
	  

	  

	  
BRAHMS	  EN	  CONCERTKOOR	  BAARN,	  EEN	  HYMNE	  VAN	  TROOST	  
	  
Zaterdagavond	  in	  de	  Nicolaaskerk	  was	  veel	  publiek	  aanwezig	  om	  te	  luisteren	  naar	  Ein	  Deutsches	  
Requiem	  van	  Johannes	  Brahms.	  Brahms	  gebruikte	  niet	  de	  bij	  een	  requiem	  gebruikelijke	  Latijnse	  
teksten,	  maar	  selecteerde	  zelf	  de	  teksten	  uit	  de	  bijbel.	  	  Hij	  voltooide	  het	  stuk	  na	  de	  dood	  van	  zijn	  
moeder.	  Het	  requiem	  werd	  enorm	  populair	  en	  zorgde	  bovendien	  voor	  Brahm´s	  definitieve	  
doorbraak.	  Het	  Concertkoor	  werkte	  deze	  avond	  samen	  met	  Vocaal	  Ensemble	  Fioretto	  en	  
Kamerorkest	  Flehite	  Sinfonietta.	  Voorzitter	  Yvonne	  van	  Bommel	  heette	  het	  publiek	  van	  harte	  
welkom	  en	  meldde	  enkele	  bijzondere	  feiten.	  Het	  Concertkoor	  bestaat	  inmiddels	  al	  115	  jaar,	  het	  
Vocaal	  Ensemble	  20	  jaar,	  het	  Kamerorkest	  Flehite	  eveneens	  20	  jaar	  en	  last	  but	  not	  least	  staat	  dirigent	  
Thijs	  Kramer	  al	  40	  jaar	  voor	  dit	  koor.	  
Het	  allereerste	  concert	  met	  dirigent	  Thijs	  Kramer,	  40	  jaar	  geleden	  dus,	  was	  ook	  Ein	  Deutsches	  
Requiem	  van	  Brahms.	  Een	  extra	  dimensie	  om	  het	  nogmaals	  uit	  te	  voeren.	  Het	  requiem	  is	  vooral	  
bedoeld	  als	  troost	  voor	  hen	  die	  achterblijven.	  Zoals	  Brahms	  het	  verwoordde:	  ´Het	  moet	  vooral	  een	  
menselijk	  requiem	  zijn´.	  Vandaar	  misschien	  een	  gedichtje	  van	  Toon	  Hermans	  in	  het	  
programmaboekje`´Er	  moet	  toch	  ´n	  plek	  zijn,	  ´n	  land	  of	  ´n	  rijk,	  waar	  iedereen	  happy	  is,	  iedereen	  
gelijk…´	  enz.	  	  Goed	  gevonden	  overigens.	  
Als	  solisten	  waren	  aangetrokken	  Elma	  van	  den	  Dool,	  sopraan	  en	  Bas	  Kuijlenburg,	  bas.	  
Het	  grootste	  aandeel	  is	  voor	  het	  koor,	  dat	  met	  souplesse	  de	  gebaren	  van	  de	  dirigent	  volgde.	  
Het	  eerste	  koor	  ´Selig	  sind,	  die	  da	  Leid	  tragen´	  betekende	  een	  prachtig	  begin	  van	  het	  geheel.	  
Van	  uiterst	  zacht	  naar	  fortissimo	  was	  voor	  het	  koor	  geen	  enkel	  bezwaar.	  Het	  gaf	  des	  te	  meer	  de	  kern	  
van	  de	  muziek	  weer.	  Dezelfde	  nuances	  kwamen	  aan	  de	  orde	  in	  het	  tweede	  koor	  ´Denn	  alles	  Fleisch,	  
es	  ist	  wie	  Gras´.	  Dezelfde	  dimensie,	  dezelfde	  zeggingskracht.	  Dit	  laatste	  bleef	  tot	  de	  laatste	  noot	  de	  
discipline	  bij	  dit	  requiem.	  Dirigent	  Thijs	  Kramer	  verzette	  onderwijl	  af	  en	  toe	  de	  muziekstandaard	  om	  
nóg	  grotere	  gebaren	  naar	  koor	  en	  orkest	  te	  kunnen	  maken.	  
Bas	  Kuijlenburg	  vertolkte	  tezamen	  met	  het	  koor	  ´Herr,	  lehre	  mich,	  das	  ein	  Ende	  mit	  mir	  haben	  muss´,	  
duidelijk	  gezongen	  en	  mooie	  bijdrage	  van	  het	  koor.	  
Sopraan	  Elma	  van	  den	  Dool	  soleerde	  na	  de	  pauze	  in	  de	  aria	  ´Ihr	  habt	  nun	  Traurigkeit.´.	  Prachtig	  
getoonzet	  en	  prachtig	  gezongen	  en	  ook	  hierin	  vervulde	  het	  koor	  een	  mooie	  aanvullende	  rol.	  Veel	  
koper-‐	  en	  slagwerk	  begeleidden	  de	  baritonsolo	  ´Denn	  wir	  haben	  hie	  keine	  bleibende	  Statt´,	  waarna	  
het	  koor	  tenslotte	  het	  allerlaatste	  (zang)woord	  had	  in	  ´Selig	  sind	  die	  toten,	  die	  in	  dem	  Herrn	  sterben,	  
von	  nun	  an´.	  Dan	  daalt	  een	  stilte	  neer	  in	  de	  kerk,	  heel	  even,	  en	  breekt	  het	  welverdiende	  applaus	  los.	  
Bloemen	  en	  een	  staande	  ovatie	  voor	  alle	  medewerkers.	  Koor,	  solisten,	  orkest	  en	  dirigent	  Thijs	  
Kramer	  die	  vol	  enthousiasme	  en	  met	  krachtige	  	  energie	  dit	  requiem	  voor	  het	  voetlicht	  bracht.	  
Op	  maandag	  18	  november	  a.s.	  organiseert	  het	  koor	  een	  open	  repetitieavond	  	  in	  de	  NPB	  kerk	  in	  Baarn	  
in	  de	  Kampstraat.	  Op	  13	  april	  2014	  wordt	  de	  Matthäus	  Passion	  van	  Bach	  uitgevoerd	  in	  de	  Westerkerk	  
in	  Amsterdam	  en	  op	  14	  november	  2014	  brengt	  het	  koor	  het	  Requiem	  van	  Mozart,	  het	  Ave	  Verum	  en	  
de	  Krönungsmesse	  in	  de	  Heilige	  Familiekerk	  in	  Soest	  ten	  gehore.	  
Van	  harte	  aanbevolen.	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Joke	  Hof	   	  
	  


