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Songs of sorrow

Toelichtingen
Gezongen teksten
Vertalingen

Programma
1 Hear my prayer, O Lord

Henry Purcell (1659 – 1695)

2 Music for a while

″

″

arr. Gunnar Eriksson (1936)

3 Draw on, sweet night

John Wilbye (1574 –1638)

4 Dido’s lament

Purcell, arr. Alexander L’Estrange (1974)

5 Intermezzo orgel
Larghetto e staccato
uit Orgelkonzert in g-Moll, Op. 45

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)

6 Requiem

Herbert Howells (1892 – 1983)

Salvator mundi
Psalm 23
Requiem aeternam (1)
Psalm 121
Requiem aeternam (2)
I heard a voice from heaven
Pauze
7 To be sung on the water

Samual Barber (1910 – 1981)

8 A litany

William Walton (1902 – 1983)

9 Set me as a seal upon thine heart

″

″

″

10 Do not stand at my grave and weep Ed Rex (1987)
11 Afton water

David Willcocks (1945 – 2015)

12 Intermezzo orgel en fluit
Deux Mouvements

Jéhan Alain (1911 – 1940)

13 Musica Dei donum

John Rutter (1945)

14 The Lord is my shepherd

″

″

″

Gezongen teksten

Toelichtingen en vertalingen: Jan Pieter Zwart

1 Hear my prayer, O Lord
Henry Purcell (1659 – 1695)
Tekst: Psalm 102:1. Purcell schreef dit 8-stemmige motet in 1682. Waarschijnlijk
is het voor een groter werk bedoeld geweest. Vanuit een verstild begin door één
stem bouwt het een indrukwekkend crescendo in 8 stemmen op.
Hear my prayer, O Lord,
and let my crying come unto Thee.

Hoor mijn gebed, O Heer,
en laat mijn noodkreet u bereiken.

2 Music for a while
Henry Purcell (1659 - 1695)
Sopraan: Maike van den Brink
Arrangement: Gunnar Eriksson (1936)
Purcell schreef dit lied oorspronkelijk voor tenor met continuo-begeleiding als
toneelmuziek voor Oedipus, een toneelstuk van John Dryden en Nathaniel Lee,
in 1679. Eriksson maakte in 1991 een bewerking voor koor en sopraansolist.
In het toneelstuk is koning Laius zojuist gedood (door Oedipus) maar men
weet niet door wie. Priesters willen de geest van Laius terugroepen uit het
dodenrijk om hem te vragen wie zijn moordenaar is. Ze zingen de onderwereld
toe met ‘Music for a while’, om hen met muziek te bezweren. Alecto is een van
de drie Furieën: wraakgodinnen met haren van slangen, die misdadigers willen
straffen. Zij kan Laius terughalen als de zang ook haar kalmeert.
Music for a while
Shall all your cares beguile,
Wond'ring how your pains were eas'd
And disdaining to be pleas'd
Till Alecto free the dead
From their eternal bands,
Till the snakes drop from her head,
And the whip from out her hands.

Muziek zal voor een tijdje
Al je zorgen verdrijven, Terwijl je je
afvraagt hoe je leed werd verzacht
En je niet tevreden bent
Voordat Alecto de doden bevrijdt
Uit hun eeuwigdurende boeien,
En de slangen van haar hoofd vallen,
En de zweep uit haar handen.
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3 Draw on, sweet night
John Wilbye (1574 -1638)
De tekst is van een anonieme dichter. Wilbye publiceerde deze 6-stemmige
zetting in 1609 in zijn Second Book of Madrigals. Majeur en mineur wisselen
elkaar af en verklanken de afwisseling van wanhoop en vertroosting.
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.

Kom, zoete Nacht,
steun tegen leed en zorgen
Die voortkomen
uit pijnlijke droefgeestigheid;
Het gaat me slecht,
ik voel me niet geborgen,
Heb me daarom
geheel aan u nu toegewijd.

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.

Zoete Nacht, kom,
mijn zielenpijnen, toevertrouwd
Aan duisternis,
zijn minder zwaar te dragen;
En terwijl u
in stilte alle ding omvouwt,
Is dat voor mij
de tijd voor al mijn klagen.

4 Dido’s lament
Henry Purcell (1659 - 1695)
Sopraan: Maike van den Brink
Arrang: Alexander L’Estrange (1974)
In Purcells opera Dido and Aeneas is dit de slotaria van Dido. De Britse componist
en arrangeur L’Estrange maakte deze 5-stemmige bewerking voor het vocale
ensemble Apollo 5.
Dido is verlaten door haar geliefde Aeneas, die bij haar onderdak vond na
de val van Troje. Hij meent dat de goden hem hebben opgedragen een nieuw
Troje te stichten. Hoewel hij bijna uit liefde voor Dido die opdracht in de wind
slaat, stuurt zij hem toch weg om die te vervullen. Zijzelf sterft daardoor echter
aan een gebroken hart.
When I am laid in earth,
may my wrongs create
no trouble in thy breast.
Remember me,
but ah! forget my fate.
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Als ik in de aarde gelegd ben,
mogen mijn misstappen geen
kwelling in uw hart teweegbrengen.
Gedenk mij,
maar ach! vergeet mijn noodlot.

6 Requiem
Herbert Howells (1892 – 1983)
Howells was organist aan St. John’s College in Cambridge en schreef voornamelijk
kerkmuziek. In 1932-33 schreef hij een requiem, dat hij echter niet publiceerde. In
1935 overleed zijn 9-jarige zoon aan polio, een klap die hij nooit te boven kwam.
In andere muziek die hij ter nagedachtenis schreef, putte Howells wel uit materiaal
van het Requiem, maar hij gaf dit werk pas aan de openbaarheid prijs in 1980.
Het Requiem heeft 6 delen, in het Engels en in het Latijn. Het karakter varieert
van simpele quasi-gesproken psalmzetttingen tot complexe dubbelkorige passages
met heftige polytonale akkoordclusters. Het geheel is een ontroerende
persoonlijke expressie waarin vele emoties doorklinken.
Salvator mundi
O saviour of the world, who
by thy cross and thy precious blood
has redeemed us,
save us and help us,
we humbly beseech thee, O Lord.

Redder van de wereld
O redder van de wereld, die
door uw kruis en uw kostbaar bloed
ons heeft verlost,
red ons en help ons,
zo smeken wij u nederig, O Heer.

Psalm 23
Psalm 23 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Sopraan: Joleen Olthof. Alt: Patricia Bas. Tenor: Willem Holland
The Lord is my shepherd:
De Heer is mijn herder:
therefore can I lack nothing.
het ontbreekt mij aan niets.
He shall feed me in a green pasture
Hij laat mij rusten in groene weiden
and lead me forth beside
en voert mij
the waters of comfort.
naar vredig water,
He shall convert my soul and bring
Hij geeft mij nieuwe kracht
me forth in the paths of righten leidt mij langs veilige paden
eousness, for his name’s sake.
tot eer van zijn naam.
Yea, though I walk in the valley
Al gaat mijn weg door een donker dal,
of the shadow of death,
ik vrees geen gevaar, want u bent
I will fear no evil:
bij mij, uw stok en uw staf,
thy rod and thy staff comfort me.
zij geven mij moed.
Thou shalt prepare a table before me
U nodigt mij aan tafel
against them that trouble me:
voor het oog van de vijand,
thou hast anointed my head with
u zalft mijn hoofd met olie,
oil, and my cup shall be full.
mijn beker vloeit over.
But thy loving-kindness and mercy
Geluk en genade volgen mij
shall follow me all the days
alle dagen van mijn leven,
of my life: and I will dwell
ik keer terug in het huis van de
in the house of the Lord for ever.
Heer tot in lengte van dagen.
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Requiem aeternam (1)
Requiem aeternam dona eis.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiem aeternam dona eis, Domine.

Eeuwige rust (1)
Geef hen de eeuwige rust.
En laat het eeuwige licht hen beschijnen.
Geef hen de eeuwige rust, Heer.

Psalm 121
Psalm 121 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Tenor: Jan Pieter Zwart. Bariton: Gerhard Boot.
I will lift up mine eyes unto the hills:
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
from whence cometh my help.
van waar komt mijn hulp?
My help cometh even from the Lord:
Mijn hulp komt van de Heer
who hath made
die hemel en aarde
heaven and earth.
gemaakt heeft.
He will not suffer thy foot to be
Hij zal je voet niet laten wankelen,
moved: and he that keepeth thee
hij zal niet sluimeren,
will not sleep.
je wachter.
Behold, he that keepeth Israel:
Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet,
shall neither slumber nor sleep.
de wachter van Israël.
The Lord himself is thy keeper:
De Heer is je wachter,
he is thy defence
de Heer is de schaduw
upon thy right hand.
aan je rechterhand:
So that the sun shall not burn thee by
Overdag kan de zon je niet steken,
day, neither the moon by night.
Bij nacht de maan je niet schaden.
The Lord shall preserve thee from all
De Heer behoedt je voor alle kwaad,
evil: yea, it is even he
hij waakt
that shall keep thy soul.
over je leven,
The Lord shall preserve thy going out
De Heer houdt de wacht over je gaan
and thy coming in: from this time
en je komen van nu
forth and for evermore.
tot in eeuwigheid.

Requiem aeternam (2)
Requiem aeternam dona eis.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiem aeternam dona eis, Domine.
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Eeuwige rust (2)
Geef hen de eeuwige rust.
En laat het eeuwige licht hen beschijnen.
Geef hen de eeuwige rust, Heer.

I heard a voice from heaven

Ik hoorde een stem uit de hemel
(Op.14:13, Nieuwe Bijbelvertaling)
Sopraan: Maike van den Brink. Tenor: Jan pieter Zwart. Bariton: Marijn Kapteijns.
I heard a voice from heaven saying
unto me: “Write: ‘From henceforth blessed are the dead
which die in the Lord.’ ”
Even so saith the Spirit:
“For they rest
from their labours.”

Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen:
“Schrijf op: ‘Gelukkig zijn zij,
die vanaf nu in verbondenheid
met de Heer sterven.’ ”
En de Geest beaamt:
“Zij mogen uitrusten
van hun inspanningen.”

7 To be sung on the water.
Samual Barber (1910 -1981)
Tekst: Louise Bogan (1897 – 1970)
De titel van Bogans gedicht Om op het water te zingen verwijst naar een lied
van Schubert: “Auf dem Wasser zu singen.”
Uit beide liederen spreekt een zelfde weemoedige berusting.
Beautiful, my delight,
Pass, as we pass the wave.
Pass, as the mottled night
Leaves what it cannot save,
Scattering dark and bright.

Schoonheid, die ik zo heerlijk vind,
Verglijd, zoals wij de golven achter ons laten.
Verglijd, zoals de gemarmerde nacht
Achterlaat wat hij niet kan behouden,
En daarbij donker en licht uiteendrijft.

Beautiful, pass and be
Less than the guiltless shade
To which our vows were said;
Less than the sound of the oar
To which our vows were made,
Less than the sound of its blade
Dipping the stream once more.

Schoonheid, verglijd en wees
Minder dan de schuldloze schaduw
Waaraan we onze geloften uitspraken;
Minder dan het geluid van de roeiriem
Waaraan we onze geloften deden,
Minder dan het geluid van zijn blad
Dat zich weer doopt in de stroom.
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8 A litany
William Walton (1902 – 1983)
William Walton was een Engelse componist die veel wereldse muziek schreef,
maar ook enkele geestelijke werken, waaronder deze klaagzang. Hij schreef dit
stuk al op 15-jarige leeftijd, met gedurfde dissonante harmonieën. Het gedicht
is 'An Hymne' van Phineas Fletcher (1582 – 1650).
Drop, drop, slow tears,
and bathe those beauteous feet,
Which brought from Heav’n
the news and Prince of Peace.
Cease not, wet tears,
his mercies to entreat;
To cry for vengeance,
sin doth never cease.
In your deep floods
drown all my faults and fears;
Nor let His eye see sin,
but through my tears.

Druppel en val, trage tranen,
en baad die bekoorlijke voeten
Die ons uit de hemel het nieuws
en de Vredevorst brachten.
Houd niet op, natte tranen,
zijn genade af te smeken
En te roepen om gerechtigheid:
aan de zonde komt geen einde.
Verdrink in je diepe wateren
al mijn fouten en angsten;
En laat ook Zijn oog geen zonde zien
anders dan door mijn tranen.

9 Set me as a seal upon thine heart
William Walton (1902 – 1983)
Tenor: Jan Pieter Zwart
Walton schreef deze zetting van Hooglied 8:6-7 voor een huwelijk in 1938.
Set me as a seal upon thine heart,
as a seal upon thine arm,
for love is strong as death.
Many waters cannot quench love,
neither can the floods drown it.

Bevestig mij als een zegel op uw hart,
als een brandmerk op uw arm,
want liefde is sterk, net als de dood.
Watermassa’s kunnen haar niet doven,
vloedgolven haar niet doen verdrinken.

Illustraties in dit boekje:
Pleurants van het praalgraf van Filips de Stoute (1411).
Albast, door de Vlaming Jean de Marville, en Claus Sluter en Claus de Werve uit Haarlem.
Musée des Beaux-Arts, Dijon.
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10 Do not stand at my grave and weep
Ed Rex (1987)
Edmund Newton-Rex is een voormalig koorzanger van het beroemde Choir of
King’s College uit Cambridge, componist van voornamelijk koormuziek en AIwetenschapper. Hij schreef deze zetting van een gedicht van Mary Frye (1905 –
2004) als een in memoriam voor zijn grootvader Peter Rex (1930 – 2012).
Do not stand at my grave and weep
I am not there, I do not sleep
I am a thousand winds that blow
I am the diamond glints on snow
I am the sunlight on ripened grain
I am the gentle autumn rain
When you awaken in the morning's
hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight
I am the soft stars that
shine at night
Do not stand at my grave and cry
I am not there, I did not die

Kom niet staan schreien bij mijn graf
Ik ben daar niet, ik slaap niet
Ik ben duizend winden die waaien
Ik ben de diamantflonkers op sneeuw
Ik ben het zonlicht op gerijpt koren
Ik ben de milde herfstregen
Als je wakker wordt in de ochtendstilte
Ben ik het vlug opstijgende geruis
Van stille vogels in cirkelvlucht
Ik ben de gedempte sterren die
schijnen in de nacht
Kom niet staan huilen bij mijn graf
Ik ben daar niet, ik stierf niet
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11 Afton water
David Willcocks (1919 – 2015)
Fluit: Pip van Steen
Tekst: Robert Burns (1759- 1796). De ‘Mary’ uit het gedicht was een geliefde van
Burns, die kort voordat hij dit schreef, was overleden. Wordt hier nu een idylle
geschetst, of hoor je ook een donkere ondertoon omdat Mary voorgoed slaapt?
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Afton water
Flow gently, sweet Afton,
among thy green braes,
Flow gently, I’ll sing thee
a song in thy praise.
My Mary’s asleep
by thy murmuring stream.
Flow gently, sweet Afton,
disturb not her dream.

Het water van de Afton
Kabbel lieflijk, zoete Afton,
tussen je groene oevers,
Kabbel lieflijk, dan zing ik
een lied in jouw eer.
Mijn Mary slaapt
naast je kabbelende stroom.
Kabbel lieflijk, zoete Afton,
verstoor haar droom niet.

How lofty, sweet Afton,
thy neighbouring hills,
Far mark’d with the courses
of clear, winding rills.
There daily I wander
as noon rises high,
My flocks and my Mary’s
sweet cot in my eye.

Hoe verheven, zoete Afton,
zijn de heuvels naast je,
Rijk getekend door de loop
van heldere, kronkelende beekjes.
Daar wandel ik dagelijks rond
op het middaguur
Met mijn oog op mijn kuddes,
en op Mary’s dierbare stulp.

How pleasant thy banks
and green valleys below,
Where wild in the woodlands
the primroses blow,
There oft as mild ev’ning
weeps over the lea,
The sweet scented birk
shades my Mary and me.

Hoe heerlijk zijn je oevers
en de groene dalen daarachter,
Waar wilde sleutelbloemen
in de bossen bloeien,
Daar werpt vaak, wanneer de milde
avond over het veld weent,
De zoet geurende berk
haar schaduw over Mary en mij

Thy crystal stream, Afton,
how lovely it glides
And winds by the cot
where my Mary resides.
How wanton thy waters
her snowy feet lave
As gathering sweet flowerets
she stems thy clear wave.

Hoe lieflijk glijdt
je kristallen stroom, zoete Afton,
En kronkelt hij langs de wieg
waar mijn Mary vertoeft.
Hoe weelderig wassen je wateren
haar sneeuwwitte voeten
Als ze je heldere golven stremt
terwijl ze zoete bloempjes plukt.

Flow gently, sweet Afton,
among thy green braes,
Flow gently, sweet river,
the theme of my lays.
My Mary’s asleep
by thy murmuring stream
Flow gently, sweet Afton,
disturb not her dream.

Kabbel lieflijk, zoete Afton,
tussen je groene oevers,
Kabbel lieflijk, zoete rivier,
thema van mijn liederen.
Mijn Mary slaapt
naast je kabbelende stroom
Kabbel lieflijk, zoete Afton,
verstoor haar droom niet.

13 Musica Dei donum
John Rutter (1945)
Fluit: Pip van Steen
De tekst is van een onbekende 16e-eeuwse auteur. Rutter maakte in 1999 een
zetting voor a capella koor met fluitsolo voor Clare College in Cambridge.
Musica Dei donum optimi
trahit homines, trahit deos.

Muziek, de gift van de hoogste God,
trekt mensen aan, trekt goden aan.

Musica truces mollit animos
tristesque mentes erigit.

Muziek kalmeert woeste gemoederen
en beurt bedroefde geesten op.

Musica vel ipsas arbores
et horridas movet feras.

Muziek ontroert zelfs de bomen
en ook vreselijke wilde beesten.

14 The Lord is my shepherd
John Rutter (1945)
Fluit: Pip van Steen. Orgel: Frank van Merwijk.
Rutter componeerde deze zetting van psalm 23 in 1978 voor het Chancel Choir
van een Methodistenkerk in Nebraska. Later incorporeerde hij het in zijn
Requiem van 1985.
De tekst is hetzelfde als in het Requiem van Howells, op pagina 3 van dit boekje.
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Paulien Roos-Bik, dirigent

Frank van Merwijk, orgel

Pip van Steen, dwarsfluit

Dit programmaboekje werd mede mogelijk gemaakt door:

