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Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven,

maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid. (Aristoteles)



“Voor ieder beeld

is een strijd

geleverd, 

maar het

geeft tegelijk

ook veel voldoening”.



Personalia

 

De in Breda woonachtige Heleen Havinga (geb. 1972) is werkzaam als 

jeugdverpleegkundige bij de GGD. Naast haar intensieve baan vind zij 

het heel leuk om creatief bezig te zijn. Vier jaar geleden maakte ze 

kennis met het portret boetseren bij Atelierbreda. Vrijwel direct raakte 

ze enthousiast en kreeg zij de smaak te pakken.

Klei is een natuurlijk en aards materiaal, wat je letterlijk kan voelen en 

vormen door je handen. Dit is iets wat Heleen mooi vind om te doen. 

Vanuit een logge homp klei een beeld vormen, het uitdrukking geven, 

dat is voor haar steeds weer de uitdaging. Heleen: “Ik kom in een flow, 

de concentratie neemt toe en ik vergeet dan de tijd”. 

 

Sinds twee jaar is ze bezig met de opleiding Kunstzinnig Dynamisch 

Coachen bij de Kleine Tiki in Breda. Deze opleiding ervaart ze als heel 

vormend voor haarzelf. Daarnaast is ze doorgegaan met het 

boetseren, niet alleen van portretten, maar ook van abstracte vormen. 

Het afgelopen jaar maakte ze bij Atelierbreda ook kennis met het 

beeldhouwen in steen. Totaal anders dan het boetseren met klei, 

maar voor haar geweldig om mee bezig te zijn. In dit programma-

boekje ziet u niet alleen foto’s van portretten die gemaakt zijn van klei, 

maar ook twee vormen in steen.  

 

In aanloop naar de deelname aan deze kunstexpositie onstond het 

idee om beelden, woorden en muziek met elkaar de combineren. 

Omdat deze kunstexpositie, georganiseerd door De Kunstfabriek & 

Atelierbreda, in- en rond de Laurentiuskerk afspeelt, vroeg ze organist 

Jan Noordzij om een concert met veel eigen composities te spelen op 

het orgel hier. Jan is een goede vriend die haar al negen jaar kent, en 

haar ontwikkeling heeft gevolgd. 

 

In dit programmaboekje treft u bij elk beeld een beschrijving aan, 

een verdiepende gedachte, en een toelichting op de muziek.  

Geniet van de unieke combinatie van BEELD, WOORD en MUZIEK!





 

 

 

 

1. Proloog: 

(wordt aaneengesloten gespeeld)

 

a. ‘De’ Toccata - J.S. Bach (1685 - 1750)

b. The sound of silence - Simon & Garfunkel

c. Finale - Jan Noordzij (geb. 1964)

 

 

 

BEELD: In het beeld zou je krachtige vleugels kunnen zien, zoals 

bijvoorbeeld van een arend. Tegelijk laten de vleugels ook licht door. 

Dat duidt op het mooie van kwetsbaar zijn. 

 

WOORD: Als je van iemand houdt, of hebt gehouden, dan weet je dat 

er soms momenten zijn dat je moet loslaten, dat je die persoon 

vleugels moet geven en de ander moeten laten wegvliegen, het maakt 

niet uit waarnaartoe. Of misschien is er een moment geweest waarop 

je de ander moest laten vliegen zodat iemand zichzelf kon zijn, zodat 

iemand de wereld om zich heen kon ontdekken en verkennen. We 

zouden trots op onszelf mogen zijn als we in staat zijn om iemand, van 

wie we werkelijk houden, los te laten, en de ander een eigen weg te 

laten gaan. De liefde kent geen bezit, de liefde is veel meer dan dat: 

het is het respecteren en helpen van die ander, het is samenwerken 

met die ander, het is het beste willen voor die ander ook al zouden we 

iemand liever aan onze zijde houden.

