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Bachcantate
Projectkoor Collegium Vocale Drenthe

Bachcantatedienst in Hoogeveen op 8 november

Op 1 mei 2009 is Projectkoor Collegium Vocale

2009, waar onder andere Cantate BWV 106

Drenthe van start gegaan. Dit koor, dat onder
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Voorwoord
Beste zangliefhebber,
Vanavond gaat u genieten van Collegium Vocale
Drenthe dat zijn tweede lustrum viert. En dan niet
in de betekenis van het tienjarig bestaan, maar
in de zin van het aantal concerten. Vanavond
voert het Collegium Vocale Drenthe zijn tiende
Bachcantateproject uit.
Project? Een koor op projectbasis? Misschien
vraagt dat wat uitleg… Je bent er geen lid van,
maar je schrijft je elk jaar weer in om mee te zingen
in het jaarlijkse concert. En daarna ga je weer een
tijdje je eigen weg. Om je de volgende keer weer op
te geven voor het jaarconcert, want je houdt zo van
de muziek van Bach.
De deelnemers komen uit heel Drenthe. Inmiddels
is er een vaste kern van zangers en zangeressen die
zich elk jaar opgeeft voor het concert in november.

Beschermheer Collegium Vocale Drenthe

Je zou bijna kunnen zeggen dat het op een gewoon
koor begint te lijken… Kun je het eigenlijk nog wel
een projectkoor noemen? Jazeker, want je kunt er

aanbod dat in Hoogeveen en omgeving jaarlijks is

nog steeds geen lid van worden. En je aanmelden

te horen. Muziek houdt mensen bijeen en biedt

is nog steeds jaarlijks.

een rustpunt in een hectische samenleving. Zingen
in een koor is een ontspannende en prettige

Collegium Vocale Drenthe heeft de Hoofdstraatkerk

bezigheid. Het brengt saamhorigheid tussen de

als thuisbasis. Het koor is uitgegroeid van 35

zangers onderling en de toehoorders.

naar 60 zangers en zangeressen. Collegium Vocale
Drenthe heeft succesvolle concerten gegeven. Alle

Tot slot wil ik als burgemeester én als

keren is de belangstelling groot. En vanuit het

beschermheer van het Collegium Vocale Drenthe

publiek komt veel waardering voor de muziek van

de organisatie van harte feliciteren met deze

Bach en de wijze waarop het Collegium Vocale

mijlpaal; het tiende Bachcantateproject. En u in de

Drenthe deze muziek uitdraagt.

zaal wens ik een betoverende avond.

Ik vind het fantastisch om zo´n prachtig koor

Met muzikale groet,

met een regionale uitstraling ´in huis´ te hebben.
Want in Hoogeveen hebben we cultuur hoog
in het vaandel staan. Het is een belangrijke en
waardevolle aanvulling op het rijke muzikale

Karel Loohuis
Burgemeester Hoogeveen
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Dirigent Roelof Bosma

Bach back in Hoogeveen
Als dirigent van het koor Deo Cantemus
heb ik jarenlang concerten verzorgd in
Hoogeveen. In mijn periode als koorleider
deed ik ervaring op met de uitvoering van
enkele Bachcantatediensten. Hiervoor bleek
veel belangstelling te zijn. Uiteindelijk ben ik
gestopt met Deo Cantemus en daarmee ook de
Bachcantates. Vanuit het nieuwe projectkoor
Collegium Vocale Drenthe - het jubileum vieren
we vanavond – heb ik de Bachcantates weer
opgepakt. Ik vertel u graag hoe het ontstond.
De start van het Collegium Vocale Drenthe
Het bedrijf !pet bestond in 2007 150 jaar. Voor dit feest mocht

Roelof Bosma
Dirigent

ik de concertavond organiseren en directeur/eigenaar Bert van
der Haar gaf me volop ruimte voor creativiteit. Bij de evaluatie
kregen we het over Bach en dat er in Hoogeveen geen Bachcantatediensten- of concerten meer waren. Wel in Emmen en
Assen. Financieel heeft !pet een goede aanzet gegeven om te
kunnen starten en zo werd Collegium Vocale Drenthe als projectkoor opgericht.
Veel thuisstudie, snel resultaat
De eerste keer was enerverend. Hoeveel zangers komen er,
hoe streng moet je bij de selectie zijn, hoe moet of kan het
orkest zijn en moet er een predikant bij voor de inhoud van de
dienst… Dat laatste is overigens zoals het gebeurde in Bachs
tijd.
Het meest spannende moment blijft - ook bij de tiende keer
- als ik het koor voor het eerst hoor. Ik ben benieuwd naar
de koorklank: hoe is de balans, hoe is de verhouding tussen
dames- en herenstemmen, enzovoort. In de muziek van Bach
zitten vaak veel zestiende noten, riedeltjes genoemd.
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Soms lastig instuderen, maar uitdagend om het
voor elkaar te krijgen. De zangers zijn enthousiast
en gaan er voor. Door zelfstudie thuis zetten we het
project in een korte tijd neer.
Beroepsmusici versterken amateurs
Ik kies altijd voor een beroepsorkest en beroepssolisten. We willen graag kwaliteit bieden en door
ons te omringen met beroepsmensen halen we het
niveau van de amateurzangers omhoog. De solisten
vinden we dicht bij huis, maar soms ook van ver.
Het heeft vaak met de beschikbaarheid te maken. De vaste begeleider van de repetities is Joke
Venhuizen. Elke zaterdagmorgen is ze er om ons te
ondersteunen, vooral met de moeilijke passages.

Programma
Collegium Vocale Drenthe

In de vorm van een concert

Motet: Der Gerechte kommt um - Bach / Kuhnau

Het eerste jaar hebben we het concert in de vorm

Motet: O Jesu Christ, mein’s Lebens Licht BWV 118

van een Bachcantatedienst uitgevoerd. Het tweede
jaar was het lastiger om de financiën voor elkaar te
krijgen. Daarom besloten we er een concert van te

Ensemble Conservatoire

maken: twee cantates met een extra koorwerk. Het

3e suite van Bach, deel 1 Ouverture

publiek wil het koor graag vaker horen en voor het
bedrijfsleven is het gemakkelijker om een concert
te sponsoren dan een dienst.

Collegium Vocale Drenthe
Meine Seel erhebt den Herren - BWV 10

We zingen voor u!
Door de jaren heen is er een vaste kern ontstaan,
een vriendenclub. Hierdoor wordt de kwaliteit

Pauze

steeds beter. Omdat we vaak van de bezoekers
horen dat het koor en de koorgedeelten zo mooi
zijn, hebben we de laatste jaren een extra koorstuk
toegevoegd. Uiteraard van Bach, maar we putten

Collegium Vocale Drenthe
Weihnachtsoratorium deel 1 - BWV 248

ook uit het repertoire van zijn familie.
Ensemble Conservatoire
Dat onze gasten na afloop zeggen dat het prachtig
was, daar gaat het om. Steeds hameren we op de
uitspraak, voordracht en dynamiek. We zingen

3e suite van Bach, deel 2 en 3, Rondo en Gavotte

voor u, ons publiek! Ook tijdens dit jubileumcon-

Collegium Vocale Drenthe

cert met een feestelijke afsluiting. U ziet het aan de

Motet: Das ist meine Freude - Johann Ludwig Bach

opbouw van het programma.
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Carina Vinke vertelt…

Zingen is voor mij een
eerste levensbehoefte
Carina Vinke (38) werkt in 2019 mee aan
verschillende operaproducties in binnen- en
buitenland en zingt veel concerten. In recensies
wordt haar donkere stem met opvallend timbre
omschreven als: ‘Het is een warme zeldzame
donkerbruine stem met een gouden randje.’
Samen met haar man heeft ze twee zoons
van 4 en 6 jaar. Ze heeft haar eigen bedrijf.
Studeren, repeteren, scholing, netwerken en de
administratie bijhouden zijn onderdelen van
de dag. Zij dirigeert onder andere het Emmens
Mannenkoor.

