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Pod ium voor k a m e r m u z i e k  

Regelmatige bezoekers hebben er geen moeite mee. Die 
wat geheimzinnige naam 'Azijnfabriek' is nog ontleend 
aan haar oude vestiging in de Putgang, een zijstraat van de 
Korte Putstraat, waar twintig jaar geleden een gezelschap 
mensen spontaan samenkwam om muziek te maken en 
naar muziek te luisteren. Wie weet overigens nog hoe die 
merkwaardige vloeistof gefabriceerd werd bestaande uit 
10% azijnzuur vermengd met water? Bovendien speelt 
voortdurend de associatie met zuur en wrang in nog 
bestaande Nederlandse uitdrukkingen mensen parten. Je 
hoeft overigens maar één leer in het sfeervolle hoogkoor 
van de oude Sint-Jacob aan de Bethaniestraat geweest te 
zijn om te ervaren, wat daar twee keer per week, tachtig 
keer per jaar, aan verrukkelijke kamermuziek te beluiste- 
ren valt. De Azijnfabriek is een begrip in onze stad: thuis- 
basis èn overkoepelende naam voor een reeks van initiatie- 
ven op cultureel gebied die zijn evenknie in de stad nauwe- 
lijks kent. Go en B e d e  Janssen runnen op vindingrijke 
wijze, informeel en ook gezellig - in de pauze zijn er 

broodjes, thee, koffie en wijn verkrijgbaar - een heus 
bedrijf, dat daar overigens weinig kenmerken van heeft. 
Het blijft een wonder hoe beiden er steeds opnieuw in sla- 
gen professionele musici uit binnen- en buitenland te 
strikken voor een reis naar onze stad. 
Het enthousiasme van de uitvoerende musici is een 
wezenskenmerk van alle optredens daar. En dat onder- 
scheidt deze concerten van uitvoeringen op gerenom- 
meerde podia. Hier spelen mensen, die het soms al 
'gemaakt' hebben, maar nu in een eigen speelse entoura- 
ge in bijna letterlijke zin met hun publiek in aanraking 
komen. Veel vaker echter zijn het pas afgeshideerden van 
conservatoria in binnen- en buitenland, die van plichtrna- 
tige routine gelukkig nog geen last hebben en die hun 
aanstekelijk engagement met muziek en met hun 
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publiek zichtbaar uitstralen. Je voelt als bezoeker ook de 
voortdurende spanning om een prestatie te leveren van 
professioneel niveau, die aan de hoogste eisen van muzi- 
kaliteit, interpretatie en voordracht voldoet. De akoestiek 
is zeer redelijk en de sobere stoffering van een aard dat 
alle aandacht zich terecht richt op de muzikale belevenis 
van dat moment. Als er al sprake is van wedijver, dan is 
het die gezonde competitie met het verschijnsel muziek in 
al haar onbegrensde mogelijkheden. Het frappeert de 
wekelijkse luisteraar, dat de steeds aantredende gezel- 
schappen in een voor hen zeker niet ideale omgeving pro- 
gramma's brengen, die opvallen door originaliteit. Er 
komen naast fraaie stukken uit het klassieke repertoire ook 
steeds kleine pareltjes aan het licht van onbekende mees- 
ters, soms vergeten en soms zelden uitgevoerd, omdat zij 
zich moeilijk lenen voor aandacht in een grote zaal. 
Er staat uitvoerenden een vorstelijke vleugel ter beschik- 
king voor pianoconcerten, maar ook ter begeleiding van 
de vele instrumentale ensembles, die in allerlei samen- 
stellingen oud en nieuw repertoire ten gehore brengen. 
Zo maak je kennis met een fluitlcwartet van pas afgestu- 
deerden die muziek uitvoeren in een zetting, waarvoor 
hun eigen gebouwde basdwarsfluit uitkomst biedt. Vrij- 
wel steeds een verrassende ontdekking, maar altijd van 
een gegarandeerde kwaliteit. De Azijnfabriek heeft een 
groeiende en trouwe kern van bezoekers omringd door 
een wisselende reeks mensen, die de lunchconcerten van 

