
Programmaboekje

o.a. de eerste Friestalige Johannes Passie, première (1999) in de Grote of St. 

Gertrudiskerk van Workum. Deze passie is in 2003 op CD uitgekomen. En van 

zijn hand is een Friestalige Mattheus-Passie onder de titel ‘Stille Sneon’.

Hoite Pruiksma is vaste dirigent van de Nederlandse Bach Academie, een 

academie gestoeld op het ‘meester’, ‘gezel’, ‘leerling‘ principe en van stichting

UP (Uitzonderlijke Producties), o.a. eigenaar van het BrulBoeiOrgel: een 

instrument, bedacht en ontwikkeld door Hoite Pruiksma, aangedreven door 

de golven van de zee en bespeelbaar vanaf de wal. 
 
Sonja de Vries
De artistieke leiding van de Roden Girl Choristers is in handen van dirigente 

Sonja de Vries. Sonja de Vries studeerde orgel, piano en klavecimbel aan de 

Universiteit van Stellenbosch. In 2002 behaalde ze de hoogste kwalificatie 

voor orgel (Voordraerslisensiaat) aan de Universiteit van Zuid-Afrika en in 

2003 het Uitvoerend Musicus diploma (Masters) aan de Universiteit van 

Stellenbosch, beide cum laude. In Nederland vervolgde zij haar orgelstudie 

bij Theo Jellema aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. In Zuid-

Afrika was ze actief als zangeres en begeleider bij het nationale jeugdkoor Pro 

Cantu, dat een vierde plek behaalde op de internationale Choir Olympics te 

Linz (Oostenrijk) in 2000. Van 2004 tot 2008 zong ze bij kleinkoor Focaliber, 

dat in 2006 de eerste prijs behaalde op het Noord Nederlands Korenfestival.

Sinds maart 2008 is Sonja verbonden aan de Stichting Koorschool Noord 

Nederland waar zij de opleidingsgroepen van de Roden Girl Choristers en 

het Roder Jongenskoor voor haar rekening nam. Sinds september 2008 is ze 

artistiek leider van de Roden Girl Choristers, waar ze met veel enthousiasme 

het meisjeskoor naar een hoog niveau brengt. Het investeren in het talent van 

jonge mensen met een passie voor muziek staat voorop.

 
Koorschool Roden Girl Choristers (RGC)
Het meisjeskoor, de Roden Girl Choristers, bestaat sinds september 2000 en 

zet zich in voor het ontwikkelen van jong zangtalent. Het koor maakt deel uit 

van Stichting Koorschool Noord Nederland. Deze dynamische groep meiden, 

onder leiding van artistiek leider Sonja de Vries, heeft zich inmiddels een 

klinkende reputatie verworven. Het doel van de Roden Girl Choristers is om 

referentiepunt te zijn voor meisjeskoorzang in Nederland. 

Het koor musiceert op topniveau en heeft een plaats op de belangrijkste 

concertpodia in heel Nederland en in het buitenland. Met ongeveer 20 

concerten per jaar en concertreizen in binnen- en buitenland bereiken de 

Roden Girl Choristers een grote schare enthousiaste toehoorders. Het koor 

heeft radio- en televisieopnames gemaakt voor Radio 4, IKON en de EO. 

De choristers werken mee aan grote producties voor koor en orkest, zoals 

Carmina Burana van Carl Orff en Mass of the children van John Rutter. De 

Mattheus Passion van Johann Sebastian Bach onder de bezielende leiding van 

Reinbert de Leeuw (lid van het Comité van Aanbeveling) in 2016, vormde een 

bijzonder hoogtepunt! Een aantal van de oudste solisten vormt samen een 

eigen ensemble, de Roden Girl Voices. Wat repertoirekeus betreft, gaan ze de 

uitdaging aan. 

Trevor Mooijman
Trevor is als jongen van 12 jaar treble in het door Bouwe Dijkstra opgerichte 

Counterkoor (jongens en mannen) in Veendam.

