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Groot Omroepkoor a cappella
Groot Omroepkoor 

Klaas Stok dirigent 
Ingrid Geerlings fluit

Ton de Leeuw 1926-1996
Prière voor koor a cappella 1954

Daan Manneke *1939
Marche, Chanson et Gloria 2018
nieuwe versie voor gemengd koor, wereldpremière

Maurice Ravel 1875-1937
Soupir, uit Trois poèmes de Stéphane Mallarmé 1913 / 2001
voor koor a cappella (bew. Clytus Gottwald)

Claude Debussy 1862-1918
Les angélus 1891 / 2001
voor vrouwenkoor a cappella (bew. Clytus Gottwald)

Syrinx (La flûte de Pan) 1913
voor fluit

Maurice Ravel
La flûte enchantée, uit Shéhérazade 1903 / 2005
voor koor a cappella (bew. Clytus Gottwald), Nederlandse première
Koorsolisten: Tanja Obalski, Ingrid Nugteren,  Anitra Jellema sopraan, Pierrette de 
Zwaan alt, Gerben Houba, Dolf Drabbels tenor, Ludovic Provost, Itamar Lapid bas
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Uitzending 
Dit concert wordt uit-
gezonden op vrijdag  
11 oktober, 20.00 uur op 
NPO Radio 4.  
Presentatie vanuit de zaal: 
Ab Nieuwdorp..

➜ www.nporadio4.nl

Na het concert 
is er gelegenheid om een 
drankje te nuttigen.

Nieuw seizoen  
Vrijdagconcert
Het nieuwe seizoens-
magazine van het 
AVROTROS Vrijdag-
concert 2019-2020  
kunt u digitaal bekijken 
via
➜ www.avrotros -
 vrijdagconcert.nl

WELKOM!
Het team van het 

AVROTROS 
Vrijdagconcert, Radio 
Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor en 
NPO Radio 4 wenst u 
een prachtig seizoen 
toe met veel luister-
genot in de zaal en 

thuis.

Hart & Ziel Lijst 
Kom op vrijdag 18 oktober naar het NPO Radio 4 Hart & 
Ziel Festival in Tivoli Vredenburg en dompel je onder in 
de mooiste klassieke muziek. Die dag wordt de uitzend-
week van de jaarlijkse NPO Radio 4 Hart & Ziel Lijst 
feestelijk afgesloten tijdens het AVROTROS Vrijdag-
concert. Daarin presenteert ensemble LUDWIG diverse 
hoogtepunten uit de klassieke muziek. De basis hier-
voor vormt de Hart & Ziel Lijst, bestaande uit de 
driehonderd favoriete stukken van de luisteraars van 
NPO Radio 4. Gedurende de dag zijn er al diverse 
concerten en workshops gratis te bezoeken en maakt 
Radio 4 live radio vanuit TivoliVredenburg. Bij het 
slotconcert komt een selectie van deze favoriete 
stukken dan nog één keer voorbij. Dat is bij de alles-
kunners van ensemble LUDWIG in goede handen. Het 
ensemble stapt eenvoudig over alle genre-grenzen 
heen: van jazz tot barok en van filmmuziek tot klezmer, 
doorgaans uitgevoerd met een theatrale twist. Wees 
welkom bij het feestelijk slotconcert om 20.15 uur door 
Lucie Horsch, blokfluit, Sasha Witteveen, contrabas, 
Tobie Miller, draailier, Laurens de Man, orgel, het 
Nationaal Jeugdkoor en LUDWIG. 
Voor meer informatie: 
➜ www.www.radio4.nl/hartenziel

http://www.nporadio4.nl
http://www.nporadio4.nl


3Daan Manneke 
Geistliche Dämmerung 2018
voor koor a cappella
opdracht AVROTROS Vrijdagconcert, wereldpremière
Koorsolist: Anitra Jellema sopraan

pauze

Franz Schubert 1797-1828
Der Wegweiser uit Winterreise 1827 / 2003
voor twee koren a cappella  (bew. Clytus Gottwald)

Gustav Mahler 1860-1911
Scheiden und Meiden 1889 / 2003
voor twee koren a cappella (bew. Clytus Gottwald)

Richard Wagner 1813-1883
Im Treibhaus uit Wesendonck-Lieder 1857 / 2003
voor koor a cappella (bew. Clytus Gottwald)

Johann Sebastian Bach 1685-1750
Sarabande uit Partita in a voor fluit BWV 1013 ca. 1722

Daan Manneke 
Liturgien 2009
voor koor a cappella
Koorsolisten: Joep van Geffen, Lars Terray bas

Wer die Musik sich erkiest... (canon voor 30 stemmen) 2010
voor koor a cappella

Knut Nystedt 1915-2014
Immortal Bach (Komm süsser Tod) 1988/1998
voor koor a cappella



44 Ruimtelijkheid  
en monumentaliteit

“Een gedroomd programma”, zo noemt Daan Manneke het concert 
van het Groot Omroepkoor ter gelegenheid van zijn tachtigste 
verjaardag. “Het is in zijn totaliteit een complete compositie; ik ben 
er erg gelukkig mee.” Zowel de invloed van de Franse als van de 
Duitse muziek en, symbolisch, het belang van de orgelmuziek en 
ook de instrumentale muziek in de vorm van twee fluitsolo’s, 
komen aan de orde naast zijn grote belang voor de koormuziek, 
zowel voor amateurs als voor de professionele koren. “Een mens 
zou meerdere essays over dit programma kunnen schrijven”, zegt 
de componist. “Het is een staalkaart van verbindingen die mij 
hebben gevormd”.

