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Van het bestuur
2019 is een bijzonder jaar voor Toonkunstkoor Utrecht, want het koor bestaat 190 jaar.
In de voorjaarseditie van Toonkunststemmen
schreef ik al dat we een rijke geschiedenis
hebben, en ook dat we springlevend zijn en
we hebben mooie plannen voor de toekomst.
Zo hebben we voor de aankomende jaren
grotendeels ons programma vastgelegd met
prachtige werken, zoals een ‘75 jaar Vrijheid’
concert met een Ode aan de Geallieerden
met werken van Fauré, Rachmaninoff, Williams en Bernstein. Later volgen o.a. Ein
deutsches Requiem van Brahms, het Weihnachtsoratorium van Bach en Porgy and Bess
van Gershwin. Als viering van ons 190-jarig
jubileum zongen we in het voorjaar o.a. het
feestelijke Gloria van Puccini.

Nu is het de beurt aan de favoriet van de koorleden, de
Hohe Messe van Bach. Een
schitterend werk waarin Bach
delen heeft verzameld die hij
gedurende zijn leven heeft
geschreven.
Hij laat in de Hohe Messe zien
wat hij kan als componist en
maakt duidelijk dat hij een
van de grootste componisten
aller tijden is. De Hohe Messe is jubelend van toon met
feestelijk klinkende trompetten, dus is op
zijn plaats bij het jubilerende Toonkunstkoor
Utrecht.
In deze Toonkunststemmen leest u vanzelfsprekend meer over de Hohe Messe. Daarnaast een impressie van de totstandkoming
van een concert voor wat betreft het uitzoeken van de te zingen werken. Niet een altijd
even eenvoudig proces. Het gaat dan over
het ‘75 jaar Vrijheid’ concert, dat we uitvoeren op zondagmiddag 10 mei 2020. Zet dat
vast in uw agenda!

Het Toonkunstkoor, Het Promenade Orkest en
organist Wouter van Belle tijdens het jubileumconcert op 31 maart jl. Op het programma stonden de Vijfde Mis van Schubert en de Messa di

Ik wens u veel leesplezier met deze editie
van Toonkunststemmen en mocht u naar het
concert komen, dan wens ik u ook veel luisterplezier.

Gloria van Puccini.

Roland Gerritsen
Voorzitter Toonkunstkoor Utrecht

De Hohe Messe
als Bachs muzikaal testament
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EEN STAALKAART VAN STIJLEN

Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen
dat Bach de Hohe Messe niet zozeer gemaakt heeft met een directe aanleiding. Af
en toe verschijnt er nog wel een Bachkenner
die beweert een kerk te hebben gevonden
waar de mis uitgevoerd zou zijn, maar de
heersende opvatting is nu: op het eind van
zijn leven wilde Bach nog eenmaal alle compositiestijlen die hij beheerste, in één groot
vocaal werk samenbrengen dat hij aan de
wereld kon nalaten na zijn dood. Op dezelfde
wijze had hij de Kunst der Fuge gemaakt als
staalkaart van zijn kunnen op instrumentaal
gebied.
Voor de onderdelen van de Hohe Messe gebruikte Bach merendeels bestaande muziek.
Uit zijn rijke verzameling cantatedelen zocht
hij de mooiste bij elkaar. Hij werkte ze om
met de nieuwe, Latijnse, tekst van de katholieke mis. Zo werd muziek, die slechts
voor bepaalde zondagen van het jaar in
het lutherse deel van Duitsland bestemd
was, geschikt om elke dag van het jaar en
wereldwijd uitgevoerd te kunnen worden.
Bovendien plaatste Bach zich hiermee in de
eeuwenoude traditie van grote componisten
vóór hem die missen gemaakt hadden. En
door de enorme omvang van het werk stond
hij ook aan het begin van een nieuwe traditie van grote concertmissen die in de 19e en
20e eeuw voortgezet zou worden.

