1

Programma
Henry Purcell

Delen uit ‘the Fairy Queen’

Sonnetten Poeziewerkplaats
Oscar van Hemel

Uit ‘Four Shakespeare Sonnets’
Music to hear
No longer moarn
The little love-god

Sonnetten Poeziewerkplaats
Ernest Chausson
Arr. R. Honing

Uit ‘Chansons de Shakespeare (op.
28)’
Chanson d’Ophélia
Chanson Funèbre

Jaakko Mäntyjärvi

Uit ‘Four Shakespeare Songs’
Come Away, Death
Double, Double Toil and Trouble

Sonnetten Poeziewerkplaats
Raymond Honing

The Argument of Time (première)
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Uit: The Winter’s Tale (1610)
Met de concerten op 5 en 6 november herdenkt Nieuw Kamerkoor Delft
het 400e sterfjaar van Shakespeare. Al eeuwenlang inspireert deze gigant
uit de literatuur componisten en dichters met zijn prachtige sonnetten en
toneelteksten.
Shakespeare is de bekendste dramaschrijver ooit, zijn verhalen zijn
vertaald in 80 talen. Desondanks zijn er enkele hiaten in de kennis over
het leven van Shakespeare. Algemeen wordt aangenomen dat hij in 1564
in Stratford-Upon-Avon is geboren. Onduidelijk is waarom hij niet zijn
vader opvolgde die handschoenmaker was, maar schoolmeester werd. Hij
trouwde in 1582 met Anne Hathaway en ze kregen een dochter en een
tweeling. Ongeveer in 1588 arriveerde hij in Londen waar het vier jaar
duurde voordat hij als acteur en als schrijver succes kreeg. Nadien ging
het hem financieel voor de wind, vooral ook doordat hij aantrekkelijke
regelingen had getroffen met twee theaters. Na 1608 publiceerde
Shakespeare steeds minder en verbleef hij steeds meer in zijn imposante
huis in Stratford. Hij overleed in 1616. Shakespeare schreef een vloek
voor iedereen die zijn graf zou plunderen. Dat is dan ook nooit gebeurd.
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Uitvoerenden
Dirigent:
Sopraan:

Raymond Honing
Wendy Roobol

Ensemble:
Viool 1:
Viool 2:
Altviool:
Cello:
Contrabas:
Klavecimbel:

Sigrid Hendriksen
Eline Schoonhoven
Sanne Bruins
Paul Janse
Fulco Blokker
Krijn Koetsveld

Zangers koor:
Sopranen:
Alten:
Tenoren:
Bassen:

Cora Cox, Annette Heijkoop, Marianne Hoekstra, Saskia
Kaaks, Roos Schlotter, Annemarieke Slavenburg
Josée Claassen, Barbara Ingen Housz, Marise Kessels,
Ingeborg Mast
Sébastien Baumlin, Bert van den Braak, Reinier van der
Veen
René Delfos, Ron Glotzbach, Wim Prinse, Arnoud
Reinders, Ruud Schramp, Felix van Waart

Dichters Poëziewerkplaats:
Dorothée Albers, Margriet van Bebber, Rolf Clason,
Tjitske de Haas, Piet Janssen, Aad Klos, Hans Krüse, Lia
Spitters, Bernadette Stom, Theo Thomassen
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Raymond Honing – dirigent Nieuw Kamerkoor Delft
Raymond Honing is sinds 2009 dirigent van Nieuw Kamerkoor Delft.
Onder zijn leiding heeft het koor al veel gevarieerde concerten ten gehore
gebracht. Naast dirigent is Raymond een begenadigd fluitist, die in vele
concerten soleerde. Hij is onder andere eerste fluitist van Sinfonia
Rotterdam. In 2007 richtte hij zijn eigen barokensemble La Barca Leyden
op en leidt dit gezelschap meestal spelend vanaf zijn stoel. Het ensemble
verraste al met veel bijzondere projecten zoals enkelvoudige en
ongedirigeerde passies van Bach en een project rondom microtonaliteit.
Raymond is eveneens docent aan de Conservatoria van Amsterdam en
Groningen. Naast talloze concerten in Nederland speelt hij op podia en
festivals in en buiten Europa.

Wendy Roobol – Sopraan
Wendy Roobol studeerde in 2004 af aan het Koninklijk Conservatorium
te Den Haag. Tijdens een master specialiseerde zij zich in opera. In 2009
was Wendy laureaat bij de Stichting Nationale Vocalistenpresentatie.
Door haar soepele, heldere en warme geluid leent Wendy’s stem zich
voor repertoire van vroege barok tot moderne muziek voor zowel opera
als de grote oratoria. Ze werkte onder andere met het Residentieorkest
en het Promenadeorkest. Ze soleerde onder dirigenten als Jaap van
Zweden en Reinbert de Leeuw. Ook is ze te beluisteren op een live
registratie op CD van het Metropole Orkest, waar ze de titelsong van de
film Once Upon a Time in the West zingt. Wendy is tijdens deze
concerten te horen in delen van The Fairy Queen en zingt de solo in The
Argument of Time.
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Ensemble
Speciaal voor deze concerten is een strijkersensemble, bestaande uit vijf
enthousiaste amateurmusici opgericht. Zij begeleiden het koor en
sopraan Wendy Roobol in de uitvoering van The Fairy Queen, Chant
Funèbre en The Argument of Time. Dit is niet de eerste keer dat ze ons
koor begeleiden. In 2015 hebben ze ons begeleid bij de uitvoering van
het Requiem van Fauré. Bij ‘The Fairy Queen’ van Purcell wordt het
ensemble uitgebreid met de bekende klavecinist en koordirigent Krijn
Koetsveld.

