tekst wordt ‘ingeruild’ voor een Nederlandse
vertaling (in dit geval de NBG-vertaling uit 1951 – red.). Uit
een aantal delen van het stuk volgen hieronder wat markante voorbeelden, want alleen zo (zoals Schweitzer terecht benadrukt in zijn standaardwerk over Bach) doen we recht aan
zijn indringende en indrukwekkende wijze van componeren:

Magnificat anima mea Dominum – Mijn ziel maakt
groot de Heer
Dit deel bestaat volledig uit zestiendenoten, een door Bach
steeds gebruikte notatiewijze om het feestelijke van de tekst
uit te drukken.
Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo – En
mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland
In deze sopraanaria vertoont de baspartij voortdurend vreugdesprongetjes.
Quia respexit humilitatem ancillae suae – Omdat Hij
heeft omgezien naar de lage staat van zijn dienstmaagd
Een lange neerdalende toonreeks bij het woord humilitatem
(‘lage staat’).
Omnes generationes – Alle geslachten
Dit deel omvat slechts twee woorden en dezelfde toonreeks
wordt steeds achtereenvolgens in elke stemsoort herhaald
om aan te geven om hoeveel geslachten het wel niet gaat.
Quia fecit mihi magna qui portens est – Omdat grote
dingen aan mij gedaan heeft de Machtige
In de basaria wordt het woord potens (‘Machtige’) aangegeven met een zeer lang uitgesponnen notenreeks; alle andere
woorden nemen maar enkele woordjes per noot in beslag.
Et misericordia – En Zijn barmhartigheid (van geslacht tot geslacht voor wie Hem vrezen)
In deze aria voor alt en tenor wordt het begrip misericordia
(‘barmhartigheid’) uitgedrukt door een wat slepende notenreeks naar beneden en dan weer naar boven.
Fecit potentiam – Hij heeft een krachtig (geweldig)
werk gedaan
In dit deel valt muzikaal gezien de nadruk steeds op het
woord potentiam (‘geweldig werk’) door het staccato-achtige karakter van de vier lettergrepen en door het gebruik van
hoge tonen waardoor dit woord eruit springt.
Dispersit superbos mente cordis sui – Hij heeft de
hoogmoedigen in de overlegging huns harten verstrooid
Het woord dispersit (‘verstrooid’) komt tot uiting in een uitwaaierende reeks tonen van telkens na elkaar één toonsoort;
mente cordis sui (‘de slechte overleggingen huns harten’)
wordt aangegeven door de toepassing van een adagio met
lange en vals-navrante tonen.
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Deposuit potentes de sede –
Hij heeft machtigen van de troon gestort
Vanzelfsprekend dus een hevige en lange neerwaartse melodische lijn bij het
begrip deposuit (‘naar beneden gestort’).
Et exaltavit humiles –
En eenvoudigen verhoogd
Vanzelfsprekend een langzaam en ‘lieftallig’ stijgend notenbeeld bij het begrip
exaltavit (‘verhoogd’).
Esurientes implevit bonis – Hongerigen
heeft Hij met goederen vervuld
Bij zo’n vrolijke tekst beginnen de twee
fluiten direct met een ‘lach’-motief.
Et divites dimisit inanes – En rijken heeft
Hij ledig weggezonden
Uiteraard een neerwaartse notenlijn bij
het divites dimisit (‘ledig weggezonden’).
Suscepit Israel – Hij heeft Zich
Israël, zijn knecht (kinderen), aangetrokken
Deze tekst wordt duidelijk in een wiegende reeks noten omhoog en omlaag
aangegeven als uitdrukking van de zorgzaamheid voor kinderen; en om de lofzang van het stuk als geheel nogmaals te
benadrukken spelen de hobo’s het bekende kerkkoraal ‘Mijn ziel verheft de Heer’.
Sicut locutus est ad Patres
nostros, Abraham et semini eius in saecula – Gelijk Hij gesproken heeft tot onze
vaderen – voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid
Een consequent volgehouden fuga met achtereenvolgens dezelfde toonreeks per stem om het eeuwigheidskarakter aan
te geven.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto – Lof zij de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest
De bekende afsluiting van veel missen en kerkmuziek en getoonzet in voortschrijdende triolen als uiting van (Gods)vertrouwen en innerlijke rust.

Jacopo da Pontormo, Visitatie

Ook dit stuk van Bach heeft, zoals al zijn stukken, muzikaal
zeer veel te bieden, zeker als het verband tussen tekst en muziek wordt begrepen.
Jaap Buit (eerder gepubliceerd in Toonkunststemmen
november 1996)
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De vocale delen in Mahlers
Symfonie nr.2 ‘Auferstehung’
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Op 22 december a.s. voert het Utrechtsch
Studenten Concert in samenwerking
met solisten en het Toonkunstkoor
Utrecht Mahlers Tweede Symfonie uit.
Na het concert in de Nicolaïkerk volgen
in januari nog uitvoeringen in Arnhem
en Amsterdam (zie de Concertagenda
op p. 1). Mahlers Tweede is een groots
werk van maar liefst anderhalf uur
over grote thema’s op het grensvlak
van leven en dood.
Gustav Mahler heeft er maar liefst zes
jaar aan gewerkt. Aan de basis ervan
ligt zijn compositie ‘Totenfeier’ uit
1888, die nu het eerste deel van de symfonie vormt. Op deze treurmars volgt
als tweede deel een ländler (een langzame volksdans) en als derde deel een
scherzo. Met deel IV doet de menselijke stem haar intrede. Een alt of mezzo
zingt Urlicht, een lied uit Des Knaben
Wunderhorn, een beroemde verzameling oude Duitse volksliedjes, begin
19e eeuw samengesteld door Clemens
Brentano en Achim von Arnim. De eerste regels luiden:

perend los uit de aarde. Nu komen zij
aangemarcheerd in een geweldige
stoet: bedelaars en rijken, volk en koningen, de ecclesia militans, de pausen.
Bij allen dezelfde angst, want voor God
is niemand rechtvaardig. Daartussendoor steeds weer, als uit een andere
wereld, het grote appèl. Ten slotte, nadat allen in grootste verwarring door
elkaar geschreeuwd hebben, klinkt
de langgerekte stem van de vogel des
doods uit het laatste graf, die eindelijk
ook sterft’. Na het wegsterven van de
vogelstem (fluit en piccolo) valt heel
zacht en a capella het koor in:

kele kleine wijzigingen over en vervolgt
het lied dan met een eigen tekst, vanaf
de altsolo (‘O glaube, mein Herz!’) tot
en met het majestueuze slotkoor (‘Mit
Flügeln, die ich mir errungen, werde ich
entschweben!’). Klopstocks lied stond
geheel in de Lutherse traditie, waarin
de gelovige uitziet naar de grote dag
waarop hij uit zijn slaap gewekt wordt
(‘Wenn ich im Grabe / genug geschlummert habe, / erweckst du mich!’) om
met Jezus het ‘Allerheiligste’ binnen te
gaan. Bij Mahler klinkt in het visioen
een bijna cyclische levensvisie door:

O Röschen rot
Der Mensch liegt in größter Not
Der Mensch liegt in größter Pein
Je lieber möcht ich im Himmel sein.

Aufersteh’n, ja aufersteh’n wirst du,
mein Staub, nach kurzer Ruh!
Unsterblich Leben
wird, der dich rief, dir geben!

Was entstanden ist, das muss vergehen!
Was vergangen, auferstehen!
(...)
Sterben werd’ ich, um zu leben!

De rode roos (symbool voor Maria) doet
de gekwelde mens verlangen naar de
hemelse zaligheid. Dan volgt het vijfde en laatste deel. Na een demonisch
scherzo klinkt het signaal dat de Dag
des Oordeels is aangebroken. Mahler
schreef over dit ‘grote appèl’: ‘De graven springen open en alle schepselen
worstelen zich krijsend en tandenklap-

Het is het eerste couplet van het lied
Die Auferstehung van de 18e-eeuwse
dichter Friedrich Gottlieb Klopstock.
Mahler had dit lied in 1894 horen klinken tijdens de rouwdienst voor dirigent
en componist Hans von Bülow, met wie
hij bevriend was. Klopstocks gezang
telt vijf coupletten, maar Mahler neemt
daarvan alleen de eerste twee met en-

Jaap van Vredendaal
Bronnen: Casper Höweler, X-Y-Z der Muziek;
Friedrich Gottlieb Klopstock, Geistliche Lieder

Voor kaarten: www.usconcert.nl
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Het Toonkunstkoor

Colofon

Het Toonkunstkoor Utrecht is een groot concertkoor

ToonkunstStemmen is een uitgave van de Maatschappij tot

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

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

koorwerken ten gehore van zowel oude meesters als
hedendaagse componisten. Hoogtepunten worden vaak

zilla_van_lohuizen@hotmail.com
Concertorganisatie Ina Bakker

gevierd met composities in opdracht.

Ties Verkerk
PR-commissie

ina-bakker@hetnet.nl
tiesjonkman@gmail.com

Vacant

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

Postadres

Toonkunst Utrecht

muzikale leiding in handen van Jos Vermunt, daarbij op

Postbus 713

de piano terzijde gestaan door Wouter van Belle.

3500 AS Utrecht
Bankrekening

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

NL24 RABO 0121 8896 29
ten name Toonkunstkoor Utrecht

Website

www.toonkunst-utrecht.nl

Redactie Ties Verkerk

tiesjonkman@gmail.com

uit initiatieven van Toonkunst Utrecht. Het koor bestaat
185 jaar, maar blijft verrassend jong en vervult een

Annemieke de Voogd

adevoogdmeijer@fastmail.fm

Jaap van Vredendaal

jaap@vanvredendaal.nl

Lex De Wever

ampdewever@hotmail.com

belangrijke plaats in het Utrechtse muziekleven. Voor
informatie over het lidmaatschap kunt u contact opne-

Bestuur Stichting Vrienden van Toonkunst

men met Zilla van Lohuizen (zie colofon).

Bram van der Wees

voorzitter

Bettina Tuinstra

vice-voorzitter

Vrienden van Toonkunst

Jef Croonen

secretaris

De Stichting Vrienden van Toonkunst steunt de activitei-

Jac Kragt

penningmeester

ten van de Vereniging Toonkunstkoor Utrecht door het
werven en beschikbaar stellen van financiële middelen.

Contactadres Stichting Vrienden van Toonkunst

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

Bettina Tuinstra, Haverstraat 12, 3511 NC Utrecht

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).
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