Staalkaart
Het verschil in de compositiestijlen die Bach
gebruikte, zit niet zozeer in de aria’s en duetten. De Hohe Messe telt in totaal 6 aria’s
en 3 duetten. Hoewel ze grote verschillen
in de details kennen, zijn ze qua muziekstijl
allemaal van hetzelfde in Bachs tijd bekende
‘galante’ type: kleine bezetting, één (obligaat) instrument voor de tegenstem, voorspel en naspel van het orkest. We kennen
dit type ook van Bachs Passionen. Voor de
obligaatpartijen wisselde Bach vooral af
tussen soloviool, fluit en oboe d’amore. De
meeste partijen zijn buitengewoon virtuoos
van karakter.
De werkelijke staalkaart zit hem in de koren,
met een afwisseling van kleine uiterst
sobere koren zoals het Crucifixus tot de
grote uitgewerkte fuga’s van het Pleni sunt
coeli, en van de massale uitbarstingen in het
achtstemmige Osanna met volledig orkest
tot de intimiteit van het Confiteor dat met
alleen begeleiding van het continuo (cello en
orgel) gezongen wordt.
Het is ook in de koren dat Bach de grootste
afstanden in de traditie van de muziek overbrugt. Er zijn op en top eigentijdse delen bij
zoals het feestelijke Gloria in de toenmalige
Franse hofstijl (in 3/8 maat, met veel homofonie en dansachtig) maar ook een aantal
stukken in wat toen de stile antico heette,
de stijl van de polyfone koormuziek van de
renaissance, dus van 200 jaar vóór Bach.
Stile antico
Het is vooral deze laatste categorie waar ik
hier aandacht wil besteden. Zes van de in
totaal negentien koren zijn gecomponeerd
in de stile antico: Kyrie II, Gratias agimus,
Credo, Confiteor en Dona nobis pacem.
In de zestiende eeuw was de polyfonie in de
katholieke kerkmuziek tot een hoogtepunt
gekomen, vooral in het werk van Palestri-

na. Bach heeft die stijl intensief bestudeerd,
onder andere door een mis van Palestrina te
kopiëren, te weten de Missa sine nomine. Hij
heeft er een basso continuo aan toegevoegd,
en delen van deze mis heeft hij rond 1742
ook uitgevoerd.

Alla breve is de maatsoort die tot in de 16e eeuw gebruikt werd.
Teleenheid was de halve noot, dus de (open) noot waarvan de
laatste maat in dit voorbeeld er drie heeft. In Bachs tijd was deze
schrijfwijze al erg ouderwets. Toen was de (dichte) kwartnoot
al lang de algemene teleenheid geworden, zoals ze dat nu nog
steeds is.

Wij als koorzangers kunnen de stile antico
direct herkennen doordat Bach Alla breve
boven de notenbalken zette. De lange open
noten van deze maatsoort geven een archaïsche indruk aan de uitvoerder. (Voor ons als
koor levert dat soms een probleem met het
tellen op.)
Stile antico betekent verder dat de instrumenten geen eigen rol krijgen. Ze spelen
colla parte met de vocale stemmen mee, er
is ook geen instrumentaal voor- of naspel.
Bach voegde, zoals gemeld, wel een basso
continuo toe zoals in zijn tijd gewoon was.
Fuga’s, polyfonie (meerstemmigheid) – vormen de kern van Bachs muziekstijl. Hij was
degene die de oude meerstemmige technieken, die in de middeleeuwen ontstaan
waren, het best beheerste. Daarbij werd hij
niet belemmerd door de ingewikkelde technische eisen die dit soort muziek stelt,
integendeel. Ik trek graag een vergelijking
met het sonnet in de poëzie: grote dichters als Achterberg en Nijhoff kozen bewust
voor die ingewikkelde dichtvorm omdat de
technische beperkingen voor hen een extra
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uitdaging vormden om hun beste verzen te
scheppen. Met Bach stierven de oude vormen trouwens uit. Zijn zonen pasten ze in
hun composities niet meer toe. In de tweede
helft van de achttiende eeuw werd de fuga
ouderwets gevonden.
Gratias agimus en Dona nobis pacem
Bach paste de oude polyfone stijl overigens wel op verschillende manieren toe. In
alle zes stile antico-delen varieerde hij met
de vorm, niet alleen wat betreft de continuo-partij, en overal voegde hij er nieuwere
elementen aan toe, vooral in de rol van de
instrumenten.
Het Gratias bijvoorbeeld (en dus ook het
Dona nobis dat dezelfde muziek heeft)
begint 4-stemmig, met de instrumenten
colla parte, dus met de vocale stemmen
meespelend. Zo ook de eerste trompet die
halverwege de sopranen gaat versterken.
Maar even later krijgt trompet 1 het thema
zelf ver boven het koor en de andere instrumenten uit, en hij wordt daarin gevolgd door
trompet 2. De fuga wordt dus even 6-stemmig: 4 vocale stemmen en 2 trompetten.
Door deze opbouw heeft dit deel een buitengewoon sterke climaxwerking De laatste
maten van het Dona nobis, en dus van de
hele mis, worden zo een grote apotheose.