Carina Vinke
Solist

Een ervaren vakvrouw
Carina Vinke is geboren en getogen in Emmen. “Als jong meisje
zong ik al graag. In het kinderkoor ‘de Kleine Klokjes’ in Erica
werd ik opgemerkt als talentvol. Als tiener dirigeerde ik zelf
in dit kinderkoor. Op mijn negende werd ik toegelaten tot het
Nationaal Kinderkoor, tegenwoordig heet dat Vocaal Talent
Nederland. Daarnaast zong ik in het Drentse kinderkoor Viva
La Musica in Zuidwolde.”
Toen ze vijftien was, werd ze geselecteerd vanwege haar
mooie stem voor de jong talentenafdeling aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. “In 2004 behaalde ik mijn
bachelor ‘Klassiek solozang’. Na een internationale selectie
was ik één van de zeven gelukkigen die werd geselecteerd voor
de Nederlandse Opera Academie. In 2007 behaalde ik mijn
master ‘Opera’. Mijn lerares was de Drentse Jard van Nes.
In 2009 en 2010 studeerde ik in Brussel aan het Koninklijk
Conservatorium ‘Lied’ bij Udo Reinemann. Masterclasses volgde
ik onder anderen bij Teresa Berganza, Christa Ludwig en
Nathalie Stutzman.”
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De muziek van Bach en wat die voor Carina

Workshops

betekent

Als Carina workshops geeft aan koren hoopt zij

Dankzij ‘Viva la Musica’ kwam Carina voor het

dat de zangers na afloop nieuwe inspiratie hebben

eerst in aanraking met de Matthäuspassion van

gekregen. En natuurlijk ook dat het koor als groep

Bach. Dit kinderkoor mocht invulling geven aan de

door de ervaring nieuwe energie krijgt en nieuwe

noten geschreven voor het kinderkoor. In die tijd

doelen stelt. “Mijn advies aan koorzangers is,

bedacht Carina dat ze het geweldig zou vinden om

verdiep je in de tekst die je mag zingen, zoek naar

later als soliste voor het projectkoor en orkest te

dat zilveren lijntje tussen jou, je medezangers en

staan. “Gedurende mijn studie begon ik met het

de dirigent, en tot slot ga op zoek naar je uitersten

zingen van de grote werken van Bach, altijd als

en binnen dat kader op zoek naar uitdrukking en

soliste. Voor mij is het zingen van de muziek van

kleur.”

Bach plezierig voor mijn stem. Helende muziek met
diepgang, complexiteit en veel gelaagdheid. Ieder

Samenwerking met Roelof Bosma

jaar opnieuw mag ik ‘Bach’ zingen in binnen- en

Carina Vinke werkt al enige jaren plezierig samen

buitenland. Bijzonder was het om in Tokio en

met dirigent Roelof Bosma. “De eerste ontmoeting

Osaka Bach zijn Weihnachtsoratorium te zingen.”

was toen we samen ‘The Armed Man’ van Jenkins
uitvoerden in de grotere steden van Drenthe.

Ga op zoek naar je uitersten
en binnen dat kader op zoek
naar uitdrukking en kleur.

Samen met het Drents Jeugdorkest en het koor
Vocalin Drenthe. Sinds die concerten heeft Roelof
mij veelvuldig gevraagd om te soleren met Vocalin
Drenthe en het Drents Omroepkoor. We traden
onder andere op bij RTV Drenthe. We vullen elkaar
aan en bundelen onze krachten tijdens repetities.
Roelof als dirigent en ik als zangeres of als vocal

De muziek van Bach is niet meer weg te denken uit

coach.” Volgend jaar geven ze voor het eerst een

Carina’s leven. Het is verweven in haar werkzame

gezamenlijk concert met de mannenkoren die zij

leven als soliste en in haar privéleven. Al bijna

dirigeren namelijk het Meppeler Mannenkoor en

twintig jaar lang zingt Carina Bachs muziek in de

het Emmens Mannenkoor.

weken voor Pasen en Kerst. “De uitdaging blijft en
de muziek vind ik alleen maar mooier, indringender
en betekenisvoller worden. Aan het einde van dit
jaar mag ik voor het eerst met het Concertgebouw
Kamerorkest het Weihnachtsoratorium zingen. Een
prachtige kans.”
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Menna Hidding

Sopraan van het eerste uur

Menna Hidding (59) is een van de deelnemers
die als sopraan vanaf het begin heeft
meegezongen met de Bachcantates van het
Collegium Vocale Drenthe. Nu dus voor de
tiende keer. “Ik kreeg de liefde voor muziek
van thuis mee. Mijn moeder zong veel in huis.
Op zondagmiddag zongen we bij het traporgel
uit de bundel van Johannes de Heer. Deze
voorliefde voor muziek heb ik helaas nog niet
kunnen overgedragen aan mijn eigen kinderen.
Mijn jongste zoon komt wel geregeld naar mij
luisteren. Dat geeft hoop.”

Menna Hidding
Sopraan

Eerste kennismaking met Bach
Menna’s eerste kennismaking met Bach was rond haar
twintigste. “Ik woonde thuis en luisterde voor het eerst naar
muziek van de Matthäuspassion. Dit maakte grote indruk op
mij. Ik riep maar oh, die muziek, wat is dat mooi, wat is dit
prachtig…”. De ontroering klinkt nog door in haar stem. “Ik
vond het zo anders dan het meisjeskoor waarin ik zong. Heel
bijzonder en Bach heeft me sindsdien nooit meer losgelaten. Ik
ben zelfs professionele zangles gaan volgen en ging klassieke
muziek steeds meer waarderen. En bovenal… zingen is mijn
passie, ik word er blij van, muziek raakt me.” Haar gedachten
gaan uit naar een moment in een van de voorgaande concerten.
“De violen zetten in, zo mooi vond ik dat, dat het me een paar
maten kostte voor ik kon inzetten met mijn zang.”
Het accent op het koor
Menna vertelt dat het accent van de uitvoeringen van het
Collegium Vocale Drenthe door de jaren heen meer en meer
op de bijdragen van het koor kwam te liggen. “Na een eerste
uitvoering in een kerkdienst bleek dat het publiek meer
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Historie CVD
2017 project CVD 09
BWV 144 Nimm was dein ist, und gehe hin.
J.M. Bach. Motet: Das Blut Jesu Christi.
BWV 111 Was mein Gott will, das g’scheh
allzeit. Schelle.
Motet: Komm, Jesu, komm. J.L. Bach.
Motet: Das ist meine Freude.
2016 project CVD 08
BWV 72 Alles nur nach Gottes Willen
BWV 77 Du sollt Gott, deinen Herren, lieben
koormuziek wilde horen. De mensen kwamen voor

J. Bach: Unser Leben ist ein Schatten

het koor. Zo is het repertoire gegroeid van één
cantate naar een groter programma. En er zijn

2015 project CVD 07

steeds meer cantates geweest waarbij het koor een

BWV 99 Was Gott tut, das ist wohlgetan

groter aandeel kreeg.”

BWV 67 Halt im Gedächtnis Jesum Christ
BWV 30 Freue dich, erlöste Schar (alleen

Oefenen

koorgedeelten)

“Ik ben een sopraan en ik wil vooral een goede
sopraan zijn. Daarom pak ik het studeren serieus

2014 project CVD 06

aan. Vaak met behulp van de computer en

BWV 66 Erfreut euch, ihr Herzen

websites als ‘Cyberbass’, ‘Koorpartijen.nl’ en soms

BWV 147 Herz und Mund und Tat und Leben

gebruik ik Mp3-bestanden. Het is hard werken.
Tijdens de zanglessen die ik volgde, lag het accent

2013 project CVD 05

op adembeheersing en ademsteun. Hier heb ik

BWV 179 Siehe zu, dass deine Gottesfurcht

nog steeds baat bij.” Roelof beschrijft zij als een

nicht Heuchelei sei

enthousiaste en stimulerende dirigent. “Hij is erg

BWV 140 Wachet auf, ruft uns die Stimme

geduldig.”

BWV 21, koor 6 Was betrübst du dich, meine
Seele

Haar hart ligt bij de Bachcantates
De muziek van Bach ontroert Menna. Dat komt

2012 project CVD 04

vooral omdat ze zijn stukken zo mooi vindt.

BWV 36: Schwingt freudig euch empor

“Iets mooi vinden, is voor mij het belangrijkste

BWV 37: Wer da gläubet und getauft wird

criterium.” Eerder heeft zij bijvoorbeeld stukken

en het vijfstemmig motet: Der Gerechte

van Mendelssohn en Mozart gezongen bij Deo

kommt um van J.S. Bach / J.Kuhnau

Cantemus, gedurende 25 jaar. “Ook deze muziek
vind ik prachtig en ontroert me. Nu zing ik

2011 project CVD 03

overigens al geruime tijd bij Varivocaal. Dat is een

BWV 39: Brich dem Hungrigen dein Brot

totaal ander soort koor. Een a capella koor met

BWV: 71 Gott ist mein König

gevarieerde muziek, soms wat ‘close harmony’.
De stemmen en tonen liggen hierbij vaak dichtbij

2010 project CVD 02

elkaar. Ook doe ik mee aan projecten van

BWV 6: Bleib bei uns, denn es wird Abend

Vocalin Drenthe.” Haar hart ligt evenwel bij de

werden

Bachcantates van het Collegium Vocale Drenthe.

BWV 64: Sehet, welch eine Liebe hat uns der

“Het is fantastisch om bij dit koor te zingen. Het

Vater erzeignet

voordeel is dat het projecten zijn die je na het
optreden tevreden kunt afronden. Ik hoop op een

2009 project CVD 01

mooi concert met veel publiek.”