Daan Manneke mag zich een van de meest actieve en meest 
uitgevoerde Nederlandse componisten noemen. In zijn jonge jaren 
manifesteerde hij zich vooral als organist, onder andere in de St. 
Gertrudiskerk in Bergen op Zoom en vanaf de jaren zeventig werd 
hij steeds meer de fantasierijke componist die hij nog steeds is. Zijn 
internationale belangstelling, zijn vanzelfsprekende mix van oude 
(koor-)tradities en moderne technieken, zijn aandacht voor zowel 
de kracht van de goede amateur als de finesse van de professional 
en zijn gevoel voor melodische schoonheid en vocale uitvoerbaar-
heid maken hem tot een meer dan normaal gewaardeerde stem in 
het Nederlandse muziekleven. 
Zelf is Manneke bescheiden over zijn invloeden en zijn werk. Zo 
begint zijn biografie op zijn eigen website met de vrolijke luchtig-
heid die hoort bij het ‘doe maar gewoon’-syndroom. “Daan Manneke 
werd geboren op 7 november in 1939 in Kruiningen (Zeeland). Een 

“Een gedroomd programma”, zo noemt Daan Manneke 
het concert van het Groot Omroepkoor ter gelegen-
heid van zijn tachtigste verjaardag. 



5veelzeggende naam: Manneke is afgeleid van het Vlaamse manne-
kijn, ‘paspop’ (waar dan weer het ‘Franse’ woord mannequin van is 
afgeleid). Vlaamse voorouders, aan moederszijde is er nog een 
Spaans soldaat die in de Tachtigjarige oorlog in Zeeland bleef 
hangen. De afkomst resulteert in een on-Hollandse, ruime(re) blik, 
die, via Gezelle, reikt tot in het land van Verlaine en Rimbaud. 
Boerenzoon gebonden aan aarde en seizoenen. Een rechtzinnige 
vader, gesteld op orde, een meer spiritueel voelende moeder. 
Orthodox-protestants gezin, een radio is niet in huis, wel een 
bijbel. De psalmen zijn dagelijkse kost. Al vanaf zijn prille jeugd is 
zingen de gewoonste zaak van de wereld.”

Ton de Leeuw
Hoewel Daan Manneke al jong de muziek tot zijn 
richting bestempelt, vindt hij na studies aan het 
Brabants Conservatorium en in België zijn 
bestemming pas echt na kennismaking en lessen 
bij de componist Ton de Leeuw. Diens onortho-
doxe blik en zijn belangstelling voor niet wes-
terse muziek geven Manneke de oceaan van 
mogelijkheden die hij zocht. Het contact leidde 
tot een levenslange vriendschap, vandaar dat het 
vanzelfsprekend is dat dit gezongen portret van 
Daan Manneke begint met een van de juwelen 
voor koor van Ton de Leeuw. Zijn Prière uit 1953 
is gebaseerd op een fragment uit de Koran in een 
Franse vertaling. De Leeuw zegt er zelf het 
volgende over: “Op jonge leeftijd ving ik bij 
toeval een ver Arabisch station op met mijn 
radio. Ik reageerde als op een donderslag: scherp 
drong het tot mijn bewustzijn door dat er op de 
wereld mensen zijn die anders leven, denken en 
voelen. Dit te vertalen in muziek, dat heeft 
sindsdien altijd mijn belangstelling gehad.” Nu, 
zo’n vijfenzestig jaar na het ontstaan van Prière is het opvallend 
hoezeer De Leeuw toen al zijn weg gevonden had. De modale 
inslag, de eerste aanroep en de haast reciterende eenstemmige 
introductie van de basismelodie, de opbouw naar een meerstem-
miger web, het zijn alle kenmerken die in het latere werk van De 
Leeuw verder uitgewerkt zijn. 

TON DE LEEUW

Ruimtelijkheid  
en monumentaliteit



6 Het werk van Daan Manneke
Hoewel Daan Manneke zich minder expliciet met niet-Westerse 
invloeden inlaat dan Ton de Leeuw is de invloed van zijn belangrijk-
ste leermeester nog voelbaar in zijn Chanson et Gloria dat in 2005 
ontstond als een werk voor The Gents. In 2018 bewerkte hij het 
stuk op een fragment uit het gedicht Chant de marche de Noël van 
Paul Claudel op verzoek van het AVROTROS Vrijdagconcert voor 
het Groot Omroepkoor. Meer nog dan in de versie voor The Gents 
komen volksliedachtige elementen en een streven naar grote 
monumentaliteit net als bij De Leeuw organisch samen. “Ik ben dol 
op de tekst over de vader die zijn kinderen oproept om met kerst 
naar de nachtmis te gaan”, zegt Manneke over het werk. “Het heeft 
een fijne kinderlijkheid en toch enorme diepzinnigheid. Hoewel ik 
de noten nagenoeg letterlijk over kon nemen, kon ik het, nu ik een 
groot koor tot mijn beschikking heb, niet laten de partituur in te 
kleuren en er meer brille aan toe te voegen. Het is echt een her-
instrumentatie waarin het burleske en de ernst nog beter tot hun 
recht komen.”

Waar in Chanson et Gloria vooral de liefde voor de Franse taal en 
muziek doorschemert is het in zijn nieuwe werk Geistliche Dämme-
rung, dat vandaag zijn première beleeft, vooral de Duitse invloed 
die zich manifesteert. Het werk, net als de nieuwe versie van 
Chanson en Gloria opgedragen aan het Groot Omroepkoor en 
dirigent Klaas Stok, viert niet alleen de veelzijdigheid van het koor, 
maar is ook een in memoriam voor de in 2018 overleden organist 
en componist Piet Kee. “Piet Kee is enige tijd een ‘leerling’ van mij 
geweest”, verklaart Manneke de band die verder strekt dan louter 
bewondering. “Hij moest een stuk schrijven en wilde dat onder 
mijn leiding doen. Daarom schreef hij zich in voor de jong talent-
klas. We hebben een tijd intensief gewerkt, maar ik voelde mij 
meer leerling van hem dan andersom.” De verwijzingen naar het 
orgel zijn legio en zijn volgens Manneke vooral te vinden in de 
“lang-doorklinkende, bastonen, de vele octaaf-intervallen te 
vergelijken met de octaverende voetmaten van de verschillende 
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“Ik ben dol op de tekst over de vader die zijn kinderen 
 oproept om met kerst naar de nachtmis te gaan”, zegt 
 Manneke over het werk. “Het heeft een fijne kinderlijk-
 heid en toch enorme diepzinnigheid”. 



