
'Plots erin springen en dan gelijk vol aan de bak'
 

Annemarie Verburg zingt zelf ook de
Nelsonmis voor het eerst.
FOTO THIERRY SCHUT

NAALDWIJK
Een unieke uitvoering in de
Naaldwijkse Oude Kerk. Daar wordt
morgen de Nelsonmis van Haydn
gezongen. Voor zover bekend is
het werk nooit eerder in Westland
uitgevoerd.

RIEN VAN DEN ANKER

Ook voor de alt Annemarie Verburg
en de Westlandse Christelijke
Oratoriumvereniging Excelsior is
het morgen de eerste keer dat ze
het werk uitvoeren. ,,Ik zing de
Nelson Messe als solist voor het
eerst", zegt Verburg. ,,Ik heb geen
grote hoofdrol maar ik moet wel
enkele keren ineens een
momentopname in het stuk
uitvoeren. In de ruim 40 minuten
moet ik er steeds ineens inspringen
en gelijk volledig aan de bak gaan.
Da's spannend."

Verburg is zangeres, getrouwd met
dominee Wim Barendrecht, heeft
een zoontje van 8 jaar. Geboren in
Puttershoek, inmiddels getogen in
Maassluis. Zaterdag zingt ze met
drie andere solisten, Excelsiorkoor
en orkest die bijzondere mis van de
Oostenrijkse componist Joseph
Haydn. Op het programma staat
ook het Requiem van Gabriel
Fauré.

Kinderkoor

De liefde voor zingen begint bij
Annemarie al thuis, waar muziek
erg belangrijk is. Ze komt bij een
kinderkoor, later een jeugdkoor. Ze
wil naar het conservatorium, maar

durft een studie solozang niet aan,
want ze vindt zichzelf veel te
bescheiden, het wordt logopedie.
Op haar 27ste begint ze alsnog de
studie klassieke zang. Eenmaal
afgestudeerd zingt ze geregeld in
het Bachkoor Holland en het
kamerkoor PA'dam. Vanuit huis
geeft ze nu zangles aan onder
meer veel (volwassen)
Westlanders.

De kennismaking met de
Nelsonmis betekent voor haar niet
alleen een nieuw muziekstuk, maar
ook een onbekend verhaal er
achter. De mis heette
oorspronkelijk Missa in angustiis
(Mis voor bange tijden - met
dreiging vanuit het Napoleontische
Frankrijk). Het stuk is in 1800
uitgevoerd met als eregast de
Britse admiraal Horatio Nelson en
kreeg toen de huidige naam.
Nelson had twee jaar eerder de
Franse vloot in de Slag bij Aboukir
verslagen.

,,Tot nu toe wist ik weinig van de
muziekhistorie en de componisten.
Ik ben nu in de fase dat ik me daar
steeds meer in ga verdiepen, ook
de achtergrondverhalen wil weten
waardoor de muziek mij steeds
meer gaat zeggen."

Alleen zangles geven geeft haar
inmiddels te weinig voldoening. ,,Je
krijgt ook muzikale voeding door
meer zelf te zingen. Inmiddels hou
ik, hoewel nog steeds bescheiden,
van het podium, het liefst voor een
recital met piano, en dan
expressieve klassiek muziek
zingen, als een toneelstukje."

Het optreden in de Oude Kerk
Naaldwijk begint om 20 uur. Entree
kost 20 euro.
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