Muziek is in zijn bloed gaan zitten, en na twaalf jaar in het basisonderwijs 

gewerkt te hebben, kiest hij dan ook voor zijn passie. Sinds 2010 is Trevor 

als kerkmusicus aan het werk. Samen met twee muziekvrienden begint hij in 

2005 hij vocaal herenensemble Camerata Trinitati, waarmee op projectbasis 

op tal van plaatsen in Nederland (en Engeland en België) kerkdiensten wordt 

gezongen. 

Onder die Trinitati-paraplu richt Trevor in 2014 projectkoor Trinitati Cathedral 

Singers op, waarmee hij koorreizen organiseert naar Engeland, om daar 

een week lang de dagelijkse Evensong te zingen in Anglicaanse kathedralen 

(Peterborough, Wells, Bristol, Norwich, St. Albans, Leicester & Southwell).

Bij Stichting Martini Koorschool Sneek is Trevor vanaf 2016 artistiek leider en 

dirigent van het Martini Jongenskoor Sneek. 
 
Martini Jongenskoor Sneek (MJKS)
Dit Jongenskoor werd in 1995 opgericht op initiatief van Bouwe Dijkstra, 

koordirigent, en Dirk S. Donker, organist van de Martinikerk in Sneek. Het 

doel was om een jongenskoor in de Engelse traditie op Friese bodem samen 

te stellen. Een Engels jongenskoor kenmerkt zich in de eerste plaats door de 

zogenaamde trebles, jongens die sopraanpartijen zingen. De trebles worden 

aangevuld met mannelijke alten (countertenors), tenoren en bassen. De 

mannengroep draagt de toepasselijke naam Martini Majeur.

In de ruim 20 jaar dat zij inmiddels bestaat heeft Stichting Martini Koorschool 

Sneek een muzikale naam gevestigd in Friesland en daarbuiten door tal van 

hoogstaande vocale uitvoeringen. Het koor biedt een breed vocaal repertoire 

en staat garant voor een boeiend concert. 

Componisten
Georg Friedrich Handel (23 februari 1685 – 14 april 1759)
was een barokcomponist. Handel schreef veel muziek-dramatische werken: 

42 opera’s, 29 oratoria, meer dan 120 cantates, trio’s en duetten. Dat komt 

overeen met ongeveer 2000 aria’s. Verder Engelse, Duitse, Italiaanse en 

Latijnse kerkmuziek, serenades en odes. Onder zijn instrumentale werken 

vallen de orgelconcerten, concerti grossi, ouvertures en kamermuziek zoals 

hobo- en vioolsonates en werken voor klavecimbel en orgel. Samen met 

Johann Sebastian Bach, die in hetzelfde jaar (1685) werd geboren, wordt 

Handel als een van de grootste componisten van zijn tijd gezien. Handel 

componeerde in totaal meer dan 610 werken, waarvan vele nog steeds 

worden uitgevoerd.

Henry Purcell (circa 1659 - 21 november 1695)
was een Engelse componist van barokmuziek, wiens werk ook nu nog dikwijls 

wordt uitgevoerd en opgenomen. Zijn werk behoort tot het belangrijkste 

barokrepertoire. Hij was onder andere een leerling van de Engelse componist 

John Blow. Purcell schreef zowel kerkmuziek, toneelmuziek en instrumentale 

werken als liederen en (semi-)opera’s. Henry was een zoon van hetzij Henry, 

hetzij Thomas Purcell, twee broers die beiden lid waren van de Chapel Royal, 

het koninklijk muziekensemble.

Edgar Leslie Bainton (14 februari 1880 – 8 december 1956) 
was een Britse componist, dirigent, pianist en muziekonderwijzer. Zijn oeuvre 

is klein en door zijn vertrek naar Australië is ook een deel van zijn oeuvre 

verloren gegaan. In de Angelsaksische wereld is hij voornamelijk bekend 

vanwege zijn kerkmuziek en met name zijn anthem And I saw a new heaven.