77registers, de polyfonie van ritmen en metra, het gebruiken van 
chromatische b-a-c-h-toonconstructies en de ruimtelijke monu-
mentaliteit en de orgelende akkoorden aan het slot van de  
compositie”. Daarnaast is de compositie op een tekst van Georg 
Trakl vooral een Duits georiënteerd werk dat gaat over de sfeer-
verschuiving van de schemering naar de nacht. Ik hou van dat 
tijdstip, van de innigheid, de beweeglijkheid, de kleurverschuivin-
gen”. Vandaar dat het een langzaam stuk is waarin de kleuren 
verschuiven door melismatische passages op kernwoorden als 
Stille, Abendwind, verstummt, schweigen en mondene Stimme.”
Ook de twee andere stukken van Manneke varen wel bij de Duitse 
oriëntatie en zijn manifesten van zijn belangstelling voor ruimtelijk-
heid. Vooral het even korte als briljante Wer die Musik sich erkiest, 
een zetting van een paar regels uit het beroemde gedicht van 
Eduard Mörike, is een bedwelmend werk dat Manneke in 2010 
schreef voor het kamerkoor Vocoza. Het koor staat ruimtelijk 
opgesteld en omarmt het publiek met deze ode aan de muziek.
De Liturgien uit 2009 zijn zoals hij zelf zegt “vijf quasi-liturgische 
gezangen op niet religieuze teksten van Georg Trakl, Rainer Maria 
Rilke en Friedrich Hölderin.”
De uitwerking is een waarlijke manifestatie van waar voor hem de 
Duitse taal en cultuur voor staat. “Zo gauw ik uit ga van een 
bepaalde taal dient zich een bepaalde metriek, toonsoort, gestiek 
en vorm aan. Het Frans heeft een fluïde element dat verwant is aan 
het gregoriaans. Het Duits is voor mij meer de taal van de metrische 
motetten en laat zich niet meteen vocaliseren of uitwerken in lange 
melismen. De Duitse taal is goed voor dubbelkorigheid, ruimtelijk-
heid. Dat hebben de Duitsers in de tijd van Heinrich Schütz perfect 
van iemand als de Italiaan Giovanni Gabrieli afgekeken.”

De Duitse en Franse invloed
In de werken die de stukken van Daan Manneke omringen komt de 
invloed van de Franse en de Duitse componisten duidelijk aan de 
orde. Het zijn naast Syrinx, de prachtige fluitsolo van Claude 
Debussy en de statige Sarabande uit de Partita voor fluit in a BWV 
1013, vooral bewerkingen van liederen van Debussy en Ravel 
enerzijds, en Wagner, Mahler en Nysted anderzijds. De liederen zijn 
behalve La flûte enchantée uit Ravels Shéhérazade, dat voor koor 
bewerkt is door de Franse componist Gérard Pesson, bewerkingen 
van de Duitse componist, koordirigent en musicoloog Clytus 

DAAN MANNEKE



8 Gottwald. In zijn bewerkingen blijft hij dicht bij de sfeer en de kleur 
van de originelen. Zo laat hij in Ravels Soupir uit Trois poems de 
Stéphane Mallarmé dat oorspronkelijk geschreven is voor sopraan, 
twee fluiten, twee klarinetten, piano en strijkkwartet het koor op 
bepaalde momenten fluiten, terwijl hij in Debussy’s Les angélus, 
een lied voor stem en piano uit 1891, juist de harmonische textuur 
vol pentatonische en heletoonselementen benadrukt. In Schuberts 
Der Wegweiser uit Winterreise, Mahlers Scheiden und Meiden, een 
van de Wunderhornliederen die hij tussen 1887 en 1890 schreef en 
Wagners Im Treibhaus uit de Wesendoncklieder benadrukt Gottwald 
juist de monumentaliteit die Daan Manneke zo aansprekend vindt 
in vele Duitse composities. “De Duitse stukken op het programma 
zijn allemaal een vorm van vocale kamermuziek, maar ook in hun 
originele vorm hebben ze al een enorme monumentaliteit in zich. Die 
is in deze bewerking naar voren gehaald. Het is een monumentaliteit 
die vergelijkbaar is met die in de etsen van Rembrandt. Het is alle-
maal heel verfijnd, maar het effect is groots en onontkoombaar.”
Die monumentaliteit is ook wat de schijnbaar vreemde eend in de 
bijt, de Noorse componist Knut Nysted op eigen wijze benadrukte 
in zijn visie op het Bachkoraal Komm, süsser Tod in Immortal Bach. 
Na een statement van de oorspronkelijke koraalzetting rekt de 
componist de opeenvolgende samenklanken uit in een even 
indrukwekkend als huiveringwekkend en eindeloos palet dat door 
de ruimtelijke opstelling van de koorleden het publiek omarmt. 
Alsof de tijdloze muziek van Bach vanuit de kosmos weer neerdaalt 
zodat de luisteraar een glimp van de eeuwigheid mee kan krijgen. 
Zo appelleert ook dit werk aan de zoektocht van Manneke naar 
universaliteit en verbondenheid, al zal de componist dat soort 
thema’s niet snel benoemen. Hij houdt het op “monumentaliteit en 
ruimtelijkheid”, de trefwoorden van een even opmerkelijk als 
consequent en aansprekend oeuvre.

Paul Janssen

V.L.N.R.:
CLAUDE DEBUSSY

MAURICE RAVEL
RICHARD WAGNER

GUSTAV MAHLER
CLYTUS GOTTWALD



Prière  
Seigneur,  
Je suis le plus petit grain de sable du 
désert que féconde la pluie de tes 
bien-faits.  
Je ne mérite pas que tu discernes, un 
jour, mes bonnes actions.  
Je me suis trop souvent contenté de m'en 
remettre à ton indulgence, à ta miséri-
corde.  
Trop souvent je n'ai pas révéré ta puis-
sance en contemplant une feuille ou une 
forêt, la mer, une aurore, un pétale de 
rose.  
Trop souvent je n'ai pas écouté ce que tu 
disais dans les grondements du tonnerre, 
dans les chants des fontaines,  dans les 
plaintes des pauvres.  