Het thema van het Credo is afgeleid van een
gregoriaanse melodie in lange noten. Normaal is het begin van een Bachse fuga goed
te herkennen omdat er altijd wel een pregnant ritme of opvallend interval inzit. Maar in
het Credo vloeien alle inzetten uit de vorige
voort, nauwelijks te onderscheiden voor de
luisteraar. En ook voor de uitvoerenden trouwens. Ons koor heeft heel veel moeite met
deze door elkaar lopende lijnen.
In de literatuur vond ik een mooie typering
van dit Credo: ‘De indruk van het geheel
is van een menigte mensen die hun individuele geloof uitzingen, door elkaar heen.’
Daartegenover is het volgende deel (Patrem
omnipotentem) met zijn krachtige uitroepen
veel meer een gezamenlijke geloofsbelijdenis
als gemeenschap.

Het thema van het Credo heeft een heel ander
karakter dan dat van het eerste Kyrie. De fuga
van het Kyrie begint met een opvallend, gepuncteerd ritme en is daardoor steeds goed te herkennen bij elke inzet. Het fugathema van het Credo

Credo
Het Credo heeft een zelfde soort variant van
de stile antico. Hier worden de vijf stemmen
van het koor uitgebreid met twee vioollijnen
tot een 7-stemmige fuga.

heeft zoals de meeste oude fuga’s van de stile
antico geen pregnant begin maar een vloeiende
lijn. Daardoor vallen de inzetten veel minder op.

Confiteor
Het Confiteor gaat nog een stap verder in de
stile antico. Het is zoals gezegd praktisch a
capella zoals de missen van Palestrina dat
waren. De enige instrumenten die Bach laat
meespelen zijn die van het continuo: cello
en orgel. Verder is het een dubbelfuga, dat

wil zeggen een fuga met twee thema’s. Het
eerste thema zet in met de tekst ‘Confiteor
unum baptisma’, het tweede met ‘in remissionem mortuorum’. Eerst zingen we beide
thema’s afzonderlijk maar al vrij snel worden
A en B gelijktijdig ingezet. Het hoogtepunt
van dit deel wordt echter gevormd door een
derde thema, dat Bach ontleend heeft aan
het gregoriaans. Eerst wordt dit ingezet door
de bassen met onmiddellijk daarna de alten.
Die twee inzetten zijn voor de luisteraar
waarschijnlijk niet zo goed te herkennen in
de warreling van de andere stemmen die
doorgaan met de eerste thema’s.
Maar vervolgens zetten de tenoren in met
hetzelfde gregoriaanse thema, en dan in
dubbele notenwaarden. Deze techniek
van uiterst langgerekte noten door het dichte mengsel van het geheel
heen, is bekend als het
zogenaamde cantus firmus,
een begrip uit de middeleeuwse muziek. Wij kennen
de cantus firmus bijvoorbeeld van het openingskoor
van de Mattheuspassie waar
de sopranen (tegenwoordig een kinderkoor)
het koraal O Lamm Gottes dwars door de
andere stemmen heen zingen.
In het slot van het Confiteor verandert het
karakter van de muziek radicaal. Bij de tekst
Et expecto resurrectionem wordt het tempo
opeens vertraagd tot Adagio. Er volgen 24
maten met de meest wonderlijke akkoordwisselingen en voor het gehoor vreemde
noten met een enorme spanning. In dit stuk
heeft Bach alle mogelijke toonsoorten verwerkt.
Voor Bach is het overwegen van de woorden
‘En ik verwacht de opstanding van de doden’
kennelijk allereerst aanleiding tot angstig
ontzag, tot een eerbiedig geheim, voordat

