Gea Passies,
passie voor muziek

G

ea Passies leidt een muzikaal leven. Samen met pianist Johanan Havinga treedt

ze op met verrassende combinaties van verhaal, zang en pianomuziek van en over de
componisten Kurt Weill, Erik Satie, Claude Debussy, Modest Moussorgsky en pianiste
Clara Schumann-Wieck. In haar werkende leven was ze wiskundelerares. Wie echter met
Passies praat, hoort niets over formules of vergelijkingen, die hoort over muziek, muziek
en nog eens muziek. Maar hoort vooral ook over proberen, niet bang zijn, gewoon doen!

T

F

Marja Spakman
Annet Eveleens - De foto’s zijn gemaakt vóór en tijdens de opvoering van het programma
De Dames Schumann op 7 november jl. in de Nicolaaskerk in Oldenzijl.

18

19

aan pianolessen, al viel het niet mee. ‘Maar oh,
wat was het mooi. Zelf akkoorden maken, ge nieten van de klank.’ Voor publiek spelen was
niet de bedoeling, tot het toevallig een keer zo
uitkwam. Ter introductie vertelde Passies over
de lange weg die ze had bewandeld vóór ze
met pianospelen begon. Het optreden ging niet
zoals ze wilde. Niet goed genoeg, vond ze zelf.
Jaren later trof ze iemand, die erbij was geweest
en inderdaad, Passies’ spél had niet veel in druk nagelaten. Maar haar verhaal wél: ‘Jij hebt
me daarmee geïnspireerd om te gaan spelen
en iets te gaan doen wat ik altijd al had willen
doen, maar nog nooit had gedaan.’

Geen instrument, wel zingen
Onderzoek wijst uit
dat de woorden: ‘Ik heb
het nog nooit gedaan,
dus ik denk wel dat ik
het kan’, die vaak aan
Pippi Langkous worden
toegeschreven, nergens
in de boeken, films of
series over Pippi voorkomen. Toch zegt Pippi
hier en daar wel degelijk iets over ‘proberen’.
Zoals in het tweede
boek Pippi Langkous
gaat aan boord, in het
hoofdstuk Pippi gaat
boodschappen doen:
‘Allereerst zou ik een
piano willen kopen’, zei
Pippi. ‘Ja maar, Pippi,’
zei Tommy, ‘je kunt
toch niet pianospelen?’
‘Hoe kan ik dat nou
weten, als ik het nog
nooit geprobeerd heb’,
antwoordde Pippi.
‘Ik heb nog nooit
een piano gehad om
het te proberen. En
laat ik je zeggen,
Tommy, pianospelen
zonder piano, dat kost
ontzettend veel moeite
om te leren.’
(bron: Kjoek.nl
(Richard Tiel))
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Dat credo doet denken aan de woorden die
worden toegeschreven aan Pippi Langkous: ‘Ik
heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat
ik het kan.’ Is het toeval, dat er bij Passies thuis,
op een tafeltje recht tegenover haar vleugel,
prominent een dikke bundel ligt van deze
stoere heldin?
Passies (1955) groeide op in Zuidbarge, waar de
rollen duidelijk lagen: jongens gingen naar de
ambachtsschool en meisjes naar de huishoud school. Maar zo niet Passies. Zij ging naar het
lyceum in Emmen. ‘Ik kwam daarmee eigenlijk
een beetje in twee werelden terecht. Bij het
dorp hoorde ik niet helemaal meer, maar ik was
ook niet echt thuis in de wereld van de middel bare school. Ik kwam uit een arbeidersgezin en
ik kreeg niet veel culturele achtergrond mee
vanuit huis.’ Wel werd er thuis veel gezongen.
‘Mijn moeder zong áltijd. Soms tweestemmig,
samen met haar zus. Ook mijn vader zong. Ik
wilde heel graag naar muziekles, maar vanuit
Zuidbarge was dat niet te doen. Op de middel bare school ontmoette ik kinderen die naar pianoles móesten. Mij leek het juist geweldig. Maar
tegelijkertijd had ik het idee: dat hoort niet bij
mij. Er zijn mensen die een muziekinstrument
spelen en er zijn mensen die dat niet doen. En
ik hoorde bij de mensen die dat niet deden. Dat
gevoel is heel lang gebleven.’ Tot op een dag,
vele jaren later, in een groep het gesprek kwam
op zaken waar ze spijt van hadden in het leven.
Passies realiseerde zich dat zíj er spijt van had
dat ze nooit een instrument had leren bespelen.
‘Toen ik thuis kwam, besefte ik ineens: wat een
ónzin dat ik dat altijd heb gedacht! Ik ben nu
over de vijftig. En straks ben ik dood en dan kan
ik het nog steeds niet! Ik ga het doen! Het kan
best, ook als je ouder bent.’ Zo begon ze alsnog