Poëziewerkplaats – PWP
Veertien jaar geleden begon De VAK met de Poëziewerkplaats – kortweg
PWP – voor gevorderde dichters. In de PWP leggen de deelnemers hun
gedichten aan elkaar voor en bespreken die onder leiding van een
bekende dichter. Steeds voor twee jaar trekt de PWP een bekende dichter
aan om het gesprek te leiden en de deelnemers uit te dagen hun gedichten
op een hoger plan te brengen. Zo behoorden onder andere Anne Vegter,
Menno Wigman, Ester Naomi Perquin en K. Michel tot de inspirerende
PWP-begeleiders.
Geregeld is de PWP betrokken bij projecten met andere kunstvormen.
Ook de uitnodiging van Nieuw Kamerkoor Delft om met Shakespearesonnetten deel te nemen aan de najaarsconcerten werd enthousiast
aanvaard. De strakke sonnetvorm leverde wel de nodige hoofdbrekens
op bij de dichters die meestal in vrije vormen dichten. Met de vorm is
dan ook heel vrij omgegaan: u hoort en leest sonnetten met en zonder
metrum en rijm, in Italiaanse sonnetvorm of in de vorm van het
Shakespearesonnet, van lichte toon of serieuze. Maar hoe verschillend ze
ook zijn, wat alle sonnetten verbindt, is het thema ‘de liefde’.
Meer informatie over de PWP, mail naar hetschrijfbedrijf@tele2.nl.
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Nieuw Kamerkoor Delft
Nieuw Kamerkoor Delft (NKD) is in 1984 opgericht door de Delftse
musicus Maarten Surtel. Eind 2009 nam Raymond Honing het
dirigentenstokje over en ging het NKD een nieuwe fase in.
Het repertoire van Nieuw Kamerkoor Delft bestaat met name uit acapellamuziek uit de 20e en 21e eeuw. Sinds 2015 worden ook koorwerken
uit vroegere eeuwen gezongen als het in het programma past. Door een
originele programmering en door een samenwerking met andere
disciplines zoals dans, beeldende kunst of literatuur zoeken we telkens
naar een verrassende opzet. We streven ernaar om twee keer per jaar een
nieuw programma te brengen. Daarnaast nemen we deel aan activiteiten
zoals Open Monumentendag, Lichtjesavond en treden we een of twee
keer per jaar op in verzorgingstehuizen in en rond Delft.
We zijn een groep van 20-24 enthousiaste amateurs en repeteren op
maandagavond in de prachtige Synagoge in Delft.
Zin om mee te zingen? Er is direct plaats voor alten en tenoren. Je bent
van harte welkom op onze repetitie!
Meer informatie www.nieuwkamerkoordelft.nl of stuur een mail naar
info@nieuwkamerkoordelft.nl.
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Componisten en teksten
Henry Purcell
Henry Purcell werd rond 1659 geboren in Westminster. Zijn vader was
lid van het Koninklijk Muziekensemble. Zoon Henry bleek zeer muzikaal
en kreeg een gedegen muziekopleiding. Rond zijn achtste componeerde
hij zijn eerste composities. Hij werd leerling van de componist John Blow.
Aanvankelijk schreef Purcell religieuze
koormuziek (anthems), maar gaandeweg
ook gewone liederen zoals drink- en
pastorale liederen, welkomstliederen en
lofzangen ter gelegenheid van grote
gebeurtenissen zoals de troonsbestijging
van William en Mary in 1689 en voor de
verjaardag en kort daarna voor de
begrafenis van Queen Mary. Door kenners
wordt hij de grootste Engelse componist
genoemd. Hij overleed op slechts 36-jarige
leeftijd (1695).
The Fairy Queen
The Fairy Queen uit 1692 is één van de laatste werken van Purcell. Het is
een verzameling van courtly masques, een combinatie van instrumentale
muziek, ballet en zang, die losjes Shakespeare’s A Midsummer Night’s
Dream volgde. Gesproken dialogen worden afgewisseld met zang en
dans in dit verhaal over Oberon, Titania en een stel mensenkinderen die
in het sprookjesbos ronddwalen. Ze zijn op zoek naar elkaar en het
verlangen dat hen drijft zorgt voor grote verwarring. Daarbij zijn zij de
gewillige speelbal van plaaggeest Puck, de knecht van Oberon.
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Hij is het die de wondere bevreemdende sprookjeswereld regisseert
waarin de personages zijn verdwaald.
Purcell weet de sfeer van de Midzomernachtdroom raak te treffen: de
geheimzinnigheid, de ordeloze humor, de sensualiteit. De muziek is
uiterst gevarieerd. Benjamin Britten, die ook een Midsummer
Nightsdream schreef en The Fairy Queen vaak heeft gedirigeerd zei dat
Purcell een groter begrip van de Engelse taal had dan welke componist
ook. De manier waarop Purcell de woorden door de muziek versterkt en
illustreert is wonderbaarlijk mooi.
Nieuw Kamerkoor zingt samen met sopraan Wendy Roobol en het
ensemble diverse delen uit dit prachtige werk.
Bron: Musico Reizen (www.musico.nl)

