
	  
PRIMA	  NAJAARSCONCERT	  DOOR	  CONCERTKOOR	  BAARN	  	  
	  
Vrijdagavond	  jl.	  verzorgde	  Concertkoor	  Baarn	  het	  najaarsconcert	  in	  de	  Heilige	  familiekerk	  te	  Soest.	  Er	  
was	  voor	  dit	  concert	  gekozen	  voor	  Franse,	  dan	  wel	  Franstalige	  componisten.	  En	  zo	  kon	  het	  gebeuren	  
dat	  voorzitter	  Yvonne	  van	  Bommel	  het	  publiek	  welkom	  heette	  met	  een	  vrolijk	  Bon	  soir!	  Als	  solisten	  
waren	  voor	  dit	  concert	  uitgenodigd:	  Wybe	  Kooijmans,	  orgel,	  Alex	  Vermeulen,	  tenor,	  en	  Inez	  Carsauw,	  
alt,	  welke	  laatste	  de	  ziek	  geworden	  José	  Scholte	  verving.	  	  
Het	  programma	  opende	  met	  het	  Requiem	  van	  Maurice	  Duruflé,	  een	  werk	  uit	  1947	  en	  dus	  uit	  de	  
twintigste	  eeuw.	  Je	  zou	  kunnen	  zeggen	  een	  iets	  modernere	  versie	  van	  een	  requiem	  zoals	  we	  het	  
kennen	  van	  bijvoorbeeld,	  Brahms,	  Verdi	  en	  Mozart.	  Voor	  het	  koor	  beslist	  niet	  makkelijk	  om	  uit	  te	  
voeren.	  Maar,	  onder	  de	  bezielende	  leiding	  van	  dirigent	  Thijs	  Kramer,	  wist	  het	  koor	  ook	  de	  lastige	  
passages	  uitstekend	  voor	  het	  voetlicht	  te	  brengen.	  Dat	  er	  alleen	  de	  begeleiding	  van	  orgel	  was,	  deed	  
niets	  	  af	  aan	  de	  gehele	  presentatie.	  De	  altsolo	  in	  het	  Pie	  Jesu	  was	  een	  prachtig	  intermezzo,	  in	  het	  
Domine	  Jesu	  Christi	  en	  In	  paradisum	  mocht	  de	  tenor	  zich	  laten	  horen	  met	  een	  stem	  die	  ruimschoots	  
de	  kerk	  vulde.	  
Na	  de	  pauze	  bestond	  het	  programma	  uit	  iets	  bekender	  en	  lichtere	  stukken.	  	  
Op	  Radio	  4	  is	  de	  laatste	  tijd	  de	  Cantique	  de	  Jean	  Racine	  van	  componist	  Gabriel	  Fauré	  haast	  wel	  een	  
hit	  te	  noemen.	  Wat	  wil	  zeggen;	  vele	  malen	  uitgevoerd	  of	  aangevraagd.	  Compliment	  voor	  het	  koor	  
voor	  het	  duidelijk	  overbrengen	  in	  de	  Franse	  taal.	  Het	  blijft	  een	  prachtig	  muziekstuk	  met	  mooie	  
afwisseling	  van	  stemsoorten.	  
Wybe	  Kooijmans	  speelde	  een	  orgelsolo	  van	  Jehan	  Alain,	  Litanies,	  gekenmerkt	  door	  invloeden	  van	  
Olivier	  Messiaen	  en	  Alains	  surrealistische	  humor.	  Vingervlugheid	  op	  een	  orgel	  werd	  hierbij	  weer	  eens	  
perfect	  tot	  uiting	  gebracht.	  Tenor	  Alex	  Vermeulen	  soleerde	  in	  het	  Panis	  Angelicus	  van	  César	  Franck,	  
uiteraard	  tezamen	  met	  het	  koor.	  Voor	  het	  publiek	  een	  feest	  der	  herkenning,	  maar	  daarom	  juist	  voor	  
de	  solist	  steeds	  weer	  een	  uitdaging	  het	  zo	  te	  brengen	  alsof	  het	  de	  allereerste	  keer	  is.	  Missie	  
geslaagd!	  Alt	  Inez	  Carsauw	  bracht	  een	  intens	  gezongen	  La	  Procession	  ten	  gehore,	  eveneens	  van	  César	  
Franck.	  Afgezien	  van	  het	  feit	  dat	  ze	  op	  het	  allerlaatste	  moment	  benaderd	  werd,	  een	  zieke	  collega	  te	  
vervangen,	  dwong	  dit	  optreden	  respect	  af.	  
Tot	  slot	  werd	  Psalm	  150	  gezongen,	  een	  waardig	  slot	  van	  dit	  Franse	  programma.	  Er	  waren	  bloemen	  
voor	  organist	  en	  solisten.	  Een	  grotere	  bos	  bloemen	  was	  bestemd	  voor	  dirigent	  Thijs	  Kramer	  die	  
inmiddels	  40	  jaar	  als	  dirigent	  aan	  het	  Concertkoor	  Baarn	  is	  verbonden.	  Dat	  verdient	  inderdaad	  
bloemen	  en	  applaus	  van	  leden	  en	  publiek.	  40	  jaar	  geleden	  was	  Thijs	  Kramer	  nog	  maar	  enkele	  weken	  
benoemd	  als	  dirigent	  toen	  hij	  al	  Ein	  Deutsches	  Requiem	  van	  Brahms	  met	  hen	  moest	  uitvoeren,	  wat	  
overigens	  toen	  gelukt	  is.	  
Komend	  jaar,	  op	  8	  november	  2013	  wordt	  opnieuw	  Ein	  Deutsches	  Requiem	  van	  Brahms	  uitgevoerd	  
onder	  zijn	  leiding	  en	  wel	  in	  de	  Nicolaaskerk	  in	  Baarn.	  Op	  19	  april	  2013	  staat	  Petite	  Messe	  Solenell	  van	  
Rossini	  ingepland	  en	  die	  uitvoering	  vindt	  plaats	  in	  de	  Heilig	  Familiekerk	  in	  Soest.	  Concertkoor	  Baarn	  
kan	  over	  dit	  concert	  zeer	  tevreden	  zijn,	  mede	  bevestigd	  door	  het	  enthousiaste	  applaus	  na	  afloop.	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Joke	  Hof	  
	  
	  
	  


