
Door	  Mariëlle	  Houben	  
	  
	  
Pieter	  Nass	  presenteert	  eigen	  CD	  met	  populaire	  en	  klassieke	  muziek	  
	  
Pieter	  Nass	  (13)	  uit	  Eys	  stond	  twee	  keer	  in	  de	  Limburgse	  finale	  van	  het	  ‘Kinderen	  voor	  
Kinderen-‐Songfestival’	  en	  is	  bekend	  van	  de	  Joop	  van	  de	  Ende	  Musical	  ‘Ciske	  de	  Rat’.	  Hij	  
presenteert	  op	  zondag	  15	  april	  aanstaande	  in	  de	  Kloosterbibliotheek	  Wittem	  een	  eigen	  CD.	  De	  
primeur	  CD	  heet	  ‘Pieter	  Nass	  13’,	  genoemd	  naar	  zijn	  eigen	  naam	  en	  huidige	  leeftijd.	  “Met	  deze	  
CD	  wordt	  het	  eerste	  deel	  van	  mijn	  zangcarrière	  afgerond.	  Het	  zal	  niet	  lang	  meer	  duren	  voordat	  
mijn	  kinderstem	  breekt	  en	  dan	  krijg	  ik	  een	  mannenstem”	  vertelt	  de	  jongensalt.	  Vanaf	  zijn	  8e	  jaar	  
volgt	  Pieter	  zangles,	  in	  eerste	  instantie	  bij	  Angelique	  van	  Schijndel	  (Heerlen)	  en	  later	  bij	  Paul	  
Bindels	  (Vaals).	  “Pieter	  is	  zeer	  getalenteerd	  en	  wil	  naast	  het	  zingen	  van	  muziekstukken	  ook	  aan	  
zijn	  techniek	  werken.	  Het	  plezier	  dat	  hij	  uitstraalt	  bij	  alles	  wat	  met	  zingen	  te	  maken	  heeft	  is	  
voorbeeldig”	  citeert	  zangpedagoog	  Paul	  Bindels.	  Zangleraar	  Bindels	  gaf	  Pieter	  het	  zetje	  in	  de	  rug	  
om	  een	  eigen	  CD	  te	  maken.	  “De	  stembreuk	  bij	  jongens	  is	  ongeveer	  op	  13	  jarige	  leeftijd.	  Het	  kan	  
zijn	  dat	  daarna	  niks	  meer	  van	  de	  stem	  overblijft.	  Met	  een	  CD	  in	  handen	  hebben	  we	  een	  
magnifieke	  herinnering	  aan	  de	  jongensstem	  van	  onze	  Pieter”	  zegt	  moeder	  José	  Nass-‐Vaessen.	  
Vanaf	  dat	  moment	  werd	  vaart	  gezet	  achter	  de	  CD-‐productie.	  Robert	  Loozen	  van	  studio	  
Marlstone	  (Bunde)	  had	  Pieter	  eerder	  horen	  zingen	  bij	  een	  optreden	  en	  was	  onder	  de	  indruk	  van	  
zijn	  zangkwaliteiten.	  	  
	  
CD	  ‘Pieter	  Nass	  13’	  
Pieter	  heeft	  zijn	  CD	  compleet	  zelf	  samengesteld.	  Het	  ontwerp	  en	  de	  liedjes	  zijn	  allemaal	  zijn	  
eigen	  keuze.	  De	  geselecteerde	  liedjes	  passen	  bij	  zijn	  leven.	  De	  CD	  bevat	  15	  nummers	  in	  
verschillende	  stijlen	  van	  musical	  tot	  klassiek.	  Pieter’s	  favoriete	  nummers	  zijn	  ‘Ik	  voel	  me	  zo	  
verdomd	  alleen’	  (musical),	  ‘Panis	  Angelicus’	  (klassiek)	  en	  ‘Cantique	  de	  Noël’	  (Kerst).	  Nummer	  6	  
van	  de	  CD	  ‘De	  cirkel	  van	  het	  leven’	  heeft	  hij	  tijdens	  zijn	  communie	  gezongen	  en	  is	  een	  veel	  
gezongen	  lied	  van	  de	  jonge	  solist.	  Het	  nummer	  ‘Heem’,	  op	  de	  melodie	  van	  ‘Brabant’	  van	  Guus	  
Meeuwis,	  is	  gemaakt	  bij	  de	  overstap	  van	  de	  basisschool	  uit	  Eys	  naar	  het	  Bernardinuscollege	  in	  
Heerlen.	  Piet	  van	  Loo	  uit	  Eys	  heeft	  een	  tekst	  geschreven	  over	  de	  enige	  jongen	  uit	  de	  klas	  die	  naar	  
de	  grote	  stad	  ging.	  Tijdens	  de	  CD-‐presentatie	  zal	  Pieter	  onder	  andere	  dit	  nummer	  zingen	  voor	  
het	  aanwezige	  publiek.	  Voor	  het	  nummer	  ‘Opa’	  (met	  de	  originele	  tekst	  van	  Marco	  Borsato)	  heeft	  
Pieter	  gekozen,	  als	  herinnering	  aan	  zijn	  beide	  overleden	  Opa’s.	  
	  