 

MUZIEK: Tijdens ons leven hebben we soms meewind, soms wind-

stilte, en soms tegenwind. De drie aaneengesloten muziekstukken van 

Proloog verklanken deze elementen. a. Meewind horen we in de 

overbekende Toccata (d-moll) van Bach. b. De overgang naar 

windstilte horen we voorafgaand aan de melodie van de song The 

sound of silence. c. Het opsteken en ervaren van tegenwind horen we 

in de Finale van Jan Noordzij. Goede krachttraining... ;-)





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Andante:

 

a. Liebster Jesu, wir sind hier -  J.S. Bach

 

b. Reflection - Jan Noordzij

 

 

 

 

BEELD: Zonder twijfel zijn het bij dit beeld de gesloten oogjes die de 

aandacht trekken. Ze lijken ons uit te nodigen om meer bewust te zijn 

van ons innerlijk.

 

WOORD: Met open ogen kunnen we waarnemen, en vooral 

controleren. Het loslaten van het laatste, de controle, is niet altijd 

eenvoudig. 

Vaak sluiten wij onze ogen pas als we ons veilig, geborgen en geliefd 

voelen. Even niet zien, niet controleren, niet bang zijn, maar voelen en 

vertrouwen. 

Zoals een kind dat als vanzelfsprekend kan... Zo rustig, zo vredig. 

Met gesloten ogen wordt de weg naar binnen, naar ons innerlijk 

geopend. 

Met gesloten ogen kan je zorg dragen voor je innerlijk. En ja, wie zijn 

innerlijk leven goed verzorgd, kan ook uiterlijk tegen een stootje... 

 

MUZIEK: (Andante = rustig). 

a. Het Koraalvoorspel Liebster Jesu, wir sind hier is een echte Bach-

klassieker. Een rustpunt. De muziek is bescheiden en lijkt eenvoudig, 

maar deze ogenschijnlijke eenvoud kan toch confronterend zijn. 

b. Met het muziekstuk Reflection is het niet anders. De meditatieve, 

rustige en vredige muziek neemt je mee. 

In beide muziekstukken worden we als het ware uitgenodigd om ook 

even de ogen te sluiten...





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Allegro:

 

Preludium in G - Jan Noordzij

 

 

 

 

 

BEELD: Dit beeld van een jong volwassene straalt verwachting voor de 

toekomst uit. Alles is nog mogelijk!

 

WOORD: Een mens zonder verwachtingen is een mens zonder dromen 

en idealen. Het andere uiterste, te hoge verwachtingen hebben, kan 

zorgen voor teleurstellingen. Verwachten is een actieve bezigheid. 

Afwachten is meer passief. Afwachten doe je bijvoorbeeld bij een 

bushalte, maar als je iets verwacht dan kijk je ergens actief naar uit. 

Een flink deel van onze tijd zijn we bezig met wat komen gaat. We 

hebben verwachtingen. Deze lijken een sterke invloed te hebben op 

wat er daadwerkelijk gebeurt. Wie zich dat realiseert, kan zijn 

verwachtingen bewust inzetten om het leven een positieve draai te 

geven. 

 

MUZIEK: (Allegro = levendig). 

De Preludium in G van Jan Noordzij is een heel levendig muziekstuk 

waarin een actieve verwachting doorklinkt. De snelle openingsfrase 

klinkt verwachtingsvol. Deze verwachting wordt beantwoord, want 

kort na de opening komt de tweede partij erbij met dezelfde frase. Dit 

blijft in dit hele muziekstuk zo doorgaan. Gaandeweg krachtiger en 

steviger.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Largo:

 

a. Meditation 2 - Jan Noordzij

 

b. Komm, süsser Tod - J.S. Bach

 

 

 

 

BEELD: Dit beeld wil (mede)lijden voor de ander uitdrukken, een 

trouw zijn tot aan de dood. 

 

WOORD: 

Met de dood valt niet te spotten, maar met de liefde evenmin... 

Het idee dat liefde sterker is dan de dood, is mooi, 

maar doet toch geen recht aan het verdriet en lijden dat de dood met 

zich meebrengt. 