Oscar van Hemel

Oscar van Hemel, geboren in 1892 in Antwerpen, werd als negenjarige
toegelaten aan de muziekschool van het ‘Koninklijk Vlaamsch
Conservatorium van den Staat te Antwerpen’. Vanaf 1907 studeerde hij
daar viool en haalde in 1914 zijn diploma. Vanwege het uitbreken van de
1e Wereldoorlog vluchtte hij naar Roosendaal waar
hij vioollessen gaf. Na zijn veertigste werd hij steeds
meer een compositorisch kunstenaar. De eerste
serieuze compositie waarmee Oscar van Hemel
muzikaal Nederland deed ophoren, was de 1e
Vioolsonate uit 1933. Daarna nam het aantal
composities drastisch toe en werd zijn werk meer
divers en grootschaliger. Het laatste werk dat hij niet
alleen voltooide maar waarvan hij ook de première
nog beleefde was zijn 3e Vioolconcert uit 1977.
Diverse werken bleven onvoltooid achter op zijn
bureau. Hij werkte tot vlak voor zijn dood op 9 juli 1981 in Hilversum.
9

Music to hear (sonnet nr. 8)
Sonnet 8 maakt deel uit van Shakespeares sonnettenbundel met 154
gedichten die in 1609 werd gepubliceerd. Sonnet 8 behoort tot de 17
‘procreation sonnets’. In deze reeks spoort de dichter een jongeman aan
om kinderen te krijgen vooraleer zijn jeugd voorbij is. De vraag over wie
deze jongeman (“Mr. W.H.”) tot wie Shakespeare zich richtte wel geweest
zou zijn, gaf aanleiding tot veel speculatie. In het academisch debat wordt
vaak de naam Henry Wriothesley als beste kandidaat voorgesteld. Ook in
dit sonnet argumenteert de dichter dat zijn mooie vriend niet mag
treuzelen om voor nageslacht te zorgen, dit keer door metaforen uit de
muziek te gebruiken.
Music to hear, why hear'st thou music sadly?
Sweets with sweets war not, joy delights in joy;
Why lov'st thou that which thou receiv'st not gladly,
Or else receiv'st with pleasure thine annoy?
If the true concord of well-tuned sounds,
By unions married, do offend thine ear,
They do but sweetly chide thee, who confounds
In singleness the parts that thou shouldst bear.
Mark how one string, sweet husband to another,
Strikes each in each by mutual ordering;
Resembling sire, and child, and happy mother,
Who all in one, one pleasing note do sing,
Whose speechless song, being many, seeming one,
Sings this to thee: 'thou single wilt prove none.'
Er klinkt muziek. Hoe kan het dat je treurt?
Zoet past bij zoet en vreugde smaakt naar meer.
Waarom aanvaard je niet wat er gebeurt,
Slik je het ook, wanneer iets irriteert?
Als welgekozen tonen in akkoorden
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Van samenspel jouw pijn doen aan je oor,
Roep je dan tot de orde, want jij hoorde
Jezelf nooit zingen in zo'n groter koor.
Hoor hoe één toon, verbonden met een tweede,
Deel is van een betekenisvol geheel.
Vader en moeder, kind, familieleden,
Hun stemmen klinken fraai, als uit één keel.
Hun woordeloze lied, veelstemmig één,
Het zingt je toe: 'Alleen verdween, werd geen.'
Vertaling Willem van der Vegt, 2007

No longer mourn (Sonnet 71)
Dit sonnet heeft betrekking op de gedachten die Shakespeare had over
zijn eigen sterfelijkheid. De dichter is een oudere man die denkt dat hij
eerder dood zal gaan dan zijn dierbare, jongere vriend. De ‘bell man’ liep
bij een overlijden door de straten en luidde de bel zo vaak als de
overledene jaren oud was.
No longer mourn for me when I am dead
Than you shall hear the surly sullen bell
Give warning to the world that I am fled
From this vile world with vilest worms to dwell.
Nay, if you read this line, remember not
The hand that writ it, for I love you so
That I in your sweet thoughts would be forgot
If thinking on me then should make you woe.
O if (I say) you look upon this verse
When I (perhaps) compounded am with clay,
Do not so much as my poor name rehearse,
But let your love even with my life decay.
Lest the wise world should look into your moan
And mock you with me after I am gone.
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Ach, laat wanneer ik sterf om mij geen traan,
als doodsklokken hun norse tonen vormen,
ter waarschuwing dat ik ben heengegaan
en 's werelds vuil verruil voor dat der wormen.
Nee, als je deze regels leest, vergeet
mij die ze schreef, ik houd te veel van jou.
Liever dat niets meer aan mij denken deed,
dan dat je denkt aan mij en treurt in rouw.
O als je, zeg ik, deze woorden leest
en ik de weg van alle vlees moet gaan,
doe of mijn naam er nimmer is geweest
en laat je liefde met mijzelf vergaan.
Opdat de wereldwijsheid je niet hoont
om mij en om de treurnis die je toont.
Vertaling Harmen Holwerda, 2013