Overgang	  van	  musical	  naar	  klassieke	  muziek	  
Een	  hoogtepunt	  voor	  Pieter	  was	  in	  2008,	  het	  eerste	  optreden	  voor	  een	  groot	  publiek	  in	  de	  
musical	  ‘Ciske	  de	  Rat’,	  met	  Danny	  de	  Munk	  op	  het	  podium	  in	  het	  theater	  in	  Nijmegen.	  Dat	  was	  
een	  heel	  speciaal	  moment	  in	  de	  ruim	  5	  ½	  jarige	  zangperiode.	  In	  totaal	  heeft	  Pieter	  17	  keer	  
gespeeld	  in	  Nijmegen,	  Tilburg	  en	  Roermond.	  “De	  rol	  van	  Doris	  (in	  rolstoel)	  paste	  perfect	  bij	  mij.	  
Daarin	  hoefde	  ik	  niet	  te	  dansen	  en	  te	  acteren”	  schetst	  Pieter.	  De	  zanger	  uit	  Eys	  kreeg	  steeds	  
meer	  bekendheid	  en	  werd	  vaker	  als	  solist	  benaderd.	  Daardoor	  spitste	  hij	  zich	  toe	  op	  het	  zingen.	  
In	  2010	  maakte	  hij	  bewust	  de	  overstap	  naar	  het	  koorzingen	  met	  ‘bladmuziek’.	  “In	  de	  musical	  
zong	  ik	  teksten,	  in	  de	  klassieke	  muziek	  zing	  ik	  noten.	  Het	  was	  eigenlijk	  heel	  knap	  dat	  ik	  in	  een	  
musical	  kon	  zingen	  en	  geen	  noot	  kon	  lezen”	  realiseert	  de	  leerling	  zich.	  Vanaf	  zijn	  12e	  jaar	  zingt	  
hij	  bij	  de	  Limburgse	  Koorschool	  Cantarella	  (voor	  kinderen	  met	  zangtalent)	  en	  tegelijk	  in	  het	  
bijbehorende	  jongenskoor	  in	  Beek.	  Pieter	  heeft	  een	  repertoire	  in	  de	  klassieke	  muziek	  
opgebouwd	  zoals	  o.a.	  Panis	  Angelicus,	  The	  Holy	  City	  en	  Ave	  Maria.	  Hij	  heeft	  optredens	  gehad,	  
georganiseerd	  door	  Voice-‐Art	  en	  Opera	  Zuid	  (Zauberflöte)	  en	  een	  concert	  met	  de	  uit	  Valkenburg	  
afkomstige	  bekende	  operazangeres	  Marion	  Lambriks.	  De	  concerten	  met	  het	  LSO	  (Matthäus	  
Passion	  van	  Bach)	  in	  de	  verschillende	  schouwburgen	  waren	  suprême	  momenten	  voor	  de	  
zangknaap	  uit	  Eys.	  
	  



