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Voorwoord 
 
Het verslagjaar 2019 is voor Stichting Laren Klassiek een mooi jaar geweest. In dat jaar is de Robert-
Franz-Singakademie uit Halle uitgenodigd voor de uitvoering van de Matthäus Passion van Johann 
Sebastian Bach op 14 april in de sfeervolle monumentale Sint Jansbasiliek van Laren.  
Op 15 december van het verslagjaar heeft Ton Koopman alle 6 cantates van het 
Weihnachtsoratorium in de St, Jansbasiliek ten gehore gebracht.  
De Stichting kijkt terug op een mooi muzikaal jaar en dankt alle concertbezoekers, sponsoren, 
vrienden van Stichting Laren Klassiek, Pastoor Vriend, de Broederschap van Sint Jan en natuurlijk de 
directe kring van vrijwilligers voor hun medewerking.  

Inleiding 
 
Sinds 2006 organiseert Stichting Laren Klassiek (hierna als SLK of Stichting aangeduid) jaarlijks de 
Matthäus Passion (hierna als MP aangeduid) van Johann Sebastiaan Bach in de Sint Jansbasiliek in 
Laren. Initiatiefnemer voor het oprichten van SLK en later als grote stimulans, inspirator en PR man is 
Leo Janssen. In alle jaren is naast de MP ook een vriendenconcert georganiseerd dat speciaal bedoeld 
is voor de vrienden van SLK die de Stichting financieel steunden. Inmiddels heeft SLK een stevige naam 
in Laren en omgeving weten te verwerven. Ambassadeur van de Stichting Laren Klassiek is dirigent 
Jaap van Zweden 
 
SLK heeft tot doel om de inwoners van Laren en omgeving de gelegenheid te geven om ieder jaar naar 
een kwalitatief hoog muzikale uitvoering van de MP te gaan in eigen dorp. Daarnaast wil SLK de jeugd 
van 4 tot 12 enthousiasmeren voor klassieke muziek door muziektheatervoorstellingen met een 
klassieke tint te organiseren die sterk aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.  
 
De Stichting heeft geen eigen geldelijke middelen om de concerten te organiseren en is dus sterk 
afhankelijk van donaties van sponsoren en vrienden van SLK. Om de kosten te minimaliseren 
organiseren de leden van het bestuur met een groep vrijwilligers met veel plezier zelf de concerten. 
De leden en vrijwilligers ontvangen hiervoor geen vergoeding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.larenklassiek.nl/
mailto:info@larenklassiek.nl


 
 
 

   

 
Postbus 174, 1250 AD Laren        KvK: 32121051 
W: www.larenklassiek.nl       ANBI: 817522797 
E: info@larenklassiek.nl                                                                                                                 Rek.nr: NL18RABO0130698598 

  4 

Bestuur van Stichting Laren Klassiek 
 

 
 

 
 
 
Het bestuur van SLK is samengesteld uit 
leden die liefhebbers zijn van de 
Matthäus Passion, muziek in het 
algemeen van J.S. Bach en die de 
doelstelling van SLK ondersteunen. Zij 
nemen op basis van ervaring en 
deskundigheid deel aan de 
werkzaamheden van de Stichting.  
 
 
 

 
De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2019 als volgt: 

1. Maria Klingenberg, voorzitter; 
2. Leo Janssen, marketing, communicatie, sponsoring en producent; 
3. Marijke van der Pas, secretaris. 
4. Mariette Nieuwboer, uitvoerend producent; 
5. Niek Doornberg, penningmeester 

 
Activiteiten 

Vergaderingen 
 
De Stichting heeft in het verslagjaar 9 maal vergaderd. Daarnaast hebben vergaderingen plaats 
gevonden van de diverse commissies. Tijdens haar  vergaderingen bepaalt de Stichting haar  zienswijze 
en de verdeling van de werkzaamheden met betrekking tot het komende concert onder de leden van 
het bestuur.  
Het overleg is steeds plezierig en constructief geweest. Er is op inspirerende wijze van gedachten 
gewisseld en men heeft elkaar over en weer geïnformeerd. Tijdens het verslagjaar is onder meer 
aandacht besteed aan: 

 Welke concerten, wanneer, door wie en waar; 

 Organisatie van de concerten; 

 Werkbegrotingen per concert; 

 Jaarrekening 2018; 

 Toegangsprijzen; 

 Sponsoring; 

 Werven van vrienden van SLK; 

 Samenwerking met diverse vrijwilligers waaronder de Broederschap van Sint Jan; 

 Samenwerking met lokale horeca; 
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 Samenwerking met Nationale Theaterkassa; 

 Toekomst van de Stichting, een lange termijn visie. 
Na iedere uitvoering wordt door de Stichting het concert geëvalueerd.  

Matthäus Passion op 14 april 2019 

De Matthäus Passion 2019 is uitgevoerd 
door de Robert-Franz-Singakademie uit 
Halle, Duitsland. Onder leiding van dirigent 
Nikolaus Müller is een topselectie van 
koorleden uit dit vermaarde Duitse koor 
gehaald om op Palmzondag 14 april 2019 
Bach’s meesterwerk te vertolken samen 
met gerenommeerde Nederlandse solisten 
zoals: 
Maarten Koningsberger, Christus 
Bernard Loonen, Evangelist en aria’s 
Selma Harkink, sopraan, aria’s en kleine 
partijen 
Barbara Kozelj, mezzo-sopraan, aria’s en 
kleine partijen 
Raoul Steffani, bas, aria’s en kleine 
partijen 
 
Verder werd medewerking verleend door 
Freek Borstlap op de viola da gamba, 
Wybe Kooijmans, op het orgel en het 
kinderkoor van de koorschool Midden-
Gelderland. Het Tariso Consort verleende 
de orkestbegeleiding. 
 

Een bijzondere muzikale uitvoering in een uitverkochte kerk waarbij de klank van het koor bijzonder 
te noemen was door de relatief jonge koorleden.  
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Vriendenconcert op 17 november 2019 

Speciaal voor de vrienden van de Stichting is op 17 november 2019 een koffieconcert georganiseerd. 
Het vond plaats in het Papageno Huis in Laren. Gebruikelijk is dat de vrienden twee vrienden mee 
mogen nemen. Het koffieconcert werd uitgevoerd door het Quintessenza blaaskwintet met Jolanda 
van den Dool op dwarsfluit, Anouk Dolfing hobo, Thijs Zomer klarinet, Eva Jansen fagot en Lidia 
Olthoff hoorn. Op het programma stonden werken van  Ravel, Fauré, Milhaud en Jacques Ibert. 
Vooraf aan het concert werden de gasten met een heerlijke versgebakken appeltaart en kopje koffie 
of thee verwend. 
 

Weihnachtsoratorium op 15 december 2019 
 
Op 15 december heeft in de Sint Jansbasiliek een uitvoering van het Weihnachtsoratorium in volle 
omvang onder leiding van Ton Koopman plaatsgevonden. De orkestbegeleiding en het koor was het 
eigen orkest van Ton Koopman, het Amsterdams Braroque Orchestra & Choir. 
De zes cantates zijn uitgevoerd met als solisten Marta Bosch sopraan, Clint van de Linde counter tenor, 
Tilman Lichi tenor en Klaus Mertens bas.  
De Stichting kijkt met plezier terug op deze mooie uitvoering. 

Vrijwilligers 
Ook dit jaar hebben veel vrijwilligers hun medewerking verleend aan 
de organisatie van de concerten.  
Speciale dank gaat allereerst uit naar de inzet van de bestuursleden. Zij 
hebben enorm hard gewerkt om de organisatie van de concerten voor 
elkaar te krijgen.  
De Stichting heeft veel steun ondervonden van de Broederschap van 
Sint Jan, die tijdens de 
concerten in de Sint 
Jansbasiliek vrijwillig mee 
heeft gewerkt. 
Robert en Mic Nieuwboer 
waren altijd bereid om de 
logistieke zaken rondom de 
concerten goed te 
begeleiden.  

 
Saskia Vos heeft de teksten van het boekje dat bij de Matthäus 
Passion aan de bezoekers is uitgereikt met veel aandacht gelezen 
en fouten eruit weten te halen. 
Ook dank gaat uit naar de echtgenoten van de bestuursleden die 
op de achtergrond hun steentje hebben bijgedragen. 
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Sponsoren    
 
Ook dit jaar heeft de Stichting mogen rekenen op diverse sponsors: 

 EPIGroup.nl, High-end gietvloeren 

 Ericis, Design & Property Transformers 

 Uitvaartverzorging Van Vuure 

 De vrienden van Stichting Laren Klassiek en Donateurs 
 
Met dank aan: 

 

 Chinees Restaurant Golden River 

 De Coeswaerde, lunch-diner-pannenkoeken 

 Goois Loodgietersbedrijf 

 Kerkhof Laren 

 Studio Berry Slok Amsterdam 

 Timmerfabriek Langendorff BV 

 Walter & Roland Bloemen Laren 

 Loodgieters- en elektrotechnisch bedrijf J.W. Westerveld BV  

 Maximiliano-Laren 

 Restaurant Mauve Laren 

 Walter & Roland Bloemen Laren 

 Grafisch Ontwerp, Mathilde van der Hoeven 

 Wijnkoperij De Gouden  

 TonUnited Hilversum 

 Vida Laren 

 Westerveld Laren 

 Hamdorff Eten& Drinken 

 Vis Atelier Laren 

 Brigitta kookt 

 Grafisch Ontwerp, Mathilde van der Hoeven 

 Nationale Theaterkassa 

 Brinkhuis-Hart van Laren  

PR en Marketing 
 
Het bestuurslid Leo Janssen heeft ook tijdens dit verslagjaar voor de Stichting de publiciteit gezocht in 
kranten zowel lokaal als regionaal, nationale dagbladen en lokale radio en televisie. Hij schreef zelf de 
persberichten en onderhield de contacten met de redacties. Ook heeft hij het boekje dat alle bezoekers 
van de Matthäus Passion uitgereikt krijgen, zelf ontworpen. Teksten heeft hij geschreven en de 
prachtige prenten er bij gezocht. 
Er zijn verschillende interviews geweest op de radio. Ook is er op Gooi TV een item geweest. Er zijn 
flyers rondgedeeld, affiches neergehangen op diverse plaatsen in Blaricum, Eemnes, Laren, Baarn, 
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https://www.linkedin.com/in/mathilde-van-der-hoeven-3a6098146/?originalSubdomain=nl
https://united4all.nl/
http://www.westerveld-laren.nl/
http://www.hamdorffetenendrinken.nl/
https://www.visatelier.nl/
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Bussum, Huizen en Hilversum. Ook hingen de banners boven de ingangswegen van dorp Laren en 
stonden driehoeksborden langs de wegen. 

Vrienden van SLK 
 
In het verslagjaar heeft de Stichting structurele steun gekregen van de trouwe vrienden van Stichting 
Laren Klassiek. Dit jaar had de Stichting 30 vrienden. De intentie is om volgend jaar meer vrienden aan 
de Stichting te binden. Er zal actief naar nieuwe vrienden worden gezocht. 
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