Al kwam de piano dus veel later in Passies’ leven, door het vele zingen thuis was de muziek
er al vroeg. Toen ze ouder was, ging Passies
zingen in een koor. ‘Ik kon toen nog niets, qua
techniek. De rest van het koor kon in mijn ogen
juist heel veel. Ze zongen hoe zij dachten dat
ze zouden moeten zingen. Heel natuurlijk,
heel puur, heel oprecht. Ik ben daar tien jaar
gebleven. Maar na verloop van tijd kreeg ik het
gevoel: ik dóe maar wat. Ik was ontevreden
over mijn techniek. Die wilde ik verbeteren. En
als ik iets wil, maar vind dat ik het niet kan, ga
ik op zoek naar iemand die het me leert.’ Door
de zanglessen ging ze anders zingen, met een
betere techniek die voor haar vooral in dienst
stond van de zeggingskracht, want: ‘Zingen
moet je doen met een bepaalde uitdrukking en
die komt vanuit je hele lijf.’
Af en toe trad ze op voor publiek. En heel
geleidelijk begon ze het gevoel te krijgen: ‘Dit
is leuk. Wél eng, maar ook leuk. Ik moet het
gewoon blijven proberen.’ Al ging het soms
fout, was het in haar eigen woorden ‘soms niet
om aan te horen’ en dacht ze: ik doe het nooit
weer, toch ging ze door. ‘Je leert er enorm veel
van. Plankenkoorts had ik ook. En hoe kom je
daar vanaf? Door het veel te doen! Helemáál
over gaat het nooit, maar dat is ook goed, want
een beetje spanning heb je nodig!’

Na diverse zangervaringen kwam ze terecht
bij een koor in Hoogezand. Al werd ze bij een
eerdere auditie direct afgewezen, bij dit koor
probeerde ze het opnieuw. ‘Als het een keer
niet lukt, moet dat je er niet van weerhouden
om het nog eens te proberen, je moet niet
dadelijk opgeven.’ Daar ontmoette ze Ineke
Schlaman. ‘Van haar zou ik zangles willen
hebben, en dat is gelukt.‘ In die tijd ontmoette
ze ook de toen nog piepjonge pianist Johanan
Havinga (hij was zestien). Ze leerde heel veel.
Voor de jaarlijkse uitvoering werd ze gekoppeld
aan Janine Nijmeijer. Met een verrassend
resultaat: ‘Het was een ontdekking om onze
twee stemmen samen te ervaren. Ik kan me
het moment dat ik dat voor de eerste keer
hoorde, nog heel goed herinneren. Eigenlijk
ben ik er nog steeds van onder de indruk.’ Het
smaakte naar meer. En, zoals Passies in elkaar
zit, lag toen de volgende stap voor de hand:
‘Als ik meer wil, dan moet ik zorgen dat ik dat
voor elkaar krijg.’ Het leek logisch dat Havinga
daar een rol in zou spelen en ook Reynold Blom
voegde zich bij de groep. Dat was de start van
het ensemble Con Pasiones. In 2006 traden
ze voor het eerst op, in de kerk van Feerwerd.
Eenmalig. Dachten ze. ‘Maar ja, we hadden
er een jaar voor gestudeerd om een mooi
programma te maken. Toch jammer om het
daar bij te laten.’
Ze gingen op zoek naar podia en vonden die.
Toen Blom en Nijmeijer minder tijd kregen en
een stapje terug deden, gingen Havinga en
Passies door. Voor de Nationale Gedichtendag
in Emmen maakten ze een kort programma
over componist Kurt Weill en schrijver Bertold
Brecht. Daarmee zouden ze vervolgens ook
naar Noordpolderzijl mogen komen, maar dan
moest hun programma wel worden uitgebreid.
‘Dat kón helemaal niet, dat was veel te veel,
dacht ik’, kijkt Passies terug. ‘Maar later vroeg
ik me af: waarom eigenlijk niet? Misschien gaat
het nú niet, maar over een half jaar… ik moet
kijken of dat gaat lukken! Het zou natuurlijk wel
een fantastische plek zijn om een programma
in première te laten gaan, daar aan het einde
van de wereld.’
Het liep echter anders: Noordpolderzijl viel
af. ‘Maar de plannen had ik inmiddels in mijn
hoofd. En die gaan er dan niet zo maar weer
uit!’ Dus breidden ze hun programma uit. Maar
algauw beseften ze dat alleen meer nummers
instuderen niet voldoende was. ‘Het werd ons
steeds duidelijker dat de liederen moesten

worden geïntroduceerd en dat het verhaal
eromheen, de context, ook heel belangrijk was.
Dat voegt iets toe aan de muziek.’ Zo is het
gaan rollen. Ein Koffer voll Habe was geboren.