 

MUZIEK: (Largo = traag/meeslepend). 

a. Méditation 2 (Uit: Trois Méditations) is, zoals de titel al aangeeft 

heel meditatieve en bezinnende muziek. Halverwege is een muzikale 

knipoog naar de melodie van de song Tears in heaven van Eric Clapton 

verwerkt. In de song vraagt hij zich af of hij zijn overleden zoontje ooit 

zal terugzien en herkennen. 

b. Komm, süsser Tod (Come sweet death) is een geestelijk lied op 

muziek van Bach. De tekstdichter is onbekend. De titel verwijst naar 

het verlangen naar de dood en de hemel, naar het verlost zijn van het 

lijden, pijn en verdriet. Dit was een onderwerp dat in de tijd van Bach 

centraal stond; de ultieme bevrijding van het soms moeilijke, aardse 

bestaan. 

Komm, süsser Tod begint heel zacht. Gaandeweg neemt het volume 

steeds meer toe. Uiteindelijk keert de rust weer terug. De muziek 

zwakt af tot er nog maar één laatste toon overblijft. 



Voorzijde

Achterzijde



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lamento:

Pièce Tragique - Jan Noordzij

 

 

 

 

 

BEELD: Dit beeld lijkt te verwijzen naar het spreekwoord “Schijn 

bedriegt”; met andere woorden, aan de buitenzijde lijkt alles ok, maar 

ondertussen kan er binnen wel degelijk iets tragisch aan de hand zijn. 

 

WOORD: Misschien kennen wij iemand, of is het in ons leven 

misschien wel van toepassing? Uiterlijk zien mensen niet veel aan ons, 

maar ondertussen is ons hoofd vol zorg of gemis aangaande iets of 

iemand. In de kunst zijn het vaak juist de beelden die iets tragisch 

uitbeelden, die bijzondere indruk maken. Tragisch is een beladen 

woord. We vermijden het liefst tragische dingen. Dit beeld lijkt ons uit 

te nodigen tot praten. Het nodigt de een uit om te vragen en goed te 

luisteren. Het nodigt de ander uit om uitdrukking te geven aan dat wat 

er zich in het hoofd en in gedachten afspeelt. 

 

MUZIEK: (Lamento = klacht) 

Pièce Tragique is een muziekstuk dat niet mooi gevonden hoeft te 

worden. Het is een muzikale impressie dat de levenstragiek verklankt. 

Eerst horen we de verbeelding van de zachte innerlijke stem. Dan, na 

enkele minuten verandert het klankbeeld en horen we de 

tegenstrijdigheid. Daarna lijkt even de rust terug te keren, maar al 

spoedig verdwijnt deze en komt er een opgejaagd gedeelte. Dit eindigt 

in een cluster (klankophoping) dat gevoelens van paniek uitbeeld. 

Dan geven majestueuze akkoorden aan dat een paniekaanval 

overwonnen kan worden. Uiteindelijk keert de rust terug. Acceptatie...





 

 

 

 

 

 

 

6. Menuet:

Für Elise thema van Beethoven 

gearrangeerd en bewerkt voor orgel

-  Jan Noordzij

 

 

 

 

BEELD: Dit reliëf wil uitdrukking geven aan het nu, aan het in het 

moment zijn; vrij, zonder schroom, puur en met lichtheid. De figuur 

lijkt even snel weer te verdwijnen als dat het is opgekomen. 

 

WOORD: Geluk zit niet in de toekomst of in het verleden. Geluk zit in 

ons, en we kunnen het nu ervaren door te leven in het moment. Geluk 

is een ongrijpbaar gevoel dat ons soms kort overvalt, en vaak snel 

weer weg is. Een goede manier om een gevoel van geluk op te roepen 

is door te leven in het moment. Alles wat telt is het hier en nu. Dat is 

het moment om geluk te voelen. En hoe zit het dan met de toekomst? 

Simpel. Het leven bestaat uit nu’s. Dus straks is er weer een nieuwe 

nu. En in die nu kunnen we opnieuw geluk ervaren. Het is altijd nu en 

nooit straks, dus we hoeven hier ook niet zoveel mee bezig te zijn. 

