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                                            JAARVERSLAG 2020 

 
Op 1 april 2020 zou de 25e uitvoering van de Matthäus Passion plaatsvinden, een jubileum. 
Corona gooide echter roet in het eten. 
 
Op 12 maart werden wij geconfronteerd met de coronamaatregelen van het RIVM. De 
wekelijkse koorrepetities werden meteen beëindigd. Het werd al snel duidelijk, dat de 
geplande uitvoering van 1 april 2020 geen doorgang kon vinden. Aanvankelijk hebben wij 
nog getracht de uitvoering van onze jubileumuitvoering te verplaatsen naar een datum aan het 
eind van het voorjaar. Alle uitvoerenden zegden hun medewerking toe. Maar uiteindelijk 
vonden wij toch dat de Matthäus Passion buiten de passietijd niet passend was. Bovendien 
werden we ook ingehaald door nieuwe maatregelen van de overheid. Er is dan ook besloten: 
geen uitvoering in 2020.  
 
Toch hebben nog enkele belangrijke activiteiten in het kader van het jubileum kunnen 
plaatsvinden. 
 
Jubileumactiviteiten op 6 en 7 maart 
Met enkele bijzondere activiteiten wilde het bestuur alle zangers van het projectkoor in het 
zonnetje zetten. Daarmee wilden wij de koorleden onze erkentelijkheid betuigen voor hun 
jarenlange inzet en onvermoeibaar enthousiasme.  
 
Zo was er op vrijdag 6 maart in de Grote Kerk een masterclass met de sopraan Klaartje van 
Veldhoven. Leden van ons projectkoor werden uitgenodigd om als solist of in een groepje een 
door hen uitgekozen stuk uit de Matthäus te zingen. Dit was een zodanig succes, dat wij als 
bestuur besloten hebben dit niet meer aan te merken als jubileumactiviteit, maar als een 
jaarlijks terugkerende activiteit. 
 
En zaterdag 7 maart droeg dirigent Bas van Houte tijdens het laatste deel van de vierde 
repetitieochtend het stokje over aan Jos van Veldhoven, voormalig muzikaal leider van de 
Nederlandse Bachvereniging. Op de eigen aanpak van deze vermaarde dirigent werd met 
enthousiasme gereageerd door het koor. 
Na een goed verzorgde lunch door Kookstudio Boerin en de Kok uit Amstelveen, gaf Jos van 
Veldhoven een boeiende interactieve lezing over verschillende aspecten in de uitvoeringen 
van de Matthäus Passion door de eeuwen heen. Deze lezing was ook toegankelijk voor 
partners van koorleden, de Vrienden en publiek uit Schiedam. De middag werd feestelijk 
afgesloten met een borrel met bitterballen. 
 
Het scholenproject 
 
Vier basisscholen reageerden enthousiast op onze uitnodiging om deel te nemen aan de 
inmiddels bekende ochtend in de Grote Kerk waarop zo’n 200 leerlingen kennismaken met de 
Matthäus Passion. Dirigent, organist, soliste en koorleden wilden weer graag hieraan 
meewerken. Maar ook dit was tot ieders spijt door corona onmogelijk.  
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Financiële toelichting 
De kosten voor deze jubileumactiviteiten waren begroot en maken onderdeel uit van de te 
verkopen kaarten en de door de subsidiegevers te verstrekken subsidies zoals is te zien op de 
Staat van inkomsten en uitgaven. 
 
Terugbetaling recettes 
De uitvoering van de Matthäus Passion staat hoog aangeschreven. Wij zijn onze 
kaartafnemers dan ook zeer dankbaar voor hun trouwe ondersteuning in de afgelopen 25 jaar. 
Zij zullen dan ook geheel of gedeeltelijk financieel tegemoetgekomen worden. Hiermee 
investeren wij immers ook in onze reputatie voor de toekomst, zodat de succesvolle 
uitvoering van de Matthäus Passion de volgende 25 jaar in hoog aanzien zal blijven staan. 
 
Koorleden 
Aan de koorleden is weliswaar al een aantal jubileumactiviteiten aangeboden, toch zullen wij 
ook hun geheel of gedeeltelijk financieel tegemoetkomen.  
 
Besparingen 
Doordat de uitvoering niet heeft plaatsgevonden, zijn er veel minder kosten zoals onder meer 
voor de huur van de kerk, de opbouw van de tribunes, het inhuren van stoelen en het huren 
van een voltallig orkest.  
Het verlies is daarmee beperkt. Met de subsidiegevers en fondsen zal hierover worden 
overlegd.  
 
Het project uitvoering Matthäus Passion Schiedam 2020 hebben wij per 31 augustus 2020 
afgesloten.  
 
 
Louis van Poppel                                                             Netty van Megen 
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