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Welkom  
Namens alle uitvoerenden heet ik u van harte welkom bij deze uitvoering van de Mis in B 
klein van Johann Sebastian Bach. Met dit feestelijke concert sluit Nijmeegs Universitair 
Kamerkoor Audite Nova het jaar af waarin het 11e lustrum gevierd werd. In het kader van 
ons lustrum een speciaal woord van welkom aan de aanwezige reünisten, van wie we er 
velen na afloop van dit concert hopen te verwelkomen voor de gezamenlijke afsluiting van 
dit lustrum.  

Ons lustrumjaar begon nog onder het ongunstige gesternte van de Coronapandemie, maar 
nam een gunstige wending met de memorabele concertreeks – samen met kamerkoor 
Decamerone – van het programma Tijdens de Stilte, waarin we onder anderen het 
spectaculaire Curse upon Iron van Veljo Tormis uitvoerden.  

Ook de programmakeuze voor dit lustrumconcert is uitdagend. De mis in B klein – nog 
meer bekend onder de naam “Hohe Messe” – is een werk dat in de loop van de tijd een 
zekere status heeft gekregen. In de woorden van onze dirigente Hebe de Champeaux is 
het “een vocale marathon, een werk dat grote virtuositeit vraagt van de zangers en tevens 
is het een stuk dat een enorme intellectuele en spirituele waarde heeft”. Een stuk waarmee 
we de lat voor onszelf – en voor de andere uitvoerenden – zó hoog leggen is ook een 
spánnend stuk om uit te voeren. Ik kan persoonlijk getuigen dat we in het afgelopen halfjaar 
keihard hebben gewerkt om u vanmiddag een bijzondere muzikale ervaring te bezorgen. 
Gelukkig hebben we ons met het Nijmeegse Ensemble Sequenza en organiste/klaveciniste 
Pauline Schenk weten te verzekeren van instrumentale ondersteuning op hoog niveau. En 
we kijken erg uit naar de bijdragen van de vier solisten – onder wie onze eigen dirigente.  

Audite Nova is al 55 jaar één van de toonaangevende koren in Nijmegen en omstreken en 
heeft een vaste plek verworven in het Nijmeegse muziekleven. Onze leden bieden we de 
mogelijkheid om onder professionele leiding samen op hoog niveau te musiceren. We 
hopen dit natuurlijk nog lang te mogen doen. Daarvoor is ook van belang dat we u als 
publiek blijven boeien met uitdagende én mooie programma’s.  

Met vertrouwen gaan we richting het 12e lustrum.  

Voor vanmiddag wens ik u vooral heel veel luistergenot.  

Jacqueline Pötgens 

Voorzitter Audite Nova  
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Programma 

Johann Sebastian Bach – Miss in B klein (Hohe Messe)  
 

Missa 
1. Kyrie eleison     koor 
2. Christe eleison    sopraan, alt 
3. Kyrie eleison     koor 

 
4. Gloria in excelsis    koor 
5. Et in terra pax    koor 
6. Laudamus te    sopraan 
7. Gratias agimus tibi   koor 
8. Domine Deus    sopraan, tenor 
9. Qui tollis peccata mundi  koor 
10. Qui sedes ad dextram Patris  alt 
11. Quoniam tu solus sanctus  bas 
12. Cum Sancto Spirtiu   koor 

 

Symbolum Nicenum (Credo) 
1. Credo in unum Deum    koor 
2. Patrem omnipotentem   koor 
3. Et in unum Dominum   sopraan, alt 
4. Et incarnatus est   koor 
5. Crucifixus    sopraan, alt, tenor, bas 
6. Et resurrexit    koor 
7. Et in Spiritum sanctum Dominum bas 
8. Confiteor     koor 
9. Et expecto    koor 

 

1. Sanctus     koor 
2. Osanna in excelsis   koor 
3. Benedictus    tenor 
4. Osanna in excelsis   koor 
5. Agnus Dei    alt 
6. Dona nobis pacem   koor  
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Audite Nova 
Het Nijmeegs Universitair Kamerkoor Audite Nova is in 1967 opgericht door een aantal 
leden van het Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock. Het koor was lange tijd nauw 
verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  

De naam Audite Nova verwijst naar de titel van een lied van de Nederlandse componist 
Orlando di Lasso. Het betekent "hoort dit nieuws, deze nieuwe geluiden". Dit motto blijft 
actueel voor het koor, omdat we ook nu nog steeds nieuwe wegen willen inslaan. Telkens 
weer streven we ernaar om een verrassende en gewaagde programmering te koppelen aan 
een hoog muzikaal niveau. Een belangrijke doelstelling is het uitvoeren van muziek uit alle 
stijlperiodes van de westerse koormuziek en het telkens opnieuw interpreteren van 
interessant en opmerkelijk repertoire. Ook de uitvoering van de Hohe Messe van Johann 
Sebastian Bach past in deze traditie.  
Sinds 2009 is Hebe de Champeaux de vaste dirigent van Audite Nova.  

1e sopraan: Irma Bruens, Judith Maaskant, Lonneke Meerwaldt, Sammie Tarenskeen, Ellen 
van ’t Veer, Machteld Vos 

2e sopraan: Ineke Boschloo, Judith Tangermann, Jacqueline Pötgens, Charlotte Verhees, 
Marjon Werter 

Alt: Yvonne Baghuis, Janneke den Draak, Thea Endedijk, Margriet Heinen, Maria Janssen, 
Ank Willems 

Tenor: Piet van Kalmthout, Victor van Lieshout, Ruurd Lof, Herman van der Meiden, Jeroen 
van Mierlo, Michiel Sanders, Peter Weersink 

Bas: Jacob van Belzen, Gerard Boersma, Kasper Griffioen, Nico de Milliano, Joseph 
Steenbrink, Michael Tangermann, Vincent Verbruggen 

Ensemble Sequenza 
Ensemble Sequenza is ontstaan voorjaar 2019. Een groot deel van deze groep musici 
speelde daarvoor al vele jaren in het Resonet Ensemble. Net als in dit ensemble wordt bij 
Sequenza op hoog niveau en met veel plezier muziek gemaakt. Hierbij zijn de oude 
uitvoeringspraktijken het uitgangspunt zonder al te recht in de leer te zijn. Zo spelen de 
musici op moderne instrumenten en in de moderne stemming. 