Genieten van het leven is een kunst, en we kunnen er beter in 

worden. Laten we ons regelmatig afvragen of we aan het genieten 

zijn. Wat we niet kunnen veranderen is de situatie, maar wel onze 

gedachten erover, ook al is dit niet gemakkelijk...

 

MUZIEK: (Menuet = Franse dans). In tegenstelling tot het vorige 

muziekstuk, horen we nu even iets anders, iets luchtigers. Een heel 

lichtvoetig en elegant muziekstukje. Even ademhalen. Het muziekstuk 

is kort (duurt maar 2 minuten), en heeft als basis het thema uit het 

overbekende Für Elise van Beethoven. Het is muziek voor piano, maar 

nu gearrangeerd voor orgel. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Impressie:

 

Choral-Improvisation - Jan Noordzij

 

 

 

 

 

BEELD: Wie denkt er bij dit beeld niet aan een persoon als Nelson 

Mandela? Als vanzelf raak je in een soort overpeinzing.

 

WOORD: Nelson Mandela werd in 1918 geboren in Zuid-Afrika. Daar 

heerste er apartheid. Gekleurde mensen werden gediscrimineerd. De 

blanken hadden veel meer rechten en een veel beter leven dan de 

gekleurde mensen. Mandela vond dit niet eerlijk. Voor hem was 

iedereen gelijk. Hij werd de leider van het Afrikaans Nationaal Congres 

(ANC), een partij die streed tegen apartheid. Het ANC werd door de 

overheid gezien als een terreurorganisatie. Omdat Mandela de leider 

was, werd hij in de gevangenis gezet. Hij zat maar liefst 27 jaar 

gevangen! Toen Nelson Mandela in 1990 uit de gevangenis werd 

vrijgelaten, vonden veel inwoners van Zuid-Afrika hem een held. In 

1994 mochten ook gekleurde mensen aan de verkiezingen meedoen, 

en toen werd Mandela gekozen als president. Hij werd de eerste 

gekleurde president van Zuid-Afrika, en door hem werd de apartheid 

opgeheven. Hij overleed in 2013 op 95-jarige leeftijd.

 

MUZIEK: (Impressie = indruk op de zintuigen of op de geest). 

Choral-Improvisation is gecomponeerd tijdens de lockdown van de 

coronapandemie. Het choral is een melodie zonder woorden, en laat 

ruimte aan een eigen invulling. De muziek is vanaf het begin krachtig, 

en symboliseert een volhouden. Het brede slotgedeelte verwijst naar 

nooit de moed opgeven, wat er ook gebeurt in het leven.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Epiloog:

a. Gottes zeit ist die allerbeste zeit - J.S. Bach

 

b. Nearer, my Gott, to thee (orgel & zang)

 

met bariton Guy Louis Colinet

 

 

 

BEELD: Dit beeld lijkt iemand te laten zien die terugkijkt, vervuld met 

levenservaring.

 

WOORD: Levenservaring gaat niet over de theoretische levenskennis 

die je op school hebt opgedaan, maar die ervaringen, waardoor je 

situaties sneller herkent en doorziet.

Hierover is zoveel te vertellen dat het moeilijk is waar te beginnen en 

waar te eindigen. Misschien is het goed om het beeld samen te vatten 

met deze bezinnende zin als epiloog:

Jongeren kunnen alles, maar hebben vaak de wijsheid niet; ouderen 

hebben de wijsheid, maar kunnen vaak niet meer. 

 

MUZIEK: a. De cantate Gottes zeit ist die allerbeste zeit staat ook wel 

bekend als de begrafeniscantate. Het is een sober werk, dat het 

sterven muzikaal verwoord als een vredig binnengaan van het paradijs. 

Gespeeld wordt de Sonatina, het openingsdeel van de cantate. Het is 

een sereen en vreedzaam stemmingsstuk, passend bij de gedachte 

aan de dood als een onschuldige slaap. 

b. Nearer my God, to Thee is een Engels christelijk lied, dat onder 

meer bekend is doordat dit het laatste muziekstuk was, dat door de 

muzikanten van de Titanic gespeeld zou zijn. In de film Titanic echter, 

staat de song My heart will go on centraal. Een fragment van deze 

melodie is verwerkt in het intro van het lied Nearer, my God, to Thee, 

gezongen door bariton Guy Louis Colinet, een vriend van Jan. 



 



 

 

 

 

 

 

 

9. Sortie:

Feestelijke improvisatie over het bekende lied

Alle menschen werden Brüder

-  Jan Noordzij

 

 

 

 

 

BEELD: Indiaans symbool van een zon met 4 stralen: noord, oost, zuid, 

west. (Voor maakproces zie de volgende 2 pagina’s). 

 

WOORD: Dit bijzondere Indiaanse symbool staat voor spiritueel 

bewustzijn en mededogen. Dit laatste betekent ook respect voor de 

ontwikkeling van anderen, zonder zich met hen te bemoeien. Dit 

beeld lijkt ons blijvend uit te dagen om, net als Nelson Mandela en 

vele anderen, nooit de hoop op te geven, en moed te verliezen naar 

een wereld vol liefde en vrede: een paradijs op aarde!

 

MUZIEK: (Sortie = uitleiding) Alle menschen werden Brüder is de 

bekende melodie uit de 9e Symfonie van Beethoven. Het is de 

symfonie van hoop en verbondenheid geworden. Op 19 juli 1936 zou 

deze symfonie klinken in een buitentheater, een oude steengroeve in 

Spanje. Maar de avond ervoor, tijdens de repetitie kwam er een 

brandbrief van de Catelaanse regering. Alles moest worden ontruimd 

vanwege een militaire staatsgreep. De dirigent las de brief hardop 

voor en stelde het koor en orkest voor de keus: weggaan of blijven en 

de symfonie uitvoeren als laatste vaarwel. Iedereen bleef! Na afloop 

beloofden ze elkaar de symfonie na de burgeroorlog opnieuw uit te 

voeren. Dat gebeurde twee jaar later in 1938. Het concert werd toen 

uitgezonden op alle radiozenders in Spanje en de VS. Alle menschen 

werden Brüder: hoop op een mooie toekomst. Dit is een mooie, en 

symbolische afsluiting van het concert.  





 

Maakproces van het 

Indiaanse symbool.



 

JAN NOORDZIJ (geb. 1964) is enthousiast, gedreven en gepassioneerd. Hij is 

Nederlands van geboorte en verhuisde in 2011 naar Antwerpen, waar hij organist-

titularis is van de Sint-Walburgiskerk te Antwerpen op het grote, symfonische drie-

klaviers orgel. Verder is hij ook organist in de Antwerpse Sint-Michielskerk. 

Jan is de drijvende kracht achter de nevenfunctie van de Sint-Walburgiskerk als 

concertzaal/muziekcentrum die volop in ontwikkeling is. Inmiddels zijn er door zijn 

toedoen een barokorgel, een koororgel, twee Franse vleugels, en drie Franse 

drukwind harmoniums bijgekomen. Jan studeert bij de Antwerpse Kathedraalorganist 

Peter Van de Velde, geeft concerten, en treedt op met solisten. Naast het orgel (en 

ook harmonium) spelen is hij graag bezig met muziekschrijven/ componeren. Jan: 

“Componeren/muziek maken is voor mij als ademen met mijn ziel. Eigenlijk is het net 

als in de kunst. Een kunstenaar gaat op in een ruimte die hij/zij zelf creëert. Zo ervaar 

ik dit ook. Deze ervaring is voor mij het beste te omschrijven als: ware vrijheid!”

Heleen heeft een reliëf van Jan als organist gemaakt, zie foto hierboven. 

Voor vragen en/of reacties:

heleenhavinga1@gmail.com

 

Voor meer info over de organist zie: www.jannoordzij.nl

 

x

 

 

 

 

 

 

Ontwerp programmaboekje, tekst en foto’s: Jan Noordzij