donderdagmiddag half een of het middagconcert van 
zaterdag vier uur met hun aanwezigheid opluisteren. 
De tachtig concerten per jaar vormen natuurlijk de kern 
van de Azijnfabriek, al zijn er nog tal van activiteiten, 
soms georganiseerd om het hoofd financieel boven water 
te houden. Want ook daar draait het om: hoe houd ik 
zo'n organisatie in stand? Vrijwilligerswerk bij uitne- 
mendheid, maar daar kan het natuurlijk niet bij blijven. 
Iedere twee jaar organiseert de Azijnfabriek in maar 
liefst zeventien huizen in de stad concerten van kamer- 
muziek. Op één middag kun je er gemakkelijk vier aflo- 
pen voor wie niet genoeg heeft aan een enkele uitvoe- 
ring. Ik heb de repetities van een aantal muziekgezel- 
schappen in de Azijnfabriek nooit bijgewoond, maar zij 
vinden er een welkome ruimte en dus onderdak voor 
weinig geld. En tenslotte zijn er de uiteenlopende cultu- 
rele, educatieve en sociale activiteiten van zangvoordrach- 
ten, lezingen en uitvoeringen van leerlingen. Het Literair 
Ca@ en het artistieke gezelschap Piep ende Blaoslust had- 
den er hun eerste onderdak. Zo is de Azijnfabriek ook 
een broedplaats voor ontluikend creatief talent en tal van 
culturele activiteiten die soms de ldeine ruimte royaal 
zijn ontgroeid. Dit particuliere initiatief, waaraan vele 
mensen in onze stad genoegen beleven, heeft het finan- 
cieel moeilijk. Het mag niet verloren gaan. Bezoekers en 
bedrijven leveren zeker hun bijdrage. Gemeente, blijf 
niet achter! 
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Van het Noordbrabants Museum 

13 februari t/m 7 april zoo2 
Nieuwbouwvleugel 
Van Passie tot Pasen 
Lijdensvoorstellingen i n  de Nederlanden, 
1450 - 1900 

Van Aswoensdag tot en met de zon- 
dag na Pasen presenteert het Noord- 
brabants Museum lijdensvoorstellin- 
gen - van de Middeleeuwen tot de 
neogotiek - aan de hand van kunst- 
voorwerpen uit de Noordelijke en 
Zuidelijke Nederlanden. Het emotio- 
neel geladen thema van het lijden van 
Christus speelde vanaf de Middeleeu- 
wen een centrale rol in de liturgie en 
de volksvroomheid, met name in de 

periode tussen carnaval en Pasen. 
Op de expositie wordt uitgebreid aan- 
dacht geschonken aan de uitbeelding 
van bekende gebeurtenissen uit de 
laatste dagen van Christus zoals 
kruisdraging, kruisiging, graflegging 
en verrijzenis. Naast altaren, devotio- 
nalia, retabelstukken en zilverwerk 
worden manuscripten, prenten, teke- 
ningen en schilderijen getoond. 

27 april t/m 8 september zoo2 
Nieuwbouwvleugel 
Liefde op het eerste gezicht 
Nederlanders kiezen hunfavoriete 
vrouwenportret 

Schilderijen met vrouwen hebben 
altijd tot de verbeelding gesproken. 

Wellicht meer dan enig ander thema 
prikkelen ze onze fantasie vanwege de 
fascinatie die zowel de maker als de 
mogelijke opdrachtgever voor dit 
onderwerp hebben gehad. En dan is er 
nahiurlijk nog de fascinatie van de kij- 
ker, die vaak decennia, zo niet eeuwen 
later, nog steeds kan worden ontroerd 
door de voorgestelde vrouw. Over dit 
boeiende en vooral menselijke gege- 
ven, gaat de tentoonstelling Ligde op 
het eerste gezicht. Voorop staat de reflec- 
tie en de emotie die de werken teweeg 
brengen. Voor het commentaar bij de 
schilderijen is daarom een aantal 
bekende en onbekende Nederlanders 
gevraagd naar hun mening en fascina- 
tie. Ook de bezoekers worden uitgeno- 
digd om tijdens de expositie hun 
mening te geven over de schilderijen 
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