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NOORDWIJK - ‘Omarm het oude om 
het nieuwe te verwelkomen’. Met die 
slogan wist de Stichting Kunstklank - 
met verwijzing naar de gemeentelijke 
fusie - haar 20-jarig bestaan samen 
te vatten als uitnodiging voor een wel 
heel bijzonder concert op een haast 
voor iedereen verscholen locatie, 
de voormalige kapel op Landgoed 
Sancta Maria. ‘Hear my Voice!’ is de 
welluidende titel van het anderhalf 
uur durende concert, waarin als rode 
draad het grootse Stabat Mater van 
Karl Jenkins (1944) is te beluisteren. 
Afgelopen vrijdag was de première 
van een reeks van zeven concerten, 
die allemaal zijn uitverkocht.

door Jos Westgeest

Na twintig jaar doet Kunstklank 
het niet meer voor een of twee 
uitvoeringen per productie. De zes 
geplande concerten waren zo snel 
uitverkocht, dat alle betrokkenen 
de agenda trokken om te kijken 
of er een extra concert mogelijk 
was. Die komt er aanstaande zater-
dagmiddag, maar ook daarvoor is 
alweer geen kaartje meer te krij-
gen. Dat betekent dat meer dan 
tweeduizend liefhebbers de voor-
stelling gaan zien. De grote belang-
stelling illustreert de populariteit 
van de Kunstklank-producties, die 
het niveau van het gemiddelde 
amateurgezelschap flink overstij-
gen.
‘Noblesse oblige’ geldt dan ook zeker 
voor het nu geboden programma, 
waarin enig lef is verscholen. Het 
Stabat Mater van Jenkins vergt best 
wel wat van orkest, koor en solis-
ten. En evenzo van het publiek, dat 
een indrukwekkende lawine van 
muziek over zich heen krijgt.
‘Stabat Mater (dolorosa…)’ 
beschrijft in een 13e eeuws gebed 
de beleving van de kruisafneming 

van Christus door zijn moeder 
Maria. Meerdere componisten heb-
ben hiervoor muziek op hun naam 
staan. Echter Jenkins tekende voor 
de meest uitgebreide versie, waar-
bij hij ook gebruik maakte van 
volksmuziek. Voor artistiek leider 
Herma van Piekeren aanleiding 
om haar uitvoering te onderbreken 
met muziek uit andere culturen, 
wat voor welkome rustmomenten 
zorgde. Ook wilde Van Piekeren bij 
de uitvoering meer de nadruk leg-
gen op het delen van emotie dan op 
de religieuze boodschap.
De serene stilte die de voormalige 
kapel afdwingt, werd bij aanvang 
van het concert doorbroken door de 
gezangen van de Schola Gregoria-
na onder leiding van Rens Tienstra. 
Voordat koor en orkest losbarstten 
in het Cantus Lacrimosus, sloeg 
de jonge tenor Niels Bouwmeester 
een brug van oud naar nieuw met 
het Kyrie uit de Misa Criolla van 
de Argentijn Ariel Ramirez. In het 
daaropvolgende eerste deel van het 
Stabat Mater, overtuigend gebracht 
door het bijna 100 koppen tellende 
Kunstklankkoor, excelleerde bari-
ton Henk Neven. Hij debuteerde 
in 1999 bij Kunstklank in de eer-
ste productie van Dido and Aeneas 
en drong de afgelopen jaren door 
tot de grote operabühnes. Verder-
op in het programma mocht hij 
nogmaals van zich laten horen in 
het traditioneel Russische volks-
lied ‘Doubt’ van Glinka, begeleid 
door cellist Sander van Berkel, en 
de fado ‘Ao longue Mar’. Van Berkel 
speelde ook samen met Jaco van 
Leeuwen aan de piano de ‘Vocali-
se’ van Rachmaninov. Een subtiel 

optreden in het Stabat Mater was 
weggelegd voor de Macedonische 
alt Aleksandra Popovska, die even-
eens een improvisatie op de fluit 
verzorgde.
Een verrassende bijdrage in het 
programma werd geleverd door de 
dansers in bamboesculpturen van 
Maria Blaisse, die via de middenpa-
den van de L-vormige kapel de emo-
tie in de muziek visualiseerden.
Kunstklank is er wederom in 
geslaagd een unieke productie 
te realiseren, dit maal ook in het 
kader van het Noordwijkse the-
majaar ‘Cultuur Verbindt’. Het 
komend weekend wordt ‘Hear my 
Voice!’ nog viermaal uitgevoerd, 
maar zoals gezegd is daarvoor geen 
kaartje meer te krijgen. x

 

Zeven keer uitverkocht
  

Toeval of symbolisch bedoeld; vanuit de hoek van de L-vormige kapel wisten 
koor, orkest en solisten het publiek in beide schepen te bereiken met het over-
donderende Stabat Mater van Karl Jenkins. Het concert stond in het teken van 
verbinding (Foto: Monica Stuurop).
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