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Krantenartikel Amersfoortse Courant, 1972
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Programmatoelichting
Denn er hat große Ding' an mir getan luidt een frase uit het Deutsches Magnificat
van Heinrich Schütz. Grootse daden uit het verleden worden bezongen, herdacht
… grootse componisten als Schütz, Bach en Brahms zullen in dit concert tot
klinken worden gebracht. De in 2015 overleden Andries Clement was op zijn
eigen manier een groots componist en koorleider. Zijn koorwerken blinken uit in
eenvoud en willen de tekst op een zo helder mogelijke manier verklanken.
2018 is het jaar dat Clement 75 jaar zou zijn geworden. Voor zowel het
Eindhovens als het Amersfoorts Kamerkoor, die beide onder zijn leiding hebben
gestaan, is dit een mooie aanleiding om een gezamenlijk concertprogramma te
brengen met veel muziek van zijn hand. Daarnaast staan een aantal
monumentale werken van de hierboven beschreven componisten op het
programma. Muziek die ook Clement hoog in zijn vaandel had staan. In zijn eigen
composities zijn hier en daar directe invloeden uit de muziek van Bach aan te
wijzen, Clements eerbetoon aan deze componist.
Op zijn eigen manier herdacht Clement de grootsheid van de Joodse schrijfster
Etty Hillesum, die in 1943 omkwam in het vernietigingskamp Auschwitz. Zijn
werk For God to God is opgebouwd uit fragmenten uit het dagboek van Etty
Hillesum. Uit de tekst spreekt een zeer diepe gedachtestroom die universele
waarheden over haat, vrede, schuld en verzoening in zich draagt.
De componist Daan Manneke maakt graag gebruik van Nederlandse literaire
teksten voor zijn muziek. Manneke schreef een cyclus van vier koorwerken onder
de titel Der letzte Sommer hat kein Ende, op naar het Duits vertaalde gedichten
van Jan Verhoef, uit diens bundel Lichtspiegeling (1994).
De beide koren denken met genoegen en dankbaarheid terug aan de tijd dat
Andries Clement hen dirigeerde en hopen dat u, samen met ons, zult genieten
van dit programma.
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Eindhovens Kamerkoor

sopranen: Marloes Bergmans, Mintsje Broerse, Monique van Corven,
Francine Janssens, Astrid Klomp, Mieke Meijering,
Erna Olislaegers, Willy de Rooij.
alten:
Elly Admiraal, Marjan van Dijk, Inge van Eerde,
Anneke van der Linde, Ingrid van Meeteren,
Annelies Rooijackers, Judith Wilmer.
tenoren: Jos Coenen, Christiaan den Dekker, Piet Hensen,
Simon Kadijk, Wim van der Kruk, Ruud van Silfhout.
bassen:
Coen van Corven, Bert-Jan van Haarlem, Erik Kaashoek,
Peter Meijering, Koen Nieuwesteeg, Jan van Schoot,
Erik van Walbeek.

Amersfoorts Kamerkoor

sopranen: Helma Eijck, Cailyn Erlandsson, Pauline van Hulst,
Noortje Liefferink, Rudith Middelhuis, Annelies Scholtz,
Hilde Schouls, Emma Tabak, Bette Westera.
alten:
Marlies van der Klugt, Willemien Koster, Monika Marlissa,
Yvonne Meijer, Els Monquil, Elly Moolenaar, Trees Veerkamp.
tenoren: Henk van Andel, Ernst Brandsen, Jan Willem Lignac,
Huig Notenboom, Ruud te Nuijl, Ids Smedema, Jan van der Zwan.
bassen:
Henri Brokaar, Peter Bruinsma, Diederik van Essel,
Kees Kamperman, Jan Visscher.
6

Rienk Bakker (1986)
studeerde aan diverse conservatoria en is afgestudeerd
voor orgel, kerkmuziek en koordirectie. Hij is dirigent
van verschillende (project)koren en werkzaam als
organist en muziekdocent. Kijk voor meer informatie
op zijn website: www.rienkbakker.nl.

foto: Fred Manschot

Gied van Oorschot (1994)

foto: Fred Manschot

zit in het tweede jaar van de bacheloropleiding van het
Utrechts Conservatorium. Hij maakt deel uit van zowel
symfonische- als kamermuziekbezettingen en soleert
regelmatig. Gied speelt muziek uit alle stijlperiodes; van
vroege barok tot hedendaagse composities. Naast het
bespelen van een modern instrument verdiept hij zich in
de authentieke uitvoeringspraktijk en wordt hij ook
onderwezen in het bespelen van de barokcello.

Bob van der Linde (1995)
toonde van jongs af aan interesse voor de piano die in
de huiskamer stond. Dit jaar behaalde hij zijn bachelor
Orgel en Kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium
en de bachelor Beiaard aan de Nederlandse
Beiaardschool in Amersfoort. Momenteel studeert hij in
Utrecht voor zijn masters. Bob is actief als begeleider
van koren, freelance-beiaardier, beiaardier van de
Eusebiuskerk in Arnhem, organist van de Anglican
Church in Zwolle en cantor-organist van de
Oudkatholieke St. Vitus in Hilversum.
7

Liedteksten
Schütz - Meine Seele erhebt den Herren
tekst: Martin Luther (1483-1546)
vertaling van het Latijnse Magnificat, de lofzang van Maria

Meine Seele erhebt den Herrn,
und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes.
Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.
Siehe von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskind.
Den er hat große Ding an mir getan, der da mächtig ist, und des Name heilig ist.
Er übet Gewalt mit seinem Arm;
und zerstreuet die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.
Er stößet die Gewaltigen vom Stuhl und erhöhet die Niedrigen.
Die Hungerigen füllet er mit Gütern und lässet die Reichen leer.
Er denket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf,
wie er gered't hat unsern Vätern Abraham und seinem Samen ewiglich.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und auch dem Heiligen Geiste,
wie es war im Anfang, itzt und immer dar und von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.

Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:
hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham
en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.
Eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
vertaling: Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde
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Bach - Komm, Jesu, komm
tekst: Paul Thymich (1656-1694)

Choral
Komm, Jesu, komm, mein Leib ist müde,
die Kraft verschwindt je mehr und mehr,
ich sehne mich nach deinem Frieden;
der saure Weg wird mir zu schwer!
Komm, komm, ich will mich dir ergeben,
du bist der rechte Weg,
die Wahrheit und das Leben.
Kom, Jezus, kom, mijn lichaam is moe,
mijn kracht neemt steeds meer af.
Ik verlang naar uw vrede;
de moeilijke weg is mij te zwaar.
Kom, ik wil mij aan u overgeven;
u bent de juiste weg,
de waarheid en het leven.

Arie
Drum schließ ich mich in deine Hände
und sage, Welt, zu guter Nacht!
Eilt gleich mein Lebenslauf zu Ende,
ist doch der Geist wohl angebracht.
Er soll bei seinem Schöpfer schweben,
weil Jesus ist und bleibt
der wahre Weg zum Leben.
Daarom leg ik mijzelf in uw handen
en zeg, wereld, goedenacht!
Al loopt mijn leven snel ten einde,
met mijn geest is alles in orde.
Hij zal bij zijn schepper zweven,
want Jezus is en blijft
de ware weg naar het leven.
vertaling: Ria van den Hengel
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Clement

Daglicht
tekst: Judith Herzberg
Uit chaos van lakens en
voorgevoel opgestaan, gordijnen
open, de radio aan, was
plotseling Scarlatti
heel helder te verstaan:
Nu alles is zoals het is geworden,
nu alles is zoals het is
komt het, hoewel, misschien
hoewel, tenslotte nog in orde.

foto: Johan van Gurp

De gestorvene
tekst: Ida Gerhardt
Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal, om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.
Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan –
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.
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In de trein langs de Rijn
tekst: Judith Herzberg
In de trein langs de Rijn.
Maar de mind's eye
ziet ander terrein
dan wat nu vorbei

Het erge
tekst: Judith Herzberg

Of juist niet
en was dat het wrede:
sprookjeskastelen
zonnige helling, gezien
door de spleten, in bloei,
sehr gepflegt, zeer tevreden.

