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Het eerste concert van Toonkunstkoor 
Utrecht in 2018 wordt een boeiende en 
afwisselende middag voor zowel het publiek 
als ook voor de uitvoerenden. Bij dit voor-
jaarsconcert staan drie componisten op het 
repertoire. Twee Franse componisten, 
Gabriel Fauré en Francis Poulenc en de Hon-
gaar Franz Liszt, die trouwens ook in Frank-
rijk heeft geleefd en gewerkt. 
Religieuze muziek uit de 19e en de 20e 
eeuw, want het betreft een Requiem, een 
Gloria en een Psalm. Maar het zijn zeer ver-
schillende werken die stuk voor stuk prachtig 
zijn. Naast het heel bekende Requiem van 
Fauré is bewust gekozen voor de in Neder-
land vrijwel onbekende Psalm 13 van Liszt. 
We kennen hem, zeker in Utrecht, van zijn 
pianowerken, maar tijdens dit concert horen 
we een hele andere Liszt. In Hongarije is 
dit wel een veel uitgevoerd werk. Alhoewel 
Poulenc’s Gloria bekender is, komt het niet 
voor in de top 300 van de Hart en Ziellijst 
van Radio 4. Die zou ik hier niet hebben ge-
noemd, ware het niet dat het Requiem van 
Fauré op de derde plaats van deze lijst staat. 
Zo combineren we bekend met onbekend en 
is dat hopelijk voor het publiek een mooie 
ervaring. Dat is het zeker voor de koorzan-
gers.

In deze Toonkunststemmen krijgt u meer 
achtergrond bij deze drie werken en hun 
componisten.

Een korte blik op de rest van dit jaar laat 
zien dat we een heel bijzonder najaar te-
gemoet gaan. We hebben Wouter van Belle 
vanwege zijn 30-jarig jubile-
um als begeleider van Toon-
kunstkoor Utrecht een com-
positie-opdracht gegeven. Dit 
werk voor groot koor, bariton 
en orgel gaat over 
St. Maarten, de bescherm-
heilige van Utrecht. Als we 
de financiering rond krijgen 
voor onze geplande koor-
reis, zullen we dit werk als 
wereldpremière uitvoeren in 
Szombathely in Hongarije, 
de geboorteplaats van St. 
Maarten. Daarna ook nog 
eens in Boedapest. Zeker voeren we het uit 
in de Utrechtse Domkerk op zaterdagavond 
10 november. De andere werken zijn van 
de nog levende Nederlandse componist Arie 
Keijzer, en de Hongaren Farkas en Liszt. Van 
die laatste zingen we hetzelfde werk maar 
nu in de uitvoering voor orgel. Dat wordt een 
geheel andere ervaring en interessant om te 
vergelijken. Hierover natuurlijk meer in de 
volgende Toonkunststemmen.
Ik wens u veel leesplezier met deze editie 
van Toonkunststemmen. 

Roland Gerritsen
Voorzitter Toonkunstkoor Utrecht



Gabriël Fauré en zijn Requiem
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Met financiële ondersteuning van de 
bisschop uit zijn geboortestreek bleef Fauré 
elf jaar lang leerling aan het instituut. Saint-
Saëns zag met groot genoegen hoe zijn 
favoriete leerling zich ontwikkelde. In die 
periode won hij een aantal muziekprijzen, 
waaronder de eerste prijs in compositie met 
zijn Cantique de Jean Racine. Hij verliet in 
1865 de school met een Laureaat in orgel, 
piano, harmonieleer en compositie.

Loopbaan 
Kort daarna aanvaardde hij de functie van 
organist in een kerk in Rennes (Bretagne). 
Gedurende de vier jaar dat hij in deze stad 
woonde had hij het totaal niet naar zijn zin. 
Hij verveelde zich, en zijn negatieve gedrag 
viel dusdanig op dat hij werd ontslagen. Met 
de hulp van Saint-Saëns kon hij spoedig 
weer aan de slag als assistent-organist in 
een kerk van een buitenwijk van Parijs. 