het energieke gejuich mag losbarsten van
het onmiddellijk volgend slot van dit misdeel.
Geloofsbelijdenis
Het Confiteor is het enige deel van de Hohe
Messe waarvan alle Bachkenners erkennen
dat het een nieuwe compositie is die Bach
speciaal voor deze mis heeft geschreven.
Een aantal van hen is er bovendien van
overtuigd dat het Bachs laatste compositie
was, geschreven een paar maanden voor
zijn dood.
Als het Confiteor inderdaad Bachs allerlaatste stuk is, dan is het een opmerkelijk feit
dat hij juist voor dit stuk teruggreep op de
oudste bronnen, namelijk de middeleeuwse
cantusfirmus-techniek.
Ook kan ons de boodschap treffen die Bach
aan het nageslacht geeft door voor zijn
Credo in unum Deum plus Confiteor in unum
Baptisma in remissionem peccatorum aan
te sluiten bij de oudste kerkmuziektraditie
van gregoriaans en polyfonie. Zo is de Hohe
Messe niet alleen een nadrukkelijke expositie
van stijlen maar zeker ook een geloofsbelijdenis van een gelovig man op het einde van
zijn leven.
Tom Hart
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Inspirerende repetitie met
Bachdirigent Jos van Veldhoven
De voorbereidingen voor de uitvoering van
Bachs Hohe Messe op 17 november a.s. zijn
in volle gang. Sinds april van dit jaar wordt er
door koor en dirigent wekelijks met veel enthousiasme aan dit magnifieke koorwerk van
de grote meester gewerkt. De noten zitten
intussen wel, het is nu schaven en polijsten
aan tekst, klank, articulatie en intonatie. De
uitdaging om met 120 zangers tot een transparante uitvoering te komen van dit ingenieuze
en fijnmazige muzikale bouwwerk is aan onze
vaste dirigent Jos Vermunt wel besteed. Transparantie is al sinds jaar en dag zijn adagium als
het gaat om het ten gehore brengen van barokmuziek met een groot koor. In die lijn past het
dan ook helemaal dat hij Bachspecialist Jos van
Veldhoven vroeg om het ochtenddeel van de
reeds geplande studiedag voor zijn rekening te
nemen. En dat bleek een gouden greep.
Jos Vermunt, Jos van Veldhoven en koorlid Tom Hart
bestuderen de facsimile-uitgave van het Hohe Messehandschrift van Bach.

Jos van Veldhoven nam vorig jaar na 35
jaar afscheid als dirigent van de Nederlandse Bachvereniging. Onder zijn leiding
werd zowel de koor- als de orkestbezetting bij uitvoeringen van de Bachvereniging
steeds kleiner: er werd een eigen barokorkest opgericht en het koor veranderde in
een ensemble met solistische bezetting, zo
nodig uitgebreid met enkele extra zangers.
Zo werkten de inzichten van de historische
uitvoeringspraktijk ook bij de Bachvereniging
door. In Bachs tijd musiceerde men nu eenmaal niet in grote ensembles.
Toch weerhield dat Jos van Veldhoven er niet
van op zaterdagochtend 12 oktober met het
Toonkunstkoor een aantal delen uit de Hohe
Messe te repeteren. ‘U hebt het gelijk aan
uw kant’, was een van de eerste dingen die
hij ter inleiding tegen ons zei. Bach zelf heeft
de Hohe Messe nooit uitgevoerd, de uitvoeringsgeschiedenis van het werk begint pas
in de negentiende eeuw. ‘We weten dus niet
goed hoe Bach
het zou hebben
gedaan.’ Het is
zelfs niet zeker
of Bach ooit een
uitvoering van
het hele werk
voor ogen heeft
gehad. Het lijkt
er volgens Van
Veldhoven eerder
op dat Bach na
zijn productieve
periode, waarin
passies, missen,
motetten en honderden cantates
het licht zagen,
na 1740 de balans

wilde opmaken
door een catalogus aan te leggen
van zijn muzikale
kunnen op vocaal
gebied. De ‘missa
tota’ leende zich
daarvoor, omdat
die alle misdelen
omvat die elk hun
eigen karakter
hebben en steeds
om een andere
muzikale vertolking vragen. In
zo’n concept kon
Bach alles kwijt
wat hij kon. En zo
ontstond ‘de staalkaart van stijlen’
waar Tom Hart het
in zijn toelichting
op de Hohe Messe
over heeft.
Het eerste stuk dat Jos van Veldhoven met
ons repeteerde was het Gratias, een van de
delen die Bach componeerde in de zogeheten stile antico (zie daarover het artikel van
Tom Hart). Deze muziekstijl stamde dan wel
uit de zestiende eeuw, maar in de tijd van
Bach was deze stijl in Leipzig nog steeds te
horen. Van Veldhoven wees erop dat we bij
het zingen de maatstrepen eigenlijk moeten
vergeten. Je moet meer denken in teksteenheden: het eerste tekstblok is ‘Gratias
agimus tibi’, het tweede ‘propter magnam
gloriam tuam’. Laat horen dat de noten binnen zo’n blok bij elkaar horen door vooruit te
lezen. Zing meerdere noten op één woord legato, maar articuleer wel en laat horen waar
de natuurlijke klemtoon valt (op grá van
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gratias bijvoorbeeld en op gló van gloriam.
Die beklemtoonde lettergrepen moet je geen
accent geven door harder te zingen, maar
door ze lengte te geven, door ze ‘genereus’
te zingen.
Vervolgens kwam het Crucifixus aan de
beurt. Van Veldhoven memoreerde dat dit
deel precies het midden vormt van het Credo, de geloofsbelijdenis. Bach heeft de muziek ervan ontleend aan zijn cantate Weinen,
Klagen, Sorgen, Zagen, een vroege cantate
uit 1714, waardoor met het Crucifixus de
oudste muziek klinkt die Bach voor de Hohe
Messe heeft hergebruikt. De instrumentale
begeleiding bestaat uit een lamento-thema
(een klaagzang) dat dertien keer herhaald
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Dit artikel komt uit het tijdschrift Argus nr 50, 19 maart 2019.
Door Kasper Jansen.