De musici van Ensemble Sequenza zijn schatplichtig aan de muzikale coaching in de 
beginjaren door violist en barokspecialist Rémy Baudet, en aan de vele jaren dat de in 2017 
overleden dirigent Arthur Mahler het ensemble leidde. 

Met diverse koren voerde het ensemble Bach-werken uit, waaronder de Matthäus- en 
Johannespassie, het Weihnachtsoratorium en de Hohe Messe. Ook stonden al veel 
prachtige, bekende en minder bekende Bachcantates op de lessenaar. 

Het ensemble speelt – ook zonder koor - met hoorbare musiceervreugde concerten met 
muziek van Mozart, Haydn en tijdgenoten en maakt uitstapjes naar stukken uit latere 
stijlperiodes. 

Ensemble Sequenza staat onder muzikale leiding van concertmeester Anke Foede en ziet 
als toekomst het blijven spelen van deze prachtige muziek. 
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Viool 1: Anke Foede, Arja Snitselaar, Adeline van Campen, Jeroen Tonnaer, Herman 
Sterenborg 

Viool 2: Jacquemijn Hutter, Orissa Moonen, Heleen van Campen, Sip Reintsema, 
Mechelien Adam 

Altviool: Lex Bouman, Wilma van Donk, Hans van Hinsbergh 

Cello: Cyriel Tönissen, Arjanne Kuiper 

Bas: Michiel Cransberg 

Hobo: Arjan Threels, Evelien van Lonkhuyzen, Jan van Stek 

Fluit: Caroline Hendriks, Bart Bors 

Fagot: Pieter de Oude, Atti Gottschal 

Hoorn: Anneloes van Venetië 

Trompet: Cees Hazenberg, Paul Vlieks, Robert de Bruijn 

Pauken: Walter van Suijlenkom  

Hebe de Champeaux, dirigent en solist (alt) 

Hebe de Champeaux is een Nederlands/Amerikaanse dirigent, mezzosopraan en violist. Ze 
voltooide haar Bachelor of Music-graad viool cum laude aan de San Francisco State 
University, waar ze uitgebreide kamermuziek instructie kreeg van het Alexander String 
Quartet. Daarna behaalde ze haar Master of Music in orkestdirectie aan de Indiana 
University Bloomington en een Bachelor of Music in koordirectie aan het Conservatorium 
van Amsterdam. Ze studeerde orkestdirectie bij Imre Pallo, Thomas Baldner, Yair Samet en 
koordirectie bij Jos Vermunt en Jos van Veldhoven. Ze studeerde zang bij Hein Meens, 
Pierre Mak, James McCray, Esther Linssen, Capucine Chiaudani en Ira Siff. 

In 2007 won ze de Juryprijs op de Bela Bartok International Opera Conducting Competition 
en in 2009 ontving ze een eervolle vermelding van de Taki Concordia Conducting 
Fellowship voor vrouwelijke dirigenten. 
Ze was de Graduate Assistant voor het IU Opera Theater 2004-2005 seizoen inclusief de 
opera's Tosca, Les Dialogues des Carmélites, die Zauberflöte, La Bohême en La 
Cenerentola. Ook volgde ze masterclasses dirigeren bij Kurt Masur (Masterclass 
Beethoven in Bonn), Jorma Panula (Amsterdam en Boedapest, orkest), Boris Hinchev 
(opera in Bulgarije), Colin Metters (St. Petersburg) en vocale workshops oude muziek bij 
Rebecca Stewart, Adrian van der Spoel en Gabriel Garrido. 

Hebe was gastdirigent/violist bij de Roemeense Opera in Cluj bij de productie van 
Piazzolla's tango-opera Maria de Buenos Aires in 2008, nadat ze in 2006 dezelfde 
productie in Bloomington had uitgevoerd met haar eigen ensemble, ExArt.  

In Nederland dirigeerde ze het Promenade Orkest, Continuo Rotterdam en Florilegium 
Musicum in samenwerking met enkele grote oratoriumkoren. In het buitenland dirigeerde ze 
het St. Petersburg State Academic Orchestra tijdens een masterclass en uitvoering van 
Mahlers 5e symfonie en de Bulgaarse Staatsopera tijdens een masterclass en uitvoering 
van Puccini's Madame Butterfly.  
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Recent was ze te horen met het MAV Symphony Orchestra te Budapest met een uitvoering 
van Symphony #6 van Sibelius tijdens een masterclass week met Jorma Panula. Vanaf 
januari 2023 is ze gastdirigent van meerdere producties by Orkest de Ereprijs. 
 
Hebe werkt sinds 2009 als freelance dirigent in Nederland. Ze heeft in de afgelopen tien 
jaar honderden concerten gegeven waarin ze vele stijlen en ensemble-configuraties 
omvatte, variërend van kleine kamerkoren tot enorme producties met symfonisch orkest en 
multi-koor samenwerkingen. Ze blinkt uit in het aangaan van samenwerkingen tussen haar 
verschillende ensembles en het stimuleren van samenwerkingsverbanden. Ze zingt ook bij 
de professionele kamerkoren Cappella Amsterdam, het Amsterdam Baroque Choir and 
Orchestra en het nieuwe professionele vocale kwartet Hollands Collectief.  

Elisabeth Blom, sopraan 
Elisabeth Blom richtte in 2016 The Zed Consort op, in 2020 getransformeerd naar Hollands 
Collectief. Het zingen in een kwartet is een sterk verlangen, dat bij Hollands 
Collectief gestalte krijgt. Als sopraan is ze ook verbonden aan Cappella Amsterdam, 
Nederlands Kamerkoor en Amsterdam Baroque Choir. Elisabeth genoot zanglessen van 
o.a. Harjo Pasveer en Rita Dams en wordt momenteel gecoacht door Hanneke de Wit. 

