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Apeldoorns koor brengt boodschap met keuze voor Elias

Bachkoor: stop religieuze ruzies
Met de uitvoering
van Mendelssohns Elias kiest
het Apeldoorns
Bachkoor voor
een actueel
thema. Godsdienstfanatisme
leidt tot zinloze
strijd.
Hemmy van Reenen
Apeldoorn

M

et de uitvoering
van het oratorium
Elias van Mendelssohn op 11 november in Orpheus
maakt het Apeldoorns Bachkoor
een duidelijk statement: stop met
godsdienstfanatisme, want dat
leidt tot rampspoed!
Voor het Bachkoor is de uitvoering van Elias een bewuste keuze.
„Vanwege de actualiteit van het
onderwerp hebben we hiervoor
gekozen, en natuurlijk omdat het
een prachtig stuk is,” zegt Rob
over de Linden die de tekst vanuit
het Duits vertaald heeft in het Nederlands.

Duits

Koorlid Over de Linden is docent
Duits aan scholengemeenschap
De Heemgaard in Apeldoorn. Zijn
Nederlandse vertaling komt in de

Het verhaal van Elias
is vergelijkbaar met
de dingen die
vandaag de kranten
rood doen kleuren

! Leraar

Duits Rob over de Linden vertaalde het stuk van Mendelssohn in het Nederlands. ,,Het gaat over de strijd om het Ware, wie heeft
de waarheid in pacht’’, legt theologe Margreet Algera uit. FOTO ROB VOSS

programmaboekjes te staan, maar
het Bachkoor en de acht gastsolisten zingen in het Duits.
„Als je de tekst leest denk je:
waar leidt bepaald gedrag toe? Het
verhaal van Elias is vergelijkbaar
met de dingen die vandaag de
kranten rood doen kleuren van
het bloed.”
Hij krijgt bijval van theologe
Margreet Algera, die ook zingt bij
het Apeldoorns Bachkoor. Algera:
„Het bijbelverhaal over Elia is
bijna 3.000 jaar oud. De leidende
religie in die tijd was die van de
Moedergodin, met haar zoon Ba’
al. De joodse profeet Elias vereerde de god die hij De Enige noem-

de. Het oratorium vertelt over botsingen en rivaliteit. Godsdienstfanatici houden een wedstrijd welke god het best een vuur kan laten
ontbranden en regen kan laten
neerdalen. De strijd om het Ware,
wie heeft de waarheid in pacht.
Drieduizend jaar geleden leidde
deze strijd al tot controverse, nu is
het nog steeds actueel.”

Metafoor

De theologe benadrukt dat we het
verhaal van Elias moeten zien als
een metafoor. „Een spannend verhaal, een metafoor voor zingeving.
Als je niet meer in metaforen
kunt denken, maar alles uit de hei-
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HARDERWIJK
Catharinakapel, Klooster
1, 14u: Filmvoorstelling
Land of Mine
Centrum de Zin, Stationslaan 32, 19.30u: Lezing
Leo Steijn, reisverhalen
Kerkelijk centrum De
Wheme, Kerkplein,
10-22u: Bazar t.b.v. onderhoud Grote Kerk
Wijkontmoetingscentrum
Stad, Houtkamp 33,
9.30-11.30u: Financieel Café
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Brandweerkazerne, Rhijnsburglaan 52, 20u: Inloopavond brandweer
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De Schakel, Oranjelaan
10, 17.30u: Workshopscarrousel voor vrijwilligers
PUTTEN
Stichting Welzijn Putten,
Harderwijkerstraat 19,
14-16u: Netwerkbijeenkomst Samen voor Veiligheid bij Leven en Welzijn
UGCHELEN
Bronkerk, Hoenderloseweg 10, 19.45-21u: Open
repetitite kerstconcert
Christelijke Koorvereniging
Sonabilé i.s.m. Apeldoorns
Christelijk Gemengd Koor
VAASSEN
Wijksteunpunt Bloemfontein, Wetstraat 12,
9.30-11u: Koffie-uurtje
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APELDOORN
Cafeetje van Marja, Hoofdstraat 166, 9.30-11.30u:
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PCBS De Kring, Voldersdreef 304, 20u-22.30u: Lezing Rene Jongedijk met helderziende boodschappen
EPE
SV Vaassen, Woestijnweg
67, 19.30-22u: Sportcafe
ERMELO
Sportpark de Adelaar, F.C.
Horst, Buitenbrinkweg 70,
14-16u: Open voetbalmiddag

Boerderij De Molen, Staverdenseweg 287, 15-16u:
Huifkartocht
Zendingskerk, Harderwijkerweg 10, 10u-12u: Lezing ds. Peter Verbaan.
KLARENBEEK
MFC, De Pauw, Bosweg,
9.30u: 25 kilometer fietstocht omgeving Klarenbeek
NUNSPEET
Theater Veluvine, Molijnlaan 186, 19.30u: Spijt! de
musical
NIJKERK
De Nije Veste, Oranjelaan
104, 14-16u: Longpunt
met huisarts Kars en ergotherapeute Priem
Opstandingskerk, Hoefslag 132, 19.30u: Reformatieherdenking

lige geschriften letterlijk neemt,
gaat het fout. Dan krijg je oorlog.”
Het oratorium Elias is een spektakelstuk, legt Rob over de Linden
uit. „De muziek is opzwepend en
spannend, ze illustreert het verhaal, waarin Elias uiteindelijk in
een vuurwagen naar de hemel
gaat. Hij laat iedereen achter. Het
verhaal heeft een open einde. Als
literaire tekst is dat de mooiste oplossing. Het publiek mag zelf de
conclusies trekken.”

Strijd

De vertaler: „Het oratorium gaat
eigenlijk over de strijd om de
macht. Voor mij is tolerantie de

eindconclusie. Oorlog maken lost
niks op. De oplossing komt uit
onszelf, uit tolerant zijn naar elkaar. Het zou mooi zijn als mensen van alle godsdiensten naar dit
stuk zouden komen kijken en luisteren.”
Algera: „De godsdienstconflicten leiden tot niks. Als je elkaar
naar het leven staat los je niks op,
dat is voor mij de boodschap van
de Elias.”
■ Het Bachkoor Apeldoorn met
acht solisten en Het Gelders Orkest brengen het oratorium Elias
op vrijdag 11 november in theater
Orpheus, aanvang 20.00 uur.

Spelers Airsoft
zoeken erkenning
Jeannette Hamstra
Hulshorst

De wapens zijn niet van echt te
onderscheiden, maar de omstandigheden wel. Airsoft is een oorlogsspel voor volwassenen dat in
2013 gelegaliseerd werd. Op het
terrein van Veluwe Events in
Hulshorst wordt het spel sinds
2013 zo fanatiek gespeeld dat initiatiefnemer en directeur van Airsoft Veluwe Hulshorst, Patrick
van Putten (24), het nu ook in
een competitievorm heeft gegoten. Eind december wordt er gestreden om het beste Airsoftteam van Nederland te worden.

Het volgende doel is Airsoft
als sport op de kalender zetten.
Op de vraag of ‘oorlogje spelen’
het respect voor de realiteit niet
ondermijnt, reageert Van Putten: „Het gaat de beoefenaars
niet om geweldssituaties of agressief gedrag. De spanning zit in
tactiek en het simuleren van
veldslagen. De adrenaline gaat
stromen door winst, net als bij
bijvoorbeeld voetbal.”
Van Putten begrijpt de weerstand wel, gezien de diverse aanslagen van de afgelopen jaren en
de huidige oorlog in onder meer
Syrië. „Er is echt een strenge controle op wapens en leden.”