wordt. De muziek, zowel in de begeleiding
als in de koorpartijen, heeft een neerwaartse beweging, waarmee de kruisiging wordt
gesymboliseerd: Christus wordt vernederd
en uiteindelijk neergehaald. De vier stemmen zetten telkens na elkaar in, iedere stem
begint met een zeer schrille inzet op het
woord crucifixus. Maar halverwege verandert
de polyfone zetting in een homofone: dat
Christus is gestorven en begraven zingen
alle stemmen gelijktijdig en zacht, waardoor
er een totaal andere sfeer ontstaat. Daarna zetten de partijen nog eenmaal na elkaar ‘crucifixus’ in om dan in de laatste vier
maten opnieuw homofoon te eindigen met
‘passus et sepultus est’. Het is volgens Van
Veldhoven een van de weinige passages in
de Hohe Messe die door Bach zelf voorzien
zijn van een dynamisch teken: hier móét
piano worden gezongen.
Des te verrassender klinkt daardoor het direct aansluitende Et resurrexit: En Hij is opgestaan. Het stuk staat zoals alle jubelende
koordelen van de Hohe Messe in D-groot, de
toonsoort voor feestelijke muziek, waar ook
de trompetten meedoen. In al die stukken
– denk aan het Gloria en het Cum Sancto
Spiritu – zitten voor alle zangpartijen veel
coloraturen, lange reeksen snelle nootjes.
Bij de repetities en voorrepetities hebben Jos
Vermunt en Wouter van Belle al vaak gezegd dat we die vooral niet per noot moeten
zingen. Hun advies is: zoek de ankerpunten,
zing daarnaartoe en houd de rest heel licht.
Jos van Veldhoven verwoordde hetzelfde op
een andere manier: ‘Hoe zwarter het eruitziet op papier, hoe witter je moet zingen.’

En toen kwam het majestueuze en groots
opgezette Sanctus. Van Veldhoven leidde
deze compositie in met de volgende uitspraak: ‘Alles is 3 in dit stuk.’ Een blik op de
eerste bladzijde van het deel zegt genoeg:
het koor heft een drievoudig ‘sanctus’ aan en
is verdeeld in twee groepen van drie, hier in
drie bovenstemmen en drie onderstemmen.
De bovenste drie stemmen zingen bovendien triolen, dus groepjes van drie noten.
Het hele koor is zesstemmig, dus twee keer
drie. Die zesstemmigheid is een verwijzing
naar de zes vleugels van de serafijnen, de
hoogste rang engelen boven Gods troon, die
elkaar toezingen: ‘Heilig, heilig, heilig is de
Heer van de hemelse machten’ (Jesaja 6:3).
Een prachtig moment komt in maat 17, waar
vijf stemmen op ‘san’ van sanctus een lange
noot van zes tellen aanhouden, alleen de
bassen zingen hier door (‘Sanctus Dominus
Deus Sabaoth’). Op aanwijzing van Van Veldhoven maakten de vijf stemmen op de lange
noot, die je feitelijk in drieën moet denken,
een crescendo. Het effect was adembenemend. ‘Zonde om hier nog doorheen te zingen’, zeiden de bassen tegen elkaar.
En zo zorgde deze masterclass op een regenachtige zaterdagochtend voor een hemelse ervaring.
Jaap van Vredendaal

Voor dit artikel zijn aanvullend geraadpleegd:
- Eduard van Hengel: Johann Sebastian Bach vocale
werken (website)
- Merlijn Kerkhof: ‘Jos van Veldhoven neemt afscheid bij
de Nederlandse Bachvereniging’ (de Volkskrant van
17 juni 2018)

Vechten, zuipen, seks
Bach was er niet vies van
Op 21 maart viert Johann Sebastian Bach voor de 333ste
keer zijn verjaardag. Ook de grote componist is ooit jong
geweest. Hij beleefde rond zijn twintigste zijn wilde
jaren. Hij zoop. Hij vocht. Hij was viriel en verwekte
twintig kinderen.

In het Bachjaar 2000, toen Johann Sebastian 250 jaar dood was, stond ik op de
markt in Arnstadt tegenover Bach. Deze
Bach was een bronzen beeld bij de Johann-Sebastian-Bach-Kirche, waar Bach
op het orgel speelde toen de kerk nog de
Neue Kirche heette. Het beeld dateert van
1985, het driehonderdste geboortejaar van
de componist, en toont de jeugdige Bach
in zijn Arnstadter tijd. “We hebben er erg
aan moeten wennen,” zei de koster van
de Bachkirche over dit beeld van Bernd
Goebel. “Maar het is natuurlijk wel zo: ook
Bach is jong geweest “
De jonge Bach werkte in Arnstadt, ten
zuidwesten van Leipzig, van zijn achttiende tot zijn tweeëntwintigste. Het was zijn
eerste betrekking, gekregen nadat hij in
1703 het nieuwe orgel in de Neue Kirche
had gedemonstreerd en gekeurd. Dat was
verantwoordelijk werk geweest: de reputatie van de orgelbouwer, Johann Friedrich
Wender, stond op het spel. Bach staat daar
achterover geleund tegen een orgelbankje.

Al was hij gepassioneerd, perfectionistisch
en soms driftig, deze jonge Bach oogt ontspannen, zelfverzekerd, zich bewust van zijn
muzikale capaciteiten en vaardigheden, die
onbeperkt waren. Bachs handen zweven, hij
heeft ze net van het klavier gehaald en hij
kijkt half omhoog en half opzij. Het is alsof
hij nog aandachtig luistert naar het naklinken van het orgel. Wellicht resoneert daar
nog het slot van de imposante Toccata en
Fuga in d-moll, die hij hier in zijn experimentele jonge jaren heeft gecomponeerd.
Het is zijn bekendste orgelwerk, de onstuimig steigerende muziek bestormt de hemel.
Bach was een jonge god.
Andere Bach-standbeelden, in zijn geboorteplaats Eisenach en in Leipzig, waar hij het
langst werkte, tonen het klassieke beeld:
de bedaagde bepruikte man, gehuld in vele
lagen stijve achttiende-eeuwse kleren. Deze
jonge Bach in Amstadt heeft zijn eigen haar.
Hij is losjes gekleed, bezit een atletische
gestalte en heeft een opgewonden mannelijk
sensuele uitstraling.

Bernd Coebel:
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de jonge Bach op de markt in Arnstadt (1985).

De jonge Bach oogt zelfs bijna eigentijds. Hij
draagt een zijden kraaghemd dat tot onderaan zijn borstbeen openstaat. Onder de
dunne stof ziet men zijn tepels. Zijn nauwsluitende kuitbroek, die maar net over zijn
knieën reikt, is van nauwelijks dikkere stof.
In het kruis vertoont zich onbeschaamd een
duidelijke bobbel. Bach had niet alleen grote
intellectuele kracht, hij was ook fysiek zeer
potent. Twintig kinderen zou hij verwekken
bij zijn twee echtgenotes -Maria Barbara en
Anne Magdalena.
Bachs jonge jaren in Arnstadt waren zijn
wildemansjaren, in zijn geval zijn ‘wilde
bachjaren’. Er zijn verhalen dat hij wijn
dronk tijdens kerkdiensten, als hij daar in
zijn eentje maar op het orgel zat te wachten tot de langdurige preek van de dominee
teneinde was en hij weer wat mocht spelen.
Hij nam zijn achternicht Maria Barbara Bach,
een weeskind dat woonde in hetzelfde huis
als hij, een keer mee naar de orgelgalerij.
Daar werd over gesproken. Er was kritiek op
zijn orgelspel. ‘Hij wisselt vaak van toonaard, speelt dissonante begeleidingsakkoorden en verwart met zijn ongewone noten de
gemeente.’ Ook buiten de kerk liet Bach zich
gelden. Op de markt vocht hij op 4 augustus 1705 met zijn leerling Johann Heinrich

Geyersbach, die drie jaar ouder was. Bach
had hem tijdens een orkestrepetitie een
‘Zippel-Fagottist’ genoemd.’ Zippel’ betekent
zoiets’truttig’ of ‘verwijfd’. Om Bach van het
tegendeel te overtuigen, ging Geyersbach,
na het roepen van ‘vuile hond’, hem met een
stok te lijf. Bach verdedigde zich met een
degen en veroorzaakte gaten in zijn kleren.
Het bezit van een degen was nauwelijks
gepast voor een organist op weg van de kerk
naar zijn huis om de hoek. Omstanders kwamen tussenbeide, Bach moest zich verantwoorden bij de kerkenraad.
Johann Sebastian Bach was al vroeg onverzettelijk, eigenzinnig en strijdvaardig. Een
studiereis van vier weken naar de organist
en componist Dietrich Buxtehude in Lübeck
- een voettocht van vierhonderd kilometer verlengde hij eigenmachtig tot meer dan drie
maanden. Hij kreeg daarvoor een berisping.
Later toen hij in Weimar uit dienst van de
hertog wilde, werd de componist gevangen
gezet. Een maand eenzame opsluiting bracht
hem niet op andere gedachten. Toen Bach
uiteindelijk in Leipzig Thomascantor was,
streed hij onvermoeibaar bij gemeentelijke
en kerkelijke autoriteiten voor financiële en
kwalitatieve verbeteringen voor zijn koor en
zijn musici.
Toen Bach op 2l maart 1685 in Eisenach ter

wereld kwam, was hij de jongste van acht
kinderen. Zijn moeder stierf in 1694, zijn
vader in 1695, zodat hij op zijn negende
wees was. Hij trok, samen met zijn broer
Johann Jakob, in bij zijn oudste broer Johann
Christoph, veertien jaar ouder en organist in
Ohrdruf. Daar kreeg hij door het kopiëren
van composities het begin van zijn muzikale
opleiding, die later werd voortgezet in Lüneburg. Het geniale kind Johann Sebastian
overtrof- niet zonder wrijvingen - al snel zijn
grote broer en groeide uit tot verreweg de
briljantste Bach in een opvallend muzikale
familie. Een register van de Bachfamilie dat
teruggaat op de musicerende molenaar en
bakker Veit Bach (circa 1550-1619), telt tot
het begin van de negentiende eeuw zeker
honderd Bachs met muzikale bezigheden.
De familie Bach was zeer hecht. Johann
Nikolaus Forkel, de eerste biograaf van de
componist, beschrijft hoe de Bachs elk jaar
een familiedag hielden in Erfurt, Eisenach of
Arnstadt. ‘Nadat eerst God was geloofd met
een koraal, heerste er opvallend veel vrolijkheid. Er werden volksliederen gezongen,
deels komisch, deels schuin van aard. Dat
gebeurde voor de vuist weg, waarbij hartelijk en onweerstaanbaar werd gelachen, niet
alleen door de Bachs zelf, maar door iedereen die het hoorde.’ Zo’n uitbundig feest zal
op 2I maart 2019, Bachs 333ste verjaardagsviering, plaatsvinden in de hemel, ook
met het ophalen van de anekdotes over zijn
‘wildebachjaren’ in Arnstadt.

VOORUITBLIKO

De Programmacommissie ofwel:
hoeveel haken en ogen zitten er aan een Toonkunstprogramma?
Voorzitter Roland heeft in het
najaar 2016 een oproep voor een
nieuwe programmacommissie
gedaan. Anneloes, Karin, Lex,
Martijn en Knut hebben aan deze
oproep gehoor gegeven. Daarnaast hebben Roland als voorzitter van het bestuur en Jos als dirigent een rol in deze commissie.
Wat doet deze commissie (kortweg Proco)? Zij maakt een voorstel voor een meerjarenprogramma van uit te voeren werken. Dit
voorstel leggen we voor aan de
ALV en de leden van Toonkunst
nemen daarover een besluit.