Zie je, nu is het erge echt gebeurd;
het kan me al veel minder schelen,
ik zeg nog: liever jouw ogen een halfuur
dan duizend wonderen's eeuwige duur,
maar terwijl ik het zeg
meen ik het niet meer echt.
Nu zou ik dus moeten beginnen te rouwen
mijn kleren scheuren en schreeuwen van pijn
want dat het me minder schelen kan
is erger dan eeuwig verdriet zou zijn.

Lösch mir die Augen aus
tekst: Rainer Maria Rilke
Lösch mir die Augen aus: ich kann dich sehn,
wirf mir die Ohren zu: ich kann dich hören,
und ohne Füße kann ich zu dir gehn,
und ohne Mund noch kann ich dich beschwören.
Brich mir die Arme ab, ich fasse dich
mit meinem Herzen wie mit einer Hand,
halt mir das Herz zu, und mein Hirn wird schlagen,
und wirfst du in mein Hirn den Brand,
so werd ich dich auf meinem Blute tragen.
Steek me de ogen uit, ik neem je waar,
sla me de oren dicht, ik hoor je spreken
en zonder voeten nader ik onstuitbaar
en ook zonder mond kan ik om je liefde smeken.
Breek me de armen af, ik omvat je toch
met heel mijn hart als met mijn handen,
en sluit je mijn hart af, dan zal mijn brein
gaan jagen, en steek je ook mijn brein in brand
dan zal ik je op mijn bloedstroom dragen.
vertaling: Ad Haans
11

Brahms - Fest- und Gedenksprüche
Unsere Väter hofften auf dich
tekst: Psalmen 22:56 en 29:11
Unsere Väter hofften auf dich;
und da sie hofften, halfst du ihnen aus.
Zu dir schrien sie und wurden errettet;
sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden.
Der Herr wird seinem Volk Kraft geben;
der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden.

Op U hebben onze vaders vertrouwd,
zij hebben vertrouwd, en Gij hebt hen geholpen.
Tot U hebben zij geroepen, en werden gered:
Op U hebben zij vertrouwd, en zijn niet beschaamd geworden.
De Heer zal zijn volk sterkte geven;
de Heer zal zijn volk zegenen met vrede.

Wo ist ein so herrlich Volk
tekst: Deuteronomium 4:8,9
Wo ist ein so herrlich Volk, zu dem Götter also nahe sich tun
als der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen.
Hüte dich nur und bewahre deine Seele wohl,
dass du nicht vergessest der Geschichten, die deine Augen gesehen haben,
und dass sie nicht aus deinem Herzen kommen alle dein Leben lang.
Und sollst deinen Kindern und Kindeskindern kund tun. Amen.
Geen volk, hoe groot ook, heeft een god die zo dichtbij is als de Heer,
onze God. Hij is er steeds wanneer wij zijn hulp inroepen.
Maar pas op! Vergeet niet de gebeurtenissen die je ogen zelf gezien
hebben. Geen ogenblik van je leven mogen ze uit je gedachten verdwijnen.
Vertel ze door aan je kinderen en je kleinkinderen. Amen.
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Clement
In 't lied dat klinkt
tekst: Psalm 96:6
hertaling: J.W. Schulte Nordholt
In 't lied dat klinkt als Hij zal komen
zijn aard' en hemel opgenomen,
de zee herhaalt het duizendvoud
en door de stilte van het woud
weerklinkt het loflied van de bomen.

Draw on sweet night
tekst: anonym
Draw on sweet night, best friend unto those cares,
that do arise from painful melancholy;
my life so ill through want of comfort fares,
that unto thee I consecrate it wholly.
Sweet night draw on. My griefs, when they be told
to shades and darkness, find some ease from paining,
and while thou all in silence dost enfold,
I then shall have best time for my complaining.
Joris
tekst: Driek van Wissen
Ik heb vanavond, met de poes op schoot,
de onrust uit het beestje weggestreken,
waarbij de goedzak mij heeft aangekeken
met ogen zo onpeilbaar diep en groot,
dat het mij één moment heeft toegeleken
als was hij eeuwenlang al deelgenoot
van het geheim van leven en van dood
en nu dan op het punt stond om te spreken.
Een aandrang waar hij niet voor is bezweken,
omdat hij langzaamaan de ogen sloot
en nog een lome haal gaf met zijn poot
als halve aai en onzachtzinnig teken
dat men hem ooit nadrukkelijk verbood
het zwijgen rond die zaken te verbreken.
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Onyx
tekst: Paul Claes
Bloedrobijn, rubelliet, kornalijn, chrysoliet,
toermalijn, diopsiet, almandijn, lazuliet:
splits de zon, paragon,
prismapracht;
ik alleen, onyxsteen,
slorp de nacht.

Kathedralen
tekst: Leo Vroman
Wij zijn kathedralen
vol duistere geuren
en duistere gangen
achter zware deuren
verborgen zalen
Van het beeldwerk hangen
versmolten spiralen
en treurige slangen
van kleurloze kralen
Daar zijn voelbare balen
verouderde stangen
verwaarloosde palen
Daar stijgen en dalen
verdwaalde gezangen
verdichte verhalen
van dood en verlangen
zichtbare gangen
geopende zalen
en zonlicht
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Clement - For God to God
Quotes from: Etty Hillesum. Thoughts, prayers and inspirations (2012)

I shall try to help you, God, to stop my strength ebbing away.
It has become clearer and clearer that you cannot help us, that we must help you
to help ourselves, that we safeguard that little piece of you God, in ourselves and
perhaps in others as well.
(July 12th 1942)

We must seek you amongst people, out in the world. We should do that vowing
to live our lives to the full!
(Nov 25th 1941)

O Master, let me not yearn so much
to be consoled … but long to console
to be understood … but long to understand
to be loved … but long to love.
(Sept 20th 1941, St. Franciscus of Assisi, quoted in Etty's diary)

We carry everything within us - God and Heaven and Hell and Earth,
and Life and Death, and Ages, many Ages.
(July 3rd 1942)

Therefore, I see no alternative, each of us must turn inwards and destroy in
himself all for which he thinks he ought to destroy others. Remember that every
atom of hate we add to this world makes it yet more inhospitable.
(Sept 22nd 1942)

We cannot change and improve anything in the outside world that we still have to
reform in ourselves.
(Febr 19th 1942)

Oh Lord! Remember not only the men and women of goodwill, but also those of
evil will. But remember not all the suffering that they have inflicted upon us;
remember the fruits we have born thanks to this suffering - our comradeship, our
loyalty, humility, our courage, our generosity, the greatness of heart which has
grown out of all this; and when they come to the judgement, let all the fruits that
we have borne be their forgiveness.
(Anonymous prayer, found near a dead child when Ravensbruck concentration camp was liberated)

And doing so is helping you and defending your dwelling place inside us forever.
(July 12th 1942)
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Manneke - Der letzte Sommer hat kein Ende
gedichten van Jan Verhoef uit: Lichtspiegeling, 1994
vertaald door Simone Gerich

Aber der längste Sommerabend
Aber der längste Sommerabend
liegt noch vor uns. Wehmuttrunken
Erinnerungen hüllenlos
auf dem Tisch. Eine Hand
spielt damit, unachtsam.

Maar de langste zomeravond
ligt nog voor ons. Dronken van weemoed
herinneringen open en bloot
op tafel. Een hand
speelt ermee, achteloos.

Immer länger der Sommerabend
der kommt, lange
wie alle Wehmut, Alles

Almaar langer die zomeravond
die komt, lang
als alle weemoed, alles

Quantenmechanik
Energie die sich faltet
Spinnende Katze im Schwarzen
Sprungbereit:
Funken spritzen von ihrem Pelz.

Energie die zich plooit
Spinnende kat in de ruimte
klaar voor de sprong:
vonken spatten van haar vacht.

Erde liegt schief in der Bahn
der Geschichte, im WinterSolstitium gefährliche Blutlachen. Wo
das Unerträgliche beginnt.

Aarde ligt scheef in de baan
van de geschiedenis, in het wintersolstitium gevaarlijke plassen bloed. Waar
het onverdraaglijke begint.

Der Mensch ein Faktor von nichts,
Nullteiler zwischen unwirklich
groβen Sternennebel, sein blitzendes
Messer, sein tötliches Wort
sogar während des Beischlafs.
Mit nichts zu vergleichen.