The little Love-God (Sonnet 154)
Sonnet 154 is gebaseerd op een gedicht van de Griekse dichter Marcianus
Scholasticus. Dat gedicht beschrijft hoe Cupido’s liefde, voorgesteld als
een brandende fakkel, wordt gestolen door de nimfen.
The little Love-god lying once asleep
Laid by his side his heart-inflaming brand,
Whilst many nymphs, that vowed chaste life to keep,
Came tripping by. But in her maiden hand
The fairest votary took up that fire
Which many legions of true hearts had warmed,
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And so the general of hot desire
Was sleeping by a virgin hand disarmed.
This brand she quenched in a cool well by,
Which from Love's fire took heat perpetual,
Growing a bath and healthful remedy
For men discased. But I, my mistress' thrall,
Came there for cure, and this by that I prove:
Love's fire heats water, water cools not love.
Eens lag de kleine liefdesgod te rusten,
Naast zich de fakkel van het hart dat brandt.
Een schare nimfen, allen kuise zusters,
Kwam dichterbij. Hun schoonste afgezant
Nam in haar jonge hand het brandend vuur
Dat vele liefdesharten heeft behaagd.
Zo sliep de generaal van lust zijn uur,
Ontwapend door de handen van een maagd.
De fakkel wierp zij in een diepe bron,
Door hitte van die toorts nooit meer te koelen.
Een kuuroord vol genezingskracht begon,
Tot heil van veel. Toen ik voor jou ging voelen,
Zocht ik er baat, dit werd ik mij bewust:
Dat water nooit een brand van liefde blust.
vertaling: Willem van der Vegt, 2007
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Ernest Chausson
Ernest Chausson, geboren in 1855 in Parijs, was
een Frans componist en advocaat. Hij studeerde
aan het Conservatoire national supérieur de
musique van Parijs en geldt als een van de meest
getalenteerde componisten van zijn tijd. Chausson
behoorde tot de kring van de componisten om
César Franck, die na 1870 een vernieuwing van de
Franse muziek op het gebied van de instrumentale
muziek heeft nagestreefd. Chausson kwam in 1899
op 44-jarige leeftijd om het leven toen hij op zijn
fiets van een heuvel afreed en tegen een muur
botste. Hij werd begraven op Cimetière du PèreLachaise in Parijs.
Pierre de Breville schreef na zijn dood deze herdenkingsregels:
"Al zijn werken ademen die voor hem zo karakteristieke sfeer van
dromerige sensitiviteit, zij zijn ontstaan als in een schemering. Zijn
muziek verklankt steeds het begrip lief. Zijn muzikale hartstocht is nooit
opvliegend, maar altijd hartelijk en aandoenlijk, en al die hartelijkheid is
de vriendelijke agitatie van een discreet en introvert man. Hij is typisch
zichzelf in zijn muziek - en wat een timide man die expansieve geluiden
vermijdt en behagen schept in evenwicht en dichterlijke, gevoelige
uitdrukking".
Een van Chausson’s werken is ‘Chansons de Shakespeare. Hieruit zingen
we deel 3 en 4. Raymond Honing heeft hiervoor een arrangement
gemaakt voor het ensemble.
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Chanson d’Ophélia
Nummer 3 uit ‘Chansons de Shakespeare, Op. 28. Tekst is gebaseerd op
‘He is dead and gone, lady’ uit Hamlet, act 4, scène 5.
Il est mort ayant bien souffert, Madame;
Il est parti; c’est une chose faite.
Une pierre àses pieds et pour poser sa tête,
Un tertre vert.
Sur le linceul de neige à pleines mains semées,
Mille fleurs parfumées.
Avant d’aller sous terre avec lui sans retour
Dans leur jeunesse épamouie Ont bu,
Comme une fraîche pluie,
Les larmes du sincère amour.

Chant Funèbre
deel 4 uit Chansons de Shakespeare, Op. 28, geschreven voor 4stemmig vrouwenkoor en piano.
O Déesse, ô nuit, pardonne aux méchants
Qui troublés par la calomnie
Ont tué ta vierge bénie.
Ils font retentir leurs funèbres chants
Autour de la tombe honorée
Où dort sa dépouille sacrée.
Mêle à nos sanglots un gémissement
Ah ! Déplore, ô nuit, sa fin cruelle ;
Aide nous à pleurer sur elle Amèrement
Laissez vos morts surgir, vous, sépulcres avides
Demeurez vides pour un moment
Tandis que ce lugubre thrène
Sous les arceaux monte
Plaintivement, Ah!
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Jaakko Mäntiyärvi
Jaakko Mäntiyärvi is geboren in 1963 in
Turku, Finland. Hij is, naast componist,
tevens professioneel vertaler Fins-Engels en
koorzanger. Omdat hij zelf actief is als
koorzanger zijn de meeste van zijn werken
voor koor. In 1984
schreef hij vier
Shakespeareliederen voor gemengd koor
waarvan er vandaag twee gezongen worden.
In 1997 schreef hij nog vijf liederen op
teksten van Shakespeare en in 2000 een
koorstuk met als titel No More Shakespeare
songs?