BWV 106: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit
-Actus tragicus-
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Dirigent en solisten
Dirigent Roelof Bosma
Roelof Bosma is als
docent Algemene
Muzikale Vorming
verbonden geweest aan de
muziekschool in Hoogeveen
en aan het Centrum
Kunstzinnige Vorming (CQ)
in Emmen/Coevorden.
Hij volgde de opleiding voor docent Algemene
Muzikale Vorming in Amsterdam en studeerde drie
jaar voor de opleiding staatsexamen conser-vatorium
- klarinet. Ruim dertig jaar is Roelof dirigent geweest
van COV Deo Cantemus in Hoogeveen en ruim
dertien jaar was hij dirigent van Kapella Vocale
in Emmen. Als dirigent heeft hij ervaring met
verschillende koorsoorten, ensembles en orkesten.
Met deze koren heeft hij veel buitenlandse reizen
gemaakt en gezongen in grote kathedralen in
Brugge, Parijs, Keulen, Berlijn en Praag.

In 2012 heeft Roelof Bosma het Jenkins project The
Armed Man uitgevoerd. Met dit project kreeg Kapella
Vocale, onder zijn leiding, de Amateurkunstprijs van
2012 van de gemeente Emmen.
Dit project werd later nog een paar keer uitgevoerd
met Vocalin Drenthe, dat hij in 2014 oprichtte. Met
dit projectkoor geeft hij projectmatig concerten,
onder andere Stabat Mater van Karl Jenkins.
Sinds 2015 is hij dirigent van het Meppeler
Mannenkoor waarmee hij een concertreis naar
Tsjechië maakte in 2016.

Elizabeth Kooy, sopraan
Tijdens haar studie
Godsdienstwetenschap
aan de RuG in Groningen
kwam Elizabeth terecht
bij studentenkoren en
werd haar interesse
voor klassieke zang
gewekt. Zij begon aan
de opleiding klassieke
zang aan het Prins
Claus Conservatorium
in Groningen, die zij in 2013 met een bachelor
afrondde.
Zij kreeg onder anderen les van Emma Kirkby,

Miranda van Kralingen en Margreet Honig.
Momenteel krijgt zij les van Hanneke de Wit.

David Cohen, countertenor
Countertenor David Cohen
studeerde in 2009 af aan
de Schumannacademie met
het staatsexamen zang. Hij
volgde lessen bij Carolyn
Watkinson, Frans Huijts,
Pierre Mak en Brian Asawa.
Daarnaast nam hij deel
aan masterclasses door
Jill Feldman en Nicholas
Clapton. David wordt
tegenwoordig gecoacht door Maria Coolen en Gilbert
den Broeder.

zong ook de altsolo’s in Händels Messiah, het Stabat
Mater van Pergolesi en het Requiem van Mozart.
Ook in later repertoire soleerde David, onder
andere in de Petite Messe Solennelle van Rossini,
de Missa Brevis van Bernstein en in liederen van
Fauré.

Als solist is David regelmatig te horen in Bachs
Passionen, het Weihnachts Oratorium, de Hohe
Messe en diverse cantates; onder andere heeft hij de
afgelopen jaren alle solo-altcantates uitgevoerd. Hij

10

Roelof Bosma heeft in 2009 het projectkoor
Collegium Vocale Drenthe opgericht, waarvan hij
sinds die tijd dirigent is. Dit koor voert regelmatig
Bachcantates uit. Dit jaar viert Collegium
Vocale Drenthe onder zijn leiding het tweede
lustrum en wordt er voor de tiende keer een
Bachcantateconcert gegeven.

Zij is te horen met zeer uiteenlopend repertoire.
Solistisch was zij actief in verschillende Bachcantates, de cyclus Miroir de Peine van Hendrik
Andriessen maar ook in de Mis in G van Schubert,
het Magnificat van Rutter en Ein Deutsches
Requiem van Brahms.
Als ensemblezangeres zingt zij tegenwoordig vaak
mee met de Nederlandse Bach Academie, onder
leiding van Hoite Pruiksma, met Consensus Vocalis
onder leiding van Klaas Stok en bij de Nederlandse
Reisopera. Ook geeft zij zangles onder anderen aan
Roden Girl Choristers

David werkte samen met dirigenten als Boudewijn
Jansen, Bas Ramselaar, Cor Brandenburg en Arjan
van Baest. Hij nam deel aan een semi-scènische
uitvoering van Purcells Fairy Queen onder leiding
van Claron McFadden. In april 2017 werkte hij mee
aan de uitvoering van Bachs Matthäus-Passion
door de Nieuwe Philharmonie Utrecht onder leiding
van Johannes Leertouwer.
In 2016 was David op de radio te horen in het
programma ‘Geen dag zonder Bach’ van de
Concertzender, waarin hij aria’s en duetten van
Bach zong.

Aart Mateboer, tenor
Tenor Aart Mateboer uit
Kampen behaalde in 1993
zijn einddiploma solozang
aan het Conservatorium in
Zwolle, waar hij studeerde
bij Cilly Dorhout en Felix
Schoonenboom.
Daarna werd hij vele jaren
gecoacht door Hanneke
Kaasschieter.
Hij is een veelgevraagde
solist bij met name oratoriumkoren. Zijn repertoire
omvat aria’s uit de grote werken van onder andere
Bach, Händel, Haydn, Mendelssohn en veel (ook
hedendaagse) oratoria. Ook zingt hij regelmatig de
rol van evangelist in de Passionen van Bach.
Sinds 2009 is hij verbonden aan het Groot Omroep
Koor. Naast zijn optredens geeft hij privé zanglessen,
is hij dirigent van popkoor Musical Art en artistiek
leider van de close harmonygroep The Dry Mills.
Jan Kruisselbrink bas/bariton
Jan Kruisselbrink
studeerde Solozang en
Koordirectie aan het
conservatorium in Zwolle
bij respectievelijk Lucienne
Bouwman en Jos Leussink.
Orkestdirectie kreeg hij
van Tilo Lehmann en ook studeerde hij enige jaren
contrabas.
Na zijn studie volgde hij een aantal malen de
Internationale Dirigentencursus van de Duitse
koorpedagoog Kurt Thomas en had daar les
van onder anderen Jan Eelkema, Hans van
den Hombergh en David Porcelein. Ook volgde
hij een aantal masterclasses orkestdirectie
voor koordirigenten bij onder anderen het
Gelders Orkest en het (toen nog) Overijssels
Philharmonisch Orkest met als docenten Hein
Jordans, Jan Stulen, Jan Eelkema en Joop Schets.
Na het afsluiten van zijn studies Koordirectie en
Solozang leidde hij verschillende koren, waarmee
hij een omvangrijk repertoire van kamermuziek tot
de grote oratoria, uitvoerde.
Hij was dirigent van bijvoorbeeld COV Steenwijk,
COV Heerenveen, COV Assen en Anthem, koor voor
Engelse kerkmuziek. Tevens was hij gastdirigent
bij het Overijssels Kamerkoor en Arte Vocale uit
Hengelo. Hij werkte met het Frysk Orkest, het
Noord Nederlands Orkest, het Orkest van het
Oosten, Florilegium Musicum, Concerto Barocco
en Ensemble Conservatoire.
Hij zong met bekende vocalisten als Heleen Koele,
Elzbieta Szmytka, Carina Vinke, Frans Fiselier,
Robbert Overpelt, Ludwig van Gijsegem en Patrick
van Goethem.
Als dirigent is hij verbonden aan het Toonkunstkoor Euterpe in Deventer en TCOV in Hengelo.

Ensemble Conservatoire
Het Ensemble Conservatoire is een begeleidingsorkest dat bestaat uit een vaste kern van
enthousiaste en professionele musici.
Het orkest is gespecialiseerd in het begeleiden van
koren en solisten. Het heeft in Nederland een goede
naam verworven voor wat betreft betrouwbaar en
hoogstaand orkestspel van barok- en romantische
muziek.
Het repertoire is veelomvattend. Het orkest is onder
meer gewend om alle bekende oratoria, passionen
en requiems uit te voeren, maar houdt zich ook
bezig met het uitvoeren van opera’s en operettes.
Artistiek leider is Rob Engels die ook docent viool is
en dirigent van een aantal koren.
De bezetting van Ensemble Conservatoire voor dit
concert bestaat uit:
Viool 1
Rob Engels
Lianne Lugtigheid
Mario van Groningen
Viool 2
Anke Foede
Harry Vogel
Altviool / viool
Irma Haverkamp
Kees Hilhorst
Violoncello
Corien Kok
Noam Staal
Contrabas
Jack Kroes

Fluit
Heleen de Witte
Hans Hesseling
Hobo / hobo d’amore
Lourens Kuijper
Pauline Westen
Fagot
Thomas Oltheten
Trompet
Leo Harmsen
Herbert Vreeman
Sjoerd Pauw
Pauken
Jos Glaap
Orgel
Joke Venhuizen

Collegium Vocale Drenthe is lid van de
Koninklijke Christelijke Zangersbond (KZCB).
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Comité van aanbeveling
De volgende personen hebben vanuit hun professionele deskundigheid zitting in het
comité van aanbeveling.

Marieke Vegt

Rineke Marlitz

Carina Vinke

Directeur

Directeur

Solist

Kunst en Cultuur Drenthe

De Kunstbeweging in Emmen

Zangpedagoog voor Collegium
Vocale Drenthe

Speciale gasten

Jetta Klijnsma

Karel Loohuis

Commissaris van de Koning

Burgemeester Hoogeveen

Koorleden
Sopranen

Alten

Tenoren

Bassen

Tineke Bos

Nettie Borst-den Breejen

Arjan Bosscha

Kees Ewoldt

Betty Corporaal

Anneke Brinksma

Piet Brinksma

Dick Hurenkamp

Ingrid de Haan

Mineke Bultema

Jan Herstel

Ed Lemstra

Menna Hidding

Marja Goeree

Jan van Hoek

Jan Ros

Tiny Hidding

Loes Jansen

Nico van Maanen

Egbert Scholtens

Ria Hoving

Rita Jonink

Bert Rooze

Martin Scholtens

Hélène Kockelkoren

Martie Kransen

Rien Schippers

Henk Tiemens

Marjan Leffers

Nies Muis

Albert Siebring

Klaas Pieter Touw

Ellen Lemstra

Ineke Roffel

Trinette Scholte

Karin Roffel

Mannie Westerhof

Harma Scholtens
Corry Sternsdorff
Corrie Wiggers
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Motet: Der Gerechte kommt um Bach/Kuhnau
Der Gerechte kommt um,
und niemand ist, der es zu Herzen nehme;
und heilige Leute werden aufgerafft,
und niemand achtet drauf.
Denn die Gerechten werden weggerafft vor dem
Unglück.
Und die richtig vor sich gewandelt haben,
kommen zum Frieden und ruhen in ihren Kammern.

De rechtvaardige komt om,
en er is niemand die het zich aantrekt;
en heilige mensen worden weggerukt,
terwijl niemand er acht op slaat.
Want de rechtvaardigen wordt onheil bespaard.
En zij die de juiste weg hebben bewandeld,
bereiken de vrede en rusten in hun kamers.

Motet: O Jesu Christ, mein’s Lebens Licht BWV 118
1. O Jesu Christ, mein’s Lebens Licht,
mein Hort, mein Trost, mein Zuversicht,
auf Erden bin ich nur ein Gast
und drückt mich sehr der Sünden Last.

O Jezus Christus, licht van mijn leven,
mijn toeverlaat, mijn troost, mijn vertrouwen,
op aarde ben ik slechts een gast
en de last van mijn zonden drukt zwaar op mij.

2. Auf deinen Abschied Herr ich trau.
Darauf mein letzte Heimfahrt bau.
Tu mir die Himmelstür weit auf,
wenn ich beschliess mein Lebenslauf.

Op uw afscheid, Heer, vertrouw ik.
Daarop bouw ik mijn laatste thuisreis.
Open de hemelpoort wijd voor mij,
Wanneer ik mijn levensloop besluit.

INSTRUMENTAAL INTERMEZZO
Ensemble Conservatoire: 3e Suite van Bach
deel 1 Ouverture
Cantate BWV 10: Meine Seel erhebt den Herren
1. KOOR
Meine Seel erhebt den Herren,
und mein Geist freuet sich Gottes,
meines Heilandes;
denn er hat seine elende Magd angesehen.
Siehe, von nun an
werden mich selig preisen alle Kindeskind.

Mijn ziel verheft de Heer
en mijn geest verheugt zich in God,
mijn redder;
want hij heeft omgekeken naar zijn geringe dienares.
Zie, van nu af zullen alle geslachten mij gelukkig
prijzen.

2. ARIA (Sopraan)
Herr, der du stark und mächtig bist,
Gott, dessen Name heilig ist,
wie wunderbar sind deine Werke!
Du siehest mich Elenden an,
Du hast an mir so viel getan,
daß ich nicht alles zähl und merke.

Heer, die sterk en machtig bent,
God, wiens naam heilig is,
hoe wonderbaarlijk zijn uw werken!
U kijkt om naar mij, geringe,
U hebt mij zoveel geschonken
dat ik alles niet kan tellen en opmerken.
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3. RECITATIEF (Tenor)
Des Höchsten Güt und Treu
wird alle Morgen neu
und währet immer für und für
bei denen, die allhier
auf seine Hilfe schaun
und ihm in wahrer Furcht vertraun.
Hingegen übt er auch Gewalt
mit seinem Arm
an denen, welche weder kalt
noch warm
im Glauben und im Lieben sein;
die nacket, bloß und blind,
die voller Stolz und Hoffart sind,
will seine Hand wie Spreu zerstreun.

De goedheid en de trouw van de Hoogste
wordt elke morgen vernieuwd
en zal eeuwig duren
bij hen die hier
naar zijn hulp uitzien
en hem in ware godvrezendheid vertrouwen.
Maar hij treedt ook krachtig op
met zijn arm
tegen hen die noch koud
noch warm zijn
in geloof en in liefde.
Zij die naakt, kaal en blind,
vol trots en hoogmoed zijn,
zal zijn hand als kaf verstrooien.

4. ARIA (Bas)
Gewaltige stößt Gott vom Stuhl
hinunter in den Schwefelpfuhl;
die Niedern pflegt Gott zu erhöhen,
daß sie wie Stern am Himmel stehen.
Die Reichen läßt Gott bloß und leer,
die Hungrigen füllt er mit Gaben,
daß sie auf seinem Gnadenmeer
stets Reichtum und die Fülle haben.

Machtigen stoot God van hun zetel
in de zwavelpoel;
God pleegt nederigen te verhogen,
zodat zij als sterren aan de hemel staan.
Rijken stuurt God met lege handen weg,
hongerigen overlaadt hij met gaven
zodat zij op zijn genadezee
altijd rijkdom en overvloed hebben.

5. DUET & KORAAL (Alt, Tenor)
Er denket der Barmherzigkeit
und hilft seinem Diener Israel auf.

Hij houdt zich aan zijn barmhartigheid
en helpt zijn dienaar Israël opstaan.

6. RECITATIEF (Tenor)
Was Gott den Vätern alter Zeiten
geredet und verheißen hat,
erfüllt er auch im Werk und in der Tat.
Was Gott dem Abraham,
als er zu ihm in seine Hütten kam,
versprochen und geschworen,
ist, da die Zeit erfüllet war, geschehen:
sein Same mußte sich so sehr
wie Sand am Meer
und Stern am Firmament ausbreiten,
der Heiland ward geboren,
das ewge Wort ließ sich im Fleische sehen,
das menschliche Geschlecht von Tod und allem
Bösen
und von des Satans Sklaverei
aus lauter Liebe zu erlösen;
drum bleibt’s darbei,
daß Gottes Wort voll Gnad und Wahrheit sei.
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Wat God de vaderen uit oude tijden
heeft gezegd en beloofd
komt hij ook na in zijn werken en daden.
Wat God aan Abraham
heeft beloofd en gezworen
toen hij bij hem kwam in zijn tenten,
is geschied toen de tijd vervuld was:
Abrahams zaad zou zich uitstrekken
als zand aan de zee
en als sterren aan het firmament;
de Heiland werd geboren,
het eeuwige woord liet zich zien in het vlees
om het menselijk geslacht te verlossen
van dood en alle kwaad
en van de slavernij onder de Satan.
Daarom blijft het vaststaan
dat Gods woord vol van genade en waarheid is.

7. KORAAL
Lob und Preis sei Gott
dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geiste,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

Lof en prijs zij God
de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin, nu en altijd
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Cantate BWV 248: Weihnachtsoratorium deel 1
1. Koor
Jauchzet, frohlocket!auf, preiset die Tage,
rühmet, was heute der Höchste getan!
Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!
Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören!
Laßt uns den Namen des Herrschers verehren!

2. Recitatief (Evangelist; Lucas 2:1, 3-6) Tenor
Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot von
dem Kaiser Augusto ausging,
daß alle Welt geschätzet würde. Und jedermann
ging,
daß er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine
Stadt.
Da machte sich auch auf Joseph
aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische
Land zur Stadt Davids, die da heißet Bethlehem;
darum, daß er von dem Hause und Geschlechte
David war:
auf daß er sich schätzen ließe mit Maria, seinem
vertrauten Weibe, die war schwanger.
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, daß sie
gebären sollte.