John Nicholson Ireland  
(13 augustus 1879 – 12 juni 1962) 
was een Engelse componist en pianist en van Schotse afkomst. Zijn ouders 

stierven kort nadat hij op veertienjarige leeftijd naar het Royal College of 

Music was gegaan. Daar studeerde hij piano en orgel, en later compositie 

bij Charles Villiers Stanford. Later gaf hij daar zelf les, onder meer aan Ernest 

John Moeran (die hem bewonderde) en Benjamin Britten (die beduidend 

minder onder de indruk was van Irelands lessen). Hij was organist aan de 

Holy Trinity Church, Sloane Street, London SW1, en later werd hij organist en 

koordirigent aan de St. Luke’s Church, Chelsea, Londen. In 1953 trok hij zich 

terug in het gehucht Rock in Sussex, waar hij tot zijn dood toe bleef. Hij is 

begraven op het Shipley kerkhof in de buurt. 
 
Sir Charles Villiers Stanford 
(30 september 1852 - 29 maart 1924)
was een Ierse componist, muziekleraar en dirigent. Stanford, geboren in een 

welgestelde en zeer muzikale familie in Dublin, volgde een opleiding aan 

de Universiteit van Cambridge voordat hij muziek studeerde in Leipzig en 

Berlijn. Hij speelde een belangrijke rol bij het verhogen van de status van de 

Cambridge University Musical Society en trok internationale sterren aan om 

ermee op te treden. Hoewel nog steeds een student, werd Stanford benoemd 

tot organist van het Trinity College, Cambridge. In 1882, 29 jaar oud, was hij 

een van de oprichters van het Royal College of Music, waar hij de rest van 

zijn leven compositie onderwees. Vanaf 1887 was hij ook hoogleraar muziek 

in Cambridge. Als leraar was Stanford sceptisch over het modernisme en 

baseerde zijn instructie voornamelijk op klassieke principes zoals geïllustreerd 

in de muziek van Brahms. Onder zijn leerlingen bevonden zich opkomende 

componisten wiens bekendheid de zijne overtrof, zoals Gustav Holst en Ralph 

Vaughan Williams. 

Stanford componeerde een aanzienlijk aantal concertwerken, waaronder 

zeven symfonieën, maar zijn best herinnerde stukken zijn zijn koorwerken 

voor kerkuitvoering, voornamelijk gecomponeerd in de Anglicaanse traditie. 

Hij was een toegewijde componist van opera, maar geen van zijn negen 

voltooide opera’s heeft het in het algemene repertoire doorstaan. 

Sommige critici beschouwden Stanford, samen met Hubert Parry en 

Alexander Mackenzie, als verantwoordelijk voor een renaissance in muziek 

van de Britse eilanden. Na zijn opvallende succes als componist in de laatste 

twee decennia van de 19e eeuw, werd zijn muziek in de 20e eeuw echter 

overschaduwd door die van Edward Elgar en voormalige leerlingen.

CV’s 
 
Hoite Pruiksma
Hoite Pruiksma is dirigent, componist, programmeur, initiator en bedenker 

van bijzondere muzikale gebeurtenissen. Gespecialiseerd in de muziek 

van Bach en Barok. Hij dirigeerde een veelheid aan koor- en orkestwerken 

voor de meest uiteenlopende bezettingen, uit alle stijlperioden van de 

muziekgeschiedenis, waarbij de oorsprong van de composities bij uitvoering 

steeds het belangrijkste uitgangspunt voor hem is.

Hoite was als bedenker, initiator en dirigent betrokken bij verschillende 

openluchtspektakels zoals de operaproductie ‘Opera Aqua’ (2000), wat 

een vervolg kreeg met 65 voorstellingen in de tuinen van paleis Soestdijk 

(2011, 2012); de muziekvoorstelling ‘The Drunken Sailer’ (2003) en de 

dansvoorstelling ‘De Rite fan Wetter‘ op het ‘Hofmeer’. Ook componeerde hij 
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Het thema van de Vredesweek 2019 is: VREDE 

VERBINDT OVER GRENZEN. Tijdens een drietal

Vredesconcerten in de Vredesweek vraagt de 

Nederlandse Bach Academie (NBA) aandacht 

voor de basis van onze vrede, onze vrijheid en 

onze democratie. We willen de vrede vieren 

maar ons ook realiseren welke offers daarvoor 

nodig zijn geweest. De focus ligt daarbij op het 

luisteren. Want vrede is uiteindelijk pas mogelijk 

als je echt naar elkaar kunt luisteren. Daarom is 

ervoor gekozen om dit programmaboekje niet te 

voorzien van de gesproken- en gezongen tek-

sten. Na afloop ontvang je een tekstboekje. 

