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Hoewel de Schotse componist/dirigent James MacMillan (1959) 
zichzelf omschrijft als een modernist, speelt het verleden vanaf 
het begin van zijn compositorische carrière een belangrijke rol 
in zijn muziek. Met name drie tradities lopen als een rode 
draad voor al zijn werken: de culturele traditie van zijn geboor-
teland Schotland, de religieuze traditie van de katholieke kerk 
en de muziekgeschiedenis, van het gregoriaans tot Wagners 
Tristan und Isolde en de modernisten uit de twintigste eeuw. 
Door de nadruk die MacMillan legt op de relatie tussen tradi-
ties uit het verleden en heden zou je hem misschien nog het 
best een ‘retrospectief modernist’ kunnen noemen. 

Traditie en modernisme, politiek en spiritualiteit
Zijn persoonlijke, met spiritualiteit doordrenkte oeuvre kan de 
laatste decennia wereldwijd rekenen op een grote belangstel-
ling. Met zijn bij tijd en wijle modale geluid, zijn veelvuldige 
gebruik van koralen en Schotse volksmuziek en met titels als 
Adam’s Rib, Vigil en Veni veni Emmanuel mag de katholieke 
componist dan verwijzen naar de liturgie, zijn veellagige 
klankwereld komt veeleer voort uit het naoorlogse modernis-
me. Want hoewel zijn werk een duidelijk spirituele signatuur 
heeft, kan het niet worden vergeleken met de welluidendheid 
van ‘neo-spirituelen’ zoals Arvo Pärt. 
Op het eerste gezicht lijken traditie en modernisme met elkaar 
in tegenspraak, maar MacMillan ziet dat anders. “Ik denk dat 
een componist die naar het verleden kijkt niet noodzakelijker-
wijs reactionair is. Ik begrijp mijn plek in het heden vanuit het 
verleden. De traditie is wat dat betreft als een rivier die door de 
geschiedenis loopt, het is een voorwaarts gerichte stroom. Dat 
je wel degelijk vooruit kunt kijken als traditionalist, is een 
marxistische kijk op de geschiedenis, een invalshoek die mij 
erg interesseert.”

JAMES MACMILLAN – RETROSPECTIEF MODERNIST

De ZaterdagMatinee 
op social media
Via Facebook, Twitter 
en Insta gram houdt de 
Matinee  u op de hoogte 
van het laatste nieuws 
rond de concerten. 
Volg ons, en praat mee!

Uitzending 
NPO Radio 4 
Dit concert – wegens de 
huidige corona-omstan-
digheden zonder publiek – 
wordt live uit gezonden via 
NPO Radio  4. U kunt het 
ook beluisteren via
 ZATERDAGMATINEE.NL
Het concert, zonder voor- 
en/of pauze programma, 
kunt u na enkele dagen 
terugvinden op 
  NPORADIO4.NL/CONCERTEN

Podium Witteman 17 januari 2021 18.15-19.15u
Paul Witteman ontvangt de Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib, en zange-
res Nai Barghouti zingt voor haar. De violist Vesko Eschkenazy en een strijkersgroep 
uit het Koninklijk Concertgebouworkest spelen het eerste deel van Mendelssohns 
Vioolconcert in e. De violisten Alexandra Cooreman en Leon Blekh zijn Pauls ‘Jonge 
Helden’. Floris Kortie geeft de kijker tips om muziek in huis te kunnen halen tijdens 
de lockdown. Hoboïst Pauline Oostenrijk en gitarist Enno Voorhorst brengen Bachi-
anas brasileiras nr. 5 van Villa-Lobos en Mike Boddé speelt met saxofonist Tom Beek 
een bijzondere versie van Le petit berger van Debussy. 
Aansluitend in Podium Witteman Extra, op het digitale kanaal NPO 2 Extra: Men-
delssohns Vioolconcert door Viktoria Mullova en het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest o.l.v. Jukka-Pekka Saraste.
 PODIUMWITTEMAN.NL 

Zestigste seizoen
De Matinee viert haar zestigste seizoen! Op de speciale 
webpagina vindt u elke week een opname uit de roem-
ruchte Matineegeschiedenis. En elke twee weken ver-
schijnt een podcast waarin een dirigent centraal staat. 

Inmiddels verschenen opnamen uit de periode 1963-
1993 van Magda Olivero, Elly Ameling, Jean Fournet, 
Herman Krebbers, Rafael Kubelík, Sergiu Celibidache, 
Montserrat Caballé, Youri Egorov, Michael Tilson Tho-
mas, Carlo Bergonzi, Cristina Deutekom, Henry Lewis 
(met Puccini’s Turandot), het eerste Matinee-optreden 
van Maria João Pires, een optreden van Robert Holl 
en Rudolf Jansen (Russische liederen) en het Groot 
Omroepkoor (Rachmaninov), Jevgeni Svetlanov, Dmitri 
Hvorostovsky in Schoppenvrouw (Tsjaikovski), Edo de 
Waart en Günter Wand.

 De eerste podcasts in de reeks Markante Maestro’s: 
Jean Fournet dirigeert het openingsconcert van de Mati-
nee op de Vrije Zaterdag (1961), Ernest Bour en Severi-
no Gazzeloni (1968), Hans Vonk (1980), Kirill Kondrashin 
(1981), Jordi Savall (1986), Valeri Gergiev (1991), Frans 
Brüggen (1996), Reinbert de Leeuw (1998) en Pierre 
Boulez (1998)
  NPORADIO4.NL/MATINEE60



4 5Katholicisme
Dat open vizier kenmerkt ook MacMillans werk, waarin een 
baaierd aan technieken het voertuig lijkt voor een diepere 
boodschap. “Ik geloof dat muziek in essentie een spiritueel 
fenomeen is. Het is belangrijk voor een componist om dat in te 
zien. Door haar directheid en abstractie lijkt muziek het vermo-
gen te hebben om bij de ziel te komen en de relatie tussen het 
menselijke en het goddelijke op een krachtige, mysterieuze 
manier aan de orde te stellen. Waar je ook vandaan komt, of 
hoe je ook denkt over het al dan niet bestaan van God, maakt 
het je bewust van de ‘otherness’ in de schepping.”     
Welke rol speelt het katholicisme dan in zijn muziek? “Het is 
mijn manier om uitdrukking te geven aan universele ervarin-
gen als lijden en vreugde. Ik heb een cultureel bepaald, speci-
fiek katholiek begrip van die termen, maar met die lokale 
inspiratie denk ik toch iets universeels te kunnen uitdrukken. 
Dat zie je bij kunstenaars uit alle tijden. Kijk maar naar Bach, 
die vanuit een sterk confessionele ervaring componeerde, maar 
wel met een potentieel dat de hele mensheid bereikt.”
Over het verschil tussen de muziek van de neo-spirituelen en 
zijn eigen noten zegt hij: “Dat is een verschil van het begrip 
spiritualiteit. Ik denk dat spiritualiteit met het hier en nu 
verbonden is, en met het menselijke lijden. Componisten als 
Pärt gaan uit van een puurheid; die vind ik erg mooi, maar ik 
zou nooit zo monodimensioneel kunnen schrijven. Mijn karak-
ter en theologische opvatting vragen om conflict. Het hart van 
het christelijke denken is immers het offerverhaal: een abso-
luut inspirerende, maar ook verontrustende metafoor die ik in 
verschillende werken tot uitdrukking heb gebracht.”
“De God waar ik in geïnteresseerd ben is die van de stilte. God 
als begeleider, als stille getuige die bij ons is terwijl we lijden. 
Dat kan voor sommige mensen de reden zijn om zich af te 
keren. Maar in zo’n God geloven die altijd bij je is – ook bij 
Auschwitz en het Derde Rijk, de dieptepunten van menselijke 
vernedering – geeft een fascinerend beeld van wat het godde-
lijke is. Adorno zei dat er na Auschwitz geen poëzie meer kon 
worden geschreven. Maar voor kunstenaars is het juist belang-
rijk om in die afgrond te kijken en iets te zeggen over de aard 
van het lijden in de moderne wereld, een gevoel van spirituele 
genezing te brengen.”

Hoewel politiek onverenigbaar lijkt met spiritualiteit, noemt de 
Britse musicoloog Dominic Peter Wells MacMillan een politiek 
componist. Wells beschrijft de muziek van MacMillan in de 
context van de politiek-esthetische uitersten van autonomie 
(l’art pour l’art) en agitprop. Met betrekking tot dit laatste 
begrip werd de Schot al vaker vergeleken met Louis Andriessen, 
een belangrijke invloed op de jonge MacMillan. “Andriessens 
muziek waaide als een frisse bries door de hedendaagse muziek 
van veertig jaar terug. Ik kon me helemaal vinden in het opwin-
dende, energieke van zijn composities, hoewel mijn werk 
helemaal niet op het zijne lijkt.”
MacMillan toonde in het verleden sympathie voor beide artis-
tieke uitersten, hoewel zijn politieke opvattingen aanzienlijk 
zijn veranderd en zijn muziek sinds 2000 veel minder politiek 
gedreven is. In een interview noemde hij Peter Maxwell Davies 
veel meer een geestverwant: “Davies is nooit echt mijn docent 
geweest, meer een mentor die soortgelijk filosofisch terrein 

heeft onderzocht in zijn werk.” Het 
gemeenschappelijke gedachtegoed waar 
MacMillan naar verwijst, ligt voorname-
lijk op het gebied van de spiritualiteit. 
“Als componist wil ik begrijpen wat de 
afgelopen vijftig jaar ons heeft gebracht 
aan nieuwe stimuli en invloeden, maar 
daar geen doctrinaire of ideologische 
positie over innemen. Het grote probleem 
voor componisten tegenwoordig is dat er 
zó veel richtingen beschikbaar zijn. 
Vanuit die situatie moet een kunstenaar 
blijven geloven in zijn noodzaak tot 
communiceren, zonder daarbij gehin-
derd te worden door ideologische strui-
kelblokken.”

Het woord ‘ideologie’ duidt bij MacMillan op de restrictieve 
esthetiek van Darmstadt, een “achterhaalde, anachronistische 
en nauwe kijk op de muziek, die veel Europese componisten 
nog steeds beheerst.” In het Britse en Nederlandse klimaat voelt 
hij zich daarom bijzonder thuis, door de staalkaart aan richtin-
gen en stijlen die zonder probleem naast elkaar lijken te kun-
nen bestaan. 

“Een kunstenaar moet blijven 
geloven in zijn noodzaak tot 
communiceren, zonder daarbij 
gehinderd te worden door 
ideologische struikelblokken.”



6 7Christmas Oratorio
In de werken die MacMillan vanaf de jaren negentig compo-
neerde, te beginnen met Veni Veni Emmanuel, legde hij een 
bijzondere fascinatie aan de dag voor de gebeurtenissen rond 
Pasen en het lijden van Christus: de drie delen van zijn Triduum 
(The World’s Ransoming, het Celloconcert en de symfonie ‘Vigil’), 
zijn antwoord op de kruiswegstaties in Fourteen Little Pictures, 
het poëtische Seven Last Words from the Cross en de tekst van het 
Stabat Mater die hij in zijn eerste opera Inés de Castro verwerkte, 
de aanbidding van het Kruis op Goede Vrijdag in Kiss on Wood, 
plus de werken die de Verrijzenis als thema hebben zoals 
Visitatio Sepulchri, They saw the Stone had been rolled away, Lumen 
Christi en Exsultet. In 2006 keerde MacMillan terug naar dit 
onderwerp, met de Tenebrae Responses in 2006, de veelbesproken 
St John Passion het jaar daarop en de St. Luke Passion in 2012.
In het Christmas Orato-
rio (2019) neemt 
MacMillan voor het 
eerst de geboorte van 
Christus als uitgangs-
punt. Het werk heeft 
de strenge, kathedrale opbouw die lijkt te verwijzen naar de 
oratoria van Bach. Tegelijkertijd ademt de muziek de directe 
zeggingskracht van het gregoriaans, krachtige gelaagdheid in 
de instrumentale delen en volksmuziekachtige eenvoud.
MacMillan: “Palestrina en Bach zijn voor mij nog steeds de 
meest invloedrijke figuren uit het verleden. Er zit een krachtige 
instinctieve, emotionele en spirituele kracht in hun muziek, 
die de allereerste luisteraars deed denken dat ze in de hemel 
waren, toen ze het hoorden. Het is ook muziek die zeer com-
plex is – complexiteit en emotionele kracht zijn niet per se 
tegenstrijdigheden.”
Christmas Oratorio bestaat uit twee delen, die elk verdeeld zijn in 
zeven segmenten: een Bijbels getal. In beide delen bouwt 
MacMillan zijn werk op met een Sinfonia (instrumentaal), 
Chorus (koor en orkest), Aria (solist en orkest), Tableau (solist, 
koor en orkest), Aria, Chorus en Sinfonia. Hierdoor ontstaat een 
gelaagde palindromische structuur in het tweeluik, die behalve 
aan Bach ook aan het werk van componisten als Anton Webern 
en Luigi Nono doen denken. 

“Complexiteit en emotionele kracht zijn 
niet per se tegenstrijdigheden.”

PH
ILIP GATW

ARD



98 Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab 
ore sumens illud Ave, peccatorum 
miserere.

From Alma Redemptoris Mater,
Marian antiphon for the office of Compline

Virgin both before and after childbirth, 
who received from Gabriel’s mouth that 
‘Hail’, have mercy on us sinners.

Translation: Edward Tambling

III - Aria 1
Soprano Solo
Behold a silly tender babe,
In freezing winter night,
In homely manger trembling lies:
Alas! a piteous sight.

The inns are full; no man will yield
This little pilgrim bed;
But forced He is with silly beasts
In crib to shroud His head.

Despise Him not for lying there,
First what he is inquire:
An orient pearl is often found
In depth of dirty mire.

Weigh not His crib, His wooden dish,
Nor beasts that by Him feed;
Weigh not His Mother’s poor attire,
Nor Joseph’s simple weed.
This stable is a Prince’s court,
This crib His chair of state;
The beasts are parcel of His pomp,
The wooden dish His plate;

The persons in that poor attire
His royal liveries wear;

Part One
I - Sinfonia 1
Voices tacent

II - Chorus 1
Chorus
O Oriens,
splendor lucis aeternae, et sol justitiae:
veni, et illumina sedentes in tenebris, 
et umbra mortis.

Great ‘O’ antiphon for 21 December: 

O Radiant Dawn, 
Splendour of eternal Light, Sun of Justice:
come, shine on those who dwell in 
darkness and the shadow of death.

... in unum Dominum Jesum Christum, 
Filium Dei unigenitum. Et ex Patre 
natum, ante omnia saeecula. Deum de 
Deo, lumen de lumine, Deum verum de 
Deo vero. Genitum, non factum, con-
substantialem Patri: per quem omnia 
facta sunt. Qui propter nos homines, et 
propter nostram salutem descendit de 
caelis. Et incarnatus est de Spiritu 
Sancto ex Maria Virgine, et homo factus 
est.

From the Credo

... in one Lord Jesus Christ, the Only 
Begotten Son of God, born of the Father 
before all ages. God from God, Light from 
Light, true God from true God, begotten, 
not made, consubstantial with the 
Father; through him all things were 
made. For us men and for our salvation 
he came down from heaven, and by the 
Holy Spirit was incarnate of the Virgin 
Mary, and became man.

MacMillan zelf over zijn werk
“Mijn Christmas Oratorio is geschreven in 2019. Het is een toon-
zetting van verschillende gedichten, liturgische teksten en 
geschriften uit verschillende bronnen, die allemaal betrekking 
hebben op de geboorte van Jezus. Het werk bestaat uit twee 
delen, die op hun beurt elk uit zeven delen bestaan.
Daarom wordt de muziek van elk deel aangevuld met (in totaal 
vier) korte orkestrale delen, waardoor een palindromische 
structuur ontstaat. De Chorus-delen zijn meestal getoonzet op 
Latijnse liturgische teksten (hoewel de laatste een Schots 
slaaplied is), de Arias zijn zettingen van gedichten van Robert 
Southwell, John Donne en John Milton, en de twee centrale 
Tableaux zijn Bijbelse verslagen uit het Evangelie volgens 
Mattheus-evangelie (deel 1) en Johannes (deel 2).
De solisten, die ieder twee aria’s hebben, zijn een sopraan en 
een bariton. Ze zingen in de twee Tableaux mee met het koor. 
Het orkest is van bescheiden omvang: met dubbele houtblazers, 
koperblazers en slagwerk, plus een harp en celesta.
Het werk kent verschillende karakteristieke elementen en 
gemoedstoestanden: vanaf de dubbelzinnige opening die de 
nagalm van kinderlijke onschuld vermengt met meer onheil-
spellende voorgevoelens, die op hun beurt verwijzen naar latere 
gebeurtenissen in het leven van Jezus. Tussendoor zijn er ook 
momenten van vreugde, jeugdige opwinding en het verlaten 
van kerstmis, vooral in het koor Hodie Christus Natus Est en in 
sommige orkestrale intermezzi.
Soms hoor je ‘dansende’ ritmes die geassocieerd worden met 
wereldlijke kerstliederen. En op bepaalde momenten krijg je 
het gevoel van een verhaal, wanneer het koor de rol van de 
evangelist op zich neemt terwijl hij het kerstverhaal vertelt. De 
zestiende- en zeventiende-eeuwse Engelse gedichten in de vier 
solo-aria’s (met hun stevige verankering in de oratoriumtradi-
tie) bieden de mogelijkheid tot reflectie.
Dat gevoel van mysterie vind je op bepaalde punten ook in de 
orkest- en koortexturen. Zoals in de toonzetting van de O Mag-
num Mysterium-tekst in deel 2. Met de vierde Sinfonia eindigt het 
oratorium reflectief met het orkest alleen, waarbij een klein 
strijkersensemble wordt uitgelicht binnen het grotere geheel.”

Anthony Fiumara
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10 11reigned over Judea in place of his father 
Herod, he was afraid to go there, and 
being warned in a dream he withdrew 
to the district of Galilee. And he went 
and dwelt in a city called Nazareth, 
that what was spoken by the prophets 
might be fulfilled,

Baritone Solo
“He shall be called a Nazarene.”
The Gospel according to Matthew, Chapter 2, 

entire Revised Standard Version,  
Catholic Edition

V - Aria 2
Baritone Solo
Immensity, cloistered in thy dear womb,
Now leaves His well-belov’d imprison-
ment,
There He hath made Himself to His 
intent
Weak enough now into the world to 
come;
But O, for thee, for Him hath the inn no 
room?
Yet lay Him in this stall, and from the 
Orient,
Stars and wise men will travel to pre-
vent
The effect of Herod’s jealous, general 
doom.
Seest thou, my soul, with thy faith’s 
eyes, how He
Which fills all place, yet none holds 
Him, doth lie?
Was not His pity towards thee wond-
rous high,
That would have need to be pitied by 
thee?
Kiss Him, and with Him into Egypt go,

Chorus
Then Herod, when he saw that he had 
been tricked by the wise men, was in a 
furious rage, and he sent and killed all 
the male children in Bethlehem and in 
all that region who were two years old 
or under, according to the time which 
he had ascertained from the wise men. 
Then was fulfilled what was spoken by 
the prophet Jeremiah:

Soprano & Baritone Soli
“A voice was heard in Ramah,
wailing and loud lamentation,
Rachel weeping for her children;
she refused to be consoled,
because they were no more.”

Chorus (simultaneous with Soli)
Vox in Rama audita est,
ploratus et ululatus,
Rachel plorans filius suos,
et noluit consolari, quia non sunt.

Communion motet for the feast of  
Holy Innocents 

Chorus
But when Herod died, behold, an angel 
of the Lord appeared in a dream to 
Joseph in Egypt, saying,

Soprano & Baritone Soli
“Rise, take the child and his mother, 
and go to the land of Israel, for those 
who sought the child’s life are dead.”

Chorus
And he rose and took the child and his 
mother, and went to the land of Israel. 
But when he heard that Archelaus 

and search diligently for the child, and 
when you have found him bring me 
word, that I too may comeand worship 
him”. When they had heard the king 
they went their way; and lo, the star 
which they had seen in the East went 
before them, till it came to rest over the 
place where the child was. When they 
saw the star, they rejoiced exceedingly 
with great joy; and going into the 
house they saw the child with Mary his 
mother, and they fell down and wor-
shipped him. Then, opening their 
treasures, they offered him gifts, gold 
and frankincense and myrrh. And being 
warned in a dream not to return to 
Herod, they departed to their own 
country by another way.

Now when they had departed, behold, 
an angel of the Lord appeared to Joseph 
in a dream and said,

Soprano & Baritone Soli
“Rise, take the child and his mother, 
and flee to Egypt, and remain there till 
I tell you; for Herod is about to search 
for the child, to destroy him.” 

Chorus
And he rose and took the child and his 
mother by night, and departed to 
Egypt, and remained there until the 
death of Herod. This was to fulfil what 
the Lord had spoken by the prophet,

Soprano & Baritone Soli
“Out of Egypt have I called my son.”

The Prince Himself is come from 
heaven,
This pomp is prizèd there.

With joy approach, O Christian wight,
Do homage to thy King;
And highly praise this humble pomp
Which He from heaven doth bring.

Robert Southwell (1561-1595)

IV - Tableau 1
Chorus
Now when Jesus was born in Bethlehem 
of Judea in the days of Herod the king, 
behold, wise men from the East came to 
Jerusalem, saying, “Where is he who 
has been born king of the Jews? For we 
have seen his star in the East, and have 
come to worship him”. When Herod the 
king heard this, he was troubled, and 
all Jerusalem with him; and assembling 
all the chief priests and scribes of the 
people, he inquired of them where the 
Christ was to be born. They told him, 
“In Bethlehem of Judea; for so it is 
written by the prophet:

Soprano & Baritone Soli
‘And you, O Bethlehem, in the land of 
Judah,
are by no means least among the rulers 
of Judah;
for from you will come a ruler
who will govern my people Israel’.”

Chorus
Then Herod summoned the wise men 
secretly and ascertained from them 
what time the star appeared; and he 
sent them to Bethlehem, saying, “Go 



12 13IV - Tableau 2
Chorus
In the beginning was the Word, and the 
Word was with God, and the Word was 
God. He was in the beginning with God; 
all things were made through him, and 
without him was not anything made 
that was made. In him was life, and the 
life was the light of men. The light 
shines in the darkness, and the dark-
ness has not overcome it.

Soprano & Baritone Soli
There was a man sent from God, whose 
name was John. He came for testimony, 
to bear witness to the light, that all 
might believe through him. He was not 
the light, but came to bear witness to 
the light. The true Light that enlightens 
every man was coming into the world. 
He was in the world, and the world was 
made through him, yet the world knew 
him not. He carne to his own home, 
and his own people received him not. 
But to all who received him, who 
believed in his name, he gave power to 
become children of God; who were 
born, not of blood nor the will of the 
flesh nor of the will of man, but of God.

Chorus
And the Word became flesh and dwelt 
among us, full of grace and truth; we 
have beheld his glory as of the only Son 
from the Father. (John bore witness to 
him, and cried, “This was he of whom I 
said, ‘He who comes after me ranks 
before me, for he was before me.”’) And 
from his fulness we have all received, 
grace upon grace. For the law was given 

It was no season then for her
To wanton with the Sun, her lusty 
paramour.

No war, nor battle’s sound
Was heard the world around;
 The idle spear and shield were high  
 uphung;
The hookèd chariot stood
Unstain’d with hostile blood;
 The trumpet spake not to the armed  
 throng;
And kings sat still with awful eye,
As if they surely knew their sovran Lord 
was by.

But wisest Fate says no:
This must not yet be so;
 The Babe lies yet in smiling infancy,
That on the bitter cross
Must redeem our loss,
 So both himself and us to glorify:
Yet first to those ychain’d in sleep,
The wakeful trump of doom must 
thunder through the deep.

But see, the Virgin blest
Hath laid her Babe to rest.
 Time is our tedious song should here  
 have ending;
Heav’n’s youngest-teemèd star
Hath fix’d her polish’d car,
 Her sleeping Lord with handmaid  
 lamp attending;
And all about the courtly stable
Bright-harness’d Angels sit in order 
serviceable.

John Milton (1608-1674),
From On the Morning of  

Christ’s Nativity

ut animalia viderent Dominum natum,
jacentem in praesepio !
 Beata Virgo, cujus viscera meruerunt
 portare Dominum Jesum Christum.
Alleluia!

Responsory at Matins on Christmas Day

O great mystery
and wonderful sacrament,
that animals should see the new-born 
Lord
lying in a manger!
Blessed is the Virgin, whose womb
was worthy to bear Christ the Lord.
Alleluia!

III - Aria 3
Baritone solo
This is the month, and this the happy 
morn,
 Wherein the Son of Heav’n’s eternal  
 King,
Of wedded Maid, and Virgin Mother 
born,
 Our great redemption from above  
 did bring;
 For so the holy sages once did sing,
      That he our deadly forfeit should  
      release,
      And with his Father work us a  
      perpetual peace.

It was the winter wild,
While the Heav’n-born child,
 All meanly wrapp’d in the rude  
 manger lies;
Nature in awe to him
Had doff’d her gaudy trim,
 With her great Master so to 
 sympathize:

With His kind mother, who partakes 
thy woe.

John Donne (1572-1631), Nativity

VI - Chorus 2
Chorus
Hodie Christus natus est:
Hodie Salvator apparuit:
Hodie in terra canunt Angeli, laetantur 
Archangeli.
Hodie exsultant justi, dicentes:
Gloria in excelsis Deo.
Alleluia.

Magnificat antiphon at Vespers  
on Christmas Day

Today Christ is born.
Today a saviour has appeared.
Today the angels sing on the earth, and 
the archangels rejoice.
Today the just rejoice, saying:
Glory to God in the highest.
Alleluia.

Translation: Edward Tambling

VII - Sinfonia 2
Voices tacent

Part Two

I - Sinfonia 3
Voices tacent

II - Chorus 3
Chorus
O magnum mysterium
et admirabile sacramentum,
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James MacMillan
Het eerste werk waarmee de Schotse 
componist en dirigent Sir James Mac-
Millan internationaal doorbrak was The 
Confession of Isobel Gowdie, in 1990 
uitgevoerd tijdens de BBC Proms. Zijn 
slagwerkconcert Veni Veni Emmanuel is 
inmiddels bijna 500 keer gespeeld, en 
het Celloconcert dat hij schreef voor 
Mstislav Rostropovich en de vijf symfo-
nieën behoren tot zijn bekendste 
werken. Zijn Tweede slagwerkconcert 
schreef hij voor Colin Currie en ging in 
2016 in het AVROTROS Vrijdagconcert 
in première. Hij dirigeert veel van zijn 
eigen composities, naast werk van 
tijdgenoten en het bekendere reper-
toire. James MacMillan was vaste 
gastdirigent van de Radio Kamer 
Filharmonie totdat dat orkest in 2013 

werd opgeheven, en in de jaren 2000-
2009 dirigent van het BBC Philharmo-
nic. Een groot aantal eigen werken 
dirigeerde hij tijdens het Edinburgh 
International Festival van 2019, als 
onderdeel van de festiviteiten ter 
gelegenheid van zijn zestigste geboorte-
jaar. In oktober 2014 richtte hij zijn 
eigen muziekfestival The Cumnock 
Tryst op, dat zich jaarlijks afspeelt in 
zijn geboortestreek Ayrshire. MacMillan 
werd geëerd met een CBE in 2004 en 
geridderd in 2015.
Eerder als dirigent in de Matinee: Brit-
ten, Sjostakovitsj & MacMillan Seven last 
Words from the Cross (2009), MacMillan 
Tryst, Olivero & Bartók (2011), Bartók, 
MacMillan Vioolconcert, Sjostakovitsj 
(2012), MacMillan Sinfonietta & Britten 
(2013)

And straight I callèd unto mind that it 
was Christmas Day.

Robert Southwell (1561-1695),
The Burning Babe

VI - Chorus 4
Chorus
My love and tender one are you,
My sweet and lovely son are you.
You are my love and darling you,
Unworthy, I of You.
 
Haleluia.

Your mild and gentle eyes proclaim
The loving heart with which you came,
A tender, helpless, tiny babe
With boundless gifts of grace.

Haleluia.

King of Kings, most holy one,
God a son, eternal one.
You are my God and helpless son,
My ruler of mankind.

Haleluia.

Melody: trad
Words: after Scottish Gaelic  

by Fr Ranald Rankin (1811-1863),  
The Christ-Child’s Lullaby

VII - Sinfonia 4
Voices tacent

through Moses, grace and truth [came] 
through Jesus Christ. No one has ever 
seen God; the only Son, who is in the 
bosom of the Father, he has made him 
known.
The Gospel according to John, Chapter 1: 1-18

Revised Standard Version, Catholic Edition

V - Aria 4
Soprano solo
As I in hoary winter’s night stood 
shivering in the snow, 
Surpris’d I was with sudden heat which 
made my heart to glow;
And lifting up a fearful eye to view 
what fire was near,
A pretty Babe all burning bright did in 
the air appear;
Who, scorchèd with excessive heat, 
such floods of tears did shed
As though his floods should quench his 
flames which with his tears were fed.
‘’Alas!” quoth he, “but newly born, in 
fiery heats I fry,
Yet none approach to warm their hearts 
or feel my fire but I!
My faultless breast the furnace is, the 
fuel [the] wounding thorns,
Love is the fire, and sighs the smoke, 
the ashes shame and scorns;
The fuel Justice layeth on, and Mercy 
blows the coals,
The metal in this furnace wrought are 
men’s defilèd souls;
For which, as now on fire I am to work 
them to their good,
So will I melt them into a bath to wash 
them in my blood.”
With this he vanish’d out of sight and 
swiftly shrunk away,
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Christopher Maltman
De Engelse bariton Christopher Malt-
man studeerde biochemie aan de 
Universiteit van Warwick en vervolgens 
zang aan de Royal Academy of Music. 
Hij maakte naam met de rol van Don 
Giovanni, die hij vertolkte in Londen, 
Berlijn, München, Keulen, Salzburg, 
Amsterdam, Toulouse, Beijing, Chicago, 
San Sebastian, Edinburgh en New York. 
Inmiddels wordt hij steeds vaker ge-
vraagd voor Verdi-rollen, van Simon 
Boccanegra, Rigoletto en Falstaff tot 
Conte di Luna in Il trovatore en Don 
Carlo di Vargas in La forza del destino. Hij 
is een vaste gast in het Royal Opera 
House in Londen, en wordt met grote 
regelmaat gevraagd bij de Bayerische 
Staatsoper, de Wiener Staatsoper, de 
Deutsche Staatsoper Berlin en de 

House creëerde zij de rol van Lila in The 
Firework-Maker’s Daughter van David 
Bruce en zong zij Barbarina in Le nozze di 
Figaro, en verder de titelrol in Rossi’s 
Orpheus (Sam Wanamaker Playhouse). In 
de concertzaal trad Mary Bevan op met 
het BBC Symphony, het BBC Concert 
Orchestra (Proms) en met Mirga 
Gražinytė-Tyla en het City of Birming-
ham Symphony Orchestra in de wereld-
première van Roxanna Panufniks Faithful 
Journey. Zij voegde zich bij het Orchestra 
of the Age of Enlightenment als Mary in 
Sally Beamish’ The Judas Passion, zong 
Bachs Weihnachtsoratorium op een tour-
nee door Australië met het Choir of 
London en het Australian Chamber 
Orchestra en Händels Messiah met de 
Academy of Ancient Music. Mary Bevan 
treedt ook op liedzanger.

Fischer en Vladimir Jurowski. In het 
seizoen 2018-2019 dirigeerde hij het 
Groot Omroepkoor, Collegium Vocale 
Gent, het NDR Chor Hamburg en het 
MDR Chor Leipzig. Hij dirigeerde in 
2018 tijdens het Musikfest Berlin 
Morton Feldmans Rothko Chapel met 
Tabea Zimmermann en het Rundfunk-
chor Berlin, werkte mee aan Thomas 
Guthries scenische opvoering van Bachs 
Matthäus-Passion, trad op als co-dirigent 
in het Human Requiem van Rundfunk-
chor Berlin en assisteerde bij de ontwik-
keling van Robert Wilsons enscenering 
van Bach-motetten. De in Hertfordshire 
geboren Benjamin Goodson studeerde 
muziek aan Hertford College, Oxford, 
en directie bij Sir Colin Davis, Paul 
Spicer, Peter Stark en Ulrich Windfuhr.
Eerder in de Matinee: Delius A Village 
Romeo and Juliet (2018), Rachmaninov 
Francesca da Rimini (2019)

Mary Bevan
De Britse sopraan Mary Bevan maakte 
internationaal naam in barok, klassiek 
en eigentijds repertoire. Vorig seizoen 
zong zij de rol van Rose Maurrant in 
Kurt Weills Street Scene (Opéra de Monte 
Carlo) en Eurydice in Offenbachs Orpheus 
in the Underworld (English National 
Opera). In 2019 maakte zij haar debuut 
bij de Koninklijke Deense Opera als 
Bellezza in Händels Il Trionfo del tempo e 
del desinganno, in 2018 zong zij de titelrol 
in de opera Coraline van Michael Turnage 
voor de Royal Opera (Barbican), Zerlina 
in Don Giovanni bij de English National 
Opera en Merab in Händels Saul (Ade-
laide Festival). Voor het Royal Opera 

Benjamin Goodson
Begin juli 2018 maakte Benjamin 
Goodson zijn debuut bij het Groot 
Omroepkoor, toen hij het voorbereidde 
op een uitvoering van Mozarts Requiem 
in het Concertgebouw. Na zijn terug-
keer voor de opera A village Romeo and 
Juliet van Frederick Delius in de NTR 
ZaterdagMatinee in december 2018 
werd hij als chef-dirigent gevraagd, een 
functie die de inmiddels dertigjarige 
Engelse dirigent sinds september 2020 
vervult. Hij is bovendien chef-dirigent 
van Bath Camerata en koordirigent bij 
het Dorset Opera Festival. In de jaren 
2016-2020 was hij assistent-dirigent bij 
het Rundfunkchor Berlin. Goodson trad 
op als koordirigent in producties van 
Sir Simon Rattle en de Berliner Philhar-
moniker, Christian Thielemann, Iván 
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18 19zeer gewaardeerde samenwerking. De 
eerste officiële chef-dirigent van het 
Groot Omroepkoor was Kenneth Mont-
gomery. Na hem waren respectievelijk 
Robin Gritton, Martin Wright, Simon 
Halsey, Celso Antunes en Gijs Leenaars 
chef-dirigent. Op 1 maart 2015 trad 
Klaas Stok aan als koorleider. De Engels-
man Benjamin Goodson leidt het Groot 
Omroepkoor sinds september 2020 als 
chef-dirigent. Michael Gläser is vaste 
gastdirigent sinds september 2010, 
Peter Dijkstra is sinds september 2018 
eerste gastdirigent.
In september 2017 ontving het Groot 
Omroepkoor – samen met het Radio 
Filharmonisch Orkest – de Concert-
gebouw Prijs vanwege de belangrijke 
bijdrage van het koor aan het artistieke 
profiel van de Amsterdamse concert-
zaal.
 GROOTOMROEPKOOR.NL

Vriend worden van het Omroepkoor?
Kijk op  VRIENDENGROOTOMROEPKOOR.NL

Groot Omroepkoor
Met ruim zestig vocalisten is het 75-ja-
rige Groot Omroepkoor het enige 
professioneel opererende koor van deze 
omvang in Nederland. Al sinds zijn 
oprichting in 1945 is het koor een niet 
weg te denken factor in het grote 
koor-symfonische repertoire in ons 
land. Het zingt niet alleen de koorpar-
tijen in de opera’s, oratoria en cantates 
in de concertseries van de Nederlandse 
Publieke Omroep, het AVROTROS 
Vrijdagconcert, de NTR ZaterdagMati-
nee en Het Zondagochtend Concert. Het 
brengt ook a cappella-concerten in het 
Amsterdamse Concertgebouw en in 
TivoliVredenburg en de Jacobikerk in 
Utrecht. In de omroepseries zingt het 
Groot Omroepkoor dikwijls hedendaags 
werk. Niet zelden betreft het opdracht-
werken van Nederlandse componisten 
zoals Wagemans, Wagenaar, Visman, 
Manneke, Momotenko-Levitsky, Korte-
kaas, Roukens, Vleggaar en Zuidam en 
premières van werk van hedendaagse 
buitenlandse componisten, onder wie 
Rehnqvist, MacMillan, Whitacre, 
Adams, Dean, Kancheli, Goebaidoelina 
en Glanert, maar ook al ‘klassieke’ 
twintigste-eeuwse componisten als 
Stravinsky, Boulez, Stockhausen, Kagel, 
Henze, Ligeti en Messiaen.
Op de palmares staan vele opera’s en 
koorwerken uit de negentiende, twin-
tigste en eenentwintigste eeuw. Uiter-
aard wordt daarbij samengewerkt met 
de beste orkesten. In de omroepseries is 
dat doorgaans het Radio Filharmonisch 
Orkest. Ook met Het Koninklijk Con-
certgebouworkest bestaat een lange en 

Filharmonisch Orkest optreedt voor een 
live-publiek dat vele tientallen malen 
groter is dan een concertzaal ooit zou 
kunnen herbergen.
Het orkest wordt sinds 1 september 
2019 geleid door de Amerikaanse 
chef-dirigent Karina Canellakis. Zij is 
daarmee de eerste vrouwelijke chef-
dirigent van een Nederlands symfonie-
orkest. Canellakis heeft illustere voor-
gangers als Bernard Haitink 
(beschermheer), Jean Fournet, Hans 
Vonk, Edo de Waart (eredirigent), Jaap 
van Zweden (honorary chief conductor) 
en Markus Stenz. In juni 2019 dirigeer-
de Stenz zijn laatste concerten als chef. 
Het Radio Filharmonisch Orkest werkte 
samen met gastdirigenten als Pablo 
Heras-Casado, Vladimir Jurowski, Vasily 
Petrenko, Christoph Eschenbach, John 
Adams, Peter Eötvös, Charles Dutoit, 
Gennady Rozhdestvensky, Michael 
Tilson Thomas, Mariss Jansons, Valery 
Gergiev, Antal Doráti, Kirill Kondrashin 
en Leopold Stokowski. De Amerikaan 
James Gaffigan, vaste gastdirigent sinds 
2011, tekende bij tot en met seizoen 
2022-2023.
In 2014 kreeg het Radio Filharmonisch 
Orkest een Edison Klassiek Oeuvreprijs 
toegekend voor zijn verdiensten voor 
het Nederlandse muziekleven, in 2017 
de Concertgebouw Prijs (samen met het 
Groot Omroepkoor).
 RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL

Wordt u ook vriend van het Radio 
Filharmonisch Orkest? Zie
  RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL/ 

VRIENDEN-VAN-HET-RFO

Salzburger Festspiele. Daarnaast trad 
hij op bij de Opéra national de Paris, 
Oper Frankfurt, Opernhaus Zürich, het 
Liceu in Barcelona, het Teatro Real in 
Madrid, De Nationale Opera in Amster-
dam, de Metropolitan Opera in New 
York, San Francisco Opera, en in Seattle, 
San Diego en Los Angeles. Op het 
concertpodium trad hij op met dirigen-
ten als James Conlon, Franz Welser-
Möst, Christoph von Dohnányi, John 
Adams, Sir Roger Norrington, Sir Simon 
Rattle, Valery Gergiev, Sir Colin Davis, 
Nikolaus Harnoncourt, Daniel Harding, 
Sir John Eliot Gardiner, Esa-Pekka 
Salonen en Kurt Masur. De winnaar van 
de Lieder Prize bij de Cardiff Singer of 
the World Competition 1997 blijft ook 
optreden als liedinterpreet.
Eerder in de Matinee: Britten Curlew River 
(Veerman, 2003)

Radio Filharmonisch Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest, 
opgericht in 1945, is een onmisbare 
schakel in het Nederlandse muziekle-
ven. Behalve het grote symfonische 
repertoire speelt het 75-jarige orkest, 
meer dan welk ander Nederlands 
symfonie orkest, muziek van dit mo-
ment. Het betreft vaak premières van 
werk dat in opdracht van de omroep-
series NTR ZaterdagMatinee en AVRO-
TROS Vrijdagconcert wordt geschreven. 
Vernieuwende concertformats als 
Pieces of Tomorrow en Out of the Blue 
bereiken een opvallend jong publiek. 
Vrijwel alle concerten worden recht-
streeks uitgezonden op NPO Radio 4. 
Dat betekent vanzelf dat het Radio 



21CHEF-DIRIGENT
Benjamin Goodson

EERSTE GASTDIRIGENT
Peter Dijkstra

VASTE GASTDIRIGENT
Michael Gläser
 

SOPRAAN
Bernadeta Astari
Elise van Es
Selma Harkink
Titia van Heyst
Anitra Jellema
Marielle Kirkels
Tanja Obalski
Yun Park
Judith Petra
Jolanda Sengers
Rachel Thompson

ALT
Nicoline Bovens
Marleene Goldstein
Jose Kamminga
Suzanne Meessen
Anjolet Rotteveel
Harda van Wageningen
Roelien van Wageningen
Franske van der Wiel
Els Woldberg

TENOR
Emilio Aguilar Balbuena
Dolf Drabbels
Gerben Houba
Matevž Kajdiž
Albert van Ommen
Uroš Petrac
Jan-Willem Schaafsma
Georgi Sztojanov

BAS
Gert-Jan Alders
Geert van Hecke
Daniël Hermán Mostert
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Menno van Slooten
Lars Terray
Luuk Tuinder
Nanco de Vries

 
      

BESCHERMHEER
Bernard Haitink

CHEF-DIRIGENT
Karina Canellakis

HONORARY CHIEF 
CONDUCTOR 

Jaap van Zweden
ERE-DIRIGENT

Edo de Waart
VASTE GASTDIRIGENT

James Gaffigan
ASSISTENT-DIRIGENT

EERSTE VIOOL
Elisabeth Perry
Alexander Baev
Roswitha Devrient
Alberto Facanha Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Eveline Trap
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Annemarie van Helderen
Frits Wagenvoorde
Julija Hartig
Lena ter Schegget
Anna Sophie Torn

ALTVIOOL
Francien Schatborn
Huub Beckers
Igor Bobylev
Sabine Duch
Marije Helder
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnenburg
Robert Meulendijk
Ewa Wagner

CELLO
Michael Müller
Eveline Kraayenhof
Winnyfred Beldman
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Arjen Uittenbogaard

CONTRABAS
Wilmar de Visser
Annika Pigorsch
Servaas Jessen
Larissa Klipp

FLUIT
Ingrid Geerlings
Ellen Alberts

HOBO
Aisling Casey
Marjolein Koning

KLARINET
Frank van den Brink
Diede Brantjes

FAGOT
Hajime Konoe
Desirée van Vliet

HOORN
Petra Botma-Zijlstra
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia

TROMPET
Floris Onstwedder
Raymond Rook
Hans Verheij

TROMBONE
Sebastiaan Kemner
Victor Belmonte Albert
Rommert Groenhof

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Paul Jussen

SLAGWERK
Mark Haeldermans
Vincent Cox

HARP
Ellen Versney

CELESTA
Stephan Kiefer
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