Nass	  heeft	  meer	  noten	  op	  zijn	  zang	  dan	  muziek	  
Als	  solist	  treedt	  Pieter	  een	  aantal	  keer	  per	  maand	  op	  met	  diverse	  repertoires	  bij	  gelegenheden	  
zoals	  een	  huwelijk,	  familiereünie	  en	  jubileum.	  Hij	  zingt	  voor	  mensen	  in	  huiskamers,	  kerken,	  
theaters	  en	  verzorgingscentra.	  Zingen	  is	  voor	  Pieter	  zijn	  lust	  en	  zijn	  leven.	  Muziek	  zit	  tot	  in	  zijn	  
haarvaten.	  Naast	  de	  zangles	  volgt	  hij	  pianoles.	  Later	  wil	  hij	  in	  een	  band	  muziek	  maken	  met	  
vrienden.	  Het	  liefst	  zingt	  hij	  dan	  solo!	  Plezier	  aan	  muziek	  willen	  beleven,	  dat	  is	  voor	  hem	  het	  
allerbelangrijkste.	  “Zingen	  is	  een	  hobby	  voor	  me	  en	  daar	  wil	  ik	  het	  liefst	  dagelijks	  mee	  doorgaan.	  
Straks	  wil	  ik	  niet	  afhankelijk	  zijn	  van	  het	  zingen.	  Het	  is	  niet	  alléén	  zingen	  in	  mijn	  leven.	  
Voetballen	  met	  mijn	  teamgenoten	  bij	  Zwart-‐Wit	  in	  Eys	  en	  afspreken	  met	  vrienden	  en	  
klasgenoten	  is	  voor	  mij	  belangrijk”	  spreekt	  hij	  uit.	  De	  tweedejaars	  Gymnasium	  leerling	  heeft	  
geen	  dromen	  en	  laat	  de	  toekomst	  rustig	  op	  zijn	  pad	  komen.	  Stiekem	  hoopt	  hij	  dat	  de	  CD-‐
presentatie	  op	  zondag	  15	  april	  aanstaande	  een	  volgend	  hoogtepunt	  zal	  worden.	  In	  Wittem	  wordt	  
een	  fraai	  programma	  aangeboden	  met	  medewerking	  van	  Paul	  Bindels	  (operazanger),	  Luc	  ten	  
Klooster	  (piano),	  Marlies	  Kraan	  (altfluit),	  Marcel	  Sommer	  (dwarsfluit)	  en	  het	  Kinderkoor	  Eys	  
onder	  leiding	  van	  Alf	  Franken.	  Een	  aantal	  nummers	  van	  de	  CD	  zullen	  door	  Pieter	  gezongen	  
worden.	  Iedereen	  is	  van	  harte	  welkom	  tijdens	  deze	  CD-‐presentatie	  op	  zondag	  15	  april	  om	  17.00	  
uur,	  Kloosterbibliotheek	  Wittemer	  Allee	  32	  te	  Wittem.	  
	  
Opbrengst	  CD	  voor	  goed	  doel	  ‘Goretti	  Stichting’	  -‐	  www.gorettistichting.nl	  -‐	  
De	  baten	  van	  de	  CD-‐verkoop	  zijn	  voor	  de	  Goretti	  Stichting	  uit	  Eys,	  die	  projecten	  in	  India	  en	  
Oeganda	  steunt.	  Het	  geld	  wordt	  besteed	  aan	  een	  school	  voor	  kinderen	  in	  Oeganda.	  “Als	  kind	  help	  
ik	  daarmee	  kinderen	  in	  arme	  landen.	  De	  Goretti	  Stichting	  is	  voor	  mij	  een	  verbinding	  met	  mijn	  
thuis	  in	  Eys”	  verwoordt	  Pieter	  bewust.	  De	  CD	  kost	  tien	  euro	  en	  is	  in	  Eys	  te	  koop	  bij	  Bakkerij	  
Starmans,	  bij	  SRV	  Zuivelhandel	  Kessels	  en	  bij	  Pieter	  Nass	  aan	  de	  Hoebigerweg	  12.	  Daarnaast	  is	  
de	  CD	  te	  koop	  bij	  Slijterij	  De	  Gulden	  Hoeck,	  Rijksweg	  11	  in	  Gulpen.	  
Boeken	  of	  informatie:	  Pieter	  Nass,	  pieternass@gmail.com,	  Tel.	  043	  4511941/Mob.	  06	  55151961	  
	  
Foto	  (door	  Mariëlle	  Houben)	  
Pieter	  Nass	  uit	  Eys	  