Elias
Mendelssohn
Zijn er tegenwoordig nog idealisten die recht uit het 

hart durven te spreken? Die overal waar machtsmis-

bruik plaats vindt op de bres gaan staan voor de un-

derdog? Die met bliksemende taal ons een spiegel voor 

houden? En ons voortdurend oproepen: Mens, durf te 

kiezen?

Zo’n man was Elia, hij leefde 2900 jaar geleden in het 

Bijbelse Israël. Hij wordt gezien als een van de belan-

grijkste profeten en neemt een bijzondere plaats in 

binnen het joodse en christelijk geloof. Als een door 

God geïnspireerde eenling verzet hij zich tegen indivi-

duen en groepen die misbruik maken van hun macht. 

Krachtig is Elia als hij foute gezagsdragers en valse 

profeten aan de kaak stelt, voor joker zet. Maar ook als 

hij mensen oproept om een keuze te maken voor een 

betekenisvol leven. Dat vraagt heel veel energie. Soms 

voelt Elia zich daardoor leeg, nietig en eenzaam. Maar 

in de zacht suizende wind hervindt hij dan zijn inspi-

ratie, de bron van zijn bestaan.

De Nederlandse Bach Academie voert dit monumentale 

oratorium uit in een jonge, dynamische setting die de 

actualiteit van het oude verhaal onderstreept. Daar-

naast worden op een groot doek continu filmbeelden 

geprojecteerd die organisch voortvloeien uit de muziek. 

Met als doel de verbeelding van het publiek te verst-

erken. Een detail van een gezicht of een waterdruppel 

naast een weids woestijnlandschap of een kapotge-

schoten stad. Het koor verbeeldt de verschillende grote 

groepen zoals het volk, de priesters e.d. De ‘Elias’ wordt 

zo een theaterconcert dat een onuitwisbare indruk zal 

achterlaten bij een publiek van alle leeftijden. Met als 

hoofdgedachte: volg je eigen intuïtie, je eigen verstand 

en laat je niet intimideren door mensen die boven je 

menen te staan. Kies de weg die bij jou past.

Concerttip

www.nederlandsebachacademie.nl

Voorverkoop online 
Volwassenen €32   Jongeren €17

30 november & 1 december in 
De Lawei (Drachten) en De Nieuwe Kolk (Assen) 



Programma
Opening

Utrecht te Deum (Georg Friedrich Handel 1658 -1759).  
Door koor en orkest NBA, RGC en MJKS o.l.v. Hoite Pruiksma

Delen uit Come ye sons (Henry Purcell 1659 - 1695). 
Door RGC o.l.v. Sonja de Vries 
- Sound the trumpet
- Bid the Virtues
- Strike the Viol

And I saw a new heaven (Edgar Bainton 1880 - 1956). 
Door mannen NBA en RGC o.l.v. Sonja de Vries met orgelbe-
geleiding

Greater love hath no man (John Ireland 1879 - 1962). 
Door mannen NBA en RGC o.l.v. Sonja de Vries met orgelbe-
geleiding.

Rejoice in the Lord (Henry Purcell). 
Door orkest, koor en kleinkoor NBA, MJKS en RGC o.l.v. Hoite 
Pruiksma

Pauze ca. 20 min

Uit Six Bible Songs (Charles Villiers Stanford 1852 – 1924)
- A Song of Peace + Pray that Jerusalem. 
Door MJKS o.l.v. Trevor Mooijman met orgelbegeleiding
- A Song of Trust. 
Door RGC o.l.v. Sonja de Vries met orgelbegeleiding
- A Song of Battle. 
Door RGC o.l.v. Sonja de Vries met orgelbegeleiding

Jubilate (Georg Friedrich Handel). 
Door koor en orkest NBA, RGC en MJKS o.l.v. Hoite Pruiksma

