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Het licht gaat even uit
bij het vredesconcert
LEEUWARDEN Drie keer voert de
Nederlandse Bach Academie
(NBA) met twee koren een vre-
desconcert uit, de komende da-
gen. Daar komt een regisseur
aan te pas. Waarom?

Morgen begint de Vredesweek, de
jaarlijks gehouden wordt door or-
ganisatie Pax, een samenwerking
tussen het IKV en Pax Christi.
Koor en orkest van de Nederland-
se Bach Academie sluiten daar dit
weekeinde bij aan met drie vre-
desconcerten, samen met twee
koorscholen: de Roden Girl Cho-
risters en het Martini Jongens-
koor. Gespeeld wordt muziek van
onder anderen Händel en Purcell,
met barokorkest en orgel. De mu-
ziek wordt afgewisseld met tek-
sten over vrede. Hoite Pruiksma
is dirigent, Gerwin Hoekstra is or-
ganist. En, curieus genoeg, er
komt een regisseur aan te pas,
Gooitsen Eenling.

Gooitsen Eenling, wat doet een
regisseur bij een concert?
,,Ik werk al een tijd met de Neder-
landse Bach Academie. De Johan-
nes Passie hebben we met jonge-
ren gemaakt, toen hebben we te-
gen het koor gezegd, jullie gaan
niet uit het boekje zingen, we
hebben het een beetje geënsce-
neerd – als Pilatus wordt uitge-
scholden gaan ze naar Pilatus toe.
Dan besef je wat je eigenlijk zingt,
ben je veel meer gedreven en zing
je met emotie. Dat ziet het pu-
bliek. Voor mij was dat eerst een
nieuw terrein maar het is een fan-
tastische combinatie, muziek en
dramatische elementen.’’

En deze vredesconcerten?
,,Tegen Hoite (Pruiksma, van de
NBA) heb ik gezegd: Vrede begint
met luisteren. Zo is het toch?
Luisteren naar elkaar en naar je-

zelf. Bovendien is het koor vrij
groot, het zijn er eigenlijk drie,
een jongenskoor, een meisjes-
koor en de NBA, dat is te groot om
iets mee te doen. Dus wordt het
geen kijkspel maar een luister-
spel.’’

,,Aan het begin doen we zelfs
het licht uit en is er stilte. Zodat je
echt moet luisteren. Daarna gaat
het licht weer aan, dat is wel zo
handig voor de mensen van het
koor. Maar Thijs Feenstra, die tek-
sten voordraagt van Martin Lu-
ther King, de Dalai Lama en bis-
schop Desmond Tutu, staat bij-
voorbeeld niet centraal met een
spot op hem gericht, maar bezij-
den het koor.’’

Wie kiest die teksten uit?
,,Ik. Helder hè? Hoite had me dat
gevraagd. Martin Luther King
vond ik wel vanzelfsprekend, de
Dalai Lama ook. Maar Tutu, dat is
echt een fantastische tekst over
vergiffenis, hij vraagt zich af
moet ik die ander nu echt verge-
ven, er zit een mooie aarzeling in.
Echt menselijk. Dat moest erin.’’

,,Die teksten zijn in het Neder-
lands. Maar ook de Engelse tek-
sten die gezongen worden, hoor
je. Bijvoorbeeld die van het Te
Deum uit 1713 dat Händel schreef
om de Vrede van Utrecht te vie-
ren wordt eerst opgezegd door
een vrouw die dat heel goed kan,
en daarna wordt het gezongen.
Het publiek krijgt ook geen boek-
je met de teksten, dat is er na af-
loop pas. De bezoekers moeten
gewoon goed luisteren.’’
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