Seigneur.  
Le silence de la nuit était pour moi ton 
silence, lorsque je souffrais, je ne pensais 
pas que d'autres souffraient plus que moi.  
Je faisais le bien en pensant que tu me 
voyais,  
je faisais le mal en pensant que tu me 
voyais pas.  
Lorsque j'étais heureux, 
je me croyais l'artisan de ma félicité.  

Je me suis permis de te regarder,  
je me suis permis de te parler.  

Seigneur.  
J'ai osé discuter sur le bien,  
j'ai osé discuter sur le mal, 
sur la vie, sur la mort.

Gebed
Heer,  
Ik ben het kleinste zandkorreltje van de 
woestijn, vruchtbaar gemaakt door uw 
zegenregen.  
Ik verdien het niet dat u eens mijn goede 
daden zult beoordelen.  
Ik heb mij te vaak in gemakzucht verlaten 
op uw toegeeflijkheid, op uw genade.  

Te vaak heb ik uw macht niet geëerbie-
digd  bij het beschouwen van een blad of 
een woud,  de zee, een ochtendgloren, 
een rozenblaadje.  
Te vaak heb ik niet geluisterd naar uw 
stem in het rommelen van de donder,  in 
het zingen van de bronnen,  in het 
weeklagen der armen.  

Heer.  
De stilte van de nacht was voor mij uw 
stilte, toen ik leed dacht ik er niet aan  
dat anderen meer moesten lijden dan ik.  
Ik deed het goede in de veronderstelling 
dat u mij zag,  
ik deed het slechte ervan uitgaande dat u 
mij niet zag.  
Toen ik gelukkig was, 
dacht ik dat ik mijn eigen geluk gesmeed 
had.  
Ik stond mijzelf toe u te zien,  
ik stond mijzelf toe tot u te spreken.  

Heer.  
Ik heb het gewaagd om te twisten over 
het goede,  
Ik heb het gewaagd om te twisten over het 
kwaad, over het leven en over de dood.  
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Ton de Leeuw – Prière 
tekst: fragment uit de Koran in het Frans



J'ai osé interpréter tes paroles.  
J'ai osé lever la tête 
dans l'ouragan de tes révélations.  Seig-
neur, qui fais germer les graines!  Seig-
neur, qui détruis les moissons!  Seigneur 
du soleil des batailles et de la lune 
paisible!  
Seigneur de la colombe et du lion,  
du brin d'herbe et du cèdre, 
de la mousse et du marbre.  
Seigneur des oasis et des déserts!  
Seigneur, qui as renversé les palais de 
Babylone.  
Seigneur, qui procures une tente au 
nomade.  
Seigneur, qui nous a donné le jour et la 
nuit,  l'eau et le pain, espoir et le som-
meil!  
Seigneur de la vie, de la mort, de la 
résurrection,  
je me prosterne devant ta majesté!  
Je m'anéantis devant ta puissance.  
Je ne sais plus que j'existe,  
quand j'ai prononcé ton nom. 

Chantant notre chant de marche de Noël 
à plein gosier va -comme-je-te-pousse, 

Un seul vers si je n’en trouve qu’un dans 
mon sac, et d’autres qui viennent tous 
ensemble par secousse. 
Quand il n’y a pas de rime, il faut, ma foi, 
s’ en passer.
Si mon vers ne va pas tout droit, ce n’est 
pas qu’il y manque des pieds, Précédant 
de peu ma pensée, comme l’aveugle qui 
tâte avec son bâton. 

Ik heb uw woord durven verklaren.  
Ik heb mijn hoofd durven opheffen
in de orkaan van uw openbaringen.  
Heer, die het graan doet kiemen!  
Heer, die de oogsten verwoest!  
Heer van de zon bij veldslagen en van de 
vredige maan!  
Heer van de duif en van de leeuw,  
van het grassprietje en van de ceder,  van 
het mos en van het marmer.  
Heer van de oases en van de woestijnen!  
Heer, die de paleizen van Babylon omver 
heeft geworpen.  
Heer, die de nomade een tent verschaft.  

Heer, die ons dag en nacht gegeven 
heeft,  water en brood, de hoop en de 
slaap!  
Heer van het leven, van de dood, van de 
opstanding,  
ik kniel neer voor uw verhevenheid!  
Ik buig me in het stof voor uw macht.  Ik 
weet niets meer, dan dat ik besta,  
als ik uw naam heb uitgesproken. 

Ons marslied van Kerstmis, uit volle 
borst, met de Franse slag, zo goed en zo 
kwaad als ik kan, 
Eén regel als ik er maar één kan vinden, 
en wat er verder opborrelen kan. 

En als het niet allemaal rijmt, nou ja, dan 
klinkt het maar een beetje gek:
Het mogen manke verzen zijn, aan ritme 
is er geen gebrek; 
Dat holt voor mijn gedachten uit als een 
stok waar de tastende blinde mee loopt. 
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Daan Manneke – Marche, Chanson et Gloria 
tekst: Paul Claudel, vertaling: Michel van der Plas



Mais le chemin aussi n’est pas commode, 
cette neige n’ est pas du coton. 
Allons tout de même en avant, de par 
Dieu! à cœur joyeux tout est bon. 
Si ma chanson ne vous va pas, je la 
chanterai cependant tout du long. 
Le quadruple Alleluia avec neume, et non 
pas croac! et Requiem! 
Car c’est la grand-nuit que par toutes les 
routes les chrétiens sont en marche vers 
Bethléem 
Et nous, combien que peu nombreux 
nous faisons notre peloton.

La porte pas plus tôt ouverte, voici tout 
le ciel qui nous saute aux yeux! 
Un million d’étoiles piquantes avec la 
Voie Lactée au milieu. 
Ministre de la solennité, le ciel énarre la 
science aux cieux. 
Le firmament dans son immense orne-
ment raconte la gloire de Dieu. 
Un seul éclair! c’est toute l’armée des 
cieux qui dégaine, rangée sur nous avec 
ses capitaines, spécialement cinq ou six, 
L’immense peuple entremêlé d’une seule 
voix chantant Gloria in excelsis! 
Spécialement cinq ou six étoiles, et voyez 
celle-ci la plus belle! 

O Globe spirituel suspendu sur la sainte 
Etable! 
Vase de la lumière consacrée que nous 
apporte un ange indubitable.

Pour toi, ville de David et de Booz, ô 
Bethléem Ephrata, 
Certes tu n’es pas la plus mince entre 
toutes les cités de Juda, 
Puisqu’à ton flanc cette nuit doit naître le 
Sauveur des hommes!

Maar de weg is óók niet gemakkelijk, 
want de sneeuw ligt hoog. 
Toch moeten we de tocht aanvaarden, bij 
God! Als je blij bent, gaat alles goed. En 
als mijn lied niet klopt, ik blijf het zingen 
zolang het moet. 
Vier keer Alleluia, met modulaties; geen 
disharmonie en geen Requiem. Want in 
deze heilige nacht gaan alle christenen 
naar Betlehem, 

En reken maar dat ons kleine groepje het 
daartussen heel goed doet.

Zodra de deur open is, staat heel de 
hemel in het zicht: 
Een miljoen prikkende sterren en in het 
midden het Melkweglicht. 
Als bedienaar van het feest deelt de ene 
hemel zijn kennis aan de andere mee. Het 
heelal met zijn sieraden verhaalt de 
glorie van God de Heer. 
Eén geweldige lichtstraal. Heel het leger 
der hemelen in slagorde, met zijn kapi-
teins, vijf of zes voorop, komt op ons 
afgevlogen, 
Het onafzienbare volk, met één stem 
zingend: Eer aan God in den hoge. 
Vijf, zes sterren voorop, en kijk: daar is de 
allermooiste! 
O hemelbol, geestelijk teken boven de 
Stal opgehangen in de nacht. 
Vaas van heilig licht, onbetwistbaar door 
een engel naar ons overgebracht.

En gij, Stad van David en van Booz, o 
Betlehem in Ephrata, 
Gij zijt zeker niet de minste onder de 
steden van Juda, 
Want in u wordt vannacht de Verlosser 
der mensen geboren.

11
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13Het Groot Omroepkoor 
o.l.v. Klaas Stok in de Jacobikerk
AVRO-TROS Vrijdagconcert 12 oktober 2017
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Soupir 

Mon âme vers ton front où rêve, ô calme 
soeur,
Un automne jonché de taches de  
rousseur,
Et vers le ciel errant de ton oeil angélique,

Monte, comme dans un jardin mélan-
colique,
Fidèle, un blanc jet d'eau soupire vers 
l'azur!

Vers l'azur attendri d'octobre pâle et pur

Qui mire aux grands bassins sa langueur 
infinie
Et laisse, sur l'eau morte où la fauve 
agonie
Des feuilles erre au vent et creuse un 
froid sillon,
Se trainer le soleil jaune d'un long rayon.

Zucht 

Mijn ziel stijgt naar uw voorhoofd, o 
serene zuster, waar
een met roodbruine sproeten bezaaide 
herfst droomt,
en naar de onrustige hemel van uw 
engelachtige oog,
waar als in een melancholische tuin,

een witte fontein trouw zucht naar het 
Azuur!

Op weg naar het barmhartige azuur-
blauw van oktober bleek en puur,
Die zijn oneindig verlangen weerspiegelt 
in grote poelen
En op het stilstaand water waar de 
vaalrode pijn
Van de bladeren beweegt in de wind en 
een koude voren graaft 
Laat de gele zon zich in een lange straal 
naar buiten slepen.

14 Maurice Ravel – Soupir  
tekst: Stéphane Mallarmé (1842-1898)

Cloches chrétiennes pour les matines,
Sonnant au coeur d'espérer encore!
Angelus angelisés d'aurore!

Las! Où sont vos prières câlines?

Vous étiez de si douce folies!
Et chanterelles d'amours prochaines!

Kerkklokken luiden de ochtend in
en geven het hart nieuwe hoop!
Angelusklokken engelachtig van de 
dageraad.
Helaas! Waar zijn jullie liefkozende 
gebeden?

Jullie zijn van zo’n zoete dwaasheid!
En aankondigers van volgende liefdes!

Claude Debussy – Les angélus  
tekst: Grégoire Le Roy (1862-1941)



15Aujourd'hui souveraine est ma peine.
Et toutes matines abolies.

Je ne vis plus que d'ombre et de soir;

Les las angelus pleurent la mort,

Et là, dans mon coeur résigné, dort
La seule veuve de tout espoir.

La flûte enchantée

L’ombre est douce et mon maître dort,
coiffé d’un bonnet conique de soie
et son long nez jaune en sa barbe blan-
che.
Mais moi, je suis éveillée encor
et j’écoute au dehors
une chanson de flûte où s’épanche
tour à tour la tristesse ou la joie,
Un air tour à tour langoureux ou frivole
que mon amoureux chéri joue.
Et quand je m’approche de la croisée
il me semble que chaque note s’envole
de la flûte vers ma joue
comme un mystérieux baiser.

Vandaag is mijn pijn de baas.
En zijn alle ochtendklokken afgeschaft. 

Mijn hele leven is maar schaduw en 
avond;
De matte angelusklokken betreuren de 
dood
En daar, in mijn lijdzame hart, slaapt
De enige weduwe van mijn hoop.

De toverfluit

De schaduw zoet, en mijn meester 
slapend, met een zijden muts op zijn kop 
en vanuit zijn witte baard zijn lange gele 
neus.
Maar ik ben op en in mijn waken
luisterend, hoor ik buiten
het lied van een fluit en om de beurt
welt er droefheid of vreugde uit op,
een wijsje om beurten kwijnend of 
frivool, gespeeld door mijn beminde lief.
En als ik me begeef naar het kruispunt
der wegen, lijkt het of elke noot
van de fluit naar mijn wangen vliegt
als een mysterieuze kus.

Maurice Ravel –  
La flûte enchantée uit Shéhérazade
tekst: Tristan Klingsor (1874-1966), vertaling: Evianne de Kup



Daan Manneke – 
Geistliche Dämmerung 
tekst: Georg Trakl (1887-1914)

Stille begegnet am Saum des Waldes 
Ein dunkles Wild; 
Am Hügel endet leise der Abendwind,
 
Verstummt die Klage der Amsel, 
Und die sanften Flöten des Herbstes 
Schweigen im Rohr.
 
Auf schwarzer Wolke 
Befährst du trunken von Mohn 
Den nächtigen Weiher,
 
Den Sternenhimmel. 
Immer tönt der Schwester mondene 
Stimme 
Durch die geistliche Nacht.

Franz Schubert – 
Der Wegweiser  
tekst: Wilhelm Müller (1794-1827)

Was vermeid' ich denn die Wege,
Wo die ander'n Wand'rer geh'n,
Suche mir versteckte Stege,
Durch verschneite Felsenhöh'n?

Habe ja doch nichts begangen,
Daß ich Menschen sollte scheu'n, -
Welch ein törichtes Verlangen
Treibt mich in die Wüstenei'n?

Weiser stehen auf den Straßen,
Weisen auf die Städte zu.
Und ich wandre sonder Maßen
Ohne Ruh' und suche Ruh'.

Einen Weiser seh' ich stehen
Unverrückt vor meinem Blick;
Eine Straße muß ich gehen,
Die noch keiner ging zurück. 

Gustav Mahler – 
Scheiden und Meiden  
Tekst: Des Knaben Wunderhorn 

(1805-1808)

Es ritten drei Reiter zum Tor hinaus,
Ade!
Feins Liebchen schaute zum Fenster hinaus,
Ade!
Und wenn es denn soll geschieden sein,
So reich mir dein goldenes Ringelein.
Ade! Ade! Ade!
Ja scheiden und meiden tut weh.

Und der uns scheidet, das ist der Tod,
Ade!
Er scheidet so manches Jungfräulein rot,
Ade!
Und wär doch geworden der liebe Leib
der Liebe ein süßer Zeitvertreib.
Ade! Ade! Ade!
Ja scheiden und lassen tut weh.

Es scheidet das Kind wohl in der Wieg,
Ade!
Wenn werd ich mein Schätzel wohl 
kriegen?
Ade!
Und ist es nicht morgen, ach, wär es doch 
heut,
Es macht uns allbeiden gar große Freud,
Ade! Ade! Ade!
Ja scheiden und meiden tut weh.

16



Richard Wagner  – 
Im Treibhaus   
Tekst: Mathilde Wesendonck

Hochgewölbte Blätterkronen,
Baldachine von Smaragd,
Kinder ihr aus fernen Zonen,
Saget mir, warum ihr klagt?

Schweigend neiget ihr die Zweige,
Malet Zeichen in die Luft,
Und der Leiden stummer Zeuge
Steiget aufwärts, süßer Duft.

Weit in sehnendem Verlangen
Breitet ihr die Arme aus,
Und umschlinget wahnbefangen
Öder Leere nicht'gen Graus.

Wohl, ich weiß es, arme Pflanze;
Ein Geschicke teilen wir,
Ob umstrahlt von Licht und Glanze,
Unsre Heimat ist nicht hier!

Und wie froh die Sonne scheidet
Von des Tages leerem Schein,
Hüllet der, der wahrhaft leidet,
Sich in Schweigens Dunkel ein.

Stille wird's, ein säuselnd Weben
Füllet bang den dunklen Raum:
Schwere Tropfen seh ich schweben
An der Blätter grünem Saum.

Daan Manneke   – 
Liturgien    

Trompeten
Tekst: Georg Trakl (1887-1914)

Unter verschnittenen Weiden, wo braune 
Kinder spielen
Und Blatter treiben, tonen Trompeten. 
Ein Kirchhofsschauer.
Fahnen von Scharlach sturzen durch des 
Ahorns Trauer
Reiter entlang an Roggenfeldern, leeren 
Muhlen.

Oder Hirten singen nachts und Hirsche 
treten
In den Kreis ihrer Feuer, des Hains uralte 
Trauer,
Tanzende heben sich von einer schwarzen 
Mauer;
Fahnen von Scharlach, Lachen, Wahnsinn, 
Trompeten.

Atemzug
Tekst: Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Nichts als ein Atemzug ist das Leere, und 
jenes
grüne Gefülltsein der schönen
Bäume: ein Atemzug!
Wir, die Angeatmeten noch,
heute noch Angeatmeten, zählen
diese, der Erde, langsame Atmung,
deren Eile wir sind.

17



18 Die schöne Garonne,
Und die Gärten von Bordeaux
Dort, wo am scharfen Ufer
Hingehet der Steg und in den Strom
Tief fällt der Bach, darüber aber
Hinschauet ein edel Paar
Von Eichen und Silberpappeln;

Noch denket das mir wohl und wie
Die breiten Gipfel neiget
Der Ulmwald, über die Mühl',
Im Hofe aber wächset ein Feigenbaum
An Feiertagen gehen
Die braunen Frauen daselbst
Auf seidnen Boden,
Zur Märzenzeit,
Wenn gleich ist Nacht und Tag,
Und über langsamen Stegen,
Von goldenen Träumen schwer,
Einwiegende Lüfte ziehen.