3. Recitatief (alt)
Nun wird mein liebster Bräutigam, nun wird der Held
aus Davids Stamm zum Trost, zum Heil der Erden
einmal geboren werden.
Nun wird der Stern aus Jakob scheinen, sein Strahl
bricht schon hervor.
Auf, Zion, und verlasse nun das Weinen, dein Wohl
steigt hoch empor!

4. Aria (alt)
Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben, den
Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehn! Deine
Wangen müssen heut
viel Schöner prangen, eile, den Bräutigam sehnlichst
zu lieben.

Juich en jubel! prijs de dagen,
roem wat de Allerhoogste vandaag heeft gedaan!
Vrees niet, verdrijf het klagen,
barst uit in gejuich en vrolijkheid!
Dien de Allerhoogste met heerlijke koren.
Laat ons de naam van de heerser vereren.

In die tijd ging er een bevel uit
vanwege keizer Augustus dat het gehele rijk moest
worden ingeschreven.
En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad.
Ook Josef trok op van Galilea uit de stad Nazareth,
naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem
heet;
omdat hij uit het huis en het geslacht van David was,
om zich te laten inschrijven met Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.
Toen zij daar waren, werden de dagen vervuld dat zij
baren zou.

Nu zal mijn liefste bruidegom, nu zal de held uit Davids stam tot troost, tot heil der aarde eens geboren
worden.
Nu zal de ster uit Jacob schitteren zijn straal breekt
nu al door. Kom, Sion, en staak het wenen, jouw
redding is nabij.

Sion, houd je bereid met teder verlangen, de
schoonste, de liefste weldra bij je te zien!
Je wangen moeten vandaag veel mooier stralen,
haast je,
de bruidegom verlangend te beminnen.
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5. KORAAL
Wie soll ich dich empfangen und wie begegn’ ich dir?
O aller Welt Verlangen,
o meiner Seelen Zier!
O Jesu, setze mir selbst die Fakkel bei, damit, was
dich ergötze,
mir kund und wissend sei.

Hoe zal ik u ontvangen
en hoe ontmoet ik u?
O verlangen van de hele mensheid,
o sieraad van mijn ziel!
O Jezus, licht mij zelf met de fakkel bij, zodat ik wat u
behaagt
kan zien en weten.

6. Recitatief (Evangelist; Lucas 2:7) Tenor
Und sie gebar ihren ersten Sohn, und wikkelte in
Windeln,
und legte ihn in eine Krippen, denn sie hatten sonst
keinen Raum in der Herberge.

En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wikkelde
hem in doeken,
en legde hem in een kribbe, want elders was er geen
plaats in de herberg.

7. Recitatief (bas) en koraal (sopranen)
Er ist auf Erden kommen arm.
Wer will die Liebe recht erhöhn, die unser Heiland
vor uns hegt?
Daß er unser sich erbarm, ja, wer vermag es
einzusehen,
wie ihn der Menschen Leid bewegt? Und in dem
Himmel mache reich,
des Höchsten Sohn kömmt in die Welt, weil ihm ihr
Heil so wohlgefallt,
und seinen lieben Engeln gleich. So will er selbst als
Mensch geboren werden. Kyrieleis!

Hij is arm op aarde gekomen.
Wie kan de liefde nog vergroten, die onze Heiland
voor ons voelt,
om zich over ons te ontfermen, ja, wie kan het doorgronden
hoe hem het leed van de mensen treft? Ons in de
hemel rijk te maken,
de zoon van de hoogste komt ter wereld, omdat hem
haar heil zo ter harte gaat,
evenals zijn lieve engelen. Daarom wil hij zelf als
mens geboren worden. Kyrieleis!

8. Aria(Bas)
Großer Herr und starker König, liebster Heiland,
o wie wenig achtest du der Erden Pracht! Der die
ganze Welt erhält,
ihre Pracht und Zier erschaffen, muß in harten Krippen schlafen.

Grote Heer en sterke Koning, liefste Heiland, o hoe
gering
acht u de pracht van de aarde! Hij, die de hele
wereld onderhoudt, haar pracht en rijkdom heeft
geschapen moet in een harde kribbe slapen.

9. KORAAL
Ach mein herzliebes Jesulein!
mach dir ein rein sanft Bettelein,
zu ruhn in meines Herzens Schrein,
daß ich nimmer vergesse dein.

Ach, mijn allerliefste Jezuke!
maak een heel zacht bedje voor jezelf,
om te rusten in de schrijn van mijn hart,
opdat ik je nooit vergeet.

INSTRUMENTAAL INTERMEZZO
Ensemble Conservatoire: 3e Suite van Bach
deel 2 Rondo en deel 3 Gavotte
Motet DAS IST MEINE FREUDE
Das ist meine Freude,
dass ich mich zu Gott halte
und meine Zuversicht setzte auf den Herren.
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Dat is mijn vreugde,
dat ik voor God kies
en mijn vertrouwen op de Heer stel.

Bert Rooze…

Ik houd van Bach en ik kan
bijna niet vertellen waarom...
Waarom ik van Bach houd? Een vraag
die ik eigenlijk niet kan beantwoorden.
Woorden zijn nu eenmaal niet in
staat om uit te drukken wat muziek
met me doet. Hierbij toch een
paar opmerkingen die het geheim
weliswaar niet kunnen verwoorden laat staan verklaren - maar hooguit
proberen er wat omheen te cirkelen.

natuur. Ontstaan uit een of uit enkele cellen en
van daaruit op organische wijze ontwikkeld tot iets
dat staat als een huis. En daarbij altijd anders, een
eindeloze variatie en dus altijd weer boeiend.
Boeiend
Over boeiend gesproken. Het lijkt mij
makkelijker om droevige muziek te schrijven dan
vreugdevolle muziek om technische redenen.
Voor droevige muziek staat de componist een
groot arsenaal aan middelen ter beschikking,
gedurfde modulaties, schrijnende dissonanten
enzovoort. Voor vreugdevolle muziek zijn de

Rekenwerk

mogelijkheden een stuk beperkter. Vandaar dat

Iemand die niet zo van Bach hield (dat kan

blije muziek eerder het gevaar loopt wat glad of

blijkbaar) zei ooit tegen me ach, Bach dat is

oppervlakkig te worden. Bach (evenals Mozart)

allemaal berekend. Hij had een punt: er zit

verstond als weinigen de kunst om uitbundige,

inderdaad in Bach een hoop rekenwerk. Toch

vreugdevolle muziek te schrijven die toch van A

denk ik dat er weinig muziek is die mensen zo kan

tot Z interessant, verrassend en boeiend blijft.

ontroeren als die van Bach. Hoeveel tranen zouden

Het Magnificat en de eerste cantate van het

er al vergoten zijn bij de ‘Matthäuspassion’? Dat is

Weihnachtsoratorium, beide oorspronkelijk

een van de geheimen van deze muziek. Verstand en

bedoeld om uitgevoerd te worden op Eerste

emotie, wiskunde en poëzie zijn hier geen vijanden,

Kerstdag, zijn hiervan stralende voorbeelden.

maar reiken elkaar de hand, versterken elkaar,
smelten volmaakt samen.

Liefde voor Bach
Gelukkig sta ik in mijn liefde voor Bach niet alleen.

Onvoorspelbaar

Velen zijn door zijn muziek, geïnspireerd, getroost,

Klavecinist en dirigent Gustav Leonhardt zei

bemoedigd. Ooit kwam ik ergens de volgende

eens in een interview: “Als ik bij een van Bachs

dichtregels tegen:

tijdgenoten de eerste maat heb gehoord, dan weet
ik meestal wel ongeveer wat de eerstvolgende

Alleen op gezag

vijf, zes maten zijn, alleen bij Bach weet ik het

van Sebastian Bach

nooit.” Ook dat behoort tot het bijzondere van

kan de geest nog leven

deze muziek: ze is, hoezeer ook berekend - of juist

zonder (zich) over te geven.

daardoor? - altijd onvoorspelbaar. Toch voel je:
dit is geen willekeur, het klinkt zoals het moet

En dat terwijl – waar hebben we het eigenlijk over?

klinken, zo en niet anders. Muziek die is als de

Geluid, luchttrillingen…
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MEZIEK UUT VEEN
Dit najaar start de Verhalenwerf
met Meziek uut Veen, een
project over Hoogeveense
bands uit de jaren 1965-1985.
Tijdens het project is er een
tentoonstelling te zien en wordt
er een boeiende verhalentafel
georganiseerd.
Kom een kijkje nemen!

Online boeken
Bij ons kunt u online een afspraak maken!
Wij zijn ook op
woensdagavond geopend!
www.bibliotheekhoogeveen.nl

Ruinerwold T 0522 48 12 39 • Hoogeveen T 0528 26 23 05
info@kapsalonvandenberg.nl • www.kapsalonvandenberg.nl

administratie & fiscaal advies
T e l : 0 5 2 2 - 4 6 2 4 9 5 w w w. h a r k e . n l
Voor het MKB en de agrarische sector verzorgen wij:
- de bedrijfsadministratie
- de salarisadministratie
- de jaarrekening
- �iscale aangiften, zoals de BTW
- bedrijfsadvies
- starters begeleiding

Dealer en erkend
reparateur
Dé pennens
pec
ialist!van:




  

Roelof Brinkstraat 8 - Postbus 56 - 7950 AB Staphorst

In deze uitgave onder andere:

Openstelling Gecombineerde opgave 2017 vervroegd

GROTE
KAMPEER
WINKELS

DE POPULAIRE
CARAVANMERKEN
Percentages verplichte mestverwerking 2017
ONDER ÉÉN DAK!

Nieuwe personen- en bedrijfsauto’s ✓
Occasions ✓
Private Lease ✓
Banden en overige
accessoires
✓ van:
Dealer en
Dealer
erkend
enreparateur
erkend reparateur
van:
Onderhoud en APK ✓
Schadeherstel ✓

POR-regeling niet verlengd

alleen in Hoogeveen

Voor Hoogeveen
en omgeving
Voor Hoogeveen
en omgeving

alleen in Leeuwarden

Auto Palace Hoogeveen Buitenvaart 2102, 7905 SX

Uitstel verplichte drukregistratie spuitapparatuur
Verkoop: 088 – 003 50 80
Wijzigingen GLB vanaf 2017
Wij zijn aangesloten bij TEUN,
een initiatief van samenwerkende
kampeer- en recreatiespecialisten.

HOOGEVEEN, Stephensonstraat 4,
Ind. terrein de Wieken, tel. 0528-268151

LEEUWARDEN, Neptunusweg 40,
Ind. terrein Hemrik, tel. 058-2883800

WWW.REINDERS-REKREATIE.NL
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Joke Venhuizen over

Haar betrokkenheid bij
Collegium Vocale Drenthe
Joke Venhuizen (60) vervult bij het Bachcantateproject van het Collegium Vocale
Drenthe twee rollen. Joke is pianiste tijdens de
wekelijkse repetities op de zaterdagen en zij
maakt op de dag van de uitvoering deel uit van
het orkest als organist op het kistorgel.
Joke is dan ook in beide richtingen afgestudeerd aan het
conservatorium in Zwolle. Aanvankelijk was orgel het hoofdvak,
maar later werd dit ook piano. Joke Venhuizen licht toe:
“Pianospelen wilde ik eigenlijk veel liever en ik studeerde er
hard voor. Gaandeweg ontwikkelde ik een voorliefde voor
de componist César Franck. Hij is ook pianist én organist,
vanwege zijn grote orgelwerken. Ook voor Maurice Duruflé
en andere componisten uit de Franse Romantiek heb ik
bewondering.”

Joke Venhuizen
Pianiste / Organist

Bach
Grote namen noemt Joke Venhuizen, maar Bach staat bij Joke
duidelijk op een voetstuk. “Ik heb hoge achting voor hem. Zijn
muziekstukken zijn zo indringend. Elke noot heeft als het ware
een goddelijke bedoeling. Wat hij allemaal gecomponeerd heeft,
is zo ingenieus.”
Hoe Joke begon in een notendop
De muzikale vorming van Joke begon op 8-jarige leeftijd. “Zoals
zoveel kinderen in die tijd kreeg ik blokfluitles en twee jaar
algemene muzikale vorming. Dit heb ik braaf gevolgd. Een
van mijn broers speelt ook orgel, plus klarinet en hobo. Mijn
ouders gaven ons geen speciale voorliefde voor muziek mee. Wel
mochten de kinderen iedere zondagavond na het eten een lied
noemen dat we dan als gezin zongen. In de jaren tachtig rondde
ik het conservatorium af. Daarna heb ik een tijdje samen met
Gea Hoven orgelconcerten georganiseerd. Dit onder de naam
van Stichting Vocalin.”
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Johann Sebastiaan Bach

333 jaar!
Het dagelijkse brood
Naast begeleiding van het Collegium Vocale
Drenthe is Joke verbonden aan het popkoor
Just Fun in Zuidwolde. “Klassiek is prachtig,
maar ook andere stromingen waardeer ik.
Onlangs werkte ik mee aan het jaarlijkse minimuziekfestival ‘Summertime ’ op de Havixhorst
bij de Wijk. Soms werk ik als kerkmusicus in
de Remonstrantse kerk in Hoogeveen. Daar
bespeel ik het orgel en de vleugel.” Joke heeft
een eigen muziekpraktijk, Studio ‘De Schuur’.
Gevestigd in een sfeervolle behuizing achter het
woonhuis. Ze geeft orgel- en pianoles en heeft
twee Djembé-groepen. “Een uit de hand gelopen
hobby noem ik de Djembé-lessen. Verder
verzorg ik workshops op scholen. Ik neem
dan mijn eigen instrumenten mee. De laatste
aanwinst is een synthesizer die splinternieuw
in de studio staat.”
In contact met dirigent Roelof Bosma
Joke Venhuizen kent Roelof Bosma al langere
tijd. “Ik gaf pianoles aan de twee kinderen van
Roelof en zijn vrouw. En nog langer geleden,

Johann S. Bach

Eisenach 21 maart 1685 - Leipzig 28 juli 1750

verleende ik begeleiding bij een ander koor van
Roelof, Deo Cantemus. Voor dit concert vroeg

Het getal 3 is heilig

Roelof mij destijds om de koorrepetities te

Op de eerste dag van de lente, 21 maart was

ondersteunen.”

het 333 jaar geleden dat Johann Sebastian

Het begeleiden van de wekelijkse repetities

Bach geboren werd. Het getal 3 wordt in de

ziet ze als haar vak. “In de praktijk betekent

getallensymboliek gezien als een heilig getal: de

dat ik het koor ondersteun en goed luister

heilige drie-eenheid van Vader, Zoon en heilige

welke partijen speciale aandacht behoeven.

Geest. De opstanding van Christus op de derde

Bijvoorbeeld een altpartij kan ik dan extra

dag. Als in de bijbel iets driemaal gebeurt, dan

steun bieden. Dat is natuurlijk een samenspel

is het of van wezenlijk belang of een teken van

met de dirigent, maar ik heb hier zelf

God. Petrus verloochent Jezus driemaal; er

professionele vrijheid in. Roelof en ik zijn goed

waren drie wijzen uit het oosten. Jona zat drie

op elkaar ingespeeld.”

dagen in de buik van de vis. Wij hebben in onze
taal uitdrukkingen met het getal 3: drie keer is

Enthousiast

scheepsrecht; al het goede komt in drievoud;

Joke werkt nauwgezet naar deze uitvoering toe:

bedenk je drie keer voor je iets doet. De oude

“Dan valt alles samen. Ik zit letterlijk middenin

Grieken zeggen over het getal 3: omne trinium

de muziek, dat is een bevoorrechte positie.”

perfectum: elke drievoud is volmaakt. En dan:
333 jaar. Heiligheid in drievoud.
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Getallen in muziek spelen belangrijke rol

en ik ben het spoor bijster. Ik ben koorzanger

‘Alles hebt gij naar maat, getal en gewicht

en schafte onlangs het Bachboek van Maarten ’t

geordend’ is een tekst uit het apocriefe Bijbelboek

Hart aan. Ik had daarvoor het prachtige boek van

‘De wijsheden van Salomo’. In de muziek van de

Gardiner gelezen. Getallensymboliek en andere

17e en 18e eeuw spelen getallen een belangrijke

verborgenheden kom ik naar mijn weten niet

rol. In muziekboeken uit die tijd wordt vaak naar

in die boeken tegen. Gardiner schrijft wel heel

deze tekst in ‘De wijsheden van Salomo’ verwezen.

plastisch over het portret van Bach. Bach heeft

En dan heb je Leibniz (1646-1716). Een groot

een muziekblaadje in zijn hand, een raadselcanon.

wiskundige, filosoof en natuurkundige die muziek

Het ziet eruit als drie balken met muziek, maar

beschrijft als ‘verborgen sommen van de geest die

ondersteboven en vanuit ander perspectief

zich niet bewust is dat hij aan het rekenen is’.

enzovoort kom je tot een zesstemmige tripel-canon.

