
	  
CONCERTKOOR	  BAARN	  EN	  ROSSINI	  EEN	  PRIMA	  COMBINATIE	  
	  
Uitvoering:	  Concertkoor	  Baarn	  
Gehoord.	  Vrijdag	  19	  april	  in	  de	  Heilige	  Familiekerk	  in	  Soest.	  
	  
O.l.v.	  dirigent	  Thijs	  Kramer	  werd	  de	  Petite	  Messe	  Solennelle	  van	  Gioachino	  Rossini	  
uitgevoerd.	  Als	  solisten	  waren	  aangetrokken	  sopraan	  Elma	  van	  den	  Dool,	  alt	  José	  Scholten	  
die	  de	  zieke	  Marjolein	  Koetsier	  verving,	  Falco	  van	  Loon	  tenor	  en	  Bas	  Kuijlenburg	  bas.	  Rossini	  
schreef	  de	  allereerste	  versie	  voor	  klein	  koor	  en	  solisten,	  2	  piano´s	  en	  harmonium	  op	  71	  
jarige	  leeftijd	  en	  droeg	  de	  Petit	  Messe	  op	  aan	  een	  Parijse	  vriendin	  Gravin	  Pillet-‐Will.	  Later	  
schreef	  hij,	  op	  aandringen,	  een	  versie	  voor	  orkest,	  maar	  zelf	  heeft	  hij	  deze	  nooit	  gehoord.	  De	  
uivoering	  in	  Soest	  was	  zoals	  Rossini	  hem	  bedoelde:	  zonder	  orkest.	  Aan	  de	  vleugel	  begeleid	  
door	  Jan	  Jansen	  en	  aan	  het	  orgel	  Wybe	  Kooijmans,	  twee	  voortreffelijke	  musici.	  	  
Wie	  de	  opera´s	  van	  Rossini	  kent	  of	  beluistert	  zal	  dit	  muzikale	  aspect	  toch	  af	  en	  toe	  tussen	  de	  
noten	  door	  hebben	  waargenomen	  ook	  al	  beweren	  kenners	  dat	  dit	  absoluut	  het	  geval	  niet	  is.	  
Maar	  bijvoorbeeld	  in	  de	  tenorsolo	  van	  Falco	  van	  Loon	  in	  het	  Domine	  Deus	  en	  het	  Qui	  tollis	  
door	  sopraan	  en	  alt	  hoorde	  ik	  toch	  wel,degelijk	  de	  intonaties	  uit	  Rossini´s	  opera´s.	  Wellicht	  is	  
dat	  ook	  wel	  een	  zeer	  persoonlijke,	  maar	  niet	  onprettige	  conclusie.	  Het	  koor	  volgde	  de	  
dirigent	  in	  de	  zachte	  passages	  feilloos,	  bijvoorbeeld	  in	  het	  Kyrie,	  het	  prachtige	  begin	  van	  
deze	  Petite	  Messe.	  Maar	  het	  grotendeels	  a	  capella	  gezongen	  Sanctus	  was	  eveneens	  van	  
grote	  klasse.	  
Dirigent,	  pianist	  en	  organist	  vormden	  een	  sterke	  drie-‐eenheid.	  Pianist	  Jan	  Jansen	  soleerde	  
met	  krachtige	  hand	  in	  het	  Preludio	  religioso.Wybe	  Kooijmans	  daarentegen	  speelde	  een	  
kleinere	  maar	  zeker	  geen	  ondergeschikte	  rol.	  Alle	  waardering	  ook	  voor	  alt	  José	  Scholten	  die	  
zoals	  gezegd	  werd	  ingezet	  ter	  vervanging	  van	  Marjolein	  Koetsier.	  Ze	  mocht	  prachtig	  soleren	  
in	  het	  slot	  van	  de	  Petite	  Messe,	  het	  Angus	  Dei.	  Elma	  van	  den	  Dool	  ging	  voluit	  in	  het	  O	  
salutaris	  hostia.	  Bas	  Kuijlenburg	  vertolkte	  op	  zijn	  eigen	  prettige	  manier	  	  het	  	  Quoniam	  tu	  
solus	  sanctus.	  Alle	  solisten	  verdienen	  een	  dikke	  pluim,	  net	  als	  het	  koor.	  	  
Voor	  de	  solisten,	  dirigent	  en	  begeleiders	  waren	  er	  na	  afloop	  bloemen	  en	  het	  publiek	  
beloonde	  met	  een	  groot	  applaus.	  Op	  vrijdag	  8	  november	  a.s.	  wordt	  in	  de	  Nicolaaskerk	  in	  
Baarn	  Ein	  Deutsches	  Requiem	  van	  Brahms	  uitgevoerd,	  het	  werk	  waarmee	  dirigent	  Thijs	  
Kramer	  zijn	  loopbaan	  bij	  het	  Concertkoor	  is	  begonnen.	  En	  op	  zondag	  13	  april	  2014	  wordt	  
opnieuw	  de	  Matthäus	  Passion	  van	  J.S.	  Bach	  uitgevoerd	  in	  de	  Westerkerk	  te	  Amsterdam.	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Joke	  Hof	  


