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Organist Albert Moerman in het
pittoreske kerkje van 't Woudt.
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SCHIPLUIDEN

RIEN VAN DEN ANKER

De Schipluidense organist Albert
Moerman (65) gaat met pensioen
en stopt na vijftien keer ook met de
Lukas Passion, die - uniek in
Nederland - traditioneel in
Naaldwijk wordt uitgevoerd. ,,Ik ga
plaatsmaken voor jongeren, want
er is zoveel jong talent in deze
regio.''

Wonend in Schipluiden en werkend
in Delft is Albert Moerman minstens
een paar weken per jaar ook
Westlander. Dat is de tijd in de
opmaat naar de Lukas Passion, die
traditioneel kort voor Pasen in
Naaldwijk wordt uitgevoerd. ,,Ik doe
dat nu voor de vijftiende keer. Die
Lukas is een mooie, lokale en
bijzondere Westlandse traditie
geworden. Toen initiatiefnemer
Gerard Bal mij daarvoor vroeg was
het stuk nieuw voor mij. Ik kende
het in het geheel niet.''

Albert Moerman is al decennia
professioneel musicus, op orgel en
piano. Ooit opgeleid aan het
conservatorium in Rotterdam en
later verder gestudeerd in Parijs,
onder meer bij de wereldberoemde
organiste Marie-Claire Alain.

Daarna heeft hij zo'n 43 jaar
gewerkt bij VAK in Delft, het
centrum voor de kunsten. Hij was
er lang docent, later hoofd van de
afdelingen muziek en
podiumkunsten, en
bestuursvoorzitter.

Zijn componist - mét hoofdletters -

is Johann Sebastian Bach. De
vraag of hij diens Matthäus Passion
mooier vindt dan de Lukas, noemt
hij appelen met peren vergelijken.
,,De eerste is van een ongekende
rijkdom en schoonheid. En de
tweede, die Bach vrijwel zeker niet
zelf heeft gemaakt, mogelijk alleen
heeft overgeschreven, is veel
minder complex. Simpeler met
relatief meer koralen.'' Hij zoekt
naar de juiste woorden: ,,Daardoor
is de Lukas veel opener voor een
groter publiek. Eigenlijk verdient dat
werk de naam Volkspassion.''

Moerman bespeelt het orgel, dat
volgens hem samen met de
clavecimbel het muzikale
fundament van Bachs passionen
vormt. ,,Bovendien geeft Bach de
organist ook ruimte om enigszins te
improviseren en dat spreekt mij
aan.''

Op 1 mei gaat Albert Moerman met
pensioen. ,,Ik maak plaats voor
jongeren, want er is zoveel jong
talent aanwezig in deze regio. Dat
wil ik ruimte geven, ook al weet ik
dat dirigent Alexander Prins enige
moeite heeft met mijn vertrek. 'Jij
bent zo vergroeid met de Lukas',
reageerde hij. Nog één keer, dan is
het tijd voor jongere toppers. En
natuurlijk zal ik vereerd zijn als zo'n
nieuweling mij een keertje belt voor
een paar adviezen.''

Moermans agenda zal overigens
niet leeg blijven. Hij heeft
studieplannen, is bezig met een cd-
opname, werkt mee met een
kinderkorenconcours in Maassluis
en gaat (al 41 jaar) gewoon door
met het mede organiseren van
zomeravondconcerten in 't Woudt.
,,Kortom, druk genoeg.''
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