Jongleren met getallen

Het getal 333

De laatste vijftig tot zestig jaar is vrijwel elke

Bij mij was gewoon het getal 333 dat mij aanzette

compositie van Bach binnenstebuiten gekeerd;

tot het schrijven van deze tekst. Ik heb daarvoor

zijn maten geteld, tekstwoorden, thema-inzetten,

enkele artikelen doorgelezen, zoals ‘Zoekt en gij

voortekens, enzovoort. Aan de start staat Friedrich

zult altijd wel wat vinden’ van Rob van den Berg,

Send - een Duits musicoloog en theoloog - met

‘Getallensymboliek in de Mattheus Passion’ van

een aantal artikelen gepubliceerd in 1947 waarin

Hans Wisbrun en ‘Numerologie, enzovoort’ van

hij beweert dat Bach in veel composities een code

Hein Pragt.

gebruikt. Deze code gaat uit van rangnummers
van de letters uit het alfabet. Simpel: A=1; B=2,
enzovoort. Zo komt Bach op het getal 14 (2x7,
het getal van de voleinding; de rustdag na de
schepping). Even jongleren met getallen. In de
Matthäus Passion zijn 68 delen (6+8=14). Er
zijn 14 koralen. Er zijn dus 54 overige delen: 27
(=3x3x3) evangelieteksten en 27 aria’s en koren. De
evangeliepassages bevatten 729 maten. Dat is echt
27 in het kwadraat…

De symboliek gaat door, ook tijdens dit
jubileumjaar

Verborgen boodschappen

In dit jubileumjaar voor Collegium Vocale Drenthe

In 1985 verscheen het boek ‘Bach en het getal’

brengen we een lustrumconcert in Hoogeveen.

van de conservatoriumdocenten Kees van Houten

We zingen de onsterfelijke muziek van Bach die

en Marinus Kasbergen. De muziek van Bach

volgens het liedboek de lieve lange dag de maat

bevat allerlei geheime codes die alleen ingewijden

der engelen slaat. Ik ga niet alle teksten bij elkaar

kunnen begrijpen en Van Houten en Kasbergen

optellen of de maten van alle slotkoralen, maar ik

zijn zulke ingewijden. Als ik op internet over

weet wel heel zeker dat deze tekst exact

hun studie lees, komen allerlei verwante sites

666= 2 x 333 woorden bevat.

langs: numerologie, esoterie, kabbala, gematria.
Verborgen boodschappen, geheime versleutelingen
enzovoort. Ik kom het artikel ‘De harmonische

Ed Lemstra, koorzanger

boventonenreeks in relatie tot gematria’ tegen
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Rob Engels, leider Ensemble Conservatoire:

“Muziek is mijn lust en
mijn leven”
“Het liefst wat ik doe, is het maken van muziek.
Het is mijn lust en mijn leven.” Dit is Rob
Engels (64) ten voeten uit. Engels is leider van
het Ensemble Conservatoire. Het Ensemble
Conservatoire begeleidt het concert dat in dit
programmaboekje centraal staat. Klaas Pieter
Touw ging met hem in gesprek. Rob Engels
heeft het Ensemble Conservatoire veertig jaar
geleden opgericht vanuit het conservatorium in
Zwolle.
Het ontstaan van het Ensemble Conservatoire
“De aanleiding om het Ensemble Conservatoire samen te stellen,
ontstond uit een vraag die ik kreeg voor ‘een paar strijkers’ van
dirigent Wolfried Kaper. Dat is dus alweer vier decennia geleden.

Rob Engels

Leider Ensemble Conservatoire

Het ging om de uitvoering van het stuk ‘Das neugebor’ne
Kindelein’ van Buxtehude. Omdat deze dirigent meerdere koren
had en grotere werken ging uitvoeren, kreeg ik steeds meer
vraag om met musici, blazers en strijkers een orkest samen te
stellen. Tegenwoordig bestaat het Ensemble Conservatoire soms
uit meer dan vijftig muzikanten.”
Kwaliteit is belangrijk
Engels vervolgt: “Kwaliteit is belangrijk om het veertig jaar vol
te houden. Alle deelnemers zijn professionele musici. Het bij
elkaar houden van het ensemble is een kunst. Er kan van alles
spelen binnen een orkest. Denk maar eens aan collega’s die
elkaar niet liggen, leden die zich niet kunnen conformeren aan
de visie, medewerkers die niet tevreden zijn over de dirigent of
dat er teveel gemopperd wordt. Het is de kunst om wanklanken
te signaleren. Als dit gebeurt ga ik met mensen in gesprek om
de lucht te klaren. Een enkele keer komen we samen tot de
conclusie dat er geen match is, ze passen niet in het geheel.
Dan nemen we afscheid.”
Een concertleider heeft onder meer als taak om te zoeken naar
een zo goed mogelijke bezetting. “Bach wordt meestal gespeeld

22

met een kleine strijkersbezetting. De grootte van

alles organiseert en hoe hij op allerlei inventieve

de bezetting is, naast de visie van de dirigent,

manieren een productie mogelijk maakt.”

afhankelijk van drie elementen: de ruimte waarin
we gaan spelen, de grootte van het koor en het

Hoe wordt een concert een succes

budget. Homogeniteit in klank is belangrijk; dat

Wat is belangrijk om tot een goede uitvoering te

mensen uit dezelfde stal komen. Dat wil zeggen van

komen? “Er is altijd een wisselwerking tussen koor

dezelfde leraar les hebben gehad, dat de onderlinge

en orkest. Als het orkest plezier uitstraalt en als

samenklank en samenhang van de instrumenten

er een goede onderlinge verstandhouding duidelijk

zich voegen”, aldus een bevlogen Engels.

aanwezig is, dan voelt een koor dat direct. Verder
is afstemming, overleg en goede samenwerking

Waar het begon

tussen dirigent, solist of solisten en ensemble

Hij werd als zevenjarige, samen met zijn

belangrijk voor een mooie uitvoering.” Op de vraag

tweelingbroer, geselecteerd om de drumband ‘de

hoe het is om steeds weer dezelfde muziekstukken

Stefaantjes’ te versterken. Eerst speelden ze de

te begeleiden, merkt Rob dat er natuurlijk verschil

dwarsfluit en later de trompet. Na deze periode

is van koren waar je mee moet spelen. “Soms

kochten zij samen een klarinet. Een tos bepaalde

is het niveau waarop een koor zingt eigenlijk

wie les mocht krijgen: Rob of zijn broer. Deze werd

onvoldoende, maar doen wij ons best er toch een

gewonnen door zijn broer en bepaalde in zekere

mooie uitvoering van te maken. Dirigenten zijn

zin Rob zijn muzikale loopbaan. “Kort daarna

tegenwoordig steeds meer op zoek naar bijzondere

kocht ik een viool. Ik ging lesnemen en de lessen

stukken. De kunst is om te zoeken naar iets aparts

betaalde ik zelf. Op mijn zestiende ging ik naar

en een bijzonder programma samen te stellen. Niet

het conservatorium met blokfluit als hoofdvak en

alleen het Requiem van Mozart maar bijvoorbeeld

viool als bijvak. Gaandeweg ontdekte ik dat de

ook componisten als Jenkins, Gjeilo, Pärt of andere

viool meer ‘mijn instrument’ was dan de blokfluit.

moderne componisten. Deze componisten vragen

Na het behalen van mijn diploma’s vervolgde ik

vaak om een andere begeleiding. Dat maakt het

mijn vioolstudie in Brussel en daarna in Den

extra leuk.”

Haag bij Sigiswald Kuyken aan het Koninklijk
Conservatorium.”

Bach: onmetelijke schoonheid
Tijdens dit jubileumconcert draait het uiteraard

In contact met Roelof Bosma

om Bach. Rob Engels speelde al op jonge leeftijd

“Ik kende Roelof al van mijn conservatoriumtijd

een vioolconcert van Bach. “Ik kan als musicus

in Zwolle. Martien Hovestad bracht ons opnieuw

niet om Bach heen. Dat zou ik ook niet willen.

samen. Dit werd een fijne samenwerking.” Het

De cantates en Passionen zijn van onmetelijke

Ensemble Conservatoire begeleidde ook projecten

schoonheid en diepgang. Het is dan ook een

van het voormalige Deo Cantemus en tegenwoordig

voorrecht om ieder jaar weer de aria ‘Erbarme dich’

het Vocalin. Beide projecten uit de koker en

uit de Matthäuspassion te mogen uitvoeren met het

onder leiding van Roelof Bosma. “Ik spreek graag

Ensemble Conservatoire.”

mijn waardering uit over Roelof hoe hij van
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In gesprek met Klaas Lamminga

