
Koorleden enthousiast over extra uitvoering
 
Hoorn wil Westlandse Lukas Passion horen
 

Alexander Prins in 'zijn' Regenboogkerk
in Honselersdijk.
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WESTLAND/HOORN
De unieke Westlandse traditie van
de Lukas Passion slaat aan: dit jaar
wordt deze koraalpassie door
Westlanders ook uitgevoerd in
Hoorn. Bach als Westlands
exportproduct.

RIEN VAN DEN ANKER

Het wordt dit jaar de eerste echte
Lukas Passion van de 44-jarige
dirigent Alexander Prins. Vorig jaar
was nog een soort generale
repetitie, waarbij het 'voorwerk',
zoals de keuze van de solisten,
deels al was gedaan door zijn
voorganger Gerard Bal. Nieuw is
verder dat de Westlandse Lukas
ook in het Noord-Hollandse Hoorn
wordt uitgevoerd.

Daar waar de komende weken
vooral de Matthäus Passion druk
wordt bezocht, gaat Westland naar
'zijn' Lukas.

De komst van de nieuwe dirigent
betekent ook een 'nieuwe' Lukas.
Zo zijn solisten sopraan Elise van
Es en tenor Steven van Gils
nieuwelingen en tenor Niels
Berentsen krijgt de zingende
hoofdrol.

Concentratie

Ook het Bachkoor Westland weet
inmiddels dat hij de nieuwe dirigent
is. Zo wil hij dat ruim 70 zangers en
zangeressen sneller wisselen in
concentratie. ,,Zodat duidelijk het

verschil is te horen of het volk zingt
of de bekakte hogepriesters. Of de
bonkige soldaten. Ik wil dat het
koor zich meer karakteriserend laat
horen." Dan ambitieus: ,,Ik wil de
Lukas een eigen tint geven, ook
meer temperament."

Voor het eerst gaat ook Noord-
Holland dat meemaken. De
'Westlandse' Lukas zal namelijk
ook worden uitgevoerd in Hoorn.
Met dank aan Hans Rijswijk,
bestuurslid van de Oosterkerk daar.
Het is alweer jaren geleden dat hij
het werk, op een cd'tje van
Kruidvat, hoorde, en op zoek ging
in de nationale Bach-agenda. En
toen Naaldwijk 'ontdekte'.

Sindsdien is de Hoornse
schrijver/journalist met zijn vrouw
jaarlijks in de Naaldwijkse Oude
Kerk te vinden. ,,Wij hebben hier de
traditie van de Johannes Passion.
Maar toen werd besloten om die
om de twee jaar te gaan uitvoeren
zag ik mijn kans schoon. Ik heb
gelijk gebeld en kreeg enthousiaste
reacties. Veel Westlandse
koorleden willen na zoveel avonden
repeteren wel een extra uitvoering
geven."

Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid
dat het Bachkoor Westland drie
avonden achtereen aan de 'Lukas'
vastzit. Eerst de generale, de
volgende dag - met koor, solisten
en orkest in de bus - naar Hoorn en
daarna de uitvoering in het
Westland. Hans Rijswijk ziet het
helemaal zitten. ,,Geen dag zonder
Bach, nietwaar. En natuurlijk ben ik
er in Naaldwijk ook weer bij."

Woensdag 12 april, Oude Kerk
Naaldwijk, aanvang 20.00 uur. Kerk
open: 19.15 uur, entreekaarten €
20.
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