Als sopraansoliste vertolkte ze onder meer Chants de terre et de ciel van Olivier 
Messiaen, Miroir de Peine van Hendrik Andriessen en liederen van Daan Manneke, naast 
de aria’s uit de bekende Oratoriumwerken, de Matthäus Passion en de Messiah. 

Elisabeth Blom studeerde koordirektie aan het Rotterdams Conservatorium bij Wiecher 
Mandemaker een volgde de Masteropleiding koordirektie bij Jos van Veldhoven. Ze nam 
deel aan diverse masterclasses, waaronder de Kurt Thomas Cursus en de internationale 
masterclass for choral conductors in Maastricht, waar ze les kreeg van Hans Leenders en 
Daniël Reuss. 

Elisabeth Blom is dirigent van Cappella Breda en Kamerkoor Lelystad. Ze was als dirigent 
acht jaar verbonden aan het Roosevelt College Choir in Middelburg.  

Dolf Drabbels, tenor 
De tenor Dolf Drabbels studeerde solozang aan het ArtEZ conservatorium in Arnhem bij 
Harry van Berne. Hij volgde masterclasses bij Roberta Alexander, David Wilson Johnson en 
Beryl Foster. Tegenwoordig wordt Dolf Drabbels gecoached door Marcel Reijans. 

Inmiddels is Dolf Drabbels een veelgevraagd solist en heeft hij gewerkt met de 
vooraanstaande dirigenten Daniel Reuss, Klaas Stok, Etienne Siebens en Jan Willem de 
Vriend. 

Verder heeft hij zich bekwaamd als ensemblezanger en zingt regelmatig in gerenommeerde 
ensembles zoals Cappella Amsterdam o.l.v Daniel Reuss, Amsterdam Baroque Choir o.l.v 
Ton Koopman, het Nederlands Kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra en het Groot Omroep Koor. 

Een greep uit het repertoire van Dolf Drabbels omvat de missen en het Requiem van W.A. 
Mozart, de cantates en de passies van J.S. Bach, de Messiah van G.F. Händel, de missen 
van L. van Beethoven en verschillende werken van J. Haydn. Ook is Dolf Drabbels thuis in 
het liederenrepertoire van de componisten F. Schubert, R.Schumann, G. Fauré en F. 
Poulenc. 
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Jussi Lehtipuu, bas/bariton 
Jussi Lehtipuu behaalde zijn master bij de Dutch National Opera Academy in 2009. In 
datzelfde jaar zong hij Aeneas in een productie van Purcells Dido and Aeneas bij Opera 
Zuid. Sindsdien was Lehtipuu te beluisteren in diverse operarollen, zoals in C. Viviers werk 
Kopernikus met DNO in 2014. In 2016 zong hij de rol van Schaunard in Puccinis La 
Bohème en in 2019 de rollen Apollo en Plutone in Monteverdis L'Orfeo. 

Ook is Lehtipuu regelmatig te horen als solist in het oratoriumrepertoire. Hij heeft 
opgetreden o.a. met Holland Baroque en De Nederlandse Bachvereniging, met Les Talents 
Lyriques en Ensemble Matheus, met The Harp Consort en Finnish Baroque Orchestra.  

Lehtipuu zingt ook graag hedendaagse muziek. In 2016 zong hij in Lissabon het werk Play 
van de componist Jamie Man in samenwerking met Orquestra Gulbenkian onder leiding 
van Hannu Lintu. Later werkte hij met een nieuwe oratoriumstuk van de componist Jeppe 
Moulijn met o.a. Leiden English Choir. Nog in 2021 uitvoerde hij de première van de 
kameropera The Arrival of Mr. Z van de componist Meriç Artaç. 

Pauline Schenck, orgel en klavecimbel 
Pauline Schenck studeerde hoofdvak klavecimbel aan het Sweelinck Conservatorium 
Amsterdam. Later verdiepte zij zich in het orgelspel en was enige tijd werkzaam als cantor 
in Zweden. Ze heeft een passie voor zang, en begeleidt veel zangers, zowel in 
solorepertoire als in oratoria. Zij is vaste continuospeler (klavecimbel en kistorgel) van het 
van Wassenaer-consort.  

Pauline is actief in verschillende kamermuziekformaties, bijvoorbeeld ensemble Palette en il 
Presente.  

Daarnaast heeft Pauline een bloeiende lespraktijk voor continuo- en solospel, met 
leerlingen uit de wijde omtrek. Improvisatie maakt een steeds groter deel uit van haar 
lessen. Ze woont in de regio Arnhem.  

Bij dit concert bespeelt Pauline zowel het orgel als het klavecimbel.  
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Johann Sebastian Bach (Eisenach 1685, Leipzig 1750) wordt algemeen beschouwd als 
één van de grootste en invloedrijkste componisten uit de geschiedenis van de klassieke 
muziek. Daarnaast was hij actief als organist, klavecinist, violist, muziekpedagoog en 
dirigent.  

Bach stamde uit een oud muzikaal geslacht: in zeven generaties telde zijn familie meer dan 
120 musici. Op jonge leeftijd kreeg hij vioolles van zijn vader, Johann Ambrosius Bach. 
Toen hij 9 jaar oud was werd hij wees en kwam hij terecht in het gezin van zijn oudste broer 
Johann Christoph Bach III, die kerkorganist was in het stadje Ohrdruf. Die merkte het 
bijzondere muzikale talent van Johann Sebastian op en bracht zijn jongste broer de 
beginselen van het bespelen van orgel en klavier bij. In deze periode begon Bach, vooral 
op eigen kracht, met componeren. Composities uit de muziekverzameling van zijn broer 
dienden als voorbeelden.  

Toen hij 15 was begon feitelijk zijn leven als beroepsmusicus: hij ging naar Lüneburg om 
daar drie jaar met een beurs compositie en orgel te studeren. Na een korte periode in 
Weimar, waar hij plaatsvervangend hoforganist werd, verhuisde hij naar Arnstadt, waar hij 
tegen een royale vergoeding organist van de Neue Kirche werd.  

Volgens zijn contract moest Bach de zondagse kerkdienst, een gebedsuur op maandag en 
de vroege preek op donderdag op het orgel begeleiden. Verder had hij contractueel geen 
verplichtingen. Bach weigerde – mede op grond van dit contract – dan ook regelmatig met 
het schoolkoor van zijn kerk te musiceren. Waarschijnlijk vond hij het koor en het orkest 
matig van kwaliteit. Tijdens een gesprek van de Arnstadter kerkraad met Bach, kreeg hij te 
horen dat zijn begeleidingen op orgel van de kerkliederen ‘te ingewikkeld waren’ waardoor 
de gemeente in de war raakte, dat zijn voorspelen bij binnenkomst te lang waren en dat hij 
nog steeds weigerde om met het schoolkoor te musiceren. Bach reageerde op het verwijt 
door voortaan alleen veel te korte begeleidingen te vertolken; op de andere punten 
reageerde hij niet of met maanden vertraging. 

Ondanks conflicten was Bachs ‘Sturm und Drang’-periode in Arnstadt wel de tijd waarin hij, 
zoals zijn zoon Carl Philipp Emanuel Bach later zou schrijven, 'de eerste vruchten van zijn 
vlijt' toonde: hier ontstonden zijn eerste cantates - in relatief kleine bezetting, maar ook de 
eerste orgelwerken in grote vorm.  

Na een korte periode (1707-1708) in Mühlhausen, tijdens welke hij trouwde met zijn nicht 
Maria Barbara Bach, trok hij verder naar Weimar, waar hij aanvankelijk hoforganist Johann 
Effler verving, die ziek was. Zijn orgelspel viel bij de hertog zo in de smaak dat Bach een 
aanbod kreeg hoforganist te worden tegen een jaarsalaris van 150 florijnen. Hertog Willem 
Ernst van Saksen-Weimar, de broodheer van Bach, was streng gelovig en regeerde 
autoritair, maar hij was ook kunstminnend. In deze periode componeerde Bach het 
overgrote deel van zijn orgelwerken. Hij maakte furore als orgel- en klavecimbelvirtuoos, 
kamermusicus en componist. Het verhaal deed de ronde dat Bach op het orgelpedaal 
loopjes kon uitvoeren die de meeste organisten niet eens met de handen gespeeld kregen. 
Ongeveer halverwege zijn ambtsperiode in Weimar werd Bach benoemd tot 
concertmeester van het hoforkest. Als lid van een team van componerende hofmusici kreeg 
hij de opdracht om voor een vaste zondag van elke maand een kerkelijke cantate te 
schrijven ten behoeve van kerkdiensten in de hofkapel. 

In Weimar werden zes van Bachs kinderen geboren. Door interne conflicten in de 
hertogelijke familie, die het hofleven sterk beïnvloedden, keek hij gaandeweg uit naar een 
post elders. Het vorstenhof in Köthen bood hem die kans en Bach greep deze ook, maar 
pas nadat hij een maand lang in de gevangenis van het hertogelijke slot had moeten 
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verblijven, omdat hij het had gewaagd bij hertog Willem Ernst – die Bach uit respect voor 
zijn talenten ongewoon goed betaalde – zijn ontslag aan te bieden. 

In 1717 werd Bach dus kapelmeester aan het hof van de muziekminnende vorst Leopold 
van Anhalt-Köthen, waar hij zijn salaris verdubbelde. De aanstelling betekende een radicale 
breuk met de functies die Bach tot dan toe had uitgeoefend. Het hof in Köthen was streng 
calvinistisch en liet geen plaats voor een 'gereguleerde' kerkmuziekpraktijk 
naar lutherse opvatting. In de zes jaar die Bach in Köthen werkte, schreef hij voornamelijk 
stukken voor kamerorkest en solo-instrumenten, waaronder de Brandenburgse concerten, 
'pour le divertissement et le plaisir' van vorst Leopold en zijn hovelingen. 

Maria Barbara Bach-Bach, bij wie hij zeven kinderen had, stierf in 1720 op 35-jarige leeftijd. 
Johann Sebastian hoorde pas van haar overlijden op de stoep van zijn woonhuis, bij 
terugkeer van een dienstreis met zijn adellijke broodheer. Het jaar daarop trouwde Bach, 
weduwnaar met kleine kinderen, met de 20-jarige zangeres Anna Magdalena Wilcke, bij wie 
hij dertien kinderen zou krijgen. Van de in totaal twintig kinderen die Bach verwekte, zijn er 
tien op jonge leeftijd overleden. 

Ook in Köthen rezen voor Bach problemen die de drang naar het zoeken van een nieuwe 
betrekking deden toenemen. Toen hem in 1722 het overlijden van Johann Kuhnau, de 
Thomascantor van Leipzig, ter ore kwam, besloot hij naar zijn positie te solliciteren. Omdat 
Bach de voor deze functie noodzakelijk geachte universitaire opleiding niet genoten had, 
stelde hij als bij wijze van 'sollicitatiepapieren' drie compositiecycli samen. 

Bachs aanstelling volgde en in 1723 verhuisde hij naar Leipzig, een belangrijk cultureel en 
handelscentrum met vooraanstaande boek- en muziekuitgeverijen en een universiteit. Aan 
zijn rusteloosheid kwam een einde en hier zou hij de rest van zijn leven blijven en schreef 
hij een groot aantal van zijn meesterwerken: de Johannes- en Matthäuspassion, het 
Weihnachtsoratorium, het Magnificat, de Mis in b-kleine terts, een reeks triosonates voor 
orgel. Ook schreef hij hier het overgrote deel van zijn cantates: bij elkaar opgeteld vijf 
volledige jaargangen voor het hele kerkelijk jaar, waarvan 60% (circa 200 stuks) bewaard is 
gebleven. 

Toch was Bach ook in Leipzig niet helemaal tevreden en hij probeerde op verschillende 
manieren in de gunst te komen bij de keurvorst van Dresden (Friedrich August II). Zo 
organiseerde hij speciale concerten voor hem en droeg in 1733 zijn Kyrie en Gloria (die 
later onderdeel van de Mis in b-klein zouden worden) aan hem op. Met enige hulp van 
collega Johann Adolf Hasse kreeg Bach dan eindelijk op 1 december 1736, na een recital 
op het gloednieuwe Silbermann-orgel in de Frauenkirche in Dresden, van keurvorst 
Friedrich August II de felbegeerde eretitel “Compositeur van de koninklijke hofkapel”.  

