
Stichting 
Matthäus Passion Schiedam 

 

www.matthauspassionschiedam.nl 
Secretariaat: Mevr. A.J.M. van Megen, Westvest 60, 3111 BW Schiedam, 06-15317725, ajm.vanmegen@planet.nl 

Penningmeester: Mevr. L.M.J. Verhoef-Verbove, Plein 1940 nr. 22, 3135 PR Vlaardingen, 010-4357546, wiesje.verbove@planet.nl 
Bankrekeningnummer NL64 INGB 0005982119 

                                                     JAARVERSLAG 2022 
 
Na een lange coronaperiode waardoor in 2020 geen en in 2021 slechts een aangepaste 
uitvoering kon plaatsvinden, was er dit jaar op 6 april tot ieders genoegen een uitvoering in 
volle glorie van de Matthäus Passion van J. S. Bach. 
 
In de Grote of Sint-Janskerk zongen de solisten Klaartje van Veldhoven, sopraan; Oscar 
Verhaar, alt/countertenor; Stephan Adriaens, tenor (evangelist); Francis Ng, tenor (aria’s); 
Einar Gudmundsson, bariton (Jezus) en Marcel van Dieren, bas (aria’s). 
 
De instrumentale begeleiding werd verzorgd door het Holland Symfonie Orkest, Arjen Leistra 
(organist) en Ivanka Neeleman (viola da gamba).  
 
De koorpartijen werden gezongen door het Schiedams Bachkoor en het Schiedams 
Bachjeugdkoor. Het Schiedams Bachkoor - een projectkoor van ervaren zangers - repeteerde 
op zes zaterdagen voorafgaand aan de uitvoering. Dit jaar waren er 75 zangers. Ook het 
Schiedams Bachjeugdkoor is een projectkoor en staat onder leiding van Anja Brands. Tot aan 
de pauze zingen deze jonge zangers samen met het grote koor het openingskoor, vijf koralen 
en het slotkoor van het eerste deel. De algehele muzikale leiding was in handen van dirigent 
Bas van Houte. 
 
Voor de uitvoering op 6 april was het stoelenplan anders dan eerdere jaren. In het hoogkoor 
is namelijk geen tribune meer geplaatst en er is gekozen voor een middenpad. Daardoor 
kunnen er iets minder bezoekers in de kerk, maar zo is een mooie opkomst van dirigent en 
solisten mogelijk. Dat geeft cachet aan de uitvoering. Ook is zo een betere doorstroming van 
het publiek mogelijk tijdens de koffiepauze. Van de 476 zitplaatsen waren er uiteindelijk 460 
bezet. Dit is een prachtig resultaat, zeker gezien de voorzichtigheid die bezoekers nog 
betrachtten vanwege de angst voor corona.  
 
Al staat de uitvoering van de Matthäus Passion centraal, het bestuur van de Stichting 
Matthäus Passion Schiedam organiseert daarvoor en daarna meerdere activiteiten die er op 
gericht zijn het gedachtegoed van de Nederlandse traditie van het uitvoeren van de 
Matthäus Passion lokaal te verankeren in de stad, en het niveau van de uitvoering te 
verhogen. Hiervoor organiseert het bestuur:  
 
De Vriendenkring: 
Er zijn nu 38 Vrienden die over het algemeen zeer betrokken zijn bij onze traditie. Voor hen 
organiseerden wij op 17 november 2021 een Vriendenavond waar Bach en de Viola da 
Gamba centraal stonden. De gambiste Ivanka Neeleman, die al jaren bij onze uitvoeringen 
dit instrument bespeelt, gaf samen met haar partner Freek Borstlap inzicht in dit instrument 
en het gebruik dat Bach ervan maakte in zijn composities. Deze avond werd bezocht door 
ruim 30 belangstellenden. 
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De Masterclass: 
De sopraan Klaartje van Veldhoven gaf op 11 maart in de Grote Kerk een masterclass aan 
zangers van het Bachkoor. Tien zangers, onder wie enkele nieuwe en jonge talenten, hadden 
zich hiervoor aangemeld. Zo’n masterclass is voor hen een trekpleister. Daarnaast wordt 
hiermee het niveau van het hele koor verbeterd.  
 
Het Scholenproject: 
Aan dit inmiddels zeer populaire project deden dit jaar op 29 maart 4 basisscholen mee met 
in totaal 254 leerlingen. Twee scholen waren net iets te laat met inschrijven. Zij krijgen 
volgend jaar voorrang. In twee sessies van ongeveer 1 uur maken deze kinderen kennis met 
klassieke muziek en speciaal met de muziek van de Matthäus Passion. Sopraan Klaartje van 
Veldhoven en dirigent Bas van Houte, Arjen Leistra op het grote orgel en zo’n 25 zangers van 
het Bachkoor maakten veel enthousiasme los bij de kinderen, die na afloop met de meest 
onverwachte en intrigerende vragen kwamen. De voor de eerste keer uitgenodigde 
Vrienden waren vol lof over het project. Een enkele school heeft met de leerlingen een eigen 
vervolgprojectje gemaakt.  
 
Stille Zaterdag: 
Deze jaarlijks terugkerende ingekorte uitvoering van de Matthäus Passion werd op 16 april 
bezocht door ongeveer 300 mensen. Dit jaar waren er twee professionele solisten en 45 
zangers van het Bachkoor. Deze middag wordt georganiseerd in samenwerking met het 
bestuur van de Grote Kerk.   
 
Bijdrage aan de Schiedamse horeca: 
Naast de culturele bijdrage aan de Schiedamse gemeenschap draagt de Stichting Matthäus 
Passion ook bij aan de Schiedamse horeca door bezoekers die voor aanvang van de 
uitvoering gebruikmaken van Grand café Záálig en door de nazit voor koorleden, musici en 
bestuur in Brasserie Stadhuis.   
 
Bestuurssamenstelling: 
Het bestuur bestaat uit: 
Wouter Verkerke: algemeen bestuurslid sinds 6-01-2021 en vanaf 11-05-2022: voorzitter 
Netty van Megen: secretaris 
Wiesje Verhoef-Verbove: penningmeester (tot 01-09-2022) 
Margot Postma: algemeen bestuurslid 
Uitbreiding van het bestuur is in gang gezet. 
 
 
Financiële toelichting 
 
Mede dankzij de steun zijn van subsidiegevers wij in staat om jaarlijks Bachs Matthäus Passion in 
Schiedam op hoog niveau uit te voeren. Ook dit jaar hebben wij van alle subsidiegevers 
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daadwerkelijk het toegezegde bedrag ontvangen. Dankzij het goede resultaat hebben wij geen 
beroep hoeven doen op de toegezegde garanties. 
 
De bekostiging is mede gelukt door de donaties van subsidiegevers, de donaties van onze Vrienden, 
de verkoop van advertenties in het programmaboekje, de kaartverkoop en niet te vergeten de 
bijdragen van de leden van het projectkoor.  
 
Het bovenstaande blijkt uit de jaarrekening 2022, die u hierbij aantreft.  
 
Allen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de uitvoering van de Matthäus Passion in 2022 
danken wij van harte. Wij richten ons hoopvol op de toekomst. Voor het jaar 2023 zijn wij als bestuur 
reeds bezig met het treffen van voorbereidingen. 
 
Namens het bestuur van de Stichting Matthäus Passion Schiedam: 
A.J.M. van Megen, secretaris 
L.M.J. Verhoef-Verbove, penningmeester 
 
Bijl.: jaarrekening 2022 
 
 
 


