
door GERARD RAVEN

Paula is zangeres en pianiste. Hans is producent en luit-

speler, maar ook bouwt hij muziekinstrumenten. Zij leer-

den elkaar kennen via de muziek; nadat Paula’s man over-

leden was sloeg ook de persoonlijke vonk over. Zij hebben

ruime ervaring met de combinatie van muziek, beelden-

de kunst en manuscripten uit eenzelfde periode. 

MUSICK’S MONUMENT
Hans: ‘Het begon bij mij allemaal eind jaren tachtig. Ik

was gevraagd de piano op het Paleis op de Dam te res-

taureren. Het is de eerste Nederlandse piano, van Hor-

tense, de echtgenote van onze koning Lodewijk Napoleon.

In 1992 heb ik opnamen gemaakt met Miranda van Kra-

lingen en de Amersfoortse musicoloog Hein Hof. Dat was

het begin van de Stichting Musick’s Monument. Inmid-

dels heeft Paula de rol van Hortense overgenomen, om-

dat zij zowel zangeres als pianiste is en zichzelf kan be-

geleiden. En toevallig lijkt Paula ook nog op haar! 

In 2006 hebben we onze eerste film gemaakt over Hor-

tense, die heeft gedraaid op Paleis het Loo bij de expo

over Lodewijk Napoleon. Ook zijn we bezig met een Rem-

brandtproject. Daarbij is er speciale aandacht voor het

feit dat Rembrandt ook in Amersfoort is geweest, wat

nauwelijks bekend is onder de Amersfoorters.’

MIDDELEEUWEN
Paula: ‘Pianomuziek begint pas in de 18e eeuw, maar

Hans speelt luit en was dus al veel meer bezig met oude

muziek. Maar ook met zang kom je in de Middeleeuwen.

Hans was al bezig met het digitaliseren van handschrif-

ten met miniaturen van Huis Bergh, die hij samen met

muziek op het internet, cd of dvd uitbrengt. Hij vond het

zonde dat je van zo’n handschrift altijd maar één blad-

zijde kunt zien in een vitrine van een museum, maar nu

kun je er digitaal doorheen bladeren. Daarbij kunnen ver-

klarende teksten worden aangeklikt.’ 

Hans: ‘Onze visie is dat je handschriften op het web moet

brengen, omdat iedereen er dan gratis van kan genieten.

De websiteprojecten zijn een proces: we zetten alles er

meteen op maar blijven er aan schaven. Bijvoorbeeld de

Legenda Aurea, een handschrift met heiligenlevens uit

1438 van het Regulierenklooster van De Birkt bij Amers-

foort. Bij mij gebeuren steeds ‘wonderen’, want doordat

ik een handschrift digitaliseer komen tot dusver onbeken-

de passages tevoorschijn.’ 

MIRAKELVOORSTELLING
In het kader van Amersfoort 750 werd een projectvoor-

stel van Hans afgewezen. Hein Hof attendeerde hem op

het Mirakel van Amersfoort, dat hij nog niet ken-de. Vrij

snel daarna brachten Hans en Paula een voorstelling

waarin het mirakelgedicht op middeleeuwse mu-ziek

wordt gezongen en in bijpassende kostuums wordt uit-
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Hans Meijer en Paula Bär-Giese van de Stichting Musick’s Monument brengen 
bijzondere muziek onder de aandacht. Niet alleen door die te spelen en te zingen, 
maar ook via multimediapresentaties op het web en het maken van cd en dvd’s. 
Zij lieten het wonder van 1444 herleven door er een film over te maken voor de 
tentoonstelling Maria, idool van alle tijden. Ook geven zij verschillende uitvoeringen.

OVER HET MAKEN VAN EEN FILM VAN HET MIRAKEL

‘Het ene mirakel
volgt op het andere’

Boven: Francis Evers 

zingt Maria.

Onder: Hans Meijer en

Paula Bär.
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gebeeld. Mensen houden volgens hen van verhalen en

historische kleding: je moet het alleen een beetje ‘leuk

opdienen’. In 2009 werd de mirakelvoorstelling al een

keer of tien opgevoerd, vooral tijdens de expo Maria Nu

in de Georgiuskerk.

Paula: ‘We hebben de tekst van het Mirakelgedicht op

muziek gezet. Hans heeft de luitstukken uitgezocht uit die

periode en ik heb de bijpassende koorwerken erbij ge-

zocht. Ook dat was weer een mirakel: de luitpartijen en

de koorwerken passen wonderwel op elkaar! De kleding

is gemaakt door Maureen van Raayen, die ook veel kos-

tuums heeft gemaakt voor toneelgezelschappen. Voor

het ontwerp van de kleding hebben we het Mirakelschil-

derij aangehouden, dat op de tentoonstelling te zien zal

zijn. Eerst heb ik zelf als Maria liederen gezongen, maar

het was mooier om het Mirakelprogramma met twee

personen en tweestemmig uit te voeren. Daarvoor was

een tweede, lagere stem nodig; dat werd Francis Evers.’

FILM
Voor het museum was de uitvoering aanleiding om Mu-

sick’s Monument te vragen een rol te spelen bij de ten-

toonstelling. Eerst wilde ik alleen de uitvoering herhalen,

maar Hans kwam ook met het idee van een film. Een ge-

niaal plan, maar het was meteen duidelijk dat daar aller-

lei klemmen en voetangels lagen. Hans liet zich niet uit

het veld slaan en was al begonnen materiaal te mixen.

Het weggooien en vinden van het beeldje waren nog het

eenvoudigst, al was het originele pijpaarden beeldje te

klein om mee te werken. We hebben daarom de foute

voorstelling op het mirakelschilderij gevolgd. Ik zorgde

ook voor de middeleeuwse voorwerpen, de stadsplatte-

grond, de introductie in monumentale panden en histo-

rische adviezen.

Paula: ‘Filmen is een creatief proces dat niet alleen plan-

matig verloopt. Het beste resultaat ontstaat al doende;

je kunt het van tevoren niet allemaal bedenken. Het won-

derverhaal is ook best ingewikkeld; het ligt niet voor de

hand. Met de mirakelvoorstelling en de film hopen we

het op een begrijpelijke manier aan de mensen te laten

zien. Op die manier kunnen de mensen als het ware her-

beleven wat er toentertijd is gebeurd.’

Hans: ‘Ik heb op internet een houten emmer met koper-

beslag gekocht. Het verhaal speelt in de winter rond Kerst.

Op een geven moment lag er ijs in de sloot achter ons

huis en ik zei: nu moeten we filmen!’ 

Paula: ‘Ik ging als Griet Alberts in mijn kostuum in de

ijzige kou naar buiten. Doordat ik het ijs met de emmer

kapot sloeg was die helemaal ontzet.’ 

Hans: ‘Het huis van Griet is gefilmd in de Mannenzaal

en het Kapelhuis. De scène dat zij een kaars voor het

beeldje aansteekt is opgenomen in de hal van Museum

Flehite, omdat de originele middeleeuwse kast nergens

anders kon staan. Maar vóór we het wisten zaten we in

openingstijd… Als je van tevoren aanvraagt of je ergens

mag filmen gaat het allemaal heel moeizaam, maar als

je er gewoon heen gaat is het vaak in orde. Steeds gebeu-

ren zulke dingen. Zou Maria ons helpen bij onze projec-

ten?’ 

Zaterdag 9 juli bij de opening voor genodigden.
Zondag 18 september, 10.30 uur in het museum,
entree, inclusief tentoonstelling €10,–.
Reserveren verplicht: 033 247 1100.
Over andere uitvoeringen zie:
www.idoolvanalletijden.nl en
www.musicksmonument.nl.

UITVOERINGEN

Website Stichting

Musick’s Monument: 

www.musicksmonument.nl

Hierop zijn ook het 

mirakelboek, de Legenda

Aurea en Rembrandt 

en Amersfoort te zien. 

Gerard Raven 

is conservator van

Museum Flehite.