Es reiche aber,
Des dunkeln Lichtes voll,
Mir einer den duftenden Becher,
Damit ich ruhen möge; denn süß
Wär' unter Schatten der Schlummer
Nicht ist es gut,
Seellos von sterblichen
Gedanken zu sein. Doch gut
Ist ein Gespräch und zu sagen
Des Herzens Meinung, zu hören viel
Von Tagen der Lieb',
Und Taten, welche geschehen.

Wo aber sind die Freunde? Bellarmin
Mit dem Gefährten? Mancher
Trägt Scheue, an die Quelle zu gehen;
Es beginnet nämlich der Reichtum
Im Meere. Sie,
Wie Maler, bringen zusammen

Hälfte des Lebens
Tekst: Friedrich Hölderlin (1770-1843)

Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.

Weh mir, wo nehm’ ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen. 

Leise und harmonisch
Tekst: Georg Trakl

Leise und harmonisch ist ein Gang 
an freundlichen Zimmern hin, 
Wo Einsamkeit ist 
und das Rauschen des Ahorns, 
Wo vielleicht noch die Drossel singt. 

O wie einsam endet der Abendwind. 
Ersterbend neigt sich das Haupt 
im Dunkel des Ölbaums. 

Andenken
Tekst: Friedrich Hölderlin

Der Nordost wehet,
Der liebste unter den Winden
Mir, weil er feurigen Geist
Und gute Fahrt verheißet den Schiffern.
Geh aber nun und grüße



19Daan Manneke   – 
Wer die Musik sich  
erkiest...    
tekst: Eduard Mörike (1804-1875)

Wer sich die Musik erkiest,
Hat ein himmlisch Gut bekommen,
Weil die Engel insgemein
Selbsten Musikanten sein.

Knut Nystedt    – 
Immortal Bach 
(Komm süsser Tod)
tekst: anoniem (ca. 1724)

Komm, süsser Tod. 
Komm, sel’ger Ruh’. 
Komm führe mich in Friede.

Das Schöne der Erd' und verschmähn
den geflügelten Krieg nicht, und
Zu wohnen einsam, jahrlang, unter
Dem entlaubten Mast, wo nicht die Nacht 
durchglänzen
Die Feiertage der Stadt,
Und Saitenspiel und eingeborener Tanz 
nicht.

Nun aber sind zu Indiern
Die Männer gegangen,
Dort an der luftigen Spitz'
An Traubenbergen, wo herab
Die Dordogne kommt
Und zusammen mit der prächt'gen
Garonne meerbreit
Ausgehet der Strom. Es nehmet aber
Und gibt Gedächtnis die See,
Und die Lieb' auch heftet fleißig die 
Augen,
Was bleibt aber, stiften die Dichter.
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Voorletters + naam:                   m/v

Adres:

Postcode + plaats:
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podium op NPO Radio 4 en duiken de opnamestudio in om hun eerste cd op te nemen. Daarmee 
draagt AVROTROS Klassiek bij aan de ontwikkeling van het klassieke talent van de toekomst!

AVROTROS klassiek presenteert!
Antwoordnummer 28800
1200 VX  Hilversum (postzegel niet nodig)

Uw aanvraag kan uitsluitend in behandeling worden genomen als alle gegevens zijn ingevuld. Uw gegevens worden 
niet aan derden verstrekt maar slechts eenmalig gebruikt om u te benaderen over AVROTROS Klassiek. 



21Klaas Stok, dirigent 
Klaas Stok is sinds seizoen 2015-2016 
koorleider van het Groot Omroepkoor. Hij 
was jarenlang als koorleider verbonden 
aan het Nederlands Kamerkoor. Hij 
dirigeerde vele concertseries met koor-
muziek vanaf de zestiende tot de een-
entwintigste eeuw, waaronder wereld-
premières van Kancheli en Kagel. Sinds 
2018-2019 is hij Chef-dirigent van het 
NDR-koor in Hamburg. Hij programmeert 
daar een eigen serie, met a capella- 
concerten en werken met orkest.  
Hoogtepunten waren afgelopen seizoen 
onder andere Hohe Messe van J.S. Bach 
en het Requiem van Schittke. Komende 
maand staan oa. de Mis in e van Bruckner, 
de mis met blazers van Stravinsky en 
Figure Humaine van Poulenc op het 
programma.
Klaas was regelmatig te gast bij andere 
professionele koren, zoals het Iers 
Nationaal Kamerkoor, het Vlaams Radio-
koor, Cappella Amsterdam, het SWR-
vocaal Ensemble, Musica Treize (Marseille),  
Chorwerk Ruhr en het BR-koor München. 
Dit seizoen dirigeert hij een productie 
met de boetepsalmen van Lassus en van 
Schnittke. Klaas Stok is docent koor-

directie aan het ArtEZ-conservatorium te 
Zwolle. Daarnaast is hij werkzaam als 
organist. Hij won vele prijzen en gaf 
concerten in binnen- en buitenland. Hij is 
stadsorganist van Zutphen, waar hij het 
beroemde Bader-orgel bespeelt.

Ingrid Geerlings, fluit
Ingrid Geerlings is eerste fluitiste van het 
Radio Filharmonisch Orkest sinds augus-
tus 2013. Voordien was zij fluitiste in de 
Radio Kamer Filharmonie. Ze werd 
geboren in 1972 in Noordwijkerhout. In 
1997 voltooide ze haar studie aan het 
Sweelinck Conservatorium in Amsterdam 
met een 10 met onderscheiding. Haar 
leraar was Koos Verheul. Ook volgde ze 
privé-lessen en masterclasses bij Aurèle 
Nicolet, Peter Lukas Graf, Karlheinz 
Zoeller, Paul Verheij en Patrick Gallois. In 
1995 won Ingrid Geerlings de eerste prijs 
op het Europees Kamermuziek Concours 
in Colmar (Frankrijk). Vier jaar later werd 
haar de Vriendenkrans van het Koninklijk 
Concertgebouw toegekend. Ook kreeg ze 
in dat jaar de persprijs van de Volkskrant 
en NRC-Handelsblad. Als eerste fluitiste 
heeft Ingrid Geerlings gewerkt met 
onder meer Bernard Haitink en Valeri 
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22 Groot Meezingconcert, waarbij samen 
met het Radio Filharmonisch Orkest en 
1200 amateurzangers het grote koor-
repertoire gezongen wordt.
Op de palmares staan vele opera’s en 
koorwerken uit de negentiende, twintig-
ste en eenentwintigste eeuw. Uiteraard 
wordt daarbij samengewerkt met de 
beste orkesten. In de omroepseries is dat 
doorgaans het Radio Filharmonisch 
Orkest. Ook met Het Koninklijk Concert-
gebouworkest bestaat een lange en zeer 
gewaardeerde samenwerking. De eerste 
officiële chef-dirigent van het Groot 
Omroepkoor was Kenneth Montgomery. 
Na hem waren respectievelijk Robin 
Gritton, Martin Wright, Simon Halsey, 
Celso Antunes en Gijs Leenaars chef-
dirigent. Op 1 maart 2015 trad Klaas Stok 
aan als koorleider; die functie zal hij tot 
het einde van dit seizoen bekleden. De 
Engelsman Benjamin Goodson, al meer-
malen te gast, leidt het Groot Omroep-
koor vanaf september 2020 als chef-diri-
gent. Michael Gläser is vaste gastdirigent 
sinds september 2010, Peter Dijkstra is 
sinds september 2018 eerste gast-
dirigent.
In september 2017 ontving het Groot 
Omroepkoor – samen met het Radio 
Filharmonisch Orkest – de Concert-
gebouw Prijs vanwege de belangrijke 
bijdrage van het koor aan het artistieke 
profiel van de Amsterdamse concertzaal.
 

➜	www.grootomroepkoor.nl

Wordt vriend van het Groot Omroepkoor:

➜	www.vriendengrootomroepkoor.nl

Gergjev. Ze is te beluisteren op de cd 
Musikalische Talente Europas. Naast haar 
huidige baan is ze fluitiste in het Schön-
berg Ensemble.  Op 17 mei 2019 speelde 
Ingrid Geerlings in het Vrijdagconcert 
samen met het RFO onder leiding van 
Gustavo Gimeno Mozarts Fluitconcert nr.1.

Groot Omroepkoor
Met ruim zestig vocalisten is het Groot 
Omroepkoor het enige professioneel 
opererende koor van deze omvang in 
Nederland. Al sinds zijn oprichting in 
1945 is het koor een niet weg te denken 
factor in het grote koor-symfonische 
repertoire in ons land. Het zingt niet 
alleen de koorpartijen in de opera’s, 
oratoria en cantates in de concertseries 
van de Nederlandse Publieke Omroep, 
het AVROTROS Vrijdagconcert, de NTR 
ZaterdagMatinee en Het Zondagochtend 
Concert. Het brengt ook a cappella-con-
certen in het Amsterdamse Concertge-
bouw en in TivoliVredenburg en de 
Jacobikerk in Utrecht. In de omroepseries 
zingt het Groot Omroepkoor dikwijls 
hedendaags werk. Niet zelden betreft 
het opdrachtwerken van Nederlandse 
componisten zoals Wagemans, Wagenaar, 
Visman, Manneke, Momotenko-Levitsky, 
Kortekaas, Roukens, Vleggaar en Zuidam 
en premières van werk van hedendaagse 
buitenlandse componisten, onder wie 
Rehnqvist, MacMillan, Whitacre, Adams, 
Dean, Kancheli, Goebaidoelina en Gla-
nert, maar ook al ‘klassieke’ twintigste-
eeuwse componisten als Stravinsky, 
Boulez, Stockhausen, Kagel, Henze, Ligeti 
en Messiaen. Jaarlijks organiseren de 
leden van het Groot Omroepkoor het 



23KOORLEIDER 
Klaas Stok
EERSTE GAST DIRIGENT 
Peter Dijkstra 
VASTE GAST DIRIGENT 
Michael Gläser

SOPRANEN
Sopranen
Annelie Brinkhof
Elma van den Dool
Daphne Druijf
Loes Groot Antink
Titia van Heyst
Anitra Jellema
Saejeong Kim
Ingrid Nugteren
Tanja Obalski
Yun Park
Mariana Pimenta
Maja Roodveldt
Jolanda Sengers
Lilian Tong (Master 
Praticum Student)

ALTEN
Aleksan Chobanov
Jose Kamminga
Liesbeth van der Loop
Suzanne Meessen
Chantal Nysingh
Netty Otter-Visser
Anjolet Rotteveel
Janneke Schaareman
Klarijn Verkaart
Lisinka de Vries
Roelien van Wageningen
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan

TENOREN
Alan Belk
Dolf Drabbels
Boguslaw Fiksinski
Ben Heijnen
Gerben Houba
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Albert van Ommen
Jan Willem Schaafsma
Matthew Smith
John Vredeveldt

BASSEN
Gert-Jan Alders
Peter Duyster
Joep van Geffen
Geert van Hecke
Henk van Heijnsbergen
Palle Fuhr Jørgensen
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Lars Terray
Luuk Tuinder
Hans de Vries
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vrijdag 18 oktober 2019
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Paul Janssen, 19.30 uur

Slotconcert Hart & Ziel

Nationaal Jeugkoor
LUDWIG

Lucie Horsch blokfluit
Sasha Witteveen contrabas
Tobie Miller draailier
Laurens de Man orgel

 

zaterdag (!) 12 oktober 2019
TivoliVredenburg, Utrecht
Inleiding Thea Derks, 19.30 uur 
SERIE AVROTROS KLASSIEK 1

Adams, Reich  
en Wantenaar

Rotterdams Philharmonisch 
Orkest

André de Ridder dirigent
Leila Josefowicz viool

Wantenaar Prélude à une nuit américaine 
(opdrachtwerk, wereldpremière)
Adams Vioolconcert
Adams The Chairman Dances
Reich Music for Ensemble and Orchestra 
(Nederlandse première)


