
	  
	  
	  
	  
Muziek	  maakt	  lijdensverhaal	  indringender	  
	  
Ik	  had	  tot	  mijn	  schaamte	  nog	  nooit	  van	  John	  Henry	  Maunder	  gehoord.	  Tot	  vrijdagavond	  in	  de	  Heilige	  
Familiekerk	  in	  Soest.	  Daar	  zong	  het	  Concertkoor	  Baarn	  zijn	  bekendste	  en	  meest	  geliefde	  stuk:	  Olivet	  to	  
Calvary,	  in	  het	  Nederlands:	  van	  Olijfberg	  naar	  Golgotha.	  
Prachtige	  muziek.	  Ik	  ga	  gauw	  eens	  meer	  muziek	  van	  hem	  opzoeken,	  want	  Maunder	  
(1858-‐1920)	  is	  de	  moeite	  waard.	  Echte	  mooie	  statige	  Engelse	  kerkmuziek.	  Zijn	  passiestuk	  werd	  in	  London	  
om	  het	  jaar	  uitgevoerd	  met	  John	  Stainers	  The	  Crucifixion,	  ook	  al	  zo’n	  mooi	  Engels	  stuk	  kerkmuziek.	  
Eigenlijk	  moet	  je	  dit	  stuk	  horen	  in	  een	  grote	  Engelse	  kathedraal,	  of	  in	  de	  St.	  Matthews,	  St.	  Pauls	  en	  Royal	  
Albert	  Hall	  waar	  Maunder	  concerten	  begeleidde.	  
Dat	  is	  natuurlijk	  lastig	  in	  de	  kerk	  in	  Soest,	  maar	  dankzij	  de	  moderne	  techniek	  kon	  het.	  Het	  koor	  had	  een	  
Monarke-‐orgel	  uit	  Ede	  laten	  komen,	  een	  orgel	  dat	  van	  de	  elektronische	  orgels	  het	  beste	  een	  echt	  pijporgel	  
benadert.	  Soms	  hoor	  je	  het	  verschil	  niet.	  
In	  de	  Soester	  kerk	  kon	  Wybe	  Kooijmans,	  vaste	  begeleider	  van	  het	  Concertkoor	  Baarn,	  de	  sfeer	  van	  een	  
groot	  Engels	  kathedraalorgel	  oproepen.	  Dat	  kwam	  het	  koorwerk	  en	  de	  Engelse	  sfeer	  ervan	  zeer	  ten	  goede.	  
Net	  zoals	  het	  orgel	  snel	  zacht	  en	  dan	  weer	  hard	  moet	  kunnen	  zingen,	  deed	  het	  koor	  dat	  ook.	  Dirigent	  Thijs	  
Kramer	  kan	  dat:	  het	  koor	  bedienen	  als	  de	  zwelkast	  van	  een	  orgel.	  Een	  knip	  met	  de	  vingers,	  wellicht	  een	  
oogwenk	  en	  zie:	  het	  koor	  zwelt	  aan	  of	  neemt	  gas	  terug.	  Knap.	  Knap	  overigens	  ook	  van	  die	  ene	  sopraan	  die	  
alles	  zonder	  blad	  zong.	  
Een	  hoofdrol	  was	  weggelegd	  voor	  de	  tenor	  Falco	  van	  Loon.	  De	  in	  1976	  geboren	  tenor	  is	  een	  geweldige	  
solist.	  Vooral	  in	  deel	  4,	  The	  Mount	  of	  Olives,	  schitterde	  hij.	  Duidelijk	  een	  zanger	  die	  niet	  zingt	  voor	  het	  geld	  
of	  de	  roem,	  maar	  voor	  zijn	  plezier,	  voor	  het	  zo	  goed	  mogelijk	  neerzetten	  van	  de	  tekst.	  Een	  hele	  goede	  
keuze	  van	  het	  Concertkoor	  Baarn.	  Bas	  Kuijlenburg	  (1962)	  zong	  de	  baspartij	  en	  ook	  deze	  zanger	  paste	  goed	  
bij	  het	  gekozen	  muziekstuk.	  Erg	  moeilijk	  is	  Maunders	  muziek	  misschien	  niet,	  maar	  het	  vergt	  wel	  veel	  
wisseling	  in	  dynamiek	  en	  emotie	  om	  de	  muziek	  mooi	  te	  kunnen	  brengen.	  De	  twee	  solisten	  konden	  dat,	  
zonder	  sentimenteel	  te	  worden,	  wat	  bij	  deze	  dramatische	  muziek	  en	  tekst	  op	  de	  loer	  ligt.	  Ik	  wil	  dit	  stuk	  wel	  
vaker	  horen.	  
Het	  Requiem	  van	  Fauré	  is	  een	  van	  de	  hoogtepunten	  van	  de	  passiemuziek,	  vinden	  velen.	  Het	  is	  inmiddels	  
een	  bekend	  stuk	  geworden.	  Het	  gevaar	  ligt	  dan	  op	  de	  loer	  dat	  je	  een	  uitvoering	  gaat	  vergelijken	  met	  een	  cd	  
van	  een	  topkoor	  dat	  je	  al	  kent,	  in	  mijn	  geval:	  van	  het	  Schola	  Cantorum	  van	  Oxford.	  Daar	  kan	  een	  
Concertkoor	  Baarn	  natuurlijk	  niet	  tegenop.	  Daarom	  kwam	  het	  begin	  bij	  mij	  wat	  flauwtjes	  over:	  alsof	  het	  
niet	  het	  begin	  van	  een	  dramatisch	  stuk	  muziek	  was.	  Maar	  die	  lichte	  teleurstelling	  was	  snel	  voorbij.	  Het	  koor	  
maakte	  er	  werk	  van.	  Wie	  goed	  luisterde	  en	  het	  verhaal	  van	  het	  lijden	  van	  Christus	  nog	  eens	  tot	  zich	  door	  
liet	  dringen,	  moest	  wel	  huiveren.	  Fauré	  opent	  met	  zijn	  muziek	  het	  menselijk	  hart	  om	  hem	  extra	  te	  
doordringen	  van	  wat	  er	  gebeurde.	  
Dat	  is	  in	  de	  lijn	  van	  wat	  Bach’s	  opvatting	  was	  van	  muziek:	  het	  moest	  de	  harten	  openen	  voor	  het	  evangelie.	  
Ontvankelijk	  maken.	  Je	  ontkomt	  niet	  meer	  aan	  de	  dramatiek	  van	  het	  verhaal	  dankzij	  deze	  muziek.	  Woorden	  
zeggen	  niet	  alles,	  immers.	  
De	  Soester	  sopraan	  Nienke	  van	  den	  Berg,	  tevens	  lid	  van	  het	  koor,	  kon	  het	  beroemde	  Pie	  Jesu	  dan	  ook	  
geheel	  in	  de	  lijn	  van	  deze	  gedachte	  zingen.	  Erg	  mooi,	  zuiver	  en	  vast	  van	  toon.	  Indringend,	  zoals	  beide	  
koorwerken	  deze	  avond	  waren,	  zonder	  overdreven	  romantiek.	  Een	  goede	  voorbereiding	  op	  Pasen.	  
	  

Piet	  van	  Dijk	  