Come Away, Death uit ‘Twelfth Night’
Het is een klangzang van ongelukkige liefde, typisch voor de Renaissance:
de verteller smeekt zijn vrienden om hem te begraven, omdat hij is
gedood door de kou/afstandelijkheid van de ‘wrede meid’ die hij
liefheeft. De herhaling van en de dalende noten in het woord ‘weep’ aan
het einde van het lied zijn een goed voorbeeld van ‘word-painting’ (het
‘schilderen’ met woorden in de muziek), wat veel gedaan werd in deze
periode.
Come away, Death
Come away, come away, death,
And in sad cypress let me be laid.
Fly away, fly away, breath;
I am slain by a fair cruel maid.
My shroud of white, stuck all with yew,
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O, prepare it!
My part of death, no one so true
Did share it.
Not a flower, not a flower sweet,
On my black coffin let there be strown.
Not a friend, not a friend greet
My poor corpse, where my bones shall be thrown.
A thousand thousand sighs to save,
Lay me, O, where
Sad true lover never find my grave,
To weep there!
Kom nader, dood
Kom nader, dood, en laat men mij
in treurig cypressenhout leggen;
Vlieg heen, adem, ik ben vermoord
door een schone, wrede maagd.
Mijn met taxus bezette witte doodskleed,
oh, maak het klaar;
De dood die mijn deel werd,
is door niemand echt gedeeld.
Laat geen welriekende bloem
op mijn zwarte doodkist gestrooid worden;
Laat geen vriend mijn arme lichaam groeten
waar mijn botten geworpen worden;
Leg me, om duizenden zuchten te besparen,
waar een bedroefde ware geliefde
nimmer mijn graf zal vinden,
om er te wenen.
Vertaling: Pieter Nieuwint

17

Double, Double, Toil and Trouble uit ‘Macbeth’
In veel van Shakespeare’s stukken komen hoofdrolspelers bloedig aan
hun einde. Macbeth is Shakespeare’s bloedigste tragedie en tevens zijn
kortste. Hij vertelt hierin het verhaal van de moedige Schotse generaal
Macbeth die van drie heksen de voorspelling te horen krijgt dat hij op een
dag koning van Schotland zal worden. Dit lied is een soort Middeleeuws
kookkunstprogramma. De drie heksen reciteren de ingrediënten van een
toverdrank die ze aan het brouwen zijn. Deze toverdrank gebruiken ze
later in de scène waarin ze aankondigen dat Macbeth koning van
Schotland wordt. De tekst is nogal
wild en in de muziek komt ook
gesproken tekst voor.
Een variant op Doube Trouble is te
horen in één van de Harry Potterfilms;
The prisoner of Azkaban. Het wordt
gezongen door het Frog Choir op het
feest op Zweinstein bij de
verwelkoming van de nieuwe
leerlingen aan het begin van het
schooljaar.
A cavern. In the middle, a boiling cauldron.
Thunder. Enter the three Witches
Thrice the brinded cat hath mew'd.
Thrice and once the hedge-pig whined.
Harpier cries 'Tis time, 'tis time.
Round about the cauldron go;
In the poison'd entrails throw.
Toad, that under cold stone
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Days and nights has thirty-one
Swelter'd venom sleeping got,
Boil thou first i' the charmed pot.
Double, double toil and trouble;
Fire burn, and cauldron bubble.
Fillet of a fenny snake,
In the cauldron boil and bake;
Eye of newt and toe of frog,
Wool of bat and tongue of dog,
Adder's fork and blind-worm's sting,
Lizard's leg and owlet's wing,
For a charm of powerful trouble,
Like a hell-broth boil and bubble.
Double, double toil and trouble;
Fire burn and cauldron bubble.
Scale of dragon, tooth of wolf,
Witches' mummy, maw and gulf
Of the ravin'd salt-sea shark,
Root of hemlock digg'd i' the dark,
Liver of blaspheming Jew,
Gall of goat, and slips of yew
Silver'd in the moon's eclipse,
Nose of Turk and Tartar's lips,
Finger of birth-strangled babe
Ditch-deliver'd by a drab,
Make the gruel thick and slab:
Add thereto a tiger's chaudron,
For the ingredients of our cauldron.
Double, double toil and trouble;
Fire burn and cauldron bubble.
By the pricking of my thumbs,
Something wicked this way comes.
Open, locks,
Whoever knocks!
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Verdubbel gezwoeg en ellende
Een spelonk. In het midden een kookpot. Donder. Entree van de drie heksen.
Driemaal heeft de geel-bruine kat gemiauwd
En eenmaal heeft het stekelvarken gejankt
Harpier roept: 't is tijd, 't is tijd
Verdubbel gezwoeg en ellende
Ga rond de kookpot,
Gooi er vergiftigde ingewanden in;
Een pad die dertig dagen en nachten
onder een koude steen heeft geslapen,
Waarbij het venijn uit al zijn poriën kwam,
Kook het in de betoverde pot.
Verdubbel gezwoeg en ellende
Laat het vuur branden en de kookpot borrelen.
Een plak moerasslang
Gooi het in de pot en kook het,
Salamanderoog en kikkerteen,
Vleermuisvacht en hondentong.
Gevorkte addertong en giftand van de hazelworm,
Hagedissenpoot en uilenvleugel.
Voor een tovermiddel dat voor veel ellende zorgt,
Kook en borrel als een hels soepje.
Verdubbel gezwoeg en ellende
Laat het vuur branden en de kookpot borrelen.
Drakenschub en wolventand,
Heksenmummie, muil en maag van een
hongerige haai in de zoute zee,
Wortel van de dollekervel, opgegraven in het donker,
Lever van de godslasterlijke jood,
Geitengal en stekje van de taxusboom,
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Afgesneden bij maansverduistering,
Turkenneus en Tartarenlippen,
Vinger van een bij de geboorte gewurgde baby,
In een sloot gebaard door een slons.
Maak de watergruwel dik en taai,
Voeg er nog wat tijgerdarm aan toe,
Als ingrediënten voor onze kookpot.
Verdubbel gezwoeg en ellende
Laat het vuur branden en de kookpot borrelen.
Het getintel in mijn duimen
Zegt me dat er onheil aankomt.
Open de deuren,
wie er ook klopt!
Vertaling: Pieter Nieuwint

21

Raymond Honing
Raymond Honing, geboren in 1971,
componeerde als jong musicus veel.
Uiteindelijk koos hij voor een
carrière als fluitist en dirigent en
gooide alle composities weg. De
laatste jaren ontstaat een soort
logische mix tussen de praktijk van
het podium en het creëren van
nieuwe muziek en is Raymond weer
gaan componeren.
Raymond heeft de uitdaging aangenomen om ter ere van de grote meester
Shakespeare een compositie voor koor, sopraansoliste en
strijkersensemble te schrijven dat op 5 november in première gaat. Het
thema van de compositie kan als volgt worden beschreven: de universele
angst voor de meedogenloos voortschrijdende tijd en het onvermijdelijke
verval dat daarmee gepaard gaat.
Raymond zegt hierover: “Vooral in de eerste helft van zijn sonnetten
beschrijft Shakespeare vaak het verval van de mens door de
voortschrijdende tijd. Hij ziet dit als iets onvermijdelijks dat alleen
dragelijk gemaakt kan worden door het leven weer door te geven aan een
nieuwe generatie. In de tijd van Shakespeare was de gemiddelde leeftijd
aanzienlijk lager dan vandaag de dag; en toch speelt dit thema nog steeds
een even grote, zo niet grotere, rol dan honderden jaren geleden.
Ik heb er voor gekozen om niet één op één een sonnet op muziek te
zetten maar net als bij mijn vorige koorwerk, Confrontations with beauty,
een aantal teksten, of delen daaruit, in een soort collage-achtige vorm
naast elkaar te zetten. Op deze manier zullen de teksten elkaar de ene keer
versterken, een tweede keer becommentariëren, maar een volgende keer
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elkaar juist tegenspreken. Zo wordt ieder
aspect van dit thema genuanceerd belicht.
De basistekst is de monoloog van het
archetypische personage Tijd aan het begin
van het vierde bedrijf van één van
Shakespeare’s
minder
bekende
toneelstukken “The Winter’s Tale”. Dit
personage kan aan het einde van zijn
monoloog, bij het weglopen van het
podium, zijn tred vertragen en als enige
beweren: “Waarom snel? Ik heb de tijd!”
De tekst, gebaseerd op deze monoloog,
wordt toebedeeld aan de sopraan.
Daarnaast,
daartussendoor
en
daartegenover staat het koor dat zich
bedient van flarden tekst uit de sonnetten. Die flarden zijn overigens zeer
welbewust gekozen en betreffen altijd de “pointes” van het sonnet; de
laatste twee regels van het gedicht waar altijd de moraal van het verhaal
zit verscholen. De functie van het koor kun je vergelijken met die van het
koor in de klassieke Griekse tragedies; een groep toeschouwers die
commentaar levert op de gebeurtenissen.Uiteindelijk is de vorm die
Shakespeare gebruikt voor zijn toneelstukken schatplichtig aan die van de
Griekse klassieke schrijvers.
In The argument of Time gebruik ik ook een aantal passages uit Purcell’s
consort muziek voor viola da gamba consort. Ik gebruik het niet letterlijk
maar neem vaak de vorm, de harmonie of de beweging als uitgangspunt
en verander het vervolgens in een soort eigen taal."
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The Argument of Time
Uit: Sonnet 63
For such a time do I now fortifie
Against confounding Ages cruel knife
That he shall never cut from memory
My sweet loves beauty, though my lovers life.
His beautie shall in these blacke lines be seene,
And they shall live, and he in them still green.
Uit: Sonnet 64
When I have seen such interchange of state,
Or state it selfe confounded, to decay,
Ruine hath taught me thus to ruminate
That Time will come and take my love away.
This thought is as a death which cannot choose
But weepe to have, that which it feares to loose.
Uit: The Winter’s Tale, act 4
I, that please some, try all; both joy, and terror,
Of good and bad; that make, and unfold error,
……
It is in my power
To o’erthrow law, and in one self born hour
To plant and o’erwhelm custom.
…..
The argument of Time: of this allow,
If ever you have spent time worse ere now;
If never yet, that Time himself doth say,
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He wishes earnestly you never may.
The Winter’s Tale, act 4
Ik ben de tijd
Ik die sommigen beval maar iedereen beveel
Die vreugde en vrees verwek
In goed en kwaad,
Die fouten ontdek voordat ik ze maak.
………
Het ligt in mijn macht de tijd te snoeien
En in één zelfgekweekt uurtje onverwachte
Gewoonten te planten of uit te roeien.
……..
Als ’t zover is, zal De Tijd het leren. Je ziet,
Let dus goed op en gebruik hem wel, De Tijd,
Want hij gaat snel.
(gaat weg, vertraagt)
Waarom snel? Ik heb de tijd!
Vertaling: Hugo Claus
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Sonnetten – Dichters van Poëziewerkplaats
(op alfabetische volgorde)
Melancholie
Zou ík jou meten met een zomerdag
dan een die zijn jas niet op wil hangen
waar het niet warm-warm worden mag
Zomer als een onvervuld verlangen
Ik zou je vangen op een meisjeswang
haar de toekomst in katapulteren
Kreeg de jonge vrouw acuut de drang
liefde als antikronkelcrème te smeren
Mocht je de vader van een dochter zijn
zou jij echt niet weten hoe ze heette
Liet haar zelf pleisters plakken op haar pijn
Jou kon zij totnooittoe niet vergeten
Melancholie, je bent het allermeest
heimwee naar wat nimmer is geweest
© Dorothée Albers
de eerste
als ik jou later had ontmoet dan vroeg
niet toen we stiekem buurmans appels stalen
niet toen jij stoer mijn blauwe zwemtas droeg
we briefjes schreven in geheime talen
niet in de bunker met wat drabbig water
waar wij in ‘t tussenuur op een matras
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en tussen vreemd geritsel vrijden; later
toen ik al lang en breed volwassen was
we hadden vast niet naar gezag geluisterd
de kapelaans, de paters en de goden
we hoorden vast niet wat werd ingefluisterd
van hoe het hoorde of wat was verboden
wie weet het? waren wij gaan samenleven
of waren wij toch ik en ik gebleven?
© margriet van bebber
Aftocht
ik raakte zo verveeld op Poetry
hoe zij elkaar de loef afstaken
ik liet mijn ogen dwalen door de zaal –
ze bleven haken aan jouw stalen
blik – ik liplas'stuk!' op je brutale
bakkes – het werd ook tijd dacht ik
dat ik de uitgangvond voordat ons
onontkoombare gekielhaal weer begon
maar elke deur en iedere gang en trap
lieten jouw stap weerklinken – de geur
van Je Reviens verdrong die van kebab
ik rende alle trappen op en af
vond godzijdank de buitendeur liep door
ik ging mijn passepartout ongeldig maken
© Rolf Clason
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zomer
deze zomer droeg ik de kiezels uit het park
in mijn schort te beginnen bij de kleinste
in de kamer die ik hongerig binnenging
waaiden de gordijnen los in hun lied
wij aten elke dag aardbeien en het zoet
drupte van jouw handen op de stenen
van de straat wij zagen de kinderen
wij hoorden hun lachen niet
het was te stil het licht te haastig
wij krabden gaten in elkaars huid
en vulden de rivier met het gruis
ik doofde mijn gedachten reisde
langzaam maar zeker het land uit
keerde zonder gewicht naar huis
© Tjitske de Haas
terug
ik vloog naar New York om je weer te zien
bereed een brandweerwagen door de stad
dacht dat je op een bankje op de high line zat
of ergens in de Apple store misschien
ik nam de lift naar een dakterras
het licht droeg mijn blik tot diep in de straten
maar je was uit het plaatje gelaten
ik begreep dat je er niet meer was
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daarna keerde ik alles om
ik stuurde de lift naar het midden van de aarde
in plaats van dat ik nog verder naar boven klom
de uren werden minuten, de minuten seconden
de tijd kromp ineen en werd negatief van waarde
tot jij noch ik uit haar en huid bestonden
© Tjitske de Haas

bijenkoningin
wat is de lente godvergeten wreed
en onbarmhartig in haar levensdrift
ik was in winterslaap, toen jij me beet
en liefde opdrong als een zieke gift
je was genadeloos, een dwingend wijf
een bijenkoningin vol list en lust
jij spoot het gif der liefde in mijn lijf
de paringsdaad, een dodelijke must
ondraaglijk groot mijn seksuele nood
mijn angel trilde en ik wilde vliegensvlug
als een dolle dwaze kamikaze-idioot
me storten op je machtig grote rug
het werd mijn dood in die fatale vlucht
jij kreeg je zin, je eitjes zijn bevrucht
© piet janssen
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sonnettenlief
o lief, ik droom al jaren over jou
sinds ik je in sonnetten tegenkwam
je bent beeldschoon, de ideale vrouw
die vind je niet in Delft of Rotterdam
dankzij Shakespeare werd ik je gewaar
hij legde jou in verzen voor me vast
nu lig je tussen de regels voor me klaar
maar hoe krijg ik je uit die letterkast
hoe krijg ik het in godsnaam voor elkaar
dat ik je uit de dwang van rijm bevrijd
zijn wij dan niet het prachtig liefdespaar
dat dansend losgaat in geleefde tijd?
o lief, breek uit de maat van het sonnet
ik bied je vrije ritmes aan, in bed
© piet janssen
Waar ben je mijn durfal?
Kom tevoorschijn mijn sluitsteen, mijn amen
je beeld omarmt me, je bent hoog opgeleid
tevergeefs leefde ik al heel vaak samen
pionierde, zat al vroeg op een datingsite
‘t was op zondag, overal olympische spelen
medailles, atletische lijven, snelle tijden
niet voor mij, ik had mijn eenzaamheid te delen
toen jouw selfies mij plots verleidden
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jouw staalborstel op mijn roestige ziel, plots geboren
digitaal, de amor brak door, had woningrecht
het hart, de bonk, niets anders wilde ik meer horen
de eeuwigheid keek me aan, een blik zo mooi en oprecht
‘t kwam tot een shakespeariaanse love affair
voor mijn zwemkunsten een zee te ver
© Aad Klos
Schoffelen helpt
Nooit kreeg ik een medaille in de liefde
ook al wonnen we af en toe een slag,
het zicht ontbrak op vrede, er griefde
of woelde altijd iets wat ik niet zag
er brak brand uit wanneer ik het niet verwachtte
zoals een plots opkomende hoest of een rare trek
het was de volkstuin die het leed verzachtte
met mijn grot, het schuurtje als veilige plek
wat kunnen boontjes aanstekelijk aan staken groeien
en lof van peentjes elkaar bestoeien
dahlia’s wat zijn ze blij met een straaltje licht
geen woord over verval: kortere dagen, minder zicht
toch overstijgt niets de dankbaarheid van sla
haar kus na water, welk mens doet dat na
© Aad Klos
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de brief
ze schreef me toen een brief en ik herkende
de lokroep van haar taal die diep van binnen
verlangen opriep naar meer van haar zinnen
zo onverhoeds dat ik naar buiten rende
mijn fiets ontsloot en naar haar woonplek vloog
geen stoplicht hield me tegen want er golden
slechts haar regels die door mijn kop heen tolden
voor iets anders had ik dat moment geen oog
die brief was het begin en nog na jaren
kijk ik soms verwonderd op naar haar gezicht
en peins ik: als haar ogen woorden waren
las ik nu een mooi en vreemd bekend gedicht
wat niet uit mijn gedachten weg wil gaan:
hoe haar hand beweging bracht in mijn bestaan
© Hans Krüse

Seringengeur
Opeens liep je naast me. Ik plukte een bloem
en plots kleedde de vroege ochtendzon
je in witte seringengeur. Het was daar en toen
dat alles klopte en ons leven begon.
Dag na dag ontrolt het beeld zich opnieuw
en opent zich een volgende deur op dit pad
struikelen we, aarzelen, vaak diep
buigend.
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Lopen al koorddansend, samen stappend,
ongemerkt gevangen in kringen zoals de steen
die we gooiden, ze tekent in de vijver voor ons huis.
Jaar na jaar dat ik naast je op de aarde struin
verzwakt de geur, laat ons vaker samen alleen.
Veroordeelt ons tot een leven van verlangen
naar die dag toen je witte kleed ons samen spon.
© Lia Spitters

Tedere zaken
Uit wat oud is en verloren spaar ik
sprekende haast verdwenen materie.
Ik bouw er stille wonderkamers van.
Een attribuut baart al snel een serie.
Ik hecht aan mijn spullen, zeg ik beschaamd
als ik je binnenlaat die dag in mei.
Generaties bevragen elkaar hier
het is een roepende liefhebberij.
Kun je mij kussen tussen dit erfgoed
uitgebreid van elk dienblaadje horen
van wie het was en waarom en waartoe?
Kun je houden van wat je gaat storen?
Laat ons hier geen kwestie van maken.
Laat ons een stel zijn onder twee daken.
© Bernadette Stom
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parship
de opgesloten man vertelt
dat hij een pantser draagt
als hij zich openstelt
en elke vrouw daarmee verjaagt
de vrije vrouw zegt
dat haar masker ook onthult
haar valse zelf - zo goed als echt
is zichtbaar en gekruld
zijn strakke haarinplant
haar stipte ovulatie
verwonderd zijn ze en verwant
vóór recapitulatie
dat hij in Delft woont, zij in Dhaka
geeft nou net dat beetje extra
© Bernadette Stom
Buitenschools
Ik was de directeur, zij was docent.
Privé kwamen we zelden bij elkaar.
De valkuil van de lust was ons bekend.
We wisten dat en handelden ernaar.
Maar bij het kerstdiner liep het verkeerd.
Wat was het dat mij trok? Haar blik, haar mond?
De soep was nog maar net uitgeserveerd
of ik zat op de stoel die naast haar stond.
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We praatten met elkaar (te lang misschien)
over gedichten, over literatuur.
Ik zei dat ik een film wilde gaan zien
over het onderwijs: ‘Entre les murs.’
Nu zegt ze: ‘Ik wil trouwen t.z.t.!’
Maar wat ik vroeg was enkel: ‘Ga je mee?’
© Theo Thomassen
Bij de begrafenis van dr. Jan Weteling in 1886
Wij namen afscheid van een grijze vrijgezel,
die met de Eikenkroon geridderd was.
De tranen van de armen waren wel
de mooiste parels op zijn laatste jas.
Hij kreeg als legerarts de hoogste rang,
verkeerde met de leiders van het land.
Toch bleef hij wie hij was zijn leven lang:
dat weeskind uit de lage middenstand.
Hij ging onder de arme zieken rond.
Hij leefde simpel, wars van pracht en praal.
De haarlok die men in de boedel vond
was van de dochter van een generaal.
De liefde zag het, maar de tijd was blind.
Hij heeft haar lang maar vruchteloos bemind.
© Theo Thomassen
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Vrienden worden?
Steun ons en wordt vriend van Nieuw Kamerkoor Delft! Hiermee stelt u
ons in de gelegenheid om vernieuwende en verrassende concerten te blijven
organiseren. U kunt vriend worden voor € 30,- of € 50,- per jaar. Meer
informatie vindt u op www.nieuwkamerkoordelft.nl of stuur een e-mail naar
info@nieuwkamerkoordelft.nl.

Met dank aan…

Het Nieuw Kamerkoor Delft bedankt de betrokkenen, sponsoren en
fondsen die dit concert mogelijk hebben gemaakt:

import & export
food & non-food
www.matzetc.com

Programmaboekje opmaak en tekst: Cora Cox, Marise Kessels,
Roos Schlotter e.a.
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