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Dirigent Jaap de Kok. beeld Reyer Boxem

flinke klap gehad, zegt De Kok. „Ze konden 
twee jaar niet repeteren.” Maar inmiddels 
neemt het aantal aanmeldingen weer toe. In 
de agenda staan alweer heel wat uitvoerin-
gen, waaronder evensongs, psalmenvespers, 
Festivals of Lessons and Carols. En in het 
voorjaar twaalf keer een optreden bij een 
uitvoering van de ”Matthäus Passion”. Ook 
staat een koorreis naar Engeland op de rol. 
„Zo ontzettend leuk.”

Wat hij met de Engelse koormuziek heeft? 
„Ik ben een paar keer in Engeland geweest. 
Voor het eerst in vwo 4, toen we naar Cam-
bridge gingen. Later was ik met de Schola 
Liturgica van Geke Bruining onder andere in 

Gloucester en Bristol. Die eeuwenoude mu-
ziektraditie spreekt me aan. Dat de lofzang 
altijd doorgaat in de dagelijkse vieringen, 
ook als er geen bezoekers komen...” Favorie-
te componisten heeft hij niet. „Howells is 
prachtig, maar ook de veel oudere muziek 
van Byrd. Ik houd van die afwisseling.”

Wat zijn De Koks plannen met het Roder 
Jongenskoor? „Ik ga enthousiast aan de slag. 
Het mooie vind ik dat je kinderen met zo’n 
koorschool ambassadeur maakt van klas-
sieke muziek. Ze schamen zich er niet voor. 
Sterker nog: ze zijn er trots op. Soms komen 
ze uit voetbal naar koor en staan ze in hun 
voetbaltenue te zingen. Prachtig toch?”

Onbekende kamermuziek 
van Jacob Bijster

 ● Kees Jansen

D e Nederlandse componist Jacob Bijster (1902-
1958) mag dan vooral bekend zijn vanwege 
zijn orgelmuziek, hij had meer in zijn mars. 
Zo schreef hij bijvoorbeeld een symfonisch 

gedicht, een pianoconcert, en een aantal werken voor 
kleinere bezetting. Okke Dijkhuizen, die al eerder een 
opname produceerde met orgelwerken van Bijster, zet 
zich nu in voor diens kamermuziek. 

Op deze cd staat een aantal werken voor pianosolo, 
voor viool en piano, en wat liederen. Op de vioolsonate 
en de tweede suite voor klavier na zijn het jeugdwer-
ken, uit de jaren 1917-1918, en 1922 tot 1926, en daarvan 
dragen ze ook de sporen. Het is echte salonmuziek, 
een beetje in de stijl van de Oostenrijkse componist 
Fritz Kreisler. Daar is overigens niets mis mee, maar 
het contrast met de meer substantiële latere werken is 
goed hoorbaar. 

Wat de werken gemeen hebben, is een heldere struc-
tuur. Bijster wist al vroeg een muziekstuk goed op te 
bouwen, en dat heeft hij zijn leven lang, tot in de suite 
uit 1954, volgehouden.

De liederen verdienen aparte vermelding. De mu-
ziek ervan is prima, en wordt ook adequaat uitgevoerd, 
maar dat de dichters van de wat onbenullige teksten 
vergeten zijn is geen wonder!

Uitvoering en opname zijn mooi, verzorgd. De 
drie pianisten (Christo Lelie, Niek de Vente en Annet-
te Middelbeek) doen voor elkaar niet onder, en ook 
violist Edwin Blankenstijn en sopraan Linde Schinkel 
leveren goed werk. En het boekje, inclusief goed leesba-

re manuscripten van een paar 
deeltjes, is áf.

Jacob Bijster – Chamber Music; 
Document (DOC 202101);  
€ 19,95; rd.nl/gedraaid voor 
meer info en geluidsfragmen-
ten

Masaaki Suzuki vertolkt 
oeuvre Nicolaus Bruhns

 ● Sietze de Vries

I n de Verenigde Staten staan inmiddels flink wat 
orgels die op Europese leest geschoeid zijn. In de 
collectie van Yale University bevindt zich sinds 
2007 een instrument dat qua uiterlijk en klank 

sterk geïnspireerd is op het beroemde Schnitgerorgel 
in Lüdingworth (Duitsland). De Japanse organist en 
dirigent Masaaki Suzuki nam hier de eerste helft van 
het oeuvre van Nicolaus Bruhns op. 

Deze componist had slechts een werkzaam leven 
van acht jaar in Husum (Duitsland) en stierf al op 
31-jarige leeftijd. Dat roept de vraag op wat hij allemaal 
nog had kunnen componeren, want wat Bruhns naliet 
getuigt van een enorme creativiteit en kwaliteit. Hij 
schreef vijf orgelwerken en twaalf vocale werken, die 
op deze cd gecombineerd worden. De cantates zijn 
voor kleine bezetting gedacht: meestal één of twee 
solisten met een klein instrumentaal ensemble. Van 
Suzuki weten we dat hij een fijne neus heeft voor 
topmusici. Zo ook hier: zowel vocaal als instrumentaal 
wordt er op zeer hoog niveau gemusiceerd. 

Hoewel het orgel van Taylor and Boody een bij-
zonder fraai instrument is, overtuigt het niet altijd 
helemaal in deze opname. Dat heeft te maken met de 
combinatie van een vrij droge akoestiek en de stem-
ming van het orgel. Het staat in een reine midden-
toonstemming, maar door middel van zogenaamde 
subsemitoetsen kunnen toch heel veel toonsoorten 
gebruikt worden, waaronder die van Bruhns’ beroemd-
ste orgelwerk: de grote E-moll. Dat levert soms klanken 
op waaraan je even moet wennen.

Nicolaus Bruhns – Cantatas 
and Organ Works, Vol. 1, Yale 
Institute of Sacred Music – 
Masaaki Suzuki, organ and 
direction; BIS Records (2271);  
€ 15,-; rd.nl/gedraaid voor meer 
info en geluidsfragmenten

Het Roder Jongenskoor
Het Roder Jongenskoor werd in 
1985 opgericht door Bouwe Dijk-
stra (1945-2017) uit het Drentse 
Roden. Het was het eerste jon-
genskoor naar Engels voorbeeld 
dat in Nederland van start ging. 
Later stond Dijkstra ook aan de 
wieg van onder andere het Martini 
Jongenskoor Sneek (1995) en het 
Kampen Boys Choir (2002).
Het Roder Jongenskoor opereer-
de lange tijd onder de vlag van 
de Stichting Koorschool Noord 
Nederland. Die stichting richtte in 
2000 ook een meisjeskoor op, de 
Roder Girl Choristers, die de eer-
ste jaren eveneens onder leiding 
van Dijkstra zongen.
In 2006 stopte Dijkstra als dirigent 
van het Roder Jongenskoor; hij 
werd opgevolgd door Rintje te 

Wies. De leiding van de Roder Girl 
Choristers ging in 2008 over naar 
dirigente Sonja de Vries.
In 2018 besloot het Roder Jon-
genskoor, na onenigheid tussen 
dirigent en bestuur, zelfstandig 
verder te gaan onder de vlag 
van de nieuwe Stichting Roder 
Jongenskoor. De Roder Girl Cho-
risters bleven wel opereren onder 
de Stichting Koorschool Noord 
Nederland.
Het Roder Jongenskoor repe-
teerde aanvankelijk in een ruimte 
achter het huis van Bouwe Dijkstra 
in Roden. Toen Rintje te Wies het 
stokje overnam, werd het her-
vormde kerkje in het nabijgelegen 
Nieuw-Roden de uitvalsbasis van 
het koor. Inmiddels repeteren de 
jongens en mannen in een pand 

aan de Aarhusweg in Groningen.
Het koor telt momenteel zo’n der-
tig jongens en mannen, verdeeld 
over de verschillende stadia: cym-
balisten, opleidingskoor, probati-
oner, concertkoor. Sinds oktober 
vorig jaar is Jaap de Kok (24) uit 
Groningen als zangdocent aan het 
koor verbonden. Vaste organisten 
zijn Sander van den Houten en 
Jochem Schuurman.
Half oktober vindt er een wisseling 
van de wacht plaats bij het Roder 
Jongenskoor. Rintje te Wies (64) 
stopt na zestien jaar als dirigent. 
Tijdens een feestelijk jubileumcon-
cert op vrijdag 14 oktober in de 
Groningse Der Aa-kerk draagt hij 
het stokje over aan Jaap de Kok.

> roderjongenskoor.nl
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