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Dit jaar vond de Schiedamse uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach plaats op 16 

maart in de Grote of Sint-Janskerk, onder leiding van Bas van Houte. De solisten waren 

Klaartje van Veldhoven, sopraan; Marie Anne Jacobs, alt; Adrian Fernandes, tenor 

(evangelist); André Post, tenor (aria’s); Nanco de Vries, bas (Christuspartij) en Serge 

Novique, bas (aria’s). De instrumentale begeleiding werd verzorgd door het Holland 

Symfonie Orkest, Arjen Leistra (orgel) en Ivanka Neeleman (viola da gamba). De 

koorpartijen werden gezongen door het Schiedams Bachkoor en het Schiedams 

Bachjeugdkoor.  

Het Schiedams Bachkoor, een projectkoor voor volwassenen, repeteerde op zes zaterdagen 

voor de uitvoering. Het Schiedams Bachjeugdkoor, eveneens een projectkoor, stond onder 

leiding van Anja Brands. De generale repetitie werd gehouden op dinsdagavond 17 maart. De 

aanvangstijd van de uitvoering was dit jaar voor het eerst om 19.15 uur.   

Evenals in 2015 stonden ook dit jaar koor, orkest en solisten aan de kant van het hoofdorgel; 

het jeugdkoor stond op de orgelgalerij. De belichting die de aandacht op de kinderen richtte 

als ze zongen, was bijzonder fraai. In het koor van de kerk was weer een verhoging opgesteld 

om de verdwenen zitplaatsen in het schip van de kerk -door de andere opstelling-  te 

compenseren. De reacties van het publiek op beeld en geluid vanaf deze plaatsen waren 

positief.  

Voor het eerst dit jaar mocht de begeleider van een rolstoelgebruiker gratis mee naar binnen. 

Dit aanbod werd o.a. via onze eigen facebookpagina bekend gemaakt. Enkelen maakten er 

gebruik van. Dit jaar verkochten we kaarten in één prijsklasse en was er vrije plaatskeuze. Het 

aantal plaatsen met ‘minder zicht’ is bij de opstelling ‘onder het orgel’ zo beperkt gebleken, 

dat een aparte prijsklasse daarvoor niet zinvol wordt geacht.  

Er waren in totaal 545 bezoekers. Daarmee werd voor het eerst de maximale capaciteit voor 

onze uitvoering in de Grote Kerk bereikt.  

Het aantal verkochte kaarten - koorleden, vrienden en vrije verkoop - bedroeg 510. Er is een 

groeiende belangstelling. Dat geldt ook voor de website en de facebookpagina; velen 

bestelden kaarten via de website. Er bleek voldoende aandacht te zijn gegeven aan public 

relations: een week voor aanvang van de uitvoering waren we al ‘uitverkocht’.  

De reacties van publiek en medewerkenden na de uitvoering waren zeer lovend. Zonder de -

soms grote- bijdragen van onze sponsors waren we niet in staat geweest zo’n goede uitvoering 

te geven met professionele dirigent, solisten en musici, enthousiaste gevorderde 

amateurzangers en een veelbelovend jeugdkoor. Het bestuur van de Stichting Matthäus 

Passion Schiedam is dan ook grote dank verschuldigd aan al zijn sponsors.  