Spoedig daarna brak de Frans-Duitse oorlog 
uit en hij meldde zich aan als vrijwilliger. 
Hij nam deel aan het beleg van Parijs in 
1871 en ontving het Croix de Guerre. Als 
gevolg van het oorlogsgeweld week hij uit 
naar Zwitserland en verbond zich aan zijn 
oude muziekschool, die naar dit land was 
uitgeweken. André Messager werd daar zijn 
bekendste leerling.
Toen Fauré in 1872 terugkeerde naar 
Parijs werd hij benoemd tot koordirigent 
aan de Saint-Sulpice-kerk, waarvan 
Charles Marie Widor de organist was. 
Omdat de kerk over twee orgels beschikte, 
speelden zij soms samen. In 1874 werd 
hij, wederom door bemiddeling van Saint-
Saëns, plaatsvervangend organist aan 
de Madeleine-kerk waar Saint-Saëns 
hoofdorganist was. Maar zijn vriend had veel 
externe verplichtingen, waardoor Fauré hem 
regelmatig verving.

Een verbroken verloving, enkele jaren later, 
deed hem veel verdriet. Saint-Saëns nam 
hem mee op reis. Ze bezochten onder meer 
Weimar, waar Saint-Saëns hem voorstelde 
aan Franz Liszt, een wereldberoemdheid in 
die tijd. Samen met Messager bezocht hij 
vaker Duitsland om er opera’s van Wagner te 
bewonderen.
In 1883 trouwde hij met Marie Fremiet, 
maar hij was vaak afwezig, ook vanwege 
liefdesaffaires. Ze kregen twee zonen van 
wie de oudste naam maakte als bioloog. 

Gabriel Urbain Fauré werd geboren in 1845 in de 
Midi Pyrenees. In zijn jongste jaren werd hij door 
een min opgenomen in haar gezin. 
Na terugkeer, hij was toen vier jaar, speelde hij al 
snel harmonium in de dorpskapel. Op negenjarige 
leeftijd bracht zijn vader hem naar een muziek-
college in Parijs, waar hij een opleiding kreeg 
tot organist en koorleider. Aan deze school, het 
Niedermeier-instituut, was ook Camille Saint-
Saëns als leraar verbonden. Hij was van grote 
invloed op de muzikale vorming van de jonge 
Gabriel en werd later zijn vriend.

Een van zijn minnaressen was een pianiste, 
Emma Barnac, die hij de rest van zijn 
leven onderhield en met wie hij ook vaak 
in de openbaarheid werd gezien. Intussen 
verdiende hij een goed belegde boterham 
als organist en pianoleraar alsmede met zijn 
composities. In die tachtiger jaren schreef 
hij ook zijn Requiem.

Requiem
De eerste keer dat het Requiem werd 
uitgevoerd was ter gelegenheid van de 
begrafenis van de architect Lesoufache, 
op 16 januari 1888 in de Madeleine. Na de 
plechtigheid vroeg de priester die de dienst 
had geleid aan Fauré: “Wat was dat voor een 
dodenmis die u zo juist heeft gedirigeerd?”. 
Fauré legde uit dat het een eigen compositie 

was. “We hebben geen behoefte aan al 
deze nieuwigheden. Het repertoire van 
de Madeleine is rijk genoeg.” Fauré was 
gefrustreerd. In die tijd werd wel eigentijds 
werk in de Madeleine vertolkt, zoals de 
Meditation uit de opera Thais van Jules 
Massenet. Toen Saint-Saëns een keer een 
orgelbewerking van een pianowerk van Liszt 
op het grote orgel speelde dacht een andere 
priester dat Saint-Saëns het orgel aan het 
stemmen was.
In 1902 werd Fauré geïnterviewd. Toen zijn 
Requiem ter sprake kwam merkte hij op: 
“Misschien heeft mijn instinct mij van het 
gebaande pad af geleid, nadat ik zoveel 
jaren begrafenissen heb begeleid. Ik wilde 
iets anders.” Ook verklaarde hij: “Mijn 
Requiem werd niet geschreven voor een 
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inspecteur van het muziekonderwijs in 
Frankrijk. Maar het vele reizen dat dit met 
zich meebracht ging hem snel vervelen. In 
1896 overleed Thomas en werd opgevolgd 
door Dubois, die hoofdorganist van de 
Madeleine was. Fauré volgde hem in die 
functie op. Ook werd hij leraar aan het 
conservatorium in de vacature die Jules 
Massenet achterliet, boos als hij was dat 
hij geen directeur was geworden. En in die 
positie was Fauré in zijn element. Hij leidde 
een aantal leerlingen op die als componist 
beroemd zouden worden, zoals Maurice 
Ravel, Florent Schmitt, Charles Koechlin, 
George Enescu en Nadia Boulanger. Hij bleek 
open te staan voor vernieuwing, zoals Ravel 
later beweerde.

In 1905 werd Ravel voor de zesde keer 
voortijdig uitgeschakeld voor de Prix de 
Rome. Dit leidde tot een strijd binnen 
het conservatorium. De directeur werd er 
op afgerekend en vertrok. Fauré volgde 
hem op en benoemde een commissie van 
externen om voortaan de prijs te jureren. 
Door de nieuwe functie ging hij er financieel 
sterk op vooruit maar er bleef weinig tijd 
voor componeren over, temeer omdat hij 
zijn functies van organist en pianoleraar 
aanhield.

Rond 1909 kreeg hij problemen met zijn 
gehoor, een kwaal die hem uiteraard 
zeer hinderde bij het uitoefenen van zijn 

speciale gelegenheid. Ik schreef het voor 
mijn plezier, als ik dat in dit verband mag 
zeggen.”
De componist deed lang over het schrijven 
en veranderde veel. Het werk onderging 
veel gedaantewisselingen voordat het zijn 
definitieve vorm aannam. Zijn zoon Philippe 
zei na de dood van zijn vader dat het hart 
van het werk volgens zijn vader de tekst 
“Quia pius est” was. Het is een dankbare 
overgang naar de eeuwige rust. Dezelfde 
zoon vertelde later dat zijn vader niet 
gelovig was, maar ook geen atheïst.

Hoe verliep het verder? 
In 1890 sloot Fauré een overeenkomst met 
de beroemde dichter Paul Verlaine. Deze  
bleek een dronkaard die niet presteerde. 
Dit frusteerde Fauré zodanig dat hij in een 
depressie verviel. Gelukkig was er een 
goede vriendin, Gravin de Polignac, die hem 
uitnodigde mee naar Venetië te gaan. De 
relatie die hij kort na terugkeer aanging met 
de eerder genoemde pianiste Emma Bardac 
inspireerde hem tot veel composities, vooral 
voor piano. Een daarvan is de Dollysuite, 
genoemd naar de dochter van Emma.
In 1892 solliciteerde Fauré naar de 
functie van leraar compositie aan het 
Parijse Conservatorium. De directeur, 
Abroise Thomas, in die tijd een gevierd 
operacomponist (van o.a. Mignon) zei: 
“Fauré: dat nooit”. Fauré was in zijn oren 
te modern. Hij kreeg wel de functie van 

muziekpraktijk. Toch was hij inmiddels ook in 
het buitenland een geziene figuur geworden, 
dusdanig dat hij frequent naar Engeland 
reisde om zijn eigen composities uitgevoerd 
te zien worden. Ook werd hij op Buckingham 
Palace ontvangen. Componisten van naam 
zoals Edward Elgar, Richard Strauss en Isaac 
Albeniz zochten contact en vroegen hem om 
advies.

In 1920, hij was inmiddels vijfenzeventig, 
nam hij afscheid van het Conservatorium. Hij 
ontving bij die gelegenheid het Groot Kruis 
van het Legion d’Honneur. En twee jaar later 
leidde de Franse President zelf een huldiging 
in de Sorbonne in aanwezigheid van veel 
Franse artiesten. Een groep musici voerde 
werk van Fauré uit. Helaas was deze niet 
meer in staat er een noot van te horen. Zijn 
gezondheid ging daarna sterk achteruit.

In november 1924 overleed hij als gevolg 
van een longontsteking. Als eerbewijs kreeg 
hij een Staatsbegrafenis in de Madeleine.

Gabriel Fauré heeft een mooi maar tamelijk 
beperkt repertoire nagelaten. Behalve het 
door ons koor uitgevoerde Requiem en 
de Cantique de Jean Racine schreef hij 
ondermeer twee symfonieën, enkele suites 
voor orkest, composities voor piano, liederen 
en kamermuziek.

Lex De Wever



Hoe lang nog?
Wanhoop op muziek gezet
Franz Liszt-Psalm 13

Psalm 13 van Liszt is een 
heftig stuk
De tekst is een van de donkerste uit 
de psalmen. Bij mijn weten is alleen 
nummer 22 nog heftiger: ‘God, mijn 
God, waarom hebt 
u mij verlaten?’ Dat zijn de woorden 
die Mattheus citeert als Jezus sterft 
aan het kruis.
De eerste regel van onze nummer 13 
is: ‘God, hoe lang nog vergeet u mij? 
Hoe lang nog?’ In de Duitse versie 
nog dringender: 
Herr, wie lange willst du meiner so 
gar vergessen?
Het zijn de woorden van een wanho-
pige, van een mens in diepe nood. 
Een roep om hulp. Een gebed.
De volledige tekst in de nieuwe Ne-
derlandse Bijbelvertaling: 

De mens wordt gekweld door grote zorgen 
en verdriet, hij is bang dat anderen genieten 
van zijn ongeluk. Voelt zich volledig in de 
steek gelaten. 
Pas in de laatste drie regels komt de omslag 
zoals vaker in de psalmen: het vertrouwen, 
het juichen, het zingen.

De muziek
Ook de muziek is heftig. Vooral in het begin. 
Het orkest geeft in lage ligging de hartstoch-
telijke  hoofdmelodie, de solo-tenor herhaalt 
die in de hoogte als volgt:

Dit thema zal veel gebruikt worden in het 
hele stuk: de hoge beginnoot, de pauze, 
de kwint naar beneden op lange, de stilte, 
de vier stijgende noten, de lange noot op 
vergessen. Hoogromantisch, ook in de vele 
crescendi en decrescendi, versnellingen en 
vertragingen. We zitten in het midden van 
de negentiende eeuw en componisten wis-
ten welke middelen ze moesten inzetten om 
emotie maximaal vorm te geven. De tenor 
is de hoofdpersoon uit een opera zoals van 
Verdi: hartstochtelijk, vertwijfeld. Het koor 
volgt hem.

Bij de laatste drie regels verandert Liszt van 
sfeer: Ich aber hoffe. De toon blijft smarte-
lijk maar er komt meer vertrouwen in. 
Aan de laatste twee tekstregels, die van het 
juichen en het zingen, besteedt Liszt even-
veel maten als aan de eerste zes. Er komt 
een 3/4 maat, bevrijdend. Er komt zelfs een 
mars op de allerlaatste regel: Ich will dem 
Herrn singen. En op dezelfde tekst een koor-
fuga, een vorm die veel klassieke componis-
ten kozen op het eind van een groot werk in 
de kerkmuziek. Liszt kende zijn klassieken.
Bij mij blijft na het beluisteren (en wie weet 

het zingen) ondanks al die positieve maten 
toch vooral de pijn hangen van de eerste re-
gels, van Hoe lang nog?  Een kerf in je ziel.

Theater en Kerk
We kennen Liszt als pianocomponist en 
-virtuoos. maar hij heeft ook heel veel koor-
muziek geschreven, bijvoorbeeld de beroem-
de kruisweg Via crucis, een soort alterna-
tieve Mattheuspassie. Daarnaast missen en 
oratoria (zoals Christus) en andere psalmen.
Psalm 13 stamt uit 1855. Liszt was toen 
44 jaar, in de kracht van zijn leven. Hij was 
dirigent in Weimar, componeerde, gaf piano-

recitals door heel Europa, ontving bevriende 
musici en nam hartstochtelijk deel aan het 
debat over de toekomst van de muziek, on-
der andere met Berlioz en de jonge Wagner, 
die zijn schoonzoon zou worden.
In de muziek van psalm 13 herkennen we 
ten volle hoe Liszt zelf een paar jaar eerder 
zijn ideaal van een nieuwe kerkmuziek had 
beschreven: ‘Bij gebrek aan een betere term 
zouden we de nieuwe muziek humanitair 
kunnen noemen. Ze moet devoot zijn, sterk 
en ingrijpend, ze moet op een kolossale 
schaal het theater en de kerk bijeenbrengen, 
tegelijkertijd dramatisch en heilig, schitte-
rend en eenvoudig, ceremonieel en ernstig, 
hartstochtelijk en vrij, stormachtig en kalm, 
doorzichtig en emotioneel.’ 
Volgens de Amerikaanse muziekhistoricus 
Donald Grout komt Psalm 13 van alle com-
posities van Liszt het dichtst bij dit ideaal.

Tom Hart

Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten,
hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?
Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen 
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? 
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? 
Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God! 
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.  
Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen,’ 
mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.   
Ik vertrouw op uw liefde: 
mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, 
Ik zal zingen voor de Heer, hij heeft mij geholpen.

Franz Liszt, portret 1855 (geschilderd door Wilhelm von Kaulbach)

Franz Liszt, foto 1855
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Het hoeft dus geen betoog dat de familie 
zeer bemiddeld was. De moeder gaf  
Francis vanaf zijn vierde pianoles. Op zijn 
achtste nam een nicht van César Franck 
de pianolessen over. Poulenc wilde na het 
lyceum verder in de muziek. Hij ging solfège 
studeren. De piano-opleiding zette hij voort 
bij Riccardo Vines, een Spaanse virtuoos die 
bevriend was met Debussy en Ravel.

Poulenc was al vroeg geïnteresseerd in 
het lied als muzikale vorm, waarbij hij zich 
liet beïnvloeden door Schubert. Hij zou er 
tijdens zijn leven meer dan 150 schrijven. 
Ook ontmoette hij in die tijd Strawinsky. Die 
opende voor hem de deur naar Engeland 
en de Verenigde Staten voor uitvoering 
van enkele van Poulencs composities. 
Ook muzikaal was Strawinsky van grote 
betekenis voor Poulenc. In de jaren twintig 
onderhield hij ook contact met andere 
componisten, onder wie Darius Milhaud en 
Arthur Honegger. Een muziekcriticus gaf de 

zes jonge componisten de naam Groupe des 
six.

In 1928, zijn vader was enkele jaren eerder 
overleden, kocht Poulenc met het geërfde 
kapitaal een groot landgoed met buitenhuis 
in Noizay/Loire. Daar vond hij meer rust dan 
in het drukke Parijs. Hij componeerde er het 
merendeel van zijn vele werken. Niet veel 
later ontmoette hij de bariton Pierre Bernac, 
voor wie hij veel liederen schreef. Samen 
traden ze in de loop der jaren over de hele 
wereld op als duo. In 1936 vernam hij het 
droeve nieuws dat een goede vriend bij een 
auto-ongeluk om het leven was gekomen. 
Dat deed hem in een diepe depressie 
belanden. Hij vond troost in het geloof en 
schreef een eerste religieus werk: Litanie 
à la Vierge Noire. Dit kwam tot stand na 
een eerste bezoek aan de bedevaartsplaats 
Rocamadour.
Tussen de optredens door componeerde 
hij vele werken, ook orkestwerken zoals 

Les Biches, het Concert Champêtre voor 
klavecimbel en orkest, opgedragen aan 
Wanda Landowska, en niet te vergeten het 
concert voor twee piano’s en orkest dat hij 
samen met 
Jacques Fevrier 
vele malen 
uitvoerde.

Gloria
In de jaren 
vijftig schreef 
Poulenc met 
regelmaat 
religieus werk. 
De uitgever 
Riccordi gaf 
opdracht 
voor het 
componeren van de opera Dialogues 
des carmélites. Ook ontving hij enkele 
opdrachten uit de Verenigde Staten. De 
Koussovitsky Foundation vroeg hem om 
een religieus werk voor koor en orkest te 
schrijven. Het werd zijn Gloria. Evenals bij 
Strawinsky spelen daarin blaasinstrumenten 
een belangrijke rol, maar zijn werk is vrolijk 
en brutaal. Ernst en luim wisselen elkaar 
af. De biograaf Erik Fokke zegt daarover: 
De werelden waarin de componist zich 
begeeft is er een van ‘de kwajongen en de 
monnik’. Dit laatste moet letterlijk worden 
genomen. Tijdens het componeren van het 
tweede deel, Laudate te, bezocht Poulenc 
een Benedictijner klooster en zag er paters 
met elkaar voetballen, zoals Jos Vermunt 
ons tijdens een repetitie vertelde. Het werk 
beleefde zijn wereldpremière in Boston 
met het gelijknamige orkest onder leiding 
van Charles Munch (26 januari 1961). De 
compositie werd in de USA enthousiast 
ontvangen. De ontvangst in Parijs was een 
stuk gereserveerder. De frivole passages in 

Het Gloria van Francis Poulenc: 
van frivole uitbundigheid tot diepe verstilling

dit religieuze werk vond een aantal critici 
maar niets. Eentje merkte op dat sommige 
passages eerder voor de Folies Bergère 
dan voor de Notre Dame geschreven leken. 
Poulenc begreep de kritiek niet. Hij zei 
daarover: ‘Toen ik het Laudamus schreef, 
moest ik gewoon denken aan de fresco’s van 
Gozzoli waarop engelen hun tong uitsteken. 
Ook voetballende benedictijnen kwamen in 
mijn gedachten.’ 

In het Gloria spelen blaasinstrumenten een 
belangrijke rol. Poulenc had overigens met 
blaasinstrumenten meer affiniteit dan met 
strijkinstrumenten. Dat zie je in zijn gehele 
oeuvre. Verder is in het Gloria opvallend de 
‘verkeerde’ tekstplaatsing. Bij de woorden 
‘Laudamus te’ verwacht je een accent op 
‘da’ in plaats van op ‘te’. Dit soort effecten 
vergroten de vrolijkheid van sommige delen. 
Het derde en vijfde deel daarentegen zijn 
ernstig en diepreligieus.

Tenslotte
Na het Gloria in 1959 schreef Poulenc nog 
maar enkele composities. Zijn laatste was 
een sonate voor hobo en piano (januari 
1963). Het derde en laatste deel draagt als 
titel Déploration (treurnis), als voorvoelde hij 
zijn naderend einde. Zijn laatste optredens 
waren die met het Limburgs Symfonieorkest. 
Samen met de sopraan Denise Duval 
verzorgde hij eind januari 1963 in Heerlen 
en Maastricht een compleet Poulenc-
programma. Twee dagen na terugkeer in 
Parijs werd hij getroffen door een fatale 
hartaanval.

Gelukkig worden veel van de 185 opus-
nummers die hij schreef nog steeds uitge-
voerd.

Lex De Wever

Francis Poulenc werd in 1899 in Parijs geboren. 
De familie woonde in een groot herenhuis dicht bij 
het Elysée. Zijn ouders waren vrome, maar niet-
orthodoxe katholieken. Zijn vader was directeur-
eigenaar van een farma-
ceutisch bedrijf dat 
jaren later ging fuseren 
en uitgroeide tot het 
wereldconcern Rhône-
Poulenc (thans Sanofi 
Aventis). 
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Eind 2017 nam het Toon-
kunstkoor Utrecht vier keer 
deel aan de achtste symfonie 
van Mahler, samen met het 
Philips Symfonie Orkest, het 
Philips Philharmonisch Koor, 
het Nederlands Concertkoor, 
het Nationaal Jongenskoor 
en het Nationaal Kinderkoor. 
Wat een belevenis om met 
meer dan 500 musici muziek 
te maken! Het ovationele 
applaus was overweldigend. 

De recensies waren lovend. 
Op 3 december 2017 schreef 
Trouw: “De uitvoering had 
alles wat je je bij de Achtste 
van Mahler voorstelt. Twee 
kraakheldere sopranen die 
aan het eind van het ‘Veni 
creator spiritus’ kwistig met 
spatzuivere hoge C’s strooi-
den. Een meeslepende tenor, 
koren waarvoor geen interval 
te lastig was. Van Hessen, 
aan het slot geridderd, zette 
met zijn amateurs een pres-
tatie van formaat neer. Geen 
climax ontsnapte hem”.
De volledige recensie is hier-
naast afgedrukt. 

Van het concert in Muziekge-
bouw Frits Philips in Eind-
hoven zijn dvd-opnamen 
gemaakt. Als we van de pro-
ducent toestemming krijgen, 
zullen we fragmenten hier-
van op Facebook en op onze 
website zetten.

Terugblik op M8HLER

at waren twee boeiende 
concerten afgelopen week in 
het Concertgebouw. Concerten 
die me deden nadenken over 

nationalisme in de concertzaal. Is een 
beetje chauvinisme erg? Het Orchestre 
Métropolitain de Montréal is voor het eerst 
in haar 36-jarige bestaan op internationale 
tournee. Het had al gespeeld in Dortmund 
en Keulen en zat woensdag in het Con-
certgebouw. Na Amsterdam volgden nog 
Rotterdam, Hamburg en Parijs. Die mooie 
zalen had het orkest vast te danken aan 
haar chef-dirigent, die dat al ruim zeventien 
jaar is: Yannick Nézet-Séguin, geboren 
en getogen in Montréal. ‘De opwinding is 
ondraaglijk’, had de persvoorlichtster weken 
terug al gemaild. ‘Het Concertgebouw heeft 
mythische proporties voor ons.’ Er was zelfs 
nieuwe concertkleding ontworpen om in elk 
geval visueel zo goed mogelijk voor de dag 
te komen. Benieuwd hoe goed Yannick het 
orkest in al die jaren gekneed had. ‘De zin 
van een tournee is dat je de ene visie deelt 
en de andere ervaart’, liet hij optekenen.
   En delen, dat deed hij. Het orkest had 
twee programma’s meegenomen waarvoor 
maar liefst vier solisten nodig waren. Be-
halve pianist Alexandre Tharaud waren dat 
allemaal Frans-Canadezen: mezzosopraan 
Marie-Nicole Lemieux, cellist Jean-Guihen 
Queyras en cellist Stéphane Tétreault, 23 
jaar pas en een grote openbaring in het 
Celloconcert van Elgar. In de Brits-Franse 
programma’s figureerden ook nog twee 
Canadese composities. Canadese trots dus, 
en terecht.  
   Wat het orkest in verfijning en speelcul-
tuur nog tekortkwam, maakte het meer dan 
goed in enthousiasme en gulheid. Pure wil 
om het zo goed mogelijk te doen. De musici 
zijn dol op Yannick, die pas 25 jaar was 
toen hij chef werd. Ze zijn met hem meege-
groeid. Het orkest, waarin Yannicks partner 
altviool speelt, hoeft niet te vrezen voor een 
aanstaand vertrek van de dirigent. Het is 
en blijft zijn thuis, ondanks zijn moordende 
werkschema en zijn overvolle agenda. Zijn 
Canadese wortels zitten diep.
   Niks ergs dus aan een beetje Canadees 
chauvinisme. Een dag later konden we 
onszelf op de borst roffelen. In een 

uitvoering van Mahlers Achtste symfonie - 
‘Sinfonie der Tausend’ - waren alle solisten 
Nederlands. Dat is niet vaak voorgekomen. 
Ik kon alleen uitvoeringen in 1938 vinden 
ter ere van het 50-jarig bestaan van het 
Concertgebouworkest. Acht louter Neder-
landse vocalisten toen. En nu dus weer acht 
zangers van eigen bodem. Onder leiding 
van Jules van Hessen, die vooraf op zijn 
eigen meeslepende wijze de symfonie aan 
een stampvolle zaal uitlegde, voerden het 
Philips Symfonie Orkest & Koor, het Neder-
lands Concertkoor, Toonkunstkoor Utrecht 
en twee puike kinderkoren de machtige 
partituur uit. Samen met die acht solisten 
dus. Maartje Rammeloo, Liesbeth Bolle, 
Laetitia Gerards, Leonie van Rheden, Carina 
Vinke, Frank van Aken, Martijn Sanders en 
Jaco Huijpen. Ik noem ze allemaal, omdat 
het zo bijzonder is.
   De uitvoering had alles wat je je bij 
de Achtste van Mahler voorstelt. Twee 
kraakheldere sopranen die aan het eind 
van het ‘Veni creator spiritus’ kwistig 
met spatzuivere hoge C’s strooiden. Een 
meeslepende tenor, koren waarvoor geen 
interval te lastig was. Van Hessen, aan het 
slot geridderd, zette met zijn amateurs een 
prestatie van formaat neer. Geen climax 
ontsnapte hem. Daar past best chauvin-
isme bij.

De uitvoering onder 
Van Hessen had alles 
wat je je bij de Achtste 
van Mahler voorstelt
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TivoliVredenburg Utrecht

Concertgebouw Amsterdam

Muziekgebouw Eindhoven



Concertagenda
2018

Matthäus Passion
o.l.v. Jos van Veldhoven

Jos van Veldhoven heeft Toonkunstkoor 
Utrecht uitgenodigd om op 21 maart - de 
verjaardag van Bach - mee te zingen in de 
Matthäus Passion. Na 35 jaar neemt Van 
Veldhoven afscheid als artistiek leider van de 
Nederlandse Bachvereniging. Samen met an-
dere (kinder)koren nemen wij in TivoliVre-
denburg de koralen voor onze rekening. Het 
wordt vast een bijzondere avond.

Uitvoerenden zijn: Nederlandse Bachvereni-
ging o.l.v. Jos van Veldhoven m.m.v.: 
Thomas Hobbs evangelist
Griet De Geyter sopraan
Alex Potter alt
Valerio Contaldo tenor
Stephan MacLeod Christus/bas
Isabel Jantschek sopraan
David Erler alt
Benedict Hymas tenor
Kampen Boys Choir, Utrechtse koren 
en 300 kinderen uit heel Nederland.

Het concert begint om 19.00 uur. 

Requiem Gabriel Fauré

Gloria Francis Poulenc

Psalm 13 Franz Liszt

• m.m.v. Nikki Treurniet, sopraan
• Marcel Reijans, tenor
• Marc Pantus, bas-bariton
• Promenade Orkest
• Dirigent: Jos  Vermunt

Zondag 15 april 2018
Aanvang: 15.00 uur
TivoliVredenburg, grote zaal

Martinus Cantate
Wouter van Belle 

Arie Keijzer – Preghiera Semplice
Ferenc Farkas – Missa in honorem Sancti
Andreae
Franz Liszt – Psalm 13 (versie met orgel)

Zaterdag 10 november 2018
Domkerk Utrecht
Dirigent: Jos Vermunt
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Zo’n 40 zangers van Toonkunst hadden een 
bescheiden, maar verrassende inbreng in 
de uitvoering van de opera King Arthur van 
Henry Purcell door Barokopera Amsterdam 
op 19 januari jl. in de Utrechtse Stads-
schouwburg. Gesitueerd op het balkon, de 
dames links, de heren rechts, tussen het 
publiek dus, viel het koor opeens in bij twee 

Vrolijke King Arthur 
in Stadsschouwburg

stukken die door de solisten op het toneel 
werden gezongen. Het publiek was aange-
naam verrast.  
Frédérique Chauvet wist er met haar ba-
rokensemble, dat op het toneel stond, vijf 
zangers-acteurs en een eenvoudige, maar 
overtuigende enscenering een spetterende 
voorstelling van te maken.  



ToonkunstStemmen is een uitgave van de 
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Bestuur
Voorzitter Roland Gerritsen voorzitter@toonkunst-utrecht.nl
Secretaris/vicevoorzitter Iris Dijkstra secretaris@toonkunst-utrecht.nl
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Colofon

Het Toonkunstkoor Utrecht is een groot con-
certkoor dat streeft naar uitvoeringen van 
hoge kwaliteit. Naast eigen uitvoeringen in 
TivoliVredenburg en de Utrechtse kerken 
verzorgt het koor ook concerten op uitnodi-
ging van andere instellingen. 

Toonkunst Utrecht brengt bekende en min-
der 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 lei-
ding in handen van Jos Vermunt, daarbij op 
de piano terzijde gestaan door Wouter van 
Belle.  

Door de jaren heen heeft ‘de Utrechtse 
afdeling van de Maatschappij tot 
Bevordering der Toonkunst’ grote betekenis 
gehad voor het Utrechtse muziekleven. 

Zo zijn de muziekschool en het conservato-
rium ontstaan uit initiatieven van Toonkunst 
Utrecht. Het koor bestaat 185 jaar, maar 
blijft verrassend jong en vervult een belang-
rijke plaats in het Utrechtse muziekleven. 
Voor informatie over het lidmaatschap 
kunt u contact opnemen met Margaret van 
Oosten (zie colofon). 

Vrienden van Toonkunst
De Stichting Vrienden van Toonkunst 
steunt de activiteiten van de Vereniging 
Toonkunstkoor Utrecht door het werven 
en beschikbaar stellen van financiële mid-
delen. Vriend van Toonkunst bent u al 
voor 25 euro per jaar. Daarvoor ontvangt 
u tijdige uitnodigingen voor de concer-
ten 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 donateur-
schap. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Elvira Willems (zie colofon).

Het Toonkunstkoor