In Leipzig was hij als Thomascantor verantwoordelijk voor de muziek in de Thomaskirche 
en Nikolaikirche en leraar aan de Thomasschule. Zijn relatie met het stadsbestuur was 
slecht en men zag hem als een wat vreemde, koppige oude man, die met verouderde 
contrapuntische muziek bezig was. Bovendien werd hij meer gezien als organist dan als 
componist. 

Vanaf 1747 ging zijn gezondheid achteruit: hij leed aan een ernstige oogziekte, gevolg van 
ouderdomsdiabetes. In 1749 kreeg hij ook nog een beroerte. Begin 1750 besloot Bach zich 
te laten opereren aan zijn oog. De operatie mislukte, waardoor Bach uiteindelijk volledig 
blind werd. Desondanks werkte hij hard aan de voltooiing van de drukvoorbereidingen 
van Die Kunst der Fuge.  
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Op 18 juli 1750 kreeg Bach volkomen onverwacht zijn gezichtsvermogen weer terug, maar 
een paar uur later werd hij getroffen door een beroerte. Hij overleed tien dagen later aan de 
gevolgen daarvan. Bach werd anoniem begraven op het kerkhof van de Johanneskerk van 
Leipzig. De precieze plek van zijn graf werd al snel vergeten. In 1894 werd de 
Johanneskerk uitgebreid en gerenoveerd, waardoor een deel van het kerkhof moest 
worden geruimd. Er werden pogingen gedaan Bachs stoffelijke resten terug te vinden. 
Uiteindelijk werd er in de buurt van de locatie een skelet gevonden, dat in de kerk werd 
herbegraven. Nadat de Johanneskerk in de Tweede Wereldoorlog was verwoest, werd 
Bach in 1950 opnieuw herbegraven, nu in de Thomaskirche. Nog altijd bestaat er echter 
twijfel of de stoffelijke resten werkelijk van Bach zijn. 

Over de Mis in B klein (Hohe Messe) 
De Mis in B klein (BWV 232) is niet alleen het allerlaatste werk dat Bach voltooide, het is 
ook één van de meest betekenisvolle. Het vormt een staalkaart van zijn meesterschap en 
zijn veelzijdigheid als componist en het stelt zeer hoge eisen aan de uitvoerenden. Het is 
één van de weinige werken die tijdens zijn leven niet tot uitvoering kwamen.  

Naamgeving 
Alleen al over de naamgeving valt het nodige te zeggen: Bach zelf gaf aan de al in 1733 
geschreven delen Kyrie en Gloria bij de eerste uitgave de benaming “Deel I” en de overige 
delen (Credo, Sanctus/Benedictus en Agnus Dei) werden logischerwijs “Deel II”.  
De benaming ”Hohe Messe” - die wij voor deze uitvoering ook hanteren - dateert van 1830, 
toen in Berlijn de koorpartijen voor het eerst werden uitgegeven. Tegenwoordig is er 
voorkeur voor de benaming “in B klein” of (in het Duits) “in h-Moll”. 

Waarom Bach de mis componeerde: beroep of roeping?  
Waarom Bach aan het eind van zijn leven zijn korte Mis uit 1733 uitbreidde tot een 
volledige miscompositie is al lange tijd onderwerp van speculatie. Er zijn geen documenten 
van Bach zelf of andere relevante gegevens die de vraag definitief beantwoorden. Ruwweg 
zijn er twee hoofdrichtingen in deze discussie en voor beiden zijn argumenten aan te 
dragen: ófwel Bach bleef zich richten op het financieel en carrièrebelang van hemzelf en 
zijn nakomelingen, ófwel hij ontwikkelde zich richting het autonome kunstenaarschap zoals 
we dat later zouden zien bij Mozart en Beethoven. Overigens sluit hierbij de ene verklaring 
de andere niet per se uit.  

In de eerste denkrichting zien we Bach als iets wat hij zijn hele leven geweest is: muzikaal 
beroepsbeoefenaar. Bach had een groot gezin waar hij de kost voor moest verdienen en 
omdat het muzikale genie overerfelijk bleek, werd de muziek ook het beroep van een aantal 
van zijn kinderen. Zijn netwerk was van groot belang omdat hij daardoor goede posities 
voor zijn zonen kon verzekeren. Logisch is dan dat de mis een bestemming had voor 
financieel of netwerk belang. Plausibel is dat het hier wederom om Dresden ging. Al in 1738 
was daar de bouw van een nieuwe Hofkirche begonnen en deze was in 1751 – net na 
Bachs dood – afgerond. Mogelijk is de mis geschreven met het oog op uitvoering in deze 
nieuwe kerk.  

De tweede denkrichting – die weliswaar aantrekkelijk is maar wel een wat meer speculatief 
karakter heeft – sluit aan bij de bredere ontwikkeling van het kunstenaarschap richting de 
Romantiek zoals we dat later bij Mozart en Beethoven zullen zien.  

In de jaren 1748 en 1749 vervult Bach nog steeds de uit zijn aanstelling als Thomascantor 
voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van de kerkmuziek, maar als componist heeft hij 
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weinig interesse meer in vocale kerkmuziek. Het grootste deel van zijn leven heeft hij 
muziek geschreven in opdracht en voor bepaalde gelegenheden: cantates voor 
kerkdiensten en koninklijke huldigingen, motetten voor begrafenissen, orgelwerken voor 
liturgisch gebruik en orkestwerken voor zijn wereldse opdrachtgevers. Maar in het laatste 
decennium richt hij zijn compositorische creativiteit op cyclische werken zoals de Goldberg 
Variationen (voor klavecimbel) en de Kunst der Fuge. Het zijn grote werken met eenheid en 
diepgang en een haast encyclopedische strekking. Ze bieden Bach de mogelijkheid om alle 
compositietechnieken in te zetten die hij beheerste, maar waarvan hij ook wist dat ze tot 
een tijdperk behoorden dat op zijn einde liep. De Kunst der Fuge is een min of meer 
abstract werk, dat vooral een theoretische behoefte lijkt te bevredigen. Met deze, niet voor 
een bepaalde gelegenheid geschreven, autonome kunstwerken loopt hij ook vooruit op de 
rolopvatting die pas in de Romantiek voor componisten normaal zou worden: de vanuit een 
krachtige innerlijke inspiratie werkende kunstenaar die geen gelegenheid afwacht om 
uitdrukking te geven aan zijn creatieve impulsen. 