Tussendoor worden teksten voorgedragen door 
Thijs Feenstra en Valerie Mooijman-Schimmel

Overzicht uitvoerenden
Deelnemers NBA: 

Sopraan 
Elizabeth Kooy (solistisch) 
Agnes van Laar (solistisch) 

Alt  
David van Laar (solistisch)

Cora Dijk 
Marijke Beute 

Trevor Mooijman 
Wilko Koekoek 

Renske van Gelder 
Afke Wijngaarden 

Tenor 
Jeroen Helder (solistisch) 

Jens Krekeler 
Klaas Lycklema 
Gerard Boukes 

Ludwin Hiemstra 

Bas 
Ben Brunt (solistisch) 

Rein de Vries (niet op 22 september) 
Peter Hogenhuis 

Siebert Nix 
Douwe Kamminga 

Deelnemers MJKS: 

Mannen 
Alt 

Eeltsje de Vries 
Fetze Tighelaar 

Bauke Sienema 
Arian van der Mark (gastzanger) 

Tenor 
Benjamin Huistra 

Bas 
Eelco Tabak 

Leon Kampstra 
Ton Straver 

Obe Bruinsma

Trebles 
Reinier Jaasma 

Kors Bragt 
Sytze Zijlstra 

Simeon Wijmenga 
Brecht Jaasma 

Gijs Jan Munneke

Deelnemers RGC : 

Ilse Barf 
Jasmijn Kammenga (solistisch)
Carlijn Kammenga  (solistisch)

Maria van Santen 
Emma de Laat 

Emma Gervedink Nijhuis 
Eva Postema 
Yara Peper 
Vera Roffel 
Eline Korf 

Judith Verhoef 
Emma Kiers 

Anna Mulder 
Elka Hoogendijk 

Annemieke van Vliet 
Annalinde van der Mark

 
Alleen Jubilate:

Wende Hoogendijk 
Juliet Bakker 
Roëlle Prins 

Helena Engeltjes 
Imara Hardeman 
Hester de Jong 

Elena Kort 
Julia Steller 

Elisabeth Roelfs 
Sofia Kavatsyuk 

6

buitenzijde

Instrumentalisten

Viool 1
Hanneke Wierenga 

Marc Cooper (niet op 21 september)
Saron Houben (niet op 22 september)

Kees Hilhorst

Viool 2
Jiska ter Bals

Laura Bruggen
John Wilson Meijer (niet op 22 september)

Altviool
John Ma 

Pieter vd Wulp

Cello
Saskia van der Wel

Violone
Hendrik-Jan Wolfert

Kistorgel
Vincent van Laar

 
Hobo

Marjolein Koning
Waldemar Bomba

 
Trompet

Will Wroth
Mark Geelen

Fluit
Dorette Janssens

Orgel

Gerwin Hoekstra

Meer weten?

www.nederlandsebachacademie.nl

30/11/19

Elias Mendelssohn – Drachten (De Lawei)

01/12/19

Elias Mendelssohn – Assen((De nieuwe kolk)

20/12/19

Kerstconcert Franse Barok – Meppel

21/12/19

Kerstconcert( Franse Barok (Workum(

22/12/19

Kerstconcert Franse Barok – Veenhuizen

24/12/19

Kerstconcert Franse Barok - Leeuwarden(

Heerenveen
20 september

20:15 - 22:00

Leeuwarden
22 september

15:30 - 17:15

Smilde
21 september 

20:15 - 22:00

De NBA is een culturele, creatieve broedplaats 

voor talentontwikkeling en mooie concerten. 

Waar professionals, talentvolle studenten, 

amateurs en liefhebbende luisteraars elkaar 

ontmoeten. Een academie die het muzikale 

ambacht vanuit de praktijk bijbrengt in 

masterclasses, workshops, repetities en 

concerten. Waar ruimte is voor jong en oud, voor 

een geoefend- en een ongeoefend oor, voor 

ambitieuze beginnende musici en voor degenen 

die gewoonweg willen genieten van schitterende 

muziek. Zo is de Nederlandse Bach Academie er 

voor iedereen.