De mens een factor van niets,
nuldeler tussen onwerkelijk
grote sterrennevels, zijn flitsend
mes, zijn dodelijk woord
zelfs tijdens de bijslaap.
Met niets te vergelijken.

Die gnadenlose Grenze
der Lichtgeschwindigkeit
unsere Rettung?

De onverbiddelijke grens
van de lichtsnelheid
onze redding?
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Und auch der Vogel der nie fliegen lernte
Und auch der Vogel der nie
fliegen lernte. Den Regen lieben
um das leise Wirbeln, angeweht
aus fremden Urwäldern, die Sonne
um ihre eindeutige Sprache
und den Wind, der liebkoste und stritt
und seine Versprechen immer wieder vergaß:
die ganze Einfalt. Und nie fliegen.

En ook de vogel die nooit
leerde vliegen. De regen beminnen
om het zacht roffelen, aangewaaid
uit verre oerwouden, de zon
om zijn eenduidige taal
en de wind, die liefkoosde en vocht
en zijn beloften altijd weer vergat:
al die eenvoud. En nooit vliegen.

Der letzte Sommer hat kein Ende
Der letzte Sommer hat kein Ende:
die Lärche hält
den Atem an, der Wind
schaut zögernd um. Reglose Blumen
verdunsten aus ihren Duft.

De laatste zomer heeft geen eind:
de leeuwerik houdt
zijn adem in, de wind
kijkt aarzelend om. Roerloze bloemen
verdampen uit hun geur

Bild im aufgeschlagenen Buch
ob jemand ist aufgestanden,
weggegangen.

Plaat in een openliggend boek
alsof iemand zojuist
is opgestaan en weggegaan.

Der Schatten der Stille
erbleicht langsam in der Sonne

De schaduw van de stilte
verbleekt langzaam in de zon.
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www.ekk.dse.nl
Benieuwd naar ons volgende concert?
Na dit samenwerkingsproject met het Amersfoorts Kamerkoor gaan we weer
'solistisch' verder. Op 7 oktober zien we u graag in Kasteel Heeswijk van 12.00
tot 13.00 uur. Hetzelfde programma, met o.a. Brahms en Bruckner en
pianobegeleiding, zingen we ook in Eindhoven. Locatie en tijd volgen nog. Op 20
januari 2019 kunt u ons beluisteren tijdens het concert van het Nederlands
Kamerkoor in Eindhoven. Wij zingen in het voorprogramma.

Meedoen?
Boeiende, soms spannende muzikale uitdagingen, gezellige repetities op
donderdagavond in de kapel van De Grote Beek in Eindhoven waarin flink
gezongen wordt. Belangstelling om daar als zanger(es) ook deel van uit te
maken? Neem contact op met onze secretaris, Inge van Eerde, 0492 – 525864.
Ook via de website www.ekk.dse.nl zijn we te bereiken. Op onze facebookpagina
www.facebook.com/EindhovensKamerkoor staan steeds de laatste berichten. We
hopen u, als publiek of misschien als belangstellende medezanger(es), een
andere keer opnieuw te mogen begroeten!

Genoten van dit concert?
Het Amersfoorts Kamerkoor is weer te beluisteren op 8 september op de Dag
van de Amateurkunst. En natuurlijk zien wij u ook graag terug op ons
najaarsconcert Code Rood, met een tegen weer en wind bestand programma. U
kunt zich via onze website aanmelden voor onze mailinglist, dan ontvangt u zes
weken voor het concert een uitnodiging via de mail. Via onze facebookpagina
Amersfoorts Kamerkoor blijft u op de hoogte van al ons reilen en zeilen.

Zin om mee te zingen?
Kijk dan eens op onze website waar ons koor voor staat. Spreekt dit je aan, dan
kun je vrijblijvend een repetitieavond bijwonen. Neem daarvoor contact op met
onze secretaris. Wij repeteren elke dinsdagavond in de Vrije School in
Amersfoort. Het is ook mogelijk mee te zingen op projectbasis. Momenteel zijn
we op zoek naar een lage bas, maar zangers uit alle stemgroepen zijn welkom
om te komen kijken en luisteren.
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www.amersfoortskamerkoor

Dit concert is mede mogelijk gemaakt
door de financiële bijdrage van:

