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Peter Benoit 1834-1901 
De oorlog (1873); oratorium in drie delen voor zeven solisten, vijf koren en orkest 

• De boventiteling wordt verzorgd door Jurjen Stekelenburg 
• Dit concert is live te beluisteren via NPO Radio 4, zie ook  www.nporadio4.nl. 
 Presentatie: Willem de Vries

Dit concert wordt via de EBU (European Broadcasting Union) ook rechtstreeks uitgezonden 
in België (VRT), en later in Duitsland (Deutschland Kultur, 13 januari 2023), Tsjechië en Zweden.
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De Vlaamse componist Peter Benoit (1834-1901) componeerde 
grootschalige werken over vaderlandse thema’s, gezongen in het 
Nederlands, in een tijd dat België werd gedomineerd door het 
Frans. Met het oratorium De oorlog leverde hij kort na de 
Frans-Duitse Oorlog van 1870 een pacifistisch pamflet af. Zo vroeg 
Benoit aandacht voor ‘de waanzin die mensen steeds weer bekruipt 
om de wapens op te nemen. Want Oorlog is het product van de 
“Geesten der Duisternis”.’

bokkenpootjesfiguur, ziet nu al de onheilspellen-
de gevolgen van de hoogmoed van de mens, en 
slaat met zijn lach (in tritonus, het zogenaamde 
interval van de duivel) een brug naar de toene-
mende spanning in deel twee.

Deel II
De Geest der duisternis, de verpersoonlijking 
van het kwade in de mens, roept op tot strijd, 
hierin bijgestaan door zijn ‘partner in crime’, het 
Geweld. Het strijdlied van de krijgers, ‘ten strijd, 
ten strijd’, staat in schril contrast met de 
jammerklachten van de achtergeblevenen (…
vrouwen). Na de veldslag, een muzikale evocatie 
van pure chaos, bezingt het ene kamp de 
overwinning, terwijl het andere kamp de 
ondergang beweent. 

Deel III
De Dood slaat zijn troostende armen rond de 
slachtoffers – de mens mag dan wel wreed zijn, 
maar de dood is genadig. Op dit moment komt 
de gruwel van de oorlog ten volle tot uiting, en 

De oorlog, het driedelige oratorium met de 
onheilspellende titel, is ongetwijfeld het grootste 
werk dat Peter Benoit heeft geschreven. Hij 
werkte er ongeveer drie jaar aan: in 1868 
voltooide de dichter Jan Van Beers (1821-1888) 
het libretto, in 1870 had Benoit een eerste 
fragment klaar, en op 16 augustus 1873 vond de 
wereldcreatie plaats in Antwerpen. De oorspron-
kelijke tekst van Jan Van Beers is opgebouwd in 
vier delen: (1) een lofzang op de natuur, (2) de 
voorbereiding tot de strijd, (3) de eigenlijke 
strijd, en ten slotte (4) de contemplatie na de 
strijd. Benoit voegde de twee middendelen 
samen, zodat zijn oratorium uit drie delen 
bestaat:

Deel I
De oorlog begint als een vredig natuurtafereel, 
een pastorale, waarin aardgeesten uitgebreid de 
ontluikende lente bezingen. Binnen dit decor 
verschijnt uiteindelijk de mens, die zichzelf tot 
koning van de schepping kroont. Hoongelach 
weerklinkt; de cynische spotgeest, een soort 

Willem Pijper

DE OORLOG
EEN ROEP OM VREDE 

zij furioso woest en hevig zullen opstormen, om 
een stond later kalm en zacht te schijnen als een 
lam! Wat mij betreft, ik kan zulke ontzaglijke 
menigte niet aanschouwen dan met een soort 
van schrik. Evenals een briesende leeuw, dien 
men temmen of bedwingen wil, zoo komt mij 
somtijds ook die koor- of orkestmassa voor, 
welke een dirigent te beheerschen of naar zijn 
hand te leiden heeft. Al wat fantasie en werke-
lijkheid, al wat het zoekend brein van den 
toondichter scheppen kan, moet zich door dat 
duizendkoppig monster openbaren. (…) Als 
kokende wateren voor het opkomende tempeest 
slingeren zich geheele draaikolken van tonen in 
het oor. ’t Is als de zee, wier wilde, woeste baren 
geweldig in de hoogte gezweept, schuimend en 
brieschend in haar schoot terugvallen. (…) 

hartverscheurende getuigenissen van een 
gewonde soldaat en een wanhopige moeder 
maken de slachtpartij persoonlijk. Tot slot komt 
het personage van de Mensheid tot de kern van 
het verhaal, ‘elk bemin zijn broeder gelijk 
zichzelf ’, waarna een lofzang op God volgt, 
‘looft den Heere!’.

Het mag duidelijk zijn dat de oorlog die hier 
wordt gevoerd, een universele oorlog is van de 
mens tegen de mens, weliswaar geïnspireerd 
door de vele bloederige conflicten die in de loop 
van de negentiende eeuw plaatsvonden. Wie 
dieper in het libretto graaft, vindt ook een meer 
tijdsgebonden kritiek op de keerzijde van het 
industriële en technologische vooruitgangsden-
ken, met alle slachtoffers van dien. Ongeacht 
welke oorlog er wordt gevoerd, de boodschap 
van het oratorium is uitdrukkelijk pacifistisch: 
hier zijn geen winnaars. Benoits Oorlog is een 
oorlog tegen de oorlog.

De kolkende massa
Zoals bekend – en berucht – heeft De oorlog een 
zeer grote bezetting: een uitgebreid symfonisch 
orkest, twee grote koren (linkerkoor en rechter-
koor), een klein koor, een kinderkoor, een 
solokoor en minimaal vier solisten; aan de 
première in 1873 zouden er 700 à 800 uitvoer-
ders hebben deelgenomen. Hoewel Benoit in zijn 
repertoire de intimiteit allesbehalve schuwt, 
bleek hij toch ook een voorliefde te hebben voor 
grote muzikale volumes. In een ‘opstel’ met de 
titel In Den Haag, dat verscheen in de Vlaam-
sche Kunstbode in 1878, schreef hij daarover het 
volgende:

“Schijnt het niet een monsterachtig iets, die 
kolossale massa zingende en spelende organen, 
afwachtend onbeweeglijk het oogenblik, waarop 

De oorlog van Peter Benoit, tekstboekje van 
uitvoering 10 februari 1952 in Antwerpen
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Opeens klinkt nu de stem van het muzikaal 
monster zoo zacht, zoo lieflijk, zoo verleidend, 
dat ziel en hart u ontgaan. Wat een lieflijk 
tonentafereel; Is het Lente in de natuur of liefde 
in het hart? Hoor ik het kweelen der vogelen of 
het fluisteren der lievekens? (…) Wat zoo’n 
monster al uitdrukken kan, gaat alle verbeelding 
te boven.”

In dit citaat spreekt Peter Benoit over een 
uitvoering van zijn Rubenscantate (1877) in Den 
Haag. Niettemin geldt de beeldende vergelijking 
met de bewegingen van een duizendkoppig 
monster evenzeer voor De oorlog. Ook De oorlog 
is immers een werk dat schreeuwt en verleidt, 
dat zweept en zalft, dat uitdrukking geeft aan 
de natuur, de liefde, de strijd, de pijn, de zoete 
herinnering, en ‘het kweelen der vogelen’.

Zoals vermeld in de korte samenvatting van het 
libretto, is de natuur de overheersende thema-
tiek van het eerste deel. Dit uit zich niet alleen 
in de tekst, maar horen we nog duidelijker in de 
eenheid van tekst en muziek. Een mooie 
illustratie van hoe Benoits ‘kolossale massa 
zingende en spelende organen’ de natuur 
verklankt, is zijn uitwerking van de volgende 
verzen:

 “En bieën en hommelen,
 en muggen en torren,
 gonzen en dommelen,
 en ronken en snorren,
 en luid-jubelend vogelgeschal,
 orgelt en klatert,
 gorgelt en schatert,
 hoog in de lucht en laag in ’t dal”

De partituur weerspiegelt de tekst op verschil-
lende niveaus: het gezoem van de kleine insecten 
vinden we terug in de herhaalde korte noten in 
de lage strijkers, waardoor de muziek als het ware 
vibreert. In het lage register van het koor zoemen 
de mannenstemmen mee, door pianissimo een- 
zelfde toon te herhalen. De violen en fluiten 
imiteren dan weer het ‘vogel geschal’ met 
staccato’s en hoge trillers. De tekst wordt in 
deze passage doorgegeven van het linkerkoor 
naar het rechterkoor, en terug, zodat de kleine 
diertjes zich letterlijk lijken te verplaatsen door 
de ruimte, van links naar rechts, doorheen het 
instrumentale struikgewas.
Ook in het tweede deel spelen de koren de 
ruimte open, vooral tijdens tekstfragmenten die 
veel actie suggereren – in tegenstelling tot de 
homofone koralen, die eerder voor contemplatie 
staan. Een interessant voorbeeld hiervan is het 
onrustige fragment met de tekst ‘Wat stikdamp 
walmt er door de lucht, met haat, en wraak, en 
moord bevrucht?’ In Benoits interpretatie wordt 
‘met haat en wraak’ als een soort golf doorgege-
ven van de linkervleugel naar de rechtervleugel. 
Iets gelijkaardigs komt even later voor bij het 
vers ‘Zie! als een onweer, boven de kimmen, 
grauw als lood, zwanger van dood, onheildrei-
gende duisternis klimmen!’ De uitroep ‘Zie!’ 
weerklinkt afwisselend in de verschillende 
stemmengroepen, hiermee een massa mensen 
suggererend die verspreid in de ruimte staan.

Deze beweging van klank door de ruimte, dit 
stereo-effect, is een van de bouwstenen van De 
oorlog. De plaatsing van de koren speelt hierin 
een cruciale rol: de koren verruimtelijken het 
natuurtafereel, verspreiden de chaos van de 
strijd, en verenigen in momenten van rust alle 
verschillende stemmen in een koraal.

Woord of toon?
Het koraal is inhoudelijk het vertrekpunt én het 
besluit van De oorlog – de windstille zee, om 
Benoits metafoor te gebruiken. Na een korte 
instrumentale inleiding, wordt het openingsvers 
dan ook bij het publiek geïntroduceerd als een 
vierstemmig koraal, eerst in verkorte versie met 
het solokoor (‘Lente kust d’aarde’), nadien als 
het volledige vers met het groot koor (‘Lente 
kust, met gloeiend minnelonken, d’aarde, nog 
in winterslaap gezegen’). Dit openingskoraal 
krijgt een echo aan het einde van het derde deel, 
wanneer Benoit uit Van Beers’ tekst de eigenlij-
ke boodschap van het oratorium isoleert: ‘Elk 
bemin zijn broeder gelijk zichzelf ’. Hier koppelt 
een vierstemmige koraalzetting expliciet terug 
naar de inleidende maten van het solokoor, met 
eenzelfde melodie, zij het getransformeerd naar 
een ander metrum, een andere toonaard, en 
aangepast aan een andere tekst. Dit koraal is 
qua bezetting een van de meest intieme momen-
ten van het oratorium: vierstemmig pianissimo, 
begeleid door twee harpen.

Vanuit het perspectief van de tekst maakt 
Benoit hiermee een opmerkelijke keuze. In het 
libretto krijgt deze zinsnede namelijk veel 
minder gewicht, door ongeveer in het midden 
van het slotbetoog van het personage Mensheid 
aan bod te komen – bijna terloops. Bovendien 
wordt dit vers voorafgegaan door de nadere 
bepaling ‘luid-roepend’:

 “Wat baat de stem, in uw gemoed
 luid-roepend: ‘elk bemin zijn broeder
 gelijk zichzelf!’ als gij, verwoeder
  dan duivlen, dorst naar broederbloed?”

Benoits interpretatie van dit vers staat bijna 
diametraal tegenover Van Beers’ oorspronkelijke 
tekst. Hierdoor krijgt het koraal in kwestie een 
veel groter vormelijk gewicht in het oratorium. 
Geargumenteerd kan zelfs worden dat het 
hierop volgende slotkoor, dat met ‘Looft den 
Heere’ wel het grote volume van het tutti 
opzoekt, inhoudelijk nauwelijks nog iets toe te 
voegen heeft. Beide koralen (‘Lente kust’ en ‘Elk 
bemin’) lijken op die manier de overkoepelende 
vorm van het oratorium te schragen. In hun 
verhouding tot elkaar en tot de gehele composi-
tie vertonen ze gelijkenissen met de twee 
brandpunten van een ellips. Ze communiceren 
met elkaar over het strijdgewoel heen, net zoals 
ook in een ellips de brandpunten akoestisch met 
elkaar in verbinding staan.

Opeens klinkt nu de 
stem van het muzikaal 
monster zoo zacht,  
zoo lieflijk, zoo ver
leidend, dat ziel en hart 
u ontgaan

Peter Benoit
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Deel I 

AARDGEESTEN 
Lente kust, met gloeiend minnelonken, 
De aarde, nog in winterslaap gezegen. 
Wakker sidderende, en wellustdronken, 
Glimlacht de aard haar bruîgom smach-
tend tegen. 
Liefde straalt en stroomt in vlammen-
vonken; 
Leven spat en sprankelt allerwegen. 

Beken 
En vlieten 
Verbreken 
Hun boeien, 
En schieten, 
En vloeien, 
Met tintlenden glans. 
Kabbelend, 
En babbelend, 
Hunne oevers langs. 

Heiden 
En weiden, 
Vol schittrende kleuren, 
Asemen 
En geuren, 
Wijd en zijd, 
Wasemen 

En fleuren 
Van ‘t bloemtapijt. 

Tusschen de golvende voren 
Wemelt en wiegelt in ‘t zonnelicht, 
Malsch en dicht, 
Tarwe, gerst, en koren. 

Onder den zoelen 
Adem der winden, 
Wringen en woelen, 
Bortlen en winden 
Bloesems en bladen in boogaard en 
bosch 
Zich los. 

En bieën en hommelen, 
En muggen en torren 
Ronken en snorren, 
Gonzen en dommelen; 
En luid-jubelend vooglengeschal 
Orgelt en klatert, 
Gorgelt en schatert, 
Hoog in de lucht en laag in ‘t dal, 
Levensweelde, liefde, vrijheid, 
Hemelblijheid 
Overal. 

Welkom, Lente! welkom, bron van 
zegen! 

Peter Benoit – De oorlog
tekst: Jan van Beers 

GEZONGEN
TEKSTEN
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In het geval van De oorlog is bekend hoe Benoit 
geworsteld heeft met Van Beers’ tekst. Zo 
getuigt hij in de Vlaamsche Kunstbode in 1885:

“Met Van Beers is het een kampen, vers voor 
vers, woord voor woord. De vraag rijst met klem 
telkens voor mij op: wie zal zegepralen, het 
woord of de toon.”

Benoit zocht en vond in De oorlog evenwel een 
evenwicht tussen beide. Hij hecht er sterk aan 
dat de uitvoering ten dienste staat van de 
declamatie van de tekst. Dit komt het duidelijkst 
naar voren in de vele koorrecitatieven, het 
culminatiepunt van Benoits declamatorische 
stijl, waarin de uitspraak van de tekst op ieder 
moment belangrijker is dan het strakke door-
tikken van de maat – dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld een strijdlied, dat ononderbroken 
rechtdoor marcheert. In zijn geheel reikt Benoits 
vuistdikke partituur van nu eens zacht, dan 
weer strijdvaardig koorwerk, tot ontroerende 
scènes, beklijvende solo’s en adembenemende 
orkestuitbarstingen. Samen vertolken ze een 
aangrijpende aanklacht tegen de waanzin van de 
oorlog.

Hannah Aelvoet
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ontroerende scènes...
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‘t Zwaard uit de scheê! 
Te wapen! 
Rust is roest voor mannenaard, 
Macht is ‘t eenige recht op aard; 
Te wapen! 

GEESTEN DER DUISTERNIS 
Te wapen! te wapen! te wapen! 

KRIJGSLIEDEN 
Op! de trompetten weerschallen. 
De rommels slaan! - de Vorst gebood! 
Ten strijd! ten strijd! met vuur en lood. 
Bij honderdduizendtallen, 
Den vijand aangevallen! 
Wij willen zege of dood! 

VROUWEN 
Hoort gij, hoort gij ‘t nare gebrom 
Der oorlogstrom? 
Hoort gij die hartverscheurende tonen? 
Maagden, moeders, ‘t is de Dood, 
Die uw geliefden, uw zonen 
Ter slachtbank noodt! 
Vloek! vloek! vloek over ‘t hoofd 
Van wie der maged haar bruîgom, 
Der moeder haar kind ontrooft! 

KRIJGSLIEDEN 
Op! mannen! op! ten kamp gesneld! 
De naam van wie op ‘t eereveld 
Als koene held 
Wordt neergeveld, 
Blinkt door alle eeuwen henen, 
Van glorieglans omschenen! 
Op! op! ten kamp gesneld! 

ARBEIDERS 
Wij streden, 
Tevreden, 

Strooi op aarde uw milde schatten uit. 
Koestrend zonnevuur en frissche regen 
Stove en drenke beurtlings bloem en 
kruid. 
Zomer doet het alles kloek gedijen, 
Zachtjes rijpt het Herfst in veld en 
gaard; 
En de vrucht van alle jaargetijen 
Plukt de Mensch, als koning van heel de 
aard. 

MENSCH 
Ja, mijn is de aarde! ik ben haaf koning! 
Ik, die eens machtloos, weerloos, bloot, 
Als ‘t ondier opwelde uit haar schoot, 
En hongrend rondkroop in mijn woning, 
Waar me alles onheil dreigde en dood! 
Mij, ‘t voedend zog, dat uit haar boezem 
Elk jaar ontspringt in vruchtbren bloe-
sem; 
Mij, al wat op haar bodem krielt, 
Wat roeit door ‘t ruim of door de golven; 
Mij, wat haar diepte houdt bedolven; 
Mij, elke kracht, die haar bezielt! 
Lucht, water, vuur, - ze zijn mijn slaven; 
Ja, bliksems doe ik heen en weer 
Om d’ aardbol als mijn boden draven; 
Want stof is knecht, en geest is heer! 

SPOTGEEST 
Hoor den trotschaard brallen! 
Ha! ha! 
Koning zich noemen van allen! 
Ha! ha! 
Maar wie over hem gebiedt, - 
Hij weet het niet! hij weet het niet! 
Ha! ha! 

Den heiligen strijd, 
Die sticht en bevrijdt; 
Den strijd, waar ‘t zweet bij paerelt 
In gouden dauw op de waereld, 
Waar alles bij gedijt. 
En nu, nu sleurt men ons, als vee, 
Ten broedermoord, ter slachtbank mee. 
Vloek! vloek! vloek over ‘t hoofd 
Van wie den heiligen arbeid 
Hoofden en armen ontrooft! 

KRIJGSLIEDEN 
Op! helden, op! door damp en staal, 
Door vuur en schroot, 
Ten zegepraal, 
Ten gloriedood! 
‘t Is zoet in ‘t graf te slapen 
Met lauwren om de slapen! 
Op! op! van wijd en zijd! 
Ten strijd! ten strijd! ten strijd!

SPOTGEEST 
Heisa! jubelt, Geesten der Hel! 
‘t Gaat in gang het bloedig spel! 
Ziet ze wriemlen, ziet ze draven, 
Domme hoop van blinde slaven, 
Moord- en slachttuig in de hand 
Van een dronken dwingeland. 
Wie hun woede gaat verscheuren 
Werd nog straks als broêr begroet; 
Maar thans draagt hij om zijn hoed 
Eene veêr van andre kleuren, - 
En dat vordert wraak en bloed! 

GEESTEN DER DUISTERNIS 
Heisa! jubelt, Geesten der Hel! 
‘t Gaat in gang het bloedig spel! 

AARDGEESTEN 
Daar dagen ze op de legerscharen! 

Deel II 

GEEST DER DUISTERNIS 
Geesten der Duisternis, op! 
Gaart om zijn kop 
Pestwalm uit der Helle kolken, 
Duizelnevel, zwijmelwolken, 
Dat hij rede en recht verschop! 
Blaast in zijn borst 
Hoogmoed, overheerschingsdorst! 
Dat de mensch den mensch bestrije, 
Worstlend om de heerschappije, 
Volk tegen volk, vorst tegen vorst. 

AARDGEESTEN 
Wat stikdamp walmt er door de lucht, 
Met haat, en wraak, en moord bevrucht? 
De mensch, helaas! drinkt, zwijmeldron-
ken, 
Hem in, en voelt de hemelvonken 
Op eens gesmoord in zijn gemoed, 
En droomt van bloed. 
Zie! als een onweer, boven de kimmen, 
Grauw als lood, 
Zwanger van dood, 
Onheildreigende duisternis klimmen! 
‘t Rommelt, en dommelt, en gromt in 
haar schoot, 
Als rollende wagens en trapplende 
paarden, 
Als rofflende trommels en klettrende 
zwaarden! 
Vlucht van de aarde, heilige Vreê, 
Met de mantelslip voor de oogen! 
Vlucht! de Krijg komt aangevlogen! 
Wee! 

GEWELD 
Mannen! genoeg geslapen 
Op ‘t kussen der muffige vreê! 

8 9



10 11

Hakkend en stekend, 
Knakkend en brekend! 
Wat smakkend verpletten 
Van gierende kolven! 
Heisa! bravo! tiegers en wolven! 
Zoo is ‘t goed! 
Worgt als ontzinden! 
Houwt in den blinden 
Op vijand en vrinden! 
Plast, en plonst, en baggert in ‘t bloed! 

De wolken duizlen in de lucht, 
De bodem dreunt bij ‘t krijgsgerucht, 
Hol-dondrend hun vooruitgevaren. 
Zij wentlen traag van kim tot kim, 
Als reuzendraken voort, en vonkelen, 
Bij ‘t alvergruizlend voorwaartskronke-
len, 
Alom van brons- en staalgeglim. 
Zij wentlen voort; en, wat zij raken, 
Oogst, bosschen, dorpen, steden 
blaken. 
Zij wentlen voort, ontzachlijk-grootsch, 
Totdat ze in ‘t einde elkaar genaken, 
En, dreigend-stil, zich vaerdig maken 
Voor ‘t plechtig hooggetij des doods. 

GEESTEN DER DUISTERNIS 
Een bliksem verkondt: 
De slag is begonnen! 
‘t Onweer barst uit duizend kanonnen 
Buldrend in ‘t rond. 
Snel-voortrollende, mengelt zich onder 
‘t Gekraak van hun donder 
Het schettrend geknal 
Van ‘t vuur der musketten. 
‘t Luchtruim schokten davert, of ‘t zal 
Scheurende storten en alles verpletten. 
Mannen, staat pal! 
Snuift den damp met volle togen! 
Kruidgeur maakt den boezem vrij 
Van den schrik en ‘t laf meedoogen, 
En ontsteekt in hart en oogen 
Razernij. 

Hoor! hoor! 
Dwars door d’ alles omhullenden smoor, 
Kogels, kartetsen, granaten, houwitsen, 
Fluiten en flitsen, 
Ronken en duilen! 
Hoor! hoe de bommen 

Bliksmend verknettren te midden der 
drommen 
Hoor! hoor! hoe ‘t kermend gekrijt, 
‘t Jammerend huilen 
En ‘t jankende schreien, 
Boven de reien, 
‘t Klaatrend en dreunend gedonder 
doorsnijdt! 
Voort! voort! 
Ten broedermoord! 
Voort de gepantserde, zware schadron-
nen, 
Met lans en zwaard, 
In dreunende vaart, 
Tegen den muur der dichte kolonnen! 
Alles verplet en vertrappeld ter aard! 
Voort de kanonnen, 
Hotsend en rotsend op raatlende wie-
len! 
Voort, door modder en rookende plas-
sen, 
Over de tassen 
Van allen die vielen, 
Dooden en levenden al te gelijk 
Malend en morzlend tot lillende slijk! 

Heisa! bravo! zoo is ‘t goed, 
Menschenbroed!... 
Zie! als zeeën, die verwoed 
Samenhorten, 
Stormen en storten 
Al de kohorten 
Elkaar te gemoet. 
Zie! wat een warling van mannen en 
paarden, 
Zich huilend bespringend, 
Neersaablend ter aarde, en 
Weder verdringend! 
Wat knarzen van zwaarden 
En bajonetten, 
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VERWINNAARS
Hoezee! hoezee! 
Hoezee! wij zegepralen! 
De vijand ligt geveld! 
Langs heuvelen en dalen, 
Wie, die zijn lijken telt?

Luidt, klokken! dondermonden, 
Brandt los, en helpt verkonden 
Door alle waereldronden: 
De zege is ons! hoezee! 

Strooit, maagden, roos en palmen! 
Zingt, priesters, jubelpsalmen, 
Bij ‘t plechtig wierookwalmen! 
De zege is ons! hoezee! 

U, Jehovah-Sebaoth, 
U, der legerscharen God, 
Lof en eer! 
Uwe almachte rechterhand 
Streed met ons, en sloeg in’t zand 
‘s Vijands heir! 
Lof en eer, 
In der eeuwen eeuwen, 
U, Jehovah-Sebaoth, 
God! 

VERWONNELINGEN
Wee! wee! 
‘t Recht vermoord! 
In een bloedige zee 
De vrijheid versmoord! 
Wee! 

Gapende wonden,
Wraakroepende monden, 
Helpt het verkonden; 
Wee! 

Boven het psalmen, 
En wierookwalmen, 
Moet het weergalmen: 
Wee! 

Gevloekt zij ‘t lot! 
Of leeft er geen God 
Meer?... 
Sla dan uw hand 
Den dwingeland 
Neer, 
Heer! 

Gevloekt zij ‘t lot, 
Gevloekt bij God! 
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Hoort gij zijn stem 
Nergens klagen? 
Leidt mij tot hem!... 
‘t Kind van mijn schoot.... 
‘k Zal u mijn leven 
Bij ‘t zijne geven, 
Mag ik nog eens hem kussen, Dood! 

GEWONDE 
Dorst!... ik heb dorst! 
Om Godes wil, 
Eénen teug, die ‘t branden still’ 
In mijne borst! 

Ha! daar lacht en schittert weder, 
Door het dichte loof beschut, 
Vriendlijk-teeder 
Vaders hut! 
Moeder laat het schepvat neder; - 
Hoor het plompen in den put; - 
Hoor het sprankelend geklater 
Van ‘t naar boven rijzend water.... 
Moeder! moeder! om Godes wil, 
Eénen teug, die ‘t branden still’ 
In mijne borst.... 
Weg! ‘t is weg!... ik sterf van dorst! 

SPOTGEEST 
‘t Roemvol dagwerk is volbracht! 
Mensch, slaap op uw lauwren zacht! 
Droom van ‘t rijk der eeuwge vrede! 
Morgen brengt de zon het mede! 
Morgen wascht ge uw handen, ja! 
Ha! Ha! Ha! 

GEEST DER DUISTERNIS 
Pest, Ellende, Hongersnood! 
De Oorlog sparde ‘s afgronds schoot 
Open voor uw blinde woede. 
Wat zijn zwaard 

Deel III 

DOOD 
Daal, stille nacht, en sprei, in mede-
doogen, 
Om ‘t veld des bloeds uw vale vleuglen 
heen! 
Berg ‘s Menschen werk voor alle sterflij-
ke oogen, 
En, Geestenheir, aanschouwt het, gij 
alleen! 
Dauwt kalmte en troost in ‘t rond! laat 
stargewemel. 
In ‘t brekend oog der stervenden, den 
hemel 
Toelachen doen! voert zacht in mijnen 
schoot 
Al wat daar waart aan schimmen door 
het duister, 
En lispt hun toe, met zalvend zielsge-
fluister: 
‘Wreed is de Mensen, genadig is de 
Dood!’ 

AARDGEESTEN 
In den dood weer broeders thans. 
Liggen zij daar, bij duizendtallen. 
Naast en op elkaar gevallen, 
Spraakloos, roerloos, aaklig: - allen 
Koud, in den kouden maanlichtglans. 
Bloedzat zwolg zich de aarde, en hevelt 
Bloedwalm op, die, log en lauw, 
Heel de doodsvlakte overnevelt, 
Met een floers van rossen dauw. 
Hier verrijzend, ginds weer smorend. 
Reutelt over die lijkenzee 
Golfgebruisch van hartdoorborend 
Pijngekreun en stervenswee. 
En, in de verte, hunkren en tieren 
Kudden van wolven en wolken van 

Heeft gespaard 
Valle voor uw geeselroede! 
Voort! voort! op ‘t nevelpaard! 
Voort met u drieën; uw is de aard! 

MENSCHHEID 
Waarom, rampzaalge waereld, kleeft, 
Te midden van de zustersferen, 
Met wie gij ‘t eindloos ruim doorzweeft, 
Zoo wreed op u de vloek uws Heeren? 
Wat baat het, dat de geest u straalt 
Om ‘t hoofd, o Mensch, met hemelluis-
ter, 
Als gij, beneden ‘t dier gedaald, 
Zijn glansen dooft in helleduister? 
Wat baat de stem, in uw gemoed 
Luid-roepend: ‘elk bemin zijn broeder 
Gelijk zich zelf!’ als gij, verwoeder 
Dan duivlen, dorst naar broederbloed? 
Helaas! helaas! komt aan de ellende 
Dier zelfvernieling nooit een ende? 
Leeft Caïns zaad dan eeuwig voort 
In ‘t menschdom? - woont daar, in dien 
dooven 
En blinden hemel, ginder boven, 
Geen God, die ons gejammer hoort?... 
Hoor gij dan, 
Geest des Kwaads, de klachten 
Des Menschen! - stort hem vuur der Hel 
In ‘t brein; ontdek hem wonderkrachten, 
Waarmee hij gansche legermachten 
In éenen slag ter neder vell’. 
Zoo komt aan ‘t eindloos broederslach-
ten 
Misschien een einde; - zoo ontstaat 
Het goed licht uit het hoogste kwaad. 
Hoor, Geest der Duisternis, ons ker-
men!... 
Of, voelt de Hel zelfs geen erbarmen 
Voor d’ aardworm, dien zijn God verlaat! 

gieren, 
Op den fledschen geur van ‘t bloed, 
Langs de vier winden aangespoed.... 
Komt gij de stervenden niet laven? 
Komt gij de dooden niet begraven, 
Mensch? - uw toorn is thans bedaard; 
Wisch die vlek van uwe woning; 
Want de Hemel, waereldkoning, 
Gruwt, wanneer hij blikt op aard. 

SPOTGEEST 
Ziet ge dat dwaallicht langs den grond 
Rijzende, dalende, slingren in ‘t rond? 
Daar zwerft de Mensch, ha! ha! 
Snuflflend als wolf en gier naar buit, 
Plundert en schudt hij de lijken uit 
Van zijne broeders, ha! ha! 

GEWONDE 
Wat krast en fladdert daar rond mijn 
hoofd?... 
Aaklige raven! kunt ge niet wachten, 
Tot mijn licht is uitgedoofd? 
Weg! ‘k wil sterven in zoete gedachten... 

Vaarwel, zoet lief!... in stil geween 
Heb ik bij ‘t afscheid u gezworen: 
‘Is mij daar ginds de dood beschoren, 
‘k Zie stervend u, en anders geen.’ 
En thans - ik voel aan mijne lippen 
Den laatsten ademtocht ontglippen.... 
Ik sterf.... en denk aan u alleen. 

MOEDER 
Mijn zoon! mijn zoon! waar ligt mijn 
zoon? 
‘k Wil aan mijn hart hem drukken, 
‘k Wil hem den dood ontrukken, 
Mijn jongen, zoo kloek, zoo schoon! 
Gieren en raven, 
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GEESTEN DES LICHTS 
Looft den Heere! looft den Heere! 
Al wat leeft en leven zal, 
In ‘t onpeilbaar waereldwriemelen 
Van zijn onbegrensd heelal! 
Loof Hem, nauw-bewuste plantdier, 
Wortlend in der zeeën nacht! 
Loof hem, Lichtgeest, ommetuimelend 
Langs der heemlen hoogste pracht! 
En gij, Mensch! gij, dier, waar de engel 
Reeds met hemelglans in gloort, 
Meng zoo geen en rauwen wanklank 
In der schepping vol akkoord! 
Drukt u ‘t logge, donkre stofkleed 
Soms met looden zwaarte neer, 
Wanhoop niet, maar denk: daarboven 
Waakt mijn God en Opperheer! 
Reeds werd de aarde u tot slavinne 
Met al wat haar kreits omsluit; 
Brei thans nog uw heerschappije 
Verder op u zelven uit. 

Strooi, waar ‘t nacht is in de hoofden, 
Waarheids hemelzonnegloed; 
Stort, waar koude zelfzucht zetelt. 
Liefdevuur in elk gemoed; 
Geef gelijkheid, vrijheid, rede 
Over alle volk beheer, 
En Gods rijk ontkiemt op aarde, 
De eeuwge vrede daalt er neer. 
Ken, o Mensch, ‘t geheim des levens! 
Dwars door duisternis en pijn, 
Is ‘t gestadig worstlen, streven, 
Naar een meer volkomen zijn. 
‘t Is een rustloos zelfvolmaken, 
Tot het, over ‘t blinde lot 
Zegepralend, eindlijk heel wordt, 
Eén wordt, smelt en rust in God. 

AVROTROS geeft jonge talenten, zoals de 
23-jarige pianiste Yang Yang Cai, een uniek 
podium door met hen professionele opnames 
te maken. Hiermee presenteren zij zich via 
radio en tv aan het grote publiek. Zo kunnen zij 
zich ontwikkelen en waarborgen wij de toekomst 
van klassieke muziek in Nederland.

Word nu lid en ontvang 3 x per jaar ons magazine 
inclusief talent-cd (ook als download). 

Support klassieke talenten en geef 
hen het podium dat ze verdienen

Kijk op: avrotros.nl/geefomklassiek

Word lid
voor slechts
10,- per jaar

podium door met hen professionele opnames 

radio en tv aan het grote publiek. Zo kunnen zij 
zich ontwikkelen en waarborgen wij de toekomst 

Word nu lid en ontvang 3 x per jaar ons magazine 

10,- per jaar
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Jac van Steen, dirigent
• Jac van Steen studeerde orkest- en koordirectie aan het Brabants Conservatorium
• sinds zijn deelname aan het BBC Conductors Seminar in 1985, heeft zijn loopbaan een grote vlucht 
 genomen en is hij op vele podia te gast in Nederland, Engeland, Duitsland en Zwitserland
• hij bekleedde vaste posities bij het Nationaal Ballet, de orkesten van Bochum en Neurenberg, de 

Staatskapelle Weimar, de Opera en het Philharmonisch Orkest van Dortmund en het Musikkollegi-
um in Winterthur

• hij was tevens vaste gastdirigent van het BBC National Orchestra of Wales, het Praags Symfonie 
Orkest en het Ulster Orchestra, en is ook regelmatig te gast bij het City of Birmingham Symphony 
Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra en diverse orkesten van de BBC zoals in Cardiff en 
Manchester

• ook maakte hij cd-opnames met het Royal 
 Philharmonic Orchestra
• Jac van Steen heeft een groot operarepertoire 

opgebouwd tijdens zijn lange samenwerking met de 
operahuizen van Weimar en Dortmund waaraan hij 
als chef-dirigent verbonden was

• naast zijn uitgebreide concert- en operapraktijk, 
doceert Jac van Steen orkestdirectie aan het Konink-
lijk Conservatorium in Den Haag, waar hij ook zeer 
betrokken is bij National Masters for Orchestral 
Conducting (NMO) 

Katrien Baerts, sopraan
• de Belgische sopraan Katrien Baerts staat bekend om 

haar krachtige en sensuele stem en haar diepgaande 
en oprechte interpretatie

• ze studeerde af aan de Dutch National Opera 
Academy en werd geselecteerd om deel te nemen aan 
de International Lied Masterclasses

• ze bereikte de halve finale van de Koningin Elisabeth 
Wedstrijd en behaalde een masterdiploma aan het 
Koninklijk Conservatorium van Brussel voor zowel 
zang als viool
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UITVOERENDEN

Jac van Steen

Katrien Baerts

• ze stond op het podium van prestigieuze concertzalen en met toporkesten waaronder het Théâtre 
des Champs-Élysées, het Residentie Orkest, Rotterdams Philharmonisch Orkest, De Nationale 
Opera in Amsterdam, het WDR Sinfonieorchester, het Asko|Schoenberg Ensemble, Het Collectief, 
de BBC Philharmonic Orchestra en het Chamber Orchestra of Europe

• Katrien Baerts vertolkte rollen als Pamina in Die Zauberflöte, Micaëla in Carmen, Amina in La 
sonnambula, Despina in Così fan tutte, Miss Wordsworth in Albert Herring en Amore en Valletto in 
l’Incoronazione di Poppea

• Kristien Baerts werkte samen met dirigenten als Richard Egarr, Carlo Rizzi, Vladimir Jurowski, 
 Oliver Knussen, Reinbert de Leeuw, Emilio Pomárico en Bas Wiegers 

Cécile van de Sant, mezzosopraan 
• Cécile van de Sant behaalde haar diploma Uitvoerend Musicus Cum Laude aan het Sweelinck 

Conservatorium te Amsterdam waar ze studeerde bij Cora Canne Meijer, waarna ze haar studie 
vervolgde in New York bij Marlena Kleinmann Malas

• ze was prijswinnares op vele wedstrijden waaronder het Internationaal Vocalisten Concours 
’s Hertogenbosch, het Concours de Chant in Toulouse en het prestigieuze Hans Gabor Belvedere 
Wettbewerb in Wenen

• Ze zong de meest uiteenlopende operarollen waaronder La Messagiera en Proserpina in Monteverdi’s
L’Orfeo bij de Bayerische Staatsoper in München en Speranza in het Teatro Liceu, Barcelona, Iphigénie 
en Tauride bij het Royal Opera House, Derde dame in Die Zauberflöte voor L’Opéra National de Paris; 
Rossweisse in Die Walküre bij De Nationale Opera, en de titelrol in Vivaldi’s Juditha Triumphans

• ze werkte samen met dirigenten als Ivor Bolton, Frans Brüggen, Michael Schønwandt, Hartmut 
Haenchen, Paul McCreesh, Kenneth Montgomery, Lawrence Renes, Ed Spanjaard, Edo de Waart, 
Yannick Nézet-Séguin en Thomas Zehetmair

Frank van Aken, tenor
• de Nederlandse tenor Frank van Aken begon zijn muzikale opleiding in Utrecht, vervolgde zijn 
 studie aan het conservatorium in Den Haag en vervolmaakte zich bij James McCray

Frank van AkenCécile van de Sant



• hij trad op in de belangrijkste operahuizen en festivals ter wereld, waaronder het Gran Teatro del 
Liceu, het Festspielhaus Baden Baden, de Bayreuther Festspiele, het Teatro alla Scala, de Metropoli-
tan Opera in New York, en in de opera’s van Rome, Stuttgart, München, Wenen en Turijn

• in deze grote huizen nam hij onder meer de rollen op zich van Siegmund (Die Walküre) en 
 Cavaradossi (Tosca) en de titelrollen in Tannhäuser, Parsifal en Tristan und Isolde
• Frank van Aken was ook vast lid van de Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf en de opera van 
 Frankfurt
• Frank van Aken werkte samen met gerenommeerde dirigenten als Kirill Petrenko, Daniel 
 Barenboim, Edo de Waart, Daniel Harding, Christian Thielemann en Franz Welser-Möst

Lars Terray, bariton
• de Noorse bariton Lars Terray behaalde zijn diploma solozang bij Aase Nordmo Løvberg in Oslo
• hij vervolgde zijn studie aan de operaklas van het Sweelinck Conservatorium bij Kevin Smith
• hij volgde masterclasses van Oren Brown, Kurt Equilutz, Jill Feldman, Ian Partridge en Nigel 
 Rogers
• sinds zijn afstuderen in 1993 is hij als eerste bas verbonden aan het Groot Omroepkoor
• Lars Terray is een veel gevraagd oratoriumzanger
• met Jeroen Snijder vormt hij een liedduo, dat repertoire van Schubert tot hedendaags uitvoert
• tot zijn operarepertoire behoren onder meer de rollen van Don Inigo (L’heure espagnole), Dancaire 
 (Carmen), Marquis (Dialogue des Carmelites), Alfonso (La Favorita) en Capulet (Romeo et Juliette)
• Lars Terray werkte met dirigenten als Gerard Akkerhuis, Kees Bakels, Valery Gergjev, Kenneth 
 Montgomery, Johan van Slageren en Ed Spanjaard

Bastiaan Everink, bariton
• de Nederlandse bariton Bastiaan Everink studeerde aan de conservatoria in Enschede en Amsterdam
• daarnaast volgde hij masterclasses bij Bo Shovhus, Galina Vishneykaya en James McCray
• hij was ensemblelid van de opera in Bonn, vanaf 2007 verbonden aan het Staatstheater Pforzheim, 

vanaf 2010 vast ensemblelid aan het Staatstheater Darmstadt en vanaf 2012 vaste solist bij de 
Deutsche Oper Berlin
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Lars Terray Bastiaan Everink

• verder zong hij onder meer in de Frankfurter Oper, het Tiroler Landestheater Innsbruck, het 
 Staatstheater Wiesbaden, het Staatstheater Darmstadt en het Staatstheater Nürnberg
• Bastiaan Everink heeft meer dan twintig rollen vertolkt, waaronder de titelrol in Nabucco, Scarpia 

in Tosca, Klingsor in Parsifal, Amonasro in Aïda, Wolfram in Tannhäuser, Tonio in Pagliacci en 
Jochanaan in Salomé

Charles Dekeyser, bas
• de Belgische bas Charles Dekeyser studeerde aan het Conservatoire 

Royal de Bruxelles en vervolgde zijn studies aan de Operastudio 
Vlaanderen waar hij in 2010 het certificaat Laureaat van de Opera-
studio Vlaanderen verkreeg

• nadien vervolmaakte hij zich gedurende vier jaar aan de Muziek-
kapel Koningin Elisabeth bij José Van Dam, en was hij lid van de 
Internationale Operastudio Opernhaus Zürich

• momenteel is hij associated artist bij de Muziekkapel Koningin Elisabeth
• Charles Dekeyser trad op met orkesten en ensembles als Les 

Musiciens du Louvre, het Collegium Vocale Gent, het Nationaal 
Orkest en Koor van Spanje, het Brussels Philharmonic, het Symfonie-
orkest van De Munt, het Belgian National Orchestra en 
het Orkest van Opera Ballet Vlaanderen

• en hij zong onder vermaarde dirigenten als Marc 
 Minkowski, Charles Dutoit, Alberto Zedda, Fabio 
 Luisi, Ludovic Morlot en Alain Altinoglu
• Charles Dekeyser ontwikkelde bovendien een grote 

affiniteit voor het oratorium en het lied-repertoire en 
zingt recitals in binnen-en buitenland

Ivan Thirion, bariton
• de Belgische bariton Ivan Thirion studeerde bij Marcel 

Vanaud aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel, bij Gilles Cachemaille aan het Conserva-
torium van Genève en aan het CNIPAL te Marseille

• hij is laureaat van wedstrijden als de Hans Gabor Belvédère International Singing Competition, de 
Internationale Opera Wedstrijd St-Petersburg, de Eleanor McCollum Competition for Young 
Singers, en het prestigieuze concours BBC Cardiff Singer of the world

• hij maakte zijn operadebuut in de rol van Papageno (Die Zauerflöte) aan de Opéra royal de 
 Wallonie, en zingt ondertussen aan belangrijke Europese operahuizen als die van Montpellier, 
 Nîmes, Perpignan, Bordeaux, Toulon, Lille, Avignon en, recenter, de Salzburger Festspiele, het 
 festival van Aix-en-Provence en het Mozarteum Orkest
• hij zong daarbij onder dirigenten als Fabio Luisi, Marco Armiliato, Massimo Zanetti, John Fiore, 
 Jesus Lopez-Cobos, Leonardo Garcia Alarcón, François-Xavier Roth en Simon Rattle

Charles Dekeyser

Ivan Thirion



 

Antwerp Symphony Orchestra
• het Antwerp Symphony Orchestra is het symfonisch orkest van Vlaanderen en België, met de 
 vermaarde Koningin Elisabethzaal in Antwerpen als thuisbasis
• het orkest staat onder leiding van chef-dirigent Elim Chan, eredirigent Philippe Herreweghe en 

dirigent emeritus Jaap van Zweden, en brengt concerten op de grootste podia in binnen- en 
buitenland

• dankzij eigen concertreeksen in Concertgebouw (Brugge), Muziekcentrum De Bijloke (Gent), 
BOZAR (Brussel) en CC HA (Hasselt) bekleedt het orkest een unieke positie in Vlaanderen

• in het buitenland wordt het Antwerp Symphony Orchestra uitgenodigd door de belangrijkste huizen 
 en internationale concertreizen door Europa en Azië vormen een constante in de kalender 
• naast zijn reguliere concerten creëerde het Antwerp Symphony Orchestra een uitgebreid aanbod aan 

educatieve en sociale projecten, waarmee het orkest 
kinderen, jongeren en mensen met verschillende 
achtergronden doorheen de symfonische klanken-
wereld gidst

• de organisatie van het orkest en het management 
van het Antwerp Symphony Orchestra gebeurt door 
een jong en dynamisch team van 20 medewerkers

• het orkest bestaat uit 78 geëngageerde muzikanten 
 in vast dienstverband
• het Antwerp Symphony Orchestra is een Kunst-

instelling van de Vlaamse Gemeenschap en wordt 
gesteund door Vlaanderen en de stad Antwerpen

• het Antwerp Symphony Orchestra maakt opnames 
 voor gerenommeerde klassieke labels als Phi, Alpha, 
 Pentatone en BIS Records 
#thesoundofantwerp
 www.antwerpsymphonyorchestra.be

Groot Omroepkoor 
• met ruim zestig vocalisten is het Groot Omroepkoor (GOK) het enige professioneel opererende 
 koor van deze omvang in Nederland 
• sinds de oprichting in 1945 is het GOK een niet weg te denken factor in koor-symfonische 
 repertoire in ons land 
• het GOK zingt koorpartijen in opera’s, oratoria en cantates in de concertseries van de Nederlandse 

Publieke Omroep, het AVROTROS Vrijdagconcert, de NTR ZaterdagMatinee en Het Zondag-
ochtend Concert 

• het GOK brengt a capella-concerten in TivoliVredenburg en Jacobikerk in Utrecht en in 
 Amsterdams Concertgebouw 
• het koor zingt geregeld hedendaags werk, vaak opdrachtwerken van Nederlandse componisten, o.m. 
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Peter Benoit De Schelde met ASO & GOK 
o.l.v. Martyn Brabbins, live-opname 2013

Wagemans, Wagenaar, Visman, Manneke, Momotenko-Levitsky, Kortekaas, Roukens, Vleggaar en 
Zuidam 

• het GOK zingt premières van hedendaagse buitenlandse componisten, als Rehnqvist, MacMillan, 
 Whitacre, Adams, Dean, Kancheli, Goebaidoelina en Glanert 
• sinds september 2020 is de Brit Benjamin Goodson chef-dirigent van het Groot Omroepkoor 
 www.grootomroepkoor.nl 

Wordt u ook vriend van het Groot Omroepkoor? 
 www.vriendengrootomroepkoor.nl 

Laurens Collegium
• het Laurens Collegium is het beroepskoor van Rotterdam en staat bekend om zijn veelzijdige, 
energieke uitvoeringen van hoog niveau onder leiding van dirigent Wiecher Mandemaker
• het repertoire omvat de grote koorliteratuur uit alle stijlperiodes
• voor grote producties zoals de Negende symfonie van Beethoven, het Deutsches Requiem van Brahms 
of Mahlers Tweede symfonie werkt het koor samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het 
Koninklijk Concertgebouworkest, het Orkest van de Achttiende Eeuw, het Gelders Orkest en het 
Residentie Orkest
• het koor kijkt terug op succesvolle projecten onder leiding van dirigenten als Frans Brüggen, Jaap 
van Zweden, John Eliot Gardiner en Marcus Creed
• het Laurens Collegium heeft een vaste plaats in de programmering van De Doelen in Rotterdam en 
is regelmatig te gast op de andere Nederlandse podia zoals het Concertgebouw, Muziekgebouw aan ’t 
IJ, de Dr Anton Philipszaal, Vredenburg, De Vereeniging en Musis Sacrum
 www. laurensvocaal.nl

Octopus Kamerkoor
• Octopus is een veelzijdig ensemble dat naar buiten treedt in wisselende bezettingen van 24 tot 80 
zangers onder de vorm van het Octopus Kamerkoor en het Octopus Symfonisch Koor
• Octopus werkt sinds de oprichting door dirigent Bart Van Reyn op projectbasis, en wist op korte 
tijd een bevoorrechte positie in Vlaanderen te veroveren
• het ensemble bestaat uit een mix van gedreven semi-professionele en professionele zangers, en biedt 
conservatoriumstudenten zang een brug naar een professionele carrière
• het repertoire van Octopus gaat van laat-barok tot de 21e eeuw
• ze werkten samen met orkesten als Brussels Philharmonic, Antwerp Symphony Orchestra, Symfo-
nisch Orkest van de Munt, Symfonieorkest Vlaanderen, Orkest van Opera Vlaanderen, Belgian 
National Orchestra, Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Musica Viva Moskou, NDR Radiop-
hilharmonie, Bochumer Symphoniker en barokorkesten B’Rock en Le Concert d’Anvers
• het koor werkte naast Bart Van Reyn met dirigenten als Christian Arming, Hugh Wolff, Edo de 
Waart, Martyn Brabbins, Leif Segerstam, James MacMillan, Laurence Equilbey, Richard Egarr, 
Ottavio Dantone, Stéphane Denève en Philippe Herreweghe
 www.octopusensembles.be

http://www.antwerpsymphonyorchestra.be
http://www.vriendengrootomroepkoor.nl 
http://www. laurensvocaal.nl
http://www.octopusensembles.be


Meisjes Jeugdkoor Waelrant
• het Jeugdkoor Waelrant uit Borgerhout is een gemengd jeugdkoor voor jongeren van 15 tot 25 jaar
• het koor werd in 1968 opgericht door Juul Vanderoost en staat sinds 1994 onder leiding van 
 Marleen De Boo
• het koor nam succesvol deel aan verscheidene festivals en wedstrijden in binnen- en buitenland
• zo behaalde het Jeugdkoor in mei 2018 een ‘Eerste Prijs Cum Laude’ in de Wimpelreeks, de hoogste  
 afdeling van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt
• de voorbije jaren kaapte het koor bovendien prijzen weg tijdens koorwedstrijden in Italië, Polen, 
 Zweden, Duitsland, Slovakije en Zuid-Afrika
• in opdracht van de Vlaamse Regering nam het Jeugdkoor een ambassadeursrol op zich voor de 
 World Choir Games in 2020 in Antwerpen en Gent
 www.antwerpsymphonyorchestra.be/nl/meisjes-jeugdkoor-waelrant

Waelrant Kinderkoor+
• het Waelrant Kinderkoor+ ontstond september 2010 uit Kinderkoor Waelrant dat dat jaar meer dan 
 90 leden telde
• het Kinderkoor+ vormt de schakel tussen Kinder- en Jeugdkoor Waelrant
• er wordt vooral getraind op meerstemmig zingen, a capella en met begeleiding; ook het zingen in 
 andere talen wordt bewust geïntegreerd
• door bovendien regelmatig op te treden verwerven de jonge zangers podiumprésence
• in 2013 nam het Waelrant Kinderkoor+ deel aan het “Korenfestival Vlaanderen” waar ze 
 onmiddellijk een Eerste Prijs behaalden
• in mei 2014 en 2016 trad het koor aan in de Wimpelreeks van het Europees Muziekfestival voor de 
 Jeugd te Neerpelt
• ook daar behaalde het koor beide keren, als enige Belgische koor in hun reeks, een eerste prijs
• in maart 2015 namen ze voor het eerst deel aan het Provinciaal Koortornooi, waar de jury hen 
 plaatste in de afdeling Uitmuntendheid
• hun repertoire gaat van polyfonie tot hedendaagse koorcomposities, van volksliedbewerkingen tot 
 pop 
 www.waelrant.be/kinderkoor
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Alle informatie is te vinden op 
nporadio4.nl/vrouwenopdebok

De dirigentenwereld is van oudsher een mannenbolwerk, maar de vrouwen 
komen eraan! In de 3-delige documentaireserie Vrouwen op de bok volgen 

we drie vrouwelijke dirigenten en onderzoeken we wat het betekent om in de 
huidige tijd een ‘maestra’ te zijn. Vrouwen op de bok is vanaf november 2022 
te zien op NPO 2 Extra & NPO Start.

Vrouwen
op de 

bok

Kijk afl. 2 & 3
zat 12 nov 12.00 u 
zat 19 nov 12.00 u

te zien op
NPO2Extra

http://www.antwerpsymphonyorchestra.be/nl/meisjes-jeugdkoor-waelrant
http://www.waelrant.be/kinderkoor


VOLGENDE
 CONCERTEN

24

vrijdag 2 december 2022, 20.15 uur 
TivoliVredenburg, Utrecht

Canellakis  
& Soltani 
Radio Filharmonisch Orkest 

Karina Canellakis dirigent 
Kian Soltani cello 

Moore Splintered Rivers: portrait of a 
beloved orchestra (wereldpremière, 
opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert)
Schumann Celloconcert 
Bartók Concert voor orkest 

vrijdag 9 december 2022, 20.15 uur 
TivoliVredenburg, Utrecht

Magnificat! 
Amsterdam Sinfonietta 

Håkan Hardenberger trompet 
Johanna Wallroth sopraan 

Telemann Concert in D voor trompet 
Beethoven Heiliger Dankgesang 
Bach Cantate ‘Jauchzet Gott’ BWV 51 
Krol Magnificat-Variaties 
Finzi ‘The Salutation’ uit Dies Natalis 
Händel Eternal source of light divine 
Thad Jones A child is born 
Reger Mariae Wiegenlied 
Twee Zweedse kerstliederen

Terugluisteren 
Wilt u nagenieten van het AVROTROS Vrijdagconcert of bent u benieuwd naar de 
interviews met de dirigent, de 
componist of een solist? Luister dan terug (onder Uitzending Gemist) op 
 nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert

Of luister en kijk naar de vele klassieke muziekconcerten die AVROTROS heeft 
geregistreerd op YouTube via 
 www.youtube.com/avrotrosklassiek

http://www.nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert
http://www.nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert
http://www.youtube.com/avrotrosklassiek