De man achter
koorpartijen.nl
Vrijwel iedere amateur-zanger is blij met de oefensite
www.koorpartijen.nl. Wie deze site bezoekt, komt
vaak de naam van Klaas Lamminga tegen.
Wie is Klaas Lamminga?
“Ik ben gepensioneerd schoolmeester en zing in een
oratoriumvereniging en in een cantorij. Van beide ben ik zeven jaar
dirigent geweest. Ook nu nog mag ik met enige regelmaat invallen
bij deze twee koren. Verder mocht ik als organist enige jaren in
kerkdiensten het zingen begeleiden.”
Wat is de aanleiding geweest voor het ontwikkelen van
koorpartijen.nl?
“Wie geen noten kan lezen of niet gemakkelijk van noten kan zingen, is
afhankelijk van voorzingen of voorspelen. Dirigenten maakten vroeger
cassettebandjes die door de leden van het koor werden gekopieerd en

Klaas Lamminga
Bedenker koorpartijen.nl

verspreid. Met de komst van de computer werd het mogelijk de partijen
te laten horen en te combineren met het notenbeeld. Steeds meer
mensen hebben ondertussen de beschikking over een computer. En
via internet is verspreiden een stuk gemakkelijker geworden. Op www.
koorpartijen.nl wordt dat idee in praktijk gebracht.”
Hoelang is de site al in de lucht?
“Het oudste bestand op de site stamt uit 2007. Het is ooit begonnen
als ondersteuning voor de koren waarin ik zelf zing. De stukken
werden geplaatst op een website die behoorde bij het abonnement van
de provider. Als er nieuw repertoire kwam, werd het vorige van die
site verwijderd. Dat leverde nogal wat mailtjes op van mensen met de
vraag waar die muziek was gebleven, want hun koor maakte er gebruik
van. Toen is het idee geboren om een aparte site te maken met al de
muziek die tot dan toe was gedigitaliseerd. Dat is de site koorpartijen.
nl geworden.”
Waarmee onderscheidt koorpartijen.nl?
“We kennen onder meer Cyberbass en Choralia. Er zijn meer sites
die de mogelijkheid bieden om met de computer een koorwerk in te
studeren. Met enkele makers ervan heb ik ook contact of contact

24

gehad. Wij maken gebruik van het programma

staat. Het is geen levenswerk, maar ik zou het wel

NoteWorthy Viewer. Het voordeel hiervan is dat

dagelijks werk willen noemen.”

je de noten kunt meelezen op het scherm en dus
gemakkelijk kunt kiezen waar je wilt beginnen

Zijn er nog wenselijke uitbreidingen bij

of wat je wilt herhalen. Je kunt dat deel ook

koorpartijen.nl?

langzamer afspelen of als je dat wilt ook nog iets

“Als uitbreiding heb ik bedacht een concertagenda

lager om het in te studeren.”

samen te stellen van koren die op hun eigen
website linken naar koorpartijen.nl. Daarnaast

Wat heeft u zelf met koorzang?

heb ik de mogelijkheid toegevoegd om concerten

“In de tweede klas van de lagere school mocht ik

op verzoek te vermelden, omdat we daar vraag

van de juffrouw niet meezingen. Ik was namelijk

naar kregen. Verder heb ik naar aanleiding van

een brommer. In de vierde klas werd ik door de

enkele vragen over notenlezen, een kleine cursus

dirigent van het oratoriumkoor gevraagd mee te

op de site gezet om mensen te helpen bij het lezen

zingen met het jongenskoor in de Matthäuspassion

van de noten. Toch schoolmeester, hè.”

van Bach. Daarin heb ik meegezongen tot ik de
baard in de keel kreeg. Op de kweekschool was

Wat wilt u tot slot nog de lezer meegeven?

dezelfde dirigent de leerkracht muziek en na de

“Eigenlijk twee dingen. Ik krijg nog wel eens de

eerste les vroeg hij mij even mee te zingen bij de

vraag over auteursrechten. In de eerste jaren heb

piano. Als afsluiting daarvan werd ik gevraagd

ik daarover ook wel contact gehad met uitgevers.

om bas te gaan zingen in het ‘grote’ koor. Muziek

Zeventig jaar na het overlijden van de auteur

was een van mijn favoriete vakken en na mijn

gelden er geen rechten meer voor de auteur of

opleiding heb ik een Gehrelscursus gevolgd. Kort

zijn/haar nabestaanden. Muziek waarvoor wel

samengevat: handzingen met do re mi.”

auteursrechten gelden, heb ik zo ingericht dat
afdrukken niet mogelijk is. Ook het gebruik

Hoe komt u tot muziekkeuzes bij

van een tablet om de muziek te lezen, is met de

koorpartijen.nl?

viewer niet handig, omdat je niet een bladzijde

“In eerste instantie plaatsten we de muziek die

kunt omslaan. De muziek loopt namelijk alleen

door mijn eigen koren werd gezongen. Dat gebeurt

maar door als het wordt afgespeeld. Tot slot, het

uiteraard nog steeds. Daarna muziek die we eerder

idee van World Wide Web (www) komt ook met

hadden gezongen of die ik zelf had gezongen.

deze site goed tot zijn recht met koren uit het

Vervolgens ontvingen we steeds vaker een verzoek

buitenland die er gebruik van maken. Dagelijks

van een koor of een koorlid om een stuk op de

wordt de site zo’n driehonderd keer bekeken.

website te zetten.”

Alleen in de zomer zakt dat aantal naar rond
de honderd. In de drukste periode voor Kerst

Wanneer is koorpartijen.nl af of is het een

en Pasen zijn er topdagen van wel zeshonderd

levenswerk?

views.”

“Ik denk niet dat het ooit gereed of af kan zijn.
Er komt altijd weer repertoire dat niet op de site

Dit jubileumconcert is mede mogelijk gemaakt door
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Gefeliciteerd met jullie
prachtige jubileum!

Nije Nering 50 - De Weide 28 - HOOGEVEEN
telefoon: 0528 246 210

Psychologie Praktijk ConScientiaahofferein.nl

ELKE ZONDAG OPEN
13.00 - 18.00 uur!

Psychologie Praktijk ConScientia
Psychologie
Praktijk ConScientia

GZ-Psycholoog Mw. N.J. Borst-den Breejen
Sideriusstraat 16 - 7841 KA Sleen

GZ-Psycholoog Mw. N.J. Borst-den Breejen
Voor
de gehele
collectie, beschrijvingen
Sideriusstraat
16 - 7841 KA Sleen
www.praktijkconscientia.nl
en prijzen...
kijk op www.penidee.nl
www.praktijkconscientia.nl
06-30963308/
praktijkconscientia@gmail.com

GZ-Psycholoog
N.J. Borst-den Breejen
06-30963308/Mw.
praktijkconscientia@gmail.com
Binnenkort
ook
Sideriusstraat
16 in- Hoogeveen!
7841 KA Sleen
Binnenkort ook in Hoogeveen!
R E www.praktijkconscientia.nl
SR PE SEPCE TC TVVOOLL && DDE SE KSUKN UD ING D I G

06-30963308/
praktijkconscientia@gmail.com
USB Sticks
Relatiegeschenken
Serviesgoed

Buitenvaart 1212
7905 SG Hoogeveen
0528 - 341378
www.vaneeks.nl

BEDRUKTE
PAPERCLIPS

v.a.

0,05 per stuk

Paperclips

Binnenkort ook in Hoogeveen!
R E S P E CVan
T VEchtenstraat
O L & D E31S-KHoogeveen
UNDIG
www.schonewille-kats.nl

Drukwerk

Kleding / caps

Agenda’s / kalenders

RVS artikelen

OOK VOOR ONZE ZEER UITGEBREIDE COLLECTIE PROMOTIE- EN (DUURZAME) RELATIEGESCHENKEN!
Bezoek showroom op afspraak:
Buitenvaart 2110-11, 7905 SX Hoogeveen

Telefoon: 0858 - 77 44 50
www.penidee.nl
www.exclusieveschrijfwaren.nl
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U kunt ons ook
volgen op:

Laat onze techniek
chten!
uw energie rekening verli

CSC BV
Kerkweg 2 - 7961 AC Ruinerwold
T 0522-202039 CSC Inspecties BV T 0522-242595 CSC Consultancy BV M 06-54397492
E b.sternsdorff@csc-inspecties.nl E csc@bart.nl E info@csc-inspecties.nl

www.broekhuis.nl/ford/hoogeveen/

www.csc-inspecties.nl

Pesserstraat 58 Hoogeveen
Tel. 0528-262410
Buitenvaart 1113-1115
7905 SE Hoogeveen
0528-229080
Verkoop
Ma. t/m Vr.
09:00 -18:00
Zaterdag
09:00 -17:00
Zondag
Gesloten
Koopavond op afspraak
Werkplaats
Ma. t/m Vr.
Zaterdag
Zondag

07:45 - 17:15
09:00 - 12:00
Gesloten

Grote Kerkstraat 63 - Hoogeveen - 0528 262 288
info@bruinsmahifi.nl - www.bruinsmahifi.nl

Buitenvaart 2110-10
Hoogeveen
06 21 27 37 50
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