Het is dus denkbaar dat Bach, als hij na tien jaar nauwelijks vocale werken te hebben 
geschreven, aan zijn Hohe Messe begint, hij een vergelijkbaar encyclopedisch motief heeft: 
een compendium bieden van vocale compositievormen en -technieken uit de 150 jaar die 
hij kon overzien. Omdat het genre van de cantate uit de mode raakt, zoekt Bach naar een 
meer universele en tijdloze tekst. Die denkt hij te vinden in de Latijnse mis: niet alleen 
eeuwenoud maar ook in gebruik in zowel de rooms-katholieke als de lutherse kerk.  

Bij deze denkrichting past de gedachte dat de Hohe Messe niet als liturgische muziek 
bedoeld is: de omvang overschrijdt de ruimte die daarvoor in zowel rooms katholieke als 
lutherse erediensten bestond. Veeleer moeten we denken aan sacrale muziek voor de 
concertzaal zoals Beethovens Missa Solemnis, Handels Messiah of Rachmaninovs 
Vespers.  

Opbouw en bezetting  
De basis is de “Missa”, de door Bach in 1733 voor de keurvorst van Saksen geschreven 
delen Kyrie en Gloria. In 1748-1749 voegde Bach hier toonzettingen aan toe van het Credo 
(of 'Symbolum Nicenum'), Sanctus (en Benedictus) en het Agnus Dei. Hiervoor putte hij 
rijkelijk uit eerder gecomponeerd werk door bewerkingen te maken van zowel wereldlijke 
maar vooral van geestelijke cantates die voor de Luthers-protestantse kerkdiensten in 
Leipzig bedoeld waren. Het Sanctus is mogelijk al in 1724 gecomponeerd en was bedoeld 
voor de Kerstviering dat jaar in Leipzig.  

De mis is geschreven voor vijf zangsolisten, maar wordt doorgaans (ook vandaag) 
uitgevoerd met vier solisten (sopraan, alt, tenor, bas) en vijf- tot achtstemmig koor, dat ook 
in dubbelkorige formatie optreedt. Het heeft een rijk bezet orkest: violen I en II, altviolen, 
twee fluiten, twee hobo’s, een hoorn, drie trompetten, pauken en basso continuo (cello, 
bas, fagot, orgel/klavecimbel).  

 
  



 12 

Over de uitvoering van vandaag - toelichting door Hebe de Champeaux  
Met de muziek uit de barok – vooral met Händel, Bach en Vivaldi - heb ik een sterke 
affiniteit. Ik houd van de virtuositeit van de instrumentale partijen, vooral in de lijnen 
gebouwd op sequensen, en geniet van het de vocale partijen die ook “instrumentaal” 
geschreven zijn. Ik ervaar dat de emoties van de tekst eleganter ten gehore worden 
gebracht door meesterlijk gebruik van affectenleer1. Vooral het vertegenwoordigen van één 
bepaalde emotie per deel laat de luisteraar dieper in een pure emotie duiken zonder te 
zwelgen in de harmonisch complexiteit die ontstond in de Romantiek. 

Muziek maken was toen - ik vermoed sterker dan nu - een ambacht dat door de 
samenleving gerespecteerd en financieel gesteund werd. Stadsblazers, cantors, 
kerkorganisten, zangstudenten, en componisten speelden een belangrijke rol in het 
muziekleven in de kerk en daarbuiten. Met uitzondering van “café-violisten” werd muziek 
uitsluitend door beroepsmusici uitgevoerd. Muziek uitvoeren als “hobby” zoals we dat nu 
kennen (en zoals koor en orkest dat vandaag ook doen) was onbekend. Door het feit dat 
Bach – net als andere componisten - zijn brood ermee moest verdienen en een grote 
hoeveelheid muziek moest leveren voor de terugkerende kerkdiensten en feesten, was de 
inspanning groot en berustte op strikte regels van contrapunt en vorm.  

De dood was overal en men stond dichter bij de tragiek van het leven dan nu. Familie en 
kerk waren verzekering en pensioen en de steun van God was noodzakelijk om de 
beproevingen te doorstaan maar bood ook onderlinge verbinding binnen de 
samenleving. Om in de 21e eeuw in deze muziek te duiken is ook een manier om de 
geschiedenis beter te begrijpen. Dat is ook het wonder van muziek beoefenen: het opent 
voor ons een luik naar het verleden. We leven al bijna twee eeuwen2 in een tijdperk waarin 
de meesten van ons niet meer op het land moeten werken, en dus vrije tijd overhouden om 
op hoog niveau muziek als hobby uit te oefenen.  

Wat mij op persoonlijk vlak raakt bij de barok, is dat musici niet zo in hokjes en 
specialisaties werden geplaatst als nu. Omdat we nu een werkelijk gigantische hoeveelheid 
repertoire hebben in een overvloed van stijlen en perioden, is het noodzakelijk om te 
specialiseren. In de barok was het de normaalste zaak van de wereld om verschillende 
instrumenten te bespelen, te zingen én te componeren of te dirigeren. Bach speelde viool, 
waarschijnlijk ook cello, klavecimbel en orgel, zong, componeerde en dirigeerde. Dit was 
niet uitzonderlijk. Vaak krijg ik de opmerking dat ik “te veel” doe en mijn muzikale 
activiteiten te veel uitspreid, omdat ik niet alleen dirigeer, maar ook viool speel, componeer 
en zing op professioneel niveau. De geschiedenis van Bach en andere musici uit de barok 
stelt mij gerust en misschien voel ik daarom zo’n affiniteit met hun muziek. 

In de twee eeuwen sinds de wederopleving van de muziek van Bach is er veel gebeurd in 
de uitvoeringspraktijk. Vanaf de eerste uitvoeringen van Mendelssohn tot aan de uitvoering 
van Richter’s Matthäus Passion in 1971 waren (zeer) grote koren de regel. Een dikke klank 
met veel vibrato, legato maar met weinig nuance was in de mode. Uiteindelijk stonden er 
wat afvalligen op die in de materie doken. De authentieke uitvoeringspraktijk (oftewel HIP: 
Historically Informed Practice) won terrein, en dat leverde een groot contrast op met de 

 
1 Affectenleer: de koppeling van muzikale middelen zoals toonsoort en instrument aan bepaalde gevoelens 
2 In 1829 zong de net opgerichte amateurvereniging de Berliner Singakademie voor het eerste de 
Matthäuspassion  
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grote en logge uitvoeringen die gebruikelijk waren. Men speelde op barokinstrumenten op 
415 Herz en strijkers gingen spelen met darmsnaren en barokstokken.  

(Professionele) koren die Bach zongen werden teruggebracht naar aantallen die 
vergelijkbaar zouden zijn met wat Bach tot zijn beschikking had in Leipzig. Sommige 
muziekwetenschappers stelden voor dat dat maximaal drie zangers per stemsoort zou 
betekenen, anderen pleitten zelfs voor een solo-bezetting3. Ornamentatie en nuances in de 
frasering werden belangrijk. De slankheid van de klank leende zich voor hogere 
tempi. Door zijn regelmatige bezoeken aan Dresden heeft Bach vrijwel zeker de daar 
heersende Italiaanse stijl beter leren kennen. In Bachs muziekcollectie was de Italiaanse 
muziek, zowel vocaal als instrumentaal, dan ook goed vertegenwoordigd. In zijn eigen 
oeuvre toonde Bach in de vorm van bewerkingen, citaten en stijlfiguren vaak zijn grote 
affiniteit met de Italiaanse barokstijl. Voor ons is dit ook reden om voorkeur te geven aan de 
Italiaanse uitspraak van het Latijn boven de Duitse uitspraak.  

Onderzoek heeft in de afgelopen decennia een rijkdom aan materiaal over Bach en zijn 
uitvoeringspraktijk opgeleverd. Ik heb hier uitgebreid naar gekeken en probeer in deze 
uitvoering voorzichtig mijn eigen stempel te zetten. Ten eerste probeer ik verschillen in stijl 
tussen de delen te onderscheiden. Er zijn delen geschreven in de stile antico,4 zoals het 
Credo en Confiteor uit het Symbolum Nicenum. Daartegenover zijn er delen geschreven in 
de voor hem modernere stijl die uiteindelijk leidde naar de stile galante, die gekenmerkt 
wordt door dansritmes, eenvoudiger harmonie met veel herhalingen en kleurrijk 
instrumentarium. Voorbeelden hiervan zijn de grote tutti delen zoals Et resurrexit en Et 
expecto. Wij streven ernaar om de stukken in stile antico ook werkelijk meer verstild en 
simpeler te zingen. Ten tweede nemen we de tempo ordinario en de alla breve5 serieus, 
wat leidt tot meer afwijkingen ten opzichte van wat het oor verwacht. Delen die in de 
partituur als alla breve staan genoteerd zoals Gratias agimus, Sanctus en Dona Nobis 
Pacem, worden doorgaans in tempo ordinario gezongen. Vooral het Sanctus bracht veel 
vraagtekens toen ik het begon te studeren. De 16de ritmes van de strijkers (en later 
blazers) die in deze stijl naar triool ritmes moeten assimileren voelden in een tempo 
ordinario te langzaam. Bestudering van de manuscripten gaf een wirwar aan informatie 
bood doordat de ene helft van de partijen in alla breve stond en de andere helft in tempo 
ordinario. Uiteindelijk koos ik om toch in alla breve te dirigeren. Dit levert een sneller tempo 
op waarin de 16de noten comfortabeler op hun plek vallen en het biedt tegelijkertijd een 
makkelijker en meer vanzelfsprekende manier voor de zangers om te fraseren. Het is een 
gewaagde keuze omdat met uitzondering van René Jacobs geen enkele van de grote HIP 
dirigenten dit doet. Tot slot probeer ik de contrasten van dramatiek te vergroten in de 
bezetting. Als voorbeeld laat ik alleen het solo zangkwartet met enkele strijkers de laatste 
maten van het Crucifixus – het beroemd middelpunt van de Symbolum Nicenum - zingen 
voordat tutti koor en orkest losbarsten in het Et Resurrexit. 

 
3 De eerste die deze theorie verkondigde was Joshua Rifkin. Hij bracht een opname uit van de Hohe Messe 
met solostemmen uit in 1982. Tot nu toe heeft niemand hem met bewezen argumenten kunnen tegenspreken. 
4 De 'stile antico': muziekstijl van componisten van Barokmuziek en vroege Klassieke muziek, gekenmerkt 
door controle over dissonantie, gebruik van kerktoonladders en het vermijden van overdadige instrumentale 
texturen en te rijke ornamentiek. Doorgaans resulteert dit in een nabootsing van de compositiestijl van late 
Renaissancecomponisten. 
5 Tempo ordinario: “gemiddeld” tempo, dat niet exact is aangeduid maar ongeveer gelijk is aan de hartslag of 
een wandelpas.  

Bij alla breve wordt de maat niet (zoals bij tempo ordinario) in 4-en maar in 2-en geteld. Dit is ook goed te zien 
in de manier waarop de dirigent de maat aangeeft. Het effect is (een gevoel van) een hoger tempo.  
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Teksten 
(vetgedrukte woorden geven een nieuw – genummerd - muzikaal deel aan)  
 
Kyrie eleison (1)  Heer ontferm u (over ons) 
Christe eleison (2)  Christus ontferm u  
Kyrie eleison (3)  Heer ontferm u 
 
Goria in excelsis (4) Deo  Eer aan God in den hoge 
Et in terra pax (5) hominibus bonae voluntatis  en vrede op aarde aan de mensen die hij liefheeft 
Laudamus te (6) benedicimus te.  Wij loven u, wij prijzen u. 
Adoramus te, glorificamus te.  Wij aanbidden u, wij verheerlijken u  
Gratias agimus tibi (7) propter magnam gloriam tuam  Wij zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. 
Domine deus (8), rex coelestis, Deus pater omnipotens  Heer God, hemelse koning, God almachtige vader 
Domine fili unigenite, Iesu Christe altissime  Heer, eniggeboren zoon, Jezus Christus 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris  Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader 
Qui tollis peccata mundi,(9) miserere nobis  Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u 
  over ons 
Qui tollis peccata mundi,   Gij die wegneemt de zonden der wereld,  
Suscipe deprecationem nostram  aanvaard ons gebed 
Qui sedes ad dextram Patris (10),miserere nobis  Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,  
  ontferm u over ons 
Quoniam to solus sanctus (11), tu solus Dominus  Want gij alleen zijt de heilige, gij alleen de Heer 
Tu solus altissimus, Jesu Christe  Gij alleen de allerhoogste: Jezus Christus 
Cum Sancto Spiritu (12) in gloria Dei Patris, Amen.    Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de  
  Vader, Amen. 
 
Credo in unum Deum (1), Patrem omnipotentem (2)  Ik geloof in één God, de almachtige Vader 
Factorem coeli en terrae  Schepper van hemel en aarde 
Visibilium omnium et invisibilium  Van al wat zichtbaar en onzichtbaar is 
 
Et in unum Dominum (3), Jesum Christum  En in één Heer, Jezus Christus 
Filium Dei unigenitum  eniggeboren Zoon van God, 
Et ex Patre natum ante omnia secula  en vóór alle tijden geboren uit de Vader 
 
Deum de Deo, lumen de lumine  God uit God, licht uit licht 
Deum verum de Deo vero  Ware God uit de ware God 
genitum non factum  geboren, niet geschapen 
consubstantialem Patri,  één in wezen met de vader 
per quem omnia facta sunt.  dóór wie alles geschapen is 
 
Qui propter nos homines   Hij is voor ons mensen 
et propter nostram salutem  en omwille van ons heil 
descendit de coelis  uit de hemel neergedaald 
Et incarnatus est (4)de Spiritu Sanctu  Hij is vleesgeworden door de Heilige Geest 
Ex Maria virgine  uit de maagd Maria 
Et homo factus est   en is mens geworden  
 
Crucifixus (5) etiam pro nobis  Hij werd voor ons gekruisigd  
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sub Pontio Pilato, passus et sepultus est  onder Pontius Pilatus, is gestorven en begraven 
Et resurrexit (6) tertia die, secundum scripturas  Hij is verrezen op de derde dag, volgens de schriften 
et ascendit in coelum  en is opgegaan naar de hemel, 
sedet ad dexteram Patris  zit aan de rechterhand van de Vader.  
 
Et iterum venturus est cum gloria  Hij zal wederkomen in heerlijkheid  
Iudicare vivos et mortuos  Om te oordelen over levenden en doden  
Cuius regni non erit finis  En aan zijn rijk komt geen einde 
 
Et in spiritum sanctum dominum (7) et vivificantem  Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is  
  en het leven geeft 
Qui ex patre filioque procedit simul adoratur  Die met de Vader en de Zoon samen wordt aanbeden 
et conglorificatur  en verheerlijkt 
Qui locutus est per prophetas  Die gesproken heeft door de profeten.  
 
Et in unam, sanctam, catholicam   Ik geloof in de ene, heilige, katholieke  
Et apostolicam ecclesiam  en apostolische kerk. 
 
Confiteor (8) unum baptisma  Ik belijd één doopsel  
in remissionem peccatorum  tot vergeving van de zonden 
Et expecto (9) resurrectionem mortuorum  Ik verwacht de opstandig van de doden 
Et vitam venturi saeculi, amen  en het leven van het komend rijk, amen.  
 
Sanctus (1), sanctus, sanctus  Heilig, heilig, heilig 
Dominus deus sabaoth  God der hemelse machten 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid 
Hosanna (2) in excelsis  Hosanna in den hoge 
Benedictus (3) qui venit in nomine Domini  Gezegend hij die komt in de naam van de Heer 
Hosanna (4) in excelsis  Hosanna in den hoge. 
 
Agnus Dei (5) qui tollis peccata mundi  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld 
Miserere nobis  Ontferm u over ons 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld 
 
Dona nobis pacem (6)  Geef ons de vrede  
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Concerten 30 september en 1 oktober 2023 – Licht 
We kijken alvast vooruit naar de volgende concerten van Audite Nova. Het programma 
heeft als thema “Licht” – niet in de zin van “lichte muziek” maar “verlichting” of “openbaring” 
en natuurlijk ook gewoon het licht van zon, maan en sterren. We voeren dan werken uit van 
een aantal oude en moderne componisten waaronder Gabrieli en Byrd (O lux beata 
Trinitatis), Walton (Cantico del Sole), Tallis en Lauridsen (O nata lux), Macmillan (Lux 
aeterna en O radiant dawn) en Whitacre (Lux Aurumque).  

Eén van de concerten wordt gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Groesbeek, de andere 
locatie is nog niet bekend. 

Houd onze website in de gaten: www.auditenova.nl.  

Lid worden? 
Audite Nova komt graag in contact met goede zangers. Heb je al de nodige koorervaring en 
ben je geïnteresseerd om een eventuele vacature in te vullen, neem dan contact op. Op dit 
moment zijn er geen vacatures, maar mogelijk kun je op de wachtlijst geplaatst worden. 
Voor geïnteresseerden jonger dan 35 jaar is aspirant-plaatsing mogelijk.  

We repeteren wekelijks op donderdagavond van 19.45 tot 22.15 uur in Nijmegen. Voordat 
je (aspirant)lid wordt nodigen we je uit als gast een repetitie bij te wonen en vindt er een 
stemtest plaats.  
Meer weten: neem contact op per mail: secretariaat@auditenova.nl. 

 

 

 

Dit concert werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds.  

http://www.auditenova.nl/
mailto:secretariaat@auditenova.nl
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