Satie
Bij toeval kwam de componist Satie op hun
weg. Daarmee ontstond het idee voor de tweede voorstelling, Absint. Hierin vertelt Passies
over het leven en de muziek van Satie. Na de
pauze wordt de film Satie en Suzanne vertoont,
waarbij Havinga de muziek invult en Passies
de gedachten van Suzanne vertolkt. Haast met
ontroering kijkt Passies terug op de uitvoering
die ze gaven in de Nicolaaskerk in Oldenzijl.
Bij het richten van de filmprojector kwam het
beeld bij toeval terecht op het gewelf van de
apsis. Het gaf een geweldig effect. Onmiddellijk
werd besloten om de hele film op het gewelf
te projecteren. ‘Het was fantastisch’, kijkt Passies terug. ‘Die beelden op het plafond van het
koor… het heeft even geduurd voor ik weer
terug was op aarde!’
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Leo de Vree Deze foto met de film
Satie en Suzanne, werd
gemaakt op 2 maart
2013 in de Nicolaaskerk
te Oldenzijl.

Erik Satie

Debussy
Naar een derde voorstelling waren ze niet direct op zoek. ‘Maar ik hoorde Johanan vaak Debussy spelen en ik bedacht dat ik me daar wel
eens wat meer in kon verdiepen. Dat viel nog
niet mee, want zo op het eerste oog is Debussy
maar een saaie figuur. Tot je je er écht in gaat
verdiepen.’ Het verhaal om de muziek heen
werd steeds belangrijker. Maar ook kleding en
rekwisieten. Dat werd versterkt door de komst
van kostuumontwerper Alette Vleems. Zo
onstond Madame Chroche.

Claude Debusie

Moussorgsky
Ergens op hun weg kwam het idee op dat ze
iets zouden kunnen doen met muziek van

Modest Moussorgsky
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tie geeft. Van Dijks promenadeschilderijen werden de verbindende schakels.

Schumann

De dames Schumann

Moussorgsky. ‘Johanan zou De Schilderijententoonstelling kunnen spelen en ik ben me gaan
verdiepen in zijn liederen.’ Tijdens een Debussyvoorstelling in de Nicolaaskerk van Oldenzijl
(ja, alweer…) kwam ze beeldend kunstenaar
Geurt van Dijk tegen. Hij hoorde van hun Moussorgskyplannen en vertelde dat hij schilderijen
had gemaakt bij die compositie. ‘Dat gelóóf
je toch niet’, zegt Passies. ‘Ik was sprakeloos!
Twee dagen later stond ik bij hem in de schuur
en haalde zijn schilderijen tussen de spinnenwebben vandaan. Hij had de vijf promenades
geschilderd, die in de compositie van Moussorgsky voorkomen. En ik was juist op zoek
naar verbindingen voor ons verhaal. En toen
kwam dit zó maar op ons af. Dat kun je werkelijk niet bedenken.’ Het mondde uit in de voorstellling Juffer Ssawischna, met Havinga die de
schilderijen laat klinken terwijl hij als suppoost
het publiek in het museum rondleidt en Passies
als de Russische juffer die ‘onderweg’ informa-

De nieuwste in de reeks voorstellingen is die
met de titel De Dames Schumann. ‘De muziek
van Schumann is prachtig, maar zijn levensverhaal is deprimerend. Onbegrijpelijk, zo treurig.
De man werd langzamerhand helemaal gestoord en eindigde in een inrichting, onbereikbaar voor de wereld. Wat kun je daar nu mee?
Maar gelukkig was Robert Schumann getrouwd
met Clara, die een begenadigd pianiste was.
De literatuur die over haar geschreven is, is
zo inspirerend! Het was geweldig om me in
haar leven te verdiepen, het voelde haast of ik
familie van haar werd.’ En daar kwam de klik:
Passies ging de dochter van Clara spelen, Marie. Toen ze die lijn eenmaal had gevonden, kon
ze het verhaal vertellen, het verhaal over Clara
Schumann-Wieck. En Havinga kon, in de rol van
pianiste Clara, onder andere muziek van haar
man Robert en haar vriend Johannes Brahms
laten horen.

Kansen
De rode draad die door Passies’ leven lijkt te
lopen is: kansen zien en ze grijpen. Je niet laten
afschrikken omdat je het misschien niet kunt.
‘Er zijn zoveel dingen bij toeval op mijn pad
gekomen, ik ben tegen van alles aangelopen.
Wat op mijn weg komt, pak ik op. Vaak dacht
ik: hé, dat is leuk, al heb ik ook best wel eens
gedacht: dit doe ik nooit weer. Maar langzamerhand kreeg ik steeds meer het gevoel: het
is misschien wel eng, maar ik moet het gewoon
proberen. Het is belangrijk om ervaringen op te
doen, want je leert ervan en je komt er verder
mee. Ik heb steeds weer geprobeerd om dingen onder de knie te krijgen. Door dingen uit te
zoeken en je erin te verdiepen, ontdek je steeds
meer. Maar het allerbelangrijkst, en dat is
steeds belangrijk gebleven, is het plezier in zingen!’ Of er nog een volgend programma komt?
‘Dat weet ik niet. Het is zeker niet uitgesloten,
maar je moet geduld hebben. Ook dat moet
gewoon weer op ons pad komen. Of niet…’

B

Alle in het artikel genoemde voorstellingen worden
nog steeds door Passies en Havinga gespeeld. Ook
treedt Passies nog op met Con Pasiones. Meer informatie hierover op www.passiesenhavinga.nl
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