ice > gregor
serv
ius
b

Mult
im
e

l zie www.nsg
v.n

l>

aa
di

lad

Ze is in de eerste plaats organist, maar
ook een bevlogen dirigent en cantor.
Una Cintina (36) voelt zich als een vis in
het water als muzikaal directeur van de
St. Laurentiuskerk te Alkmaar. Kees van
Mechelen hoorde en zag haar daar
musiceren aan het prachtige, recent
gerestaureerde Pels-orgel en sprak
met haar.

Interview met Una Cintina

Kerken moeten niet denken: de men
Kees van Mechelen
is oud-programmamaker van de
RKK/KRO-radio en
redactielid van het
Gregoriusblad.
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De Laurentiuskerk – een van de drie kerken van
de parochie H.H. Matthias-Laurentius – staat,
net als de fameuze kaasmarkt te Alkmaar, op
richtingbordjes aangegeven, maar rijdend over
een grachtje, ‘Verdronkenoord’ geheten, merk
je het gebouw pas op als je het kerkpleintje passeert. De kerk ligt achter de huizenrij. Gastvrije
koster Kees helpt mij opnameapparatuur uit
te laden. Want alvorens te praten met de in
Letland geboren Una Cintina over haar muzikale leven maken we opnamen van het prachtige
Pels-orgel.1 Toen Una in februari 2013 aantrad
als muzikaal directeur stond het beneden in de
kerk, in het transept. De klankrijkdom van het
orgel kwam daar niet tot zijn recht. In 2016 werd
het orgel grondig gerestaureerd én teruggezet
op zijn oorspronkelijke plaats, de orgelzolder.

Vanaf die plek bereiken de vele klankkleuren
van het instrument alle hoeken van de schitterende Cuyperskerk. Una Cintina demonstreert
het zeer vaardig in Quattro Studi per Organo (1953)
van Hendrik Andriessen.2

Muzikaliteit: niet van een vreemde
‘Cintina is een bekende naam in Letland vanwege mijn vader. Hij was organist en dirigent
van de Dom in Riga. In West-Europa is hij vrijwel onbekend omdat reizen ten tijde van de
Sovjetunie niet gemakkelijk was. Hij is plotseling gestorven in 1992 toen ik pas tien was. Mijn
broer is violist en mijn moeder is violiste en
musicoloog. Ze werkte dertig jaar als muzieksamensteller voor de Letlandse televisie. Daarna
is ze docent aan de universiteit geworden voor
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kerkmuzikaal ‘in te kleuren’. Dat je houdt van
verandering wil niet zeggen, dat er geen structuur nodig is. Anders krijg je chaos, vind ik. Die
structuur in de liturgie is als natuurkrachten.
Ze zijn er gewoon – oeroud en stevig. We hebben
ze nodig – en er soms last van. Ik ben trouwens
Luthers van huis uit. Letland en Estland en
Scandinavië zijn Luthers. De lutherse en katholieke liturgie hebben veel overeenkomsten – een
zelfde structuur. Overigens heb ik in het kader
van het Lutherjaar in een concert hier op 30
oktober de bewerking van Max Reger gespeeld
van het Lutherlied Ein feste Burcht. En werk van
Enjott Schneider, die naast filmmuziek ook veel
voor orgel schrijft. Hij heeft aan Luther onder
andere een orgelsymfonie opgedragen, met koralen en gregoriaans er in.’

Van Letland naar Nederland
‘Dat kwam doordat ik wilde studeren bij Jacques
van Oortmerssen. Ik was na mijn studies in
Letland als Eramusstudent voor een half jaar in

mensen komen toch wel...
harmonie, polyfonie en geschiedenis van de
strijkinstrumenten. Dit jaar heeft ze haar boek
voltooid over de vioolcultuur in Letland. Een standaardwerk – ze heeft er twintig jaar aan gewerkt!
Een oom en tante waren pianisten. Vrienden van
de familie waren schilders, dichters etc. Totdat
ik naar school ging en we aan elkaar vertelden
over het werk van onze ouders, wist ik niet dat er
zoiets als een kantoorbaan bestond – elke dag van
negen tot vijf in hetzelfde gebouw werken...’

Afwisseling en structuur
‘Steeds hetzelfde doen – daar kan ik niet tegen.
Ook in de liturgie wil ik afwisseling. Ik bepaal
als muzikaal directeur hier de muzikale invulling van de vieringen. De orde van dienst staat
weliswaar vast, maar geeft genoeg ruimte om die

Amsterdam. Een geweldige tijd: al die kerken
met mooie orgels waar we konden studeren en
les hadden zoals in Amsterdam, Alkmaar en
Haarlem. Ik wilde eigenlijk daarna naar Zweden
om bij Eric Ericson te studeren voor mijn tweede
master. Jacques vond dat ik daar niet veel nieuws
zou beleven. Hij zei: “Voor welke leraar zou je
nog willen gaan?” Ik zei: “Ik vind jou wel ok!”
Hij was méér dan een prima docent; geïnteresseerd in hoe het met je ging als mens; hij hielp
je vooruit in je muzikale leven. In 2015 overleed
Jacques plotseling. Tot dan toe had ik nooit zo
gedacht ‘hoe moet het verder’. Maar al tijdens
mijn studietijd kreeg ik heel veel aanbiedingen –
zonder dat ik ernaar op zoek was. Ik had inmiddels veel contacten hier. Dus ben ik hier gebleven – en ik heb er geen spijt van! Ik geef orgel-
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concerten in binnen- en
buitenland, dirigeer verschillende koren – hier in
de parochie en elders. En
vorm met countertenor
Jean Sebastien Beauvais
het duo Esmera.’3

Het orgel – een groot
beest
‘Ik ben toch vooral organiste. Het is gewoon het
meest veelzijdige instrument dat er is! Ik probeer de muziek zo eerlijk en puur mogelijk tot
klinken te brengen. Als ik speel denk ik niet aan
de mensen, heb er geen religieuze beelden of
gedachten bij. Ik kijk wat er staat. En hoe ik dat
het meest zuiver kan overbrengen. Ik heb in de
Domkerk van Riga gespeeld voor 1200 mensen.
Dat geeft me niet méér voldoening dan dat ik
voor vijf mensen speel; of in een lege kerk. Ik
voel vooral de band met het instrument. Zo’n
orgel is net een groot beest. Als ik de motor aanzet en ‘hem hoor ademen’, dan word ik al blij.
Het is een levend wezen. Vooral een mechanisch
orgel, waarin je van alles hoort gebeuren. Je bent
er ook bezorgd om als er iets mis is – alsof er
iemand in je familie ziek is; of je kat.’

Durven investeren

Noten
Zie bespreking door

1)	

Mark Heerink van
dit orgel in het
Gregoriusblad 140-2
(2017) 28-29.
De opnamen zijn te

2)	

horen op www.nsgv.
nl/gregoriusblad, op
de pagina’s van het
juni- en decembernummer 2017.
Zie

3)	

www.esmeraduo.com/
Esmeraduo/Zij.html
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‘Er zijn nóg twee vakmusici in de Laurentius:
Bart Vervaat, organist en dirigent (en beiaardier).
En Inge Oortwijn, eigenlijk pianiste, maar speelt
ook orgel.’ Een luxe, drie vakmensen? ‘Mijn idee
is dat amateurmusici een kleinere vergoeding
krijgen, maar dat uiteindelijk het rendement
met goede vakmensen hoger is. Vaak denken
kerkbestuurders: de mensen komen toch wel
naar de kerk. Muziek – iedereen kan het doen.
Ze laten hun pijporgel wegrotten en kopen een
‘Johannus’. Dat vind ik kortzichtig. Muziek is
altijd belangrijk geweest in de kerk en dráágt de
liturgie. Professionele dirigenten en organisten
vind ik een minimum. Het blijkt ook, dat er
veel waardering is voor wat wij doen en dat de
‘Laurentius’ groeit. Ik werk nu vijf jaar hier en
er komen drie keer zoveel mensen naar de vieringen. En hopelijk blijven ze komen. Daarnaast
trekken we aandacht met de orgel- en andere

concerten. Met een breed repertoire – van oude
muziek tot en met hedendaags. Inclusief onbekend werk uit de regio waar ik vandaan kom. Ik
ben er op uit om mensen nieuwgierig te maken,
ook naar hedendaagse muziek.’

Publiciteit?
‘Is daarbij heel belangrijk. Zoals destijds rond
de verplaatsing van het Pels-orgel. Bij het openingsconcert was het helemaal vol! Kerken
moeten ook durven investeren en initiatieven
de kans geven om te groeien. Blijkbaar kan dat
hier, terwijl dit echt geen rijke parochie is. Met
veel vrijwilligers, die er zelf ook van genieten.
Er moet natuurlijk beleid zijn. En je moet ideeen hebben. Ik hoor collega’s zuchten: wat zal
ik gaan doen. Daar heb ik geen last van. Ideeën
genoeg en de mensen zijn enthousiast. Ik kan
echt, ook met amateurzangers, op niveau presteren. Zoals het projectkoor dat ik leid. Ze moeten wel auditie doen. Ook een projectkoor moet
in balans zijn.’

Zingen met kinderen
‘Ook zo’n idee van mij. Investeren in de toekomst. Het is niet primair de bedoeling om ze bij
de kerk te betrekken. Ze moeten wel bereid zijn
om mee te werken aan vieringen en concerten.
Ik zing met ze wat ze aankunnen zoals Rutter,
Franck, eenstemmig. Andere koren vullen het
dan aan met meerstemmigheid. Ze hebben dan
het idee, dat ze meedoen aan ‘iets groters’ - en
in zo’n mooie kerk. Dat motiveert! Opvallend:
volwassenen komen tot resultaat tijdens een
repetitie, maar een week later zijn ze veel vergeten. Met kinderen denk je, als je met iets nieuws
komt: dit gaat niet lukken. Maar de week daarna
kunnen ze het zingen; dan is het verwerkt.’

Bezorgd om de toekomst
‘Nee, niet echt. In oude teksten, zeg maar uit
de middeleeuwen, bespeur je exact hetzelfde
gevoel: Bezorgdheid om de teloorgang van van
het geloof, van de kerk, van de muziek. Het is
van alle tijden. Wat een belangrijk besef zou
moeten zijn: De kerk moet mensen vooral dingen géven! Niet alleen maar, of vooral, dingen
eisen; verwachten dat de mensen toch wel
komen. Zo’n houding vind ik zorgelijk…’ G
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