Als start zijn we in 2016 en
2017 een aantal vergaderingen bij Jos thuis in Den Haag
geweest. Samen hebben we
een aantal uitgangspunten
geformuleerd. Als eerste is
het uitgangspunt dat een
programma afwisselend
moet zijn. Het moet een mix
zijn van bekend en minder
of onbekend werk. Dat is
muzikaal interessant en het
koor beleeft ook plezier aan
ander repertoire dan alleen
het bekende. Echter we trekken met bekende werken als
regel meer publiek dan met

onbekend werk. Dat is goed
voor de inkomsten. De financiën spelen dus ook een belangrijke rol, temeer omdat
de laatste jaren er een dalende tendens gaande is met
betrekking tot de bezoekersaantallen van onze concerten. Zelfs met de Mattheus
Passie trekken we geen volle
zalen meer. Bovendien is de
subsidie van overheidswege
in de loop van de tijd minder
geworden en is het sponsorschap van de RABO tot
een eind gekomen. Met deze
uitgangspunten in gedachten
zijn we over de jaren 2019
tot en met 2021 tot een
mooi programma gekomen.
Bevrijdingsprogramma
10 mei 2020
Bijzondere aandacht hebben
we gegeven aan de invulling
van het voorjaarsprogramma
2020. Dat is met veel inspanning en teleurstellingen
gepaard gegaan. We hebben
van meet af aan de intentie
gehad om er een bevrijdingsconcert van te maken
in verband met de viering
van 75 jaar bevrijding in
Nederland in mei 2020. Door

contacten tussen Eelko en de
NS harmonie is er gesproken
over een nieuwe samenwerking. Het succes van
2015 van het programma in
het Spoorwegmuseum zou
wellicht een vervolg kunnen
krijgen. Het voorstel dat de
NS’ers hebben gedaan vond
Jos muzikaal gezien echter minder interessant. En
omdat het repertoire van de
combinatie harmonieorkest
en gemengd koor beperkt is,
zijn we er niet in geslaagd
om tot een voor beide partijen bevredigende invulling te
komen.
Vervolgens hebben we
contact gezocht met het
Utrechts Studentenconcert,
een goed amateurorkest
waarmee we enkele keren
eerder tot mooie concerten
zijn gekomen. Doordat zij
hun concerten voor 2020 al
hadden gepland en een tussentijds concert in mei voor
hen niet uit kwam, ging ook
deze mogelijkheid teloor. Het
bestuur had inmiddels wel
zondag 10 mei laten vastleggen in de grote zaal van
Vredenburg.

Een volgend idee was de
uitvoering van het War
Requiem van Britten samen
met het Residentie Bachkoor
uit Den Haag, het andere
koor van Jos. Ook zij hadden
hun planning voor 2020 al
voltooid en daar viel niet in
te schuiven. Inmiddels was
het Promenadeorkest vastgelegd.
We zijn op zoek gegaan naar
werken voor Toonkunst en
het Promenadeorkest. Het
thema Bevrijding leverde
niet heel veel werken op en
we hebben dat idee toen losgelaten. Voor het jaar 2020
hebben we een drietal programma’s samengesteld en
deze hebben we aan de ALV
voorgelegd. De Paulus van
Mendelssohn, een Russisch
programma of de Messiah
van Händel waren de keuzemogelijkheden. Tijdens deze
ALV is ook het thema Bevrijding weer besproken. Frank
Koen, een bas uit het koor,
heeft een suggestie gegeven waarmee we verder zijn
gegaan.

Zijn voorstel luidt: organiseer een concert met werken van componisten uit de
verschillende landen van
de bevrijders. Het heeft
bovendien als voordeel dat
we vanwege dit bijzondere
karakter subsidie uit fondsen
niet is uitgesloten.
Een programma samenstellen met werken uit de landen
Engeland, Frankrijk, Amerika
en Rusland met niet te veel
solisten en een orkest met
weinig extra instrumentalisten vraagt weer zoeken
naar composities die aan die
voorwaarden voldoen. Na
meerdere overlegmomenten
en verschillende suggesties
hebben we dit programma
nog voor de zomervakantie afgekregen. Begin september heeft Jos ons laten
weten dat hij met weliswaar
een kleine wijziging akkoord
gaat met dit programavoorstel.
Inmiddels staat in dit programmaboekje het programma voor 10 mei 2020:

Voor de pauze:
Gabriel Faure
Pavane
R. Vaughan Williams
Dona nobis pacem
Na de pauze:
S. Rachmaninoff
Bogoroditse Devo
L. Bernstein
Chichester Psalms

Wij gaan de komende maanden deze muziek repeteren
om dit programma voor u te
kunnen uitvoeren. Wij hopen
dat u komt luisteren naar dit
geallieerdenconcert.
Lex De Wever en
Karin van Welt

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 Bevordering der Toonkunst, afdeling Utrecht.

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.
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 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 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 Elvira Willems (zie colofon).
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